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 موضوع: یمانی در روایات اهل بیت عصمت و طهارت )علیهم السالم(

 مجری:

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 کنیم از بیانات حضرت آیت هللا دکتر حسینی قزوینی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.استفاده می

 آیت هللا دکتر حسینی قزوینی:

مقدس و باعظمت حضرت بقیة هللا األعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( صلوات دیگری عنایت  تقدیم به پیشگاه

 فرمایید.

 الصالة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن هللا بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

هللا  لقاء یوم إلی هللا اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و هللا بقیة موالنا علی السیما هللا آل آله علی و هللا رسول علی

 الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کّنا لنهتدی لوال أن هدانا هللا

ها و سؤاالتی که هایی که در جلسات گذشته خدمت شما گرامیان داشتیم و درخواستبه دنبال بحث

 عصمت و طهارت )علیهم السالم( است. بیتاهل شده بود، موضوع بحث امشب ما موضوع یمانی در روایات 

یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنیم، این است که بعضی از مراجع بزرگوار همانند آیت هللا العظمی صافی 

 دانند. از ایشان سؤال فرمودند:گلپایگانی تقلید آگاهی و شناخت عالئم ظهور را از واجبات شرعی می



یعلم به عند وقوعه و یعرف المحق من المبطل و یمیز بین الخبیث و هل یجب معرفة عالئم الظهور ل»

 «الطیب

 ایشان فرمودند:

 «وجوبهاالظاهر هو »

هایی که قبل از آمدن حضرت ولی عصر )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( به آگاهی از شناختن عالئم ظهور و نشانه

 لت و گمراهی گرفتار نشود.پیوندد از واجبات است، به جهت اینکه انسان در ضالوقوع می

اگر مالحظه کنید حتی از عصر معصومین )سالم هللا علیهم اجمعین( افرادی ماجراجو و فرصت طلب از موضوع  

 ها کردند.مهدویت و قیام حضرت مهدی سوءاستفاده

ه ناووسیه در عصر امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین مدعی مهدویت محمد حنیفه بودند. واقفیه ک

 متأسفانه جزو وکالی خاص امام کاظم )علیه السالم( بودند، مدعی مهدویت امام کاظم بودند.

افرادی بودند که مدعی مهدویت امام باقر و امام حسن عسکری بودند. همچنین در غیبت صغری که  آنهابعد از 

 دند.دنیای پر از آشوب و غوغایی بود و در هر گوشه و کنار مدعیان مهدویت سر بلند کر

در طول تاریخ هزار و دویست ساله بعد از غیبت کبری حضرت ولی عصر )ارواحنا له الفداء( کمتر کسی بود که از 

فرصت طلبان از اذهان پاک شیعیان و از جهل شیعیان سوء استفاده کرده و مدعی بابیت یا مهدویت بودند و 

 ادعاهای دیگر داشتند.

گان تنها در عراق بیست و پنج نفر مدعی بابیت و بهائیت هستند. در ایران ما هم بنا به نقل بعضی از بزردر عصر 

 هم در طول چهل سال اخیر موارد متعددی وجود دارد که افرادی مدعی بابیت و بهائیت بودند.



کند است که مدعی بابیت هست و ادعا می« احمد بصری» آنهاما از این موارد الی ماشاءهللا داشتیم که یکی از 

ی هللا هستم، من فرزند حضرت مهدی و یمانی هستم. متأسفانه تعدادی افراد ناآگاه هم جذب این فتنه من ول

 شدند.

رسد خوب در این زمینه باید بحث و بررسی شود، موضوع یمانی است بنابراین یکی از موضوعاتی که به نظر می

 ست.چگونه معرفی شده ا اهل بیتببینیم قضیه یمانی با روایات  اصالا که 

های یمانی چیست، دعوت یمانی چیست، یمانی از باید بررسی شود محل ظهور یمانی از کجا بوده است، ویژگی

عالمت قطعی است یا عالمت غیر حتمی است. ما روایاتی در این زمینه به ما رسیده است که طبق آنچه بنده به 

 رسد.آن رسیدم تعداد آن به هفتاد روایت می

« کمال الدین و تمام النعمة»در کتاب « شیخ صدوق»و « نعمانی»، «الغیبة»ر کتاب د« مرحوم شیخ طوسی»

مجموع این روایات را با « معجم أحادیث المهدی»کورانی در کتاب  اند. آیت هللازمینه آوردهروایاتی در این 

