
 

 1صفحه 

 

 66 شمارهآموزشی کارگاه  
 سوم جلسه  –بررسی و نقد ادعاهای احمدالحسن البصری  

 

 ِبسِم اللِه الّرحمِن الّرحیم 
السّیما َعلی َموالنا بقّیه اللِه  الَحمُدِلله رّب العاَلمین و َصّلی اللُه َعلی َسّیدنا و َنبّینا محّمد و َعَلی آلِه الّطّیبیَن الّطاهرین.

 فی ااَلَرضین و الّلعُن الّداِئم علی اعداِئِهم اجَمعین
ِة ْبِن اْلَحَسِن َصَلواُتَك َعَلْیِه َو َعلی آباِئِه في هِذِه الّساَعِة َو في ُكِلّ ساَع  َك اْلُحَجّ ٍة َوِلّیًا َو حاِفظًا َو قاِئدًا  َالّلُهَمّ ُكْن ِلَوِلِیّ

َعُه فیها َطویالً  ْرَضَك َطْوعًا َو ُتَمِتّ
َ
 و َناِصرًا َو َدلیاًل َو َعْینًا َحّتی ُتْسِكَنُه أ

ث ما نقد و بررسی ادعاهای مدعی یمانیت آقای احمد الحسن بصری بود. در جلسه گذشته ادعای اول او را بررسی کردیم و بعد به بح

حجت نیست. بعد    ، از نظر شرعی آنچه در خواب دیده می شود  .بحث خواب و رویا پرداختیم. حُجّیت خواب و رویا را مطرح و ثابت کردیم

باشد را مطرح و روشن کردیم که چنین ادعایی از نظر شرعی برای او ثابت نیست. سیادتش به   امام زمانادعای دوم او که فرزندی  

 هیچ وجه ثابت نیست.  

   یعنی ادعای یمانیت.  ؛ مطرح و داللت آن را بررسی کردیم. اما این جلسه به ادعای سوم وی می پردازیم  روایاتی هم که استفاده می کرد را

هم همین است، به صورتی که االن احمد الحسن معصوم و مرسوم شده به یمانی. او ادعا می کند که من همان یمانی  مشهورترین ادعا  

نه متولد یمن است و نه پدر و مادر او یمنی بودند و نه از یمن    .موعود هستم. از طرفی همه می دانند که او هیچ ارتباطی با یمن ندارد

منتسب کنند. دو  به یمن  رد. چکار کند اینجا؟ پیروان او تالش های زیادی کردند، به یک طوری او را  خروج کرده، هیچ نسبتی با یمن ندا

 راه را طی کردند که هر دو را بررسی می کنیم.  

 هم اهل یمن هستند. عجیب است! کجا پیامبر  است. پیامبر اکرم  اول گفتند که آقای احمد الحسن سید است و از ذریه پیامبر اکرم

که مکی   گویند که مکه بخشی از سرزمین تهامه است. تهامه بخشی از یمن است، پس پیامبر اکرم  یمن هستند؟ اینطور می   اهل

.  االیماُن َیمانُی و َانا َیمانیفرمودند:    یمنی هستند. این راه اول. راه دوم این است که اصالً روایت داریم که خود پیامبر  ،هستند

به ظاهر که پیامبر پس  ان بین مردم یمن است وَ اَنا یَمانی و من هم یمانی هستم. اینجا کار دشوار می شود. یعنی ایم  .ایمان یمنی است

  ، اوالد و ذریه ایشان هم یمنی هستند. حاال برای اینکه ادعای احمد الحسن را تکمیل کنیمشاید بشود گفت  پس    .یمنی هستند  اکرم

خودش ثابت می کند که من یمنی هستم و همان یمانی هستم، حاال می گوید که در روایات همین را بگوییم که بعد از اینکه به خیال  

. جایز نیست برای هیچ مسلمانی  الَیِحّل ِلُمسِلم َان َیلَتوی َعَلیهداریم که تبعیت از یمانی واجب است. اطاعت از پرچم یمانی واجب است،  

  .ن َاهِل الّنارَفَمن َفَعَل ذلک َفُهَو مِ که از یمانی سرپیچی کند. 

محسوب نمی شود. پس تنها    قبال بحث کردیم که اصالً آقای احمد الحسن سید نیست و از ذریّه پیامبر اکرم  ؛پاسخ مطلب اینکه اوالً

 نباشد، به فرض که پیامبر  راه ارتباط او با یمن بریده شد. همین پاسخ کافی است. وقتی که آقای احمد الحسن از اوالد پیامبر اکرم

 یمنی باشند، شما دیگر نسبتی با یمن پیدا نمی کنی. این نکته اول که پاسخ روشنی است. 

   بیشتری کنیم و حرف هایش را بررسی و پاسخ های قوی تر و محکمی دهیم. اما حاال می خواهیم بحث و تحقیق

   یک به یک بررسی می کنیم. ،این دو راهی که آقای احمد الحسن مطرح کرد

اینکه گفت پیامبر اکرم با همین   ،. وقتی بررسی می کنیماالیماُن َیمانی َو َانا َیمانیفرمودند:    اول  می بینیم این عبارت دقیقاً 

 رت روایت نیست. این یک جمله عربی است.  صو

با شخصی به نام ُعیَینه مواجه شدند و او ادعا می کرد که    نقل کرده که روزی پیامبر اکرم  جابر از امام صادق   :این است  اصل روایت

اّی الّرجاِل  بعد فرمودند که به من بگو:    .خشمگین شدند  یعنی به انساب و نَسَب شناسی عالم تر هستم. پیامبر  ،من از شما به رجال
 . بعد از اینکه دلیلَكَذبَت فرمودند:  ، مردم نجد از همه برترند. پیامبرِرجال َیكونوَن ِبَنجدکدام مردم برترند؟ ُعیَینه گفت:  َافَضل؟

االیماُن َیمانّی َو الِحكَمه . اهل یمن برتر هستند.  َبل ِرجاُل اهِل الَیَمِن َافَضل، دروغ گفتی.  َكَذبَت فرمودند:    پیامبر  ،را آورد  خود
 من از اهل یمن بودم.   ،. ایمان یمانی است، حکمت یمانی است و اگر هجرت نبودَیمانّیه َو َلوال الِهجره َلُكنُت ِامرًا ِمن َاهِل الَیَمن



 

 2صفحه 

 

 66 شمارهآموزشی کارگاه  
 سوم جلسه  –بررسی و نقد ادعاهای احمدالحسن البصری  

 

را برداشتند و نقل به مضمون کردند، گفتند   َلوال الِهجَره َلُكنُت ِامَرًا ِمن َاهِل الَیَمنحمد الحسن همین عبارت آخر که  ظاهراً اتباع ا

من مردی    ، . فرمودند: اگر هجرت نبودَاَنا َیمانینگفتند    . در حالیکه دیدید که پیامبرَاَنا َیمانیفرموده من یمانی هستم.    پیامبر

. خب اینجا دو معنی بیشتر برداشت نمی شود. یا اینکه منظور این است که اگر هجرتی که به امر خدا بود که به مدینه  از اهل یمن بودم

من دوست داشتم به یمن بروم. خب این   ،هجرت کنم، چون دقیقاً محل هجرت مشخص بود، اگر امر خدا نبود که به مدینه هجرت کنم

 یک معنی. 

چون انصار یمنی بودند. یعنی    .یعنی از انصار باشم  . فت مهاجر بودن نبود، من دوست داشتم یمنی باشممعنی دوم این است که اگر شرا

دوست داشتم از انصار باشم که آنها اهل یمن هستند. حاال  ،اگر شرافت مهاجر بودن، فخر مهاجر بودن برای من نبود، بعد از مهاجر بودن

 ِمن َاْهِل اْلیَمن»بینید:  را ب  و عبارت پیامبر اکرم شما این دو معنی
ً
این عبارت دوم که عرض کردم پیامبر    «َلواَل اْلِهجرَة َلُكنَت إْمَرأ

از ابوهریره بخاری    که  سنی روایتی هست  منابع  در  .مؤید روایی هم دارد  .من دوست داشتم از انصار باشم  ،اگر هجرت نبود  :فرمودند  اکرم

  من هم دوست دارم که در همان وادی انصار بروم ، اگر انصار به یک طرف رفتند «األنصار سلكوا وادیاً َلْو أّن » :نقل کرده که فرمودند 

 ِمن َاْهِل اْلیَمن»  .دوست داشتم که از انصار باشم   ، و اگر هجرت نبود
ً
دهد که در هر دو صورت   پس نشان می   «َلواَل اْلِهجرَة َلُكنَت إْمَرأ

حاال هجرت به هر یک از آن دو معنی    .اگر هجرت نبود  ، متوقف کردند بر هجرت  ، دوست دارم از یمن باشم  : اینکه فرمودند  پیامبر اکرم

 ِمن  »  :گفتند وگرنه نمی  .از نظر نسب اهل یمن نیستند  پیامبر اکرم  دهد که اتفاقاً  این نشان می  .که گفتیم
ً
َلواَل اْلِهجرَة َلُكنَت إْمَرأ

من یمنی بودم. پس معلوم می شود که اصالً   ،من یمنی ام. این را متوقف کردند بر نبود هجرت. اگر هجرت نبود  :گفتند می  «َاْهِل اْلیَمن

احمد الحسن این است که من فرزند ادعای  نسل.    ۱۶خصوصاً با    .انتساب نسبی با یمن ندارند. پس به طریق اولی ذریّه شان هم ندارند

