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احلمد هلل على بالئه وعظيم نعمائه ،اللهم صل على حممد وآل حممد.
لقد كتب الشيخ حيدر املشتت (شتت اهلل أمره) مقالة ضد السيد أمحد احلسن وصي ورسول
يف جريدته املسماة بـ (القائم) ( ) وهي قائم الكفر وليس قائم احلق؛ ألنه
اإلمام املهدي
أن تنسب له هكذا جريدة ضالة مضلة وكذلك أصحاهبا ضالني
حاشا اإلمام املهدي
ومضلني.
وقال يف هذه املقالة( :ظهر يف اآلونة األخرية شخص يدعى أمحد احلسن أو البصري .)...
يف احلقيقة ال أدري ما أصاب عقل هذا الرجل ،فإن نفاقه ال يقف عند حد معني ،فهو يظهر
للناس أنه ال يعلم هبذه القضية أو يف معزل عنها ،قاصدا بذلك خداع الناس الذين ال يعرفونه وال
يعرفون حقيقة جريدته (القائم) !!!
أيها الناس ،إن الشيخ حيدر املشتت الذي يشري إىل نفسه يف جريدته (القائم) بأنه اليماين
احلسين ،ويلقب نفسه (بالقحطاين) ،كان أول مبايع للسيد أمحد احلسن عندما أعلن عن نفسه
يف النجف األشرف قبل سقوط الطاغية صدام (لعنه اهلل) بسنة تقريبا
رسوال لإلمام املهدي
واستمر بدعوته للسيد أمحد احلسن.
وحيث الناس على إتباعه ملدة سنتني تقريبا مث ارتد عنه وادعى لنفسه مقاما مل عجعله اهلل له،
فلعنه السيد أمحد احلسن وتربأ منه أمام الناس كافة !!!
وهذا الكالم يشهد به طلبة احلوزة العلمية يف النجف األشرف ،وكل من عرف بأمر السيد
أمحد احلسن يف البصرة والعمارة والناصرية والنجف وكربالء وبغداد ،بل يشهد بذلك أغلب حمرري
جريدة القائم ،وهم كل من :عباس عبد الرضا (رئيس جملس اإلدارة للجريدة) ،وسعيد السعيدي،
وطه عباس ،وعبد الوهاب احملمداوي ،وحيدر البغدادي  ...وغريهم .فإهنم مجيعا كانوا من أتباع
السيد أمحد احلسن يف دعوته ومبايعته له مث ارتدوا مع الشيخ حيدر مشتت عندما زعم أنه
 -العدد (

) من الجريدة اآلنفة الذكر.
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(اليماين) كذبا وزورا وهبتانا .وأين ألعجب من أمر هؤالء كيف يتبعون هذا املاكر ،وهم يعلمون
حاله من البداية وحىت اآلن ،ويرون كذبه وخداعه للناس حيث يظهر بأنه مل يكن من أتباع السيد
أمحد احلسن !!!
ولقد احنرف الشيخ حيدر بعدما ارتد عن السيد أمحد احلسن ،ففرض على أصحابه لبس
(العمائم احلمراء) .وكان يأمرهم أن يرموا بأنفسهم يف مياه اجملاري النجسة ،مث حرم عليهم أكل
(الرز والسكر والدهن والطماطم والشاي  ...وغريها).
وهبذا يكون قد احنرف عن الشريعة حيث حرم ما أحل اهلل تعاىل ،وأحل ما حرم اهلل تعاىل!!!
وسبحان اهلل فإن حاله كحال الذين ادعوا النيابة عن اإلمام كذبا يف عصر السفراء األربعة ،حيث
فضحهم اهلل تعاىل عندما أحلوا نكاح احملارم ،وجوزوا االستمتاع بالصبيان ،وادعوا اإللوهية (أعاذنا
اهلل).
والطامة الكربى والداهية العظمى أن الشيخ حيدر وأتباعه قرروا قصف مسجد الكوفة
ِ
ين﴾( ).
باهلاونات لقتل املصلني يف يوم اجلمعة ولكن ﴿ َويَ ْم ُك ُرو َن َويَ ْم ُك ُر اللَّهُ َواللَّهُ َخ ْي ُر ال َْماك ِر َ

حيث أثاروا انتباه قوات االحتالل عندما رأوا األسلحة من هاونات وقاذفات وغريها فكبسوهم
ليال وشردوهم وأحرقوا مقرهم الذي كان مبنيا من قصب ،وكفى اهلل املؤمنني شرهم .وقد ورد ما
معناه( :الظالم (سوطي) جندي أنتقم به وأنتقم منه).
وهذه احلادثة يشهد هبا كل من مسع هبا يف النجف والناصرية والعمارة وغريها ،بل إن عندنا
شهود عيان هلذه احلادثة ومستعدون أن يقسموا على ذلك ،فهل هذا إال اجلنون املطبق ،عندما
!!! وإن هذا
يهم شخص بقتل األبرياء املصلني يف بيت اهلل (الكوفة) مسجد اإلمام املهدي
غيض من فيض ولدينا مزيد !!!
ومن أطلع على تفاصيل الشيخ حيدر مشتت يكاد عقله ال يصدق من كثرة التناقضات يف
شخصية هذا الرجل ،ولو أن أهله أمسوه (تناقض) لكان امسا على مسمى !!!
 -األنفال.03 :
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وبعد هذا نرجع إىل مناقشة ما كتبه الشيخ حيدر ضد السيد أمحد احلسن ،وهي عبارة عن
تفاهات ال يستدل هبا عاقل ،ولكن احلمد هلل الذي فضح الشيخ حيدر أمام الناس ،إذ نضح
اإلناء مبا فيه وبان ما حيتويه ،من جهل بأبسط األمور ،ولو أنه أعرض عن كالمه هذا لكان خريا
ِ
ين﴾( ).
له ولسرت جهله بالسكوت .ولكن ﴿ َويَ ْم ُك ُرو َن َويَ ْم ُك ُر اللَّهُ َواللَّهُ َخ ْي ُر ال َْماك ِر َ
السيِّ ُئ إَِّال بِأ َْهلِ ِه﴾( ).
يق ال َْم ْك ُر َّ
﴿ َوال يَ ِح ُ

***

 األنفال.03 : -فاطر.30:

وقفات
من
 قال حيدر مشتت( :أما قولك أنك اليماين املوعود الذي عده أهل البيتفريد عليه أن يف قولك هذا تناقض واضح مع أقوالك،
العالمات احلتمية لقيام اإلمام املهدي
فقد ذكرت يف املنشور الصادر بامسك وختمك بتاريخ  /5شوال 1 1 /هـ  .ق ما هذا نصه:
(فاعلموا أيها الناس أنه ال مياين إال من كان يل كيميين داعي ألمري هادي لصراط اهلل الذي أسري
 )...أي أن اليماين يكون على ميينك
حممد بن احلسن
عليه بإرشاد أيب اإلمام املهدي
وحتت أمرتك ويدعوا لك ويهدي إىل طريقك الذي تسري عليه كما هو واضح من كالمك .)...
أقول :إن حيدر مشتت كعادته (مشتت الفكر) يقرأ سطرا ويغض النظر عن آخر !! فإن
السيد أمحد احلسن عندما أعلن عن نفسه بأنه (اليماين املوعود) فإنه ذكر يف نفس البيان بأن
أتباع اليماين األول كلهم يطلق عليهم اسم (اليماين) بسبب انتمائهم إىل اليماين األول (ميني
اإلمام ووزيره) كقولنا فالن حممدي بسبب إتباعه للرسول حممد كسلمان احملمدي ،وكقولنا
 ،وكقولنا فالن جعفري؛ ألنه من أتباع مذهب اإلمام
فالن علوي بسبب إتباعه لإلمام علي
 ،ففالن مياين إلتباعه اليماين األول ووزير اإلمام األمين  ...وهكذا ،إذ قال
جعفر الصادق
السيد أمحد احلسن ...( :انتسابهم لقائدهم اليماني ،ومنهم يماني صنعاء ويماني العراق).
فيكون معىن قول السيد أمحد احلسن يف البيان الذي لعن فيه الشيخ حيدر مشتت الصادر

بتاريخ  /5شوال 1 1 /هـ  .ق( :ال يماني إال من كان لي كيميني  )...أي ال ميكن لشخص

 إال إذا كان تابعا للسيد أمحد احلسن؛ ألنأن يوصف بأنه مياين  -من أتباع ميني اإلمام
السيد أمحد احلسن هو وزير اإلمام وميينه الذي ميهد له النصرة وامللتوي عليه من أهل النار كما
.
جاء عن اإلمام الصادق
تتبني وهن كالم الشيخ حيدر املشتت (القحطاين) وأنه أوهن من بيت العنكبوت ،بل
وهبذا َ
إن بيت العنكبوت رغم ضعفه ففيه شيء من الدقة والفن ،ولكن كالم حيدر مشتت ضعيف
ومبعثر ال يعرف له رأس من ذيل !!! (إن مل تستح فاصنع ما شئت).
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 قول حيدر مشتت( :أما قولك أن اليماين منصوص العصمة وتقصد بذلك نفسك فهذامما هو واضح البطالن وال حيتاج إلقامة الدليل عليه ،فإن من املتسامل واملتعارف عليه أن
املعصومني أربعة عشر ال غري وكالمك هذا كذب وافرتاء وهذا وحده دال على احنرافك وبطالن
دعوتك.)...
أقول :صحيح أن االعتقاد بعصمة األربعة عشر

واجب ،وأهنم ينحدر عنهم السيل وال

يرقى إليهم الطري ،وهم يف السنام األعلى ال يدانيهم أحد يف مرتبتهم ،ال من األولني وال من
اآلخرين .ولكن هذا ال مينع من وجود أشخاص منحهم اهلل العصمة مبرتبة أدىن من مرتبة األربعة
 ،إذ ورد إن لألميان عشر درجات وقد حاز
مثل سلمان الفارسي (احملمدي)
عشر
 ،وأيضا مثل
سلمان العاشرة وسلمان منا أهل البيت ،وكثري من املدائح اليت تفيد عصمته
.
فإنه معصوم وهو قمر بين هاشم
أيب الفضل العباس
وكذلك العصمة ثابتة ومنصوصة لذرية اإلمام املهدي
يتولون قيادة األمة بعد اإلمام املهدي
عشر مهديا من ولد الحسين
وعن الصادق

) ( ).

 ،فعن الصادق

(املهديني اإلثنا عشر) الذين

أنه قال( :إن منا بعد القائم اثنا

 ،قال( :إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد الحسين

)( ).

وجاء يف وصية رسول اهلل

 ...( :وليسلمها الحسن (أي العسكري) إلى ابنه م ح م د

المستحفظ من آل محمد

فذلك إثنا عشر إماما ،ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي

وهو عبد اهلل وأحمد ،واالسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين) ( ).
وورد عن اإلمام املهدي

يف الصالة على حممد وآل حممد أمجعني

يوسف الضراب ...( :اللهم أعطه (أي املهدي

عن يعقوب بن

) في نفسه وذريته ورعيته وخاصته وعامته
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 ...ما تقر به عينه  ...وصل على وليك ووالة عهده ،واألئمة من ولده ،ومد في أعمارهم،
وزد في آجالهم ،وبلغهم أقصى آمالهم دنيا وآخرة ،إنك على كل شيء قدير)( ).

وقد ورد التأكيد على أحد أوالده والتخصيص بالذكر عن الذرية يف دعاء زمن الغيبية عن
وولَ ِده وذريته أمته وجميع رعيته ما تقر به
اإلمام الرضا
( :اللهم أعطه في نفسه أهله َ
عينه وتسر به نفسه.) ( )...
فالبد أن يكون هلذا الولد خاصية متيزه عن بقية الذرية ،وهي( :أنه أول املؤمنني) و(املمهدين
لإلمام املهدي

) كما أشار إليه الرسول حممد

يف وصيته السابقة الذكر (وهو أول

المؤمنين).
وغري هذه األحاديث واألدعية الكثري ،أعرضنا عن ذكرها لضيق املقام .وحنيلكم إىل كتاب
(الرد احلاسم على منكري ذرية القائم) أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي (مكن اهلل له يف
األرض).
 ،والثابت عقائديا
فيثبت بذلك أن املهديني أئمة وقادة بعد وفاة اإلمام املهدي
(وجوب) بوجوب عصمة اإلمام حبيث ال خيرج الناس من حق وال يدخلهم يف باطل ،فعن جعفر
بن حممد

( :وال يفرض اهلل تعالى على عباده طاعة من يعلم أنه يغويهم ويضلهم وال

يختار لرسالته من عباده من يعلم أنه يكفر به ويعبد الشيطان دونه وال يتخذ على عباده إال

معصوما) ( ).

وجتب طاعتهم ،فال بد أن يكونوا
فإذا كان املهديني اإلثنا عشر قادة بعد اإلمام املهدي
معصومني ،وهذا ما نص عليه األئمة األطهار ،وأما غريه فيضرب به عرض اجلدار ملخالفته
النصوص القطعية من العرتة الطاهرة  .وهبذا يثبت جهل الشيخ حيدر املشتت واحنرافه
عقائديا؛ ألنه أنكر ما نص عليه األئمة !!!
 غيبة الطوسي :ص. 11 – 10 مفاتيح الجنان :ص .8 1 -0البرهان :ج ص .381
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 قول حيدر املشتت( :وأما قولك امسه أمحد ومن البصرة فهذا ادعاء من دون دليل أوحجة بل الدليل واحلجة على خالفه ،فقد ورد إن اليماين امسه حسن أو حسني وأنه خيرج من
اليمن ،ففي البحار( :ويظهر ملك من صنعاء اليمن أبيض كالقطن امسه حسن أو حسني فيذهب
خبروجه غمر الفنت) واملقصود بالرواية اليماين ما ال خيفى.)...
ويرد عليه:
أ -إن هذه الرواية صادرة من سطيح الكاهن ،وليس من األئمة
بأخبار من األئمة .

 ،فالبد أن تعضد

ب -إن الرواية أشارت إىل خروج ملك من صنعاء اليمن ومل تنص على (اليماين).
ج -وحىت ولو قلنا خبروج مياين من اليمن ،فال يقطع بأنه اليماين الرئيسي .أي ميني اإلمام
 .ولذلك أطلق عليه صفة اليماين
ووزيره ،بل إنه من أتباع وزير اإلمام املهدي
املهدي
كقولنا سلمان احملمدي بسبب إتباعه حملمد  ،وزرارة جعفري بسبب إتباعه لإلمام جعفر
يف خمتلف بقاع
 .فرمبا يظهر أكثر من عشرة أشخاص ميهدون لإلمام املهدي
الصادق
العامل وكلهم يطلق عليهم وصف (اليماين) وذلك ألهنم حتت راية اليماين األول وقيادته.
د -ال ميكن القول بأن اليماين األول خيرج من اليمن ،وذلك لعدة أخبار وردت عن األئمة
خيرج من العراق ،ومن البصرة بالتحديد ،وإنه
تؤكد على أن أول أنصار اإلمام املهدي
إذ نصت وصية رسول اهلل وهي معتربة السند بتصريح املريزا
من ذرية اإلمام املهدي
النوري يف النجم الثاقب ،والسيد الشهيد (قدس سره) يف (تاريخ ما بعد الظهور) ( ) ،نصت على
إن أول املؤمنني هو من ذرية اإلمام املهدي
اإلمام املهدي

وأحد أمساءه (أمحد)( :فإذا حضرته الوفاة (أي

) فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي

وهو عبد اهلل وأحمد ،واالسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين).

 -تاريخ ما بعد الظهور :ص.833
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ووصيه أول من يؤمن به فالبد أن يكون هو اليماين وصاحب حركة
فإذا كان ابن اإلمام
التمهيد الرئيسية؛ ألنه وصي ،والوصي ال ميكن أن يكون شخص أهدى منه ،أو أن يكون تابعا
 .فعلى هذا يكون اليماين املوصوف
ألحد ،بل هو احلجة على اجلميع بعد اإلمام املهدي
وأول
(بأنه أهدى الرايات وامللتوي عليه من أهل النار) هو أمحد ومن ذرية اإلمام املهدي
.
املهديني اإلثين عشر من ذرية اإلمام املهدي
وجاء عن اإلمام علي

يف تعداد أصحاب القائم الثالث مئة والثالثة عشر فقال( :أال

إن أولهم من البصرة وأخرهم من األبدال .) ( )...

فاليماين هو أول األصحاب بل هو أمريهم وقائدهم فالبد أن يكون من البصرة ،وامسه أمحد،
:
 ،ونقل أيضا الشيخ املفيد يف اإلرشاد عن اإلمام الرضا
ومن ذرية اإلمام املهدي

(كأني برايات من مصر مقبالت ،صفر مصبغات ،حتى تأتي الشامات ،فتهدى إلى ابن

صاحب الوصيات) ( ) .أي تبايع ابن اإلمام املهدي
هو اإلمام املهدي احلجة بن احلسن

قبل قيامه؛ ألنه صاحب وصايا األئمة

فيكون ابنه (ابن صاحب الوصيات).

هـ -لو إن حيدر املشتت متعن يف كالم السيد أمحد احلسن يف بداية منشور (السيد أمحد
 ،إذ قال
احلسن اليماين املوعود) لعرف حقيقة اليماين جيدا أو أنه من ذرية اإلمام املهدي
السيد أمحد احلسن( :إن مكة من هتامة وهتامة من اليمن ،فمحمد وآل حممد كلهم ميانية،
مياين واملهديون اإلثنا عشر ميانية،
مياين واإلمام املهدي
مياين وعلي
فمحمد
واملهدي األول مياين  ...وقد مسى العالمة اجمللسي (رمحه اهلل) يف البحار كالم أهل البيت
البيت احلرام
(باحلكمة اليمانية) ،بل ورد هذا عن رسول اهلل  ،كما مسى عبد املطلب
بالكعبة اليمانية راجع حبار األنوار ج ) انتهى كالم السيد أمحد احلسن.
وروى الشيخ الكليين يف روضة الكايف مناجاة اهلل تعاىل لعيسى
منه ...( :يا عيسى ،دينه الحنفية وقبلته يمانية .)...
 مجمع النورين للمرندي :ص .00 -إرشاد الشيخ المفيد :ج ص.048
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وروى الشيخ علي الكوراين يف كتاب معجم أحاديث اإلمام املهدي

من قريش ،وما الخالفة إال فيها غير أن له أصال ونسبا لليمن) ( ).

( :ما المهدي إال

 .إذن،
مياين ،وذريته أيضا ميانية .بسبب انتساهبم ألبيهم املهدي
فاإلمام املهدي
والذي هو من ذريته وامسه أمحد ومن أهل البصرة كما ورد عن
فأول املؤمنني باإلمام املهدي
البد أن يكون (مياين) نسبه إىل أصله من اليمن (مكة) اليت هي ضمن حدود
أهل البيت
ووزيره األمين ،ونسبه إىل أنه يأيت
اليمن سابقا ونسبه إىل أنه أول املؤمنني باإلمام املهدي
باليمن والربكة.
مث إن تصور ظهور اليماين األول من اليمن غريب عن معاين الروايات اليت وصفت أحداث
التمهيد أي أحداث ما قبل الظهور من الفنت واملالحم ،فإن كل أو أغلب الروايات تشري إىل إن
ساحة أحداث ما قبل القيام املقدس هي العراق وإيران عموما ،وباخلصوص العراق فإن حركات
التمهيد نابعة منه وآتية إليه من املشرق ،وهو أيضا عاصمة اإلمام املهدي ومسكنه ،بل إن أغلب
الشيعة هم من العراق ،فكيف العراق صفر اليدين من املمهدين إذا قلنا حبصر شخص اليماين من
اليمن ،فإن اليمن بعيدة عن أحداث ما قبل الظهور ،بل إن الشيعة االثين عشرية فيها مهمشة،
ويكاد ال يذكر هلا دور واضح؛ بسبب اتساع حركة الزيدية هناك ،إضافة إىل إن فكرة التمهيد
وحركات اإلصالح يف املاضي واحلاضر أغلبها تأسست وظهرت من العراق وإيران .وهذا هلو دور
رئيسي لنجاح حركت اليماين إذا قامت يف هذه البقاع إذ يكون أهل هذين البلدين مسبوقني
بفكرة التمهيد ،وقد منا هذا الشعور يف نفوسهم بسبب وجود بذرة قبل ذلك وأيضا وقوع الفنت
واحملن الشديدة وخصوصا يف العراق هلو دور مهم يف تقويت االستعداد وصقل النفس وترويضها
على حتمل املشاق والصعاب ،خبالف ما إذا كان الشعب راكدا منعما فإنه يكون ضعيف اإلرادة،
يف العراق ،فإنه يكون له
غري مستعد لتحمل شدائد األمور إضافة إىل وجود مراقد األئمة
دور كبري يف تأجيج نار الثورة يف نفوس كثري من سكنة العراق ،حيث إن روح الثورة واجلهاد
وأهل بيته
والتضحية تفوح من تربة كربالء املقدسة اليت أريق عليها دم احلسني
 -معجم أحاديث اإلمام المهدي

 :ج ص. 11
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وأصحابه ،وروح دولة العدالة واإلنصاف واملظلومية تفوح من مسجد الكوفة الذي سكنه علي بن
ومارس العدالة فيه ،حىت مل يرتك له احلق صديقا إىل أن فلقت هامته يف احملراب،
أيب طالب
وما زال صوته مدويا حلد اآلن فزت ورب الكعبة.
وهذا مل يكن صرفة أو اعتباطا بل
كذالك العراق هو مهد ومكان مولد اإلمام املهدي
تقدير من عالم الغيوب ،إذ مهما طالت أغصان الشجرة فهي تثمر يف األرض اليت نبتت فيها.
وكل هذه العوامل وغريها يكون العراق وإيران أرض خصبه لنشوء ثوره اليماين دون غريمها من
املناطق ،وهذا ما أشري إليه يف روايات أهل البيت من إن أول الثلثمائة والثالثة عشر من أهل
ك
السابِ ُقو َن َّ
البصرة ،فأوهلم البد أن يكون أقرهبم وأفضلهم وأهداهم ﴿ َو َّ
السابِ ُقو َن أُولَئِ َ
ال ُْم َق َّربُو َن﴾( ).
بأ ن
يف وصيته يف وصف أول املهديني من ذرية اإلمام املهدي
وأيضا ما ذكره النيب
 ،إذن فالبد أن يكون اليماين من العراق ومن البصرة
أول املؤمنني أي باإلمام املهدي
 ،واليماين الذي خيرج من اليمن يكون تابعا
باخلصوص وامسه أمحد ومن ذرية اإلمام املهدي
ومناصرا لليماين األول (رسول اإلمام املهدي ووصيه).
***
 -1قول حيدر مشتت( :إنك قلت يف املنشور الصادر خبتمك وبتاريخ

 /مجاد الثاين/

وتقول إنك قد ذكرت من قبل
 1 5هـ  .ق حماوال االستدالل بروايات أهل البيت
آبائك األئمة يف رواياهتم ،حيث قلت يف الفقرة األوىل ما هذا نصه( :يا علي ،سوف يكون من
بعدي إثنا عشر إماما ومن بعدهم إثنا عشر مهديا) ،مث قلت يف الفقرة الثانية( :قلت للصادق
أنه يكون من بعد القائم إثنا
 :يا بن رسول اهلل ،مسعت من أبيك
جعفر بن حممد
عشر إماما ؟ فقال :إمنا قال إثنا عشر مهديا ومل يقل إثنا عشر إماما).

 -الواقعة– 3 :

.
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الذي بني وذكر أن األئمة
وهبذا يتبني أنك ادعيت باطال وافرتيت كذبا على اهلل ورسوله
إثنا عشر إماما ،وقد تناقضت أقوالك أيضا ،فمرة تقول إن اليماين إمام مفرتض الطاعة وهو أنت
كما تزعم املهدي األول ،ومرة ختط بيدك تكتب روايات األئمة اليت تنص على إن األئمة إثنا
هم ممهدين وليسو أئمة كما هو واضح ،فأين هي
عشر وإن الذين بعد اإلمام املهدي
العصمة اليت تدعيها.)...
ويرد عليه :إن الشيخ حيدر مشتت أثبت جهله يف معرفة ومعارضة روايات أهل البيت
وفهم معانيها ،واملراد منها .فتوهم أن هناك تعارض بني القول بأن ذرية اإلمام املهدي

أئمة،

وبني قول اإلمام الصادق( :إنما قال إثنا عشر مهديا وليس إثنا عشر إماما .)...أي أهنم ليس
كإمامة العرتة الطاهرة
فاإلمام الصادق

 ،بل أجابه من درجة أدىن منهم

.