 های بسیار زیبا بیان کردند.تحلیل

 فرماید:سیار عجیبی است. حضرت میدارد که روایت ب« الغیبة»در کتاب « مرحوم شیخ طوسی»

نَّ  اْلَعَرَب  اتَّق  »  «َسْوء   َخَبرَ  َلُهمْ  َفإ 

 داریم. آنهااز قوم عرب اجتناب کنید که خبرهای بدی از 

نَّهُ  َأَما» ْنُهمْ  اْلَقائ م   َمعَ  ْخُرُج ی اَل  إ  د م   «َواح 

 در رکاب امام زمان نخواهند بود. هاعربهیچکدام از 



 ،یتهران: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد ،یطوس: سندهیللحجة، نو بةیالغ تابک/  (یللطوس) یبةالغ

 رتهیس و منازله و صفاته من طرف رکذ یف أفصل فصل -8، فصل 614احمد، ص  یعل ناصح، و هللا عباد

 ع

گوید: می کورانی دارند این است که م، اما تعبیری که آیت هللاخواهیم در روایت از نظر سند مناقشه کنیما نمی

این روایت با تعداد دیگری از روایات دیگری که داریم مبنی بر اینکه نجبای مصر یا ابدال شام یا عصائب عراق در 

 حضرت مهدی هستند، همخوانی دارد.رکاب 

از  آنهامدعی یمانی هستند، از طرف عرب هستند. افراد فرصت طلبی از  عمدتاا خواهد بگوید کسانی که شاید می

کنند. بازهم روایت دیگری از حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( وارد شده مانی سوء استفاده میموضوع ی

 فرماید:است که حضرت می

ن   َفَقدْ  َمن  یالْ  َأْهلَ  َأَحبَّ  َمنْ »  «یَأْبَغَضن   َفَقدْ  َمن  یالْ  َأْهلَ  َأْبَغَض  َمنْ  وَ  یَأَحبَّ

 ی با مردم یمن دشمنی با من است.محبت با مردم یمن محبت من است و بغض و دشمن

، 1بر، ج کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیعل بن محمد ه،یبابو ابن: سندهیالنعمة، نو تمام و نیالد مالک

 1، ح 160ص 

شود. بازهم روایت دیگری از نبی گرامی اسالم در مدح روشن می کامالا دیگر با این روایت تکلیف آل سعود هم 

 فرماید:که می ها وارد شده استیمنی

خ   ُقُلوُبُهمْ  َقة  یَرق   َقْوم  » ْنُهمُ  وَ  َماُنُهمْ یإ   َراس   «اْلَمْنُصورُ  م 

یا  «الیمانی»به معنای  «اْلَمْنُصورُ »همان یمانی است. در روایات متعدد داریم که کلمه  «اْلَمْنُصورُ »مراد از 

 است. «الیمانی المنصور»



 «یَخلَف  ر ْنُص ی َأْلفاا  نَ یَسْبع   یف   ْخُرُج ی»

 کنند.آیند و فرزند من را یاری میبا هفتاد هزار نیرو می آنها

، 93بر، ص کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیمابراه بن محمد نب،یز یأب ابن: سندهی، نویللنعمان بةیالغ

 0ح 

ید در آن ز عالئمی نیست که شانکته دیگر این است که قضیه یمانی از عالئم حتمی و قطعی است. این قضیه ا

از قول امام « عمر بن حنظله»از  یروایت« بحاراالنوار»یا « وافی»، «کمال الدین»در کتاب ی صورت بگیرد. بدائ

 فرماید:است که حضرت می وارد شده صادق

خروج یمانی، خروج سفیانی، صیحه  آنهاقبل از قیام حضرت مهدی پنج عالمت حتمی و قطعی است. یکی از 

روایت دیگری از امام  یه و فرورفتن سپاه سفیانی بر منطقه بیداء بین مکه و مدینه است.آسمانی، قتل نفس زک

 فرماید:صادق وارد شده است که حضرت می

نَ  اْلَقائ م ام  یق   َقْبلَ  َخْمس  » فْ  وَ  َحةُ یالصَّ  اْلَعاَلَمات   م   َقْتلُ  وَ  یَمان  یالْ  ُخُروُج  وَ  َداء  یب اْلبَ  اْلَخْسُف  وَ  یان  یالسُّ

 «ةکیالزَّ  لنَّْفس  ا

خسف بیداء، خروج یمانی و  سفیانی، خروج آسمانی، ندای است؛ حتمی نشانه پنج قائم قیام از پیش

 شهادت نفس زکیه.