اهل مکه باشند و فرموده باشند: من یمنی    . اگر پیامبر اکرمنسل فاصله با پیامبر اکرم  ۱۶د  می شو  ،هستم  چهارم امام زمان

پیامبر   .نسل می خواهد خود را به یمن منتسب کند. ما روایت را بررسی کردیم و دیدیم که هیچ داللتی ندارد  ۱۶با  احمد الحسن    ،هستم

این هیچ دلیل تاریخی،   ،یعنی راه دوم  ،را هم نمی توانیم یمنی بدانیم. اما اینکه گفت: مکه از تهامه است و تهامه هم از یمن است  اکرم

روایی، جغرافیایی ندارد. هیچ سندی نداریم که مکه بخشی از تهامه باشد و تهامه بخشی از یمن باشد. بله مکه از تهامه است اما تهامه  

جدا بوده اند. هیچ    ،عرفا هم در طول تاریخشما می بینید  چنین چیزی نداریم. بلکه کامالً دو منطقه جدا هستند و    ؛باشدبخشی از یمن  

اینکه اصال فرض می کنیم خود   :کسی یمن را با حجاز خَلط نمی کرده است. این پاسخ اولی که به احمد الحسن می دهیم. اما جواب بعد

فرض   . اهل یمن حساب می شد  ی هم به اعتبار جد شانزدهمش یا حاال چندمش یعنی پیامبر اکرم احمد الحسن سید بود و هر سید 

می خواستند بگویند فقط یک نفر از ذریّه   ، بیاییم بررسی کنیم ببینیم اساسا ًروایاتی که صحبت از یمانی کردند  . می کنیم اینطوری بود

کید کردند که یمانی از نشانه های ظهور أ ت یمانی آوردند؟ این همه روایات ت را به صور  می آید؟ یعنی عبارت ذریّه پیامبر  پیامبر

است؟ یا می خواستند  فقط می خواسته اند بگویند یک نفر از ذریه پیامبر  .خروج می کند ،قیام می کند  ،چنین و چنان می آید .است

با یمانی جا به جا کنند. بلکه آن یمانی ای که در مقابل    انتسابی به یمن برسانند. روشن است که نمی خواهند عبارت ذریه را  به نحوی

نسبتی با یمن دارد؟ حاال به این روایات    ،گفته شده  او  برای حرکت و پرچم  یاز عالمات ظهور است؟ ویژگی های   ، سفیانی قرار داده شده

روایات خروج این  باقر  او  دقت کنید! در  امام  از یمن می گویند.  امام   ِمْن َعاَلَماِت ُخُروِجِه«  »َو ِإن    :فرمودند  را  از عالمات خروج 

اِم َو ُخُروَج  ،عصر ْفَیاِنيِّ ِمَن الش  همچنین روایت دیگری با همین   .را تصریح کردند مِنَ الْیَمَنِ ِمَن اْلَیَمِن« اْلَیَماِنيِ  »ُخُروَج السُّ

باید از یمن باشد. حاال اگر کسی این    وی  پس این نشان می دهد که خروج  .نقل می کند   عبارات که فضل بن شاذان از امام صادق

نکه صرفاً  نه ای  باشد؛باز باید به نحو دیگری این فرد را منسوب به یمن بداند. یعنی فرد خاصی که مرتبط با یمن    ،روایت را هم نپذیرد

 سید است.

به   ،آمدهیا عراق یا جای دیگر  ایران    و به  به این صورت که اگر این آقا مثالً از یمن مهاجرت کرده  ،پدر و پدربزرگش اهل یمن باشد  مثالً

االن چندین سال است آنجا زندگی می کنند اما   ، رفتند  عراق   و به او یمنی می گویند. مثل بعضی از علمایی که از ایران مهاجرت کردند

ایرانی می گویند. فالنی ایرانی است، حتی اسم استان یا شهری هم روی آنها هست. مشخص است که این فرد اهل ایران است.   انبه آن

 . طبق روایت که گفتیم  ،وج کنددر روایات حتما باید یک ارتباطی با یمن داشته باشد یا از یمن خر ،حاال این یمنی ای که یمانی ای آمده

 . ارتباط با یمن داشته باشد به نحویباید  .یا اگر این روایت را کسی حاال به جهت سند یا هرچیزی نپذیرد
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بنابراین   . بگوییم که روایات گفتند که یک یمانی ظهور می کند  نمی توانستیم  هم  باز  ،که نیست  بنابراین اگر احمدالحسن خودش سید بود

  این مطلب نیست. ، می کند سیدی ظهور

به   ،اصال بچه یمن باشد  ،یک سید صحیح النسب که اهل یمن هم باشد  ،جواب چهارم این است که حاال به فرض که یک سید واقعی

آیا الزم نیست که این تطبیق خودش بر آن   ؟چطور می تواند ادعای خود را ثابت کند  . من یمانی ام  : فرض که او خروج کند و بگوید

پس من فرزند امام    ،فرزند دارند  چنانکه در بحث های قبل گفتیم اگر کسی بگوید که امام زمان  ؟ روایات را اول برای ما اثبات کند

دوم که حاال ثابت کن قدم  ، این قدم اول . فرزند دارند  باید ثابت کند حاال که امام زمان ؟این چجور استداللی است ، هستم زمان

این همه تالش کردیم که جلوی آقای احمد الحسن را در قدم های قبل بگیریم که   .اینجا هم همین است . فرزندان هستی  تو یکی از آن

حاال   .هر سیدی نیست  ، از یمانی نکته بعد اینکه مراد اهل بیت .یمانی حساب نمی شدید  ، اصالً شما سید نیستید! اگر هم سید بودید

  پرسیم که شما چگونه تطبیق خودت را بر آن یمانی موعود ثابت می  شخصی از خود یمن است. اینجا می   به فرض که آقای احمد الحسن

حرفش را   ،کنی؟ او یک فرد خاص است. هرکسی نیست. یعنی این طور نیست که هرکس از یمن بلند شود و بگوید من یمانی هستم

همان خواب است. عرض کردم   او  کند. تنها دلیل  گوید؟ همان بحث خواب را مطرح می  بپذیریم. خب آقای احمد الحسن اینجا چه می

خواب است. که شما خواب ببینید، در خواب همان   ،تواند برای ادعاهایش بیاورد  در بیشتر موارد تنها دلیلی که در این نقطه از بحث می

اند و عبارات مختلف. امام همین هذا هو الیمانی الموعود    های متفاوت دیده   افراد مختلف خواب  .البته عبارات متفاوت است  عبارت معروف. 

 خواب را هم که بستیم.  پروندهاند. خب  هایشان نوشته  ابن رسول اهلل. همان که در کتاب

یعنی    ، این است که چون در مورد یمانی ما نص نداریم  آن  راه  ، یمانی  تصدیق قضیه  خواهیم بگوییم حقیقت این است که در مورد  حاال می

بنابراین تشخیص آن کمی    .کند   امام حاضری که بگوید این شخص یمانی است، از او تبعیت کنید. یمانی در دوران غیبت حرکت می

دش تطبیق کند. وقتی بتواند تک تک بر خو ،اند   هایی که در روایات برای او گفته  مشکل است. راه تشخیص این است که باید تمام نشانه

  فهمیم که او یمانی است. اما ببینیم آیا آقای احمدالحسن این کار را کرده یا نه؟ هرگز نتوانسته. بلکه نشانه  ما می  ، ها را تطبیق کند  نشانه

 های خالف را در خودش ظاهر کرده است. 

احمد الحسن قبل از هاست    سالتازند.    ل دو اسب مسابقه با هم میکند و مث   در روایات داریم که یمانی همزمان با سفیانی خروج می

مهم یمانی   تا به حال خبری از سفیانی نیست. در روایات دیگری شاخصه  .خروج کرد   ، اعالم رسمی کرد  ۲۰۰۸سفیانی خروج کرده. سال  

هیچ دعوتی برای خودش   . دعوت می کند  زمانای از روایات، چندین روایت که یمانی تنها به امام    در طایفه  :اند  را این ذکر کرده

یت هدایت است؟ چون به أچرا ر  . »هی رایت هدی النه یدعو الی صاحبكم«  یت هدایت است.أر  ،یت یمانی أاند ر  ندارد. فرموده

ست. کند. ادعای امامت برای خودش کرده، ادعای مهدویت کرده ا  کند. احمد الحسن شدیداً به خودش دعوت می  صاحب شما دعوت می

کنم. این ادعا    آید و من حکومت را تقدیم او می   می   کنم. بعد از من امام زمان  گفته اصالً من خودم زمین را پر از عدل و داد می

غیبت کرده و تا به حال   ،شکست خورد  ۲۰۰۸بعد این که در قیام    در حالی که در روایات خالف این آمده و نکته  .برای خودش است

دو گروه   . اند  ای برای یمانی نداریم. اختالف شدیدی میان او و میان پیروانش دست داده و دو دسته شده   پنهان شده. خب ما چنین نشانه

ر المشتت کند. جالبتر از همه اینکه او خودش اول حید  هایی است که خالف بودن او را اثبات می خب این هم از نشانه !شدند، دو پرچم

مگر این فردی که به    ، ای نیست  هیچ یمانی   .»ال یمانی اال كیمینی«او گفت:    :در تاریخچه گفتم  ، را یمانی خواند و اگر خاطرتان باشد

او را از یمانی بودن عزل کرد و خودش   ، آقای حیدر المشتت را معرفی کرد. بعد با پدید آمدن آن اختالفات  دست راست من است و  منزله

