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 .ل حممدآاللهم صل على حممد و ، ه وعظيم نعمائهئاحلمد هلل على بال

محد احلسن وصي ورسول أمقالة ضد السيد  (مرهأشتت اهلل )لقد كتب الشيخ حيدر املشتت 
ألنه  ؛وهي قائم الكفر وليس قائم احلق ( ) (القائم) يف جريدته املسماة بـ Xاملهدي  اإلمام

أن تنسب له هكذا جريدة ضالة مضلة وكذلك أصحاهبا ضالني  Xحاشا اإلمام املهدي 
  .ومضلني

 .(... البصري محد احلسن أوأظهر يف اآلونة األخرية شخص يدعى ) :وقال يف هذه املقالة

فهو يظهر  ن نفاقه ال يقف عند حد معني،إف، دري ما أصاب عقل هذا الرجلأيف احلقيقة ال 
بذلك خداع الناس الذين ال يعرفونه وال  نه ال يعلم هبذه القضية أو يف معزل عنها، قاصدا  أللناس 

 !!! (القائم) يعرفون حقيقة جريدته

بأنه اليماين  (قائمال)إن الشيخ حيدر املشتت الذي يشري إىل نفسه يف جريدته  ،أيها الناس
محد احلسن عندما أعلن عن نفسه أكان أول مبايع للسيد  ،(بالقحطاين) ويلقب نفسه، احلسين
 بسنة تقريبا   (لعنه اهلل) شرف قبل سقوط الطاغية صداميف النجف األ Xلإلمام املهدي  رسوال  

 .محد احلسنأواستمر بدعوته للسيد 

  عجعله اهلل له،مل مث ارتد عنه وادعى لنفسه مقاما   با  ملدة سنتني تقري إتباعهوحيث الناس على 
 !!! محد احلسن وتربأ منه أمام الناس كافةأفلعنه السيد 

وكل من عرف بأمر السيد ، شرفوهذا الكالم يشهد به طلبة احلوزة العلمية يف النجف األ
غلب حمرري أبذلك محد احلسن يف البصرة والعمارة والناصرية والنجف وكربالء وبغداد، بل يشهد أ

، وسعيد السعيدي، (رئيس جملس اإلدارة للجريدة)عباس عبد الرضا : وهم كل من، جريدة القائم
 أتباعكانوا من   مجيعا   فإهنم. وغريهم... وحيدر البغدادي ، وعبد الوهاب احملمداوي، وطه عباس
نه أندما زعم محد احلسن يف دعوته ومبايعته له مث ارتدوا مع الشيخ حيدر مشتت عأالسيد 

                                                           

 .من الجريدة اآلنفة الذكر(   )العدد  - 
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وهم يعلمون ، وأين ألعجب من أمر هؤالء كيف يتبعون هذا املاكر. وهبتانا   وزورا   كذبا  ( اليماين)
ويرون كذبه وخداعه للناس حيث يظهر بأنه مل يكن من أتباع السيد ، حاله من البداية وحىت اآلن

 !!!محد احلسن أ

ففرض على أصحابه لبس ، سنمحد احلأولقد احنرف الشيخ حيدر بعدما ارتد عن السيد 
مث حرم عليهم أكل ، وكان يأمرهم أن يرموا بأنفسهم يف مياه اجملاري النجسة (.العمائم احلمراء)
 .(وغريها ...والشاي  مالرز والسكر والدهن والطماط)

 !!!حل ما حرم اهلل تعاىلأو  ،حل اهلل تعاىلأوهبذا يكون قد احنرف عن الشريعة حيث حرم ما 
حيث ، يف عصر السفراء األربعة ن حاله كحال الذين ادعوا النيابة عن اإلمام كذبا  إ فوسبحان اهلل

أعاذنا ) لوهيةوادعوا اإل، وجوزوا االستمتاع بالصبيان، حلوا نكاح احملارمأفضحهم اهلل تعاىل عندما 
 .(اهلل

 قرروا قصف مسجد الكوفة وأتباعهالشيخ حيدر  والطامة الكربى والداهية العظمى أن  
ُر اْلَماِكرِينَ ﴿ ولكن لقتل املصلني يف يوم اجلمعة باهلاونات . ( )﴾َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخي ْ

حيث أثاروا انتباه قوات االحتالل عندما رأوا األسلحة من هاونات وقاذفات وغريها فكبسوهم 
وقد ورد ما .  املؤمنني شرهممن قصب، وكفى اهلل حرقوا مقرهم الذي كان مبنيا  أوشردوهم و  ليال  
 .(جندي أنتقم به وأنتقم منه( سوطي)الظالم ) :معناه

ن عندنا إبل ، وهذه احلادثة يشهد هبا كل من مسع هبا يف النجف والناصرية والعمارة وغريها
عندما ، شهود عيان هلذه احلادثة ومستعدون أن يقسموا على ذلك، فهل هذا إال اجلنون املطبق

وإن هذا  !!! Xمسجد اإلمام املهدي  (الكوفة)تل األبرياء املصلني يف بيت اهلل يهم شخص بق
 !!!غيض من فيض ولدينا مزيد 

ومن أطلع على تفاصيل الشيخ حيدر مشتت يكاد عقله ال يصدق من كثرة التناقضات يف 
 !!!لكان امسا  على مسمى ( تناقض)ولو أن أهله أمسوه ، شخصية هذا الرجل

                                                           

 .03: األنفال - 
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وهي عبارة عن  إىل مناقشة ما كتبه الشيخ حيدر ضد السيد أمحد احلسن، وبعد هذا نرجع
إذ نضح ، ولكن احلمد هلل الذي فضح الشيخ حيدر أمام الناس تفاهات ال يستدل هبا عاقل،

 عرض عن كالمه هذا لكان خريا  أنه أولو  اإلناء مبا فيه وبان ما حيتويه، من جهل بأبسط األمور،
ُر اْلَماِكرِينَ ﴿ولكن  .له ولسرت جهله بالسكوت  .( )﴾َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخي ْ

 .( )﴾َوال َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلهِ ﴿

* * * 
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 وقفات

من  أما قولك أنك اليماين املوعود الذي عده أهل البيت ) :قال حيدر مشتت - 
 ،فريد عليه أن يف قولك هذا تناقض واضح مع أقوالك Xمام املهدي العالمات احلتمية لقيام اإل

 :ق ما هذا نصه . هـ 1 1  /شوال /5فقد ذكرت يف املنشور الصادر بامسك وختمك بتاريخ 
فاعلموا أيها الناس أنه ال مياين إال من كان يل كيميين داعي ألمري هادي لصراط اهلل الذي أسري )

أي أن اليماين يكون على ميينك ...( X حممد بن احلسن Xهدي عليه بإرشاد أيب اإلمام امل
 ...(. لك ويهدي إىل طريقك الذي تسري عليه كما هو واضح من كالمك ويدعواوحتت أمرتك 

ن إف!!         ويغض النظر عن آخر  يقرأ سطرا   (مشتت الفكر)حيدر مشتت كعادته  إن   :أقول
ن أنه ذكر يف نفس البيان بإف (اليماين املوعود)نه محد احلسن عندما أعلن عن نفسه بأأالسيد 
ميني )بسبب انتمائهم إىل اليماين األول ( اليماين)اليماين األول كلهم يطلق عليهم اسم  أتباع

وكقولنا ، كسلمان احملمدي للرسول حممد  إتباعهكقولنا فالن حممدي بسبب  (اإلمام ووزيره
مذهب اإلمام  أتباعألنه من  ؛كقولنا فالن جعفريو ، Xلإلمام علي  إتباعهفالن علوي بسبب 

إذ قال  ،وهكذا ...اليماين األول ووزير اإلمام األمين  إلتباعهففالن مياين ، Xجعفر الصادق 
 .(انتسابهم لقائدهم اليماني، ومنهم يماني صنعاء ويماني العراق ...): محد احلسنأالسيد 

الذي لعن فيه الشيخ حيدر مشتت الصادر  محد احلسن يف البيانأفيكون معىن قول السيد 
أي ال ميكن لشخص  (... ال يماني إال من كان لي كيميني): ق . ـه1 1  /شوال /5بتاريخ 

ن أل ؛محد احلسنأللسيد  إال إذا كان تابعا   - X ميني اإلمام تباعأمن  -أن يوصف بأنه مياين 
النصرة وامللتوي عليه من أهل النار كما محد احلسن هو وزير اإلمام وميينه الذي ميهد له أالسيد 

 .Xجاء عن اإلمام الصادق 

نه أوهن من بيت العنكبوت، بل أو ( القحطاين) وهن كالم الشيخ حيدر املشتت وهبذا تتبنَي 
ولكن كالم حيدر مشتت ضعيف ، إن بيت العنكبوت رغم ضعفه ففيه شيء من الدقة والفن

 .(مل تستح فاصنع ما شئتإن ) !!!من ذيل  رأسومبعثر ال يعرف له 
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أما قولك أن اليماين منصوص العصمة وتقصد بذلك نفسك فهذا ): قول حيدر مشتت - 
ن من املتسامل واملتعارف عليه أن إف ،مما هو واضح البطالن وال حيتاج إلقامة الدليل عليه

وبطالن املعصومني أربعة عشر ال غري وكالمك هذا كذب وافرتاء وهذا وحده دال على احنرافك 
 (....دعوتك

ينحدر عنهم السيل وال  وأهنم، واجب االعتقاد بعصمة األربعة عشر  صحيح أن   :أقول
ال من األولني وال من ، وهم يف السنام األعلى ال يدانيهم أحد يف مرتبتهم، يرقى إليهم الطري

رتبة األربعة ولكن هذا ال مينع من وجود أشخاص منحهم اهلل العصمة مبرتبة أدىن من م .اآلخرين
إذ ورد إن لألميان عشر درجات وقد حاز  ،X( احملمدي)مثل سلمان الفارسي  عشر 

مثل  وأيضا  ، Xوكثري من املدائح اليت تفيد عصمته ، سلمان العاشرة وسلمان منا أهل البيت
 .X نه معصوم وهو قمر بين هاشمإف Xأيب الفضل العباس 

الذين ( املهديني اإلثنا عشر) Xام املهدي وكذلك العصمة ثابتة ومنصوصة لذرية اإلم
إن منا بعد القائم اثنا ) :نه قالأ Xفعن الصادق  ،Xيتولون قيادة األمة بعد اإلمام املهدي 

 .( ) (Xعشر مهديا من ولد الحسين 

 .( )(Xإن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد الحسين ) :قال ،Xوعن الصادق 

إلى ابنه م ح م د  (أي العسكري) وليسلمها الحسن ...) :وجاء يف وصية رسول اهلل 
 ثنا عشر مهديا  إثم يكون من بعده  ،ثنا عشر إماما  إفذلك  المستحفظ من آل محمد 

فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثالثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي 
 .( ) (ول المؤمنينواالسم الثالث المهدي وهو أ ،حمدأوهو عبد اهلل و 

عن يعقوب بن  ل حممد أمجعني آيف الصالة على حممد و  Xوورد عن اإلمام املهدي 
في نفسه وذريته ورعيته وخاصته وعامته  (Xأي املهدي ) اللهم أعطه ...) :يوسف الضراب
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من ولده، ومد في أعمارهم،  واألئمة وصل على وليك ووالة عهده، ... ما تقر به عينه ...
 .( )(نك على كل شيء قديرإخرة، آي آجالهم، وبلغهم أقصى آمالهم دنيا و وزد ف

وقد ورد التأكيد على أحد أوالده والتخصيص بالذكر عن الذرية يف دعاء زمن الغيبية عن 
اللهم أعطه في نفسه أهله وَوَلِده وذريته أمته وجميع رعيته ما تقر به ) :Xاإلمام الرضا 

 .( ) (...عينه وتسر به نفسه

املمهدين )و (نه أول املؤمننيأ): وهي، فالبد أن يكون هلذا الولد خاصية متيزه عن بقية الذرية
وهو أول ) ه السابقة الذكرتيف وصي كما أشار إليه الرسول حممد ( Xلإلمام املهدي 

 .(المؤمنين

 بوحنيلكم إىل كتا. أعرضنا عن ذكرها لضيق املقام ،وغري هذه األحاديث واألدعية الكثري
مكن اهلل له يف )أحد إصدارات أنصار اإلمام املهدي  (الرد احلاسم على منكري ذرية القائم)

 (.األرض

 والثابت عقائديا   ،Xاملهديني أئمة وقادة بعد وفاة اإلمام املهدي  فيثبت بذلك أن  
، فعن جعفر حبيث ال خيرج الناس من حق وال يدخلهم يف باطل بوجوب عصمة اإلمام( وجوب)

نه يغويهم ويضلهم  وال أوال يفرض اهلل تعالى على عباده طاعة من يعلم ) :Xمد بن حم
نه يكفر به ويعبد الشيطان دونه وال يتخذ على عباده إال أيختار لرسالته من عباده من يعلم 

 .( ) (ا  معصوم

فال بد أن يكونوا ، وجتب طاعتهم Xثنا عشر قادة بعد اإلمام املهدي فإذا كان املهديني اإل
غريه فيضرب به عرض اجلدار ملخالفته  وأما، وهذا ما نص عليه األئمة األطهار معصومني،

وهبذا يثبت جهل الشيخ حيدر املشتت واحنرافه  .النصوص القطعية من العرتة الطاهرة 
 !!! أنكر ما نص عليه األئمة ألنه ؛عقائديا  
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ا ادعاء من دون دليل أو محد ومن البصرة فهذأوأما قولك امسه ) :قول حيدر املشتت - 
فقد ورد إن اليماين امسه حسن أو حسني وأنه خيرج من  ،حجة بل الدليل واحلجة على خالفه

حسني فيذهب  بيض كالقطن امسه حسن أوأويظهر ملك من صنعاء اليمن ) :ففي البحار ،اليمن
 .(...واملقصود بالرواية اليماين ما ال خيفى (خبروجه غمر الفنت

  :ويرد عليه

فالبد أن تعضد  ،وليس من األئمة ، إن هذه الرواية صادرة من سطيح الكاهن -أ
  .بأخبار من األئمة 

 (.اليماين)إن الرواية أشارت إىل خروج ملك من صنعاء اليمن ومل تنص على  -ب

أي ميني اإلمام . فال يقطع بأنه اليماين الرئيسي، وحىت ولو قلنا خبروج مياين من اليمن -ج
ولذلك أطلق عليه صفة اليماين . Xوزير اإلمام املهدي  أتباعنه من إبل ، ووزيره Xاملهدي 

جعفر  لإلمام إتباعهبسبب  وزرارة جعفري ،حملمد  إتباعهبسبب  كقولنا سلمان احملمدي
يف خمتلف بقاع  Xاملهدي  لإلمامميهدون  أشخاصمن عشرة  أكثرفرمبا يظهر . Xالصادق 

 .وقيادته األولحتت راية اليماين  ألهنموذلك ( اليماين)وصف العامل وكلهم يطلق عليهم 

 األئمةوذلك لعدة أخبار وردت عن ، خيرج من اليمن األولن اليماين أال ميكن القول ب -د
نه إو  ،ومن البصرة بالتحديد، خيرج من العراق Xاملهدي  اإلمام أنصار أول ن  أتؤكد على  

وهي معتربة السند بتصريح املريزا  رسول اهلل  نصت وصية إذ Xاملهدي  اإلماممن ذرية 
نصت على  ،( ) (تاريخ ما بعد الظهور)يف ( قدس سره)والسيد الشهيد ، النوري يف النجم الثاقب

أي ) فإذا حضرته الوفاة) (:محدأ) أمساءهحد أو  Xاملهدي  اإلماماملؤمنني هو من ذرية  أول إن
 أبياسم كاسمي واسم  أساميالمهديين له ثالثة  أولابنه  إلىفليسلمها  (Xاملهدي  اإلمام

 .(المؤمنين أولواالسم الثالث المهدي وهو  ،حمدأوهو عبد اهلل و 
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يكون هو اليماين وصاحب حركة  أنمن يؤمن به فالبد  أولووصيه  X اإلمامكان ابن   فإذا
 ن تابعا  يكو  أن أو، منه أهدىيكون شخص  أنوالوصي ال ميكن  ،وصي ألنه ؛التمهيد الرئيسية

فعلى هذا يكون اليماين املوصوف . Xاملهدي  اإلمامبل هو احلجة على اجلميع بعد ، ألحد
 وأول Xاملهدي  اإلماممحد ومن ذرية أهو  (بأنه أهدى الرايات وامللتوي عليه من أهل النار)

 .Xاملهدي  اإلمامثين عشر من ذرية املهديني اإل

 أال) :لقائم الثالث مئة والثالثة عشر فقالا أصحابيف تعداد  Xعلي  اإلماموجاء عن 
 .( ) (... بدالمن األ وأخرهممن البصرة  أولهمإن 

، محدأوامسه ، يكون من البصرة أنوقائدهم فالبد  أمريهمبل هو  األصحاب أولفاليماين هو 
 :Xعن اإلمام الرضا  اإلرشادالشيخ املفيد يف  أيضا  ونقل  ،Xاملهدي  اإلمامومن ذرية 

فتهدى إلى ابن  ،حتى تأتي الشامات ،صفر مصبغات ،برايات من مصر مقبالتكأني )
 األئمةصاحب وصايا  ؛ ألنهقبل قيامه Xاملهدي  اإلمامأي تبايع ابن  .( ) (صاحب الوصيات

 .(ابن صاحب الوصيات)فيكون ابنه  Xاملهدي احلجة بن احلسن  اإلمامهو 

محد أالسيد ) د احلسن يف بداية منشورمحأحيدر املشتت متعن يف كالم السيد  إنلو  -هـ
قال  إذ ،Xاملهدي  اإلمامنه من ذرية أ أو لعرف حقيقة اليماين جيدا   (احلسن اليماين املوعود

 ،كلهم ميانية  ل حممد آفمحمد و  ،مكة من هتامة وهتامة من اليمن إن) :محد احلسنأالسيد 
، ثنا عشر ميانيةاإل ناملهديو و مياين  Xاملهدي  واإلماممياين  Xمياين وعلي  فمحمد 
 البيت  أهليف البحار كالم ( رمحه اهلل) وقد مسى العالمة اجمللسي ... مياين األولواملهدي 

البيت احلرام  Xكما مسى عبد املطلب   ،بل ورد هذا عن رسول اهلل  ،(باحلكمة اليمانية)
 .د احلسنمحأانتهى كالم السيد  (  ج األنواربالكعبة اليمانية راجع حبار 

جاء فيها وصف حملمد  Xوروى الشيخ الكليين يف روضة الكايف مناجاة اهلل تعاىل لعيسى 
 .(... دينه الحنفية وقبلته يمانية ،يا عيسى ...): منه 
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 إالما المهدي ) :Xاملهدي  اإلمام أحاديثوروى الشيخ علي الكوراين يف كتاب معجم 
 .( ) (لليمن ونسبا   أصال  ه ل أنفيها غير  إال، وما الخالفة شقريمن 

ن، إذ. Xاملهدي  ألبيهمبسبب انتساهبم . ميانية أيضا  وذريته ، مياين X املهدي فاإلمام
البصرة كما ورد عن  أهلد ومن أمحوالذي هو من ذريته وامسه  X املهدي باإلماماملؤمنني  فأول
اليت هي ضمن حدود ( مكة)من اليمن  أصله إىلنسبه ( مياين)يكون  أنالبد  البيت  أهل

 يأيتنه أ إىل، ونسبه األمينووزيره  Xاملهدي  باإلماماملؤمنني  أولنه أ إىلونسبه  اليمن سابقا  
 .باليمن والربكة

من اليمن غريب عن معاين الروايات اليت وصفت أحداث  األولتصور ظهور اليماين  إنمث 
 إن إىلغلب الروايات تشري أ أوكل ن  إف ،ما قبل الظهور من الفنت واملالحم أحداثالتمهيد أي 

ن حركات إوباخلصوص العراق ف، عموما   إيرانما قبل القيام املقدس هي العراق و  أحداثساحة 
غلب أ إنبل ، املهدي ومسكنه اإلمامعاصمة  أيضا  وهو ، من املشرق إليه وآتيةالتمهيد نابعة منه 

قلنا حبصر شخص اليماين من  إذادين فكيف العراق صفر اليدين من املمه، هم من العراق الشيعة
، مهمشةفيها  ةعشري ثيناال الشيعة إنبل ، ما قبل الظهور أحداثن اليمن بعيدة عن إف، اليمن

فكرة التمهيد  إن إىل إضافة، هناك ةبسبب اتساع حركة الزيدي ؛ويكاد ال يذكر هلا دور واضح
وهذا هلو دور . وإيرانالعراق  هرت منظو  تأسست غلبهاأ يف املاضي واحلاضر اإلصالحوحركات 

هذين البلدين مسبوقني  أهليكون  إذقامت يف هذه البقاع  إذارئيسي لنجاح حركت اليماين 
وقوع الفنت  وأيضا  قبل ذلك  ةبذر  وقد منا هذا الشعور يف نفوسهم بسبب وجود، بفكرة التمهيد

اد وصقل النفس وترويضها يف العراق هلو دور مهم يف تقويت االستعد وخصوصا   الشديدةواحملن 
، اإلرادةنه يكون ضعيف إف منعما   ا  كان الشعب راكد  إذاخبالف ما  ،على حتمل املشاق والصعاب
نه يكون له إف، يف العراق األئمة وجود مراقد  إىل إضافة األمورغري مستعد لتحمل شدائد 

واجلهاد  الثورةروح  إنحيث  ،العراق ةيف نفوس كثري من سكن الثورةنار  تأجيجكبري يف  دور
 بيته  وأهل Xعليها دم احلسني  أريقاليت  املقدسةمن تربة كربالء  تفوح والتضحية
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الذي سكنه علي بن  الكوفةتفوح من مسجد  ةلوميظوامل واإلنصاف العدالةوروح دولة ، وأصحابه
، يف احملرابهامته  تفلق نأ إىل حىت مل يرتك له احلق صديقا  ، فيه العدالةومارس  Xطالب  أيب