أراد أن ينفي عن املهديني اإلمامة املطلقة ،وليس مطلق اإلمامة؛ ألن

مطلق اإلمامة تطلق حىت على إمام صالة اجلمعة أو اجلماعة ،وكل رئيس قوم هو إمامهم أي
مبا إهنم يتولون قيادة دولة العدل بعد أبيهم
قائدهم ومرشدهم ،فذرية اإلمام املهدي
فهم أئمة يقودون الناس إىل كل احلق وخيرجوهنم من كل باطل ،واحلق إن هذا الكالم من
الواضحات ،واالعرتاض عليه عن جهل املعرتض وسفاهة عقله واألفضل له أن ينكب على أكل
الثريد كما قال الشاعر:
خلق اهلل للحروب رجاال

ورجاال قصعة وثريد

يتولون قيادة األمة ودولة العدل
وقويل بأن املهديني أئمة بعد أبيهم اإلمام املهدي
....
الكامل ،ليس رأيا خاليا عن الدليل ،بل هو مؤيد مبا ورد عن األئمة
ورد يعقوب بن يوسف الغراب ،عن اإلمام املهدي
واحدا بعد اآلخر حىت يصل إىل ذرية اإلمام املهدي

كيفيه الصالة على حممد وآل حممد

فيقول ...( :وصل على وليك ووالية

أهله واألئمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في آجالهم .) ( )...
 -غيبه الطوسي :ص. 11 – 10
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ويف املصباح للكفعمي يف الدعاء الثالث من شعبان مولد اإلمام احلسني

 ...( :قتيل

العبرة ،وسيد األسرة ،الممدود بالنصرة يوم الكرة ،المعوض من قتله أن األئمة من نسله،

والشفاء في تربته ،والفوز معه في أوبته ،واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته ،حتى
يدركوا األوتار ،ويثاروا الثأر ،ويرضوا الجبار ،ويكونوا خير أنصار ،صلى اهلل عليهم مع

اختالف الليل و النهار .) ( )...فقد ذكرهم اإلمام احلسن العسكري يف هذا الدعاء ونص على

أهنم من ذرية اإلمام احلسني

بقوله( :بعد قائمهم وغيبته) أي

وأوصياء لإلمام املهدي

بعد قيام القائم واألوصياء البد أن يكونوا أئمة معصومني ،لكي ال يدخلوا الناس يف باطل وال
خيرجوهنم من حق.
وهبذا يتبني سفاهة كالم حيدر مشتت وجهله بأبسط األمور (فرحم اهلل امرئ عرف حده
فوقف عنده).
***
 -5قول حيدر مشتت ...( :مث إنه ورد يف وصف اليماين أنه أبيض كالقطن وإن يف جسمه
عالمات كما يف الرواية نقال عن البحار( :ويظهر مالك من صنعاء اليمن أبيض كالقطن )...كما
إن اليماين هو املنصور كما ال خيفى.
وهذا ما تقره يف كتابك حيث قلت يف نفس املنشور السابق الذكر (وهذه الصفات هي
الصفات اليماين املنصور ...اخل).
يف رواية طويلة يصف فيها السفياين ودخوله
وقد ورد يف الروايات عن أيب جعفر
للمدينة ،قال( :ويبعث بعثا إىل املدينة فيقتل فيها رجال ويهرب املهدي واملنصور منها ويؤخذ آل
حممد صغريهم وكبريهم) ( ).
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ويف رواية( :يهرب املهدي واملبيض) وهبذا تبني إن املنصور هو املبيض (أي إنه أبيض البشرة)،
فاليماين أبيض وأنت يا أمحد أمسر شديد السمرة كما رأيناك ،وهذا ما يعرفه مجيع من رآك فكيف
تدعي ما ليس لك.)...
ويرد عليه:
أ -إن اخلرب الوارد عن سطيح الكاهن الذي يصف به خروج ملك من اليمن امسه حسن أو
حسني ،نفس هذا يف نص على إن هذا الذي خيرج من اليمن ليس اليماين األول ،إذ ذكر يف هذا
اخلرب كيفية قيام السفياين ،وهنبه للكوفة وظهور بن املهدي (حسب نسخة بشارة اإلسالم القدمية
املطبعة احليدرية النجف األشرف) ،ومن مث خيرج ملك من صنعاء امسه حسن أو حسني .أي أن
هذا امللك خروجه متأخر عن السفياين بكثري مث خيرج املبارك الزكي السيد العلوي وهو اإلمام
.
املهدي
والثابت عن طريق روايات أهل البيت إن خروج السفياين واليماين واخلراساين يف يوم واحد ويف
سنة واحدة ،بل يف بعض الروايات إن اليماين ظاهر قبل السفياين !!!
عن أيب عبد اهلل

( :خروج ثالثة :الخراساني والسفياني واليماني في سنة واحدة وفي

شهر واحد وفي يوم واحد وليس فيها راية بأهدى من راية اليماني يهدي إلى الحق.) ( )...
وعن حممد بن مسلم ،قال( :خيرج قبل السفياين مصري ومياين) ( ).

والظاهر إن املراد بأن اليماين قبل السفياين هو وجود اليماين كدعوة حق قبل قيام السفياين
بالسيف فإذا قام السفياين للحرب قام معه يف نفس اليوم اليماين واخلراساين يتسابقون إىل الكوفة.
وإليك أيها القارئ خرب سطيح الكاهن مبقدار احلاجة منه ليتبني لك أن ظهور امللك اليمين
بعد السفياين بكثري ،وليس معه .فيتضح أنه ليس اليماين األول؛ ألن اليماين األول يظهر قبل
السفياين ،ويقوم بالسيف مع قيام السفياين.
 غيبة الطوسي :ص. 13 -غيبة الطوسي :ص. 13
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عن كعب بن احلارث ،عن سطيح ،قال ...( :فيخرج رجل من ولد صخر ،فيبدل الرايات
السود باحلمر ،فيبيح احملرمات ،ويرتك النساء بالثدايا معلقات ،وهو صاحب هنب الكوفة ،فرب
بيضاء الساق مكشوفة على الطريق مردوفة ،هبا اخليل حمفوفة ،قتل زوجها ،وكثر عجزها ،واستحل
فرجها ،فعندها يظهر ابن النيب املهدي ،وذلك إذا قتل املظلوم بيثرب ،وابن عمه يف احلرم ،وظهر
اخلفي فوافق الومشي ،فعند ذلك يقبل املشوم جبمعه الظلوم ،فتظاهر الروم ،بقتل القروم ،فعندها
ينكسف كسوف ،إذا جاء الزحوف ،وصف الصفوف .مث خيرج ملك من صنعاء اليمن ،أبيض
كالقطن امسه حسني أو حسن ،فيذهب خبروجه غمر الفنت ،فهناك يظهر (أي اإلمام املهدي
) مباركا زكيا ،وهاديا مهديا ،وسيدا علويا ،فيفرج الناس إذا أتاهم مبن اهلل الذي هداهم،
فيكشف بنوره الظلماء ،ويظهر به احلق بعد اخلفاء ،ويفرق األموال يف الناس بالسواء  ...فيمال
األرض عدال وقسطا واأليام حبا وهو عالمة للساعة بال افرتاء) ( ).
فسواء كان املقصود من السفياين (صاحب هنب الكوفة) أو (املشوم) أو غريه ،فهو يظهر قبل
امللك اليمين ،بدليل قوله( :مث خيرج ملك من ضعفاء (صنعاء) اليمن)؛ ألن (مث) تدل على
الرتاخي يف اللغة ،أي أنه ال خيرج مباشرة بعد كل هذه الفنت .إذن ثبت من خالل هذا اخلرب الذي
استدل به حيدر مشتت إن مياين اليمن خيرج بعد خروج السفياين ،وبذلك يثبت أنه ليس اليماين
األول؛ ألنه يقوم يف نفس اليوم الذي يقوم به السفياين.
وهبذا أيضا بان جهل الشيخ حيدر مشتت وأنه أراد أن يذم فمدح ،وأراد أن ينقص شخصية
السيد أمحد احلسن اليماين املوعود فأثبتها !! وهلل يف خلقه شؤون و ﴿ َويَ ْم ُك ُرو َن َويَ ْم ُك ُر اللَّهُ
( )
ِ
السيِّ ُئ إَِّال بِأَ ْهلِ ِه﴾( ) .واحلمد هلل الذي هدانا
يق ال َْم ْك ُر َّ
ين﴾  ،و ﴿ َوال يَ ِح ُ
َواللَّهُ َخ ْي ُر ال َْماك ِر َ
للحق وجنبنا الضاللة.
ب -تبني إن استدالل الشيخ حيدر مشتت على إن اليماين أبيض البشرة غري صحيح؛ ألن
اخلرب األول الذي استدل به حيدر مشتت (خرب سطيح الكاهن) تبني أنه خيص امللك اليمين
 بحار األنوار :ج  3ص ، 80بشارة اإلسالم :ص 18مطبعة الحيدرية النجف األشرف. األنفال.03 : -0فاطر.30 :
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الذي خيرج متأخرا عن السفياين واليماين األول .وتبني أيضا إن مياين اليمن تابع لليماين األول
(ميني اإلمام ووزيره األول) ،وهبذا اتضح إن هذه حماولة فاشلة وخمجلة يا حيدر مشتت.
وأما استدالله برواية (خيرج املهدي واملبيض) فاالستدالل هبا على إن املنصور اليماين (أبيض
البشرة) استدالل ظين وليس قطعي .بل إن (املبيض) هي صفة تصدق على صاحب املالبس
أصحاب الراية السوداء بقيادة شعيب بن صاحل
البيضاء .فقد ورد أن أنصار اإلمام املهدي
ورد أن ثياهبم بيض.
فعن حممد بن احلنفية ،قال( :خترج راية سوداء لبين العباس ،مث خترج من خراسان أخرى سوداء
قالنسهم سود وثياهبم بيض ،على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صاحل .) ( )...
ورمبا يصدق (املبيض) على صاحب السرية البيضاء ،أي اخلايل من كل باطل أي إنه أهدى
راية ،فتكون رايته بيضاء أي خالية من كل شائبة وعيب أو احنراف ،وهذا أيضا من أوصاف
بأنه أهدى الرايات ،ويهدي إىل صراط مستقيم.
اليماين ،إذ وصفه أهل البيت
ك
ويؤيد هذا املعىن قوله تعاىل يف وصف يد نيب اهلل موسى َ ﴿ :وأَ ْد ِخ ْل يَ َد َك فِي َج ْيبِ َ
ض ِ
ِِ
ِِ
ِ
ٍ
ٍ ِ ِ
ين﴾( ).
اء م ْن غَْي ِر ُسوء في ت ْس ِع آيَات إِلَى ف ْر َع ْو َن َوقَ ْومه إِنَّ ُه ْم َكانُوا قَ ْوما فَاسق َ
تَ ْخ ُر ْج بَ ْي َ َ

أي إهنا مطبقة للعدل ،خالية من الظلم واالحنراف خبالف يد فرعون (لعنه اهلل) فإهنا مغموسة يف
ج يَ َدهُ لَ ْم يَ َك ْد يَ َر َاها﴾( ) .أي من شده الظلم والتعسف واجلور فال يرى هلا
الظلمات﴿ :إِ َذا أَ ْخ َر َ
أي بياض أي عدالة وإنصاف.
فثبت أن لكلمة (املبيض) يف هذه الرواية عدة وجوه أو معان ،فتكون متشاهبة أي ظنية
الداللة ،فال تنفع يف االستدالل؛ ألنه يشرتط يف الرواية أن تكون قطعية الداللة ،لكي يؤخذ هبا
يف االستدالل ،وبعبارة أخرى :أن تدل على معىن واحد ،وليس معان متعددة .وما دامت كلمة
(املبيض) حتمل معان متعددة فال ميكن االستدالل هبا إال أن تعضدها قرآئن أخرى .والقرائن
 المالحم و الفتن :ب  1ص .3 النمل. 0 : -0النور.33 :
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مفقودة وهذه أيضا حماولة فاشلة أكثر من أختها يا شيخ حيدر فاحبث عن غريها وسوف يعييك
الطلب .ودون إثباته خرط القتاد.
والذي
إضافة إىل ذلك فقد وردت رواية تنص على أن الذي ميلك قبل اإلمام املهدي
ويقاتل عنه هو
يسلم له البيعة أمسر اللون ،ومن املعلوم إن الذي يسلم البيعة لإلمام املهدي
(اليماين) فيكون بشرة اليماين مسراء حسب الرواية اآلتية:
عن نعيم بن محاد  ...عن كعب ،قال ...( :قال أبو قبيل :مث ميلك رجال أمسر ميلؤها عدال،
مث يسري إىل املهدي فيؤدي إليه الطاعة ويقاتل عنه) ( ) .وها هي حفرة :حفرة حفرها حيدر
مشتت فوقع فيها ،وانقلب السحر على الساحر.
ِ
َح ُّق أَ ْن يُتَّبَ َع أ ََّم ْن ال يَ ِهدِّي إَِّال أَ ْن يُ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم
قال تعاىل﴿ :أَفَ َم ْن يَ ْهدي إِلَى ال َ
ْح ِّق أ َ
ف تَ ْح ُك ُمو َن﴾( ).
َك ْي َ
ج -إن حيدر مشتت يف جريدته (القائم) يريد أن يثبت بأنه هو اليماين فاشتبهت عليه
األمور ،فمرة يقول إن اليماين هو احلسين الذي يأيت من الديلم (إيران) ،ومرة أخرى يقول :إن
اليماين هو الذي يأيت من صنعاء اليمن ،وال أدري كيف ميكنه أن عجمع بني شخصيتني خمتلفتني
باالسم والصفة والبلد ،فاحلسين يأيت من إيران ومياين اليمن يأيت من صنعاء اليمن !!! فما هذا إال
ختبط وقوال شططا ال يصدر إال من سلب العقل واحلكمة ،مث كيف ميكنك أن تزعم أنك مياين
صنعاء اليمن وأنت عراقي أبا عن جد وحمافظتك العمارة وعشريتك معروفة (آل بو حممد) ؟ أال
تكف عن هذه املهازل وتراجع نفسك .فإن حبل الكذب قصري ،وإن اهلل ميهل وال يهمل .فال
تأمن مكر اهلل ،وإين لك من الناصحني إن كنت من السامعني.
***
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 -6قول حيدر مشتت( :قلت يف منشورك الصادر بامسك وختمك بتاريخ  /مجادي
الثاين 1 5 /هـ  .ق ما هذا نصه( :فلقد أوصاكم بآبائي األئمة اإلثين عشر) ،وهذا نص منك
بأن أبنائك يف منشورك الصادر بامسك وختمك بتاريخ / :ربيع الثاين 1 6 /هـ  .ق بأن
املهديني من ولدك أحد عشر مهديا .وهذا تناقض واضح فأين العصمة اليت تدعيها .)...
ويرد عليه:
إن وصف (االثين عشر) يف قول السيد أمحد احلسن ..( :يب وبأبنائي االثين عشر) ليس
عائدا على األبناء فقط لكي يعرتض معرتض ويقول إن عدد املهديني يكون ثالثة عشر وليس إثنا
عشر ،بل وصف (اإلثين عشر) عائد على السيد وأبنائه ،فيكون املعىن :أنا وبأبنائي إثنا عشر.
وبعبارة أخرى :أنا وأبنائي اإلثنا عشر.
وبني ،ال يسوغ االعرتاض عليه إال من قبل
ويف احلقيقة إن كالم السيد أمحد احلسن واضح ِ
عجاف العقول الذين أفحمتهم أدلة السيد أمحد احلسن فأمسى حاهلم كحال الغريق يتمسك
بقشة ويضنها تنقذه !!! هيهات هيهات ما كان هلل ينمو ،وما كان لغري اهلل ال ينمو.
ِِ ِ
ِ
ِ
ورهُ َولَ ْو َك ِرهَ
ور اللَّه بأَفْ َواه ِه ْم َويَأْبَى اللَّهُ إَِّال أَ ْن يُت َّم نُ َ
قال تعاىل﴿ :يُ ِري ُدو َن أَ ْن يُطْفئُوا نُ َ
الْ َكافِ ُرو َن﴾( ).
فناصبوا جهدكم ،وامجعوا عددكم ،فما مجعكم إال بدد ،وما أيامكم إال عدد ،ونعم احلكم
اهلل ،واملوعد القيام .وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبون ،والعاقبة للمتقني.
***
يف ذكر اليماين واليت ذكرهتا يف
 -7قول حيدر مشتت( :ورد يف الرواية عن الباقر
منشورك (السيد أمحد احلسن اليماين املوعود) (يدعو إىل صاحبكم) أي اليماين ،وأنت تقول أنا
اليماين علما أنك تدعو إىل نفسك وهذا ال حيتاج إىل برهان بل هو واضح للعيان ،وشاهد ذلك
األلقاب اليت وضعتها لنفسك حيث قلت( :أنا روضة من رياض اجلنة أخرب عنها رسول اهلل
 -التوبة.0 :
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إىل الناس
 )...وتسمي نفسك (بقية آل حممد والركن الشديد ووصي ورسول اإلمام املهدي
أمجعني املؤيد جبربائيل املسدد مبيكائيل املنصور بإسرافيل ذرية بعضها من بعض واهلل مسيع عليم)
وعلى هذا ترد عدة مالحظات.
هبذه األلقاب شهادة منك بأنك تدعو إىل نفسك وليس لإلمام
الناس.

وهذا تدركه أبسط

بقية اهلل ومل يرد ذكر بقية آل حممد،
قولك( :بقية آل حممد) ويرد عليه إن اإلمام املهدي
هو البقية منهم ،وإن
فإن كان املقصود بآل حممد هم األئمة اإلثين عشر فاإلمام املهدي
كان املقصود بين هاشم فهم كثري ،وإن كان املقصود الشيعة فهم أكثر.
(قال( :قوة القائم ،والركن
قولك( :الركن الشديد) ويرد عليه ما جاء عن اإلمام الصادق
إن الركن الشديد هم
الشديد هم أصحابه ثالمثائة وثالثة عشر) ،فقد ذكر اإلمام الصادق
أصحاب اإلمام الثالمثائة والثالثة عشر رجل وليس واحد منهم دون الباقني .)...
قولك( :وصي اإلمام) فريد عليه إن وصي اإلمام املهدي

هو احلسني

).

ويرد عليه:
والتمهيد له عن طريق شخص ما يتطلب معرفة شخصية هذا
إن الدعوة لإلمام املهدي
الداعي وصفاته ومميزاته عن سائر الناس ،وما يتحلى به من مقامات تؤهله هلذه املهمة دون غريه
وبالطبع البد للداعي أن يتبىن هذه املهمة بنفسه جلهل غريه هبا ،وال ذلك أن يكون الداعي من
خالل تبيينه لشخصيته داعيا لنفسه فقط ،بل هو داعيا ملن أرسله ،ولكن لكي تؤثر دعوته بالناس
البد هلم أن يعرفوا شخصية الداعي ومدى قربه من املدعو له وما هي املزايا اليت يتحلى هبا ذلك
الداعي.
فرسول اهلل حممد كان داعيا هلل تعاىل وحده ال شريك له ،ومع ذلك أعلن للناس عن
مقاماته وصفاته اليت اختص هبا دون غريه ،فأعلن أنه خامت األنبياء واملرسلني وأفضلهم ،وأنه عرج
به إىل السماء فوصل إىل قاب قوسني أو أدىن من الذات اإلهلية ،وأن نوره خملوق قبل اخللق
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بآالف األعوام ،وإن كل الوجود خلق من نوره ،وأنه أول من لىب دعوة اهلل يف عامل الذر ،إىل
غريها من املقامات الرفيعة اليت أثبتها الرسول إىل نفسه ومل يستلزم ذلك أن يكون الرسول
داعيا إىل نفسه دون اهلل تعاىل.
واإلمام علي

كان داعيا إىل اهلل تعاىل وإىل الرسول حممد

ومع ذلك أعلن عن

مقاماته اليت عجزت عقول البشر عن إدراكها أو التصديق هبا إال ما ندر ،إذ قال

 ...( :أنا

سر األسرار ،وأنا شجرة األنوار ،وأنا دليل السموات ،وأنا أنيس المسبحات ،أنا خليل

جبرائيل ،أنا صفي ميكائيل ،أنا قائد األمالك  ...أنا حجة الحجج ،أنا مسدد الخالئق ،أنا
محقق الحقائق ،أنا موؤل التأويل  ...أنا حجاب الغفور ،أنا صفوة الجليل ،أنا إيليا
اإلنجيل ،أنا شديد القوى ،أنا حامل اللوى ،أنا إمام المحشر  ...أنا الجوهرة الثمينة ،أنا

باب المدينة  ...أنا نون والقلم ،أنا مصباح الظلم  ...أنا النبأ العظيم ،أنا الصراط المستقيم
 ...أنا جبل قاف ،أنا سر الحروف ،أنا نور النور  ...أنا الجبل الراسخ ،أنا العلم الشامخ،
أنا مفتاح الغيوب ،أنا مصباح القلوب ،أنا نور األرواح ،أنا روح األشباح  ...أنا قطب
األقطاب  ...أنا واهلل وجه اهلل ،أنا واهلل أسد اهلل ،أنا سيد العرب .) ( )...

اليت أعلنها للناس بنفسه ،فهل
وهذا غيض من فيض من صفات ومقامات األمام علي
داعيا إىل نفسه من دون اهلل
يستلزم ذلك يا حيدر مشتت أن يكون اإلمام علي
ورسوله؟!!! حاشا أبا احلسن من ذلك  ..واحلق إن هذه األفكار اليت يطرحها الشيخ حيدر
مشتت شبيهة بأفكار السلفية (خوارج هذا الزمان) الذين كفروا األمة اإلسالمية؛ ألهنا تزور قبور
النيب وآله األطهار واألولياء الصاحلني .فاعتربوا ذلك شرك فيهم ،وقالوا :من توسل بغري اهلل
فقد كفر ،وزيارة القبور شرك باهلل تعاىل !! أال لعنة اهلل على أعداء آل حممد من اآلن إىل يوم
الدين.