او نشاند. واقعاً این هم مضحک است. حاال شاید علت اینکه در استدالالت یمانی بودن احمد الحسن خیلی سادگی و خیلی مضحک   را جای

خواهد ادعای    این است که این داستان یمانی خیلی برنامه ریزی قبلی نشده و اول بین خودشان معلوم نبود که می  ،بودن هویداست

بحث اینکه در هیچ صورتی نه تنها   این ادعاها را مطرح کرد. پس خالصه  ،اختالفاتی که با مشتت پیدا کردبعد از    .یمانیت بکند یا نکند

و الزم نیست به او اهمیت و بهایی    شود. یعنی او قطعاً کذاب و دروغگوست  ثابت می  آن  بلکه خالف  ،شود  یمانی بودن او برای ما ثابت نمی

  اند، لذا این نشانه که چون در روایات تبعیت از یمانی جایز شمرده شده و حتی به آن توصیه کردهنهایی این  بدهیم. دقت بفرمایید نکته

به زمین بچسب   :جابر فرمودند به    در آن معتبره  های دقیق برای یمانی آمده که کسی نتواند خودش را به جای او جا بزند. لذا امام باقر

  .. ده عالمت آنجا شمرده .این عالمات را ببینی. که یکی از آنها یمانی و سفیانی و صیحه ومگر اینکه    .و نه دستت و نه پایت را تکان نده 

   شود. هم به این صورت بسته می اند. خب این پرونده 
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ها است. ادعای   گیرد. و فشار بحث هم روی این قسمت  پایه بود. از اینجا کم کم قوت می   تا اینجا که ادعاهای احمدالحسن سست و بی

وصی را به کار    هم این کلمه  خود  داند. حتی در امضای  می   خودش را وصی امام زمان  ،دعای وصیت است. چنان که دیدیدچهارم ا

اند و آن هم روایتی است که مرحوم شیخ طوسی در  اند و روی آن بسیار پافشاری کرده برد. برای این ادعا یک دلیل مهم ارائه کرده  می

فرمودند یک    شب وفات به امیرالمؤمنین  اند. روایت این است که پیامبر اکرم  نقل فرموده  پیامبر اکرمکتاب غیبت خودشان از  

تا به این عبارات رسید، من عین   هم نوشتند.  امال فرمودند امیرالمؤمنین  صحیفه و دواتی بیاور و این وصیت مرا بنویس. پیامبر

ای علی حتماً پس    »یا علی انه سیكون بعدی اثنی عشر اماما«ها.    یم و بعد پاسخ گو  بعد استدالل آنها را می   ، خوانم  وصیت را می

یا علی فانت » دوازده مهدی خواهند آمد.   ،و پس از آن دوازده امام  »و من بعدهم اثنی عشر مهدیا«از من دوازده امام خواهند آمد 
... خداوند در آسمان نام تو را سماک الله تعالی فی سمائهاز آن دوازده امام هستی.  ،تو اولین امام یا علی اول االثنی عشر اماما« 

  است.  در آسمان  این اسامی امیرالمؤمنین  .مون والمهدی گذاشتأعلی المرتضی، امیرالمؤمنین، الصدیق االکبر و الفاروق االعظم و الم

ِإ وقتی که وفات تو رسید،    : فرمایند  می   بعد پیامبر اکرم
َ
ْمَها ِإَلی اْبِنيَ اْلَحَسِن«»ف َسلِّ

َ
اُة ف

َ
ا َحَضَرْتَك اْلَوف

َ
بعد از این که وفات   ذ

را نام می برند و می فرمایند که هنگامی که وفات او رسیده، او   بعد یکی یکی ائمه  .بسپار  به امام حسن  این وصیت من را  ،رسید

 ،  امام عسکری رسد بهبرند امام بعدی تا می  باید به امام بعدی بسپارد، نام می 

اُة«
َ
ا َحَضَرْتُه اْلَوف

َ
ِإذ

َ
 ، می رسد وقتی که وفات امام هادی »ف

ْمَها ِإَلی اْبِنِه اْلَحَسِن اْلَفاِضِل«  . باید بسپارد به فرزندش امام حسن عسکری  »َفْلُیَسلِّ

 ، هنگامی که وفات امام حسن عسکری می رسد »َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة«

ٍد »َفْلُیَس  ُمَحم  ِمْن آِل  اْلُمْسَتْحَفِظ  ٍد  ُمَحم  اْبِنِه  ِإَلی  ْمَها  فرزندش محمد  «لِّ به  باید  پیامبر  آن وقت  آل  از  بسپارد.   مستحفظ 

)َفِإَذا َحَضَرْتُه    مد آپس از آن دوازده مهدی خواهند    »ُثم  َیُكوُن ِمْن َبْعِدِه اْثَنا َعَشَر َمْهِدّیًا«  این دوازده امام   »َفَذِلَك اْثَنا َعَشَر ِإَمامًا«
ْمَها ِإَلی اْبِنِه  هنگامی که وفات تو فرا می رسد،  اْلَوَفاُة(   َفْلُیَسلِّ

 باید به فرزندش بسپارد،  پس

ِل  و 
َ
ِبیَن« »أ َساِميَ اْسٌم«اولین مقربان  اْلُمَقر 

َ
 او سه اسم دارد،   »َلُه َثاَلَثُة أ

 ل نام من دارد،  ثاسمی م »َكاْسِمي«

ِبي«
َ
ْحَمُد« ُهَو  »َو   یک اسمی مثل نام پدرم دارد  »َو اْسِم أ

َ
ِه َو أ »َو ااِلْسُم  احمد نام خود حضرت،    و   عبداهلل و پدر پیامبر اکرم  َعْبُد الل 

» اِلُث اْلَمْهِديُّ ُل  »ُهَو نام او مهدی است،    و  الث  و 
َ
پیروان و مبلغین احمد  اتفاقا    و  .یات یک مقداری عجیب استاین روا  اْلُمْؤِمِنیَن« أ

خیلی استفاده می کنند و یکی از تکنیک هایشان همین است که در اولین مواجه با افراد این روایت را  آن از همین عجیب بودنالحسن 

در حالی که علمای شما، از شما    ،داریم  را  شما در خود منابع شیعی در غیبت شیخ طوسی این روایت  ؛ببینید  :می خوانند و می گویند

او وصیت را   ،وآخرین امام که محمد مستحفظ باشد  ام داریم و بعد دوازده مهدی داریمدر این روایت آمده که دوازده ام  .پنهان می کنند

است که او سه   اولین مهدیین، یعتی تازه بعد از او مهدی ها شروع می شوند که اولین آن فرزند امام زمان  .بسپاردباید به فرزندش  

  .آقا اسمش احمد است، عبداهلل هم هست چون بنده خداست  خب همین احمد الحسن است؟ همین  . احمد، مهدی  اسم دارد، عبداهلل، 

این   .یکی از ادعاهایشان همین مهدویت است  .او اولین مهدی است  .مهدی هم هست که خب اصالً مهدویت ایشان را ادعا می کنیم دیگر

رحه اول ثابت می کنیم این  در م  :سه مرحله را طی می کنیم  در این پاسخگویی  .وارد پاسخ به این بحث می شویم  .بحث مهمی است

به هیچ وجه تطابق بر این شخص   کنند، با همان معنا   برداشت می  روایت با همان معنایی که آقای احمد الحسن و پیروان و مبلغینش

می آیند که اولین    بعد از امام زمان  ،به عبارتی اگر فرض کنیم که دوازده نفر غیر از ائمه ما  .مصداق این نیست  یعنی او قطعاً  .ندارد

 چرا؟ .این پاسخ اول ما .باشد است، باز آن اولی آقای احمد الحسن نمی تواند آنها پسر امام زمان

   .می آیند  این مهدیان دوازده گانه بعد از امام زمان در حدیث وصیت تصریح شده که یک(

به برداشت آقایان و احمد الحسن و    ، برسد  وقتی وفات امام زمان  )َفِإَذا َحَضَرْتُه اْلَوَفاُة(  «ّیاً »ُثم  َیُكوُن ِمْن َبْعِدِه اْثَنا َعَشَر َمْهِد 

 . طرفدار آنها که طور دیگری توضیح دادیم
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 می آید و   پس او بعد از امام زمان  .تسلیم می کند  وصیت را به اولین فرزندش اولین المقربین  ،برسد  ولی وقتی وفات امام زمان

  در حالی که هنوز امام زمان  ،او را به شخصه معرفی می کنند و این شخص احمد الحسن البصری االن شروع کرده  امام زمان

برای شما هر مقام و هرچه که   آن وصیت را به شما بداند و   . شما صبر می کردید پدرتان بیایند، آن وقت وصیت کنند  . هنوز ظهور نکردند

بلکه قطعاً دروغگو   ،شما نیستی  ،خواهد آمد  پس نه تنها آن فردی که بعد از امام زمان  .ما می پذیرفتیم،  تعیین کنند   ،می خواهند

شد  دانم که می )البته نمی آمدند، بعد که امام زمان اگر صبر می کردی و هیچ ادعایی نمی کردی و .چون زودتر ادعا کردی .هستی

حضرت این کارها را انجام دهی،( می گفتی من همان فرد هستم، می رفتیم خدمت حضرت می گفتیم که آیا به این شخص در حضور  

با این سیره و ادعایی که    ،اما شما با این کاری که کردی  ما می پذیرفتیم  ،وصیت می کنی یا نمی کنی؟ اگر حضرت وصیت می کردند