 .الكعبةفزت ورب  اآلنحلد  وما زال صوته مدويا  

بل  ا  اعتباط أووهذا مل يكن صرفة  Xاملهدي  اإلمامكذالك العراق هو مهد ومكان مولد 
 .اليت نبتت فيها األرضفهي تثمر يف  الشجرة أغصانمهما طالت  إذ ،تقدير من عالم الغيوب

رض خصبه لنشوء ثوره اليماين دون غريمها من أ رانوإيوكل هذه العوامل وغريها يكون العراق 
 أهلعشر من  الثالثةو  ةالثلثمائ أول إنالبيت من  أهليف روايات  إليه أشريوهذا ما  ،املناطق
ُأولَِئَك  # َوالسَّاِبُقوَن السَّاِبُقونَ ﴿ وأهداهم وأفضلهم أقرهبميكون  أنالبد  فأوهلم البصرة،

 .( )﴾اْلُمَقرَّبُونَ 

ن أب Xاملهدي  اإلمام ةاملهديني من ذري أوليف وصيته يف وصف  ا ذكره النيب م وأيضا  
 البصرةيكون اليماين من العراق ومن  أنفالبد  نإذ ،Xاملهدي  باإلماماملؤمنني أي  أول

 ا  واليماين الذي خيرج من اليمن يكون تابع ،X مام املهدياإل ةمحد ومن ذريأمسه اباخلصوص و 
 .(املهدي ووصيه اإلمامرسول ) ألولالليماين  ومناصرا  

* * * 

 /مجاد الثاين /  نك قلت يف املنشور الصادر خبتمك وبتاريخ إ) :قول حيدر مشتت -1
نك قد ذكرت من قبل إوتقول  االستدالل بروايات أهل البيت  ق حماوال  .  هـ 5 1 

سوف يكون من  ،علي يا) :حيث قلت يف الفقرة األوىل ما هذا نصه ،يف رواياهتماألئمة ئك آبا
قلت للصادق ) :الثانية الفقرةمث قلت يف  ،(ا  ثنا عشر مهديإومن بعدهم  ا  مامإثنا عشر إبعدي 

ثنا إنه يكون من بعد القائم أ X أبيكمسعت من  ،رسول اهلل بن يا :Xجعفر بن حممد 
 .(إماما  ثنا عشر إومل  يقل  ا  ثنا عشر مهديإقال  إمنا :؟ فقال إماما   عشر
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األئمة  أنالذي بني وذكر  على اهلل ورسوله  ا  وافرتيت كذب نك ادعيت باطال  أا يتبني وهبذ
  أنتوهو  الطاعةمفرتض  إماماليماين  إنتقول  ةفمر  ،أيضا   أقوالكوقد تناقضت  ،إماما  ثنا عشر إ

ثنا إاألئمة  إناليت تنص على  ةألئماختط بيدك تكتب روايات  ةومر  ،األولكما تزعم املهدي 
فأين هي  ،كما هو واضح أئمةهم ممهدين وليسو  Xاملهدي  اإلمامن الذين بعد إر و عش

 .(...العصمة اليت تدعيها

 روايات أهل البيت  ةومعارض ةله يف معرفهالشيخ حيدر مشتت أثبت ج إن :ويرد عليه
 ،أئمة Xاملهدي  اإلمام ةهناك تعارض بني القول بأن ذري ن  أفتوهم . واملراد منها، وفهم معانيها
ليس   أهنمأي  .(...ا  إمامثنا عشر إوليس  ا  ثنا عشر مهديإإنما قال ) :الصادق اإلماموبني قول 
 .منهم  دىنأ ةمن درج أجابهبل ،  الطاهرة العرتة كإمامة

ن أل ؛اإلمامةوليس مطلق  ،املطلقة اإلمامة نيينفي عن املهدي أن أراد Xالصادق  فاإلمام
أي  إمامهموكل رئيس قوم هو  اجلماعة، أو اجلمعةصالة  إماملى تطلق حىت عاإلمامة مطلق 

 X أبيهمالعدل بعد  ةدول ةيتولون قياد إهنممبا  Xاملهدي  اإلمام ةفذري ،قائدهم ومرشدهم
هذا الكالم من  إنواحلق  ،كل احلق وخيرجوهنم من كل باطل  إىلالناس  يقودون أئمةفهم 

 أكلينكب على  أنله  واألفضلعقله  وسفاهةرتض واالعرتاض عليه عن جهل املع، الواضحات
 :الثريد كما قال الشاعر

 وثريد ةقصع ورجاال         خلق اهلل للحروب رجاال  

العدل  ةودول األمة ةيتولون قياد Xاملهدي  اإلمام أبيهمبعد  أئمةوقويل بأن املهديني 
 .... ئمة األبل هو مؤيد مبا ورد عن ، عن الدليل ا  خالي رأيا  ليس ، الكامل

ل حممد آكيفيه الصالة على حممد و   Xاملهدي  اإلمامعن  ،ورد يعقوب بن يوسف الغراب
وصل على وليك ووالية  ...) :فيقول Xاملهدي  اإلمام ةذري إىلحىت يصل  اآلخربعد  واحدا  

 .( ) (... أهله واألئمة من ولده ومد في أعمارهم وزد في آجالهم
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قتيل  ...): Xاحلسني  اإلماماء الثالث من شعبان مولد ويف املصباح للكفعمي يف الدع
 ،ألئمة من نسلهاالمعوض من قتله أن  ة،بالنصرة يوم الكر الممدود  ،األسرةوسيد  ،العبرة

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

احلسن العسكري يف هذا الدعاء ونص على  اإلمامفقد ذكرهم  .( ) (...اختالف الليل و النهار
أي  (بعد قائمهم وغيبته) :بقوله Xاملهدي  لإلماموأوصياء  Xاحلسني  اإلمام ةمن ذري أهنم

لكي ال يدخلوا الناس يف باطل وال ، صومنيمع أئمةيكونوا  أنالبد  ءواألوصيابعد قيام القائم 
 .خيرجوهنم من حق

عرف حده  امرئفرحم اهلل ) األموركالم حيدر مشتت وجهله بأبسط   سفاهةوهبذا يتبني 
 .(فوقف عنده

* * * 

ن يف جسمه إبيض كالقطن و أنه أنه ورد يف وصف اليماين إمث ... ) :قول حيدر مشتت -5
كما  (...بيض كالقطنأويظهر مالك من صنعاء اليمن ) :البحار عن نقال   الروايةعالمات كما يف 

 .اليماين هو املنصور كما ال خيفى إن

الصفات هي  هوهذ) السابق الذكر تقره يف كتابك حيث قلت يف نفس املنشور وهذا ما
 .(اخل ...اليماين املنصور الصفات

ودخوله  لسفياينايف رواية طويلة يصف فيها  Xجعفر  أيبوقد ورد يف الروايات عن 
 آلمنها ويؤخذ  ويهرب املهدي واملنصور املدينة فيقتل فيها رجال   إىل ويبعث بعثا  ) :قال ،للمدينة

 .( ) (حممد صغريهم وكبريهم
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 ،(البشرةبيض أنه إأي )املبيض  املنصور هو إنوهبذا تبني  (واملبيض يهرب املهدي) :ويف رواية
وهذا ما يعرفه مجيع من رآك فكيف ، كما رأيناكة  السمر  مسر شديدأ دمحأيا  وأنتبيض أفاليماين 
 (....ليس لك تدعي ما

 :ويرد عليه

 أون الذي يصف به خروج ملك من اليمن امسه حسن هاخلرب الوارد عن سطيح الكا إن -أ
ذكر يف هذا  إذ األول،هذا الذي خيرج من اليمن ليس اليماين  إننفس هذا يف نص على  ،حسني

 القدمية اإلسالمحسب نسخة بشارة )هور بن املهدي ظو  للكوفةوهنبه ، م السفيايناخلرب كيفية قيا
 أنأي  .حسني أوومن مث خيرج ملك من صنعاء امسه حسن ، (األشرفالنجف  ةاحليدري املطبعة

 اإلمامعن السفياين بكثري مث خيرج املبارك الزكي السيد العلوي وهو  متأخرهذا امللك خروجه 
 .Xاملهدي 

 يوم واحد ويف ساين يفاواخلر خروج السفياين واليماين  إنالبيت  أهلت عن طريق روايات والثاب
 !!!اهر قبل السفياين ظاليماين  إنبل يف بعض الروايات ة، واحد ةسن

وفي  ةواحد ةالخراساني والسفياني واليماني في سن: ثالثةخروج ): X عبد اهلل عن أيب
 .( ) (...الحق إلىمن راية اليماني يهدي  بأهدىة شهر واحد وفي يوم واحد وليس فيها راي

 .( ) (خيرج قبل السفياين مصري ومياين) :قال ،وعن حممد بن مسلم

ن اليماين قبل السفياين هو وجود اليماين كدعوة حق قبل قيام السفياين أاملراد ب إنوالظاهر 
 .الكوفة إىلراساين يتسابقون قام السفياين للحرب قام معه يف نفس اليوم اليماين واخل فإذابالسيف 

ظهور امللك اليمين  ن  أمنه ليتبني لك  ةمبقدار احلاجالقارئ خرب سطيح الكاهن  ايهأليك إو 
ألن اليماين األول يظهر قبل  ؛األولنه ليس اليماين أفيتضح . وليس معه، بعد السفياين بكثري

 .ويقوم بالسيف مع قيام السفياين، السفياين
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رجل من ولد صخر، فيبدل الرايات فيخرج ... ) :قال ،عن سطيح ،عن كعب بن احلارث
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 

املهدي، وذلك إذا قتل املظلوم بيثرب، وابن عمه يف احلرم، وظهر  فعندها يظهر ابن النيب ،فرجها
فتظاهر الروم، بقتل القروم، فعندها  ،فعند ذلك يقبل املشوم جبمعه الظلوم ،اخلفي فوافق الومشي

مث خيرج ملك من صنعاء اليمن، أبيض  . ينكسف كسوف، إذا جاء الزحوف، وصف الصفوف
 املهدي اإلمامأي )روجه غمر الفنت، فهناك يظهر كالقطن امسه حسني أو حسن، فيذهب خب

X )  فيفرج الناس إذا أتاهم مبن اهلل الذي هداهم،  ،مباركا  زكيا ، وهاديا  مهديا ، وسيدا  علويا
فيمال  ...فيكشف بنوره الظلماء، ويظهر به احلق بعد اخلفاء، ويفرق األموال يف الناس بالسواء 

 .( ) (بال افرتاء للساعةوهو عالمة  حبا  األرض عدال  وقسطا  واأليام 

فهو يظهر قبل ، أو غريه (املشوم) أو (الكوفةصاحب هنب ) فسواء كان املقصود من السفياين
تدل على ( مث) نأل ؛(اليمن (صنعاء)مث خيرج ملك من ضعفاء ) :بدليل قوله ،امللك اليمين
ثبت من خالل هذا اخلرب الذي  نذإ .مباشرة بعد كل هذه الفنت جال خير أي أنه  ،اللغةالرتاخي يف 

وبذلك يثبت أنه ليس اليماين ، مياين اليمن خيرج بعد خروج السفياين إناستدل به حيدر مشتت 
 .يقوم يف نفس اليوم الذي يقوم به السفياين ألنه ؛األول

ينقص شخصية  أن أرادو ، يذم فمدح أن أرادنه أيضا  بان جهل الشيخ حيدر مشتت و أوهبذا 
َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكُر اللَُّه ﴿ وهلل يف خلقه شؤون و !!د احلسن اليماين املوعود فأثبتها محأالسيد 

ُر اْلَماِكرِينَ  واحلمد هلل الذي هدانا  .( )﴾َوال َيِحيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ بَِأْهِلهِ ﴿ و، ( )﴾َواللَُّه َخي ْ
 .الضاللةللحق وجنبنا 

ألن  ؛غري صحيح البشرةبيض أاليماين  إندر مشتت على استدالل الشيخ حي إنتبني  -ب
نه خيص امللك اليمين أتبني ( خرب سطيح الكاهن)اخلرب األول الذي استدل به حيدر مشتت 
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 األولمياين اليمن تابع لليماين  إن أيضا  وتبني  .عن السفياين واليماين األول الذي خيرج متأخرا  
 .يا حيدر مشتت ةوخمجل فاشلة ةهذه حماول إن تضحاوهبذا  ،(األولووزيره  اإلمامميني )

بيض أ)املنصور اليماين  إنفاالستدالل هبا على ( خيرج املهدي واملبيض) بروايةاستدالله  أماو 
تصدق على صاحب املالبس  ةهي صف( املبيض) إنبل  .ين وليس قطعيظاستدالل ( البشرة
السوداء بقيادة شعيب بن صاحل  الراية أصحاب X املهدي اإلمام أنصار ن  أفقد ورد . البيضاء
 .ثياهبم بيض ن  أورد 

مث خترج من خراسان أخرى سوداء ، خترج راية سوداء لبين العباس) :قال ،احلنفيةفعن حممد بن 
 .( ) (... على مقدمتهم رجل يقال له شعيب بن صاحل، وثياهبم بيض قالنسهم سود

 أهدىنه إأي اخلايل من كل باطل أي  ،البيضاء السريةعلى صاحب  (املبيض) ورمبا يصدق
 أوصافمن  يضا  أوهذا  ،احنراف أووعيب  شائبةمن كل  ةفتكون رايته بيضاء أي خالي ،راية

 .مستقيم صراط إىلويهدي ، الرايات أهدىبأنه   البيت أهلوصفه  إذ ،اليماين

َك ِفي َجْيِبَك َوَأْدِخْل َيدَ ﴿ :Xويؤيد هذا املعىن قوله تعاىل يف وصف يد نيب اهلل موسى
 .( )﴾َتْخُرْج بَ ْيَضاَء ِمْن َغْيِر ُسوٍء ِفي ِتْسِع آيَاٍت ِإَلى ِفْرَعْوَن َوقَ ْوِمِه ِإن َُّهْم َكانُوا قَ ْوما  فَاِسِقينَ 

يف  مغموسةهنا إف( لعنه اهلل)من الظلم واالحنراف خبالف يد فرعون ة خالي، للعدل ةمطبق إهناأي 
أي من شده الظلم والتعسف واجلور فال يرى هلا  .( )﴾َدُه َلْم َيَكْد يَ َراَهاِإَذا َأْخَرَج يَ ﴿ :الظلمات

 .إنصافو  عدالةأي بياض أي 

 ظنيةأي  متشاهبةفتكون ، وجوه أو معان   ةعد الروايةيف هذه ( املبيض) ةلكلم ن  أفثبت 
لكي يؤخذ هبا  ،الداللة ةتكون قطعي أن الروايةألنه يشرتط يف  ؛فال تنفع يف االستدالل ،الداللة

ة وما دامت كلم .متعددةوليس معان  ، تدل على معىن واحد أن :أخرى وبعبارة ،يف االستدالل
والقرائن  .أخرىن ئآتعضدها قر  أن إالفال ميكن االستدالل هبا  متعددةحتمل معان ( املبيض)
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ف يعييك يا شيخ حيدر فاحبث عن غريها وسو  أختهامن  أكثر ةفاشل ةحماول أيضا  وهذه  مفقودة
 .خرط القتاد إثباتهودون . الطلب

 والذي Xاملهدي  اإلمامالذي ميلك قبل  ن  أتنص على  روايةذلك فقد وردت  إىل إضافة
ويقاتل عنه هو  Xاملهدي  إلمامل البيعةالذي يسلم  إنومن املعلوم ، مسر اللونأ البيعةيسلم له 

 :يةاآلت الروايةاليماين مسراء حسب  ةفيكون بشر  (اليماين)

 ،مسر ميلؤها عدال  أ مث ميلك رجال  : قبيل أبوقال ... ) :قال ،عن كعب ... عن نعيم بن محاد
حفرها حيدر  ةحفر  :ةوها هي حفر  .( ) (ويقاتل عنه الطاعة إليهاملهدي فيؤدي  إىلمث يسري 

 .وانقلب السحر على الساحر، مشتت فوقع فيها

َأَحقُّ َأْن يُ تََّبَع َأمَّْن ال َيِهدِّي ِإالَّ َأْن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم   َأَفَمْن يَ ْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ ﴿: قال تعاىل
 .( )﴾َكْيَف َتْحُكُمونَ 

هو اليماين فاشتبهت عليه  بأنهيثبت  أنيريد ( القائم)حيدر مشتت يف جريدته  إن -ج
 إن :يقول أخرى ةومر  ،(إيران)من الديلم  يأيتاليماين هو احلسين الذي  إنيقول  ةفمر  ،األمور

عجمع بني شخصيتني خمتلفتني  أندري كيف ميكنه أوال ، من صنعاء اليمن يأيتاليماين هو الذي 
 إالفما هذا  !!!من صنعاء اليمن  يأيتين اليمن اومي إيرانمن  يأيتفاحلسين  ،والبلد والصفةباالسم 
نك مياين أزعم ت أنمث كيف ميكنك  ،واحلكمةمن سلب العقل  إالال يصدر  ا  شطط وقوال  ختبط 

 أال ؟ (بو حممد آل)عن جد وحمافظتك العمارة وعشريتك معروفة  أبا  عراقي  وأنتصنعاء اليمن 
فال . ن اهلل ميهل وال يهملإو ، ن حبل الكذب قصريإف. هازل وتراجع نفسكتكف عن هذه امل

 .كنت من السامعني  إنين لك من الناصحني إو ، من مكر اهللأت

* * * 
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مجادي  /  قلت يف منشورك الصادر بامسك وختمك بتاريخ ) :قول حيدر مشتت -6
وهذا نص منك  ،(عشر ثينإلا األئمة بآبائيفلقد أوصاكم ) :ق ما هذا نصه . هـ 5 1  /الثاين

ن أق ب . هـ6 1  /ربيع الثاين /   :ن أبنائك يف منشورك الصادر بامسك وختمك بتاريخأب
 .(... العصمة اليت تدعيها فأينناقض واضح وهذا ت. حد عشر مهديا  أاملهديني من ولدك 

 :عليهويرد 

ليس ( بنائي االثين عشرأيب وب ..) :محد احلسنأ السيد يف قول( عشر االثين)وصف  ن  إ
ثنا إن ثالثة عشر وليس و عدد املهديني يك إن  فقط لكي يعرتض معرتض ويقول  األبناءعلى  ا  عائد

. ثنا عشرإ أبنائيبو  أنا :فيكون املعىن ،هئوأبناعائد على السيد ( عشر ثيناإل)عشر، بل وصف 
 .ثنا عشراإل وأبنائي أنا :أخرىوبعبارة 

من قبل  إالعليه  ضاالعرتاال يسوغ ، محد احلسن واضح وبنِي أ السيدكالم   إن  احلقيقة ويف 
حاهلم كحال الغريق يتمسك  فأمسىمحد احلسن أالسيد  أدلة أفحمتهمعجاف العقول الذين 

 .ينمو وما كان لغري اهلل ال، هيهات هيهات ما كان هلل ينمو !!!ويضنها تنقذه  ةبقش

َواِهِهْم َويَْأَبى اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه يُرِيُدوَن ﴿: قال تعاىل َأْن ُيْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأف ْ
 .( )﴾اْلَكاِفُرونَ 

عدد، ونعم احلكم  إال أيامكموما  ،بدد إالفما مجعكم  ،وامجعوا عددكم ،فناصبوا جهدكم
 .والعاقبة للمتقني ،منقلب ينقلبون حممد أي آلوسيعلم الذين ظلموا  .القيامواملوعد  ،اهلل

* * * 

يف ذكر اليماين واليت ذكرهتا يف  Xورد يف الرواية عن الباقر ) :قول حيدر مشتت -7
 أناتقول  وأنتأي اليماين، ( صاحبكم إىلدعو ي( )محد احلسن اليماين املوعودأالسيد )منشورك 

وشاهد ذلك  ،ان بل هو واضح للعيانبره إىل جال حيتا نفسك وهذا  إىلنك تدعو أ اليماين علما  
خرب عنها رسول اهلل أ اجلنةروضة من رياض  أنا): اليت وضعتها لنفسك حيث قلت األلقاب
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الناس  إىل Xاملهدي  اإلمامل حممد والركن الشديد ووصي ورسول آبقية ) وتسمي نفسك...( 
 (ضها من بعض واهلل مسيع عليمسرافيل ذرية بعإاملؤيد جبربائيل املسدد مبيكائيل املنصور ب أمجعني

 .وعلى هذا ترد عدة مالحظات

بسط أوهذا تدركه  X لإلمامنفسك وليس  إىلتدعو  بأنكشهادة منك  األلقابهبذه 
 .الناس

 ،حممد آلبقية اهلل ومل يرد ذكر بقية  Xاملهدي  اإلمام إنويرد عليه  (حممد آلبقية ) :قولك
ن  إو  ،هو البقية منهم Xاملهدي  فاإلمامثين عشر اإل األئمةل حممد هم آن كان املقصود بإف

 .أكثرن كان املقصود الشيعة فهم إو  ،كان املقصود بين هاشم فهم كثري

قوة القائم، والركن ) :قال) Xالصادق  اإلمامويرد عليه ما جاء عن  (الركن الشديد) :قولك
الركن الشديد هم  إن Xالصادق  اإلمامفقد ذكر  ،(ثالمثائة وثالثة عشر أصحابهالشديد هم 

 (.... الثالمثائة والثالثة عشر رجل وليس واحد منهم دون الباقني اإلمام أصحاب

 (.Xهو احلسني  Xاملهدي  اإلماموصي  إنفريد عليه  (اإلماموصي ) :قولك

  :ويرد عليه

والتمهيد له عن طريق شخص ما يتطلب معرفة شخصية هذا  Xاملهدي  لإلمام الدعوة إن
املهمة دون غريه  هوما يتحلى به من مقامات تؤهله هلذ ،اته ومميزاته عن سائر الناسالداعي وصف