 -انظر :الزام الناصب في اثبات الحجة الغائب :ج ص ، 14ينابيع المودة :ج 0ص34
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إين أستحي واهلل من مناقشة هكذا إشكاالت تافهة ،تدل على تفاهة عقل صاحبها
واضطرابه ،ولكن ما احليلة فالبد من الدفاع عن احلق ،وبيان الباطل للناس امتثاال للتكليف
الشرعي.
وقول حيدر مشتت أن (بقية آل حممد) هو اإلمام املهدي وال يصح من السيد أمحد احلسن
أن ينسب ذلك إىل نفسه !
فأقول :إن اإلمام املهدي
(بقية آل حممد)؛ ألنه منهم

هو (بقية اهلل تعاىل) وهذا ثابت ومل يدل أي دليل على أنه
 ،بل هو ممثلهم يف هذا الزمان فيصح أن نقول أن اإلمام املهدي

هو (آل حممد) وهو ذو القرىب بدليل قول الرسول حممد

ما معناه( :أني مخلف فيكم

الثقلين كتاب اهلل وعترتي  .....ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض) ،فالعرتة اآلن هو اإلمام
فكيف يصح أن نقول هو بقية نفسه !! بل إن بقية كل إنسان هم ذريته .فبقية
املهدي
واملتمثلة اآلن بالسيد أمحد
هم ذرية اإلمام املهدي
(آل حممد) املتمثلة باإلمام املهدي
احلسن (أول املهديني من ذريه القائم ).
فبقيه اهلل ورسوله هم العرتة الطاهرة لقول الرسول حممد (أين خملف) أي مبقي واختص
بأنه بقية اهلل؛ ألنه ممثل العرتة ومقيم دولة العدل يف كل األرض ،ومهلك دولة
اإلمام املهدي
القرآن الناطق ،بل هو رب األرض أي اهلل يف اخللق ﴿وأَ ْشرقَ ِ
ت
الظلم واالحنراف ،وهو
َ َ
هو
 ،فإذا كان القائم
أي أشرقت بنور القائم
ض بِنُوِر َربِّ َها﴾( ) ،عن األئمة
ْاأل َْر ُ
القرآن والعرتة يف هذا الزمان فيا ترى من هو بقية العرتة (آل حممد ) ؟ فالقائل بأن اإلمام
بقيه نفسه !! إذن
يستلزم أن يكون اإلمام املهدي
هو بقيه آل حممد
املهدي
هم ذريته اإلثنا عشر املهديني.
فيجب أن يكون بقية العرتة املتمثلة باإلمام املهدي
ولو تنزلنا جدال عن كل الكالم السابق فنقول إن (بقيه آل حممد ) ليس خمصصه باإلمام
كان هو بقيه آل حممد  ،وبعده العسكري
املهدي فقط ،ففي زمن اإلمام اهلادي
هو بقيه آل حممد  ،وبعد اإلمام املهدي
هو بقيه آل حممد  ،وبعده اإلمام املهدي
 -الزمر.81 :
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يكون اإلثنا عشر املهديني من ذرية اإلمام املهدي
هو بقيه اهلل وبقية آل حممد
يكون اإلمام املهدي
هو ولده املهدي األول ،وال مانع من ذلك ال شرعا وال عقال.

هم بقية آل حممد  ،وبذلك
 ،وبعده يكون بقيه آل حممد

أما صفة (الركن الشديد) اليت نسبها السيد أمحد احلسن لنفسه ،فهي وإن وردت بعض
الروايات تنص على إهنا تنطبق على الثالمثائة والثالثة عشر ،ولكن هذا ال يعين إن هذا املعىن غري
قابل لتضيق دائرته حىت يصدق على شخص واحد ،من باب األولوية ،فإذا كان الثالمثائة والثالثة
عشر يتصفون بـ (الركن الشديد) فمن األوىل أن تصدق هذه الصفة على قائدهم ومربيهم (اليماين
املوعود)؛ ألن املفاهيم أو الصفات تصدق أوىل على أشرف مصاديقها مث األدىن فاألدىن ،فمثال
أكرم األكرمني ،مث على حممد مث علي وفاطمة
صفة (الكرمي) فأول انطباقها على اهلل
مث األدىن فاألدىن ،فهي صفه عامة جلميع الكرماء ،وميكن أن خنصصها بأحد أفرادها،
هم الكرماء ،وكما يعرب املناطقة إن (من املفاهيم
فنقول مثال :حممد هو الكرمي أو العرتة
ما هو مشكك) أي يصدق على مصاديقه بالتفاوت ،وطبيعي إن أكثر املصاديق نسبه يف انطباق
املفهوم عليه يكون انصراف املفهوم له أوال ،مث إىل األدىن منه ثانيا وهكذا.
فصفه (الركن الشديد) تصدق على الثالمثائة والثالثة عشر عموما ،ولكن إذا أردنا ختصيصها
بأشرف مصداق فإهنا ختصص بـ (اليماين)؛ ألنه كما قلنا قائدهم ومربيهم ،وهو الذي أوصلهم
إىل هذه املرتبة السامية فيكون انطباق صفة (الركن الشديد) أوىل على اليماين قائد جيش
اليماين بصفات ال تقل عن
الغضب ،مث على جيش الغضب كل حبسبه ،وقد وصف األئمة
صفه (الركن الشديد) مثل :أنه أهدى راية ،وامللتوي عليه من أهل النار ،وأنه يدعو إىل احلق
والصراط املستقيم  ...وغريها من الصفات اليت تشري إىل إن اليماين معصوم ،أي معتصم باهلل
.
 ،فاتصف بأنه أهدى الرايات؛ ألنه مقدمة قيام القائم
وباإلمام املهدي
وهذا املعىن يشهد بصحته القرآن الكرمي والسنة املطهرة ،فمثال مسألة (قبض األرواح) أسندها
اهلل تعاىل يف عده جهات ،فتارة يقول عز من قائل﴿ :اللَّه ي ت وفَّى ْاألَنْ ُف ِ
ين َم ْوتِ َها﴾( )،
سح َ
ُ ََ َ
َ
 -الزمر.3 :
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ك الْمو ِ
ت﴾( ) ،وتارة أخرى يقول﴿ :تَ َوفَّ ْتهُ ُر ُسلُنَا﴾( ).
وتارة يقول جل جالله﴿ :يَتَ َوفَّا ُك ْم َملَ ُ َ ْ
وال تناقض يف كالمه تعاىل؛ ألن ملك املوت واملالئكة يعملون بأمر اهلل تعاىل وتدبريه فيصح أن
نسند عملهم هلل تعاىل.
َّ ِ
ين
وكذلك ورد عن األئمة
ما معناه :أنه كما قال اهلل تعاىل يف القرآن﴿ :يَا أَيُّ َها الذ َ
أمريها وأوهلا؛ ألنه أمري املؤمنني ،فتصدق صفه (اإلميان) عليه أوال مث على
آمنُواْ﴾ كان علي
َ

غريه كل حبسبه.

يضع السيف على عاتقه مثانية أشهر وهذا ال يعين أنه وحده
وكذلك ورد إن القائم
الذي يفعل ذلك بل أصحابه كذلك ،بل يضعون سيوفهم على عواتقهم ،ولكن نسبت هذه
؛ ألنه أفضلهم وقائدهم ومرشدهم من دون نفيها عن أصحابه ،فيكون
الصفة للقائم
الكالم :إن القائم وأصحابه يضعون سيوفهم على عواتقهم لقتل املنحرفني عن الدين.
وهذا نظري قولنا :فتح امللك املدينة ،بينما الذي قام بفتح املدينة هو جيش امللك وليس امللك
نفسه ،ولكن نسب الفتح للملك ألنه قائدهم وموجههم.
وهذا الكالم واضح ،وال حيتاج إىل مزيد بيان وبه يتبني افتضاح (حيدر مشتت) جلهله بأبسط
األمور وأوضحها وهلل يف خلقه شؤون !!!
فهذا ما ال
هو اإلمام احلسني
وأما قول حيدر مشتت بأن وصي اإلمام املهدي
خيرج على آخر املهديني من ذرية
دليل عليه أصال ،بل الدليل ضده كما سيأيت ،فاحلسني
خيرج بعد اإلمام (حممد
والذي ال يوجد له عقب ،فإن قلنا بأن اإلمام احلسني
احلسني
واليت نصت عليها أخبار عديدة
) يستلزم نفي ذرية القائم
بن احلسن العسكري
صحيحة السند ومتواترة تواترا معنويا.
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وإليك أيها القارئ الرواية اليت تنص على إن اإلمام الذي خيرج علية اإلمام احلسني
؛ ألن اإلمام املهدي له ذريه قطعا.
عقب له ،وهذا يعين أنه املقصود به غري اإلمام املهدي

ال

عن احلسن بن علي اخلزاز ،قال( :دخل علي بن أيب محزة على أيب احلسن الرضا
فقال له :أنت اإلمام ؟ قال :نعم ،فقال له :إين مسعت جدك جعفر بن حممد

يقول :ال

يكون اإلمام إال وله عقب ،فقال :أنسيت يا شيخ أو تناسيت ،ليس هكذا قال جعفر ،إنما
قال جعفر :ال يكون اإلمام إال وله عقب إال اإلمام الذي يخرج عليه اإلمام الحسين بن
علي

فإنه ال عقب له ،فقال له :صدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدك يقول) ( ).

فأوال :الرواية مل تنص على إن الذي خيرج عليه اإلمام احلسني

هو احلجة حممد بن

بل اقتصرت على ذكر (اإلمام) فقط مما ميكن محلها على آخر املهديني
احلسن العسكري
.
الذين يقولون إمامة األمة بعد أبيهم اإلمام املهدي
من ذرية اإلمام املهدي
وثانيا :إن الرواية نصت على إن اإلمام الذي خيرج عليه احلسني

ليس له عقب ،والثابت

له عقب وهم املهديني اإلثنا عشر ،فيتعني أن الذي خيرج عليه احلسني
إن اإلمام املهدي
بل هو آخر املهديني من ذرية اإلمام املهدي
ليس اإلمام حممد بن احلسن العسكري
.
 .وإليك الروايات اليت تنص على ذرية اإلمام املهدي
وصية رسول اهلل

لعلي

 ...( :يا علي ،إنه سيكون من بعدي إثنا عشر إماما ومن

بعدهم إثنا عشر مهديا  ...إىل أن قال :فإذا حضرته الوفاة (أي احلسن العسكري) فليسلمها
إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد ،فذلك إثنا عشر إماما ثم يكون من بعده إثنا

عشر مهديا ،فإذا حضرته الوفاة (أي اإلمام املهدي) فليسلمها إلى ابنه أول المقربين له
ثالثة أسامي اسم كاسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد ،واالسم الثالث المهدي ،وهو أول

المؤمنين)( ).

 غيبة الطوسي :ص. 33 -غيبة الطوسي :ص. 34
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عن أيب عبد اهلل

يف حديث طويل أنه قال( :يا أبا حمزة ،إن منا بعد القائم أحد عشر

مهديا من ولد الحسن

) ( ).

يف حبار األنوار( :قلت للصادق جعفر بن حممد

 :يا بن رسول اهلل ،مسعت من أبيك

أنه قال :يكون من بعد القائم إثنا عشر إماما .فقال :إنما قال إثنا عشر مهديا ولم يقل

إثنا عشر إماما ،ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس إلى مواالتنا ومعرفة حقنا)( ) .وقد
بينت فيما سبق إن اإلمام يف هذا احلديث نفى عن املهديني اإلمامة املطلقة وليس مطلق اإلمامة،
فراجع.
يف التوقيع اخلارج من اإلمام املهدي
اللهم أعطه (أي القائم

يف كيفية الصالة على حممد وآل حممد...( :

) في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وجميع

أهل الدنيا ما تقر به عينه  ...وصل على وليك ووالة عهده ،واألئمة من ولده ،ومد في

أعمارهم ،وزد في آجالهم ،وبلغهم أقصى آمالهم دنيا وآخرة إنك على كل شيء قدير)( ).
يف الدعاء لإلمام املهدي

عن اإلمام الرضا

 ...( :اللهم صل على والة عهده

واألئمة من بعده ،وبلغهم آمالهم ،وزد في آجالهم ،واعز نصرهم ،وتمم لهم ما أسندت
إليهم من أمرك لهم ،وثبت دعائهم ،واجعلنا لهم أعوانا ،وعلى دينك أنصارا ،فإنهم معادن
كلماتك ،وخزان علمك ،وأركان توحيدك ،ودعائم دينك ،ووالة أمرك ،وخالصتك من
عبادك ،وصفوتك من خلقك ،وأوليائك وسالئل أوليائك ،وصفوة أوالد نبيك ،والسالم عليه
وعليهم ورحمة اهلل وبركاته) (.)1

وأيضا ورد يف نفس الدعاء السابق ...( :اللهم أعطه في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته

وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر بع نفسه.)5( )...
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ورد عن اإلمام املهدي

...( :

يف دعاء الثالث من شعبان مولد اإلمام احلسني

اللهم إني أسالك بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهالله ووالدته ،بكته
السماء ومن فيها واألرض ومن عليها ولما يطأ البتيها ،قتيل العبرة ،وسيد األسرة ،الممدود
بالنصرة يوم الكرة ،المؤمن من قتله أن أالئمة من نسله ،والشفاء في تربته ،والفوز معه في
أوبته ،واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته ،حتى يدركوا األوتار ،ويثأرون الثأر ،ويرضوا

الجبار ،ويكونوا خير أنصار ،صلى اهلل عليهم مع اختالف الليل والنهار.) ( )...

هو ابنه (أمحد) وهو أول من يؤمن به وميهد له وهو
وهبذا يثبت إن وصي اإلمام املهدي
وأوهلم اإلمام احلسني
اليماين املوعود وبعده ولده األحد عشر مث تكون رجعه األئمة
كما ورد عنهم

.

ْح ِّق
وهبذا أيضا يذهب كالم الشيخ حيدر مشتت أدراج الرياح ،قال تعاىل﴿ :بَ ْل نَ ْق ِذ ُ
ف بِال َ
َعلَى الْب ِ
اط ِل فَ يَ ْد َمغُهُ فَِإذَا ُه َو َز ِاهق﴾( ) .وقد مت تفصيل االستدالل يف هذا املوضوع يف كتاب
َ

(الرد احلاسم على منكري ذريه القائم) أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي
فلرياجع.

فمن شاء

***
 -8قول الشيخ حيدر مشتت( :تدعي أنك اليماين املوعود وأنك ابن اإلمام
حسيين كما ال خيفى علما إن الثابت أن اليماين حسين النسب.)...
واملهدي
ويرد عليه:
أ -من أين للشيخ حيدر مشتت يثبت نسب اليماين بأنه حسين ومل ترد رواية بذلك أبدا،
وسيأيت مناقشة ما تومهه بأنه دليل على أن اليماين حسين بل سيتبني أن اليماين حسيين النسب
قطعا.
 مفاتيح الجنان :ص3 -األنبياء. 1 :

.
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ب -وردت توجيهات أهل البيت
:
رجل من ذرية احلسني

بعدم إتباع أي شخص قبل قيام القائم

يف خرب طويل ...( :وإياك وشذاذ من آل محمد

عن أيب جعفر

إال

فإن آلل محمد

وعلي راية ولغيرهم رايات ،فالزم األرض وال تتبع منهم رجال أبدا ،حتى ترى رجال من ولد
الحسين

معه عهد نبي اهلل ورايته وسالحه ،فإن عهد نبي اهلل صار عند علي بن

الحسين

ويفعل اهلل ما يشاء ،فالزم هؤالء أبدا

 ،ثم صار عند محمد بن علي

وإياك ومن ذكرت لك فإذا خرج رجل منهم معه ثالثمائة وبضعه عشر رجال ،ومعه راية
رسول اهلل عامدا إلى المدينة حتى يمر بالبيداء حتى يقول هذا مكان القوم الذي يخسف
بهم  .) ( )..وهذا احلديث واضح الداللة بالنهي عن إتباع أي رجل قبل قيام القائم

رجال من ذرية احلسني
.
القائم
عن الباقر

إال

 ،ومن املعلوم إننا مأمورون بإتباع ونصرة اليماين الذي خيرج قبل قيام

 ...( :وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته رأيه هدى ،وال يحل

لمسلم أن يلتوي عليه ،فمن فعل ذلك فهو من أهل النار؛ ألنه يدعو إلى الحق وإلى طريق

مستقيم)( ).

إذن البد أن يكون اليماين حسيين النسب؛ ألنه لو كان حسين النسب لكان منهيا عن
إتباعه بقول الباقر
.)...

 ...( :وال تتبع منهم رجال أبدا حتى ترى رجال من ولد الحسين

بل البد أن يكون اليماين حسينيا ،من ذريه اإلمام املهدي
تتبع منهم رجال أبدا حتى ترى رجال من ولد الحسين

 ،لقول الباقر

 ...( :وال

معه عهد نبي اهلل ورايته

وسالحه ،فإن عهد نبي اهلل صار عند علي بن الحسين ،ثم صار عند محمد بن علي
ويفعل اهلل ما يشاء.)...
 إلزام الناصب :ج ص.14 – 18 -غيبة النعماني :ص. 83
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فعهد رسول اهلل

هو (الوصية) بدليل قول الباقر

علي بن الحسين ،ثم صار عند محمد بن علي

( :فإن عهد نبي اهلل صار عند

ويفعل اهلل ما يشاء)...؛ ألن الوصية

وبعده إىل
وهي العهد تنتقل من إمام إىل اإلمام الذي بعده حىت تنتهي إىل اإلمام املهدي
وأول الثالمثائة والثالثة عشر،
ذريته وأوهلم أمحد ،والذي هو أول مؤمن باإلمام املهدي
وقائدهم وأمريهم ،وإليك أيها القارئ نص وصيه وعهد رسول اهلل :
عن أيب عبد اهلل

 ،عن آبائه ،عن أمري املؤمنني

الليلة التي كانت وفاته لعلي

في

 ،قال( :قال رسول اهلل

 :يا علي ،احضر صحيفة ودواة ،فأملى رسول اهلل

وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع ،فقال :يا علي ،إنه سيكون بعدي إثنا عشر إماما ومن
بعدهم إثنا عشر مهديا ،فأنت يا علي أول اإلثني عشر إمام ،وساق احلديث إىل أن قال:
وليسلمها الحسن (أي العسكري) إلى ابنه محمد المستحفظ من آل محمد

 ،فذلك

إثنا عشر إماما ثم يكون من بعده إثنا عشر مهديا ،فإذا حضرته الوفاة (أي اإلمام املهدي
) فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل

وأحمد واالسم الثالث المهدي ،وهو أول المؤمنين) ( ).

فهذا هو عهد ووصية رسول اهلل  ،فالبد أن يكون اليماين  -الذي هو واجب النصرة -
عنده وصيه رسول اهلل أي إنه مذكور يف تلك الوصية ،وال يوجد شخص مذكور يف تلك
الذي هو أول املهديني من ذريه
إال ابن اإلمام املهدي
الوصية بعد اإلمام املهدي
 ،والذي أحد أمساءه (أمحد) ويتصف بأنه (أول املؤمنني) كما نصت عليه الوصية،
القائم
 ،فالبد أن يكون موجودا قبل قيام اإلمام املهدي
أي إنه أول من يؤمن باإلمام املهدي
ليصدق عليه أنه أول املؤمنني.
وأول من يؤمن به وميهد له
والنتيجة ،إن اليماين حسيين النسب من ذرية اإلمام املهدي
وهو أمري جيش الغضب (الثالمثائة والثالثة عشر) ،وال حيل ألحد أن يتبع غريه ،وأنه معه عهد
رسول اهلل أي إنه مذكور يف الوصية وامسه أمحد.
 -بحار األنوار :ج  3ص ،834غيبة الطوسي :ص. 34
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وقول الباقر

 ...( :معه عهد رسول اهلل وسالحه ورايته )...يدل على ثالثة أمور:

األول :أن يكون معه عهد رسول اهلل

وهو الوصية وقد تقدم شرحها.

الثاني :أن يكون معه راية رسول اهلل

وهي البيعة هلل أي تنصيب اهلل ال تنصيب الناس،

وقد ورد إن راية القائم مكتوب عليها (البيعة هلل) ،واليماين هو رافع وحامل راية اإلمام املهدي
حامل راية رسول اهلل  ،فال بد أن يكون
؛ ألنه وزيره ووصيه كما كان اإلمام علي
اليماين داعيا إىل حكم اهلل تعاىل وتنصيبه وال خيضع للسياسات املعاصرة كالدميقراطية وغريها.
الثالث :أن يكون معه (سالح رسول اهلل

) وهو القرآن الكرمي معجزة الرسول اخلالدة.

وكل هذه الصفات :عهد رسول اهلل  ،ورايته ،وسالحه ،ال تنطبق إال على السيد أمحد
املذكور يف الوصية بأنه من ذريه اإلمام املهدي
احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي
.
وامسه أمحد وأول مؤمن به
وعن اإلمام علي

يف تعداد الثالمثائة والثالثة عشر ،قال ...( :أال إن أولهم من البصرة

وآخرهم من األبدال .) ( )...فذكره بالبلد أيضا؛ ألن السيد أمحد احلسن من البصرة.
وقد ذكر الصادق

أحمد .) ( )...

أيضا يف تعداد الثالمثائة والثالثة عشر ،فقال( :ومن البصرة ...

إضافة إىل أن السيد أمحد هو الوحيد الذي دعا إىل تنصيب اهلل تعاىل ورفع راية (البيعة هلل)
نضريا وتطبيقا ،ورفض كل مبادئ الدميقراطية اليت من شأهنا خمالفة حاكمية اهلل تعاىل وتنصيبه.
والسيد أمحد احلسن هو الوحيد الذي حتدى اجلميع باملناظرة يف القرآن الكرمي إلثبات صحة
دعوته ومل عجبه أحد لذلك.
***
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كما
 -9قول الشيخ حيدر مشتت ...( :إن اليماين هو الذي يسلم الراية بيد اإلمام
هو ثابت وكما تقرأ أنت يف منشوراتك ،علما إن الرواية الواردة من اإلمام الصادق ( :مث خيرج
احلسين الفىت الصبيح  -إىل أن قال  -فيبايعه ويبايعه سائر العسكر الذي مع احلسني) ،وقد قلت
( :إن هلل تعاىل كنزا بالطالقان ليس
يف منشور (السيد أمحد احلسن اليماين املوعود) عن الباقر
بذهب وال فضة إثنا عشر ألف خبراسان شعارهم أمحد أمحد ،يقودهم شاب من بين هاشم على
بغلة شهباء ،عليه عصابة محراء ،كأين أنظر إليه عابر الفرات ،فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو
حبوا على الثلج) ،وقد قلت متابعا( :أمحد هو اسم املهدي األول) وتقصد بذلك نفسك ،علما
قال :إن كنوز الطالقان جتيب الفىت احلسين ،وإليك الرواية( :مث خيرج
إن اإلمام الصادق
احلسين الفىت الصبيح الوجه الذي حنو الديلم وقزوين فيصيح بصوت له فيصيح يا آل أمحد أجيبوا
امللهوف واملنادي من حول الضريح ،فتجيبه كنوز الطالقان وأي كنوز ليست من ذهب وال فضة
بل هي رجال كزبر احلديد ...اخل) وهبذا يتضح لنا عدة أمور:
 إن كنوز الطالقان جتيب الفىت احلسين وهو اليماين املوعود بدليل الرواية اليت سقتها إليك،وأنت تدعي أن كنوز الطالقان جتيبك أنت أمحد املهدي األول وأنت كما تدعي أنك ن اإلمام
أي إنك حسيين النسب.
 املقصود بشعارهم (أمحد أمحد) ليس كما تدعي ،بدليل إن القائد احلسين الذي جتيبهكنوز الطالقان ينادي :يا آل أمحد أجيبوا امللهوف .فلو تنزلنا جدال إهنا تنادي باسم القائد (أمحد
أمحد) فقد ثبت إن القائد الذي جتيبه هذه الكنوز حسين النسب وليس حسيين كما تدعي،
ولكن احلق أن هذه الكنوز رجاال بالطالقان شعارهم (أمحد أمحد) املقصود منه إما رسول اهلل
والذي هو
فإن اسم الثاين كما ال خيفى (أمحد) ،وإما أن يكون املقصود اسم اإلمام املهدي
أمحد وهو االسم الثاين لكالمها وبدليل نداء احلسين (يا آل أمحد)) .انتهى كالم ابن مشتت.
ويرد عليه بعدة نقاط:
 إن الفىت احلسين ال يطلب اإلجابة لنفسه ،بل يطلبها لغريه ،بدليل قوله ...( :ثم يخرجالحسني الفتى الصبيح الذي نحو الديلم يصيح بصوت فيصيح له :يا آل أحمد ،أجيبوا
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الملهوف والمنادي من حول الضريح) ( ) .هو رجل من أهل العراق وحول ضريح اإلمام علي
أي من جنف الكوفة ،ويدل على ذلك أيضا مسري الفىت احلسين بكنوز الطالقان حىت يأيت
الكوفة ...( :حتى يرد الكوفة .)...
إذن ،فالفىت احلسين يطلب النصرة لرجل من العراق حول ضريح اإلمام علي
لنفسه ،ويدل على ذلك أيضا قول اإلمام الباقر

وليس

( :إن هلل تعالى كنزا بالطالقان ليس بذهب

وال فضة إثنا عشر ألفا بخراسان شعارهم (أحمد ،أحمد).) ( )...