 ،یتهران: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد ،یطوس: سندهیللحجة، نو بةیالغ تابک( / یللطوس) یبةالغ

 ع خروجه قبل ائنةکال العالمات من طرف رک، باب ذ694احمد، ص  یعل ناصح، و هللا عباد

 فرماید:بازهم در روایت دیگر از امام صادق )علیه السالم( نقل شده است که حضرت می

نَ  النَِّداءُ » فْ  وَ  اْلَمْحُتوم   م  نَ  یان  یالسُّ نَ  یَمان  یالْ  وَ  اْلَمْحُتوم   م  نَ  ة  کیالزَّ  النَّْفس   َقْتلُ  وَ  اْلَمْحُتوم   م   اْلَمْحُتوم   م 



های حتمی است، خروج یمانی از های حتمی است، خروج سفیانی از نشانهدای آسمانی از نشانهن

 های حتمی است.های حتمی است و شهادت تقل نفس زکیه هم از نشانهنشانه

نَ  ْطُلعُ ی ف  ک وَ » َماء   م  نَ  السَّ  «َقالَ  اْلَمْحُتوم   م 

 .هاستیحتم از شودیم آشکار آسمان از که یدست و

 دهد.د مراد ندایی است که جهان را به آمدن حضرت ولی عصر بشارت میشای

ُظ  َرَمَضانَ  َشْهر   یف   َفْزَعة   وَ » عُ  وَ  النَّائ مَ  ُتوق  نْ  اْلَفَتاةَ  ُتْخر ج وَ  ْقَظانَ یالْ  ُتْفز  َها م  ْدر   «خ 

 کشاند. رونیب پرده از را دختران و بترساند را داریب و کند داریب را دهیخواب که رمضان ماه در ییصدا و

بر، ص کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیمابراه بن محمد نب،یز یأب ابن: سندهی، نویللنعمان بةیالغ

 00، ح 111

دانیم مراد از این صیحه چیست. آیا زلزله هست یا شکستن صوت هوایی است که افراد در خواب را حال نمی

مسئله بعد که در صفات یمانی  کشد.ها بیرون میزنان را از اتاق اندازد وکند، بیدارها را به وحشت میبیدار می

 آمده چنین است:

ا»  «اْلَحقِّ  َطال ُب  َخَرَج  َلمَّ

 نمود. امیق الحق طالب یوقت

آمد و خود را طالب الحق معرفی کرد و گفت: من همان یمانی هستم، با « عبدهللا بن یحیی کندی»زمانی که 

 ی مذهب بود.وجود اینکه از خوارج و اباذ

َب   لَ یق  » اَلمُ  ه  یَعلَ ) اللَّه   َعْبد   یأل   «یَمان  یالْ  َهَذا ونَ یک َأنْ  َنْرُجو(: السَّ



 باشد. یمانی شخص نیا میدار دیام: کندیم نقل صادق امام از هشام

اَلمُ  ه  یَعلَ ) اا یَعل   یَوال  ی یَمان  یالْ  اَل،: َفَقالَ »  «ْبَرأی َهَذا وَ  ،(السَّ

 .است اهل بیتاز دشمنان  شخص نیا یول است،( ع) یعل تیوال اهل یمانی! ریخ :فرمود امام پس

، ح 440البعثة، ص  مؤسسة: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد ،یطوس: سندهی، نو(یللطوس) یاألمال

0911 

خورند باید به آن دقت کنند، این است که کسانی که فریب این قضایا را می مخصوصاا نکته دیگر که عزیزان 

نقل کرده است که یمانی از نسل « بحاراالنوار»در دو مورد در کتاب « مجلسی»و « مرحوم سید بن طاووس»

 حضرت زید است.

آید. آقایانی که به بیان دیگر بعد از امام سجاد )علیه السالم( نسل یمانی و شجره یمانی از مسیر دیگر می

ادی، امام جواد و دیگران است، این روایت خط فرزند امام حسن عسکری، امام ه« سید حسنی»مدعی هستند 

 فرماید:حضرت میکشد. بطالن بر این ادعاها می

نْ  َرُجل   ُخُروُج  وَ » الْ  د  یزَ  یَعمِّ  ُوْلد   م   «یَمنب 

 کند.یمانی از نسل عمویم حضرت زید است و از یمن قیام می

، 89، ج محققان از یجمع: صححم/  محقق ،یتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهینو األنوار، بحار