کذاب   را علیه خودت استفاده کردی! یعنی خودت را قطعا  ت که همین روایت و وصیت باشددقیقا مهمترین سند حرف خود  ،راه انداختی

ادعایی کرد،   .که نمی شود  احمد الحسن صبر نمی کند، در حضور امام زمانچرا  خیلی روشن است که    این مطلب اول و  .دانستی

اگر پسر  ، اگر هم چنین کسانی داشته باشیم .دیین نیستاول المه .پس روشن شد که دلیل اول ما این که این فرد خارج از وصیت است

از امام زمان  امام زمان بعد  از این دوازده امام هستند، اگرچنین چیزهایی  شخصی باشد که  در   می آید و دوازده مهدی غیر 

نیست. دلیل دومی که   قطعاً مصداق آن  باشد و بشود چنین چیزی را برداشت کرد، احمد الحسن  اعتقادی شیعه و در روایات  منظومه

این است که روایت به روشنی صراحت دارد، خیلی واضح بیان می کند که ابتدا   ،نشان می دهد احمد الحسن مصداق این روایت نیست

اش  یعنی آن دوازده مهدی دیگر امام نیستند ولی آقای احمد الحسن ادعای امامت کرد. ک  .دوازده امام می آیند و بعد از آنها دوازده مهدی

ادعای امامت نمی کردی، کاش الاقل یک مقدار بسنده می کردی و ادعای امامت نمی کردی، چون با این ادعا خودت را از ذیل همین  

هم این جا به مناسبت   یک روایت معروفی را  .دیگر قطعاً تو مصداق این روایت نیستی و کذاب دروغگو هستی  .روایت هم خارج کردی

امام صادق   سدیر صیرفی  .عرض کنم   خدمتتان بر  را   . دیدیم حضرت خیلی شدید می گریند  . وارد شدیم  نقل می کند روزی  علت 

 ، امروز صبح در کتاب جفر نگاه می کردم و تامل کردم در والدت قائم اهل بیت  :حضرت فرمودند  ؛وقتی که آرام شدند  .پرسیدیم

مرتد می   ،ان پیش می آید و شیعیان از طول غیبتشمؤمنی که در دل  ان در آن زمان و شک های مؤمنغیبتش و طول غیبت، گرفتاری  

بیشتر آنها از دین مرتد می شوند و رشته اسالم را از گردنشان می کنند. بعد حضرت شروع کردند توضیحاتی در مورد غیبت امام   .شوند

همچنین است غیبت   كذلک غیبه القائمند که  بعد فرمود  . تا این که رسیدند به این جا که غیبت انبیا را نقل کردند  ، دادند  عصر

إّنه ، برخی این طور می گویند، فمن قائل یقولامت او را انکار می کنند به خاطر طوالنی شدن.  فإّن االّمة ستنكرها لطولهاقائم ما. 
و قائلی که با این حرفش افترا می زند که او به دنیا آمده ولی    و قائل یفتري بقوله: إنه ولد و ماتاو به دنیا نیامده است،    لم یولد

یازدهمین   إن حادي عشرنا كان عقیماو گوینده و معتقدی که با این حرفش کفر می ورزد که:    و قائل یكفر بقولهاز دنیا رفته است.  

خارج می شود )مرق یعنی خروج از دین( که   و گوینده ای که با این حرفش از دین  قائل یمرق بقوله   وما عقیم است، فرزندی ندارد.  

هم امام    یعنی بعد از امام زمان  ،امامت عبور کرده است به نفر سیزدهم و بیشتر  إنه یتعدي إلي ثالث عشر فصاعدامی گوید:  

افياالاسیزدهم و چهاردهم و پانزدهمی هست. بیش از دوازده امام. و این دقیقاً ادعای احمد الحسن است. خودش در کتاب  
ً
ربعوناحديثا

پس با این حرف    .لقب آوردهبرای احمد الحسن  ،  االمام ثالث عشر.  ۸9صفحه    .، ادعای او را صراحتاً آورده استالمهدييناذريهاالقائم

دوازده    أئمه  .نیستند  جزء أئمه  ،قطعاً خودش را از ذیل روایت وصیت خارج کرد. چون در حدیث وصیت بود که آن دوازده مهدی

نفرند و بعد از آنها دوازده مهدی می آید. او با این حرف خودش را خارج کرد. این هم از دلیل دوم، بسیار روشن و واضح. دلیل سوم ما 

این است که امام    ، نبودن احمد الحسن است که دیگر تکرار نمی کنیم. اگر برداشت آقایان از حدیث وصیت  ان بحث ذریه پیامبرهم هم

ُمها إلي إبِنهوصیت را تسلیم فرزندشان می کنند، همین ظاهر حدیث را این طوری معنی می کنند دیگر،    زمان   ، امام زمانُیَسلِّ

نیست. سیادت ایشان ثابت نیست. این هم   این است، آقای احمد الحسن پسر امام زمان  آناگر معنی    . کنند  تسلیم پسرشان می 

بررسی خود حدیث    مطلب بعد که بسیار واضح و روشن است. خُب بعد از این که کذب ادعای احمد الحسن واضح شد، حاال می خواهیم به 

باید از حدیث چه   در آن وصیت چه فرمودند و ما  ینیم که پیامبر اکرمبب  ،یک مقداری در معنای خود حدیث تفقه کنیم  .بپردازیم

اول یک پاسخ نقضی را مطرح می کنیم. چرا می گوییم پاسخ نقضی؟ به این خاطر که می خواهم برداشت احمد الحسنیها    .برداشتی کنیم

یم برداشتشان را رد کنیم. اول نقضی رد می کنیم. اگر حاال می خواه . توضیح دادم  داشتند، که آنها    از این حدیث را رد کنیم. برداشتی را
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این باشد که دوازده نفر غیر از أئمه ما، غیر از أئمه أثنی عشر می آیند و آنها بعد از امامان ما   ،گویید  آنطوری که شما می ، معنای حدیث

است. چند طایفه متواتر روایی. طایفه اول، طایفه کنند، مقام مهدویت دارند، این مخالف چند دسته قطعی و متواتر از روایات    مهدویت می

اوصیای خودشان را دوازده نفر می شمارند. اگر حرف شما درست بود، باید می فرمودند اوصیای من بیست و چهار   ای که پیامبر اکرم

بیاوریم، آن روایاتی را می    ،ندره نفبر سر وصیت است. نمی خواهیم آن روایاتی که گفته اند أئمه بعد از من دوازد چون بحث دقیقاً .نفرند

 خواهیم بیاوریم که گفته اند اوصیای من دوازده نفرند. 

روایت اول: سلمان    منتقل می کند.   ،درحالی که احمد الحسن مدعی است که حدیث وصیت، وصیت را به نفر سیزدهم که خودش باشد 

ِذي ُقِبَض ِفیِه آمده است. می گوید:  این روایت  در کتاب سلیم    ، فارسی نقل می کند  ِه ِفي َمَرِضِه َال  ، ُكْنُت َجاِلسًا َبْیَن َیَدْي َرُسوِل َالل 

از جمله این   ، حضرت آنجا صحبت هایی فرمودند  من خدمت حضرت نشسته بودم.  ، از دنیا رفتند  در همان بیماری که پیامبر اکرم

)امیرالممن و    و اخی واالحد عشر اماما«  ،»انا  :عبارت اماممنینؤبرادرم  نفر  یازده  القیامه«  ، ( و    ها این  .»اوصیایی الی یوم 

ببینید   .»هادون المهدیون«  .هم هدایت شده  ، . آنها هم هدایتگرند»كلهم هادون المهدیون«اوصیای من هستند تا روز قیامت.  

یازده    ، پس فرمودند من و برادرم و یازده نفر، در جاهای دیگر آمده  . کنیم  حاال بررسی می  برای همین دوازده نفر آورده.   کلمه هادون را

بیش از این نیست. روایت بعدی از جابر ابن عبداهلل انصاری   یعنی   .تا روز قیامت هستند  امام و اوصیای من  منینؤنفر از فرزندان امیرالم 

اوصیایی من   ،یا جندب  :به او فرمودند  پیامبر.وارد شد  پیامبربر    بعد از فتح خیبر  ،جندب ابن الجناده که یهودی بود  :گوید   می
»فقال یا نقیب هایی که در بنی اسرائیل بودند.    .به عدد نقبای بنی اسرائیلند  ،. اوصیای بعد از منبعدی بعدد نقباء بنی اسرائیل

دوازده    آنانما در تورات اینطور دیدیم که    .»هكذا وجدنا فی التورات«  . نها دوازده نفر بودندآ  رسول الله انهم كانوا اثنی عشر«

 ،این زمینه بگردید  در. اینها نمونه روایات هست وگرنه عرض کردم روایات متواتر است. شما  »قال نعم االئمة بعدی اثنی عشر«نفرند.  