فشعارهم( :أمحد ،أمحد) يدل على إن هذه الكنوز مناصرة لدعوة معينة وهذه الدعوة متمثله
بشخصية (أمحد) .وأمحد هذا هو املقصود من قول الفىت احلسين( :يا آل أمحد ،أجيبوا امللهوف
واملنادي من حول الضريح .)...فأمحد هو امللهوف وهو املنادي من حول الضريح ،وهو الذي
جتيبه كنوز الطالقان بقيادة الفىت احلسين الصبيح الوجه.
إضافة إىل أن الشعار يدل على هوية اجليش وانتمائهم لقائدهم (أمحد أمحد) حبيث من يقرأ
أو يسمع شعارهم (أمحد أمحد) يعلم إهنم متوجهني من إيران إىل العراق لنصره قائد يسمى
(أمحد) ،أو إهنم يتبنون فكر ودعوة شخص يسمى (أمحد) وهو املهدي األول من ذريه اإلمام
ال
وهو اليماين املوعود؛ ألن اإلجابة والنصرة تكون قبل قيام اإلمام املهدي
املهدي
تكون إال لليماين( ،الملتوي عليه من أهل النار) و (ليس من الرايات أهدى من راية

اليماني).
وأما من فسر (أمحد أمحد) على أن املقصود منها النيب حممد فإن هذا تأويل والتأويل ال
يصار إليه إال عند الضرورة وال ضرورة يف املقام ،إذ من املمكن أن تفسر بـ (أمحد) الذي هو (أول
وامسه أمحد كما
الذي هو (أول املؤمنني) باإلمام املهدي
املهديني) من ذرية القائم
جاء يف وصية رسول اهلل .
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ومحل شعارهم (أمحد أمحد) على رسول اهلل ال يفيدنا التعبري وحصر تلك الشخصية
ليسهل معرفتها ،وكما يقولون( :الشيء إذا كثرت قيوده عز وجوده) ،فكل الرايات املرفوعة اآلن
تدعي أهنا تنتسب إىل حممد وترفع هذا االسم شعارا هلا .فالبد أن يكون هذا الشعار (أمحد
أمحد) خمصا ومقيدا هلذا املفهوم العام (النيب حممد ) ،فالبد أن يكون املقصود به أهدى
واليت يرفعها وزير اإلمام وابنه اليماين املوعود أمحد.
الرايات اليت تظهر قبل قيام القائم
؛ ألن الرايات
وهذا الكالم يرد أيضا على من فسر شعارهم (أمحد أمحد) باإلمام املهدي
اآلن كثرية ،فالبد أن يكون هذا العنوان أو الشعار (أمحد
اليت تدعي التمهيد لإلمام املهدي
ليكون خمصصا ومميزا هلذه الراية من سائر الرايات املدعية
أمحد) يقصد غري اإلمام املهدي
 .إذن فأمحد راية حق متمثلة باملمهد احلق لإلمام املهدي
للتمهيد لإلمام املهدي
واملميزة له عن سائر املدعني الكاذبني.
إضافة إىل ذلك فإن اإلمام املهدي

يقوم من مكة وليس من العراق ،وهذه الرواية تقول:

(أجيبوا الملهوف والمنادي من حول الضريح  )...أي ضريح اإلمام علي

يف جنف

مبكة .إذن ،فاملنادي
الكوفة ،ومن املعلوم أن جميء كنوز الطالقان قبل قيام اإلمام املهدي
،
من حول الضريح الذي جتيبه كنوز الطالقان بقيادة الفىت احلسين هو غري اإلمام املهدي
وامسه أمحد وهو أول
فالبد أن يكون هو اليماين املوعود احلسيين النسب ومن ذرية القائم
املؤمنني كما قدمنا.
بعد قيامه وقدومه إىل العراق ،فال
 إن رواية الفىت احلسين تدل على أنه يبايع اإلماميكون بذلك أنه هو اليماين؛ ألن اليماين قائد الثالمثائة والثالثة عشر (جيش الغضب) ،وهو
قبل قيامه وعند قيامه مبكة املكرمة ،ويدل على ذلك ما
املنصور الذي يبايع اإلمام املهدي

نقله السيد ابن طاووس( :أمير جيش الغضب ليس من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون صوتا ما

قاله إنس وال جان بايعوا فالنا باسمه ليس من ذي وال ذهو ولكنه خليفة يماني) ( ).

 -المالحم والفتن :ص.13
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وما جاء عن أمري املؤمنني

يف وصف جيش الغضب وقائدهم ...( :أؤلئك قوم يأتون

في آخر الزمان قزع كقزع الخريف ،والرجل والرجالن والثالثة من كل قبيلة حتى يبلغ
تسعه ،أما واهلل إني ألعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم ،مث هنض وهو يقول :باقرا باقرا

باقرا ،مث قال :ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرا) ( ).

وبالربط بني اخلرب األول والثاين يتضح أن أمري جيش الغضب هو اليماين ،وميتاز بأنه أعلم
الناس بالقرآن والسنة املطهرة ،وأنه والثالمثائة والثالثة عشر يبايعون اإلمام املهدي
قيامه مبكة املكرمة.
والفىت احلسين يبايع اإلمام املهدي

يف أول

بعد قيامه عندما يأيت إىل الكوفة ،وإليك اخلرب الدال

على ذلك ...( :ثم ليخرج الحسني الفتى الذي نحو الديلم  ...فتجيبه كنوز الطالقان ...

ولم يزل يقتل الظلمة حتى يرد الكوفة وقد صفا أكثر األرض فيتخذها معقال ،فيتصل به
وبأصحابه خبر المهدي

ويقولون :يا بن رسول اهلل ،من هذا الذي قد نزل بساحتنا ؟

فيقول :اخرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد وهو واهلل يعلم أنه المهدي وأنه ليعرف
ولم يرد بذلك األمر إال ليعرف أصحابه به من هو ،فيخرج الحسني فيقول إن كنت مهدي
آل محمد فأين هراوة جدك رسول اهلل

وخاتمه ودرعه الفاضل  ....فيقول الحسني:

اهلل أكبر مد يدك يا بن رسول اهلل حتى نبايعك ،فيمد يده ويبايعه سائر العسكر الذي مع

الحسني إال أربعين ألفا أصحاب المصاحف .) ( )...

وظاهر هذا احلديث واضح الداللة على إن الفىت احلسين تكون بيعته متأخرة عن القيام وبعد
إىل الكوفة وهبذا يكون اليماين (قائد جيش الغضب) قد سبق الفىت احلسين
جميء اإلمام
يف مكة
هو والثالمثائة والثالثة عشر عند أول قيامه
بالبيعة وسلم الراية لإلمام املهدي
املكرمة وقبل جميئه للعراق ولقاءه مع الفىت احلسين.
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ال يكون حسين النسب
 قد ذكرت يف (ثامنا) أن اليماين واملمهد الرئيسي لإلمامبل ال بد أن يكون حسيين النسب ،وسوف أختصر على إعادة ذكر الروايتني اللتني يدالن على
ذلك ومن أراد التفصيل فلرياجع.
إنه سئل عن الفرج مىت يكون ؟ فقال( :إن اهلل
ِ
ين﴾ ،مث قال :يرفع آلل جعفر بن أبي طالب راية
ال ُْمنتَظ ِر َ

عن أيب جعفر حممد بن علي
يقول﴿ :فَانْ تَ ِظ ُرواْ إِنِّي َم َع ُكم ِّم َن
ضالل ،ثم يرفع آل عباس راية أضل منها وأشر ،ثم يرفع آلل الحسن بن علي
وليس بشيء ،ثم يرفع لولد الحسين
وعن الباقر

راية فيها األمر) ( ).

...( :وإياك وشذاذ من آل محمد

رايات،

 ،فإن آلل محمد وعلي راية

ولغيرهم رايات ،فالزم األرض وال تتبع منهم رجال أبدا حتى ترى رجال من ولد الحسين معه
عهد نبي اهلل ورايته وسالحه .) ( )...

والروايتان واضحتان الداللة على إن الراية الواجبة اإلتباع ال بد أن يكون قائدها حسيين
أوجبوا طاعته
النسب وليس حسين ،فيثبت بذلك أن اليماين حسيين النسب؛ ألن األئمة
ونصرته على الناس .بل إن احلديث األول ينص على إن الرايات احلسنية ليست بشيء أي

ليست على احلق احملض الذي يتصف به اليماين املوعود (أهدى الرايات) و (الملتوي عليه من

أهل النار).
وبذلك يكون الفىت احلسين الذي يأيت من إيران ليس هو اليماين؛ ألنه حسين النسب قطعا.
وبذلك أيضا ثبت جهل الشيخ حيدر مشتت وختبطه العشواء ،فأقول له( :ما هكذا يا سعد تورد
اإلبل) ودع العلم ألهله وال تقحم نفسك مبا ليس لك به علم.
 -1إن الشيخ حيدر مشتت متناقض يف كل شيء ،فتجده مرة يقول إن اليماين هو الفىت
احلسين الذي خيرج من خراسان ،وجتده مرة أخرى يناقض كالمه ويقول إن اليماين خيرج من
 شرح األخبار :ج 0ص.14 -بحار األنوار :ج  3ص0

 ،إلزام الناصب :ج ص.14
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اليمن ،فقد أجاب هو أو من ميثله يف جريده القائم العدد
هلم عن اليماين وقد أجاب بأجوبة متناقضة ،وها حنن نذكرها:

ص 5عن بعض األسئلة املوجهة

(س  :ما معىن الرواية اليت تقول أن املهدي خيرج من اليمن ؟
ج :نعم ،لقد ورد يف الرواية الواردة يف ينابيع املودة ص 119قال النيب ( :خيرج املهدي
وإمنا
من قرية يقال هلا كرعه ،)...واملقصود باملهدي يف هذه الرواية ليس اإلمام املهدي
املقصود به هو اليماين.)...
وذكر الشيخ حيدر مشتت يف العدد  -الصفحة األخرية ...( :فقد ورد أن اليماين امسه
حسني أو حسن وأنه خيرج من اليمن ،ففي البحار" :ويظهر امللك من صنعاء اليمن.)"...
وهبذا نص حيدر مشتت على أن اليماين خيرج من اليمن ولكنه وكعادته نقض كالمه هذا مبا
ورد يف جواب السؤال الثامن يف الصفحة  5من جريدة القائم العدد ( ) وهو:
(س :8من أي مكان يقوم اليماين ؟
ج :كما أوضحنا يف صحيفتنا يف العدد السادس إن اليماين هو نفسه السيد احلسين ،وكما
أشارت الروايات املستفيضة إن قيامه يكون من خراسان حيث يبدأ قيامه من هناك.)...
وأترك التعليق للقارئ الفطن على هذا التناقض الصريح املخجل وهو كاف إلثبات فشل
الشيخ حيدر مشتت ،وحقا إنه مشتت الفكر  -شتت اهلل أمره وجعل جهنم مستقره .-
***
 - 1قول الشيخ حيدر مشتت ...( :ورد يف منشورك املسمى (نداء رقم واحد إىل بقية
أعمال احلج) الصادر بتاريخ  /شوال 1 1 /هـ  .ق (إىل السيد حممود احلسين (عليه السالم)،
وإىل السيد احلسين الصبيح الوجه من بني جبال الديلم وقزوين ،وإىل السادة الستة الكرام املقربني
 ،عليكم إظهار
 ،وإىل السادة التسعة عشر املتصلني باإلمام املهدي
من اإلمام املهدي

سامري عصر الظهور 19 .......................................................

الطاعة واإلعالن عنها واالمتثال لوصي اإلمام املهدي
األشهاد .وبعكسه تكونون عاصني ألمر اإلمام املهدي

ومبايعته بشكل علين وعلى رؤوس
).
حممد بن احلسن

فريد عليه :إنك وثقت هؤالء األشخاص ومدحتهم وأقررت باتصاهلم باإلمام املهدي
وجعلتهم من خاصته واملقربني إليه وعددهم كما ذكرت سبعة وعشرين شخصا متصال باإلمام
 ،وهؤالء السبعة والعشرين مل عجيبك أحد من منهم ويعلن ذلك على رؤوس األشهاد
املهدي
ومل يظهر الطاعة لك بل على العكس من ذلك فإن أوهلم أفضلهم كما قلت السيد حممود احلسين
الذي قلت عنه (عليه السالم) قام بتكذيبك على رؤوس األشهاد وأظهر كذبك ودجلك ،وذلك
يف فتوى صدرت عنه رد على استفتاء ورد باسم (مهند شياع) .وقد ذكرمت ذلك يف كتابكم
اإلفحام ملكذب رسول اإلمام وهذا يستلزم العمل بقول السبعة وعشرين املتصلني باإلمام وترك
قولك؛ ألنه ليس حجه على الناس).
ويرد عليه بعدة نقاط:
 إن من صفات الدجال أن ينظر بعني واحده أي إنه أعور ،ها هو الشيخ (حيدرمشتت) ينظر إىل شيء ويغض النظر عن آخر ،فقد نظر إىل توثيق السيد أمحد احلسن هلؤالء،
وغض النظر عن كالم السيد يف نفس البيان حيث أعلن أن هؤالء إذا مل ميتثلوا لنداء السيد أمحد
فهم عاصني ألمر اإلمام املهدي

 ،إذ قال ...( :عليكم إظهار الطاعة واإلعالن عنها

واالمتثال لوصي اإلمام المهدي

ومبايعته بشكل علني وعلى رؤوس األشهاد ،وبعكسه

تكونون عاصين ألمر اإلمام المهدي.)...
فالسيد أمحد احلسن مل يقل عنهم بأهنم معصومون وحتما إهنم سيجيبونه أو ينصرون اإلمام
 ،وأما بعد هذا النداء فهم
 ،بل َبني أهنم قبل هذا النداء من املقربني لإلمام
املهدي
 ،فإن أجابوا نداء السيد أمحد احلسن فهم على منزلتهم من اإلمام ،وإال
خاضعني لإلمام
.
فهم عاصني وفاشلني يف الغربلة وانتصار اإلمام املهدي
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وهذه املغالطات ليست غريبة على أعداء األنبياء واألئمة املعصومني  ،فهذا هو يزيد لعنه
اهلل وأخزاه يتمثل قائال( :ما قال ربك ويل للذي شربوا  ...بل قال ربك ويل للمصلينا).
ِ
َّ ِ
ين
ْم َ
ين الذ َ
صلِّ َ
مشريا إىل قوله تعاىل﴿ :فَ َويْ ٌل لل ُ
َّ ِ
اهو َن﴾
صالتِ ِه ْم َس ُ
ين ُه ْم َع ْن َ
يزيد ذيل اآلية ﴿الذ َ
وهكذا هو حيدر مشتت يستدل مبدح السيد أمحد احلسن هلؤالء الذين خاطبهم بالنداء ويغض
النظر عن هتديده بالعصيان إن مل يستجيبوا لندائه.
صالتِ ِه ْم
ُه ْم َع ْن َ
واستدل بصدرها

اهو َن﴾( ) ،فحذف
َس ُ
ِ
صلِّي َن﴾،
ْم َ
﴿فَ َويْ ٌل لل ُ

وهبذا تبني جهل الشيخ (حيدر مشتت) واضطرابه وتبني أيضا إن كالم السيد أمحد احلسن ال
إشكال فيه مطلقا.
 إن هؤالء الذين خاطبهم أمحد احلسن ووصفهم باملقربني وغري ذلك ال يدل هذا على ،بل على العكس فإن هؤالء مكلفني
إهنم معصومون وال ميكن أن خيذلوا اإلمام املهدي
وداخلني يف الغربلة والتمحيص ،وال يتصور أحد إهنم بسبب قرهبم من اإلمام أو اتصاهلم به
وبدون أي مشقة ،فإن هكذا فهم سطحي للغاية؛ ألن احلياة
يستطيعون معرفة رسول اإلمام
الدنيا دار امتحان وابتالء ،وال يسلم أحد من الغربلة والتمحيص كل حبسبه ،وشدد عليه إبليس
(لعنه اهلل) ورجاله إلغوائه ،إذ ورد عن أيب عبد اهلل
قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد) ( ).
وورد عنهم

( :يا حفص ،يغفر للجاهل سبعون ذنبا

أيضا( :العلماء كلهم هلكى إال العاملون ،والعاملون كلهم هلكى إال

المخلصون ،والمخلصون على خطر) ( ).

ما معناه( :إذا مات املؤمن ترك على جريانه بقدر
وورد أيضا يف كتاب الكايف عنهم
مضر وربيعة من الشياطني كانوا مشتغلني به) (.)1
 الماعون.8 – 3 : الكافي :ج ص.88 -0ميزان الحكمة :ج ص.438
قال :سمعته يقول( :إذا مات المؤمن خلي على جيرانه من الشياطين عدد ربيعة
 -3عن جابر عن أبي جعفر
ومضر ،كانوا مشتغلين به) الكافي :ج ص  3ح. 3
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فكل البشر داخلة يف الغربلة والتمحيص ،والكل قابلة يف االحنراف إال من عصم اهلل تعاىل
كالنيب أو اإلمام أو من ينوب عن اإلمام خاصة؛ وذلك ألن اهلل ال يوجب طاعة أحد على العباد
إال أن يكون معصوما ،أي ال يدخل الناس يف باطل وال خيرجهم من احلق ،وسرية األنبياء
تشهد بذلك ،فهذا السامري (لعنه اهلل) كان من علماء بين إسرائيل وكان يرى ما حتت العرش،
وكان عنده كل أو جزء من االسم األعظم ،وكان تكتب حتت يده إثنا عشر ألف حمربه ،ورغم
وكان مثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث
ذلك وقف مع فرعون ضد نيب اهلل موسى
وإن ترتكه يلهث.
ويف احلقيقة هي سنة جارية ابتدأت بإبليس (لعنه اهلل) حيث كان يسمى (طاووس املالئكة)
 ،فرمبا أن بعض هؤالء الذين خاطبهم
جلماله وكثرة عبادته ،ولكنه امتنع أن يسجد آلدم
السيد أمحد احلسن مثلهم ،كمثل إبليس كان مقربا ومع املالئكة ولكن عندما امتحنه اهلل
بالسجود آلدم فشل يف االمتحان ،وأصبح (لعنة للناس أمجعني).
ولكن عندما امتحنهم بطاعة السيد أمحد
فرمبا هؤالء كانوا مقربني من اإلمام املهدي
احلسن كربت عليهم وتكربوا على السيد أمحد احلسن وبذلك فشلوا وأصبحوا أمثال إبليس (لعنه
اهلل).
 لعل الكثري من املقربني الذين خاطبهم السيد أمحد احلسن قد آمنوا به وأظهروا بيعتهيصدق حىت
وطاعته  -وهذا علم موكول إىل أهله  -إذ إن معىن االتصال باإلمام املهدي
على االتصال يف عامل الرؤيا والكشف ،وكذلك املقربني ال يعلمون حقيقة أمرهم وقرهبم من اإلمام
؛ ولكن بسبب إخالصهم وتفانيهم يف خدمة الدين احلنيف عدهم اإلمام من
املهدي
املقربني ،فلعل الكثري من هؤالء اآلن قد امتثل لنداء السيد أمحد احلسن وبايعه ولكن بشخصيته
الظاهرية وليس احلقيقية من االتصال والقرب ،بل لعله كما قلت عجهل حقيقة أمره ،ولكنه مبا أنه
فيعترب ملبيا لندائه ،وهو اآلن من أنصار اإلمام
أعلن طاعته ووالئه للسيد أمحد احلسن
املهدي

.
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 -1ولو تنزلنا عن كل ما سبق فنقول :إن إبطاء أو ختلف قول صاحب الدعوة اإلهلية ال يدل
واعد قومه ثالثني ليلة وبقي أربعني ليلة ،وبسبب
على كذبه وبطالنه ،فهذا نيب اهلل موسى
ذلك ارتدوا وعبدوا العجل من دون اهلل تعاىل ،وهذا أيضا نيب اهلل عمران أوحى له اهلل تعاىل إن
الذي يف بطن زوجتك ولد ،وسيكون نيب من أنبياء اهلل تعاىل ،وأخرب قومه بذلك ،مث انقلب األمر
.
 ،وكان النيب من ذريتها وهو عيسى
وولدت زوجة عمران مرمي
واعد قومه نزول العذاب على الكافرين عدة مرات ومل يكن ذلك،
وكذلك نيب اهلل نوح
وارتد أكثرهم بسبب ذلك ،والقصص يف هذا املوضوع كثري منعنا عن سردها ضيق املقام ،ولكن
اليت تؤكد على جواز ختلف قول املعصوم لتعلق
سأكتفي بذكر بعض روايات أهل البيت
ت و ِع ْن َدهُ أ ُُّم ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب﴾( ).
البداء ،وبذلك قال تعاىل﴿ :يَ ْم ُحوا اللَّهُ َما يَ َ
شاءُ َويُثْب ُ َ
عن أيب جعفر

أنه قال ...( :فإذا حدثناكم بحديث فجاء على ما حدثناكم به،

فقولوا :صدق اهلل ،وإذا حدثناكم بحديث فجاء على خالف ما حدثناكم به ،فقولوا :صدق
اهلل تؤجروا مرتين) ( ).

وعن أيب محزة الثمايل ،قال مسعت أبا جعفر

يقول( :يا ثابت ،إن اهلل تعالى قد كان

وقت هذا األمر في سنة السبعين (أي قيام القائم) فلما قتل الحسين

اشتد غضب اهلل

فأخره إلى أربعين ومائة ،فحدثناكم بذلك فأذعتم وكشفتم قناع الستر فلم يجعل اهلل لهذا
ت و ِعن َدهُ أ ُُّم ال ِ
ِ
ْكتَ ِ
اب﴾( ) ،قال أبو
األمر بعد ذلك وقتا عندنا ﴿يَ ْم ُحو اللهُ َما يَ َ
شاءُ َويُثْب ُ َ

محزة :فحدثت بذلك أبا عبد اهلل الصادق

 الرعد.01 : غيبة النعماني :ص.033 -0الرعد.01 :
 -3غيبة النعماني :ص033

قال :قد كان ذلك) (.)1
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ِ
َِّ
عن أيب عبد اهلل
ب اللَّهُ
أنه سئل عن قوله﴿ :يَا قَ ْوم ا ْد ُخلُوا ْاأل َْر َ
ض ال ُْم َق َّد َسةَ التي َكتَ َ
لَ ُك ْم﴾( ) قال( :كتبها لهم ثم محاها ثم كتبها ألبنائهم فدخلوها ،واهلل يمحو ما يشاء ويثبت
وعنده أم الكتاب) ( ).

وعن أيب عبد اهلل اجلعفي ،قال( :قال يل أبو جعفر حممد بن علي

 :كم الرباط عندكم؟

قلت :أربعون ( ) ،قال :لكن رباطنا رباط الدهر ومن ارتبط فينا دابة كان له وزنها ووزن وزنها
ما كانت عنده ،ومن ارتبط فينا سالحا كان له وزنه ما كان في بني إسرائيل ،فأوحى اهلل
إليه أن ادع قومك للقتال فإني سأنصرك ،فجمعهم ثم توجه بهم فما ضربوا بسيف وال
طعنوا برمح حتى انهزموا ،ثم أوحى اهلل إليه أن ادع قومك للقتال فإني سأنصرك ،فدعاهم
فقالوا :وعدتنا النصر فما نصرنا ،فأوحى اهلل تعالى إليه إما أن يختاروا القتال أو النار ،فقال:
يا رب ،القتال أحب إلي من النار ،فدعاهم فأجابه منهم ثالثمائة وثالث عشر عدة أهل بدر
فتوجه بهم فما ضربوا بسيف وال طعنوا برمح حتى فتح اهلل

لهم).