يكون الداعي من  أنيتبىن هذه املهمة بنفسه جلهل غريه هبا، وال ذلك  أنوبالطبع البد للداعي 
ولكن لكي تؤثر دعوته بالناس  أرسله،ملن  بل هو داعيا  ، لنفسه فقط خالل تبيينه لشخصيته داعيا  

هبا ذلك  ىله وما هي املزايا اليت يتحل املدعويعرفوا شخصية الداعي ومدى قربه من  أنبد هلم ال
 .الداعي

للناس عن  أعلنومع ذلك ، كان داعيا  هلل تعاىل وحده ال شريك له  فرسول اهلل حممد 
نه عرج أو  ،أفضلهمواملرسلني و  األنبياءنه خامت أ فأعلن، مقاماته وصفاته اليت اختص هبا دون غريه

 ن نوره خملوق قبل اخللقأو  ،اإلهليةمن الذات  أدىن أوقاب قوسني  إىلفوصل  السماء إىلبه 
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 إىل ،اهلل يف عامل الذر ةمن لىب دعو  أولنه أو ، ن كل الوجود خلق من نورهإو  ،األعوام بآالف
 الرسول يكون أننفسه ومل يستلزم ذلك  إىل  الرسول أثبتهااليت  الرفيعةغريها من املقامات 

 .نفسه دون اهلل تعاىل إىلداعيا   

عن  أعلنومع ذلك   الرسول حممد إىلاهلل تعاىل و  إىلكان داعيا    X علي واإلمام
 أنا ...) :X قال إذ ،ما ندر إالالتصديق هبا  أو إدراكهامقاماته اليت عجزت عقول البشر عن 

خليل  أنا، المسبحات أنيس اوأن ،دليل السموات وأنا ،األنوارشجرة  وأنا ،األسرارسر 
 أنا ،مسدد الخالئق أنا ،حجة الحجج أنا ...األمالك قائد  أنا ،صفي ميكائيل أنا ،جبرائيل

 إيليا أنا، صفوة الجليل أنا، حجاب الغفور أنا ... التأويلؤل و م أنا ،محقق الحقائق
 أنا، الثمينة جوهرةال أنا ...المحشر  إمام أنا، حامل اللوى أنا، شديد القوى أنا، اإلنجيل

الصراط المستقيم  أنا، العظيم أالنب أنا ...مصباح الظلم  أنا، نون والقلم أنا ... المدينةباب 
، العلم الشامخ أنا، الجبل الراسخ أنا ...نور النور  أنا، سر الحروف أنا، جبل قاف أنا ...
أنا قطب  ...األشباح روح  أنا، األرواحنور  أنا، مصباح القلوب أنا، مفتاح الغيوب أنا

 .( ) (... سيد العرب أنا، اهلل أسدواهلل  أنا ،واهلل وجه اهلل أنا ... األقطاب

فهل  ،للناس بنفسه أعلنهااليت  X يوهذا غيض من فيض من صفات ومقامات األمام عل
نفسه من دون اهلل  إىل داعيا   X يمام عليكون اإل أنيستلزم ذلك يا حيدر مشتت 

هذه األفكار اليت يطرحها الشيخ حيدر  إنواحلق  ..احلسن من ذلك  أباشا حا !!!ورسوله؟
ألهنا تزور قبور  اإلسالمية؛ ةمألاالذين كفروا  (خوارج هذا الزمان)السلفية  بأفكار ةمشتت شبيه

من توسل بغري اهلل  :وقالوا، فاعتربوا ذلك شرك فيهم. واألولياء الصاحلني له األطهارآو  النيب 
ن إىل يوم آلال حممد من آأال لعنة اهلل على أعداء  !!وزيارة القبور شرك باهلل تعاىل  ،فقد كفر

 .الدين
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تدل على تفاهة عقل صاحبها ة، هتاف إشكاالتين أستحي واهلل من مناقشة هكذا إ
للتكليف  وبيان الباطل للناس امتثاال  ، ولكن ما احليلة فالبد من الدفاع عن احلق واضطرابه،
 .الشرعي

محد احلسن أمام املهدي وال يصح من السيد هو اإل (ل حممدآبقية ) ل حيدر مشتت أنوقو 
 !ينسب ذلك إىل نفسه  أن

نه أوهذا ثابت ومل يدل أي دليل على  (بقية اهلل تعاىل)هو  Xمام املهدي اإل ن  إ :فأقول
ام املهدي مإلبل هو ممثلهم يف هذا الزمان فيصح أن نقول أن ا، منهم  ألنه ؛(بقية آل حممد)
ني مخلف فيكم أ) :ما معناه وهو ذو القرىب بدليل قول الرسول حممد  (ل حممدآ) هو

 اإلمامهو  اآلن ةفالعرت  ،(الحوض ولن يفترقا حتى يردا علي   .....الثقلين كتاب اهلل وعترتي 
ة فبقي .هم ذريته إنسانكل   ةبقي إنبل  !!نقول هو بقية نفسه  أنفكيف يصح  X املهدي

محد أاآلن بالسيد  املتمثلةو  X املهدي اإلمام ةهم ذري X املهدي باإلمام املتمثلة( مدآل حم)
 (. Xاملهديني من ذريه القائم أول) احلسن

أي مبقي واختص ( خملف أين)  لقول الرسول حممد الطاهرة العرتةفبقيه اهلل ورسوله هم 
 ةومهلك دول، العدل يف كل األرض ةدولومقيم  العرتةممثل  ألنه ؛اهلل ةبقي بأنه X اإلمام املهدي

َوَأْشَرَقِت ﴿ أي اهلل يف اخللق األرضل هو رب ، بن الناطقآالقر  X وهو، الظلم واالحنراف
هو  X كان القائم  فإذا ،X بنور القائم أشرقتأي  األئمة عن ، ( )﴾اأْلَْرُض بُِنوِر رَب َِّها

 اإلمامن أ؟ فالقائل ب(  آل حممد)ة العرت  ةيف هذا الزمان فيا ترى من هو بقي ةن والعرت آالقر 
 نإذ!! بقيه نفسه  X املهدي اإلماميكون  أنيستلزم   هو بقيه آل حممد X املهدي
 .ثنا عشر املهدينيهم ذريته اإل X املهدي باإلمام املتمثلة العرتةيكون بقية  أنفيجب 

 باإلمامليس خمصصه (  بقيه آل حممد) إنولو تنزلنا جدال  عن كل الكالم السابق فنقول 
 X وبعده العسكري ، كان هو بقيه آل حممد  X اهلادي اإلمامففي زمن  ،املهدي فقط

 املهدي اإلماموبعد  ، هو بقيه آل حممد X املهدي اإلماموبعده  ، هو بقيه آل حممد
                                                           

 .81: الزمر - 
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X املهدي اإلمامثنا عشر املهديني من ذرية يكون اإل X وبذلك  ، هم بقية آل حممد
  وبعده يكون بقيه آل حممد،  آل حممد ةهو بقيه اهلل وبقيX  املهدي اإلماميكون 

 .وال مانع من ذلك ال شرعا  وال عقال  ، هو ولده املهدي األول

ن وردت بعض إفهي و ، محد احلسن لنفسهأاليت نسبها السيد ( الركن الشديد)أما صفة 
هذا املعىن غري  إنولكن هذا ال يعين  عشر، تنطبق على الثالمثائة والثالثة إهناالروايات تنص على 

كان الثالمثائة والثالثة   فإذا ،ةولوياألمن باب ، قابل لتضيق دائرته حىت يصدق على شخص واحد
اليماين )على قائدهم ومربيهم  الصفةتصدق هذه  أن األوىلفمن ( الركن الشديد)ـ عشر يتصفون ب

 فمثال   ،فاألدىن األدىنشرف مصاديقها مث أعلى  أوىلالصفات تصدق أو ن املفاهيم أل ؛(املوعود
 وفاطمةمث علي   مث على حممد، كرمنياأل أكرم >انطباقها على اهلل  فأول( الكرمي) صفة
 ،أفرادها بأحدخنصصها  أنوميكن ، جلميع الكرماء ة، فهي صفه عامفاألدىن األدىنمث  

من املفاهيم ) إن ةوكما يعرب املناطق ء،هم الكرما  العرتة أوهو الكرمي  حممد : فنقول مثال  
املصاديق نسبه يف انطباق  أكثرأي يصدق على مصاديقه بالتفاوت، وطبيعي إن ( كما هو مشك

 .منه ثانيا وهكذا األدىن إىلمث  ،أوال  املفهوم عليه يكون انصراف املفهوم له 

ختصيصها  أردنا إذان عشر عموما ، ولك والثالثة الثالمثائةتصدق على  (الركن الشديد) فصفه
 أوصلهموهو الذي ، كما قلنا قائدهم ومربيهم  ألنه ؛(اليماين) ـختصص ب فإهناق اشرف مصدأب

على اليماين قائد جيش  أوىل (الركن الشديد)ة فيكون انطباق صف السامية املرتبةهذه  إىل
عن  اليماين بصفات ال تقل ة ئمألامث على جيش الغضب كل حبسبه، وقد وصف ، الغضب
نه يدعو إىل احلق أالنار، و  أهلوامللتوي عليه من  راية، أهدىنه أ: مثل( الركن الشديد)صفه 

أي معتصم باهلل ، وغريها من الصفات اليت تشري إىل إن اليماين معصوم... والصراط املستقيم 
 .X قيام القائم ةمقدم ألنه ؛فاتصف بأنه أهدى الرايات ،X وباإلمام املهدي

 أسندها (قبض األرواح)لة أمس فمثال   ،املطهرة والسنةن الكرمي آيشهد بصحته القر  وهذا املعىن
، ( )﴾اللَُّه يَ تَ َوفَّى اأْلَنْ ُفَس ِحيَن َمْوِتَها﴿: اهلل تعاىل يف عده جهات، فتارة يقول عز من قائل
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 .( )﴾ف َّْتُه ُرُسلَُناتَ وَ ﴿ :يقول أخرى وتارة ،( )﴾يَ تَ َوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوتِ ﴿ :يقول جل جالله تارةو 
 أناهلل تعاىل وتدبريه فيصح  بأمريعملون  واملالئكةن ملك املوت أل ؛تعاىل كالمهوال تناقض يف  

 .نسند عملهم هلل تعاىل

يَا أَي َُّها الَِّذيَن ﴿ :نآنه كما قال اهلل تعاىل يف القر أ: ما معناه األئمة وكذلك ورد عن 
مث على  أوال  عليه ( مياناإل) فتصدق صفه ،املؤمنني أمري ألنه ا؛وأوهل أمريها X كان علي  ﴾آَمُنواْ 

 .غريه كل حبسبه

نه وحده أيعين  وهذا ال أشهريضع السيف على عاتقه مثانية  Xالقائم  إنوكذلك ورد 
بل يضعون سيوفهم على عواتقهم، ولكن نسبت هذه ، كذلك  أصحابهالذي يفعل ذلك بل 

، فيكون أصحابهائدهم ومرشدهم من دون نفيها عن وق أفضلهم ألنه ؛Xللقائم  الصفة
 .يضعون سيوفهم على عواتقهم لقتل املنحرفني عن الدين وأصحابهالقائم  إن: الكالم

بينما الذي قام بفتح املدينة هو جيش امللك وليس امللك  ،فتح امللك املدينة: وهذا نظري قولنا
 .قائدهم وموجههم ألنهولكن نسب الفتح للملك ، نفسه

 بأبسطجلهله ( حيدر مشتت) افتضاحمزيد بيان وبه يتبني  إىلحيتاج  وال، وهذا الكالم واضح
 !!!وهلل يف خلقه شؤون  وأوضحها األمور

 فهذا ما ال Xاحلسني  اإلمامهو  Xاملهدي  اإلمامن وصي أقول حيدر مشتت ب وأما
املهديني من ذرية  رآخخيرج على  X، فاحلسني سيأيتبل الدليل ضده كما  ،أصال  دليل عليه 
حممد ) اإلمامخيرج بعد  Xاحلسني  اإلمامن أن قلنا بإله عقب، ف دال يوجوالذي  Xاحلسني 

عديدة  أخبارواليت نصت عليها  Xيستلزم نفي ذرية القائم  (Xبن  احلسن العسكري 
 .معنويا   تواترا   ومتواترةصحيحة السند 

                                                           

 .  : السجدة - 
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 ال Xاحلسني  اإلمام الذي خيرج علية إلماما إنالرواية اليت تنص على  ئالقار  أيها ليكإو 
 .املهدي له ذريه قطعا   اإلمامن أل ؛Xاملهدي  اإلمامنه املقصود به غري أعقب له، وهذا يعين 

x احلسن الرضا  أيب ىعل محزة أيبدخل علي بن ) :قال ،عن احلسن بن علي اخلزازX 
ال : يقول Xر بن حممد مسعت جدك جعف إين: ، فقال لهنعم: قال؟  اإلمام أنت: فقال له

 إنماتناسيت، ليس هكذا قال جعفر،  أويا شيخ  أنسيت: وله عقب، فقال إال اإلمام نيكو 
الحسين بن  اإلمامالذي يخرج عليه  اإلمام إالوله عقب  إال اإلمامال يكون : قال جعفر

 .( ) (صدقت جعلت فداك هكذا مسعت جدك يقول :فقال له ،عقب له نه الإف Xعلي 

هو احلجة حممد بن  Xاحلسني  اإلمام هالذي خيرج علي إنالرواية مل تنص على : فأوال  
املهديني  آخرفقط مما ميكن محلها على ( اإلمام)بل اقتصرت على ذكر  Xاحلسن العسكري 

 .Xاملهدي  اإلمام أبيهمبعد  األمة إمامةالذين يقولون  X املهدي اإلماممن ذرية 

ليس له عقب، والثابت  Xالذي خيرج عليه احلسني  اإلمام إنالرواية نصت على  إن: وثانيا  
الذي خيرج عليه احلسني  أنفيتعني  ،ثنا عشرله عقب وهم املهديني اإل Xاملهدي  اإلمام إن
X  حممد بن احلسن العسكري  اإلمامليسX  املهدي  اإلماماملهديني من ذرية  آخربل هو
X . املهدي  ماإلماليك الروايات اليت تنص على ذرية إوX. 

ومن  إماما  ثنا عشر إنه سيكون من بعدي إ ،يا علي ...) :Xلعلي  وصية رسول اهلل 
سلمها يفل (أي احلسن العسكري) حضرته الوفاة فإذا: قال أن إىل ... ثنا عشر مهديا  إبعدهم 

ثنا إثم يكون من بعده  إماما  ثنا عشر إفذلك  ،محمد آلابنه محمد المستحفظ من  إلى
المقربين له   أولابنه  إلىفليسلمها ( املهدي اإلمامأي ) حضرته الوفاة فإذا ،يا  عشر مهد

 أولوهو  ،واالسم الثالث المهدي ،حمدأو  عبد اهللوهو  أبي كاسماسم   أساميثالثة 
 .( )(المؤمنين

                                                           

 .33 ص: غيبة الطوسي - 
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حد عشر أمنا بعد القائم  إن ،حمزة أبايا ): نه قالأيف حديث طويل  X عبد اهلل أيبعن 
 .( ) (Xولد الحسن من  مهديا  

 أبيكمسعت من  ،يا بن رسول اهلل :X قلت للصادق جعفر بن حممد) :األنواريف حبار 
X ولم يقل  ثنا عشر مهديا  إقال  إنما: فقال. إماما  ثنا عشر إيكون من بعد القائم : نه قالأ

وقد  .( )(مواالتنا ومعرفة حقنا إلىولكنهم قوم من شيعتنا يدعون الناس ، إماما  ثنا عشر إ
، اإلمامةوليس مطلق  املطلقة اإلمامةيف هذا احلديث نفى عن املهديني  اإلمام إنبينت فيما سبق 

 .فراجع

x  املهدي  اإلماميف التوقيع اخلارج منX  ل حممدآيف كيفية الصالة على حممد و: ( ...
ميع في نفسه وذريته وشيعته ورعيته وخاصته وعامته وعدوه وج( Xأي القائم ) اللهم أعطه

ومد في  من ولده، وصل على وليك ووالة عهده، واألئمة ...أهل الدنيا ما تقر به عينه 
 .( )(نك على كل شيء قديرإمالهم دنيا وآخرة آوزد في آجالهم، وبلغهم أقصى  أعمارهم،

اللهم صل على والة عهده  ...) :Xالرضا  اإلمامعن  Xاملهدي  لإلمام الدعاءيف 
 أسندتوتمم لهم ما  ،واعز نصرهم ،آجالهموزد في  ،آمالهمهم وبلغ، من بعده واألئمة

معادن   فإنهم ،أنصارا  وعلى دينك  ،أعوانا  واجعلنا لهم  ،وثبت دعائهم ،لهم أمرك من إليهم
وخالصتك من  ،أمركووالة  ،ودعائم دينك ،توحيدك وأركان ،وخزان علمك ،كلماتك

والسالم عليه  ،نبيك أوالدوصفوة  ،كأوليائوسالئل  وأوليائك ،وصفوتك من خلقك ،عبادك
 .(1) (وعليهم ورحمة اهلل وبركاته

 وأمتهوولده وذريته  وأهلهفي نفسه  أعطهاللهم ... ) :ورد يف نفس الدعاء السابق وأيضا  
 .(5) (...وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر بع نفسه
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x  املهدي اإلمامورد عنX   احلسني  اإلماميف دعاء الثالث من شعبان مولدX: ( ...
بكته  بحق المولود في هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهالله ووالدته، أسالك إنياللهم 

دود م، المةاألسر وسيد  ،يها، قتيل العبرةتومن عليها ولما يطأ الب واألرضالسماء ومن فيها 
الفوز معه في و  ،من نسله، والشفاء في تربته ةأالئم أنمن من قتله ؤ ، المةيوم الكر  بالنصرة

ويرضوا  ،الثأرويثأرون  ،األوتار امن عترته بعد قائمهم وغيبته، حتى يدركو  واألوصياء، أوبته
 .( ) (...، صلى اهلل عليهم مع اختالف الليل والنهارأنصارويكونوا خير  ،الجبار

من يؤمن به وميهد له وهو  أولوهو ( محدأ)هو ابنه  Xاملهدي  اإلماموصي  إنوهبذا يثبت 
  X احلسني اإلمام وأوهلم األئمة عشر مث تكون رجعه  األحداليماين املوعود وبعده ولده 

 . كما ورد عنهم

َبْل نَ ْقِذُف بِاْلَحقِّ ﴿: قال تعاىل الرياح، أدراجيضا  يذهب كالم الشيخ حيدر مشتت أوهبذا 
الستدالل يف هذا املوضوع يف كتاب وقد مت تفصيل ا .( )﴾َعَلى اْلَباِطِل فَ َيْدَمُغُه فَِإَذا ُهَو زَاِهق

فمن شاء  X املهدي اإلمام أنصارحد إصدارات أ( الرد احلاسم على منكري ذريه القائم)
 .فلرياجع

* * * 

 X نك ابن اإلمامأنك اليماين املوعود و أتدعي ) :قول الشيخ حيدر مشتت -8
 (....سبحسيين كما ال خيفى علما  إن الثابت أن اليماين حسين الن  Xواملهدي

 :ويرد عليه

  ،بدا  أبذلك  روايةحسين ومل ترد  بأنهللشيخ حيدر مشتت يثبت نسب اليماين  أينمن  -أ
اليماين حسيين النسب  ن  أاليماين حسين بل سيتبني  ن  أدليل على  بأنهما تومهه  ةمناقش وسيأيت
 .قطعا  
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 إال X أي شخص قبل قيام القائم إتباعبعدم   البيت أهلوردت توجيهات  -ب
 :X احلسني ةرجل من ذري

ن آلل محمد إف وشذاذ من آل محمد  وإياك... ): يف خرب طويل Xجعفر أيبعن 
حتى ترى رجال  من ولد ، وال تتبع منهم رجال  أبدا   األرضفالزم  ،ولغيرهم رايات رايةوعلي 

ن عهد نبي اهلل صار عند علي بن إف ،معه عهد نبي اهلل ورايته وسالحه Xالحسين 
بدا  أهلل ما يشاء، فالزم هؤالء اويفعل  X يثم صار عند محمد بن عل ،X لحسينا

 رايةومعه  ،وبضعه عشر رجال   ثالثمائةخرج رجل منهم معه  فإذاومن ذكرت لك  وإياك
حتى يمر بالبيداء حتى يقول هذا مكان القوم الذي يخسف  المدينةرسول اهلل عامدا  إلى 

 إال Xأي رجل قبل قيام القائم  إتباعبالنهي عن  الداللةح وهذا احلديث واض .( ) (.. بهم
اليماين الذي خيرج قبل قيام  ةونصر  بإتباع مأمورون إنناومن املعلوم  ،X احلسني ةرجال  من ذري

 .X القائم

ن رايته رأيه هدى، وال يحل إوإذا خرج اليماني فانهض إليه ف... ): Xعن الباقر
لى طريق إالحق و  إلىألنه يدعو  ؛ذلك فهو من أهل النارلمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل 

 .( )(مستقيم

إذن البد أن يكون اليماين حسيين النسب؛ ألنه لو كان حسين النسب لكان منهيا  عن 
بدا  حتى ترى رجال  من ولد الحسين أوال تتبع منهم رجال   )...: Xإتباعه بقول الباقر 

X).... 