 0، ح 49ص 

کند، نه از عراق یا بصره! حاال آقایانی که مدعی هستند یمن آن روز به فرموده حضرت یمانی از یمن قیام می

کنم کلمه صنعا آمده شود، فریب دادن اتباع است. ما روایات متعدد داریم که عرض میهمه جا را شامل می

 عا هم آمده است.است. اضافه از یمن واژه صن



کند که اسم یمانی مطرح می 10صفحه « بحاراالنوار»در کتاب « مجلسی»، «مشارق األنوار»در کتاب « برسی»

 گوید:چیست. من تنها در این روایت دیدم حال ما کاری با او نداریم، اما می

 «حسن أو نیحس اسمه القطنک ضیأب منیال صنعاء من کمل خرجی ثم»

 رد و صورتش سفید همانند پنبه است، نام او حسین یا حسن است.اسمی که یمانی دا

، 10، ج محققان از یجمع: مصحح/  محقق ،یتق محمد بن باقر محمد ،یمجلس: سندهینو األنوار، بحار

 الصخور و األلواح یف توباکم کذل من وجد ما و أضرابهم و هنةکال به أخبر مایف نادر 00 ، باب049ص 

با بعضی از روایات دیگر ما هم که دارد: سید یمانی  «القطنک ضیأب»رض کنم که واژه البته برای عزیزان ع

محل خروج یمانی از صنعا است؛ نه از بصره است، نه ای نه سفید و نه سیاه دارد و بین سیاه و سفید است. چهره

 از عراق است، نه ایران است و نه جای دیگر است.

در رابطه با قضیه سفیانی وارد شده است. به حضرت عرضه داشتند سفیانی  روایتی از امام صادق )علیه السالم(

 ظهور کرده است و آقایانی در این زمینه ادعاهایی دارند. حضرت فرمود:

ْندَ  رَ کذُ » فْ  ع اللَّه   َعْبد   یَأب   ع   «یان  یالسُّ

 افرادی به حضرت عرضه داشتند که سفیانی ظهور کرده است. 

ا وَ  َذل ک ُج یْخرُ  َأنَّی َفَقالَ » رُ  یْخُرْج  لَمَّ  «ب َصْنَعاء َعیَنیه   کاس 

 شکنند از صنعاء ظهور نکرده است.حضرت فرمود: هنوز کسانی که چشم سفیانی را می

بر، ص کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیمابراه بن محمد نب،یز یأب ابن: سندهی، نویللنعمان بةیالغ

 41، ح 111



رُ ک»در رابطه با  نویسند: مراد از دیدم که بعضی از بزرگواران خیلی خود را به زحمت انداختند و می «ه  ینَ یعَ  اس 

رُ ک» به  «ه  ینَ یعَ »شود؟ آیا ضمیر گردد؟ اگر برگردد چه میبه یمانی برمی «ه  ینَ یعَ »چیست؟ آیا ضمیر  «ه  ینَ یعَ  اس 

 گردد؟سفیانی برمی

رُ ک»ه من مقداری از زحمتی که آقایان کشیدند تأسف خوردم. واژ در حقیقت اصطالحی همانند همان  «ه  ینَ یعَ  اس 

 فرماید:عبارتی است که حضرت امیرالمؤمنین )سالم هللا علیه( دارد که می

نِّ » ْتَنة نَ یعَ  َفَقأُْت  یَفإ   «اْلف 

 من چشم فتنه را کور کردم.

، خ 091، ص یصبح صالح،: مصحح/  ، محققینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج

 ةیأم یبن فتنة نیبی و علمه و فضله یعل نیالمؤمن ریأم نّبهی هایف و ع له خطبة من و 39

که فتنه ایجاد کرده بودند و حضرت فتنه را نابود کرد. مراد است « زبیر»و « طلحه»مراد حضرت جنگ جمل و 

در اینجا هم که  درآورده باشد.این نیست که فتنه انسانی دارای چشم است که امیرالمؤمنین با چاقو چشم او را 

 :فرمایدیمحضرت 

رُ ک»  «ب َصْنَعاء ه  ینَ یعَ  اس 

ْتَنة نَ یعَ  َفَقأُْت »به نظر بنده همین تعبیر  شود که هست. ما در منابع داریم که سه پرچم در مدینه بلند می «اْلف 

کند، به طرف یمن حرکت یافتند، سفیانی هردو سپاه را نابود مبه جان هم می آنهاهر سه پرچم باطل است، 