وحمل الشاهد إن الذين خاطبهم السيد أمحد احلسن مل خيرب بأهنم سوف يلبوا نداءه ،بل أشار
إىل إمكان ختلفهم وعصياهنم بنفس البيان كما تقدم ذكره ،وإن تنزلنا جدال وقلنا بأن السيد أمحد
احلسن قد أخرب عن طاعتهم له فسواء حتقق هذا اإلخبار أو مل يتحقق أو حتقق متأخرا يف
املستقبل ،فال يدل على كذب السيد أمحد احلسن ،فهذا القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة
تقص علينا كثري من اإلخبارات اليت أخرب هبا األنبياء أو األئمة ،ومل حتقق أو حتققت متأخرة زمانا
ومل تدل على كذهبم لتعلق البداء هبا ،بل هناك إخبارات كثرية أخرب هبا اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه
بأنه سيفتح له مكة فكان صلح
الكرمي وتأخر حتققها زمانا طويال ،كإخبار اهلل تعاىل الرسول
احلديبية وتأخر الفتح عدة سنوات.
وأما قول السيد أمحد احلسن للسيد حممود احلسين (عليه السالم) فذلك إن معىن السالم هو
األمان ،فأعطى السيد أمحد احلسن األمان للسيد حممود احلسين؛ ألن السيد حممود احلسين مل
 المائدة. : تفسير البرهان :م ص.338 -0روضة الكافي :ج 348ص.033
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يتعرض لتكذيب السيد أمحد احلسن يف ذلك الوقت ،ومل يشن حرب االستهزاء كما شنها قريش
هذا الزمان على السيد أمحد احلسن ،وأما اآلن وعندما تساوى حممود احلسين مع البقية يف
تكذيب السيد أمحد احلسن فال سالم عليه وال أمان له من عذاب اهلل تعاىل وسيف اإلمام
وقلم السيد أمحد احلسن اآلن وسيفه غدا إن مل يتب.
املهدي
***
 قول (حيدر مشتت) (القحطاين)( :ذكرت يف الكثري من منشوراتك قال يل أيب،أخربين أيب ،وغري ذلك كاملنشورات الصادرة منك بتاريخ  /شوال 1 1 /هـ  .ق املسمى
البيان األول ،مث ذكرت يف املنشور الصادر عنك بتاريخ  / 1صفر 1 1 /هـ  .ق ما هذا
) ،فريد عليك إن هذا
نصه( :وأنا العبد الفقري أول من تربأ منهم بعد جدي اإلمام املهدي
تناقض واضح وأنت تدعي العصمة ،فإن قلت املقصود بأيب معناه جدي استنادا إىل األجداد آباء
وإن صعدوا ،أقول :قد ذكرت يف منشورك (اليماين املوعود) الرواية الواردة عن الصادق  ،عن
آبائه ،عن رسول اهلل يف الليلة اليت كانت فيها وفاته ..." :مث يكون من بعد إثىن عشرا
مهديا ،فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إىل ابنه أول املهديني له ثالثة أسامي اسم كامسي واسم أيب
وهو عبد اهلل وأمحد واالسم الثالث املهدي وهو أول املؤمنني").
أقول :الرسول

كان يف مقام البيان حيث قال يسلمها إىل ابنه واملقصود ابنه باملباشرة وإال

لو كان من ذريته لقال (يسلمها إىل رجل من ذريته أو أحد أبنائه أو إىل حفيده .)...
***
 قول الشيخ (حيدر مشتت)( :مث يرد هذه الرواية عدة إشكاالت  -أي رواية الوصية -يسلمها إىل احلسني
بأن اإلمام املهدي
إهنا متعارضة بروايات الرجعة ،وقال األئمة
يف رواية طويلة قال:
 ،ففي تفسري العياش عن صاحل بن سهل ،عن أيب عبد اهلل

"بذلك جاء احلجة املوت فيكون الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه وإيالجه حفرته احلسني وال يلي
الوصي إال الوصي" وهذا يعين إن الذي يلي بعد اإلمام املهدي

هو احلسني

).
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ويرد عليه بنقطتني:
أ -مل ترد رواية قط تنص على إن اإلمام املهدي
ذلك الشيخ (حيدر) كذبا وافرتاءا على أهل البيت
صرحية.

كما زعم
يسلمها لإلمام احلسني
 ،وأحتدى الشيخ (حيدر) بأن يأيت برواية

فهي ال
ب -إن الروايات أو الرواية اليت تذكر إن بعد موت (احلجة) يليه اإلمام احلسني
؛ ألن صفة احلجة ليست منحصرة يف
تدل على أن اإلمام حممد بن احلسن العسكري
كما ورد
شخص اإلمام فقط ،بل تصدق على املهديني اإلثنا عشر من ذرية اإلمام املهدي
النص على ذلك عن طريق اإلمام الرضا

يف الدعاء لإلمام املهدي

 ...( :اللهم أعطه

في نفسه وأهله وولده وذريته وأمته وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه  ...اللهم
صل على والة عهده ،واألئمة من بعده ،وبلغهم آمالهم ،وزد في آجالهم ،واعز نصرهم،
وتمم لهم ما أسندت إليهم من أمرك لهم ،وثبت دعائمهم ،واجعلنا لهم أعوانا ،وعلى دينك
أنصارا ،فإنهم معادن كلماتك ،وخزان علمك ،وأركان توحيدك ،ودعائم دينك ،وخالصتك

من عبادك .) ( )...

وقد استدل السيد الشهيد الصدر (رمحه اهلل) على ترجيح حكم املهديني من ذرية اإلمام
على حكم الرجعة بكالم طويل نذكر شيئا منه على حنو االختصار ،إذ قال (رمحه
املهدي
بتعيني ويل عهده أو خليفته خالل حياته ورمبا
اهلل) ...( :ومن هنا سيقوم اإلمام املهدي
يف العام األخري ليكون هو الرئيس األعلى للدولة العاملية العادلة بعده واحلاكم األول لفرتة (حكم
األولياء الصاحلني) (أي املهديني األثنا عشر) ،وبالرغم من هذا احلاكم األول قد يكون هو أفضل
شخصيا واملعاصر ألقواله
من األحد عشر اآلتني بعده باعتبار أنه نتيجة تربية اإلمام املهدي
وأفعاله وأساليبه خبالف من يأيت بعده من احلاكمني.
بالرغم من ذلك فإنه سيفرق فرقا كبريا عن املهدي
يف احلياة بعد).
 -مفاتيح الجنان :ص.8 1 – 8 8

نفسه ،إىل حد يصدق (أنه ال خري
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قبل وفاته قد أكد وشدد
وقال أيضا (رمحه اهلل ) ... :نعم الشك أن اإلمام املهدي
بإعالنات عامليه متكررة على ضرورة إطاعة خليفته وعلى ترسيخ (حكم األولياء الصاحلني) يف
األذهان ترسيخا عميقا ،إال أن البشرية حيث ال تكون بالغة درجة الكمال املطلوب ،فإهنا
ستكون فطنة العصيان والتمرد يف أكثر من جمال.
ولكن وجود هذه املصاعب ال يعين الفشل حبال ،بعد القواعد الرتبوية اليت تلقاها هذا احلاكم
بكل تفصيل.) ( )...
عن اإلمام املهدي
وهبذا يتبني بطالن استدالل الشيخ (حيدر مشتت) على إن الذي يلي احلكم بعد اإلمام
وليس املهديني من ولده .ولكن هذا ليس غريبا على
هو اإلمام احلسني
املهدي
الشيخ (حيدر مشتت) فقد عودنا على االستدالل املبعثر !!!
***
 قول الشيخ (حيدر مشتت)( :استدل أنصارك يف كتاب (النور املبني يف إخبارالصادقني) هبذه الرواية وباألخص (أول املؤمنني) هو الداعي ،وإليك نص الكالم بعد ذكر الرواية:
 ،ومعلوم أن أول من
" ...وهو أول املؤمنني" ،فهو أول من يؤمن بقضية اإلمام املهدي
.
يؤمن يكون هو الداعي كما كان ذلك يف علي بن أيب طالب
 ،فأمري املؤمنني أول من
ويرد عليه :إن الداعي هو رسول اهلل وليس أمري املؤمنني
فأصبح أول املؤمنني ،فهنا صاحبكم إما أن يكون هو الداعي فيكون له
آمن برسول اهلل
 ،فال
شبها بالرسول الكرمي  ،وإما أن يكون أول املؤمنني فيكون له شبها باإلمام علي
ميكن أن يكون الداعي هو أول املؤمنني .كما ال خيفى على ذي لب إن معىن أول املؤمنني هو
أول من آمن بالداعي وهبذا يتضح بطالن كالمكم واستداللكم) انتهى.
ويرد عليه:

 -تاريخ ما بعد الظهور :ص.838
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هنا الشيخ حيدر مشتت يريد أن يثبت إن أول املؤمنني بدعوة ما ال ميكن أن يكون داعيا
إليها أو إىل صاحبها ،وللرد على هكذا إشكال ساذج للغاية ،نقول :إن أمري املؤمنني وكما هو
معلوم وثابت هو أول من آمن بالرسول حممد ونصره ،فلذلك مسي بأول املؤمنني ،واآلن بعد
هو أول املؤمنني بالرسول حممد هل ميكن أن يتصف بأنه
أن ثبت أن اإلمام علي
الداعي إىل رسول اهلل أو إىل دعوة الرسول ؟!
نفسهم؛ ليبينوا لنا ذلك لسد
ولإلجابة على هذا السؤال أترك اجلواب لكالم أهل البيت
أفواه اجلهال الذين طغى جهلهم حىت أنكروا البديهيات وبذلك أصبحوا أضحوكة للتاريخ.
جاء يف مفاتيح اجلنان يف الصالة على أمري املؤمنني

( :اللهم صل على أمير المؤمنين

علي بن أبي طالب ،أخي نبيك ،ووليه وصفيه ووزيره ،ومستودع علمه ،وموضع سره ،وباب

حكمته ،والناطق بحجته ،والداعي إلى شريعته ،وخليفته في أمته.) ( )...
وجاء يف الزيارة املطلقة األوىل ألمري املؤمنني

 ...( :السالم عليك يا أبا الحسن

والحسين ،السالم عليك يا عمود الدين  ...وباب حكمة رب العالمين ،وخازن وحيه،
وعيبة علمه ،والناصح ألمة نبيه ،والتالي لرسوله ،والمواسي له بنفسه ،والناطق بحجته،

والداعي إلى شريعته ،والماضي على سنته ،اللهم إني أشهد أنه قد بلغ عن رسولك ما

حمل ،ورعى ما استحفظ ،وحفظ ما استودع.) ( )...
وجاء يف زيارة يوم الغدير عن اإلمام الصادق

( :اللهم صل على وليك وأخي نبيك

وحبيبه وخليله وموضع سره  ...وأشرف عترته الذين آمنوا به ،وأبي ذريته ،وباب حكمته،

والناطق بحجته ،والداعي إلى شريعته ،والماضي على سنته.) ( )...

 مفاتيح الجنان :ص.833 مفاتيح الجنان ،الزيارة المطلقة :ص -0مفاتيح الجنان :ص.338
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هو أول املؤمنني بالرسول حممد  ،وهو أيضا الداعي
وهبذا يثبت يقينا أن اإلمام علي
إىل شريعته  ،وتبني أن إشكال الشيخ حيدر مشتت قد نسجه من عامل اخليال ،وأنه من
الشيطان؛ ألنه خمالف لكالم العرتة الطاهرة .
ورغم إن ما ذكرته كافيا يف الرد على إشكال حيدر مشتت ولكن أذكر شاهدا آخر من
 ،إذ كان نيب اهلل هارون أول
وأخيه هارون
القرآن الكرمي وهو قضية نيب اهلل موسى
كان ثقيل اللسان ،فطلب من
وكان داعيا له ومبلغا عنه؛ ألن موسى
املؤمنني مبوسى
اهلل تعاىل أن يرسل معه هارون ليكون ناطقا بامسه؛ ألنه أفصح لسانا ،وهذا ما حكاه اهلل تعاىل يف
ِ
َخي هارو ُن هو أَفْ ِ ِ
ِ ِ
ص ِّدقُنِي
سانا فَأ َْرسلْهُ َمع َي ِر ْدءا يُ َ
القرآن الكرمي ،إذ قال تعاىلَ ﴿ :وأ َ ُ ُ َ َ
ص ُح منِّي ل َ
ِ
اف أَ ْن ي َك ِّذب ِ
يك ونَ ْجعل لَ ُكما سلْطَانا فَال ي ِ
صلُو َن
ون قَ َ
َخ ُ
ال َسنَ ُ
ش ُّد َع ُ
إِنِّي أ َ
َ
ض َد َك بِأَخ َ َ َ ُ َ ُ
ُ ُ
إِلَْي ُك َما بِآياتِنَا أَنْ تُ َما َوَم ِن اتَّبَ َع ُك َما الْغَالِبُو َن﴾( ).
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين ،وسيعلم الذين ظلموا آل حممد
أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني.
***
 - 1قول الشيخ حيدر مشتت( :الوارد واملعروف أن رسول اهلل دعا إىل اإلسالم
والتوحيد وعندما أرسل إىل كسرى ملك الفرس كتب له( :اسلم تسلم) ،ومل يقل له مكين من
حكم بالد فارس ،كما أنه عندما دعا قريش وأهل مكة قالوا له( :إن كنت تريد ماال جعلناك
أكثرنا ماال ،وإن كنت تريد سلطانا وليناك علينا) ،لكنه رفض كل ذلك وأصر على الدعوة إىل
اإلسالم ،والوارد أيضا يف الروايات أن اليماين له دعوة كدعوة جده رسول اهلل  ،وأنه يدعوا إىل
إسالم جديد ،وأنت تدعي أنك اليماين وأول عمل عملته أنك طالبت من أهل العراق متكينك
من حكم العراق ،كما طالبت حكومات الدول اإلسالمية املتسلطة واملنتخبة وخاطبت شعوب
الدول اإلسالمية بتسليمك ومتكينك من حكومتها.)...

 -القصص.03 – 03 :
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ويرد عليه:
وذلك ما ورد يف
له بعض السنن من رسول اهلل
أ -صحيح أن اإلمام املهدي
األحاديث عن العرتة الطاهرة ،مثل أنه يأيت بأمر جديد ،وأنه يستأنف اإلسالم من جديد ،ويهدم
ما كان قبله ،وأنه يقوم بالسيف ،ولكن هذا ال يعين أن كل سنن الرسول حممد جتري مع
وخبصوص هذا األمر
 ،وذلك الختالف الزمان واحلال اليت يقوم فيها القائم
القائم
الذي نتكلم عنه ،وأشكل به الشيخ حيدر مشتت على السيد أمحد احلسن كيف أنه يطلب
احلكم من حكام البالد اإلسالمية مستشهدا بأن رسول اهلل إبتداءا مل يطلب احلكم من
حكام الروم والفرس وغريهم.
فأقول :إن القول بأن الرسول حممد

مل يطلب احلكم إطالقا غري صحيح ،وهكذا قول

خمالف للقرآن والسنة املطهرة ،حيث إن الرسول حممد

أراد أن حيكم مكة ،ويطبق حكم

ومل يؤمنوا بدعوته وحاربوه ،هاجر
السماء عليها ،وعندما امتنع أهل مكة من االنقياد للرسول
بعدها إىل املدينة ،مث رجع إىل مكة وفتحها بالسيف رغم أنوف أهلها ،وبعدها أخذ الرسول حممد
يرسل اجليوش إىل بالد متعددة لفتحها وتطبيق حكم اهلل تعاىل عليها.
وهذا ما نص عليه اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي ،قال تعاىل﴿ :وَما أ َْر َسلْنَا ِم ْن ر ُس ٍ
اع
ول إَِّال لِيُطَ َ
َ
َ
ِِ ِ َّ ِ
ِ
س ُه ْم﴾( ).
بإ ْذن الله َولَ ْو أَنَّ ُه ْم إ ْذ ظَلَ ُموا أَنْ ُف َ
وقال تعاىل حكاية عن لسان الرسول ﴿ :قُ ْل إِ ْن ُك ْنتُ ْم تُ ِحبُّو َن اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُ ْحبِْب ُك ُم
اللَّه وي ْغ ِفر لَ ُكم ذُنُوب ُكم واللَّه غَ ُف ِ
يم﴾( ).
ُ ََ ْ ْ َ ْ َ ُ ٌ
ور َرح ٌ

َطيعواْ الله وأ ِ
ِ
ول َوأ ُْولِي األ َْم ِر ِمن ُك ْم﴾( ) ،وكذلك كل األنبياء
الر ُس َ
َطيعُواْ َّ
وقال تعاىل﴿ :أ ُ
َ َ
واملرسلني كانت دعواهتم هادفة إىل تطبيق حاكمية اهلل تعاىل على البالد والعباد وال يكون ذلك
إال مبباشرهتم حلكم البالد بأنفسهم ،فما لكم كيف حتكمون !
 النساء.83 : آل عمران.0 : -0النساء.31 :
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سوف يكون متشددا يف هذا
وقد ورد يف أخبار العرتة الطاهرة أن اإلمام املهدي
املوضوع أكثر من رسول اهلل ؛ ألن الرسول كان يتألف الناس ويلني إليهم أحيانا تبعا
للظروف احمليطة به.
عن زرارة ،عن أيب جعفر

 ،قال( :قلت له :صاحل من الصاحلني مسه يل  -أريد القائم

 -فقال :اسمه اسمي ،قلت :أيسري بسرية حممد

؟ قال :هيهات ،هيهات يا زرارة،

ما يسير بسيرته .قلت :جعلت فداك مل ؟ قال :إن رسول اهلل

سار في أمته بالمن،كان

يتآلف الناس ،والقائم يسير بالقتل بذلك أمر في الكتاب الذي معه أن يسير بالقتل ال
يستتيب أحدا ،ويل لمن ناواه) ( ).
وعن أيب عبد اهلل

أنه قال( :إن عليا

قال :كان لي أن أقتل المولي وأجهز على

الجريح ولكني تركت ذلك للعاقبة من أصحابي إن جرحوا لم يقتلوا ،والقائم له أن يقتل

المولي ويجهز على الجريح) ( ).

ب -إن قصة الرسول حممد مع قريش حني عرضوا عليه املال والوالية عليهم واليت
استشهد هبا الشيخ (حيدر مشتت) غريبة عن املوضوع الذي حنن بصدده ! ألن الرسول حممد
إمنا رفض قبول الوالية ألهنا كانت مشروطة يرتك الرسول حممد للدعوة اإلسالمية ،ولو
كانت مع قبول رسالة اإلسالم لبادر الرسول حممد على قبوهلا؛ ألهنا هي اهلدف من رسالته
أي الوالية مع الرسالة ليتسىن له تطبيق الدين اإلسالمي على العموم.
وكذلك السيد أمحد احلسن عندما طلب تسليم احلكم ،ليس جمردا عن قبول رسالته عن
اإلمام املهدي ،بل مشروط بقبول الدعوة ،فاألمر ليس أمرا دنيويا ليصح إهتام السيد أمحد احلسن
حبب املنصب الدنيوي ،وذلك ألنه ال رأي ملن ال يطاع ،ولكي يستطيع السيد أمحد احلسن أن
فالبد أن يتنحى قادة الدول اإلسالمية وغريها عن مناصبهم
يهيأ القاعدة لإلمام املهدي
 ،وال يضر السيد أمحد احلسن استهزاء أعدائه بذلك،
وتسليمها إىل رسول اإلمام املهدي
 غيبة النعماني :ص. 08 -غيبة النعماني :ص. 04
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وعدم امتثال رؤساء الدول له .فله أسوة بالرسول حممد عندما أرسل كتبه إىل امللوك
باالستسالم له ولدعوته اإلهلية احلقة ،وعندما مزق ملك الفرس كتاب الرسول حممد  ،وبالتايل
تسلط عليهم الرسول حممد رغما على أنوفهم وقتل مقاتليهم وغنم أمواهلم وسىب نسائهم
وكذلك األمر يعود كما بدأ.
وانتظروا إنا معكم من املنتظرين ،والعاقبة للمتقني ،وإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
ولو كان السيد أمحد احلسن طالبا للدنيا وحطامها لشارك هذه الوحوش (حاشاه) للنيل من
هذه اجليفة ،وبأسهل الطرق وجنب نفسه استهزاء املستهزئني ومعاداة الظاملني ،وأنه ليعلم أن هذا
الطريق ذو الشوكة وماذا سيالقي فيه من حمن وشدائد وقلة الناصر وكثرة العدو.
ولكن هذه سرية األنبياء واملرسلني واألئمة الطاهرين  ،وما دام مع احلق فال يبايل أوقع
 ،نسأل اهلل تعاىل أن عجعلنا معه من
على املوت أم وقع املوت عليه ،كما قال علي األكرب
الناصرين وللحق ممتثلني ،وأن ال يوحشنا طريق احلق لقلة سالكيه.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين والعاقبة للمتقني ،وسيعلم الذين
ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبون وإن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ،وعندها ال ينفع
نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل.
***
 - 5قول الشيخ حيدر مشتت( :قلت يف املنشور املسمى البيان األول الصادر بامسك
بتاريخ  /شوال 1 1 /هـ  .ق( :وأول معجزة أظهرها للمسلمني والناس أمجعني هو إين أعرف
موضع قرب (فاطمة ) بضعة حممد ومجيع املسلمني جممعني على إن قرب فاطمة
وهو أخربين مبوضع قرب أمي فاطمة وموضع
مغيب ال يعلم موضعه إال اإلمام املهدي
ومالصق له وكأن اإلمام احلسن اجملتىب
جبانب قرب اإلمام احلسن
قرب فاطمة
ومستعد أن أقسم على ما أقول).
مدفون يف حضن فاطمة

 .............................................. 11إصدارات أنصار اإلمام املهدي

ويرد عليه :أن املعجزة البد أن تكون ظاهرة للعيان وحمسوسة وهذا الذي تدعيه ليس حمسوسا
والتأكد من صدق كالمه مما ال عجوز شرعا.
أو ظاهرا إال أن تقول بنبش قرب اإلمام احلسن
وأما قولك أنك مستعد للقسم على ذلك فأقول لو كان األمر بالقسم ملا احتجت إىل املعجزة
اليت تدعيها وحلسم النزاع بالقسم من أول األمر فما هذا التهافت بالكالم يا رجل) .انتهى كالم
ابن مشتت.
ويرد عليه:
قبل الرد على هذا اإلشكال نذكر هذه املقدمة:
إن املعجزة ما يعجز عنه الناس ،والعلم بصدقها من كذهبا تارة يعتمد على مقدمات مادية،
وتارة أخرى يعتمد على مقدمات غيبية ولنقل روحانية إذا صح التعبري ،وذلك حبسب نوع املعجزة
كانت الناقة ،وكان سبب
وما هي تأثرياهتا يف نفوس الناس ،فمثال معجزة نيب اهلل صاحل
معرفة صدق أعجازها هو كربها املادي ،وخروجها من اجلبل ،وكثرة حليبها بصورة إعجازية ،وكل
هذه وغريها مقدمات مادية أدت إىل األميان بأن هذه الناقة معجزة من اهلل تعاىل.
ولكن ليس الطريق املادي هو الوحيد ملعرفة صدق املعجزة اإلهلية ،بل أغلب املعاجز يكون
الطريق إىل معرفتها معرفة تامة هو الطريق الغييب الروحي ،والذين يعتمدون على الطريق املادي
فقط هم العميان ،ولذلك جندهم يكفرون مبعاجز األنبياء واملرسلني ويتهموهنم بالسحر والشعوذة
والشعر؛ وذلك ألهنم اقتصروا يف النظر على مشاهبة معاجز األنبياء ماديا وظاهريا ومل يلتفتوا إىل
اجلانب الغييب والروحي ،فلذلك عندما ألقى السحرة حباهلم وعصيهم وانقلبت إىل أفاعي خميفة،
عصاه فكانت حية عظيمة التقمت باقي األفاعي قالواِ ﴿ :س ْحر ِ
اه َرا
وألقى موسى
ان تَظَ َ
َ
( )
الس ْح َر ﴾( ) .ومل مييزوا
َوقَالُوا إِنَّا بِ ُك ٍّل َكافِ ُرو َن﴾  ،وقالوا أيضا﴿ :إِنَّهُ لَ َكبِ ُيرُك ُم الَّ ِذي َعلَّ َم ُك ُم ِّ
بني سحر السحرة ومعجزة موسى