وال  )... :Xلقول الباقر ، Xمن ذريه اإلمام املهدي ، ا  بل البد أن يكون اليماين حسيني
معه عهد نبي اهلل ورايته  Xبدا  حتى ترى رجال  من ولد الحسين أتتبع منهم رجال  

 ثم صار عند محمد بن علي  ،ن عهد نبي اهلل صار عند علي بن الحسينإف ،وسالحه
 ...(.ويفعل اهلل ما يشاء
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ن عهد نبي اهلل صار عند إف) :Xدليل قول الباقر ب( الوصية) هو فعهد رسول اهلل 
ألن الوصية ؛ (...ويفعل اهلل ما يشاء Xثم صار عند محمد بن علي  ،علي بن الحسين

وبعده إىل  Xوهي العهد تنتقل من إمام إىل اإلمام الذي بعده حىت تنتهي إىل اإلمام املهدي 
، وأول الثالمثائة والثالثة عشر X والذي هو أول مؤمن باإلمام املهدي ،ذريته وأوهلم أمحد
 :نص وصيه وعهد رسول اهلل  ئليك أيها القار إوقائدهم وأمريهم، و 

في  قال رسول اهلل ) :قال ،Xمري املؤمنني أعن  ،عن آبائه ،Xيب عبد اهلل أعن 
 رسول اهلل  فأملى ة،ودوا صحيفةاحضر  ،يا علي :Xالتي كانت وفاته لعلي  الليلة

ومن  إماما  ثنا عشر إنه سيكون بعدي إ ،يا علي :فقال ،لى هذا الموضعإهى وصيته حتى انت
: ن قالأىل إوساق احلديث  ،إمامثني عشر اإل أوليا علي  فأنت ،ثنا عشر مهديا  إبعدهم 

فذلك  ،من آل محمد  ظالمستحفلى ابنه محمد إ( أي العسكري) وليسلمها الحسن
املهدي  اإلمامأي ) الوفاةحضرته  فإذا ،شر مهديا  ثنا عإثم يكون من بعده  إماما  ثنا عشر إ

X ) وهو عبد اهلل  أبياسم كاسمي واسم  أسامي ثالثةالمهديين له  أولابنه  إلىفليسلمها
 .( ) (المؤمنين أولوهو  ،حمد واالسم الثالث المهديأو 

 -الذي هو واجب النصرة  -فالبد أن يكون اليماين  ،رسول اهلل  ةفهذا هو عهد ووصي
نه مذكور يف تلك الوصية، وال يوجد شخص مذكور يف تلك إأي  عنده وصيه رسول اهلل 

الذي هو أول املهديني من ذريه  Xإال ابن اإلمام املهدي  Xالوصية بعد اإلمام املهدي 
كما نصت عليه الوصية، ( أول املؤمنني)ويتصف بأنه ( أمحد)، والذي أحد أمساءه Xالقائم 
 X، فالبد أن يكون موجودا  قبل قيام اإلمام املهدي Xباإلمام املهدي نه أول من يؤمن إأي 

 .نه أول املؤمننيأليصدق عليه 

وأول من يؤمن به وميهد له  Xاإلمام املهدي  ةاليماين حسيين النسب من ذري إن   ،والنتيجة
عه عهد نه مأو  ،وال حيل ألحد أن يتبع غريه ،(الثالمثائة والثالثة عشر)وهو أمري جيش الغضب 

 .نه مذكور يف الوصية وامسه أمحدإأي  رسول اهلل 
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 :يدل على ثالثة أمور ...(معه عهد رسول اهلل وسالحه ورايته... ): Xوقول الباقر 

 .وهو الوصية وقد تقدم شرحها أن يكون معه عهد رسول اهلل  :األول

 ال تنصيب الناس، وهي البيعة هلل أي تنصيب اهلل أن يكون معه راية رسول اهلل  :الثاني
واليماين هو رافع وحامل راية اإلمام املهدي ، (البيعة هلل)وقد ورد إن راية القائم مكتوب عليها 

Xألنه وزيره ووصيه كما كان اإلمام علي  ؛X  فال بد أن يكون حامل راية رسول اهلل ،
 .كالدميقراطية وغريها  اليماين داعيا  إىل حكم اهلل تعاىل وتنصيبه وال خيضع للسياسات املعاصرة

 .الرسول اخلالدة ةن الكرمي معجز آوهو القر  (سالح رسول اهلل )أن يكون معه  :الثالث

، ورايته، وسالحه، ال تنطبق إال على السيد أمحد عهد رسول اهلل : وكل هذه الصفات
 Xاملذكور يف الوصية بأنه من ذريه اإلمام املهدي  Xاحلسن وصي ورسول اإلمام املهدي 

 .Xوامسه أمحد وأول مؤمن به 

ال إن أولهم من البصرة أ )...: قال ،يف تعداد الثالمثائة والثالثة عشر Xوعن اإلمام علي 
 .ألن السيد أمحد احلسن من البصرة ؛فذكره بالبلد أيضا   .( ) ...(خرهم من األبدالآو 

 ... البصرةمن و ) :فقال ،يضا  يف تعداد الثالمثائة والثالثة عشرأ Xوقد ذكر الصادق 
 .( )( ... حمدأ

 (البيعة هلل) إىل أن السيد أمحد هو الوحيد الذي دعا إىل تنصيب اهلل تعاىل ورفع راية ةضافإ
. اهلل تعاىل وتنصيبه ةحاكمي ةهنا خمالفأورفض كل مبادئ الدميقراطية اليت من ش، وتطبيقا   ا  نضري

ناظرة يف القرآن الكرمي إلثبات صحة والسيد أمحد احلسن هو الوحيد الذي حتدى اجلميع بامل
 .حد لذلكأدعوته ومل عجبه 

* * * 
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كما   X إن اليماين هو الذي يسلم الراية بيد اإلمام )... :مشتتقول الشيخ حيدر  -9
مث خيرج ) :Xمن اإلمام الصادق الواردةعلما  إن الرواية  ،أنت يف منشوراتك أهو ثابت وكما تقر 

وقد قلت  ،(فيبايعه ويبايعه سائر العسكر الذي مع احلسني -قال  أنإىل  -احلسين الفىت الصبيح 
يس لهلل تعاىل كنزا  بالطالقان  إن: ) Xعن الباقر (محد احلسن اليماين املوعودأالسيد ) يف منشور

يقودهم شاب من بين هاشم على  ،محدأمحد أخبراسان شعارهم  ألفثنا عشر إ ةبذهب وال فض
ولو  إليهمسعتم بذلك فسارعوا  فإذا ،عابر الفرات إليهنظر أ كأين ،راءمح عصابةعليه  ،شهباء ةبغل
علما   ،وتقصد بذلك نفسك (األولمحد هو اسم املهدي أ: )وقد قلت متابعا   ،(على الثلج حبوا  

مث خيرج : )ليك الروايةإو  ،إن كنوز الطالقان جتيب الفىت احلسين: قال X إن اإلمام الصادق
الوجه الذي حنو الديلم وقزوين فيصيح بصوت له فيصيح يا آل أمحد أجيبوا احلسين الفىت الصبيح 

 ةامللهوف واملنادي من حول الضريح، فتجيبه كنوز الطالقان وأي كنوز ليست من ذهب وال فض
 :وهبذا يتضح لنا عدة أمور( اخل... بل هي رجال كزبر احلديد

 ،ملوعود بدليل الرواية اليت سقتها إليكإن كنوز الطالقان جتيب الفىت احلسين وهو اليماين ا - 
اإلمام  ننك أوأنت تدعي أن كنوز الطالقان جتيبك أنت أمحد املهدي األول وأنت كما تدعي 

X  نك حسيين النسبإأي. 

بدليل إن القائد احلسين الذي جتيبه   ،ليس كما تدعي( أمحد أمحد)املقصود بشعارهم  - 
أمحد )فلو تنزلنا جدال  إهنا تنادي باسم القائد . بوا امللهوفيا آل أمحد أجي: كنوز الطالقان ينادي

فقد ثبت إن القائد الذي جتيبه هذه الكنوز حسين النسب وليس حسيين كما تدعي، ( أمحد
  ما رسول اهللإاملقصود منه ( أمحد أمحد)ولكن احلق أن هذه الكنوز رجاال  بالطالقان شعارهم 

والذي هو  Xما أن يكون املقصود اسم اإلمام املهدي إو  ،(دأمح)ن اسم الثاين كما ال خيفى إف
 .انتهى كالم ابن مشتت .((يا آل أمحد)أمحد وهو االسم الثاين لكالمها وبدليل نداء احلسين 

 :بعدة نقاط ويرد عليه

ثم يخرج  ...) :بدليل قوله ،بل يطلبها لغريه، الفىت احلسين ال يطلب اإلجابة لنفسه إن   - 
 أجيبوا ،حمدأيا آل : ى الصبيح الذي نحو الديلم يصيح بصوت فيصيح لهالحسني الفت
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 هو رجل من أهل العراق وحول ضريح اإلمام علي. ( ) (الملهوف والمنادي من حول الضريح
X  أي من جنف الكوفة، ويدل على ذلك أيضا  مسري الفىت احلسين بكنوز الطالقان حىت يأيت
 ....( الكوفةحتى يرد  )... :الكوفة

وليس  Xفالفىت احلسين يطلب النصرة لرجل من العراق حول ضريح اإلمام علي  ،إذن
هلل تعالى كنزا  بالطالقان ليس بذهب  إن) :X لنفسه، ويدل على ذلك أيضا  قول اإلمام الباقر

 .( ) ...((حمد، أحمدأ)بخراسان شعارهم  ألفا  ثنا عشر إ ةوال فض

وهذه الدعوة متمثله  ةمعين ةلدعو  ةه الكنوز مناصر يدل على إن هذ( أمحد ،أمحد: )فشعارهم
جيبوا امللهوف أ ،محدأا آل ي): وأمحد هذا هو املقصود من قول الفىت احلسين(. أمحد) بشخصية

وهو الذي ، فأمحد هو امللهوف وهو املنادي من حول الضريح. ...(واملنادي من حول الضريح
 .بيح الوجهجتيبه كنوز الطالقان بقيادة الفىت احلسين الص

حبيث من يقرأ ( أمحد أمحد)ن الشعار يدل على هوية اجليش وانتمائهم لقائدهم أإضافة إىل 
يعلم إهنم متوجهني من إيران إىل العراق لنصره قائد يسمى ( أمحد أمحد)أو يسمع شعارهم 

وهو املهدي األول من ذريه اإلمام ( أمحد)شخص يسمى  ة، أو إهنم يتبنون فكر ودعو (أمحد)
ال  Xوهو اليماين املوعود؛ ألن اإلجابة والنصرة تكون قبل قيام اإلمام املهدي  Xملهدي ا

 رايةمن  أهدىليس من الرايات ) و (النار أهلالملتوي عليه من ) ،تكون إال لليماين
 .(اليماني

فإن هذا تأويل والتأويل ال  املقصود منها النيب حممد  ن  أعلى  (محدأمحد أ)وأما من فسر 
أول )الذي هو  (أمحد) ـإذ من املمكن أن تفسر ب، ر إليه إال عند الضرورة وال ضرورة يف املقاميصا

وامسه أمحد كما   Xباإلمام املهدي (أول املؤمنني)الذي هو  Xالقائم  ةمن ذري (املهديني
 .رسول اهلل  ةجاء يف وصي
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ر تلك الشخصية ال يفيدنا التعبري وحص على رسول اهلل  (محدأمحد أ)ومحل شعارهم 
فكل الرايات املرفوعة اآلن  ،(الشيء إذا كثرت قيوده عز وجوده) :وكما يقولون ،ليسهل معرفتها

أمحد )فالبد أن يكون هذا الشعار . وترفع هذا االسم شعارا  هلا تدعي أهنا تنتسب إىل حممد 
املقصود به أهدى فالبد أن يكون  ،(النيب حممد )خمصا  ومقيدا  هلذا املفهوم العام  (أمحد

 .واليت يرفعها وزير اإلمام وابنه اليماين املوعود أمحد Xالرايات اليت تظهر قبل قيام القائم 

؛ ألن الرايات Xباإلمام املهدي  (أمحد أمحد)وهذا الكالم يرد أيضا  على من فسر شعارهم 
أمحد )ان أو الشعار اآلن كثرية، فالبد أن يكون هذا العنو  Xاليت تدعي التمهيد لإلمام املهدي 

ليكون خمصصا  ومميزا  هلذه الراية من سائر الرايات املدعية  X يقصد غري اإلمام املهدي (أمحد
 X باملمهد احلق لإلمام املهدي ةإذن فأمحد راية حق متمثل. Xللتمهيد لإلمام املهدي 

 .واملميزة له عن سائر املدعني الكاذبني

: وهذه الرواية تقول ،يقوم من مكة وليس من العراق X اإلمام املهدي إضافة إىل ذلك فإن  
يف جنف  Xأي ضريح اإلمام علي  ...( أجيبوا الملهوف والمنادي من حول الضريح)

فاملنادي  ،إذن. مبكة Xومن املعلوم أن جميء كنوز الطالقان قبل قيام اإلمام املهدي  ،الكوفة
، Xلفىت احلسين هو غري اإلمام املهدي ا ةمن حول الضريح الذي جتيبه كنوز الطالقان بقياد

وامسه أمحد وهو أول  Xالقائم  ةفالبد أن يكون هو اليماين املوعود احلسيين النسب ومن ذري
 .املؤمنني كما قدمنا

فال  ،بعد قيامه وقدومه إىل العراق Xنه يبايع اإلمام أإن رواية الفىت احلسين تدل على  - 
وهو  ،(جيش الغضب)ليماين قائد الثالمثائة والثالثة عشر ألن ا ؛نه هو اليماينأيكون بذلك 

ويدل على ذلك ما  ،قبل قيامه وعند قيامه مبكة املكرمة Xاملنصور الذي يبايع اإلمام املهدي 
أمير جيش الغضب ليس من ذي وال ذهو لكنهم يسمعون صوتا  ما ) :نقله السيد ابن طاووس

 .( ) (يماني ةخليفس من ذي وال ذهو ولكنه قاله إنس وال جان بايعوا فالنا  باسمه لي
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ؤلئك قوم يأتون أ )... :يف وصف جيش الغضب وقائدهم Xوما جاء عن أمري املؤمنني 
في آخر الزمان قزع كقزع الخريف، والرجل والرجالن والثالثة من كل قبيلة حتى يبلغ 

باقرا  باقرا   :قولمث هنض وهو ي ،أميرهم واسمه ومناخ ركابهم ألعرفتسعه، أما واهلل إني 
 .( ) (ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرا   :مث قال باقرا ،

وبالربط بني اخلرب األول والثاين يتضح أن أمري جيش الغضب هو اليماين، وميتاز بأنه أعلم 
يف أول  Xنه والثالمثائة والثالثة عشر يبايعون اإلمام املهدي أالناس بالقرآن والسنة املطهرة، و 

 .مبكة املكرمة قيامه

ليك اخلرب الدال إو  ،بعد قيامه عندما يأيت إىل الكوفة Xوالفىت احلسين يبايع اإلمام املهدي 
 ... فتجيبه كنوز الطالقان ...ثم ليخرج الحسني الفتى الذي نحو الديلم  )... :على ذلك

صل به فيت ،ولم يزل يقتل الظلمة حتى يرد الكوفة وقد صفا أكثر األرض فيتخذها معقال  
 ؟ من هذا الذي قد نزل بساحتنا ،بن رسول اهلل يا :ويقولون Xوبأصحابه خبر المهدي 

نه ليعرف أنه المهدي و أاخرجوا بنا إليه حتى ننظر من هو وما يريد وهو واهلل يعلم  :فيقول
كنت مهدي   إنفيخرج الحسني فيقول  ،ولم يرد بذلك األمر إال ليعرف أصحابه به من هو

 :فيقول الحسني ....وخاتمه ودرعه الفاضل  هراوة جدك رسول اهلل  آل محمد فأين
فيمد يده ويبايعه سائر العسكر الذي مع  ،بن رسول اهلل حتى نبايعك كبر مد يدك ياأاهلل 

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

خرة عن القيام وبعد وظاهر هذا احلديث واضح الداللة على إن الفىت احلسين تكون بيعته متأ
قد سبق الفىت احلسين ( قائد جيش الغضب)إىل الكوفة وهبذا يكون اليماين   Xجميء اإلمام

يف مكة  Xهو والثالمثائة والثالثة عشر عند أول قيامه  Xبالبيعة وسلم الراية لإلمام املهدي 
 .املكرمة وقبل جميئه للعراق ولقاءه مع الفىت احلسين
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ال يكون حسين النسب  X أن اليماين واملمهد الرئيسي لإلمام( ا  ثامن)قد ذكرت يف  - 
ختصر على إعادة ذكر الروايتني اللتني يدالن على أوسوف  ،بل ال بد أن يكون حسيين النسب

 .ذلك ومن أراد التفصيل فلرياجع

 8إن اهلل ): نه سئل عن الفرج مىت يكون ؟ فقالإ Xعن أيب جعفر حممد بن علي 
يرفع آلل جعفر بن أبي طالب راية : ، مث قال﴾ِظُروْا ِإنِّي َمَعُكم مَِّن اْلُمنَتِظرِينَ فَانْ تَ ﴿ :يقول

رايات،  Xشر، ثم يرفع آلل الحسن بن علي أل عباس راية أضل منها و آضالل، ثم يرفع 
 .( ) (فيها األمر يةار  Xوليس بشيء، ثم يرفع لولد الحسين 

ن آلل محمد وعلي راية إف ،د وإياك وشذاذ من آل محم)...: Xوعن الباقر 
فالزم األرض وال تتبع منهم رجال  أبدا  حتى ترى رجال  من ولد الحسين معه  ،ولغيرهم رايات

 .( ) ...( وسالحهعهد نبي اهلل ورايته 

والروايتان واضحتان الداللة على إن الراية الواجبة اإلتباع ال بد أن يكون قائدها حسيين 
أوجبوا طاعته  ألن األئمة  ؛بذلك أن اليماين حسيين النسب النسب وليس حسين، فيثبت

بل إن احلديث األول ينص على إن الرايات احلسنية ليست بشيء أي . ونصرته على الناس
الملتوي عليه من )و ( الرايات أهدى)ليست على احلق احملض الذي يتصف به اليماين املوعود 

 .(النار أهل

. ألنه حسين النسب قطعا   ؛يأيت من إيران ليس هو اليماين وبذلك يكون الفىت احلسين الذي
ما هكذا يا سعد تورد ) :، فأقول لهوبذلك أيضا  ثبت جهل الشيخ حيدر مشتت وختبطه العشواء

 .ودع العلم ألهله وال تقحم نفسك مبا ليس لك به علم( اإلبل

ين هو الفىت يقول إن اليما ةفتجده مر ، إن الشيخ حيدر مشتت متناقض يف كل شيء -1
أخرى يناقض كالمه ويقول إن اليماين خيرج من  ةوجتده مر ، احلسين الذي خيرج من خراسان
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 ةعن بعض األسئلة املوجه 5 ص   اليمن، فقد أجاب هو أو من ميثله يف جريده القائم العدد 
 :وها حنن نذكرها ،ةمتناقض ةهلم عن اليماين وقد أجاب بأجوب

 ؟ ن املهدي خيرج من اليمنأتقول  اليت ةما معىن الرواي:  س)

خيرج املهدي ): قال النيب  119ص ةيف ينابيع املود ةالوارد ةلقد ورد يف الرواي ،نعم :ج
ا إمنو  Xمام املهدي ليس اإل ةواملقصود باملهدي يف هذه الرواي ،...(يقال هلا كرعه قريةمن 

 ...(.املقصود به هو اليماين

فقد ورد أن اليماين امسه  )... :الصفحة األخرية -   وذكر الشيخ حيدر مشتت يف العدد
 (...."ويظهر امللك من صنعاء اليمن" :ففي البحار ،نه خيرج من اليمنأحسني أو حسن و 

وهبذا نص حيدر مشتت على أن اليماين خيرج من اليمن ولكنه وكعادته نقض كالمه هذا مبا 
 :وهو(   )القائم العدد من جريدة  5 ورد يف جواب السؤال الثامن يف الصفحة 

 ؟ من أي مكان يقوم اليماين: 8س)

وكما  ،كما أوضحنا يف صحيفتنا يف العدد السادس إن اليماين هو نفسه السيد احلسين :ج
 ...(.أشارت الروايات املستفيضة إن قيامه يكون من خراسان حيث يبدأ قيامه من هناك

ريح املخجل وهو كاف إلثبات فشل الص ضترك التعليق للقارئ الفطن على هذا التناقأو 
 .-شتت اهلل أمره وجعل جهنم مستقره  -نه مشتت الفكر إوحقا   ،الشيخ حيدر مشتت

* * * 

نداء رقم واحد إىل بقية )ورد يف منشورك املسمى  )... :قول الشيخ حيدر مشتت -1 
 ،(عليه السالم)السيد حممود احلسين  إىل)ق .  هـ1 1  /شوال / الصادر بتاريخ ( أعمال احلج

وإىل السادة الستة الكرام املقربني  ،وإىل السيد احلسين الصبيح الوجه من بني جبال الديلم وقزوين
عليكم إظهار  ،Xوإىل السادة التسعة عشر املتصلني باإلمام املهدي  ،Xمن اإلمام املهدي 
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ين وعلى رؤوس ومبايعته بشكل عل Xالطاعة واإلعالن عنها واالمتثال لوصي اإلمام املهدي 
 .(Xحممد بن احلسن  Xوبعكسه تكونون عاصني ألمر اإلمام املهدي . األشهاد

 Xنك وثقت هؤالء األشخاص ومدحتهم وأقررت باتصاهلم باإلمام املهدي إ: فريد عليه
وعشرين شخصا  متصال  باإلمام  ةوجعلتهم من خاصته واملقربني إليه وعددهم كما ذكرت سبع

سبعة والعشرين مل عجيبك أحد من منهم ويعلن ذلك على رؤوس األشهاد وهؤالء ال ،Xاملهدي 
ومل يظهر الطاعة لك بل على العكس من ذلك فإن أوهلم أفضلهم كما قلت السيد حممود احلسين 

وذلك  ،ظهر كذبك ودجلكأقام بتكذيبك على رؤوس األشهاد و ( عليه السالم)الذي قلت عنه 
وقد ذكرمت ذلك يف كتابكم . (مهند شياع)ورد باسم يف فتوى صدرت عنه رد على استفتاء 

اإلفحام ملكذب رسول اإلمام وهذا يستلزم العمل بقول السبعة وعشرين املتصلني باإلمام وترك 
 .(ألنه ليس حجه على الناس ؛قولك