بعد از من به   ینه بیست و چهار نفر. اینجا هم فرمودند اوصیا  د،دوازده نفر شمردن  ،کنید که اوصیاء را اثنی عشر  ده ها روایت پیدا می

یعنی امامان بعد از من که همان    . بله امامان بعد از من دوازده نفرند. یعنی همین  : فرمودند  پیامبر  . نها دوازده نفرندآگفت    .عدد نقباء اند 

 بعد از من دوازده نفرند.  ، اوصیاء من هستند

را خاتم االوصیا معرفی کردند. این روایت هم جالب است. جابر ابن   روایاتی هستند که امام زمان  ، دوم   دسته  ، طایفه بعدی از روایات

ن نام دوازده نفر  آکرد. در   وارد شدم. در مقابل ایشان لوحی بود که چشم را خیره می   کند که بر حضرت زهرا  عبداهلل انصاری نقل می 

دوازده نام. پرسیدم اینها اسامی   ،نها را شمردمآو سه نام دیگر هم در حاشیه.    .سه نام در آخرسه نام در پشتش و    ، بود. سه نام در روی آن

  ، اولینشان پسرعموی من  »اولهم ابن عمی«. اینها نام اوصیاء است.  هذه اسماء االوصیاء  : فرمودند  چه کسانی است؟ حضرت زهرا

از فرزندان من.    »احد عشر من ولدی«  و  منینؤامیرالم  نفر  یازده  آخرینشان   صلوات الله علیهم اجمعین«  »آخرهم القائمو 

: گوید جابر می  .ن دوازده امام ما هستنداهم ،کید بیشتری کند که این دوازده نفرأ من در او دیدم که ت  : گوید  قال جابر می   .است  قائم 

سه محمد    مواضع، فرایت فیها محمد محمد محمد فی ثالثة مواضع«»فرأیت فیها محمدًا محمدًا محمدًا في ثالثة  دیدم که  

و چهار نام علی در آنجا دیدم. این هم روایت دیگری است که در کمال   علیًا في أربعة مواضع  علیًا و علیًا و  علیًا و  و  .در سه جا دیدم 

دی هست به نام طُریف که خدمت خود امام  تشرف فر  . روایت دیگر هم در کمال الدین شیخ صدوق نقل کردند  .الدین نقل شده است

من بال را از  خدا بوسیله و  .»انا خاتم االوصیاء و بی یدفع الله عزو جل بالء اهلی و شیعتی«رسید. حضرت فرمودند:   عصر

روایاتی که در آنها  اهل من و شیعیان من دفع می کند. پس لقب خاتم الوصیاء را خود حضرت برای خودشان به کار بردند. دسته سوم  

رجعت می کنند و امامت را عهده دار می شوند. ببینید   بالفاصله پس از امام عصر  ،در زمان رجعت  تصریح شده که امام حسین

  میان  در  سیدالشهدا  .فی اصحابه الذین قتلوا معه  علیه السالمویقبل الحسین    :روایتی در مختصر بصائرالدرجات از امام صادق 

كما بعثوا مع موسی ابن   .با هفتاد پیامبر  . و معه سبعون نبیابا همان ها رجعت می کنند.    ، ی که در کربال شهید شدندهمان اصحاب
الخاتم  .عمران القائم  الیه  عصر  .فیدفع  آل محمد  امام  امام حسین  ، قائم  به  را  نبوت  کنند.    خاتم  می  فیكون  تقدیم 

را غسل و    کسی است که امام زمان  یواری به فی حفرة و سیدالشهداالحسین هوالذی یلی غسله و كفنه و حنوطه و  
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یملک بعد القائم رجل من در غیبت خودش نقل کرده.    کفن می دهند و در قبرشان دفن می کنند. روایت بعد را شیخ طوسی
  سیصد ثالث معة و سنة و یزداد مع تسعا  ،امامت را دیگر ،یعنی عهده دار می شود ،مالک می شود  عصربعد از امام  .اهل البیت

. او منتصر است و منصور است و او خون خود و خون اصحابش یطلب بدمه و دماء اصحابه  و هوالمنتصر وهو المنصوروو نه سال.  

 این روایت زیاد است.   هستند. را می گیرد. در روایات متعددی داریم که منتصر امام حسین

رجعت می کنند و کار را در دست می گیرند. به عنوان    سیدالشهداء  ،  روایت داریم که بالفاصله بعد از امام عصر  ۲۲به    نزدیک

از رجعت   احق هی؟  سئل عن الرجعة،   : نقل شدهدر مختصر بصائرالدرجات    از امام صادق   .نمونه یکی دیگر از این روایت را هم بخوانم

قال الحسین   ؟چه کسی است  ،اولین کسی که رجعت می کند  فقال هی من یخرج   .فقال نعم  ؟شد آیا رجعت حقیقت است   سؤال
   یعنی به دنبال. «ِعصر»خروج می کند.   بالفاصله پس از امام عصر امام حسین یخرج علی القائم

بحث ما مربوط نیست. پس روایات  و ادامه حدیث که به ادامه    »قال: ال«همه مردم با او رجعت می کنند؟    »قلت: ومعه الناس كلهم؟«

رجعت می کنند. اگر برداشت آقای احمد الحسن این باشد که دوازده نفر غیر از   سیدالشهداء  متعددی داریم که بعد از امام عصر

 مخالف قطعیات و متواترات روایت است. پس این برداشت قطعاً غلط است.   ،ائمه ما با نام مهدی خواهند آمد 

مجدد    حاال ببینیم برداشت صحیح چیست که پاسخ حَلی ما به روایت است. اما پاسخ حلی که به روایت می دهیم این است که )عبارت را

خوانم(   الوفاة«می  حضرته  عسکری  »فإذا  امام  وفات  که  رسد،    وقتی  آل  می  من  المستحفظ  محمد  ابنه  إلی  »فلیسلمها 
این ها دوازده امام هستند.    »فذلك اثنا عشر إماما«باید وصیت را تقدیم پسرش با اسم محمد و با لقب مستحفظ کند.    «محمد

برسد،    پس هنگامیکه وفات او  »فإذا حضرته الوفاة«پس از او دوازده مهدی خواهند آمد.    »ثم یكون من بعده اثنا عشر مهدیا«

باید    »فلیسلمها إلی ابنه أول المقربین« فرزندش  پس  که  به  عبارت دوم  این  مقربان.  اولین  »فإذا حضرته الوفاة  تسلیم کند، 
 یعنی آیا پیامبر اکرم؟  برمی گردد یا باز به امام عسکری  به چه کسی برمی گردد؟ آیا این به امام زمان  ..«.فلیسلمها إلی ابنه

به کار   هم ادامه دادند؟ یا دوباره به دلیلی برگشتند و این عبارت را برای امام عسکری  همان ترتیبی که داشتند را بعد از امام زمان

تکرار شده است. آیا   »فلیسلمها«عبارت دوم در بعضی نسخه ها نیامده است. یعنی  »فإذا حضرته الوفاة«بردند؟ به عالوه دقت کنید 

 ؟  باید انجام دهند و وصیت را تسلیم کنند یا امام زمان یی است که امام عسکریفلیسلمهاان این تکرار هم

پس ما این قول و سخن احمد الحسنی    . هستند، مخالف قطعیات و روایات است  حرف ما این است که اگر بپذیریم که منظور امام زمان

دوباره تکرار کردند    را پیامبر اکرم ها را کنار می گذاریم و می رویم سراغ این حرف. این برداشت را می کنیم که همان امام عسکری

و آن بحث رجعت و فرمودند ایشان باید وصیت را به فرزندش بسپارد. چرا تکرار کردند؟ چون می خواهند بحث جدیدی را شروع کنند  

است، بحث مهدویت است. تا به حال بحث امامت ائمه را مطرح کردند، حاال از این به بعد می خواهند مهدویت را مطرح کنند. خب! اول  

می فرمایند که آن فردی که اولین مهدی است و اولین کسی است که بعد از امامان دوازده گانه مهدویت را   این نکته را پیامبر اکرم

احمد، عبداهلل و مهدی. خب! این کیست؟ می رویم سراغ روایتی که در کتاب غیبت شیخ طوسی داریم.    :سه اسم دارد  .ز می کند آغا

»انه یبایع بین پیش آمد. حضرت فرمودند:    روایت کرد و گفت نزد حضرت بودیم، بحث مهدی  فرمودند: حذیفه از پیامبر اکرم
   ام بیعت می شود.با او بین رکن و مق الركن و المقام«

است و کسی که بین رکن و مقام با او بیعت می شود، هیچ کس جز ایشان نیست.   او کیست؟ متعدد روایت قطعی داریم که امام زمان

. این ها سه اسم او »اسمه احمد و عبدالله و المهدی فهذه اسماؤه ثالثتها«مهدی ای که بین رکن و مقام با او بیعت می شود،  

   .نسه اسم یک نفرند و آن شخص کسی نیست جز امام زما هستند. این

چه می خواهند بفرمایند. مطلب این است که براساس روایات ما، مقام    حاال بیایید ببینید که پیامبر اکرم  . پس این شاهد را بگیرید

ثابت است و آن امامت همیشه با ایشان بوده    مقامی است که غیر امامت است. امامت برای دوازده امام بعد از پیامبر اکرم  ، مهدویت

از لحظه ای که پدرشان از دنیا رفته، تحقق خارجی پیدا کرده، امامت ناطق را شروع کردند و بعد از زمانی، وقتی خدا اذن دهد،    .است

   باید شروع کنند.  مهدویت مقامی است که همان ائمه مهدویت را شروع می کنند.
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نیفتاده    حاال مهدویت چه هست؟ مهدویت حکومت و زمامداری و قیام دولت حق است در زمان رجعت. این اتفاق در طول دوران ائمه

ط در زمان رجعت که که حکومت ظاهری داشتند. قیام دولت حق که این فق ، حتی برای امام حسناست. حتی برای امیرالمؤمنین

 یعنی در زمان ظهور و رجعت )ظهور به بعد( اتفاق می افتد.   ،است با امام زمان نآشروع 

می کند. اگر دقت   شان تحقق خارجی پیداای  اولین مهدی هستند. به این معنی که اولین کسی هستند که مهدویت  بنابراین امام عصر