 کند.می



آورد و سپاه سفیانی را نابود شنود که سید یمانی در آنجا ظهور کرده است. سید یمانی هجوم را میسفیانی می

رُ ک»به نظر بنده رساند. بنابراین برد و اکثر لشکریان او را به قتل میکند و از بین میمی همین است.  «ه  ینَ یعَ  اس 

 فتن وارد شده است: در مورددر روایت دیگر 

 «بجنوده صنعاء من یمانیال منصور همیإل ریسیثم »

 818، ح 114، ص 9، ج یالعامل یورانکال یعل خیالش: سندهی، نو(ع) یالمهد اإلمام ثیأحاد معجم

وارد « األبقع ظهر إذا»آید، نه از بصره یا عراق. در اینجا عبارت یمانی با سپاهیانش از صنعاء پایتخت یمن می

 شده است.

طبسی در بحث خارج مهدویت  عزیزمان آیت هللا مخصوصاا هم دیدم که بعضی از بزرگواران  «األبقع»در رابطه با 

کند کسی است که رنگ سیاهش به چندین احتمال آوردند، اما آنچه به نظر من با مبانی لغویین تطبیق می

 سفیدی مایل است.

 هره است و نه سفید چهره است. چهره یمانی یک چهره گندمگون است.به بیان بهتر شخصی است که نه سیاه چ

 949متوفای « قاضی نعمان مغربی»کند. را باطل می« سید حسنی»روایت دیگری داریم که ادعای آقایان 

 را درک کرده است.« شیخ صدوق»را درک کرده است و هم « کلینی»هجری هم 

سی ساله بود. « شیخ صدوق»له بود و زمانی که او از دنیا رفت سا 11از دنیا رفت ایشان « کلینی»زمانی که 

خود از امام باقر )علیه « شرح األخبار»که هردو بزرگوار را درک کرده است، در کتاب « قاضی نعمان مغربی»

 کند:نقل میالسالم( 

 «البصرة أهل إال طائفة منهم معه و إال بلدة من ما و»

 رد، اال مردم بصره.حضرت مهدی از تمام قبائل یاور دا



 ، محققیمغرب محمد بن نعمان ون،یح ابن: سندهی، نوالسالم همیعل األطهار األئمة فضائل یف األخبار شرح

 أهل من قوم مع السالم هیعل الصادق]، باب 944، ص 9، ج ینحس محمد ،یجالل ینیحس: مصحح/ 

 وفةکال

احمد »وایت هم خط بطالنی بر تفکرات طرفداران طبق این روایت از بصره یک نفر با حضرت مهدی نیست. این ر

 است.« الحسن

آید و از او می« عبدهللا بن عمر»نقل شده است که شخصی در مکه نزد « عبدهللا بن عمر»روایت دیگری از 

پرسد: اهل کجای عراق از او می« عبدهللا بن عمر»گوید: اهل عراق هستم. پرسد اهل کجا هستی. او میمی

 کند، کوفه یا بصره.گوید: فرقی نمیهستی؟ او می

 «یللمهد تتبعا ثرکا النهم البصرة أهل من ریخ وفةکال ألهل و: عمر بن الّله عبد فقال»

اهل کوفه بهتر از اهل بصره هستند، زیرا شیعیان کوفه بیشتر سراغ حضرت گوید: عبدهللا بن عمر می

 گیرند.مهدی را می

 ، محققیمغرب محمد بن نعمان ون،یح ابن: سندهی، نوالسالم همیعل هاراألط األئمة فضائل یف األخبار شرح

 أهل من قوم مع السالم هیعل الصادق]، باب 941، ص 9، ج ینحس محمد ،یجالل ینیحس: مصحح/ 

 وفةکال

عبارتی در اینجا وجود دارد که عزیزان باید به آن دقت کنند. پرچم یمانی هدایت است، پرچم ضاللت و تکفیر و 

را خواهم آورد. در این روایات وارد شده  آنهان و ناسزا نیست. ما روایات متعدد در این زمینه داریم که من توهی

 است:

اَلَثة   ُخُروُج » فْ  وَ  یاْلُخَراَسان   الثَّ َدة   َسَنة   یف   یَمان  یالْ  وَ  یان  یالسُّ د   َشْهر   یف   َواح  د   ْوم  ی یف   َواح   «َواح 



سید خراسانی و سفیانی و یمانی در یک سال و یک ماه و یک روز قیام د؛ افتسه قضیه باهم اتفاق می