 :بعدة نقاط ويرد عليه

حيدر )عور، ها هو الشيخ أنه إن ينظر بعني واحده أي أمن صفات الدجال  ن  إ - 
 ،محد احلسن هلؤالءأىل توثيق السيد إفقد نظر  ،خرآىل شيء ويغض النظر عن إينظر ( شتتم

محد أذا مل ميتثلوا لنداء السيد إن هؤالء أعلن أوغض النظر عن كالم السيد يف نفس البيان حيث 
عالن عنها ظهار الطاعة واإلإعليكم ... ) :قال إذ ،Xمام املهدي مر اإلفهم عاصني أل

وبعكسه  ،شهاداأل سرؤو ومبايعته بشكل علني وعلى  Xمام المهدي لوصي اإلمتثال واال
 .(...مام المهديمر اإلتكونون عاصين أل

مام و ينصرون اإلأهنم سيجيبونه إ هنم معصومون وحتما  أمحد احلسن مل يقل عنهم بأفالسيد 
ذا النداء فهم ما بعد هأو  ،Xمام هنم قبل هذا النداء من املقربني لإلأ بل بنَي ، Xاملهدي 

ال إو  ،ماممحد احلسن فهم على منزلتهم من اإلأنداء السيد  اجابو أن إف ،Xمام خاضعني لإل
 .Xمام املهدي وانتصار اإل ةفهم عاصني وفاشلني يف الغربل
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يزيد لعنه فهذا هو  ،املعصومني  ةواألئمنبياء عداء األأعلى  ةوهذه املغالطات ليست غريب
 (.ويل للمصليناربك بل قال  ...   ما قال ربك ويل للذي شربوا) :خزاه يتمثل قائال  أاهلل و 

فحذف  ،( )﴾الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم َساُهونَ  # فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِّينَ ﴿ :قوله تعاىل إىل مشريا  
 ،﴾نَ فَ َوْيٌل لِْلُمَصلِّي﴿واستدل بصدرها  ﴾الَِّذيَن ُهْم َعْن َصالِتِهْم َساُهونَ ﴿ اآليةذيل  يزيد

محد احلسن هلؤالء الذين خاطبهم بالنداء ويغض أوهكذا هو حيدر مشتت يستدل مبدح السيد 
 .لندائهن مل يستجيبوا إالنظر عن هتديده بالعصيان 

محد احلسن ال أن كالم السيد إ يضا  أواضطرابه وتبني ( حيدر مشتت)وهبذا تبني جهل الشيخ 
 .شكال فيه مطلقا  إ

يدل هذا على  وغري ذلك ال محد احلسن ووصفهم باملقربنيأم ن هؤالء الذين خاطبهإ - 
ن هؤالء مكلفني إبل على العكس ف ،Xمام املهدي ن خيذلوا اإلأهنم معصومون وال ميكن إ

 Xو اتصاهلم به أمام هنم بسبب قرهبم من اإلإحد أوال يتصور  ،والتمحيص الغربلةوداخلني يف 
ن احلياة أل ؛ن هكذا فهم سطحي للغايةإف، مشقةوبدون أي  Xمام يستطيعون معرفة رسول اإل
 إبليسوشدد عليه  ،كل حبسبه حد من الغربلة والتمحيصأوال يسلم  ،الدنيا دار امتحان وابتالء

 يغفر للجاهل سبعون ذنبا   ،يا حفص) X:اهلل  يب عبدأورد عن  إذ ،إلغوائهله اورج (نه اهلللع)
 .( ) (ن يغفر للعالم ذنب واحدأقبل 

 إالالعاملون، والعاملون كلهم هلكى  إالالعلماء كلهم هلكى ): أيضا   نهم وورد ع
 .( ) (المخلصون، والمخلصون على خطر

مات املؤمن ترك على جريانه بقدر  إذا) :ما معناه يف كتاب الكايف عنهم  أيضا  وورد 
 .(1) (من الشياطني كانوا مشتغلني به ةمضر وربيع

                                                           

 .8 – 3: الماعون - 
 .88ص  ج: الكافي - 
 .438ص  ج: ميزان الحكمة -0
 بيعةر عدد الشياطين من جيرانه على خلي المؤمن مات إذا): يقول سمعته: قال X جعفر أبيجابر عن  عن -3

 .3 ح  3 ص  ج: الكافي( به مشتغلين كانوا ومضر،
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ال من عصم اهلل تعاىل  إحنراف والكل قابلة يف اال، والتمحيص ةالغربلفكل البشر داخلة يف 
حد على العباد أن اهلل ال يوجب طاعة وذلك أل ؛مام خاصةو من ينوب عن اإلأمام و اإلأكالنيب 

 نبياء يدخل الناس يف باطل وال خيرجهم من احلق، وسرية األ أي ال ،ن يكون معصوما  أال إ
، سرائيل وكان يرى ما حتت العرشإكان من علماء بين ( هللنه الع)فهذا السامري  ،تشهد بذلك

ورغم  ،حمربه ألفثنا عشر إوكان تكتب حتت يده ، عظمسم األو جزء من االأوكان عنده كل 
ن حتمل عليه يلهث إكمثل الكلب كان مثله  و  Xذلك وقف مع فرعون ضد نيب اهلل موسى 

 .ن ترتكه يلهثإو 

 (طاووس املالئكة)حيث كان يسمى ( نه اهلللع) بإبليسابتدأت  ةجاري ةهي سن ةويف احلقيق
الذين خاطبهم  عض هؤالءبن أفرمبا  ،X دمن يسجد آلأولكنه امتنع ، جلماله وكثرة عبادته

ولكن عندما امتحنه اهلل  ةاملالئكومع  بليس كان مقربا  إكمثل   ،محد احلسن مثلهمأالسيد 
 .(مجعنيأناس لعنة لل)صبح أو ، دم فشل يف االمتحانبالسجود آل

محد أولكن عندما امتحنهم بطاعة السيد  Xمام املهدي فرمبا هؤالء كانوا مقربني من اإل
نه لع)بليس إمثال أصبحوا أمحد احلسن وبذلك فشلوا و أاحلسن كربت عليهم وتكربوا على السيد 

 (.اهلل

 بيعتهروا ظهأمنوا به و آمحد احلسن قد ألعل الكثري من املقربني الذين خاطبهم السيد  - 
يصدق حىت  Xمام املهدي باإل تصالاالن معىن إذ إ - هلهأىل إوهذا علم موكول  -وطاعته 

مام مرهم وقرهبم من اإلأوكذلك املقربني ال يعلمون حقيقة  ،على االتصال يف عامل الرؤيا والكشف
مام من خالصهم وتفانيهم يف خدمة الدين احلنيف عدهم اإلإولكن بسبب  ؛Xاملهدي 

محد احلسن وبايعه ولكن بشخصيته أن قد امتثل لنداء السيد ربني، فلعل الكثري من هؤالء اآلاملق
نه أولكنه مبا ، مرهأبل لعله كما قلت عجهل حقيقة ، من االتصال والقرب ةوليس احلقيقي ةالظاهري

 مامنصار اإلأن من وهو اآل ،لندائه فيعترب ملبيا   Xمحد احلسن أعلن طاعته ووالئه للسيد أ
 .X املهدي
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يدل  ال اإلهليةو ختلف قول صاحب الدعوة أبطاء إن إ :ولو تنزلنا عن كل ما سبق فنقول -1
وبسبب  ،ةربعني ليلأوبقي ة واعد قومه ثالثني ليل Xفهذا نيب اهلل موسى  ،على كذبه وبطالنه

ن إهلل تعاىل له ا وحىأنيب اهلل عمران  أيضا  ذلك ارتدوا وعبدوا العجل من دون اهلل تعاىل، وهذا 
مر مث انقلب األ ،خرب قومه بذلكأو  ،نبياء اهلل تعاىلأوسيكون نيب من  ،الذي يف بطن زوجتك ولد

 .Xوكان النيب من ذريتها وهو عيسى  ،Xعمران مرمي  ةزوج توولد

 ،واعد قومه نزول العذاب على الكافرين عدة مرات ومل يكن ذلك Xوكذلك نيب اهلل نوح 
ولكن  ،لك، والقصص يف هذا املوضوع كثري منعنا عن سردها ضيق املقامكثرهم بسبب ذأوارتد 

اليت تؤكد على جواز ختلف قول املعصوم لتعلق  هل البيت أسأكتفي بذكر بعض روايات 
 .( )﴾َيْمُحوا اللَُّه َما َيَشاُء َويُ ْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ ﴿ :وبذلك قال تعاىل ،البداء

ذا حدثناكم بحديث فجاء على ما حدثناكم به، إف... ) :الق نهأ Xيب جعفر أعن 
صدق  :حدثناكم بحديث فجاء على خالف ما حدثناكم به، فقولوا وإذاصدق اهلل، : فقولوا

 .( ) (اهلل تؤجروا مرتين

ن اهلل تعالى قد كان إ ،يا ثابت) :يقول Xجعفر  أبامحزة الثمايل، قال مسعت  أيبوعن 
تد غضب اهلل شا Xتل الحسين قفلما ( أي قيام القائم) السبعينمر في سنة وقت هذا األ

، فحدثناكم بذلك فأذعتم وكشفتم قناع الستر فلم يجعل اهلل لهذا ةربعين ومائألى إفأخره 
بو أقال  ،( )﴾َيْمُحو الل ُه َما َيَشاُء َويُ ْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ ﴿ عندنا مر بعد ذلك وقتا  األ
 .(1) (قد كان ذلك :قال Xاهلل الصادق  با عبدأبذلك فحدثت  :محزة

                                                           

 .01: الرعد - 
 .  033ص: غيبة النعماني - 
 .01: الرعد -0
   033ص: غيبة النعماني -3
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يَا قَ ْوِم اْدُخُلوا اأْلَْرَض اْلُمَقدََّسَة الَِّتي َكَتَب اللَُّه ﴿ :نه سئل عن قولهأ Xاهلل  يب عبدأعن 
واهلل يمحو ما يشاء ويثبت  ،بنائهم فدخلوهاكتبها لهم ثم محاها ثم كتبها أل) :قال ( )﴾َلُكمْ 

 .( ) (بالكتا أموعنده 

 ؟كم الرباط عندكم :Xبو جعفر حممد بن علي أال يل ق): قال ،اهلل اجلعفي يب عبدأوعن 
كان له وزنها ووزن وزنها   ةلكن رباطنا رباط الدهر ومن ارتبط فينا داب: ، قال( ) ربعونأ :قلت

 8 فأوحى اهلل ،سرائيلإكان له وزنه ما كان في بني   ما كانت عنده، ومن ارتبط فينا سالحا  
بسيف وال  افجمعهم ثم توجه بهم فما ضربو  ،ني سأنصركإن ادع قومك للقتال فأليه إ

فدعاهم  ،ني سأنصركإن ادع قومك للقتال فأليه إوحى اهلل أبرمح حتى انهزموا، ثم  اطعنو 
: و النار، فقالأن يختاروا القتال أما إليه إفأوحى اهلل تعالى  ،تنا النصر فما نصرنادوع :فقالوا

هل بدر أمنهم ثالثمائة وثالث عشر عدة  همن النار، فدعاهم فأجاب لي  إحب أالقتال  ،رب يا
 (.لهم 8فتوجه بهم فما ضربوا بسيف وال طعنوا برمح حتى فتح اهلل 

شار أبل ، محد احلسن مل خيرب بأهنم سوف يلبوا نداءهأخاطبهم السيد  نن الذيإل الشاهد حمو 
محد أنا بأن السيد لوق ال  ن تنزلنا جدإيان كما تقدم ذكره، و مكان ختلفهم وعصياهنم بنفس البإىل إ

يف  متأخرا  و حتقق أيتحقق مل و أخبار اإلقق هذا حت عن طاعتهم له فسواء ربخأاحلسن قد 
 ةاملطهر  ةن الكرمي والسنة النبويآمحد احلسن، فهذا القر أفال يدل على كذب السيد  ،املستقبل

 زمانا   ةو حتققت متأخر أومل حتقق  ،ئمةو األأنبياء ا األخرب هبأخبارات اليت تقص علينا كثري من اإل
اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه هبا خرب أخبارات كثرية إومل تدل على كذهبم لتعلق البداء هبا، بل هناك 

بأنه سيفتح له مكة فكان صلح  خبار اهلل تعاىل الرسول إ، كطويال   الكرمي وتأخر حتققها زمانا  
 .دة سنواتاحلديبية وتأخر الفتح ع

ن معىن السالم هو إفذلك  (عليه السالم)محد احلسن للسيد حممود احلسين أما قول السيد أو 
ن السيد حممود احلسين مل أل ؛مان للسيد حممود احلسينمحد احلسن األأفأعطى السيد ، ماناأل

                                                           

 .  : المائدة - 
 .338ص  م: تفسير البرهان - 
 .033ص 348ج: روضة الكافي -0
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ومل يشن حرب االستهزاء كما شنها قريش ، محد احلسن يف ذلك الوقتأيتعرض لتكذيب السيد 
ن وعندما تساوى حممود احلسين مع البقية يف ما اآلأو  ،محد احلسنأهذا الزمان على السيد 

مام مان له من عذاب اهلل تعاىل وسيف اإلأمحد احلسن فال سالم عليه وال أتكذيب السيد 
 .مل يتب نإ ن وسيفه غدا  محد احلسن اآلأوقلم السيد  Xاملهدي 

* * * 

يب، أذكرت يف الكثري من منشوراتك قال يل ): (القحطاين( )حيدر مشتت)قول  -  
ق املسمى  . هـ 1 1  /شوال / يب، وغري ذلك كاملنشورات الصادرة منك بتاريخ أخربين أ

ق ما هذا  . هـ 1 1  /صفر /1 مث ذكرت يف املنشور الصادر عنك بتاريخ  ،ولالبيان األ
ن هذا إفريد عليك  ،(Xمام املهدي ول من تربأ منهم بعد جدي اإلأفقري العبد ال وأنا) :نصه

باء آجداد ىل األإ ن قلت املقصود بأيب معناه جدي استنادا  إف ،نت تدعي العصمةأتناقض واضح و 
عن  ،الرواية الواردة عن الصادق ( اليماين املوعود)يف منشورك  تقد ذكر : قولأ ،ن صعدواإو 
 ثىن عشرا  إمث يكون من بعد "...  :يف الليلة اليت كانت فيها وفاته عن رسول اهلل  ،بائهآ

يب أمسي واسم اسامي اسم كأول املهديني له ثالثة أىل ابنه إذا حضرته الوفاة فليسلمها إف ،مهديا  
 .("ول املؤمننيأمحد واالسم الثالث املهدي وهو أاهلل و  وهو عبد

ال إىل ابنه واملقصود ابنه باملباشرة و إل يسلمها كان يف مقام البيان حيث قا  الرسول : قولأ
 (.... ىل حفيدهإو أبنائه أحد أو أىل رجل من ذريته إيسلمها )لقال  يتهر ذكان من  لو

* * * 

 -أي رواية الوصية  -شكاالت إعدة  ةالرواي همث يرد هذ) (:حيدر مشتت)قول الشيخ  -  
ىل احلسني إيسلمها  Xمام املهدي ن اإلبأ ئمة ل األاوق ،ةهنا متعارضة بروايات الرجعإ

X، اهلل  يب عبدأعن  ،ففي تفسري العياش عن صاحل بن سهلX قال ةطويل ةيف رواي :
حفرته احلسني وال يلي  وإيالجهبذلك جاء احلجة املوت فيكون الذي يلي غسله وكفنه وحنوطه "

 .(Xاحلسني هو  Xمام املهدي ن الذي يلي بعد اإلإوهذا يعين  "ال الوصيإالوصي 
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 :بنقطتني ويرد عليه

كما زعم    Xمام احلسنييسلمها لإل Xمام املهدي ن اإلإمل ترد رواية قط تنص على  -أ
 بروايةبأن يأيت ( حيدر)حتدى الشيخ أو  ،هل البيت أعلى  وافرتاءا   كذبا  ( حيدر)ذلك الشيخ 

 .صرحية

 فهي ال Xمام احلسني ليه اإلي( احلجة)ن بعد موت إاليت تذكر  ةو الروايأروايات لن اإ -ب
ست منحصرة يف ين صفة احلجة لأل ؛Xمام حممد بن احلسن العسكري ن اإلأتدل على 
كما ورد   Xمام املهدي ثنا عشر من ذرية اإلبل تصدق على املهديني اإل ،مام فقطشخص اإل

 هأعطاللهم  ...) :Xمام املهدي يف الدعاء لإل Xالنص على ذلك عن طريق اإلمام الرضا 
اللهم  ...وجميع رعيته ما تقر به عينه وتسر به نفسه  وأمتههله وولده وذريته أفي نفسه و 

 ،واعز نصرهم ،جالهمآوزد في  ،مالهمآوبلغهم  ،ئمة من بعدهواأل ،صل على والة عهده
وعلى دينك  ،عوانا  أواجعلنا لهم  ،وثبت دعائمهم ،مرك لهمأليهم من إسندت أوتمم لهم ما 

وخالصتك  ،ودعائم دينك ،ركان توحيدكأو  ،وخزان علمك ،هم معادن كلماتكنإف ،نصارا  أ
 .( ) (... من عبادك

مام اإل على ترجيح حكم املهديني من ذرية( رمحه اهلل)وقد استدل السيد الشهيد الصدر 
رمحه )ذ قال إ ،منه على حنو االختصار على حكم الرجعة بكالم طويل نذكر شيئا   Xاملهدي 

و خليفته خالل حياته ورمبا أبتعيني ويل عهده  Xمام املهدي ومن هنا سيقوم اإل... ) (:اهلل
حكم )ول لفرتة بعده واحلاكم األ ةالعاملية العادل ةعلى للدولخري ليكون هو الرئيس األيف العام األ

فضل أول قد يكون هو وبالرغم من هذا احلاكم األ ،(ثنا عشرأي املهديني األ( )ولياء الصاحلنياأل
قواله اصر ألعوامل شخصيا   Xمام املهدي نه نتيجة تربية اإلأعتبار اتني بعده بحد عشر اآلن األم
 .ساليبه خبالف من يأيت بعده من احلاكمنيأفعاله و أو 

خري  نه الأ)يصدق  ىل حدإنفسه،  Xعن املهدي  كبريا    نه سيفرق فرقا  إبالرغم من ذلك ف
 .(يف احلياة بعد
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كد وشدد أقبل وفاته قد  Xمام املهدي ن اإلأنعم الشك ...  :(رمحه اهلل ) يضا  أوقال 
يف ( ولياء الصاحلنيحكم األ)طاعة خليفته وعلى ترسيخ إعلى ضرورة  متكررةعالنات عامليه إب
هنا إدرجة الكمال املطلوب، ف ةحيث ال تكون بالغ ةن البشريأ الإ، عميقا   ذهان ترسيخا  األ

 .ثر من جمالكأستكون فطنة العصيان والتمرد يف 

املصاعب ال يعين الفشل حبال، بعد القواعد الرتبوية اليت تلقاها هذا احلاكم  هولكن وجود هذ
 .( ) (...بكل تفصيل Xمام املهدي عن اإل

مام ن الذي يلي احلكم بعد اإلإعلى ( مشتت رحيد) وهبذا يتبني بطالن استدالل الشيخ
على  ولكن هذا ليس غريبا  . ن ولدهوليس املهديني م Xمام احلسني هو اإل Xاملهدي 
 !!! فقد عودنا على االستدالل املبعثر( حيدر مشتت)الشيخ 

* * * 

 إخبارالنور املبني يف )نصارك يف كتاب أاستدل ) (:حيدر مشتت)قول الشيخ  -  
: ليك نص الكالم بعد ذكر الروايةإهو الداعي، و ( ول املؤمننيأ)خص الرواية وباأل ههبذ( الصادقني

ول من أن أومعلوم  ،Xمام املهدي ول من يؤمن بقضية اإلأفهو  ،"ول املؤمننيأوهو .. ".
 .Xيب طالب أيؤمن يكون هو الداعي كما كان ذلك يف علي بن 

ول من أفأمري املؤمنني  ،Xمري املؤمنني أوليس  ن الداعي هو رسول اهلل إ :ويرد عليه
ن يكون هو الداعي فيكون له أما إحبكم ول املؤمنني، فهنا صاأفأصبح  من برسول اهلل آ

فال  ،Xمام علي باإل ول املؤمنني فيكون له شبها  أن يكون أما إو  ،بالرسول الكرمي  شبها  
ول املؤمنني هو أن معىن إ خيفى على ذي لب كما ال. ول املؤمننيأن يكون الداعي هو أميكن 

 .انتهى (من بالداعي وهبذا يتضح بطالن كالمكم واستداللكمآول من أ

 :ويرد عليه
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 ن يكون داعيا  أما ال ميكن  ةبدعو ول املؤمنني أن إن يثبت أهنا الشيخ حيدر مشتت يريد 
مري املؤمنني وكما هو أن إ :نقول ،ةشكال ساذج للغايإوللرد على هكذا  ،ىل صاحبهاإو أ إليها

ن بعد واآل ،نيفلذلك مسي بأول املؤمن ،ونصره  من بالرسول حممدآول من أمعلوم وثابت هو 
ن يتصف بأنه أهل ميكن   ول املؤمنني بالرسول حممدأهو  Xمام علي ن اإلأن ثبت أ

 !؟ ىل دعوة الرسول إو أ  ىل رسول اهللإالداعي 

ليبينوا لنا ذلك لسد  م؛نفسه هل البيت أترك اجلواب لكالم أجابة على هذا السؤال ولإل
 .ضحوكة للتاريخأصبحوا أالبديهيات وبذلك  نكرواأفواه اجلهال الذين طغى جهلهم حىت أ

مير المؤمنين أعلى  اللهم صل) :Xمري املؤمنني أجاء يف مفاتيح اجلنان يف الصالة على 
وباب  ،وموضع سره ،ومستودع علمه ،ووليه وصفيه ووزيره ،خي نبيكأ ،بي طالبأعلي بن 