علی! تو سه اسم نزد خداوند در آسمان داری که یکی از آن اسامی مهدی است و   فرمودند: یا   در همین اولِ روایت، پیامبر اکرم  ،کنید

همه ایشان مهدی    »كلهم هادون مهدیون«لقب مهدی دارند. یکی از این روایات را خواندیم که    روایات دیگر هم داریم که تمام ائمه

این را می خواهند بفرمایند که وصیت   پیامبر اکرم  به معنای تحقق دولت حقه.  ، مان رجعت اتفاق می افتدهستند. این مهدویت در ز

برمی گردد. می    همه به امام عسکری»فلیسلمها إلی ابنه«  می سپارد. پس این ضمیرها    دست امام زمان  را امام عسکری

است اما از اینکه گفته اند دوازده    ی است. البته اینجا اول المؤمنینکه او سه اسم دارد و او اولین مهد  سپارند دست امام زمان

حاال می خواهیم براساس این مطلب، تعداد زیادی از روایات را   هستند.  مهدی می آیند، معلوم می شود که اولین مهدی، امام عصر

 .  استبررسی کنیم که همه همین مضمون را می گویند که اتفاقاً احمد الحسنی هم به این روایت خیلی تمسک کرده 

دقت    ،بی که عرض شدهستند. حاال با این مطل  خواسته اند از همین ها استفاده کنند که بگویند مهدی ها متعددند و غیر از ائمه

نمی خواهند بگویند که دوازده نفر غیر از   ،حرف ماست  تأییدبلکه هر کدام از روایات    ،همین را بگویندمی خواهند  کنید تمام روایات  

   .هستند همان ائمه

دوازده از ما    زمان  همانا بعد از امام   ان منا بعد القائم اثنا عشر مهدیا من ولدی الحسین  : فرمودند  روایت اول از امام صادق 

 :علی بن الحسین  ،روایت بعدی از امام زین العابدین   .. خیلی روشن استخب این از ما یعنی از ما ائمه.  مهدی است از ولد حسین

دوازده   .پس از او دوازده مهدی خواهد آمد  ثم یكون بعده اثنا عشر مهدیا  ، قیام خواهد کرد  ،قائم ما ظهور خواهد کرد   یقوم القائم منا

بعد به امام   ،وقتی که ظهور می کنند و حکومت حقه را تشکیل می دهند  دقت بفرمائید که امام زمان  .مهدی بعد از امام زمان

حتی بعضی از ائمه رجعت های   .این دوازده امام رجعت دارندهمه  یعنی    .می سپارند و بعد از وفات شان دوباره رجعت می کنند  حسین

هم   از آنها چون یکی    ، اینکه این هی تأکید شده  بعد القائم رجعت متعددی دارند. پس این دوازده نفر    یرالمؤمنینام  . متعددی دارند

اینها همه  رجعت می کنند.    ،بعد از وفات خودشان و وفات یازده نفر آباء و اجدادشان  هستند. خود امام عصر  خود امام زمان

امام    است. به  این روایت حتی ذریه بودن هم نیامده بود. روایت بعد از ابی بصیر  در  . دقت بفرمائید  ،روایتی که خواندمبه    .داللت می کند 

از پدرتان شنیدم که می   یابن رسول الله انی سمعت من ابیک انه قالی یكون بعد القائم اثنا عشر مهدیا عرض کرد:  صادق 

پدرم فرمود دوازده مهدی    .ثنا عشر مهدیا و لم یقل اثنا عشر امامافقال انما قال ادوازده مهدی خواهد.    فرمودند بعد از قائم 

،  ولكنهم قوم من شیعتنا یدعون الناس الی مواالتنا و معرفت حقنا بعد اینجا می فرمایند که    ،ولی نگفت دوازده امام  ، خواهند آمد

برای اینکه   ، بسیار هم مورد استفاده احمدالحسنی ها واقع شده  .این روایت مقداری مهم است و جای بررسی دارد. خوب دقت بفرمائید

من از پدرتان شنیدم که   : گفت  به امام صادق  . روایت را دوباره ترجمه می کنم  ، غیر از دوازده امام هستند  ، بگویند این دوازده مهدی

ده امام. آنها دوازده نفر از شیعیان ما هستند که نگفت دواز  ،دوازده مهدی :پدرم گفت   .خواهند آمد فرمودند  دوازده مهدی بعد از قائم

باز همان    ،یکی از اینهاست  دعوت می کنند به مواالت ما و معرفت حق ما. از این روایت اگر بخواهند استفاده کنند که آقای احمد الحسن

اینها به مواالت و    .ند قومی از شیعیان هستندبعد اینها از ذریه نیست  . آن دوازده نفر بعد از مهدی خواهند آمد  جواب ها پیش می آید. اوالً 

معرفت حق دعوت می کنند نه به خودشان و صراحتا اینها امامت ندارند. اینها امامت ندارند! ولی این تا اینجا شاید بگویید که حرف ما 

این روایت گفته شده که دوازده   در .روایت را دقت بفرمائید   .ما از آن موقع داشتیم می گفتیم دوازده مهدی همان دوازده امامند  ،هم نشد 

به این معنی    . یعنی آنها مقام مهدویت دارند  . دوازده مهدی هم هستند  ، اما نفی نشده که همان دوازده امام  .غیر از دوازده امامند   ، مهدی

  ، آنهایعنی هدایت گری خاص    آنانمهدویت    ،آمده   آنانیعنی اینجا تفسیر مهدویت    یدعون الناس الی مواالتنا و معرفت حقناکه  

دعوت می کنند. پس اینها در زمان   هدایت شدن و هدایت گری خاصشان به این صورت است که به مواالت و معرفت حق اهل بیت

عدی در  یا در زمان ائمه ب کسانی باشند که در زمان امام عصر ،خب بله اینها ممکن است عمال و ایادی حضرت باشند  .ظهور هستند

اینها بیایند و دعوت کنند به اهل بیت از امام می آیند ولی    .مشکلی ندارد  ،باشند  رجعت  ما نفی نکردیم که مهدی هایی که بعد 
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حدیث وصیت می خواهد    :همه حرف ما این بود  .اما حدیث وصیت آنها را نمی خواهد بگوید  .این را نفی نکردیم  .امام نیستندخودشان  

همین دوازده امام هستند. این هم از این روایت. پس توضیح این روایت یک وقتی موهم این نشود که حرف   ، بگوید که آن دوازده مهدی

   .خارجنداز این داستان خیر! آنها قطعا  ، احمد الحسنی ها را ثابت می کند 

بله چیزی است که ما تا به حال نشنیده بودیم که   ،یک باب جدیدی باز کردهبه همان دالئلی که گفتیم و این روایت هم هر چند که  

اینها در زمان رجعت می آیند ولی در آن زمان    . اینها مشکلی ندارد  ؛ خب بله  ، دعوت می کنند  . می آیند  بعد از امام زماندوازده نفر  

نیستند  آنها حاضری    .امام  حی  امام  سر  لذا  هست  آنانباالی  رجعت  ائمه فقط  آنان  .در  از   ایادی  چهارم  روایت  این  هستند. 

 الن مسجد الكوفه لیضیق عنهم   .نماز خواهد گذاشت  در مسجد حیره خلیفه قائم  »یصلی فیه خلیفه القائم«  امیرالمؤمنین

کوفه دوازده  و در مسجد    و لیصلین فیه اثنا عشر اماما عدال  .نمازگزاران جایش کم است  ،چون مسجد کوفه برای آنها کوچک است

در مسجد    .این دیگر روشن است که امام جماعت هستند  .امام عدل نماز خواهند گذاشت. خب می گویند که این دوازده امام عدل است

به خاطر اینکه مسجد کوفه کوچک است  .مسجد حیره نماز می گذارد در است،یعنی کسی که حضرت منسوبش کرده  ،کوفه خلیفه امام

   .هیچ ربطی به امامت و اینها ندارد  .دوازده امام عدل. اینها امام جماعت هستند . ازده نماز جماعت برگزار می شودو در مسجد کوفه دو

خواهند    یازده مهدی از ولد حسین  بعد از امام عصر  بعد القائم احد عشر مهدیا من ولدالحسین  عن الصادقروایت پنجم  

  ، را هم در رجعت شمرده بود. اینکه گفته یازده  خود امام عصر  ند،گفته بوددوازده  آنهایی که    .یازده گفته خیلی روشن است  اینکه  .آمد

ان منا بعد القائم احد عشر مهدی   :فرمودند   امام صادق   ،. روایت ششمدهیچ مشکلی هم ندارو    است  واضح  .است  حضرت را نشمرده
اللهم صل علی والة اهله و االئمة  :هست. روایت هفتم امام رضا. خب این هم روشن است که مربوط به رجعت من ولد الحسین

امده. این هم    این دعایی است که در مفاتیح الجنان هم  .مطرح شد  که در بحث فرزندی امام عصر  من بعده واالئمة من بعده

مربوط به رجعت   ، خواهند آمد  ان صرفاً همین که امامانی بعد از امام زم  خواهند آمد.   بعد از امام زمان  آنان کند که    داللت می 

در   .یكون قائمه و القوام من بعده  ،یعنی در مسجد کوفه  و فیها  : فرمودند  روشن شد. امام باقر  ، است و با توضیحاتی که دادیم

قائم  بود  مسجد کوفه  ایستاد    . خواهد  این  والقوام خواهد  بود.  او خواهند  از  ثابت نمی   مورد  بعد  را  امام    .کند   چیزی  از  قوام بعد 

یا اینکه ائمه ای هستند که در   برای کاری نصب کردند  آنها را  چه کسانی هستند؟ اینها کسانی هستند که بعد از امام عصر  عصر

ایت هم اشاره به یک رو  .در واقع حکومت خواهند کرد. مرکز حکومتشان مسجد کوفه است. روایات متعدد است  ، رجعت در مسجد کوفه

   .مشکل دارد یکنم که خیلی به آن پرداختند و بررسی کردند و مقدار

و انت یا علی ذراالرض بنا اوتد الله  و دوازده نفر از ولد من  من    انی  انی و اثنی عشر من ولدی  :قال رسول اهلل  : عن الباقر
  یعنی اوتاد زمین.  ذر االرضمیخ های زمین هستید.    ؛یا علی   ، از فرزندان من و تو  ، . من و دوازده نفر از ولد مناالرض ان تسیخ باهلها

  .فاذا ذهب اثنی عشر من ولدی ساخت االرض باهلها   .است به وسیله ما خدا زمین را نگه داشته  بنا اوتد اللهمیخ های زمین.  