 کنند.می

کاری با این قضایا ندارم و در آینده  فعالا است. بنده « احمد بصری»این مسئله هم خط بطالن دیگری بر تفکرات 

 در ادامه وارد شده است: کنم.عرض میمفصل را  آنها

لَ  یْهد  ی یَمان  یالْ  ة  یَرا نْ م   یب أَْهدَ  ة  یَرا یهاف َس یلَ  وَ »  «اْلَحق یإ 

 کند.از میان این سه نفر هدایتگرترین پرچم، پرچم یمانی است که به سوی حق هدایت می

 ،یتهران: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد ،یطوس: سندهیللحجة، نو بةیالغ تابک( / یللطوس) یبةالغ

 ع خروجه قبل ائنةکال العالمات من طرف رک، باب ذ664احمد، ص  یعل ناصح، و هللا عباد

بحث زیاد داریم و باید ببینیم که آیا او جزو عالئم حتمیه هست یا نیست. آن « سید حسنی»حال در رابطه با 

 مباحث جداست و موضوع بحث امشب ما نیست. بازهم در روایت دیگر وارد شده است:

ا یف   َس یلَ  وَ » نْ  یَأْهدَ  ة  یَرا ات  یالرَّ َنَّهُ  یُهدا  ةُ یَرا یه   یَمان  یلْ ا ة  یَرا م  لَ  ْدُعوی أل  ب کم یإ   «َصاح 

بر، ص کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیمابراه بن محمد نب،یز یأب ابن: سندهی، نویللنعمان بةیالغ

 09، ح 114

 برداشته است پرچم حق نیست.« احمد الحسن»آقای پرچم یمانی پرچم هدایت است، اما پرچمی که 

آیت هللا العظمی سیستانی )حفظه هللا تعالی( که افتخار شیعه و سنی است تا جایی که یکی از از طرف دیگر 

گوید: اگر اهل سنت دست یا پای آیت هللا العظمی بزرگان عربستان سعودی که اآلن اسمش در ذهنم نیست، می

 اند.سیستانی را ببوسند کم کاری کرده



یه انفجار حرم عسکریین شیعیان یک نفر سنی را در عراق زنده اگر آیت هللا العظمی سیستانی نبود، در قض

 گذاشتند. اگر آرامش و امنیت در عراق وجود دارد، به برکت این سید است.نمی

های علمیه گوید: حکم به رأی سیستانی حکم شیطانی است. در حوزهمی« احمد الحسن»این در حالی است که 

آمریکایی هستند. کتب علمای شیعه به درد یک مشت افراد خرفت  جز جهل و جهالت نیست. فقهای شیعه همه

 خورد.می

گوید: مراجع شیعه شهوتران و به دنبال دنیا هستند. مراجع گویند؟! او همچنین میحال این را پرچم هدایت می

 و علمای شیعه دزد و خائن و چاپلوس هستند. رهبر ایران طاغوت زمان است.

 ها را نشان دادم.تمامی صفحات کتاب قبالا است. البته من « احمد الحسن»تفکرات  هایی ازاین موارد نمونه

« ایسید خامنه»در رابطه با  :نوشته شده است« احمد الحسن»اثر « پاسخهای روشنگر بر بستر امواج»در کتاب 

 د.عمل شیعه در زمان ما همه مصداق طاغوت هستن . همه و همه و همچنین علمای بیاستخاره کردم

اند، تمام مردم اعم از گوید: غیر از کسانی که به من ایمان آوردههمچنین مشاهده کنید ایشان به صراحت می

 سنی و شیعه کافر هستند.

رجب سال  09کنم هرکسی بعد از تاریخ اعالم می« محمد بن الحسن»به اسم امام "گوید: او در جای دیگری می

بیعت را برای وصی و رسول امام مهدی اعالم نکند، از والیت علی بن أبی به این دعوت نپیوندد و آشکارا  0611

 طالب خارج و به این سبب به جهنم وارد خواهد شد.

 همگی باطل است." یالا تفصو  اجماالا چه بد ورودگاهی است! تمام اعمال این شخص از جمله عبادی 

ا و شما کافر و جهنمی هستیم، اعمال ما ایشان تکلیف همه را روشن کرده است. از دیدگاه این شخص همه م

 ای ندارد.های ما هم فایده باطل است و نماز خواندن



اطاعت نکند اهل آتش است. شیعیان یهود امت هستند. « احمد الحسن»نویسد: "هرکسی از او همچنین می

توانند می« الحسناحمد »ساکنین نجف همگی کافر هستند. دزدی اینترنتی از مخالفین اشکالی ندارد. اتباع 

 اموال دیگران را تصرف کنند و هیچ اشکالی ندارد."