 .( ) (...أمتهوخليفته في  ،لى شريعتهإوالداعي  ،والناطق بحجته ،حكمته

با الحسن أالسالم عليك يا ... ) :Xمري املؤمنني وىل ألوجاء يف الزيارة املطلقة األ
 ،وخازن وحيه ،وباب حكمة رب العالمين ...السالم عليك يا عمود الدين  ،والحسين

 ،والناطق بحجته ،والمواسي له بنفسه ،لرسوله لياوالت ،مة نبيهوالناصح أل ،علمه وعيبة
نه قد بلغ عن رسولك ما أشهد أني إاللهم  ،والماضي على سنته ،يعتهلى شر إوالداعي 

 .( ) (...وحفظ ما استودع ،ورعى ما استحفظ ،حمل

خي نبيك أاللهم صل على وليك و ) :Xمام الصادق وجاء يف زيارة يوم الغدير عن اإل
 ،متهوباب حك ،وأبي ذريته ،منوا بهآوأشرف عترته الذين  ...وحبيبه وخليله وموضع سره 

 .( ) (...والماضي على سنته، لى شريعتهإوالداعي  ،والناطق بحجته
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الداعي  يضا  أوهو  ،ول املؤمنني بالرسول حممد أهو  Xمام علي ن اإلأ وهبذا يثبت يقينا  
نه من أو  ،شكال الشيخ حيدر مشتت قد نسجه من عامل اخليالإن أ نيوتب ،ىل شريعته إ

 .الطاهرة  ةنه خمالف لكالم العرت أل ؛الشيطان

خر من آ ذكر شاهدا  أشكال حيدر مشتت ولكن إيف الرد على  ما ذكرته كافيا   إنورغم 
ول أذ كان نيب اهلل هارون ، إXخيه هارون أو  Xن الكرمي وهو قضية نيب اهلل موسى آالقر 

فطلب من  ،كان ثقيل اللسان  Xن موسى أل ؛عنه له ومبلغا   وكان داعيا   Xاملؤمنني مبوسى 
وهذا ما حكاه اهلل تعاىل يف  ،فصح لسانا  أنه أل ؛مسهبا ن يرسل معه هارون ليكون ناطقا  أتعاىل اهلل 
قُِني ﴿ :ذ قال تعاىلإ ،ن الكرميآالقر  َوَأِخي َهاُروُن ُهَو َأْفَصُح ِمنِّي ِلَسانا  فََأْرِسْلُه َمِعَي ِرْدءا  ُيَصدِّ

بُونِ  َعُضَدَك بَِأِخيَك َوَنْجَعُل َلُكَما ُسْلطَانا  َفال َيِصُلوَن  قَاَل َسَنُشدُّ  # ِإنِّي َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ
 .( )﴾ِإلَْيُكَما بِآياتَِنا أَنْ ُتَما َوَمِن ات َّبَ َعُكَما اْلَغالُِبونَ 

ل حممد آظلموا  وسيعلم الذين ،له الطاهرينآو  وصلى اهلل على حممد ،هلل رب العاملني واحلمد
 .أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقني

* * * 

سالم ىل اإلإ ادع ن رسول اهلل أالوارد واملعروف ) :قول الشيخ حيدر مشتت -1 
ومل يقل له مكين من  ،(اسلم تسلم) :ىل كسرى ملك الفرس كتب لهإرسل أوالتوحيد وعندما 
جعلناك  ن كنت تريد ماال  إ) :هل مكة قالوا لهأنه عندما دعا قريش و أكما   ،حكم بالد فارس

ىل إصر على الدعوة ألكنه رفض كل ذلك و  ،(وليناك علينا ن كنت تريد سلطانا  إو  ،كثرنا ماال  أ
ىل إ يدعوانه أو  ،ن اليماين له دعوة كدعوة جده رسول اهلل أيف الروايات  يضا  أوالوارد  ،سالماإل
هل العراق متكينك أنك طالبت من أول عمل عملته أنك اليماين و أنت تدعي أو  ،سالم جديدإ

وخاطبت شعوب  واملنتخبةسالمية املتسلطة كما طالبت حكومات الدول اإل  ،عراقمن حكم ال
 .(...بتسليمك ومتكينك من حكومتها ةسالميالدول اإل
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 :ويرد عليه

وذلك ما ورد يف  له بعض السنن من رسول اهلل  Xمام املهدي ن اإلأصحيح  -أ
ويهدم  ،سالم من جديديستأنف اإلنه أو  ،أمر جديدبنه يأيت أمثل  ،الطاهرة ةحاديث عن العرت األ

جتري مع  د ن كل سنن الرسول حممأيعين  ولكن هذا ال ،نه يقوم بالسيفأو  ،ما كان قبله
مر وخبصوص هذا األ Xوذلك الختالف الزمان واحلال اليت يقوم فيها القائم  ،Xالقائم 

ه يطلب نأمحد احلسن كيف أشكل به الشيخ حيدر مشتت على السيد أو  ،الذي نتكلم عنه
مل يطلب احلكم من  بتداءا  إ بأن رسول اهلل  سالمية مستشهدا  احلكم من حكام البالد اإل
 .حكام الروم والفرس وغريهم

وهكذا قول  ،غري صحيح طالقا  إمل يطلب احلكم  ن الرسول حممد أن القول بإ: قولأف
ويطبق حكم  ة،ن حيكم مكأراد أ ن الرسول حممد إحيث  ة،املطهر  ةخمالف للقرآن والسن

هاجر  ،ومل يؤمنوا بدعوته وحاربوه  من االنقياد للرسول ةهل مكأوعندما امتنع  ،السماء عليها
خذ الرسول حممد أوبعدها  ،هلهاأ أنوفوفتحها بالسيف رغم  ةىل مكإمث رجع  ة،ىل املدينإبعدها 
 .لفتحها وتطبيق حكم اهلل تعاىل عليها متعددةىل بالد إيرسل اجليوش  

َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع ﴿ :قال تعاىل ،ذا ما نص عليه اهلل تعاىل يف كتابه الكرميوه
 .( )﴾بِِإْذِن اللَِّه َوَلْو أَن َُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنْ ُفَسُهمْ 

ُيْحِبْبُكُم  ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ُتِحبُّوَن اللََّه فَاتَِّبُعوِني﴿: عن لسان الرسول  ةوقال تعاىل حكاي
 .( )﴾اللَُّه َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِحيمٌ 

نبياء وكذلك كل األ، ( )﴾َأِطيُعوْا الل َه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي اأَلْمِر ِمنُكمْ ﴿ :وقال تعاىل
والعباد وال يكون ذلك ىل تطبيق حاكمية اهلل تعاىل على البالد إواملرسلني كانت دعواهتم هادفة 

 !فما لكم كيف حتكمون  مبباشرهتم حلكم البالد بأنفسهم، إال
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هذا  يف ددا  سوف يكون متش Xمام املهدي ن اإلأخبار العرتة الطاهرة أوقد ورد يف 
 تبعا   حيانا  أليهم إلف الناس ويلني أكان يت  ن الرسول أل ؛كثر من رسول اهلل أاملوضوع 

 .يطة بهللظروف احمل

ريد القائم أ -صاحل من الصاحلني مسه يل  :قلت له) :قال ،Xيب جعفر أعن  ،زرارة عن
X- ةهيهات يا زرار  هيهات،: قال  ؟ يسري بسرية حممد أ :، قلتاسمه اسمي: فقال، 

بالمن،كان  أمتهسار في  ن رسول اهلل إ :قال   ؟مل جعلت فداك :قلت. ما يسير بسيرته
ن يسير بالقتل ال أمر في الكتاب الذي معه أالقتل بذلك والقائم يسير ب لف الناس،آيت

 .( ) (، ويل لمن ناواهحدا  أيستتيب 

جهز على أقتل المولي و أن أكان لي : قال X ن عليا  إ) :نه قالأ Xاهلل  يب عبدأوعن 
ن يقتل أوالقائم له  ،ن جرحوا لم يقتلواإصحابي أالجريح ولكني تركت ذلك للعاقبة من 

 .( ) (لى الجريحالمولي ويجهز ع

عليهم واليت  ةمع قريش حني عرضوا عليه املال والوالي ن قصة الرسول حممد إ -ب
ن الرسول حممد أل !غريبة عن املوضوع الذي حنن بصدده ( حيدر مشتت)استشهد هبا الشيخ 

 سالمية، ولوللدعوة اإل هنا كانت مشروطة يرتك الرسول حممد منا رفض قبول الوالية ألإ 
هنا هي اهلدف من رسالته أل ؛على قبوهلا  سالم لبادر الرسول حممدمع قبول رسالة اإل كانت

 .سالمي على العموممع الرسالة ليتسىن له تطبيق الدين اإل ةأي الوالي

عن قبول رسالته عن  ليس جمردا  ، محد احلسن عندما طلب تسليم احلكمأوكذلك السيد 
محد احلسن أهتام السيد إليصح  ا  دنيوي مرا  أمر ليس فاأل ،بل مشروط بقبول الدعوة، مام املهدياإل

ن أمحد احلسن أولكي يستطيع السيد  ،يطاع رأي ملن ال نه الوذلك أل ،حبب املنصب الدنيوي
سالمية وغريها عن مناصبهم ن يتنحى قادة الدول اإلأفالبد  Xمام املهدي يهيأ القاعدة لإل

، عدائه بذلكأمحد احلسن استهزاء أر السيد ضال يو ، Xمام املهدي ىل رسول اإلإوتسليمها 
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ىل امللوك إرسل كتبه أعندما  سوة بالرسول حممد أفله . وعدم امتثال رؤساء الدول له
وبالتايل ، وعندما مزق ملك الفرس كتاب الرسول حممد  ،هلية احلقةباالستسالم له ولدعوته اإل

مواهلم وسىب نسائهم أمقاتليهم وغنم  وفهم وقتلأن على رغما   تسلط عليهم الرسول حممد 
 .مر يعود كما بدأوكذلك األ

 .ليس الصبح بقريبأن موعدهم الصبح إنا معكم من املنتظرين، والعاقبة للمتقني، و إظروا توان

للنيل من ( حاشاه)الوحوش  هذهدنيا وحطامها لشارك لل محد احلسن طالبا  أولو كان السيد 
ن هذا أنه ليعلم أو  ،فسه استهزاء املستهزئني ومعاداة الظاملنيوبأسهل الطرق وجنب ن ،اجليفة ههذ

 .الطريق ذو الشوكة وماذا سيالقي فيه من حمن وشدائد وقلة الناصر وكثرة العدو

وما دام مع احلق فال يبايل أوقع  ،الطاهرين  واألئمةنبياء واملرسلني سرية األ ههذولكن 
عجعلنا معه من  أننسأل اهلل تعاىل  ،X األكرب كما قال علي  ،وقع املوت عليه أمعلى املوت 

 .يوحشنا طريق احلق لقلة سالكيه ن الأو  ،الناصرين وللحق ممتثلني

وسيعلم الذين  ،له الطاهرين والعاقبة للمتقنيآوصلى اهلل على حممد و  ،رب العاملني واحلمد هلل
 عال ينفوعندها  ،بالصبح بقري أليسن موعدهم الصبح إل حممد أي منقلب ينقلبون و آظلموا 
 .من قبل آمنتمل تكن  إمياهنا نفسا  

* * * 

 بامسكالصادر  األولقلت يف املنشور املسمى البيان ) :قول الشيخ حيدر مشتت -5 
عرف أ إينهو  أمجعنيللمسلمني والناس  أظهرهامعجزة  وأول) :ق . هـ 1 1  /شوال / تاريخ ب

  فاطمةقرب  إنمعني على ومجيع املسلمني جم بضعة حممد  (فاطمة ) موضع قرب
وموضع  ةفاطم أميخربين مبوضع قرب أوهو  Xاملهدي  اإلمام إالموضعه  مال يعلمغيب 
 X احلسن اجملتىب  اإلمامن أومالصق له وك Xاحلسن  اإلمامجبانب قرب   فاطمةقرب 

 .(أقولقسم على ما أ أنومستعد   فاطمةمدفون يف حضن 
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 تكون ظاهرة للعيان وحمسوسة وهذا الذي تدعيه ليس حمسوسا   نأاملعجزة البد  أن :ليهعويرد 
 .شرعا   زال عجو والتأكد من صدق كالمه مما  Xاحلسن  اإلمامتقول بنبش قرب  أن إال أو ظاهرا  

املعجزة  إىلنك مستعد للقسم على ذلك فأقول لو كان األمر بالقسم ملا احتجت أوأما قولك 
انتهى كالم  .(من أول األمر فما هذا التهافت بالكالم يا رجلاليت تدعيها وحلسم النزاع بالقسم 

 .مشتت ابن

 :ويرد عليه

 :املقدمة ههذنذكر  اإلشكالقبل الرد على هذا 

 ،إن املعجزة ما يعجز عنه الناس، والعلم بصدقها من كذهبا تارة يعتمد على مقدمات مادية
وذلك حبسب نوع املعجزة  ،ح التعبريولنقل روحانية إذا ص وتارة أخرى يعتمد على مقدمات غيبية

وكان سبب  ،كانت الناقة X معجزة نيب اهلل صاحل فمثال   وما هي تأثرياهتا يف نفوس الناس،
وكل  ،عجازيةإوكثرة حليبها بصورة  ،وخروجها من اجلبل ،معرفة صدق أعجازها هو كربها املادي

 .معجزة من اهلل تعاىلن هذه الناقة أدت إىل األميان بأهذه وغريها مقدمات مادية 

غلب املعاجز يكون أبل  ،ولكن ليس الطريق املادي هو الوحيد ملعرفة صدق املعجزة اإلهلية
والذين يعتمدون على الطريق املادي  ،يب الروحييمعرفتها معرفة تامة هو الطريق الغ إىلالطريق 

موهنم بالسحر والشعوذة ولذلك جندهم يكفرون مبعاجز األنبياء واملرسلني ويته، فقط هم العميان
 إىلومل يلتفتوا  وظاهريا   وذلك ألهنم اقتصروا يف النظر على مشاهبة معاجز األنبياء ماديا   ؛والشعر
 ،أفاعي خميفة إىلفلذلك عندما ألقى السحرة حباهلم وعصيهم وانقلبت  ، والروحيييبالغ باجلان

ِسْحَراِن َتظَاَهَرا ﴿ :قالواعصاه فكانت حية عظيمة التقمت باقي األفاعي  Xوألقى موسى 
ومل مييزوا . ( )﴾ ِإنَُّه َلَكِبيرُُكُم الَِّذي َعلََّمُكُم السِّْحرَ ﴿: وقالوا أيضا  ، ( )﴾َوقَاُلوا ِإنَّا ِبُكلٍّ َكاِفُرونَ 

 .اإلهلية Xبني سحر السحرة ومعجزة موسى 
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 ،ن الكرميآيب هو القر والروحي القل الغييباليت تعتمد معرفتها على الطريق  ةوكمثال للمعجز 
بل إن أهم  ،ن الكرمي ليس البالغة فقطآن إعجاز القر إف ،اخلالدة معجزة الرسول حممد 

وشد الناس وربطهم بالغيب واخلالق  ،ن الكرمي هو تأثريه الروحي وهيمنته على القلوبآإعجاز للقر 
 ،راضهم عن الفطرة اإلهليةبسبب أفعاهلم وإع ؛منه الكافرون واملكذبون حنرماوهذا الطريق  ،العظيم

ن بل لبس آمعرفة حقيقة القر  إىلولذلك جتدهم عندما اعتمدوا الطريق املادي فقط مل يتوصلوا 
وغريها من علوم البالغة اليت كانت  ،ن الكرمي بالشعر واملعلقاتآعليهم األمر عندما قارنوا القر 

َوقَاُلوا َأَساِطيُر ﴿ :ن بأنهآعن القر وقالوا  ،بأنه شاعر فقالوا عن الرسول حممد  ،سائدة يومئذ  
بأنه معلم  أن الرسول حممد  وقالوا أيضا  ، ( )﴾اأْلَوَّلِيَن اْكَتَتبَ َها َفِهَي تُْمَلى َعَلْيِه ُبْكَرة  َوَأِصيال  

ن يسطر ويهيمن على أرواحهم آوبينما أصحاب القلوب والبصائر عندما مسعوا القر  ،جمنون
 .ق من اهللنه احلأوقلوهبم فيعلمون 

اللَُّه نَ زََّل َأْحَسَن اْلَحِديِث ِكَتابا  ُمَتَشاِبها  َمثَاِنَي تَ ْقَشِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن ﴿: قال تعاىل
 اءُ َيْخَشْوَن رَب َُّهْم ثُمَّ تَِليُن ُجُلوُدُهْم َوقُ ُلوبُ ُهْم ِإَلى ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى اللَِّه يَ ْهِدي ِبِه َمْن َيشَ 

 .( )﴾َوَمْن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلُه ِمْن َهادٍ 

ن ماذا يقولون وانظر آأصحاب القلوب املريضة أصحاب املادة عندما يسمعون القر  إىلوانظر 
ُهْم َمْن يَ ُقوُل أَيُُّكْم ﴿: أصحاب البصائر ماذا يقولون، وقال تعاىل إىل َوِإَذا َما أُْنزَِلْت ُسورٌَة َفِمن ْ

َوَأمَّا الَِّذيَن ِفي ﴿ .( )﴾ِه ِإيَمانا  فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَ َزاَدتْ ُهْم ِإيَمانا  َوُهْم َيْسَتْبِشُرونَ زَاَدْتُه َهذِ 
 .(1)﴾قُ ُلوِبِهْم َمَرٌض فَ َزاَدتْ ُهْم رِْجسا  ِإَلى رِْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكاِفُرونَ 

وأما  ،أمراضهم إىل بل تزيدهم مرضا   ،انا  ن إميآنعم أصحاب النظرة املادية ال تزيدهم سور القر 
ن آفالقر  ،ن يسري يف أرواحهم سريان املاء يف األرض اجملدبةآالذين يؤمنون بالغيب فتجد القر 

إعجازه يف هدايته للقلوب وهيمنته على األرواح واستدراره للدموع والزفر واألنني من خشية اهلل 
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َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعظٌَة ِمْن رَبُِّكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر  يَا أَي َُّها النَّاسُ ﴿: تعاىل، قال تعاىل
 .( )﴾َوُهدى  َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنينَ 

ن على اهلداية وتأثريه يف النفوس آن هو احتواء القر آن عندما استمعوا للقر جلوكان سبب إميان ا
  .ال على البالغة أو األمور املادية األخرى

  .( )﴾ُقْل ُأوِحَي ِإَليَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نَ َفٌر ِمَن اْلِجنِّ فَ َقاُلوا ِإنَّا َسِمْعَنا قُ ْرآنا  َعَجبا  ﴿ :قال تعاىل

 . ( )﴾ا  يَ ْهِدي ِإَلى الرُّْشِد َفآَمنَّا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَرب َِّنا َأَحد﴿

الرشد ال ميكن معرفته و  ،ن الكرميآالقر  إليهثر يف اجلن هو الرشد الذي يهدي أفاألمر الذي 
 .(1)﴾ِإنََّما تُ ْنِذُر الَِّذيَن َيْخَشْوَن رَب َُّهْم بِاْلَغْيب﴿: الذين يؤمنون بالغيب، قال تعاىل ألحد إال

  .(5)﴾َذِلَك اْلِكَتاُب ال رَْيَب ِفيِه ُهدى  لِْلُمتَِّقينَ ﴿: تعاىل وقال

 .(6)﴾الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن بِاْلَغْيب﴿

لكنتم أول كافر  Xمنون إال باملادة فإنكم لو كنتم يف عصر نيب اهلل دانيال وإذا كنتم ال تؤ 
وصف هلم اآلخرة وما فيها من جنة ونعيم ونار وجحيم فكذبوه و قومه  إىلنه عندما بعث إإذ  ،به

عظام خنرة مث إىل تراب فكيف يتنعمون  إىلوقالوا له حنن نرى األموات يتحولون  ،واستهزءوا به
بيوهتم أحدث اهلل فيهم الرؤيا فرأوا يف عامل املنام اجلنة  إىلوعندما رجعوا ؟  بون بالنارباجلنة أو يعذ
 ،خربهم به نيب اهلل دانيال، فأصبحوا جمتمعني عند بابه وآمنوا به هبذا الطريق الغييبأوالنار وكل ما 

يب و ال يعرف نه أمر غيأل ؛من كذبه Xخربهم به دانيال ألواله ملا تسىن هلم معرفة صدق ما  إذ
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من أراد . عين الطرق الغيبية كالرؤيا واملكاشفة واستجابة الدعاء وغريهاأبالغيب نفسه،  إالالغيب 
 .( ) (رمحه اهلل)الكايف للشيخ الكليين  ةفلرياجع روضالتأكد من هذه القصة 

على خربهم به ذلك النيب وألصروا أصدق ما و معرفة فلوال الرؤيا ملا استطاع هؤالء القوم 
 .تكذيبهم واستهزائهم به

 .أجيب على إشكال الشيخ حيدر املشتت ،لإلطالة وبعد هذه املقدمة وعذرا  

تعرضت  Xواإلمام احلسني  Xاإلمام علي  وخصوصا   إن مراقد األئمة  :فأقول
فكيف ميكن ألحد أن يستدل على مراقدهم  ،لعدة مرات للخفاء عن الشيعة هبدمها وحمو آثارها

 .ن الشيعة مل تشتبه يف حتديد مكان قبورهم أو  ،آلن هي نفسهااملوجودة ا

عن هذه املراقد وأهنا حقيقة مراقد األئمة  إن الدليل هو أخبار األئمة  :ن قلتإف
 .األطهار 

 : أقول

وحىت لو كان ذلك فرمبا عجادلك  ،مل يرد حتديد مكان املراقد بالدقة عن أهل البيت  -أ
فلعل سندها غري صحيح  ،عن األئمة  ن هذه األخبار واردة فعال  من قال أ: حد ويقول لكأ