معتبر   ۵۳۴صفحه    ،جلد یک  ؛ زمین اهلش را فرو می برد. این روایت در کافی شریف آمده  ، شود و برود  اگر دوازدهمی ما از زمین برداشته

آقایان احمد الحسنی خیلی به این روایت می پردازند و می گویند که این روایت نشان می دهد که سیزده نفر امام داریم. یکی    هم هست.

 که پیامبر  . پاسخ این استانی و اثنی عشر من ولدی  :رمودندف  . خود پیامبرهم از نسل پیامبر  نفردوازده    ینمؤمنامیرال

  آنها هم صدیقه طاهره  هم فرزند پیامبرند. من و دوازده نفر از فرزندان من. یکی از  . حضرت زهرامی فرمایند را    حضرت زهرا

می خواهند ویژگی مشترکی برای چهارده نفر    پس معلوم است  ،این افراد می آورند را در جرگه  وقتی خودشان  خیلی روشن است.  .است

 طاهره   صدیقه  یعنی باعث استحکام و قوام دنیا هستیم. یکی از آنها   میخ های زمین هستیم.   : ویژگی را هم خودشان فرموده اند  بگویند. 

 .نیستند  جزء این اوالد پیامبر  ،فر نیستندجزء این دوازده ن  حضرت صدیقه،  ضمن اینکه اگر آنها اصرار کنند که نه اینطور نیست  .است

یعنی درواقع هیچ دلیلی برای این حرفشان ندارند. ولی ما در روایات داریم که همین روایت با همین  .خوب البته حرف بی ربطی است

بعد ادامه هم    یا علی.آمده. یعنی من و یازده نفر از فرزندان من. و تو    اثنی عشر من ولدی احد عشر من ولدیسند آمده به جای  

  .گذارد  این دیگر هیچ جایی برای حرف نمی   .لساخت االرض باهلها  ، اگر یازدهمی برود  فاذا ذهب احد عشر من ولدیهمین است  

اثنی عشر هست یا احد عشر. اگر احد عشر باشد که به هیچ وجه احمد الحسنی ها را    :فرمودند  ببینید پس روایت یا آن طور که پیامبر
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فرموده اند. یعنی در دو جا دو عبارت فرمودند  دو را پیامبر احتمال دارد که هر .صدیقه طاهره ،اگر اثنی عشر باشد نمی گیرد.در بر

كله محدث من ولد رسول الله   ،االثنی عشر امام من آل محمد )این را هم بخوانم(    و دو مقصود داشتند. روایت آخر از امام باقر
و رسول الله علی و علی هم  .  و از نسل علی  همه محدث هستند از نسل پیامبر  یازده امام از اهل بیت پیامبر  .و من ولد علی

و   و حضرت علی  گفته دوازده نفر از نسل پیامبر  در آن  چون  ؟ . این روایت هم مورد استناد آنها قرار گرفته است. چراالوالدان

احمد الحسن هست. روایت اینطور که دوازده نفر از نسل   ، ه نفرند. می گویند این دوازدهمیدو پدر این دوازد  منینؤو امیرالم  پیامبر

 منینؤیعنی از نسل امیرالم  .هستند  هم جزء این دوازده نفرند ولی از نسل پیامبر  این یعنی اینکه صدیقه طاهره  ،و علی  پیامبر

دوازده نفر از    دیگر نفرمودند که  .اینجا تغلیب دادند   یعنی اصطالحا تغلیب می گویند.  .بخاطر غلبه است  ،ولی از نسل پیامبرند  نیستند

باز اینجا یک   آنها باز می گفتند یازده نفر دیگر هم غیر آن دوازده نفر.  ،که اگر اینطور می گفتند  نسل من و یازده نفراز نسل تو یا علی

. من و  و رسول الله و علی هم الوالدانو من و تو دو پدر هستیم.  .د دوازده نفر از نسل من و تولذا فرمودن بازی دیگر درمی آوردند. 

تمام روایاتی که آنها  ،  با این توضیحی که داده شد  .هست  بقیه فرزند هستند. یکی از این دوازده نفر صدیقه طاهره  ،تو پدر هستیم

 ، درست نیست.استناد می کنند

برای مهدویت دوازده گانه، ائمه دوازده گانه، مهدیان دوازده گانه، همه را بررسی کردیم و   ،ه آنها استناد می کنندپس این تمام روایاتی ک

دارند که در زمان رجعت برمی گردند یا اینکه بحث رجعت   یعنی داللت بر همان ائمه  ،گفتیم که اینها همه یا داللت بر رجعت دارند

را مطرح کردند. در هر صورت همان ائمه ما منحصر در همان    مثل همین روایت آخر که فقط بنوت فرزندی پیامبر  .در آن مطرح نیست

خارج نخواهد شد. این نکته را هم در مورد روایت آخر اضافه کنم که همین روایت را شیخ مفید از مرحوم کلینی همین روایت   ، هاست

اثناعشر ائمه من آل محمد كلهم محدث علی   :نقل کرده است به این صورت و علی آخری که گفتم دوازده نفر از نسل پیامبر
  دیگر روشنتر از این چیست؟ دوازده امام از آل محمد  .بن ابی طالب و احد عشر من ولده و رسول الله و علی هما الوالدان

ارشاد   در  دو پدر هستند. این را هم   منینؤو امیرالم  و یازده نفر از فرزندان او و پیامبر اکرم  علی بن ابی طالب  . همه محدث هستند

. آن روایت در کافی آمده. کافی  است  دقت بفرمایید شیخ مفید از مرحوم کلینی نقل کرده  .شیخ مفید نقل کرده است  ۳۴7صفحه    ،۲  جلد

که به دست شیخ مفید رسیده آن مدلی بود که اول گفتم. نسخه ای    ،آن نسخه ای که به دست ما رسیده  ،که االن به دست ما رسیده

به این نحو دوم است. پس ما بهتر است که به این نسخه شیخ مفید اعتنا کنیم، چون این نسخه ای که توسط   ،بود و ایشان نقل کردند 

بلکه آن از نسخه شیخ مفید باشد،    معتبرتر  .این نسخه معلوم نیست  ،معاصرین تصحیح شده، یکی از آقایان فاضل معاصر تحقیق شده

قابل اعتناتر است. این بحث هم تا اینجا خاتمه پیدا می کند. پس   ، نزدیکتر بوده و ایشان نقل کردهبه شیخ کلینی    ،نسخه شیخ مفید

در انتهای وصیتشان باب رجعت را باز کردند و البته ادامه   هستند. پیامبر اکرم  جواب حلی حدیث وصیت هم روشن شد. همان ائمه

شروع خواهد شد. بله این   با امام عصر  فقط کافی بود که بگویند مهدویت  .را ادامه دهند  گر الزم نبود همه ائمههم ندادند. دی

بحثها تمام پاسخ احمد الحسن را داد اما یک مطلب کوچک می ماند و آن بحث فنی سندشناسی است. ما باید سند حدیث وصیت را هم  

که به فرض که حدیث   به نحوی توضیح دادیم   در حالی که ما قبالً متن حدیث را چنان و   ؟ باید سند را بررسی کنیم  بررسی کنیم. چرا

باز هم معنی حدیث روشن است و هیچ مشکلی    ،شنیده باشیم  از دهان مبارک پیامبر اکرم  اصال با گوش خود  ،کامال صحیح السند باشد

دو قسمت   ، بررسی کنیم؟ چون عبارت حدیث وصیت همانطور که دیدید   ندارد. یعنی چیزی نیست که ما را نگران کند اما چرا باید سند را

. در آخر می فرمایند  بعد سایر ائمه  ینمؤمنوصیت می کنند، اول امیرال  به ائمه  دارد. قسمت های اول خیلی روشن است. پیامبر

برداشت ما. نشان دادیم که با برداشت خودمان  اینجا دو برداشت شد. یک برداشت احمد الحسن است و یک    . بسپارد  بعد از باید به فرزندش

می توانیم روایت را طوری معنی کنیم که خالف قطعیات و متواترات روایات دیگر نشود و مشکلی پیش نیاید و آن روایات را رد نکند ولی  

اگر می خواهید مطلبی را   ،نا کنیداگر می خواهید یک اعتقاد ب   ؛اصرار دارند که برداشت خودشان را داشته باشند. می گوییم آقایان  آنان

باید حجت شرعی داشته باشید. حجت   ،بگویید خدا چنین چیزی را در دینش قرار داده  ،به عنوان دین بپذیرید و به خدا نسبت دهید