 القصص.31 : -الشعراء.31 :
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وكمثال للمعجزة اليت تعتمد معرفتها على الطريق الغييب والروحي القليب هو القرآن الكرمي،
معجزة الرسول حممد اخلالدة ،فإن إعجاز القرآن الكرمي ليس البالغة فقط ،بل إن أهم
إعجاز للقرآن الكرمي هو تأثريه الروحي وهيمنته على القلوب ،وشد الناس وربطهم بالغيب واخلالق
العظيم ،وهذا الطريق احنرم منه الكافرون واملكذبون؛ بسبب أفعاهلم وإعراضهم عن الفطرة اإلهلية،
ولذلك جتدهم عندما اعتمدوا الطريق املادي فقط مل يتوصلوا إىل معرفة حقيقة القرآن بل لبس
عليهم األمر عندما قارنوا القرآن الكرمي بالشعر واملعلقات ،وغريها من علوم البالغة اليت كانت
سائدة يومئذ ،فقالوا عن الرسول حممد بأنه شاعر ،وقالوا عن القرآن بأنه﴿ :وقَالُوا أَس ِ
اط ُير
َ
َ
ْاأل ََّولِين ا ْكتَتَب َها فَ ِهي تُملَى َعلَْي ِه ب ْكرة وأ ِ
َصيال﴾( ) ،وقالوا أيضا أن الرسول حممد بأنه معلم
َ ْ
َ َ
ُ َ َ
جمنون ،وبينما أصحاب القلوب والبصائر عندما مسعوا القرآن يسطر ويهيمن على أرواحهم
وقلوهبم فيعلمون أنه احلق من اهلل.
ش ِع ُّر ِم ْنهُ جلُ ُ َّ ِ
َحسن الْح ِد ِ
ين
شابِها َمثَانِ َي تَ ْق َ
يث كِتَابا ُمتَ َ
قال تعاىل﴿ :اللَّهُ نَ َّز َل أ ْ َ َ َ
ُ
ود الذ َ
ِ
ك ُه َدى اللَّ ِه يَ ْه ِدي بِ ِه َم ْن يَ َ
يَ ْخ َ
ود ُه ْم َوقُلُوبُ ُه ْم إِلَى ِذ ْك ِر اللَّ ِه ذَلِ َ
ين ُجلُ ُ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم ثُ َّم تَل ُ
شاءُ
ضلِ ِل اللَّهُ فَما لَهُ ِمن َه ٍ
اد﴾( ).
َوَم ْن يُ ْ
ْ
َ
وانظر إىل أصحاب القلوب املريضة أصحاب املادة عندما يسمعون القرآن ماذا يقولون وانظر
ول أَيُّ ُك ْم
ورةٌ فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن يَ ُق ُ
إىل أصحاب البصائر ماذا يقولون ،وقال تعاىلَ ﴿ :وإِذَا َما أُنْ ِزلَ ْ
ت ُس َ
( )
َز َ ِ ِ
َّ ِ
ِ
َّ ِ
ين فِي
آمنُوا فَ َز َ
ين َ
يمانا َو ُه ْم يَ ْستَْبش ُرو َن﴾ َ ﴿ .وأ ََّما الذ َ
ادتْ ُه ْم إِ َ
يمانا فَأ ََّما الذ َ
ادتْهُ َهذه إِ َ
ادتْ ُه ْم ِر ْجسا إِلَى ِر ْج ِس ِه ْم َوَماتُوا َو ُه ْم َكافِ ُرو َن﴾(.)1
ض فَ َز َ
قُلُوبِ ِه ْم َم َر ٌ
نعم أصحاب النظرة املادية ال تزيدهم سور القرآن إميانا ،بل تزيدهم مرضا إىل أمراضهم ،وأما
الذين يؤمنون بالغيب فتجد القرآن يسري يف أرواحهم سريان املاء يف األرض اجملدبة ،فالقرآن
إعجازه يف هدايته للقلوب وهيمنته على األرواح واستدراره للدموع والزفر واألنني من خشية اهلل
 الفرقان.3 : الزمر. 0 : -0التوبة. 3 :
 -3التوبة. 3 :
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الص ُدوِر
اءتْ ُك ْم َم ْو ِعظَةٌ ِم ْن َربِّ ُك ْم َو ِش َفاءٌ لِ َما فِي ُّ
َّاس قَ ْد َج َ
تعاىل ،قال تعاىل﴿ :يَا أَيُّ َها الن ُ
و ُهدى ور ْحمةٌ لِل ِ ِ
ين﴾( ).
ْم ْؤمن َ
ََ َ ُ
َ
وكان سبب إميان اجلن عندما استمعوا للقرآن هو احتواء القرآن على اهلداية وتأثريه يف النفوس
ال على البالغة أو األمور املادية األخرى.
ِ
استَمع نَ َفر ِمن ال ِ
ْج ِّن فَ َقالُوا إِنَّا َس ِم ْعنَا قُ ْرآنا َع َجبا﴾( ).
قال تعاىل﴿ :قُ ْل أُوح َي إِلَ َّي أَنَّهُ ْ َ َ ٌ َ
الر ْش ِد فَ ِ
َحدا﴾( ).
﴿يَ ْه ِدي إِلَى ُّ
آمنَّا بِه َولَ ْن نُ ْش ِر َك بَِربِّنَا أ َ
َ

فاألمر الذي أثر يف اجلن هو الرشد الذي يهدي إليه القرآن الكرمي ،والرشد ال ميكن معرفته
ِ َّ ِ
ش ْو َن َربَّ ُه ْم بِالْغَْيب﴾(.)1
ين يَ ْخ َ
ألحد إال الذين يؤمنون بالغيب ،قال تعاىل﴿ :إِنَّ َما تُنْذ ُر الذ َ
ْكتَاب ال ريب فِ ِيه ُهدى لِل ِ
وقال تعاىل﴿ :ذَلِ َ ِ
ين﴾(.)5
ْمتَّق َ
ُ
ك ال ُ َ ْ َ
َّ ِ
ين يُ ْؤِمنُو َن بِالْغَْيب﴾(.)6
﴿الذ َ

لكنتم أول كافر
وإذا كنتم ال تؤمنون إال باملادة فإنكم لو كنتم يف عصر نيب اهلل دانيال
به ،إذ إنه عندما بعث إىل قومه ووصف هلم اآلخرة وما فيها من جنة ونعيم ونار وجحيم فكذبوه
واستهزءوا به ،وقالوا له حنن نرى األموات يتحولون إىل عظام خنرة مث إىل تراب فكيف يتنعمون
باجلنة أو يعذبون بالنار ؟ وعندما رجعوا إىل بيوهتم أحدث اهلل فيهم الرؤيا فرأوا يف عامل املنام اجلنة
والنار وكل ما أخربهم به نيب اهلل دانيال ،فأصبحوا جمتمعني عند بابه وآمنوا به هبذا الطريق الغييب،
من كذبه؛ ألنه أمر غييب و ال يعرف
إذ لواله ملا تسىن هلم معرفة صدق ما أخربهم به دانيال

 يونس.34 : الجن. : -0الجن. :
 -3فاطر. 1 :
 -3البقرة. :
 -8البقرة.0 :
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الغيب إال بالغيب نفسه ،أعين الطرق الغيبية كالرؤيا واملكاشفة واستجابة الدعاء وغريها .من أراد
التأكد من هذه القصة فلرياجع روضة الكايف للشيخ الكليين (رمحه اهلل) ( ).
فلوال الرؤيا ملا استطاع هؤالء القوم معرفة وصدق ما أخربهم به ذلك النيب وألصروا على
تكذيبهم واستهزائهم به.
وبعد هذه املقدمة وعذرا لإلطالة ،أجيب على إشكال الشيخ حيدر املشتت.
فأقول :إن مراقد األئمة

وخصوصا اإلمام علي

واإلمام احلسني

تعرضت

لعدة مرات للخفاء عن الشيعة هبدمها وحمو آثارها ،فكيف ميكن ألحد أن يستدل على مراقدهم
املوجودة اآلن هي نفسها ،وأن الشيعة مل تشتبه يف حتديد مكان قبورهم .
فإن قلت :إن الدليل هو أخبار األئمة
األطهار

عن هذه املراقد وأهنا حقيقة مراقد األئمة

.

أقول:
 ،وحىت لو كان ذلك فرمبا عجادلك
أ -مل يرد حتديد مكان املراقد بالدقة عن أهل البيت
أحد ويقول لك :من قال أن هذه األخبار واردة فعال عن األئمة  ،فلعل سندها غري صحيح
احلقيقية ،وغريها من
ولعلها موضوعة من أعداء أهل البيت لصرف الشيعة عن مراقد األئمة
التشكيكات اليت بإمكان املرتابني واملبغضني للعرتة الطاهرة إن حيتج هبا.
واجلواب الصحيح :إن أهم شيء نستدل به على أن تلك املراقد املوجودة اآلن هي مراقد
األئمة احلقيقية وإهنم مدفونون هبا ال يف غريها ،هو حتقق الكرامات واملعجزات لتلك املراقد
الطاهرة كشفاء املرضى فيها ،واستجابة الدعاء عندها ،مما ينتج يقينا إن تلك األماكن هي مراقد
األئمة الطاهرين حقيقة؛ ألنه لو مل تكن حقيقة ملا أظهر هلا اهلل الكرامات واملعاجز واستجابة
الدعاء عندها.
 -ح ،34وقصص األنبياء  -للجزائري :ص .3 0
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فمثال كان قرب أمري املؤمنني مندرسا وليس له أي معامل وكانت الغزالن وغريها من احليوانات
فإهنا إن احتمت به ال تستطيع الوحوش
تفرتس يف كل مكان إال عند قرب اإلمام علي
عندما هدمه أحد
 ،ومثال قرب اإلمام احلسني
االقرتاب منها كرامة لعلي بن أيب طالب
 ،فقد حار املاء منه
خلفاء بين العباس وغمره باملاء فغطى املاء كل األرض إال قرب احلسني
حوله وارتفع دون أن يصل إىل قربه املقدس ،وغريها من الكرامات واملعجزات ما يفوق احلصر،
وكلها دالئل ال تقبل الشك على إن هذه املراقد هي املراقد احلقيقية لألئمة  ،والسيد أمحد
أرشد الناس إىل الذهاب إىل ذلك املكان والدعاء حبق
احلسن عندما حدد قرب فاطمة الزهراء
إن كانت فيه أن يستجيب هلم ،أو أن يطلبوا كرامة يستدلون هبا على صدق
فاطمة الزهراء
كالم السيد أمحد احلسن ،أو أن يطلبوا من اهلل تعاىل أن يبني هلم حقيقة كالم السيد أمحد احلسن
عن طريق الرؤيا أو الكشف أو غريها من الطرق الغيبية.
وأما السيد أمحد احلسن فال يستطيع فعل شيء إال أن يقسم لكم على صدق كالمه أو
ورؤيتها
يباهلكم عليه .وإال فكيف تؤمنون إذا مل تصدقوا إال عند نبش قرب فاطمة الزهراء
بأعينكم ،وعندها سوف تتربأ منكم وتلعنكم .وقد حتدى السيد أمحد احلسن املكذبني له وقال
فإنه سيصيبه
هلم أحتدى كل واحد يذهب إىل ذلك املكان ويتقصد نبشه؛ ألنه قرب فاطمة
العذاب اإلهلي حتما.
مل خيربكم عن طريق السيد أمحد احلسن عن مكان قرب
ب -افرضوا أن اإلمام املهدي
فكيف تصدقونه ؟!! فيقينا
فاطمة  ،بل ظهر هو بنفسه وأخربكم باملباشرة عن قربها
سيقول له الشيخ حيدر مشتت وأتباعه ومن شاكله من يقول أنه حقا قرب فاطمة الزهراء  ،إن
هذه معجزة ليست ملموسة ومادية ،فإما أن تأتينا مبعجزة مادية ظاهرة أو تنبش القرب لنتبني
صدق كالمك !!! وعندها لن عجدوا جوابا إال سيف ابن فاطمة قد حز حنورهم وطهر األرض من
فسادهم وشرهم.
مادية ظاهرة؛ ألن السيد أمحد احلسن حدد
ج -إن معجزة إظهار قرب فاطمة الزهراء
املكان وصفاته بالدقة ،إال إن الطريق إىل التصديق هبذا املكان وأنه حقا هو قرب الصديقة الطاهرة
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هو طريق غييب ،والطرق إىل اهلل بعدد أنفاس اخلالئق ،فهال ساويتم هؤالء الذين صدقوا
بإخبار نبيهم عن اجلنة والنار عن طريق الرؤيا الصادقة ،وهلم كلفتم أنفسكم وطلبتم من اهلل أن
ولكنكم زهدمت يف ذلك
يعرفكم صدق كالمه ،ولكنكم لو كنتم حتبون فاطمة الزهراء
وسوف حتصدون ما زرعتم وذلك هو اخلسران املبني.
د -إن استعداد السيد أمحد احلسن للقسم على قرب فاطمة ليس هتافتا يا – متهافت  -بل
إنه إلقامة احلجة عليك وعلى أتباعك املرتدين عن دعوة السيد أمحد احلسن وعلى غريكم؛ ألنه مل
يرتك طريقا إال وسلكه من أجل هدايتكم ،وال بابا إال وطرقه من أجل إيقاظكم ،ولكن:
لقد أمسعت لو ناديت حيا

ولكن ال حياة ملن تنادي

وإال فبإمكان السيد أمحد احلسن أن يكتفي مبجرد أن خيربكم عن قرب فاطمة الزهراء من دون
أن يعطيكم أي دليل ،وذلك ألنه قد طرح عليكم األدلة اليت تشهد بصدق كالمه وأنه مرسل من
 ،وقد حتدى اجلميع وبشىت السبل ومل عجبه أحد إال باالستهزاء والتكذيب
اإلمام املهدي
بدون حجة أو برهان ،وهذه هي سنة مكذيب الدعوات اإلهلية احلقة.
وإذا ثبت إرساله من اإلمام فكل ما خيربه صحيح من دون احلاجة إىل دليل آخر ،ولكن
إلقامة احلجة على الناس ،فرغم كل ذلك فإن السيد أمحد احلسن مستعد للقسم بأن ذلك املكان
هو قرب فاطمة الزهراء .
مدفونة بنفس املكان الذي حدده
ولقد رأى بعض املؤمنني يف املنام بأن فاطمة الزهراء
يف حضنها ،ومن املعلوم أن فاطمة الزهراء
السيد أمحد احلسن ورأى كأن اإلمام احلسن
ال يتمثل هبا جن وال شيطان؛ ألهنا معصومة وأم املعصومني مجيعا.
***
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 - 6قول الشيخ حيدر مشتت( :ذكرت يف أحد منشوراتك ( ...وأعلن باسم اإلمام حممد
أن كل من مل يلتحق هبذه الدعوة ويعلن البيعة لوصي اإلمام املهدي
بن احلسن املهدي
 ،وهو
بعد  /رجب 1 5 /هـ  .ق فهو :خارج عن والية علي بن أيب طالب
هبذا إىل جهنم وبأس الورد املورود.
ويرد عليه :أما بعد ،إن ثبت لديك أن كل من يلتحق بدعوتك خارج عن والية أمري املؤمنني
وهو من أهل جهنم  ...فلماذا تدعوا الناس من بعد التاريخ الذي ذكرته وهو  /رجب/
ومن
 1 5هـ  .ق وتنشر منشوراتك اليت تدعوا فيها من اعتربهتم خارجني عن والية علي
تربأ منهم وأنت املعصوم الذي يفعل ما يقول كما تدعي وكما
أهل جهنم وأن رسول اهلل
يظهر ذلك من منشورك (السيد أمحد احلسن اليماين املوعود) .)...انتهى كالم حيدر مشتت.
ويرد عليه:
إن املقصود من كالم السيد أمحد احلسن عندما أعلن إن كل من مل يدخل يف هذه الدعوة
 ،أي كل من مل يدخل
قبل  /رجب 1 5 /هـ  .ق فهو خارج عن والية أمري املؤمنني
يف هذه الدعوة واستمر على رفضه وتكذيبه هلذه الدعوة احلقة ،وأما من آمن وتاب فباب التوبة
مفتوح حىت لو كان بعد رجب إال أن يغلقه اهلل تعاىل عند قيام القائم يف وجوه املعاندين.
فمن البديهي أن كل دعوة إهلية تعرض على الناس ومتتنع الناس عن قبوهلا واالنصياع هلا فهم
بذلك يعتربون خارجني عن والية اهلل ال حمالة ،وإال فكيف يتصور دخوهلم يف والية اهلل وهم
منكرون وحماربون لدعوته تعاىل .وهذا ثابت يف كل الدعوات اإلهلية سواء كان مع األنبياء
 ،فالسيد أمحد احلسن مل يأت جبديد وما دام مع احلق
واملرسلني أم مع األئمة الطاهرين
فليس بعد احلق إال الضالل املبني.
فعندما تكذب الناس وحتارب الدعوات اإلهلية يصبحون بذلك خارجني عن والية اهلل تعاىل
وداخلني يف والية الشيطان ،ولكن هذا ال يعين إن هؤالء املكذبني قد أغلق باب التوبة يف
وجوههم ،وال تقبل توبتهم بل التوبة مفتوحة ملن آمن وتاب والدعوة مستمرة هلم.
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وقد بذل األنبياء واملرسلون كل جهدهم من أجل هداية الناس رغم احملاربة واالستهزاء
والتكذيب ،فالسيد أمحد احلسن مل يعلن انسداد باب التوبة على الناس وعدم إمكان توبتهم ،بل
.
قد خرجوا عن والية أمري املؤمنني
أعلن أهنم بسبب تكذيبهم لدعوة اإلمام املهدي
فمن استمر يف إعراضه وتكذيبه فمصريه جهنم وبأس املصري ،وأما من آمن وتاب فإن اهلل تواب
غفور وعفا اهلل عما سلف.
والقرآن الكرمي يشهد بصحة هذا الكالم ،فاهلل تعاىل عندما أعلن براءته من املشركني واعتربهم
جنس استثىن من تاب منهم ،قال تعاىلَ ﴿ :وأَذَا ٌن ِم َن اللَّ ِه َوَر ُسولِ ِه إِلَى الن ِ
ْح ِّج ْاألَ ْكبَ ِر
َّاس يَ ْوَم ال َ
ِ
ِ
أ َّ
ين َوَر ُسولُهُ فَِإ ْن تُ ْبتُ ْم فَ ُه َو َخ ْي ٌر لَ ُك ْم َوإِ ْن تَ َولَّْيتُ ْم فَا ْعلَ ُموا أَنَّ ُك ْم غَْي ُر
َن اللَّهَ بَ ِريءٌ م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ِ
م ْع ِج ِزي اللَّ ِه وب ِّ َّ ِ
ِ
ين َك َفروا بِ َع َذ ٍ
اب أَلِ ٍ
ين
سلَ َخ ْاألَ ْش ُه ُر ال ُ
ََ
ُ
ْح ُرُم فَاقْتُ لُوا ال ُْم ْش ِرك َ
يم فَإذَا انْ َ
ش ِر الذ َ ُ
الصال َة
ص ٍد فَِإ ْن تَابُوا َوأَقَ ُاموا َّ
َح ْي ُ
ص ُر ُ
وه ْم َو ُخ ُذ ُ
ث َو َج ْدتُ ُم ُ
وه ْم َو ْ
اح ُ
وه ْم َواقْعُ ُدوا لَ ُه ْم ُك َّل َم ْر َ
الزَكا َة فَ َخلُّوا سبِيلَهم إِ َّن اللَّه غَ ُف ِ
الصال َة َوآتَ ُوا َّ
َوآتَ ُوا َّ
الزَكا َة
يم فَِإ ْن تَابُوا َوأَقَ ُاموا َّ
َ ٌ
َ ُْ
ور َرح ٌ
فَِإ ْخ َوانُ ُك ْم فِي الدِّي ِن .) (﴾...واآليات واضحة املعىن يف قبول توبة الذين تربأ منهم اهلل تعاىل رغم
أنه تربأ منهم واعتربهم جنس وتوعدهم بالنار.
وأقول للشيخ حيدر :احبث عن غريها وسيعييك الطلب ودونه خرط القتاد.
***
،
 - 7قول حيدر املشتت( :قلت باملنشور  ...يف ما هذا نصه( :عن اإلمام الباقر
قال :للقائم امسان اسم خيفى واسم يعلن ،فأما الذي يعلن فأمحد وأما الذي خيفى فمحمد)،
وذكرت مصدر الرواية كتاب كمال الدين ج .
 ،عن أبيه ،عن جده
فريد عليه :إنين راجعت الكتاب فوجدت الرواية هكذا( :عن الباقر
وهو على املنرب( :خيرج رجل من ولدي يف آخر الزمان أبيض اللون،
 ،قال أمري املؤمنني
مشرب حبمره ،مبدح البطن ،عريض الفخذين ،عظيم ،مشاش املنكبني ،بظهره شامتان شامة على
 -التوبة– 1 :

.
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لون جلده وشامة على شبه شامة النيب  ،له امسان اسم خيفى واسم يعلن فأما الذي خيفى
فأمحد ،وأما الذي يعلن فمحمد  ...إىل آخره) .)...
ويرد عليه:
أ -صحيح إن هذا احلديث ذكر يف أحد البيانات الصادرة باسم السيد أمحد احلسن ولكن
أوكد على أنه قد فيه خطأ مطبعي فطبع مكان االسم الذي خيفى وهو (أمحد) طبع مكانه
(حممد) وطبع مكان االسم الذي يعلن (حممد) (أمحد) .وقد قمنا بتصحيح ما أمكننا من النسخ
ولكن سبق توزيع كثري من النسخ بدون تصحيح ،وقد ذكر السيد أمحد احلسن نفس هذا احلديث
يف بيان (السيد أمحد احلسن اليماين املوعود) مصححا ،وأيضا ذكر هذا احلديث صحيحا بدون
كـ (النور املبني).
خطأ يف بعض إصدارات أنصار اإلمام املهدي
واخلطأ املطبعي من املمكن حصوله يف أي كتاب أو بيان وال دخل للكاتب بذلك ،وإمنا هي
مسؤولية املشرف على الطبع ،ورغم ذلك قمنا بتصحيح احلديث يف أكثر من إصدار ،ولكن
الشيخ حيدر وكعادته مولع بإثارة املواضيع اليت ال تستحق اإلثارة ،وهذا يبني أنه مماري وغري
طالب حق ،ولو كان طالبا للحق المتنع عن إثارة هذا املوضوع عندما وجده مصحح يف أكثر من
بيان.
وكيف يكون طالبا للحق وقد ارتد على من بايعه وتبعه ملدة أكثر من سنه وهو السيد أمحد
 ،وادعى ما ليس له حسدا آلل حممد على ما آتاهم اهلل
احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي
ضلِ ِه.) (﴾...
اه ُم اللَّهُ ِم ْن فَ ْ
َّاس َعلَى َما آتَ ُ
س ُدو َن الن َ
من فضله ،قال تعاىل﴿ :أ َْم يَ ْح ُ
ب -اهتم الشيخ حيدر مشتت السيد أمحد احلسن بأنه حيرف الروايات وحيمل أوصاف اإلمام
على نفسه ،وهذا فهم خاطئ جدا ولعنة اهلل ومالئكته على من يفعل ذلك ،وقد
املهدي
تبني وسيتبني إن الشيخ حيدر مشتت هو صاحب التحريف يف روايات أهل البيت  ،وأنه

 -النساء.33 :

سامري عصر الظهور 63 .......................................................