جایز است. بنده « حسن»این حرف به این معناست که تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی اموالشان برای اتباع 

 ها این آقایان هستند.کنم در کشور پردیسان در بعضی از قسمتتوصیه می

بوده و بساطشان را در جعفریه به هم زدند، زندگی  آنهاایانی که امام جمعه در نزدیکی مسجد شما یکی از آق

احمد »دارند. دوستان مراقب ماشین و اموال خود باشند، زیرا  کند. این افراد در بعضی از واحدها قرارمی

 شمرد.دزدیدن اموال دیگران را برای اتباع خود جایز می« الحسن

ود دارد و مدعی است اموال مسلمانان و مسیحیان برای یهود هیچ اشکالی این تفکر، همان تفکری است که یه

« احمد الحسن»های ابلیسی و شیطانی که گوید: "پرچم یمانی پرچم هدایت است"، به این بافتهندارد. اینکه می

 کند.دارند تطبیق نمی

لیف همه چیز را برای ما روشن ما کاری نداریم، اما ائمه اطهار )علیهم السالم( هزار و چهارصد سال قبل تک

 اند.کرده

کشد، تقارن قیام یمانی، سید حسنی و خط بطالن می« احمد الحسن»بر تفکرات  قطعاا مسئله دیگری که 

 :سفیانی است. شاید نزدیک به دوازده روایت با سندهای مختلف داریم

فْ  ُخُروُج » َدة  وَ  َسَنة   یف   یاْلُخَراَسان   وَ  یَمان  یالْ  وَ  یان  یالسُّ د   َشْهر   یف   اح  د   ْوم  ی یف   َواح   «َواح 

 افتد.خروج یمانی، سفیانی و سید خراسانی در یک سال، یک ماه و یک روز اتفاق می

 «بعضاا  بَْعُضهُ  ْتَبعُ ی اْلَخَرز ن َظام  ک ن َظام  »



بر، ص کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیمابراه بن محمد نب،یز یأب ابن: سندهی، نویللنعمان بةیالغ

 09، ح 111

های تسبیح دقیق و پشت سر هم هستند، سید حسنی و یمانی و سفیانی هم اینطور به هم همانطور که دانه

 وارد شده است:« شیخ طوسی»اثر « الغیبة»پیوسته هستند. بازهم در کتاب 

اَلَثة   ُخُروُج » فْ  وَ  یاْلُخَراَسان   الثَّ د   َشْهر   یف   َدة  َواح   َسَنة   یف   یَمان  یالْ  وَ  یان  یالسُّ د   ْوم  ی یف   َواح   یهاف َس یلَ  وَ  َواح 

نْ  یب أَْهدَ  ة  یَرا لَ  یْهد  ی یَمان  یالْ  ة  یَرا م   «اْلَحق یإ 

 ،یتهران: مصحح/  ، محققالحسن بن محمد ،یطوس: سندهیللحجة، نو بةیالغ تابک( / یللطوس) یبةالغ

 ع خروجه قبل ائنةکال العالمات من طرف رک، باب ذ664احمد، ص  یعل ناصح، و هللا عباد

 وارد شده است:« الغیبة النعمانی»بازهم در کتاب 

فْ  وَ  یَمان  یالْ » َهان یَفَرَس ک یان  یالسُّ  «ر 

 دهند.یمانی و سفیانی همانند دو اسب هستند که با هم مسابقه می

بر، ص کا یعل ،یغفار: مصحح/  ، محققیمابراه بن محمد نب،یز یأب ابن: سندهی، نویللنعمان بةیالغ

 01، ح 911

آقایان به ما بگویند اآلن نزدیک به طبق این روایت نه سفیانی بعد از یمانی است و نه یمانی بعد از سفیانی است. 

حداقل خودشان قیام کرده است، سفیانی کجاست و چه کسی بوده است. « احمد الحسن»نوزده سال است که 

 او را به ما معرفی کنند.