آن چیزی که ما در مقابل خدا بتوانیم  . این را از ما قبول می کنددر قیامت شرعی یعنی چیزی که شما قطعاً و یقیناً بتوانید بگویید خدا 

نابراین مثالً چنین فرع فقهی ب  ؛یا نمی توانیم بگوییم که من خواب دیدمؤما در ر  .یا هم مطرح کردیم ؤاین بحث را در ر  .به او نسبت دهیم

دین خدا باالتر    ان دین الله اعز من الیری فی النومفرمودند که    امام صادق  .پس اینجوری می خوانم  ،مثل اذان به این نحو است
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یریم که حجت باید روایتی را بپذ  است.  روایات به ما رسیده  ،اینجا هم ما که فاصله داریم با معصوم  .این است که در خواب دیده شود  از

افراد موثق  . شرعی داشته باشیم ندارند  ،یعنی راستگو  ،روایتی که  از   ،انسان های صادقی هستند  ، کسانی که تعمد بر دروغگویی  اینها 

بعد برای یکی دیگر نقل کرده   ،او هم مثل خودش موثق . بعد برای دیگری نقل کرده باشد . یکی از آنها از معصوم شنیده باشند یا  معصوم

این روایت می شود روایت صحیح    .سینه به سینه بدون فاصله به ما برسد و ما سند این روایت را متصل داشته باشیم  ،او هم موثق  .باشد

باز هم اینجا احتمال دارد که خطایی کرده باشند. عبارتی جابجا شده باشد. حافظه شان یاری نکرده باشد   ؛السند. قبالً این نکته را گفتم

 د، نقل به مضمون کرده باشند. و ننوشته باشن

خدا شما را می   ،هرچند که خطایی در آن رخ داده باشد  .اینجا ما دالیل قطعی داریم که چنین روایاتی را بگیرید و به آن عمل کنید

که علما در    و بماند بحث هایی   ،این خطا معفو است. بنابراین این روایت به پشتوانه آن دالیل قطعی که آیات قرآن است و سیره  .بخشد

، اصول مطرح می کنند. این روایت به پشتوانه آن ادله برای ما حجت شرعی می شود. اما روایتی که ندانیم راوی آن ثقه است یا ثقه نیست

 . افترا بزند  و پیامبر  اصالً راوی چه کسی است؟ این راوی ممکن است آدم جعالی باشد. بسیار دروغگو باشد. همینطور به اهل بیت

به چنین کسی نمی   . می گویند که در نقل هایش مرتب خطا کرده  .این را هم بررسی می کنند  .ن است راوی شخص پر خطایی باشدممک

راوی که ندانیم کیست و بدانیم موثق نیست و در حرف خودش صادق نیست یا کسی که در نقل بسیار ضعیف است،    .شود اعتماد کرد 

از آن دسته است که بسیار    سند این روایت  :روایت! خطاب به آقایان احمد الحسنی می گوییم  این است  .نمی شود اعتنا کرد  آنانبه  

البته ما مشکلی    . نقل نکردند  افراد موثقی این روایت را  .نمی دانیم چه کسانی هستند  .تقریباً تمام راویان آن مجهول هستند  .ضعیف است

قسمت اول که هیچ مشکلی نداشت و در قسمت دوم    در  .شد  تأییدمحکم دیگر    که با روایات  چون روایت را طوری معنا کردیم  ؛نداریم

از خودمان حمل به  .درست هم هست .معنا هم به کل ظاهر روایت می خورد  می کنند و تأییدروایات دیگر آن را  هم طوری معنا کردیم

  است. امام زمان  روایت حمل نکردیم. اما شما که می خواهید این روایت عجیب را دربیاورید که یک شخصی فرزند امام زمان

خواهید اینطور   شما که می   .مهدویت را عهده دار می شود، این دلیل می خواهد  . می آید   وصیت را به او می سپارد و بعد از امام زمان

سند این    .حجت شرعی محکم داشته باشید که ندارید   کنید، با این کار روایات قطعی و متواتر چند دسته را کنار بزنید، باید  برداشت

فقط به عنوان نمونه چند نفر از راویانش  .  ما هیچ مشکلی نداریم که آن را مطرح کنیم  ،روایت ضعیف است و چون این بحث تخصصی است

خود آقای ناظم العقیلی از بزرگان است.    محمد ابن خلیل، در کتب رجالی مجهول است، اسم او اصالً نیامده  آقای احمد ابن  :را می گویم

 احدمن روات الوصیه لم یعلم تشیعه ولم یبقع. است اعتراف کرده ،که اسم او را زیاد بردیم  پیروان احمد الحسن
یعنی   ،معلوم نیست او  معلوم نیست، عدالت  وا  که تشیع  جز احمد ابن محمد ابن خلیل  ،هیچ کس از رواتی که تشیع آن محرز نشده باشد 

  تأییدبقیه هم    ، برویم در کتاب رجالی بررسی کنیم  . را قبول ندارد ولی اشتباه می کند  آنکرده، بقیه    تأییداین یکی را خود ناظم العقیلی  

اصال شناخته نشده، ابن حجر عسقالنی آن    .این یکی از مجهولین رجال است  ال جعفر احمد مصریثم.  آنها هم موثق نیستند  بقیه  نشدند. 

ابن حجر عسقالنی که از رجالیون سنی او را آورده و گفته رافضی و فاسد   .کتاب های شیعه نداریم  ما در  آورده که  را در کتابهای سنی

شود او شیعه عادل بوده، چون رافضی از نظر آنها معانی    العقیده، خب به صرف این که این حجر گفته باشد او رافضی است که معلوم نمی

این جعفر مصری هم در   بوده، هم چنین حسن ابن علی عم   معلوم نمی شود که عادل   . هر رافضی که شیعه عادل نیست.  متعددی دارد

شناخته    .هیچ توصیفی از آنها نداریم  .نه قدحی و نه مدحی داریم  .پدر حسن ابن علی هم مجهول است  ، علی ابن بیان  کتاب رجالی نیست.

ما هیچ شناختی از   ؟ و اعتقادی را بنا کنیم  خب ما چگونه می توانیم اعتماد کنیم  .معلوم نیست چه کسانی هستند  این راویان  .نیستند

این را بگویم که  . ث سند که بیش از این نمی پردازیماین هم از بح گوید، غلط می گوید.  نمی دانیم این آقا اصالً درست می .نداریم  انآن

در یک جمله آنها    .سند می آورند که آن عبارت هیچ داللتی بر مقصود آنها ندارد  تأییدآقایان احمد الحسن عبارتی از شیخ طوسی برای  

معلوم  ،شیخ طوسی را می خوانیموقتی کل کالم  ما پاسخ می دهیم .این مضمون متواتر است  فرموده این سند و می گویند شیخ طوسی

چون شیخ طوسی روایت را به همراه سیزده روایت دیگر که در    .بحث دوازده امام را می گویند متواتر است، نه این روایت  می شود که

طوسی چهارده    خ شی  .امام قائم و آخرین امام است  پاسخ به واقفیه آورده که واقفیه معتقد بودند امام کاظم  مجموع چهارده روایت که در

چون ما در تشیع تا امام    .قبول دارید  شما هم  ، همانطور که ما این روایات را قبول داریم  : گوید  روایت در پاسخ به آنها می آورد و می 

 ، داریمدوی ما این دسته از روایات را قبول    همان طور که هر  .این روایات را از اجدادشان قبول داریم  همه  ، که مشترک هستیم  کاظم

شیخ طوسی این   .که امامان دوازده نفر هستند  ما دوازده نفر هستند. این حدیث وصیت هم این را گفته بود  انشما باید بپذیرید که امام
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 . اصال ندارد که خصوص روایت وصیت این روایت خاص متواتر و صحیح السند است  ؛اینکه دقیقاً این روایت  نه  .مضمون را متواتر می گوید

  یتصحیح   پس  .قطعی و متواتر است  ائمه  این مطلب دوازده گانه بودن  موجود است،  آن  این مطلب در کتب شیعه تصحیح  دگوی  می

 .در آن اصال خدشه ای نیست  .هم قبول داریم  به این مضمون می خورد که ما   ،که شیخ طوسی کرده که به سند این روایت نمی خورد

حجیت ثابت کنید. در    آن  برای  نمی توانیدبه هیج وجه    داشته باشید،خواهید    برداشتی که شما می و    ضعیف است  نتیجه بحث این که

احمد الحسن فرزند امام   چون  ؛آقای احمد الحسن را شامل نمی شود ما ثابت کردیم حدیث وصیت  :یک جمله خالصه بحث را عرض کنم

معرفی    و باید توسط امام زمان  می آمد، نه قبل ایشان  ام زمانباید بعد از ام  ،اولین مهدی باشد   اگر می خواست  .نیست  زمان

این دوازده مهدی   و ادعای امامت کرده که در روایت روشن است و در روایت دیگر هم تصریح شده بود که   او زودتر اعالم کرده   . می شد

پاسخ نقضی که به روایت دادیم این که برداشت احمد الحسن از روایت خالف متواترات قطعی    ،پاسخ احمد الحسن  این از  .امام نیستند

گوییم این حدیث وصیت مربوط به ائمه اثنی عشری است    چند دسته که عرض شد و برداشت صحیح آن است که ما می   .روایات است

 . خارجی پیدا می کند تحقق  شأن مهدویتشان یعنی  ؛ کنند که در زمان رجعت بازگشت و مهدویت می 

 محمد وآله الطاهرین علی سیدنا و صلی الله