احلقيقية، وغريها من  ولعلها موضوعة من أعداء أهل البيت لصرف الشيعة عن مراقد األئمة 
 .التشكيكات اليت بإمكان املرتابني واملبغضني للعرتة الطاهرة إن حيتج هبا

ن هي مراقد لك املراقد املوجودة اآلت أنإن أهم شيء نستدل به على : واجلواب الصحيح
هنم مدفونون هبا ال يف غريها، هو حتقق الكرامات واملعجزات لتلك املراقد إئمة احلقيقية و األ

ماكن هي مراقد ن تلك األإ مما ينتج يقينا   ،واستجابة الدعاء عندها ،الطاهرة كشفاء املرضى فيها
ظهر هلا اهلل الكرامات واملعاجز واستجابة أا نه لو مل تكن حقيقة ملأل ؛ئمة الطاهرين حقيقةاأل

 .الدعاء عندها
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 وكانت الغزالن وغريها من احليوانات ملوليس له أي معا ا  سمري املؤمنني مندر أكان قرب   فمثال  
ن احتمت به ال تستطيع الوحوش إهنا إف Xمام علي ال عند قرب اإلإتفرتس يف كل مكان 

حد أما هدمه دعن Xمام احلسني قرب اإل ومثال   ،Xالب يب طأاالقرتاب منها كرامة لعلي بن 
فقد حار املاء منه  ،Xال قرب احلسني إرض خلفاء بين العباس وغمره باملاء فغطى املاء كل األ

 ،وغريها من الكرامات واملعجزات ما يفوق احلصر ،ىل قربه املقدسإن يصل أحوله وارتفع دون 
محد أوالسيد  ، ئمةأللي املراقد احلقيقية هملراقد ن هذه اإوكلها دالئل ال تقبل الشك على 

ىل ذلك املكان والدعاء حبق إىل الذهاب إرشد الناس أ احلسن عندما حدد قرب فاطمة الزهراء 
ون هبا على صدق  لدتن يطلبوا كرامة يسأو أ ،ن يستجيب هلمأن كانت فيه إ فاطمة الزهراء 
محد احلسن أن يبني هلم حقيقة كالم السيد أ تعاىل ن يطلبوا من اهللأو أ ،محد احلسنأكالم السيد 

 .و غريها من الطرق الغيبيةأو الكشف أعن طريق الرؤيا 

و أن يقسم لكم على صدق كالمه أال إمحد احلسن فال يستطيع فعل شيء أما السيد أو 
ها ورؤيت ال عند نبش قرب فاطمة الزهراء إذا مل تصدقوا إال فكيف تؤمنون إو . هلكم عليهايب
محد احلسن املكذبني له وقال أوقد حتدى السيد . منكم وتلعنكم أوعندها سوف تترب  ،عينكمأب

نه سيصيبه إف نه قرب فاطمة أل ؛ىل ذلك املكان ويتقصد نبشهإدى كل واحد يذهب حتأهلم 
 .هلي حتما  العذاب اإل

ان قرب محد احلسن عن مكأمل خيربكم عن طريق السيد  Xمام املهدي ن اإلأافرضوا  -ب
 فيقينا  !! فكيف تصدقونه ؟ خربكم باملباشرة عن قربها أبنفسه و  وه بل ظهر ،فاطمة 

ن إ، قرب فاطمة الزهراء  نه حقا  أمن يقول  شاكلهتباعه ومن أسيقول له الشيخ حيدر مشتت و 
و تنبش القرب لنتبني أتينا مبعجزة مادية ظاهرة أن تأما إف ،هذه معجزة ليست ملموسة ومادية

رض من ال سيف ابن فاطمة قد حز حنورهم وطهر األإ ها لن عجدوا جوابا  دوعن!!! دق كالمك ص
 .فسادهم وشرهم

 محد احلسن حددأن السيد أل ؛ةمادية ظاهر   الزهراء ةظهار قرب فاطمإ ن معجزةإ -ج
 ةالطاهر  ةرب الصديققهو  حقا   هنأو ىل التصديق هبذا املكان إن الطريق إال إ ،املكان وصفاته بالدقة
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فهال ساويتم هؤالء الذين صدقوا  نفاس اخلالئق،أىل اهلل بعدد إوالطرق  ،هو طريق غييب 
ن أنفسكم وطلبتم من اهلل أوهلم كلفتم  ،خبار نبيهم عن اجلنة والنار عن طريق الرؤيا الصادقةإب

ولكنكم زهدمت يف ذلك  ولكنكم لو كنتم حتبون فاطمة الزهراء  ،يعرفكم صدق كالمه
 .وف حتصدون ما زرعتم وذلك هو اخلسران املبنيوس

بل  - متهافت –يا  محد احلسن للقسم على قرب فاطمة ليس هتافتا  أن استعداد السيد إ -د
نه مل أل ؛محد احلسن وعلى غريكمأتباعك املرتدين عن دعوة السيد أقامة احلجة عليك وعلى نه إلإ

 :ولكن ،قاظكمإيجل أال وطرقه من إ ا  وال باب ،جل هدايتكمأال وسلكه من إ ا  يرتك طريق

 لكن ال حياة ملن تناديو        مسعت لو ناديت حيا  ألقد 

ن خيربكم عن قرب فاطمة الزهراء من دون أن يكتفي مبجرد أمحد احلسن أمكان السيد إال فبإو 
نه مرسل من أو  هاليت تشهد بصدق كالم ةدلنه قد طرح عليكم األوذلك أل ،ي دليلأن يعطيكم أ
والتكذيب  ستهزاءباالال إحد أوقد حتدى اجلميع وبشىت السبل ومل عجبه ، Xمام املهدي اإل

 .ةحلقا ةهليهي سنة مكذيب الدعوات اإل هوهذ ،و برهانأبدون حجة 

ولكن  ،خرآىل دليل إمام فكل ما خيربه صحيح من دون احلاجة رساله من اإلإذا ثبت إو 
محد احلسن مستعد للقسم بأن ذلك املكان أالسيد  نإفرغم كل ذلك ف ،على الناس ةقامة احلجإل

 .هو قرب فاطمة الزهراء 

بنفس املكان الذي حدده  ةمدفون فاطمة الزهراء  ولقد رأى بعض املؤمنني يف املنام بأن  
  فاطمة الزهراء أن  ومن املعلوم  يف حضنها، Xاحلسن  اإلمام محد احلسن ورأى كأن  أالسيد 

 .م املعصومني مجيعا  أ  معصومة و  ألهنا ؛شيطانيتمثل هبا جن وال  ال 

* * * 
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حممد  اإلمام باسم وأعلن)... حد منشوراتك أذكرت يف : )قول الشيخ حيدر مشتت -6 
املهدي  اإلمامالدعوة ويعلن البيعة لوصي  هبذهكل من مل يلتحق   أن Xبن احلسن املهدي 

X  طالب  أيب خارج عن والية علي بن :ق فهو . هـ 5 1  /رجب /  بعدX،  وهو
 .الورد املورود وبأسجهنم  إىلهبذا 

املؤمنني  أمرين ثبت لديك أن كل من يلتحق بدعوتك خارج عن والية إ ،بعد أما :ويرد عليه
X  رجب /  فلماذا تدعوا الناس من بعد التاريخ الذي ذكرته وهو  ... جهنم أهلوهو من/ 

ومن  Xمن اعتربهتم خارجني عن والية علي فيها  تدعواق وتنشر منشوراتك اليت  . هـ 5 1 
املعصوم الذي يفعل ما يقول كما تدعي وكما  وأنتمنهم  تربأ جهنم وأن رسول اهلل  أهل

 .انتهى كالم حيدر مشتت .(...(محد احلسن اليماين املوعودأالسيد )يظهر ذلك من منشورك 

 :ويرد عليه

الدعوة  هذهكل من مل يدخل يف   إن أعلنمحد احلسن عندما أاملقصود من كالم السيد  إن
أي كل من مل يدخل  ،Xاملؤمنني  أمريق فهو خارج عن والية  . هـ 5 1  /رجب /  قبل 
 التوبةمن وتاب فباب آمن  وأما ،ةحلقا الدعوةرفضه وتكذيبه هلذه  واستمر على الدعوة هذهيف 

 .القائم يف وجوه املعاندينام ييغلقه اهلل تعاىل عند ق أن إالرجب    مفتوح حىت لو كان بعد 

تعرض على الناس ومتتنع الناس عن قبوهلا واالنصياع هلا فهم  إهليةكل دعوة   أنفمن البديهي 
فكيف يتصور دخوهلم يف والية اهلل وهم  وإال حمالة،بذلك يعتربون خارجني عن والية اهلل ال 

 األنبياءسواء كان مع  ةاإلهليوهذا ثابت يف كل الدعوات . منكرون وحماربون لدعوته تعاىل
محد احلسن مل يأت جبديد وما دام مع احلق أفالسيد  ،الطاهرين  األئمةمع  أمواملرسلني 

 .الضالل املبني إالفليس بعد احلق 

يصبحون بذلك خارجني عن والية اهلل تعاىل  اإلهليةذب الناس وحتارب الدعوات كفعندما ت
يف  التوبةباب  أغلقهؤالء املكذبني قد  إنيعين  ولكن هذا ال ،الشيطان واليةوداخلني يف 

 .من وتاب والدعوة مستمرة هلمآوال تقبل توبتهم بل التوبة مفتوحة ملن  ،وجوههم
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واالستهزاء  احملاربةجل هداية الناس رغم أواملرسلون كل جهدهم من  األنبياءوقد بذل 
بل  ،توبتهم إمكانالناس وعدم على  التوبةمحد احلسن مل يعلن انسداد باب أفالسيد  ،والتكذيب

 .Xاملؤمنني  أمريقد خرجوا عن والية  Xاملهدي  ماماإلبسبب تكذيبهم لدعوة  أهنم أعلن
ن اهلل تواب إمن وتاب فآمن  وأما ،املصري وبأسوتكذيبه فمصريه جهنم  إعراضهفمن استمر يف 

 .غفور وعفا اهلل عما سلف

من املشركني واعتربهم  براءته أعلنتعاىل عندما  فاهلل ،الكرمي يشهد بصحة هذا الكالم والقرآن
َوَأَذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِس يَ ْوَم اْلَحجِّ اأْلَْكَبِر ﴿: قال تعاىل جنس استثىن من تاب منهم،

ٌر َلُكْم َوإِ  ُر َأنَّ اللََّه َبِريٌء ِمَن اْلُمْشرِِكيَن َوَرُسولُُه فَِإْن تُ ْبُتْم فَ ُهَو َخي ْ ْن تَ َولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغي ْ
تُ ُلوا اْلُمْشرِِكيَن  # ُمْعِجِزي اللَِّه َوَبشِِّر الَِّذيَن َكَفُروا ِبَعَذاٍب أَلِيمٍ  فَِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر اْلُحُرُم فَاق ْ

ُعُدوا َلُهْم ُكلَّ  َمْرَصٍد فَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الصَّالَة َحْيُث َوَجْدُتُموُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواق ْ
فَِإْن تَابُوا َوَأقَاُموا الصَّالَة َوآتَ ُوا الزََّكاَة   #َوآتَ ُوا الزََّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ 

منهم اهلل تعاىل رغم  أترب واضحة املعىن يف قبول توبة الذين  واآليات .( )﴾...فَِإْخَواُنُكْم ِفي الدِّينِ 
 .منهم واعتربهم جنس وتوعدهم بالنار نه تربأأ

 .يك الطلب ودونه خرط القتادياحبث عن غريها وسيع :للشيخ حيدر وأقول

* * * 

 ،Xالباقر  اإلمامعن ) :يف ما هذا نصه... قلت باملنشور : )قول حيدر املشتت -7 
 ،(الذي خيفى فمحمد وأماذي يعلن فأمحد فأما ال ،سم خيفى واسم يعلنا امسانللقائم : قال

 . كتاب كمال الدين ج  الروايةوذكرت مصدر 

عن جده  ،أبيهعن  ،Xعن الباقر ) :هكذا الروايةراجعت الكتاب فوجدت  إنين :فريد عليه
X،  املؤمنني  أمريقالX بيض اللونأالزمان  آخرخيرج رجل من ولدي يف ) :وهو على املنرب، 

بظهره شامتان شامة على  ،مشاش املنكبني عظيم، ،عريض الفخذين ،لبطنمبدح ا ،مشرب حبمره

                                                           

 .   – 1: التوبة - 
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له امسان اسم خيفى واسم يعلن فأما الذي خيفى  ،على شبه شامة النيب  ةلون جلده وشام
 (.... (آخره إىل ...الذي يعلن فمحمد  وأما ،فأمحد

 :ويرد عليه

محد احلسن ولكن أالسيد  باسمحد البيانات الصادرة أهذا احلديث ذكر يف  إنصحيح  -أ
طبع مكانه ( محدأ)مطبعي فطبع مكان االسم الذي خيفى وهو  نه قد فيه خطأأأوكد على 

من النسخ  أمكنناوقد قمنا بتصحيح ما  (.محدأ( )حممد)وطبع مكان االسم الذي يعلن  (حممد)
احلديث  محد احلسن نفس هذاأوقد ذكر السيد  ولكن سبق توزيع كثري من النسخ بدون تصحيح،

بدون  ذكر هذا احلديث صحيحا   وأيضا  ، مصححا   (محد احلسن اليماين املوعودأالسيد )يف بيان 
 (.النور املبني) ـك  Xاملهدي  اإلمام أنصار إصداراتأ يف بعض طخ

هي  وإمنا، بيان وال دخل للكاتب بذلك أوطبعي من املمكن حصوله يف أي كتاب واخلطأ امل
ولكن  ،إصدارمن  أكثرورغم ذلك قمنا بتصحيح احلديث يف  ،عاملشرف على الطب ةمسؤولي

نه مماري وغري أوهذا يبني  اإلثارة،املواضيع اليت ال تستحق  بإثارةالشيخ حيدر وكعادته مولع 
من  أكثرهذا املوضوع عندما وجده مصحح يف  إثارةللحق المتنع عن  ولو كان طالبا   ،طالب حق

 .بيان

محد أمن سنه وهو السيد  أكثرد ارتد على من بايعه وتبعه ملدة للحق وق وكيف يكون طالبا  
تاهم اهلل آآلل حممد على ما  ، وادعى ما ليس له حسدا  Xاملهدي  اإلماماحلسن وصي ورسول 
 .( )﴾...َأْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َما آتَاُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ ﴿ :من فضله، قال تعاىل

 اإلمام أوصافمحد احلسن بأنه حيرف الروايات وحيمل أشتت السيد اهتم الشيخ حيدر م -ب
وقد  ،ولعنة اهلل ومالئكته على من يفعل ذلك جدا   خاطئوهذا فهم  على نفسه، Xاملهدي 

نه أو  ،البيت  أهلالشيخ حيدر مشتت هو صاحب التحريف يف روايات  إنتبني وسيتبني 

                                                           

 .33: النساء - 
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وهبذا يكون قد ادعى ما  ،ال امسه وال بلده وال صفته مل تذكر إهناحياول تطبيق الروايات عليه رغم 
 .ليس له

 آلنايف صدر احلديث الذي هو حمل النقاش  الواردة الصفةمحد احلسن مل ينسب أن السيد إو 
 اإلمامينتحل صفات  أنوال ميكن لذي دين  Xاملهدي  لإلمامبل هي صفات وردت  ،لنفسه

محد أوحاشا السيد  -اهلل من ذلك  أعاذنا - ستهوته الشياطنيامن يكون ممن إال  Xاملهدي 
 .احلسن من ذلك

ومراتبهم  البيت  أهلبكل قوة عن  محد احلسن عجده موافقا  أالسيد  إلصداراتواملتتبع 
 ،Xاملهدي  اإلمام أعداءوقد حتمل يف سبيل ذلك ممارسة واستهزاء  ،اليت رتبهم اهلل فيها

 .اهلل تعاىل شاء إن (ج)يف  الروايةذه محد احلسن هبأوسأبني سبب استشهاد السيد 

فأما  ،للقائم اسمان اسم يخفى واسم يعلن): Xالباقر  اإلمامواالستشهاد بقول  -ج
ميكن  نه الإ :كاآليتمحد احلسن  أعلى السيد  (الذي يعلن فمحمد وأما ،الذي يخفى فأحمد

اسم  :قال Xاقر الب اإلمامن أل ؛Xاملهدي  اإلمامعلى شخص ( محد وحممدأ)محل االمسني 
فلو فسرنا الكالم على ظاهره ومحلنا االمسان على شخص  خيفى واسم يعلن مث ذكر االمسان،

فكيف يكون االسم  ،(وحاشاه)تناقض  Xالباقر  اإلماملكان يف كالم  Xاملهدي  اإلمام
 .وليس خمفيا   وهبذا يكون معلنا   ،وقد ذكر يف نفس احلديث خمفيا  ( محدأ)املخفي 

 املهدي اإلمامهو ( حممد)املقصود من االسم املعلن  إنبد من تأويل احلديث على فال ،إذن
X  (.ةالشيعة والسن)فهو معلن ومعروف لدى الفريقني 

 ألنهله  ويعترب امسا   Xاملهدي  اإلمامفاملقصود به شخص  (محدأ)السم الذي خيفى ا وأما
يف  أوال  املهدي سيظهر  ماإلما أمر إنأي  ،X املهدي اإلماملظهور  سوف يكون سببا  

يف ذكر ذرية  كما ورد يف وصية الرسول حممد   ،لقيامه األوللكونه املمهد ( محدأ)شخصية 
 أولابنه  إلىفليسلمها  -املهدي  اإلمامأي  - حضرته الوفاة فإذا ...): Xاملهدي  اإلمام
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سم الثالث حمد واالأاهلل و  وهو عبد أبيواسم  كاسمياسم   ،أساميله ثالثة  ،المهديين
 .Xمام املهدي إلامن يؤمن ب أولنه إأي  .(المؤمنين أولوهو  ،المهدي

ثم يخرج  ...): Xالسجاد  اإلماميف اخلرب الوارد عن  أيضا  وورد ذكر هذا املهدي 
ظهر السفياني  فإذا سفيان، أبيوهو من ولد عتبه بن  السفياني الملعون من الوادي اليابس،

املهدي  اإلماموال ميكن محل هذا احلديث على  .( ) (د ذلكاختفى المهدي ثم يخرج بع
Xذلك  أنوهذا احلديث ينص على  ،املهدي يقوم بعد السفياين وليس قبله اإلمامن أل ؛

فال بد من محله على  قبل ظهور السفياين مث خيتفي مث يظهر بعد ذلك، املهدي يكون موجودا  
السابقة  محد بنص وصية الرسول أامسه  والذي Xاملهدي  اإلماممن ذرية  األولاملهدي 
 .الذكر

 ال Xاملهدي  اإلماممن ذرية  األولوهناك الكثري من الروايات اليت تبني حال املهدي 
 لألستاذ( املهدي واملهديني)التفصيل فلرياجع كتاب  أرادومن  ،ةالعجال هذهذكرها يف  اآلنيسعنا 

 .Xاملهدي  اإلمام نصارأ إصداراتوكتاب الرد احلاسم من  ،ضياء الزيدي

 املتمثلةخفاء الشخصية  وإمناليس خفاء االسم مبا هو اسم  (محدأ)واملقصود خبفاء اسم 
على  ةخمفي إال إهنا البيت  أهلالشخصية يف روايات  هذهفبالرغم من ذكر  ،بذلك االسم

ة تظهر قبل الشخصي هذه أنبل قد خفيت على احملققني من العلماء ومل يتوصلوا ملعرفة  ،الناس
وهذا من ختطيط اهلل سبحانه وتعاىل وحكمته للحفاظ على تلك  ،Xاملهدي  اإلمامقيام 

حد غري صاحبها أولكي ال يدعيها  األعداء،وعدم التهيؤ للقضاء عليها من قبل  الشخصية،
فقد خفي ذلك  محد،أاملهدي وامسه  اإلمامنه ابن أادعى  أحدا   أنفلم نر على مر التاريخ  ،احلق

 .البيت  أهلعلى الناس رغم ذكره يف روايات 

 خمفيمحد وهو أ األولظهور بشخصية ابنه املهدي  :نه للقائم ظهورانأفيكون معىن احلديث 
 خفي، قد أمر إىلالناس  قام يدعو إذا Xاملهدي  اإلمام أنوقد ورد  ،هلم ومفاجئعلى الناس 

 .لتاريخ ومعروف عند الناسوهو معلق على جسر ا Xاملهدي  اإلماموظهور ثان لشخص 
                                                           

 .13 ص: غيبة الطوسي - 
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 أبناءوغريه عن  اإلنساناالسم هو الذي يظهر  أنالحظنا  إذاللفهم  وميون هذا الكالم قريبا  
 .للناس أمرهأي ظهوران يبينان  (للقائم امسان)فكذلك يف هذا احلديث  نوعه،

* * * 

 إصدارات إحدىالصادقني  إخبارذكرت يف كتاب النور املبني يف ) :قول حيدر مشتت -8 
ولكن فكري يف مولود يكون ) :5 الذين هم على شاكلتك كما هو واضح جاء فيه ص أنصاركم

 ،(وجورا   كما ملئت ظلما    وعدال   من ظهر احلادي عشر من ولدي هو املهدي الذي ميألها قسطا  
 Xاملهدي  اإلمامهو  Xاملؤمنني  أمرياحلادي عشر من ولد  إن :وواصل الكاتب كالمه قائال  

يتفكر يف  Xفأمري املؤمنني  األول،أي من ذريته هو املهدي  Xاملهدي  اإلماملذي من وا
اإلمام، نه أال كما يعتقد الناس  X األولفالذي يقود احلرب هو املهدي  ،األولاملهدي  أمر

 .انتهى ما جاء يف الكتاب .Xاملهدي  اإلمامبأمر  وهو من ميألها عدال  

 ؛املهدي اإلمامخيرج من ظهر X علي  اإلماملذي يتفكر فيه املولود ا أنكالمه هذا   ومعىن
 .هو احلادي عشر من ولد علي ألنه