حياول تطبيق الروايات عليه رغم إهنا مل تذكر ال امسه وال بلده وال صفته ،وهبذا يكون قد ادعى ما
ليس له.
وإن السيد أمحد احلسن مل ينسب الصفة الواردة يف صدر احلديث الذي هو حمل النقاش اآلن
وال ميكن لذي دين أن ينتحل صفات اإلمام
لنفسه ،بل هي صفات وردت لإلمام املهدي
إال من يكون ممن استهوته الشياطني  -أعاذنا اهلل من ذلك  -وحاشا السيد أمحد
املهدي
احلسن من ذلك.
ومراتبهم
واملتتبع إلصدارات السيد أمحد احلسن عجده موافقا بكل قوة عن أهل البيت
،
اليت رتبهم اهلل فيها ،وقد حتمل يف سبيل ذلك ممارسة واستهزاء أعداء اإلمام املهدي
وسأبني سبب استشهاد السيد أمحد احلسن هبذه الرواية يف (ج) إن شاء اهلل تعاىل.
ج -واالستشهاد بقول اإلمام الباقر

( :للقائم اسمان اسم يخفى واسم يعلن ،فأما

الذي يخفى فأحمد ،وأما الذي يعلن فمحمد) على السيد أمحد احلسن كاآليت :إنه ال ميكن
قال :اسم
؛ ألن اإلمام الباقر
محل االمسني (أمحد وحممد) على شخص اإلمام املهدي
خيفى واسم يعلن مث ذكر االمسان ،فلو فسرنا الكالم على ظاهره ومحلنا االمسان على شخص
تناقض (وحاشاه) ،فكيف يكون االسم
لكان يف كالم اإلمام الباقر
اإلمام املهدي
املخفي (أمحد) خمفيا وقد ذكر يف نفس احلديث ،وهبذا يكون معلنا وليس خمفيا.
إذن ،فالبد من تأويل احلديث على إن املقصود من االسم املعلن (حممد) هو اإلمام املهدي
فهو معلن ومعروف لدى الفريقني (الشيعة والسنة).
ويعترب امسا له ألنه
وأما االسم الذي خيفى (أمحد) فاملقصود به شخص اإلمام املهدي
 ،أي إن أمر اإلمام املهدي سيظهر أوال يف
سوف يكون سببا لظهور اإلمام املهدي
شخصية (أمحد) لكونه املمهد األول لقيامه ،كما ورد يف وصية الرسول حممد يف ذكر ذرية
اإلمام املهدي

 ...( :فإذا حضرته الوفاة  -أي اإلمام املهدي  -فليسلمها إلى ابنه أول
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المهديين ،له ثالثة أسامي ،اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد اهلل وأحمد واالسم الثالث
المهدي ،وهو أول المؤمنين) .أي إنه أول من يؤمن باإلمام املهدي
وورد ذكر هذا املهدي أيضا يف اخلرب الوارد عن اإلمام السجاد

.
 ...( :ثم يخرج

السفياني الملعون من الوادي اليابس ،وهو من ولد عتبه بن أبي سفيان ،فإذا ظهر السفياني

اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك) ( ) .وال ميكن محل هذا احلديث على اإلمام املهدي
؛ ألن اإلمام املهدي يقوم بعد السفياين وليس قبله ،وهذا احلديث ينص على أن ذلك
املهدي يكون موجودا قبل ظهور السفياين مث خيتفي مث يظهر بعد ذلك ،فال بد من محله على
والذي امسه أمحد بنص وصية الرسول السابقة
املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي
الذكر.
وهناك الكثري من الروايات اليت تبني حال املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي

ال

يسعنا اآلن ذكرها يف هذه العجالة ،ومن أراد التفصيل فلرياجع كتاب (املهدي واملهديني) لألستاذ
.
ضياء الزيدي ،وكتاب الرد احلاسم من إصدارات أنصار اإلمام املهدي
واملقصود خبفاء اسم (أمحد) ليس خفاء االسم مبا هو اسم وإمنا خفاء الشخصية املتمثلة
إال إهنا خمفية على
بذلك االسم ،فبالرغم من ذكر هذه الشخصية يف روايات أهل البيت
الناس ،بل قد خفيت على احملققني من العلماء ومل يتوصلوا ملعرفة أن هذه الشخصية تظهر قبل
 ،وهذا من ختطيط اهلل سبحانه وتعاىل وحكمته للحفاظ على تلك
قيام اإلمام املهدي
الشخصية ،وعدم التهيؤ للقضاء عليها من قبل األعداء ،ولكي ال يدعيها أحد غري صاحبها
احلق ،فلم نر على مر التاريخ أن أحدا ادعى أنه ابن اإلمام املهدي وامسه أمحد ،فقد خفي ذلك
على الناس رغم ذكره يف روايات أهل البيت .
فيكون معىن احلديث أنه للقائم ظهوران :ظهور بشخصية ابنه املهدي األول أمحد وهو خمفي
إذا قام يدعو الناس إىل أمر قد خفي،
على الناس ومفاجئ هلم ،وقد ورد أن اإلمام املهدي
وهو معلق على جسر التاريخ ومعروف عند الناس.
وظهور ثان لشخص اإلمام املهدي
 -غيبة الطوسي :ص. 13

سامري عصر الظهور 61 .......................................................

وميون هذا الكالم قريبا للفهم إذا الحظنا أن االسم هو الذي يظهر اإلنسان وغريه عن أبناء
نوعه ،فكذلك يف هذا احلديث (للقائم امسان) أي ظهوران يبينان أمره للناس.
***
 - 8قول حيدر مشتت( :ذكرت يف كتاب النور املبني يف إخبار الصادقني إحدى إصدارات
أنصاركم الذين هم على شاكلتك كما هو واضح جاء فيه ص( : 5ولكن فكري يف مولود يكون
من ظهر احلادي عشر من ولدي هو املهدي الذي ميألها قسطا وعدال كما ملئت ظلما وجورا)،
هو اإلمام املهدي
وواصل الكاتب كالمه قائال :إن احلادي عشر من ولد أمري املؤمنني
يتفكر يف
أي من ذريته هو املهدي األول ،فأمري املؤمنني
والذي من اإلمام املهدي
ال كما يعتقد الناس أنه اإلمام،
أمر املهدي األول ،فالذي يقود احلرب هو املهدي األول
 .انتهى ما جاء يف الكتاب.
وهو من ميألها عدال بأمر اإلمام املهدي
ومعىن كالمه هذا أن املولود الذي يتفكر فيه اإلمام علي
ألنه هو احلادي عشر من ولد علي.

خيرج من ظهر اإلمام املهدي؛

ويرد عليه :بعد مراجعة أمهات الكتب وجدت الرواية هكذا( :عن األصبغ بن نباته ،قال:
ذات يوم  -إىل أن قال :-ولكن فكري يف مولود يكون من ظهري
(أتيت أمري املؤمنني علي
احلادي عشر من ولدي وهو املهدي الذي ميألها.)...
ويرد عليه :سنذكر الرواية بتمامها مث نذكر االستدالل عليها ،والرواية كاآليت:
عن االصبغ بن نباتة ،قال( :أتيت أمري املؤمنني

فوجدته ينكت يف األرض ،فقلت له :يا

أمري املؤمنني ،مايل أراك مفكرا تنكت األرض ؟ أرغبة منك فيها ؟ قال :ال واهلل ما رغبت فيها
وال في الدنيا قط ،ولكني تفكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي ،هو

المهدي الذي يمألها عدال وقسطا كما ملئت ظلما وجورا ،يكون له حيرة وغيبة تظل فيها
أقوام ويهتدي آخرون .قلت :يا موالي ،فكم تكون احلرية والغيبة ؟ قال :ستة أيام أو ستة
أشهر أو ستة سنين .فقلت :وأن هذا األمر لكائن ؟ فقال :نعم ،كما أنه مخلوق ،وأنى لك
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بهذا األمر يا أصبغ ،أوالئك خيار هذه أالمه مع أبرار هذه العترة .قال :قلت :مث ما يكون

بعد ذلك ؟ قال :ثم يفعل اهلل ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات) ( ).
واالستدالل هبذه الرواية كاآليت:
أ -قول اإلمام علي

 ...( :تفكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من

ولدي  )...فاحلادي عشر من ولد اإلمام علي

هو اإلمام املهدي

والذي من ظهره،

أي إنه من ذريته وفيه إشارة إىل أنه ليس ابنه باملباشرة.
ب -قول اإلمام علي

 ..( :تكون له حيرة وغيبة) واملشهور عن اإلمام املهدي

أنه له غيبتان ،وليس غيبة واحدة .فعن اإلمام الصادق
غيبتين يظهر في الثانية  .) ( )..وعنه

قصيرة .) ( )..

 ..( :إن لصاحب هذا األمر

أيضا( :للقائم غيبتان :أحداهما طويلة ،واألخرى

( :لصاحب هذا األمر غيبتين :أحداهما تطول حتى يقول بعضهم

وعن الصادق

مات ،وبعضهم يقول قتل .)1( )..

إىل غريها من الروايات املتواترة اليت تنص على أن لإلمام املهدي غيبتني وليس غيبة واحدة.
وال يتوهم أحد بأن املراد من الغيبة شيء ومن احلرية شيء آخر ،بل مها امسان حلادثة واحدة،
أي إن الغيبة هي نفسها احلرية املذكورة يف تلك الرواية السابقة ،بدليل أنه عندما سئل
جبواب واحد ومل يفرق
عنهما يقول األصبغ( :وكم تكون احلرية والغيبة) فأجاب اإلمام
بينهما إذ قال

 ...( :ستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنين) .فأجاب عن كالمها جبواب

واحد وهذا دليل على إهنما وجهان لعلة واحدة.

 غيبة الطوسي :ص3 غيبة النعماني :ص48 -0غيبة النعماني :ص43
 -3غيبة النعماني :ص48
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ج -قد وقت اإلمام

غيبة ذلك الرجل فقوله ...( :ستة أيام أو ستة أشهر أو ستة

سنين )...والثابت إن اإلمام املهدي

غيبته غري مؤقتة بل ورد النهي عن التوقيت ،فوصف

عن توقيت لغيبة اإلمام املهدي
املؤقتني بالكاذبني فكيف يتوقع أن ينهى األئمة
هلا وقتا ؟!! حاشا ألهل البيت من هذا التناقض.
يوقت اإلمام املهدي
عن عبد الرمحن بن كثري ،قال( :كنت عند أيب عبد اهلل

مث

إذ دخل عليه مهزم فقال له:

جعلت فداك ،أخربين عن هذا األمر الذي ننتظره مىت هو ؟ فقال :يا مهزم ،كذب الوقاتون،
وكذب المستعجلون ،ونجا المسلمون) ( ).
وعن أيب بصري ،عن أيب عبد اهلل

الوقاتون ،إنا أهل بيت ال نوقت) ( ).
وعنهم

 ،قال( :سألته عن القائم

 ،فقال :كذب

( :أبى اهلل إال أن يخالف وقت الموقتين) ( ).

عن الفضيل بن يسار ،عن أيب جعفر

 ،قال( :قلت :هلذا األمر وقت ؟ فقال :كذب

الوقاتون،كذب الوقاتون،كذب الوقاتون.)1( )...

؛ ألن غيبة
فالبد أن يكون املقصود بالرواية اليت توقت وقت للغيبة غري اإلمام املهدي
علمها عند اهلل تعاىل ،ومل يوقت هلا وقت معني ،بل املقصود هبا املهدي
اإلمام املهدي
وهو أمحد وهو
والذي يتوىل التمهيد ألبيه اإلمام املهدي
األول من ذرية اإلمام املهدي
أول املؤمنني ،وأنه سوف تكون له حرية وغيبة تستمر ستة أيام أو ستة أشهر أو ستة سنني ،نسأل
اهلل أن عجعلها ستة أيام وأن يثبت قلوبنا على احلق إنه مسيع جميب.
د -وأما من قال بأن الرواية وردت يف بعض املصادر بلفظ (من ظهري) وليست من (ظهر)
فيحتمل التصحيف.
 أصول الكافي :ج أصول الكافي :ج -0أصول الكافي :ج
 -3أصول الكافي :ج
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ص3
ص3
ص3

.3
.3
.3
.3

 .............................................. 66إصدارات أنصار اإلمام املهدي

فأقول :إضافة إىل القرائن الثالثة السابقة واليت تدل على صحة لفظ من (ظهر) وليس من
(ظهري) ،فإن من تدبر الرواية عجد أن الرواية إذا كانت بلفظ (من ظهري) تكون مرتبكة السياق
 ،فبدل أن يقول (من ظهر
وخمالفة للبالغة ،فال تصدر من أمري البالغة علي بن أيب طالب
احلادي عشر من ولدي) يقول( :احلادي عشر من ولدي وألغنت كلمة (من ولدي) عن (من
ظهري) أو يقول (تفكرت يف مولود يكون من ظهر العاشر من ولدي).
وأما لفظ (من ظهر احلادي عشر من ولدي) فإهنا مستقيمة بالغيا ،وال يوجد فيها أي إرباك،
وهبذا يتبني أن الياء يف (من ظهري) مصحفة أو قد تومهها البعض نقصا يف الرواية فأضافوها؛
يكون أوهلم ممهدا
ألهنم مل يتفطنوا إىل هذا املعىن ،وأن املهديني من ذرية اإلمام املهدي
قبل قيامة.
لإلمام املهدي
هـ -إضافة إىل هذا كله فإن لفظ (من ظهر احلادي عشر من ولدي) ورد يف كثري من الكتب
املعتربة مثل غيبة الشيخ الطوسي امللقب برئيس الطائفة ،وبعض نسخ الكايف لثقة اإلسالم الشيخ
الكليين ،بل إن النسخة املعتربة (من ظهر) وليس (من ظهري)؛ ألهنم قد وضعوا الياء بني
معقوفتني هكذا (من ظهر(ي)) وهذا يدل أن املعتمد (من ظهر) ،ويوجد يف بعض النسخ (من
ظهري) ،ووردت هذه الرواية بلفظ (من ظهر) يف بشارة اإلسالم للسيد حيدر الكاظمي ص. 9
وهبذا يتبني أن الياء الواردة يف بعض نسخ الكايف هي من سهو النساخ ،وليس من أصل
الكتاب ،ووقوع التصحيف يف كتاب ما ال يقدح فيه وال مبؤلفه؛ ألن التصحيف خطأ النساخ
وليس املؤلف ،وكل كتاب من املمكن أن يقع فيه التصحيف ولكنه ال خيفى على املختصني يف
هذا الفن وأهله ،وأما الذين عشعش وباض اجلهل يف عقوهلم فإهنم يرون الصواب خطأ ،واخلطأ
صوابا ،وحيسبون السراب ماء ،أال ساء ما يفعلون.
ِ ِ
ِ
َح ُّق أَ ْن يُتَّبَ َع أ ََّم ْن ال يَ ِهدِّي إَِّال
ْح ِّق أَفَ َم ْن يَ ْهدي إِلَى ال َ
قال تعاىل﴿ :قُ ِل اللَّهُ يَ ْهدي لل َ
ْح ِّق أ َ

ف تَ ْح ُك ُمو َن ﴾( ).
أَ ْن يُ ْه َدى فَ َما لَ ُك ْم َك ْي َ
 -يونس.03 :

سامري عصر الظهور 67 .......................................................

 - 9قول حيدر مشتت( :تدعون بأن أمحد الذي ميأل األرض قسطا وعدال كما ملئت ظلما
وجورا ،علما إنكم ناقضتم أنفسكم بأنفسكم حيث ذكرمت يف نفس كتابكم يف ص 1نقطة رقم
 8ما هذا نصه( :أتاح اهلل آلل حممد برجل من أهل البيت يسري بالتقى ،ويعمل باهلدى ،وال
يأخذ يف حكمه الرشا ،واهلل إين ألعرفه بامسه واسم أبيه  ..مث يأتينا ذو اخلال والشامتني ،العادل
احلافظ ملا استودع ،فيمألها قسطا وعدال) ،مث أكمل كاتبكم كالمه قائال( :وانتبه ملقولة اإلمام:
(إين ألعرفه بامسه واسم أبيه) وهي لإلمام  -أقصد معرفة االسم  -ولو قصد اإلمام الصادق
 ،بل مجيع من اطلع
هبذا احلديث مل تكن ميزة خمتصة به
معرفة اسم اإلمام املهدي
 ،بل مجيع من أراد معرفة امسه عرفه)،
على وصية الرسول عرف اسم اإلمام املهدي
وأراد بذلك صاحبكم أن يثبت أنه الرجل الذي يسري بالتقى ويعمل باهلدى هو أمحد احلسن.
ويرد عليه :إذا كنتم تعتقدون أن الرجل األول هو صاحبكم إذن فالرجل الثاين هو اإلمام
وهو بنص الرواية الذي ميألها قسطا وعدال ،فكيف تدعون أن أمحد احلسن هو
املهدي
الذي ميألها عدال وهذا تناقض واضح يف كالمكم) .انتهى كالم حيدر مشتت.
ويرد عليه:
إين ألعجب من الشيخ (حيدر مشتت) كيف ال يستحي من طرح هكذا إشكاالت غاية يف
السذاجة ومردود بداهة ،وإن أتباعه لو كانوا يعطفون عليه ألرشدوه إىل ترك هكذا إشكاالت؛
ألهنا حقيقة تعترب فضيحة على كاتبها وتنم عن جهله بأبسط األمور.
ولو أن الشيخ حيدر اطلع على كتاب (إيقاظ النائم الستقبال القائم) أحد إصدارات أنصار
ألغىن نفسه عن هذا اإلشكال ،وأغنانا عن رده ،ففي ذلك الكتاب مناقشة
اإلمام املهدي
مفصلة هلذا املوضوع.
وإلمتام الفائدة أقول :تارة ينسب الفعل إىل فاعله باملباشرة كقولنا فتح اجليش املدينة الفالنية،
وتارة ينسب الفعل إىل فاعله بدون مباشرة كقولنا فتح األمري املدينة الفالنية .فيصح أن نسند فتح
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املدينة إىل اجليش؛ ألنه هو املباشر لذلك ،ويصح أيضا أن نسند فتح املدينة لألمري؛ ألنه ناتج عن
قيادته وإشرافه ،وال تناقض يف الكالم.
ولو كان حيدر مشتت من أهل القرآن كما يزعم ملا خفي عليه هذا األمر ،إذ إن قضية قبض
األرواح تارة يسندها اهلل تعاىل إىل نفسه فيقول﴿ :اللَّه ي ت وفَّى ْاألَنْ ُف ِ
ين َم ْوتِ َها َوالَّتِي لَ ْم
سح َ
ُ ََ َ
َ
) فيقول﴿ :يَتَ َوفَّا ُكم
ت فِي َمنَ ِام َها .) (﴾...وتارة يسندها إىل ملك املوت (عزرائيل
تَ ُم ْ
ك الْمو ِ
فيقول:
ت﴾( ) ،وتارة ثالثة يسندها إىل املالئكة الذين يعملون بأمر عزرائيل
َّملَ ُ َ ْ
اه ُم ال َْمالئِ َكةُ﴾( ).
﴿تَ تَ َوفَّ ُ
فعلى رأي الشيخ حيدر مشتت امللقب (بالقحطاين) يكون كالم اهلل تعاىل متناقض
(وحاشاه) ،واحلق ال يوجد أي تناقض ،فنسبة قبض األرواح إىل املالئكة أو إىل ملك املوت
باعتبار املباشرة االستقاللية ،ونسبتها إىل اهلل تعاىل باعتبار اإلرادة واهليمنة والتدبري واإلمرة له تعاىل
على املالئكة.
وكذلك قضية قتل املنحرفني وتطهري األرض من الظلم والفساد ،وجتد بعض الروايات تنسب
نفسه.
وبعض الروايات تنسبه إىل اإلمام املهدي
ذلك الفعل للمهديني أو جند اإلمام
وكال النسبتني صحيحة؛ ألن نسبة ذلك إىل بعض أو أحد املهديني وباخلصوص اليماين املوعود
باعتبار مباشرته للحرب واجتثاث الفساد واملفسدين ،ونسبة ذلك الفعل إىل اإلمام املهدي
ويعمل بأمره
بأنه هو الذي يطهر األرض باعتبار أن اليماين هو جندي من جنود اإلمام
يف نفس الوقت؛ ألنه ناتج عن قيادته
وقيادته فيعترب فعل اليماين هو فعل اإلمام املهدي
وختطيطه .فيصح أن نقول إن اليماين هو الذي يطهر األرض باعتبار مباشرته لذلك ال باعتبار
هو الذي يطهر األرض باعتبار قيادته
استقالليته .ويصح أن نقول إن اإلمام املهدي
كعمل املالئكة بأمر اهلل
وتوجيهه لليماين وأن اليماين ال يعمل إال مبا يرمسه له اإلمام املهدي
تعاىل وتدبريه.
 الزمر.3 : السجدة. : -0النحل. 1 :
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واىل هذا املعىن أشار السيد الشهيد الصدر (رمحه اهلل) عند تعليقه على احلديث الوارد عن
اإلمام علي

القائل( :يخرج قبله رجل من أهل بيته بالمشرق ويحمل السيف على عاتقه

ثمانية أشهر ،)...إذ قال (رمحه اهلل)( :وهذا املضمون إن فهمناه مبدلوله العام،كان صحيحا،
فإن الذي يقوم بالقتل هو أصحاب اإلمام وليس اإلمام نفسه ،وإمنا نسب إىل اإلمام باعتباره
منطلقا عن أمره وختطيطه،كما تقول :فتح األمري املدينة ،وال دليل على إن اإلمام يقتل بيده
شخصا أصال) ( ).
وبعد هذا تبني للقارئ الفطن أيهما أوضح بيانا وأقوى استدالال الشيخ حيدر مشتت أم
 ،الذين هم مثرة من مثار السيد أمحد احلسن وصي ورسول اإلمام
أنصار اإلمام املهدي
.
املهدي
قال تعاىل﴿ :قُل َه ِذهِ سبِيلِي أَ ْدعُو إِلَى اللَّ ِه َعلَى ب ِ
ص َيرةٍ أَنَا َوَم ِن اتَّبَ َعنِي َو ُس ْب َحا َن اللَّ ِه َوَما
َ
َ
ْ
ِ
ِ
ين﴾( ).
أَنَا م َن ال ُْم ْش ِرك َ
***
 - 1قول الشيخ حيدر مشتت( :ذكرت يا أمحد احلسن البصري يف منشورك الصادر بتاريخ
يف خرب طويل ،فقال :أال وإن
 /ج  1 5 /هـ  .ق ما هذا نصه( :عن أمري املؤمنني
أوهلم من البصرة وأخرهم من األبدال) ،وعن الصادق يف خرب طويل مسى به أصحاب القائم
( :ومن البصرة  ...أمحد )...انتهى الكالم.
حيث أنه يعترب نفسه مصداقا للرواية؛ ألنه امسه أمحد وأنه من أهل البصرة .فريد عليه:
 إذا كان من باب االنطباق وأولوية الظهور واخلروج حيث أن أوهلم من البصرة ورد يف ...( :وأول الدجالني يظهر
الروايات أن أول الدجالني من البصرة ،فقد ورد عن اإلمام علي
من البصرة) ،ويف كتاب املالحم والفنت( :خيرج دجال من دجلة البصرة وليس مين وهو مقدمة
 تاريخ ما بعد الظهور :ص -يوسف. 3 :

.3
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الدجالني كلهم) ،إذ ال ميكن االحتجاج باألولوية فلو صح ذلك لكان حيتمل أن تكون أنت أول
الدجالني حصاة وأنك من البصرة )...انتهى كالم حيدر مشتت.
ويرد عليه:
أ -إن الرواية اليت ذكرها حيدر مشتت (أول الدجالني يظهر من البصرة) مل يذكر مصدرها
وقد حبثنا يف كتب احلديث عنها فلم جند هلا أثرا يذكر ،وهذا يدل على أن حيدر مشتت قد
ابتدعها من خياله.
نعم روي يف كتاب املالحم والفنت البن طاووس عن اإلمام علي

دجلة البصرة وليس مني ،وهو مقدمة الدجالين كلهم) ( ).

( :ويخرج دجال من

وقد أورد الشيخ حيدر مشتت هذه الرواية ليهاجم هبا السيد أمحد احلسن ولكنه قتل هبا
نفسه وانقلب السحر على الساحر؛ ألنه غفل من أن البصرة اآلن ال يوجد فيها دجلة وال فرات،
وإمنا مها جمتمعان يف هنر واحد يطلق عليه (شط العرب) وكان قدميا يطلق على حمافظة ميسان
بأهنا دجلة البصرة ،وعلى حمافظة الناصرية بأهنا فرات البصرة ،فذلك تكون (دجلة البصرة)
املذكورة يف الرواية هي حمافظة ميسان ،والشيخ حيدر مشتت من أهل ميسان ومن جانب الدجلة
بالدقة فيكون هو املقصود بالرواية ،وإنه الدجال الذي خيرج من البصرة وهي ميسان حاليا .بل
وردت رواية تنص على أن الدجال خيرج من ميسان ،وإليكم الرواية:
عن أمري املؤمنني

 ...( :ثم يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ الراية من

يد عيسى بن مريم ،ثم خروج الدجال من بعد ذلك ،يخرج الدجال من ميسان نواحي

البصرة) ( ).