رُ ک ْخُرْج ی»ا به این خاطر بیان کردم که در رابطه با من این مطالب ر توضیحی خدمت عزیزان بدهم.  «ه  ینَ یعَ  اس 

دیدم بعضی از اجالء در خصوص این قسمت از روایت بسیار خود را به زحمت انداختند. حضرت امیرالمؤمنین 

 فرماید:می 39در خطبه 

نِّ » ْتَنة نَ یعَ  َفَقأُْت  یَفإ   «اْلف 

 ا از حدقه درآوردم.من چشم فتنه ر

 فرماید:مراد حضرت این است که چشم فتنه را کور کردم. جالب اینجاست که حضرت در ادامه می

 «یر  یغَ  َأَحد   َهایَعلَ  ْجَتر ئَ یل   نْ یک لَمْ  وَ »

 کرد چشم فتنه را بیرون بیاورد.غیر از من کسی جرئت نمی

، خ 091، ص یصبح صالح،: مصحح/  قق، محینحس بن محمد ،یالرض فیشر: سندهیالبالغة، نو نهج

 ةیأم یبن فتنة نیبی و علمه و فضله یعل نیالمؤمن ریأم نّبهی یهاف و ع له خطبة من و 39

ابن ابی »و « شرح نهج البالغه»در کتاب « ابن میثم»، «سلیم بن قیس»این هم نکته ظریفی است. در کتاب 

 ست.خیلی زیبا این قسمت از خطبه را شرح کرده ا« الحدید

فرماید کسی غیر از من جرئت نداشت چشم فتنه را نابود کند، به خاطر این نویسد: "امیرالمؤمنین که میاو می

که در بصره جمع شده بودند همگی اهل قبله بودند و نماز « عایشه»و « زبیر»و « طلحه»بود که اصحاب 

 رفتند.گرفتند و حج میخواندند و روزه میمی

شود با اهل قبله هم جنگید. برداشتها این بود که جهاد تنها با کفار و مشرکین کردند که میمسلمانان تصور نمی

 است."



گوید: "اگر جنگ یکی از فقهای بنام احناف می« سرخسی»و یکی از فقهای بنام حنابله « ابن قدامه مقدسی»

شود با مسلمان هم جنگید یا میدانستند که آعلی بن أبی طالب در جمل و صفین و نهروان نبود، مسلمانان نمی

 یا خیر."

مبارزه کرد و تثبیت کرد که  آنهابا « زبیر»و « طلحه»و « عایشه»گوید: امیرالمؤمنین در جنگ بنابراین ایشان می

 قابل مقابله و مبارزه هستند. آنهااگر اهل قبله از مسیر اصلی اسالم منحرف شوند، 

ی از ائمه اطهار )علیهم السالم( در رابطه با یمانی بود. من خیلی تالش ای از روایاتاین مطالب در حقیقت خالصه

ها و محل والدت یمانی و اینکه بعد از قیام چه خواهد شد کردم که ببینم بیش از این در رابطه با صفت و ویژگی

 روایتی پیدا کنم، اما پیدا نکردم.

ساعت وقت گذاشتم و تمام  41یا  11ید بیش از ها هم تالش کردند. من شابعضی از اعاظم در این زمینه سال

مقاالت و کتبی که در رابطه با یمانی بود را مطالعه کردم. خالصه مطالعات بنده همین نیم ساعت عرایضی بود که 

 خدمت عزیزان تقدیم کردیم.

ستیم، ه اهل بیتدر خانه اگر کسی هست، یک حرف بس است! همین اندازه برای ما کافی است. اگر ما تابع 

در رابطه با یمانی است. اگر تابع هوای نفس و ابلیس و شیطان و فرصت طلبان دنیا طلب  اهل بیتاین سخن 

 روشن هست. کامالا هستیم، دیگر تکلیف 

دهم. بنده امشب زیاد آمادگی نداشتم و کسالت هم دارم، اما من به همین اندازه امشب به عرایضم خاتمه می

 عنایت کردند. اهل بیتهمین اندازه هم 



دهیم فرج فرزند آن بزرگوار حجة بن خدایا تو را به آبروی حضرت فاطمه زهرا )سالم هللا علیها( سوگند می

الحسن را نزدیک بگردان. خدایا ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش قرار بده. خدایا انقالب ما را به انقالب 

 اش متصل بفرما.جهانی

باألخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. خدایا خیر دنیا و  اهل بیتاسالم و قرآن و خدایا خدمتگزاران به 

آخرت به ما ارزانی بدار. خدایا شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان. خدایا به حق حضرت فاطمه زهرا حوائج ما را 

 برآورده نما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.

 ، اولیاء، شهدا، صدیقین، صالحین باألخص امام راحل صلوات.هدیه به ارواح پاک انبیاء

 والسالم علیکم و رحمة هللا و برکاته