وهذا هو حال الشيخ حيدر مشتت وكعادته يستدل وينقلب استدالله علية جلهله بأبسط
األمور وال حييق املكر السيئ إال بأهله.
.
 المالحم والفتن :ص -المالحم والفتن :ص. 03
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ِ
ين﴾( ).
قال تعاىلَ ﴿ :ويَ ْم ُك ُرو َن َويَ ْم ُك ُر اللهُ َواللهُ َخ ْي ُر ال َْماك ِر َ
ب -وقال حيدر مشتت ...( :إذ ال ميكن االحتجاج باألولوية )..أي عندما قال اإلمام
عن أنصار اإلمام املهدي بأن أوهلم من البصرة ،فإن هذا الكالم ال يفيد كدليل ،وهبذا
علي
باللغو وعدم
يكون الشيخ حيدر مشتت قد اهتم أهل البيت وباخلصوص اإلمام علي
احلكمة (وحاشاه) وهو سيد البلغاء واملكلمني بعد أخيه الرسول حممد  .فكيف يعطي اإلمام
وصف ألول أنصار اإلمام املهدي وحيدد بلده مث ال يكون بذلك أي فائدة أو دليل،
علي
معصوم وسيد األوصياء كيف يتكلم بكالم ال يكون به فائدة أو دليل ،أعاذنا
فاإلمام علي
اهلل من هذا القول الشطط الذي يسيء إىل أعظم شخصية بعد الرسول حممد .
مث إن الكثري من اليهود والنصارى آمنوا بالرسول حممد أنه مذكور يف كتبهم بأنه خيرج من
مكة وامسه أمحد ،فعندما خرج حممد من مكة وأعلن رسالته آمنوا به وصدقوه بسبب ذلك.
ول النَّبِ َّي ْاأل ُِّم َّي الَّ ِذي ي ِج ُدونَه م ْكتوبا ِع ْن َدهم فِي التَّوراةِ
َّ ِ
الر ُس َ
ين يَتَّبِعُو َن َّ
َ َُ ُ
ُْ
َْ
قال تعاىل﴿ :الذ َ
و ِْ
األنْ ِج ِ
يل.) (﴾...
َ

﴿ :وإِ ْذ قَ َ ِ
ِ ِ
ول
وقال تعاىل حكاية عن عيسى
ائيل إِنِّي َر ُس ُ
َ
ال ع َ
يسى ابْ ُن َم ْريَ َم يَا بَني إ ْسر َ
اللَّ ِه إِلَي ُكم مصدِّقا لِما ب ين ي َد َّ ِ
ِ
ِ ِ
شرا بِر ُس ٍ
َح َم ُد فَ لَ َّما
اس ُمهُ أ ْ
ول يَأْتِي م ْن بَ ْعدي ْ
ْ ُْ َ
َ َْ َ َ
ي م َن الت َّْوَراة َوُمبَ ِّ َ
ِ
ِ
ين﴾( ).
اء ُه ْم بِالْبَ يِّ نَات قَالُوا َه َذا س ْح ٌر ُمبِ ٌ
َج َ

بل إن الشيخ حيدر مشتت بكالمه هذا قد أساء األدب مع اهلل تعاىل وكتابه اجمليد؛ ألن اهلل
تعاىل اعترب ذكر اسم الرسول حممد يف التوراة واإلجنيل دليل وحجة على اليهود والنصارى.
وهبذا تبني للناس جهل الشيخ حيدر مشتت وفراغه وجرأته على مقام األئمة الطاهرين ،
وسيعلم الذين ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني.
***
 األنفال.03 : األعراف. 34 : -0الصف.8 :
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 قول الشيخ حيدر مشتت( :إذا كان األمر باألمساء واأللقاب فقد وردت روايات تذكرامسه عوف السلمي ،وأنت لقبك الصحيح كما يعرف
خروج شخص قبل اإلمام املهدي
ذلك كل من اطلع عليك وعلى أحوالك هو أمحد إمساعيل السلمي فلرمبا تكون أنت املقصود
بالرواية ،فإن قلت إن ذلك الشخص امسه عوف وإن امسي أمحد أقول إن اسم أبيك هو إمساعيل
).
وليس املهدي كما تدعي أنك ابن اإلمام املهدي
ويرد عليه:
انظر أيها القارئ املنصف إىل حال الشيخ وختبطه الذي ينم عن فشله فشال ذريعا يف
اإلشكال على السيد أمحد احلسن .إذ ذكر رواية بعيدة كل البعد عن شخصية السيد أمحد احلسن
حماوال تطبيقها على السيد أمحد احلسن وبطريقة مضحكة ال أدري كيف اقتنع الشيخ حيدر
مشتت بذكرها واالستدالل هبا ،ولعل الظاهر إن الشيخ حيدر مشتت قد أعيته احليل يف مواجهة
السيد أمحد احلسن فأخذ يرمي سهامه بصورة عشوائية ؟؟
وسأذكر الرواية بتمامها وسأعلق عليها باختصار:
روى حذمل بن بشري ،قال :قلت لعلي بن احلسني

 :صف يل خروج املهدي وعرفين

دالئله وعالماته ،فقال( :يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة

ويكون مأواه تكريت ،وقتله بمسجد دمشق ،ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند،
ثم يخرج السفياني (لعنه اهلل) من الوادي اليابس ،وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان ،فإن
ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك) ( ).

ونفس الرواية صفعة قوية بوجه الشيخ حيدر مشتت حيث إنه أراد أن يذم فمدح ،فإن هذه
الرواية فيها كثري من الفقرات اليت تدل على عدم انطباقها ال من قريب وال بعيد ،إضافة إىل ذلك
قبل ظهور
فإن هذه الرواية نصت على ظهور املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي

 -غيبة الطوسي :ص. 13

سامري عصر الظهور 71 .......................................................

السفياين ،وإال فاإلمام املهدي
شهر تقريبا.

يظهر بعد ظهور السفياين بفرتة زمنية تقدر خبمسة عشر

وسأورد بعض النقاط ردا على الشيخ حيدر مشتت:
أ -إن الرواية ذكرت عوف ومل تذكر أمحد فما هذا الربط الساذج والغريب.
وما قاله الشيخ حيدر مشتت بأنه أيضا السيد أمحد
؟
فكيف يقول أن أبيه اإلمام املهدي

أبوه امسه إمساعيل وليس املهدي

فسر ذلك
ويرد عليه :بأن السيد أمحد احلسن عندما قال إن أباه هو االمام املهدي
وليس ابنه باملباشرة ،كقولنا
وأعلنه يف عدة بيانات وكتب بأنه من ذرية اإلمام املهدي
بأهنم أوالد رسول اهلل مع أهنم ليسوا أبناءه باملباشرة.
للحسن واحلسني وباقي األئمة
وهذا أمر واضح وال حيتاج إىل مزيد بيان.
ب -لقد زعم الشيخ حيدر مشتت أنه نسب السيد أمحد احلسن (السلمي) وهذا كذب
صريح ،فإن السيد أمحد ال ينتسب حقيقة إىل عشرية (السلمي) ،ومن أراد التأكد فلرياجع أفراد
عشرية السيد أمحد لتتضح له حقيقة كذب الشيخ حيدر مشتت.
ج -نصت الرواية أن عوف السلمي خيرج بأرض اجلزيرة ،ومن املعلوم أن السيد أمحد احلسن
يف النجف األشرف ،واجلزيرة قطعا ليست
من أهل البصرة وخرج بدعوته عن اإلمام املهدي
التعبري عن النجف أو البصرة باجلزيرة ،بل إن اسم
يف النجف والبصرة ومل يتعارف عن األئمة
البصرة منذ عهد الرسالة وكذلك النجف ،فإما أن يعرب عنها بالكوفة أو جنف الكوفة أو بالنجف،
وهذا واضح يف كل روايات أهل البيت .
ورمبا يصدق اسم اجلزيرة على ما بني النهرين دجلة والفرات ،والبصرة والنجف خارج ما بني
النهرين.
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د -نصت الرواية على إن عوف السلمي يكون مأواه تكريت أي يف بغداد ،والسيد أمحد
احلسن مل يسبق له وال ألهله أهنم سكنوا بغداد وال ضواحيها أصال.
هـ -ذكر يف ذيل الرواية( :فإن ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك) ،ومن
يكون ظهوره بعد السفياين وليس قبله ،فمن ذلك املهدي الذي
املعلوم أن اإلمام املهدي
يكون موجودا قبل ظهور السفياين ،فمن خيتفي عند ظهور السفياين مث يظهر بعد ذلك .فال
ينطبق ذلك إال على املهدي األول من ذرية اإلمام املهدي
وامسه أمحد كما ذكر يف وصية رسول اهلل
املهدي
احلديث.

 ،والذي هو أول املؤمنني باإلمام
واليت ذكرناها فيما سبق من هذا

وهبذا يكون الشيخ حيدر مشتت قد قتل نفسه بيده ،وشهد حبق السيد أمحد احلسن من
حيث ال يعلم.
ِِ ِ
ِ
ِ
ورهُ َولَ ْو َك ِرهَ
ور اللَّه بأَفْ َواه ِه ْم َويَأْبَى اللَّهُ إَِّال أَ ْن يُت َّم نُ َ
قال تعاىل﴿ :يُ ِري ُدو َن أَ ْن يُطْفئُوا نُ َ
الْ َكافِ ُرو َن﴾( ).
وقدميا قال الشاعر:
وإذا أتتك مذميت من ناقص

فهي الشهادة يل بأين كامل

***
 قول حيدر مشتت( :إن الرواية اليت ذكرهتا لالستدالل عليك هو أنك من األصحابومن البصرة مل تذكر اسم أمحد أول األصحاب من البصرة ،حيث تقدم عليه عبد الرمحن بن
االعطف بن سعد ،وهذا نص الرواية كما يف بشارة اإلسالم( :ومن البصرة عبد الرمحن بن
االعطف بن سعد وأمحد ومليح ومحاد بن جابر).)...
ويرد عليه:
 -التوبة.0 :
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إن التقدمي والتأخري يكون بلحاظ اجلهة اليت اعتربت يف هذا التقدم والتأخر ،فمرة يكون
التقدم رتيب ،ومرة يكون شريف ،ومرة يكون زماين ،ومرة يكون مكاين  ...اخل ،وال توجد قاعدة
عامة إن كل من ذكر أوال هو أفضل أو أشرف من الذي يذكر ثانيا وثالثا ،فرمبا يكون التقدم يف
الذكر زماين أعين بلحاظ العمر أو بلحاظ املكان ،أي القرب والبعد من املكان املنتسب إليه أو
السبق إىل السكن فيه ،فالقاعدة إذن ليست الشرفية دائما أو األولوية يف اإلميان.
أفضل من نيب اهلل هارون ،وذكر هارون مرة يف القرآن مقدما على
فنيب اهلل موسى
 ،قال تعاىل حكاية عن قول السحرة الذين آمنوا مبوسى
موسى
الس َح َرةُ
﴿ :فَأُل ِْق َي َّ
وسى﴾( ) .ومل يدل هذا التقدم على أشرفية هارون على موسى
آمنَّا بَِر ِّ
ارو َن َوُم َ
ُس َّجدا قَالُوا َ
ب َه ُ
وال على أسبقيته يف اإلميان باهلل تعاىل.

وأيضا رغم فضل الرسول حممد
الكساء على الرسول

على فاطمة الزهراء

وعلى اإلمام علي

فقد تقدم ذكرها يف حديث

 ،فقد ورد ما مضمونه( :ما فلقت سماء مبنية

وال أرضا مدحية  ...إال في محبة هؤالء الخمسة فاطمة وأبيها وبعلها وبنوها .)...
وأيضا رغم أفضلية الرسول حممد
على الرسول حممد

على اإلمام علي

فقد تقدم ذكر اإلمام علي

يف دعاء الفرج املشهور ...( :يا محمد يا علي ،يا علي يا محمد،

اكفياني فأنكما كافيان ،وانصراني فأنكما ناصران .)...
وبعد هذا يتضح أنه ال توجد قاعدة تدل على إن الشرفية أو األولوية للذي يذكر أوال ،وإن
ما ذكره الشيخ حيدر مشتت ما هو إال سالح العاجزين.
***

 -طه.43 :
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 قول الشيخ حيدر مشتت ...( :فإن ادعيت مكابرة القسم بأيب الفضل العباسأو املباهلة أقول لك :لقد ذهب بعض الناس الذين اختلفوا معك وقسم أحدهم أمام اجلميع ويف
بعد إن قلت هلم أن قسم ذلك الشخص سوف ال خيرج من ضريح إال
ضريح أيب الفضل
أن ميوت أو ميسخ ،وقد كان أحد الرجال قد حتداك وقال أقسم وأدخل وأخرج من باب أيب
الفضل سبع مرات وفعال كان ذلك ومل يصبه شيء ،فال تدعوا بعد ذلك إىل القسم واملباهلة؛
ألنك قد جربت ذلك فلم تتضح ومل تفلح.)...
ويرد عليه:
إن الذي قسم بأيب الفضل العباس هو الشيخ حيدر مشتت نفسه والذي لقب نفسه اآلن بـ
(القحطاين) وأنه خيشى الفضيحة لو صرح بامسه احلقيقي؛ ألنه كان قد صدق بدعوة السيد أمحد
احلسن منذ البداية يف عصر الطاغية صدام (لعنه اهلل) ،وقد بايع السيد أمحد احلسن على أن
يفديه بالنفس واملال والولد ،واستمر يدعو للسيد أمحد احلسن أكثر من سنه تقريبا ،وأصدر
الشيخ حيدر مشتت (القحطاين) كثري من البيانات يشهد فيها وأمام الناس كافة بأن السيد أمحد
احلسن رسول اإلمام املهدي ،وقد صرح يل شخصيا وعدة مرات بأن السيد أمحد احلسن وصي
وال يعرف حقيقته إال اهلل تعاىل ،ومستعد أقسم على ما أقول ،وهذه احلقيقة واضحة ومعروفة
لدى احلوزة العلمية يف النجف األشرف ،ومن شاء فليسأل عنها يف النجف األشرف والعمارة
والبصرة والناصرية وبغداد فكل من عرف هذه القضية من هذه احملافظات يشهد بأن الشيخ حيدر
مشتت كان تابعا للسيد أمحد احلسن أكثر من سنة وكان يدعو ملناصرة السيد أمحد احلسن وبكل
قوة ،مث ارتد بعد ذلك وادعى أنه هو اليماين املوعود كذبا وافرتاءا ،ونصحه السيد أمحد بأن يرجع
عن هذا االدعاء الباطل ،وعندما أصر الشيخ حيدر على ذلك فسقه السيد أمحد احلسن وبني
كذبه يف بيان خاص وزع يف أكثر احملافظات.
ومل حيزم السيد أمحد احلسن
ودعاه السيد أمحد احلسن إىل القسم بأيب الفضل العباس
 ،وإمنا قال هو بيد
ألحد بالذي سيصيب الشيخ حيدر عندما يقسم بأيب الفضل العباس
اهلل إن شاء أهلكه أو مسخه ،وإن شاء أمهله أو فضحه ،بل إين اشهد وأمام اهلل تعاىل بأين
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مسعت السيد أمحد احلسن يف ليلة القسم ويف ضريح أيب الفضل

ويقول( :اللهم إني ال

أسالك أن تهلكه ولكني أسالك أن تجعل عاره على رأسه إلى يوم القيامة).
نعم إن السيد أمحد احلسن أخرب بأن الشيخ حيدر مشتت إذا قسم بأيب الفضل العباس
البد أن يعاقب عاجال أو آجال.
وقسم الشيخ حيدر مشتت على أنه هو اليماين املوعود ،وقبل أن خيرج من الصحن املقدس
ألقى أمن احلضرة عليه القبض واحتجزوه للتحقيق ،وكنت أنا حاضرا معه ورأيته كيف فقد توازنه
فامتنع عن اجلواب
من اخلوف وسألوه املسؤلون عدة مرات عن سبب حلفه بأيب الفضل
وأنكر أنه اليماين مث فقد أخالقه وأصبح كاملرعوب ،وأخذ ينادي أصحابه الذين ارتدوا معه قائال
هلم :امسكوا بالشيخ (السيد) أمحد فأنه يدعي أنه ابن اإلمام.
وفعل ذلك؛ ألنه عرف بأن هذه أول عقوبة له من اهلل بسبب كذبه ،وأراد أن يلقى القبض
على السيد أمحد احلسن لكي يتساوى معه وال حتتسب هذه نقطة ضده.
ومل يستطع أحد أن ميس السيد أمحد احلسن مع إنه أيضا قسم وأمام الناس كافة بأن الشيخ
ودعا اهلل تعاىل مث انصرف ساملا
حيدر كاذب بادعائه وبعدها صلى ركعتني بأيب الفضل
غامنا ،بينما بقى الشيخ حيدر حمجوزا عند رجال األمن مث بعدها أطلق سراحه وهو مكسور
العني؛ ألنه فعال مل خيرج من الضريح إال وقد ألقي القبض عليه وكان ذلك تنبيها له لعله يرجع
عن غيه.
ِ
اب ْاألَ ْدنَى ُدو َن ال َْع َذ ِ
َّه ْم ِم َن ال َْع َذ ِ
اب ْاألَ ْكبَ ِر لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِجعُو َن﴾( ).
قال تعاىلَ ﴿ :ولَنُذي َقن ُ
واآلن سأسرد عليكم ما جرى على الشيخ حيدر بعد ذلك من فضيحة وعار لو أنه مات أو
مسخ لكان له أهون ألف مرة من هذا العار الذي سيبقى فوق رأسه إىل يوم القيامة كما دعا عليه
السيد أمحد احلسن ،وسنذكر ذلك بعدة نقاط.

 -السجدة:

.
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أ -رجع بعد ذلك الشيخ حيدر مشتت وبنا له مكانا من قصب بني الكوفة والسهلة وأعلن
عن نفسه بأنه (حيدر اليماين) وحرم على أصحابه أكل الطماطم واللحم والشاي وشرب
السكائر وغريها من األمور اليت أحلها اهلل تعاىل.
وبذلك يكون قد حرم ما أحل اهلل تعاىل وبذلك يكون خارجا عن اإلسالم !! وهذه األمور
قد مسع هبا كثري من أهل النجف والعمارة والناصرية ومن أراد التأكد فليسأل عنها.
ب -ألبس أصحابه عمائم محراء وأمرهم بأن يتمرغوا يف األرض الوسخة ،ونقل أهنم يتمرغون
يف ماء اجملاري النجسة .امسع وتعجب.
ج -استعد هو وأصحابه لقصف مسجد الكوفة يف يوم اجلمعة بقذائف اهلاون مع العلم إن
املسجد كان غاصا باملصلني األبرياء ،وعندنا شهود عيان يشهدون بذلك ومستعدون للقسم
عليه؛ ألهنم كانوا معه يف ذلك الوقت وبعد أن تبني هلم كذبه ودجله تركوه وهم اآلن مع السيد
أمحد احلسن .امسع وتعجب.
د -وفعال ذلك وصلت معلومات للشرطة وقوات االحتالل بأن يف ذلك املكان توجد أسلحة
وإرهابيني ،فجاءت مقاتالت االحتالل وقامت باهلجوم على أصحاب الشيخ حيدر مشتت وفروا
هاربني وقد أحرق اجلنود مكاهنم وأصبحوا افضوحة للناس ولعنة على ألسنتهم .وكفى اهلل الناس
شرهم.
وقد ورد يف احلديث القدسي( :الظالم سيفي أنتقم به وأنتقم منه).
هـ -عندما افتضح الشيخ حيدر مشتت وعندما خاب أمله يف كسب الناس معه أمر
أصحابه باهلجرة إىل إيران ،وأخربهم أنه مبجرد أن يدخلوا إيران سيقتل السيد مقتدى الصدر
وسيهلك كل من يف العراق.
وأخربهم أيضا إهنم سيكونون جيشا يف إيران وسيأتون فاحتني إىل العراق .وحدث العكس من
ذلك متاما حيث ألقت املخابرات اإليرانية القبض عليهم وأودعتهم السجن والشيخ حيدر معهم
يف السجن أيضا .وبقية نسائهم وأطفاهلم يقتاتون على املزابل يف إيران كما نقل لنا عنه.
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وبقوا يف السجن عدة أشهر ومل خيرجوا حىت اعرتفوا يف احملكمة اإليرانية بأهنم أصحاب باطل
وأن الشيخ حيدر مشتت ليس اليماين وأنه كاذب وإهنم ال يعودن إىل مثل ذلك مرة أخرى وتربوا
من الشيخ حيدر .والشيخ حيدر مشتت أيضا اعرتف أمام احملكمة بأنه مشتبه وأن دعوته باطلة
وخرج بكفالة ( ) 1مليون دينار كفله أحد الساكنني يف إيران على أن يأيت إىل احملكمة يف الوقت
بأنه
الذي حتدده له ،وقد قسم الشيخ حيدر أمام ذلك الرجل الذي كفله بالسيدة معصومة
مشتبه وأن دعوته باطلة وأنه سيبعث مبلغ الكلفة حني وصوله إىل العراق ،ولقد نقل لنا من
جهات موثقة بـ أن احملكمة اإليرانية قد طلبت من الكفيل إما أن حيضر الشيخ حيدر وإما أن
يدفع ( ) 1مليون دينار ،والشيخ حيدر حلد اآلن مل حيضر ومل يبعث لذلك الكفيل املسكني
مبلغ الكفالة !!! ومن أراد أن يتحقق من هذه املسألة فإهنا مشهورة يف إيران ويف حمافظة العمارة
عند كل من اطلع على حال الشيخ حيدر املزري .وكل ذلك عقوبة قسمه كذبا بأيب الفضل
العباس على أنه هو اليماين واحلق أنه مياين إبليس (لعنه اهلل).
و -وعندما رجع الشيخ حيدر إىل العراق هو وأصحابه حمملني بأوزار العار والشنار ومل
يستطيعوا أن يعلنوا قضيتهم للناس؛ ألن الناس قد عرفت كذهبم ودجلهم فابتدعوا طريقة جديدة
لكي يواصلوا ضالهلم وإضالهلم للناس إذ قاموا بطبع جريدة مسوها (القائم) وأخذوا يدعون فيها
للشيخ حيدر املشتت بصورة غري مباشرة ،وقد ترك الشيخ حيدر مشتت امسه ولقبه السابق
(اليماين) حياء من الناس ولقب نفسه (أبو عبد اهلل احلسني القحطاين) وأخذ يفسر القرآن يف
تلك اجلريدة تفسريا باطال يضحك الثكلى.
فأقول للشيخ حيدر املشتت:
إن هذا أكرب عار عليك ،إذ أنك كل فرتة تغري امسك ولقبك لكثرة فضائحك ولكي ال تعرف
الناس ماضيك األسود املخزي ،فإن امسك احلقيقي هو (حيدر املشتت املنشداوي ،مث غريته إىل
حيدر اليماين ،وبعد فضيحتك غريته إىل أبو عبد اهلل احلسني القحطاين) واهلل أعلم ماذا ستسمي
نفسك يف املستقبل عندما ستفتضح مرة وأخرى .فلو كنت على حق كما تزعم فأعلن للناس أنك
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صاحب املصائب واملخازي اليت فعلتها بني الكوفة والسهلة بعد سقوط نظام صدام (لعنه اهلل)
بعدة أشهر.
وباحلقيقة يا شيخ حيدر لو أنك قتلت ألف مرة ولو أنك مسخت ألف مرة لكان خريا لك
من هذا العار والشنار والذي بسببه ختجل من ذكر امسك الصريح ،وكل فرتة تلبس قناعا لتخدع
الناس بضاللك.
واحلمد هلل رب العاملني ،وصلى اهلل على حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين ،وسيعلم الذين
ظلموا آل حممد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني.
ناظم العقيلي
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