 :قال ،بن نباته األصبغعن ) :الكتب وجدت الرواية هكذا أمهاتبعد مراجعة  :ويرد عليه
ولكن فكري يف مولود يكون من ظهري  :-قال أن إىل -ذات يوم  Xاملؤمنني علي أمري أتيت)

 (....ن ولدي وهو املهدي الذي ميألهااحلادي عشر م

 :كاآليتوالرواية   ،بتمامها مث نذكر االستدالل عليها الروايةسنذكر  :ويرد عليه

يا : فقلت له ،األرضفوجدته ينكت يف  Xاملؤمنني  أمري أتيت) :قال ،ةعن االصبغ بن نبات
ال واهلل ما رغبت فيها  :قال منك فيها ؟ أرغبة؟  األرضتنكت  مفكرا   أراكمايل  ،املؤمنني أمري

هو  ولكني تفكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من ولدي، وال في الدنيا قط،
تظل فيها  ةيكون له حيرة وغيب ،وجورا   كما ملئت ظلما    وقسطا   المهدي الذي يمألها عدال  

ستة أو  أيامستة  :قال ؟ والغيبة احلريةفكم تكون  ،يا موالي :قلت .آخرونويهتدي  أقوام
لك  وأنى نه مخلوق،أكما ، نعم: فقال لكائن ؟ األمروأن هذا  :فقلت .ستة سنين أو أشهر
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مث ما يكون  :قلت: قال .العترةهذه  أبرارمع  أالمهخيار هذه  أوالئك صبغ،أيا  األمربهذا 
 .( ) (وغايات ونهايات وإرادات بداءاتن له إثم يفعل اهلل ما يشاء ف: قال بعد ذلك ؟

 :كاآليت الروايةدالل هبذه واالست

تفكرت في مولود يكون من ظهر الحادي عشر من  ...): Xعلي  اإلمامقول  -أ
 ،والذي من ظهره Xاملهدي  اإلمامهو  Xعلي  اإلمامفاحلادي عشر من ولد  (... ولدي
 .ةنه ليس ابنه باملباشر أ إىل إشارةنه من ذريته وفيه إأي 

 Xاملهدي  اإلمامواملشهور عن  (ةحيرة وغيب تكون له ..) :Xعلي  اإلمامقول  -ب
 األمرلصاحب هذا  إن.. ) :Xالصادق  اإلمامفعن  .ةوليس غيبة واحد ،نه له غيبتانأ

 واألخرى ،طويلة أحداهما :نللقائم غيبتا): أيضا   Xوعنه  .( ) (.. الثانيةغيبتين يظهر في 
 .( ) (.. قصيرة

 تطول حتى يقول بعضهم أحداهما :غيبتين األمرلصاحب هذا ): Xوعن الصادق 
  .(1) (.. وبعضهم يقول قتل ،مات

 .ة وليس غيبة واحدنياملهدي غيبت لإلمام ن  أاليت تنص على  املتواترةغريها من الروايات  إىل

 ،بل مها امسان حلادثة واحدة آخر،شيء  احلريةحد بأن املراد من الغيبة شيء ومن أوال يتوهم 
 Xنه عندما سئل أبدليل  ،السابقة الروايةرية املذكورة يف تلك هي نفسها احل الغيبة إنأي 

جبواب واحد ومل يفرق  X اإلمامفأجاب  (وكم تكون احلرية والغيبة): صبغعنهما يقول األ
فأجاب عن كالمها جبواب  .(ستة سنين أو أشهرستة  أو أيامستة ... ): Xقال  إذبينهما 

 .احدةوجهان لعلة و  إهنماواحد وهذا دليل على 

                                                           

 .3  ص: غيبة الطوسي - 
 .48 ص: عمانيغيبة الن - 
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ستة  أو أشهرستة  أو أيامستة ... ): غيبة ذلك الرجل فقوله X اإلمامت قد وق   -ج
فوصف  ،غري مؤقتة بل ورد النهي عن التوقيت غيبته Xاملهدي  اإلمام إنوالثابت  (...سنين
مث  Xاملهدي  اإلمامغيبة لعن توقيت   األئمةينهى  أنبالكاذبني فكيف يتوقع  املؤقتني
 .البيت من هذا التناقض ألهلحاشا  !!؟ تا  قهلا و  Xاملهدي  ماماإليوقت 

: دخل عليه مهزم فقال له إذ Xاهلل  عبد أيبكنت عند ): قال ،الرمحن بن كثري عن عبد
 كذب الوقاتون،  ،يا مهزم :فقال الذي ننتظره مىت هو ؟ األمرخربين عن هذا أ ،جعلت فداك

 .( ) (ونجا المسلمون وكذب المستعجلون،

كذب  :فقال ،Xسألته عن القائم ) :قال ،Xاهلل  عبد أيبعن  ،بصري يبأوعن 
  .( ) (بيت ال نوقت أهل إنا الوقاتون،

 .( ) (الموقتينيخالف وقت  أن إالاهلل  أبى) :وعنهم 

كذب  :فقال وقت ؟ األمرهلذا  :قلت) :قال، Xجعفر  أيبعن  عن الفضيل بن يسار،
 .(1) (...نالوقاتون،كذب الوقاتون،كذب الوقاتو 

ن غيبة أل ؛Xاملهدي  اإلمامغري  د بالرواية اليت توقت وقت للغيبةيكون املقصو  أنفالبد 
بل املقصود هبا املهدي  ومل يوقت هلا وقت معني، ،علمها عند اهلل تعاىل Xاملهدي  اإلمام
وهو  محدأوهو  Xاملهدي  اإلمام ألبيهوالذي يتوىل التمهيد  Xاملهدي  اإلماممن ذرية  األول
نسأل  ستة سنني، أو أشهرستة  أو أيامتستمر ستة  ةوغيب ةنه سوف تكون له حري أو  املؤمنني، أول
 .نه مسيع جميبإن يثبت قلوبنا على احلق أو  أيامعجعلها ستة  أناهلل 

 (ظهر)وليست من  (من ظهري)وردت يف بعض املصادر بلفظ  ةالروايمن قال بأن  وأما -د
 .فيحتمل التصحيف

                                                           

 .3 3ص  ج: أصول الكافي - 
 .3 3ص  ج: أصول الكافي - 
 .3 3ص  ج: أصول الكافي -0
 .3 3ص  ج: أصول الكافي -3
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وليس من  (ظهر)القرائن الثالثة السابقة واليت تدل على صحة لفظ من  إىل إضافة :فأقول
تكون مرتبكة السياق ( من ظهري)كانت بلفظ   إذا الرواية نأعجد  الروايةن من تدبر إف، (ظهري)

من ظهر )يقول  أنفبدل ، Xطالب  أيبالبالغة علي بن  أمريفال تصدر من  ،للبالغة ةوخمالف
من )عن  (من ولدي)كلمة   وألغنتاحلادي عشر من ولدي ) :يقول (لدياحلادي عشر من و 

 (.تفكرت يف مولود يكون من ظهر العاشر من ولدي)يقول  أو (ظهري

 ،إرباكوال يوجد فيها أي ، بالغيا   ةهنا مستقيمإف (من ظهر احلادي عشر من ولدي)لفظ  وأما
 ؛فأضافوها ةالرواييف  البعض نقصا  قد تومهها  أو ةمصحف( من ظهري)الياء يف  أنوهبذا يتبني 

 ممهدا   أوهلميكون  Xاملهدي  اإلمامن املهديني من ذرية أو  ،هذا املعىن إىلمل يتفطنوا  ألهنم
 .ةقبل قيام  Xاملهدي لإلمام

ثري من الكتب ك  ورد يف( من ظهر احلادي عشر من ولدي)ن لفظ إهذا كله ف إىل إضافة -هـ
الشيخ  اإلسالموبعض نسخ الكايف لثقة  ،ي امللقب برئيس الطائفةاملعتربة مثل غيبة الشيخ الطوس

قد وضعوا الياء بني  ألهنم ؛(من ظهري)س يول( من ظهر) ةاملعترب  النسخة إنبل ، الكليين
من )ويوجد يف بعض النسخ  ،(من ظهر)املعتمد  أنوهذا يدل  ((ي)من ظهر)معقوفتني هكذا 

 .9 ص الكاظميللسيد حيدر  اإلسالميف بشارة ( من ظهر)بلفظ  الروايةووردت هذه  ،(ظهري

 أصلوليس من ، يف بعض نسخ الكايف هي من سهو النساخ الواردةالياء  أنيتبني  وهبذا
ن التصحيف خطأ النساخ أل ؛يقدح فيه وال مبؤلفه ما ال بووقوع التصحيف يف كتا الكتاب،

خيفى على املختصني يف  ال يقع فيه التصحيف ولكنه أنوكل كتاب من املمكن  ،وليس املؤلف
واخلطأ ، يرون الصواب خطأ   مهنإفاجلهل يف عقوهلم  وباضالذين عشعش  وأما ،وأهلههذا الفن 

 .ساء ما يفعلونأال  ،وحيسبون السراب ماء ،ا  صواب

ال َيِهدِّي ِإالَّ  ُقِل اللَُّه يَ ْهِدي لِْلَحقِّ َأَفَمْن يَ ْهِدي ِإَلى اْلَحقِّ َأَحقُّ َأْن يُ تََّبَع َأمَّنْ ﴿ :قال تعاىل
 .( )﴾ َأْن يُ ْهَدى َفَما َلُكْم َكْيَف َتْحُكُمونَ 

                                                           

 .03: يونس - 
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 كما ملئت ظلما    وعدال   قسطا   األرضمحد الذي ميأل أتدعون بأن ): قول حيدر مشتت -9 
نقطة رقم  1 بأنفسكم حيث ذكرمت يف نفس كتابكم يف ص أنفسكمناقضتم  إنكم علما   ،وجورا  
وال  ،ويعمل باهلدى ،بالتقىالبيت يسري  أهلحممد برجل من  آللاهلل  حأتا ) :ما هذا نصه 8

العادل  ،مث يأتينا ذو اخلال والشامتني .. أبيهواسم  بامسه ألعرفه إينواهلل  ،يأخذ يف حكمه الرشا
 :اإلماموانتبه ملقولة ) :كاتبكم كالمه قائال    أكملمث  ،(وعدال   فيمألها قسطا   ،احلافظ ملا استودع

 X الصادق اإلمامولو قصد  - قصد معرفة االسمأ - لإلماموهي  (أبيهواسم  بامسه ألعرفه إين)
بل مجيع من اطلع  ،Xخمتصة به  ةهبذا احلديث مل تكن ميز  Xاملهدي  اإلماممعرفة اسم 

 ،(معرفة امسه عرفه أرادبل مجيع من  ،Xاملهدي  اإلمامعرف اسم  على وصية الرسول 
 .محد احلسنأرجل الذي يسري بالتقى ويعمل باهلدى هو لا هنأيثبت  أنبذلك صاحبكم  وأراد

 اإلمامفالرجل الثاين هو  نإذهو صاحبكم  األولالرجل  أنكنتم تعتقدون   إذا :ويرد عليه
محد احلسن هو أ أنفكيف تدعون  ،وعدال   الذي ميألها قسطا   ةالروايوهو بنص  Xاملهدي 

 .انتهى كالم حيدر مشتت(.  كالمكموهذا تناقض واضح يف الذي ميألها عدال  

 :ويرد عليه

غاية يف  إشكاالتيستحي من طرح هكذا  كيف ال( حيدر مشتت)من الشيخ  ألعجب إين
 ؛إشكاالتترك هكذا  إىل ألرشدوهكانوا يعطفون عليه  لو أتباعهن إ، و بداهةالسذاجة ومردود 

 .موراألحقيقة تعترب فضيحة على كاتبها وتنم عن جهله بأبسط  ألهنا

 أنصار إصداراتحد أ (النائم الستقبال القائم إيقاظ)الشيخ حيدر اطلع على كتاب  أنولو 
ففي ذلك الكتاب مناقشة  ،عن رده وأغنانا اإلشكال،نفسه عن هذا  ألغىن Xاملهدي  اإلمام
 .هلذا املوضوع ةمفصل

 ،اجليش املدينة الفالنية فاعله باملباشرة كقولنا فتح إىلتارة ينسب الفعل  :أقولالفائدة  وإلمتام
نسند فتح  أنفيصح . املدينة الفالنية األمريفتح  فاعله بدون مباشرة كقولنا إىلوتارة ينسب الفعل 
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ناتج عن  ألنه ؛لألمري املدينةنسند فتح  أن أيضا  هو املباشر لذلك، ويصح  ألنه ؛اجليش إىلاملدينة 
 .وال تناقض يف الكالم ،وإشرافهقيادته 

قضية قبض  إن إذ ،األمركما يزعم ملا خفي عليه هذا   القرآن أهليدر مشتت من ولو كان ح
اللَُّه يَ تَ َوفَّى اأْلَنْ ُفَس ِحيَن َمْوِتَها َوالَِّتي َلْم ﴿ :نفسه فيقول إىلتارة يسندها اهلل تعاىل  األرواح

يَ تَ َوفَّاُكم ﴿ :فيقول( Xعزرائيل )ملك املوت  إىلسندها يوتارة  .( )﴾...َتُمْت ِفي َمَناِمَها
: فيقولX الذين يعملون بأمر عزرائيل  املالئكة إىلوتارة ثالثة يسندها ، ( )﴾مََّلُك اْلَمْوتِ 

 .( )﴾تَ تَ َوفَّاُهُم اْلَمالِئَكةُ ﴿

يكون كالم اهلل تعاىل متناقض  (بالقحطاين)فعلى رأي الشيخ حيدر مشتت امللقب 
ملك املوت  إىل أواملالئكة  إىل األرواح فنسبة قبض ،واحلق ال يوجد أي تناقض ،(وحاشاه)

له تعاىل  ةمر والتدبري واإل واهليمنة اإلرادة باعتباراهلل تعاىل  إىلونسبتها  ،االستقالليةاملباشرة  باعتبار
 .على املالئكة

وجتد بعض الروايات تنسب  ،من الظلم والفساد األرضوكذلك قضية قتل املنحرفني وتطهري 
 .نفسه Xاملهدي  اإلمام إىلوبعض الروايات تنسبه  X اإلمامجند  وأذلك الفعل للمهديني 

وباخلصوص اليماين املوعود  املهدينيحد أ أوبعض  إىلن نسبة ذلك أل صحيحة؛وكال النسبتني 
 Xاملهدي  اإلمام إىلونسبة ذلك الفعل  مباشرته للحرب واجتثاث الفساد واملفسدين، باعتبار
ويعمل بأمره  X اإلماماليماين هو جندي من جنود  أن بارباعت ضاألر هو الذي يطهر  بأنه

ناتج عن قيادته  ألنه ؛يف نفس الوقت Xاملهدي  اإلماموقيادته فيعترب فعل اليماين هو فعل 
عتبار اب باعتبار مباشرته لذلك ال األرضاليماين هو الذي يطهر  إننقول  أنفيصح  .وختطيطه
قيادته  باعتبار األرضهو الذي يطهر  Xملهدي ا اإلمام إننقول  أنويصح  .استقالليته

كعمل املالئكة بأمر اهلل  Xاملهدي  اإلماممبا يرمسه له إال ن اليماين ال يعمل أوتوجيهه لليماين و 
 .تعاىل وتدبريه

                                                           

 . 3: الزمر - 
 .  : السجدة - 
 .1 : النحل -0
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 نعند تعليقه على احلديث الوارد ع( رمحه اهلل)السيد الشهيد الصدر  أشارواىل هذا املعىن 
بيته بالمشرق ويحمل السيف على عاتقه  أهليخرج قبله رجل من : )القائلX علي  اإلمام

 ،فهمناه مبدلوله العام،كان صحيحا   إنوهذا املضمون (: )رمحه اهلل)قال  إذ ،(...أشهرثمانية 
 باعتباره اإلمام إىلنسب  وإمنا نفسه، اإلماموليس اإلمام  أصحابن الذي يقوم بالقتل هو إف

يقتل بيده  اإلمام إنوال دليل على  ،املدينة األمريفتح  :تقولوختطيطه،كما  أمرهعن  منطلقا  
 .( ) (أصال   شخصا  

 أمالشيخ حيدر مشتت  استدالال   وأقوى بيانا   أوضح أيهماالفطن  للقارئوبعد هذا تبني 
 اإلماممحد احلسن وصي ورسول أالذين هم مثرة من مثار السيد  ،Xاملهدي  اإلمام أنصار

 .Xاملهدي 

ُقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن ات َّبَ َعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما ﴿ :قال تعاىل
 .( )﴾أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكينَ 

* * * 

محد احلسن البصري يف منشورك الصادر بتاريخ أذكرت يا ) :قول الشيخ حيدر مشتت -1 
ن إو  أال :فقال ،يف خرب طويل Xاملؤمنني  أمريعن ) :ق ما هذا نصه . هـ 5 1  / ج /  
القائم  أصحابوعن الصادق يف خرب طويل مسى به  ،(بدالمن البصرة وأخرهم من األ أوهلم
X( :محدأ...  ومن البصرة... )انتهى الكالم.  

 :فريد عليه .البصرة أهلنه من أمحد و أامسه  ألنه ؛للرواية يعترب نفسه مصداقا   أنهحيث 

ورد يف  كان من باب االنطباق وأولوية الظهور واخلروج حيث أن أوهلم من البصرة  ذاإ - 
وأول الدجالني يظهر . ).. :Xعلي  اإلمامفقد ورد عن  ،الدجالني من البصرة أولالروايات أن 
خيرج دجال من دجلة البصرة وليس مين وهو مقدمة ) :ويف كتاب املالحم والفنت ،(من البصرة

                                                           

 .  3ص: تاريخ ما بعد الظهور - 
 . 3 : يوسف - 



 Xرات أنصار اإلمام املهدي إصدا..............................................  70

 

 أول أنتتكون  أن حيتملفلو صح ذلك لكان  باألولويةال ميكن االحتجاج إذ  ،(الدجالني كلهم
 .انتهى كالم حيدر مشتت( ...وأنك من البصرة حصاةالدجالني 

 :ويرد عليه

مصدرها  مل يذكر (أول الدجالني يظهر من البصرة)اليت ذكرها حيدر مشتت  ةيالروا ن  إ -أ
حيدر مشتت قد  ن  أوهذا يدل على  ،يذكر ا أثرا  وقد حبثنا يف كتب احلديث عنها فلم جند هل

 .بتدعها من خيالها

ويخرج دجال من ): Xعلي  اإلمامعن البن طاووس نعم روي يف كتاب املالحم والفنت 
 .( ) (وهو مقدمة الدجالين كلهم ،دجلة البصرة وليس مني

لكنه قتل هبا محد احلسن و أالشيخ حيدر مشتت هذه الرواية  ليهاجم هبا السيد  أوردوقد 
 ،ال يوجد فيها دجلة وال فرات آلنان أن البصرة مغفل  نهأل ؛نفسه وانقلب السحر على الساحر

ميسان  حمافظةيطلق على  وكان قدميا  ( شط العرب)مها جمتمعان يف هنر واحد يطلق عليه  وإمنا
 (ة البصرةدجل)فذلك تكون  ،وعلى حمافظة الناصرية بأهنا فرات البصرة ،بأهنا دجلة البصرة

 ةميسان ومن جانب الدجل أهلوالشيخ حيدر مشتت من  ،املذكورة يف الرواية هي حمافظة ميسان
بل  .الدجال الذي خيرج من البصرة وهي ميسان حاليا   وإنه ،بالدقة فيكون هو املقصود بالرواية

 :ليكم الروايةإو  ،الدجال خيرج من ميسان ن  أوردت رواية تنص على 

ثم يخرج المهدي الهادي المهتدي الذي يأخذ الراية من  ...) :X عن أمري املؤمنني
يخرج الدجال من ميسان نواحي  ،ثم خروج الدجال من بعد ذلك ،يد عيسى بن مريم

 .( ) (البصرة

بأبسط  وهذا هو حال الشيخ حيدر مشتت وكعادته يستدل وينقلب استدالله علية جلهله
 .هبأهلإال  ي ئالسق املكر يوال حي األمور

                                                           

 .   ص: المالحم والفتن - 
 .03 ص :المالحم والفتن - 
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ُر اْلَماِكرِينَ وَ ﴿ :قال تعاىل  .( )﴾َيْمُكُروَن َويَْمُكُر الل ُه َوالل ُه َخي ْ

 اإلمامأي عندما قال  ..(باألولويةال ميكن االحتجاج  إذ... ): وقال حيدر مشتت -ب
وهبذا  ن هذا الكالم ال يفيد كدليل،إف من البصرة، أوهلماملهدي بأن  اإلمام أنصارعن  Xعلي 

وعدم  باللغو Xعلي  اإلمامالبيت وباخلصوص  أهل اهتمحيدر مشتت قد يكون الشيخ 
 اإلمامفكيف يعطي . الرسول حممد  أخيهوهو سيد البلغاء واملكلمني بعد ( وحاشاه)احلكمة 
 ،يكون بذلك أي فائدة أو دليل املهدي وحيدد بلده مث ال اإلمام رنصاأ ألولوصف  Xعلي 

أعاذنا  ،كيف يتكلم بكالم ال يكون به فائدة أو دليل  اءاألوصيمعصوم وسيد  Xمام علي إلاف
 .أعظم شخصية بعد الرسول حممد  إىلاهلل من هذا القول الشطط الذي يسيء 

يف كتبهم بأنه خيرج من  مذكور نهأ منوا بالرسول حممد آالكثري من اليهود والنصارى  ن  إمث 
 .منوا به وصدقوه بسبب ذلكآ تهفعندما خرج حممد من مكة وأعلن رسال ،محدأمسه امكة و 

الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اأْلُمِّيَّ الَِّذي َيِجُدونَُه َمْكُتوبا  ِعْنَدُهْم ِفي الت َّْورَاِة ﴿: قال تعاىل
ْنِجيلِ   .( )﴾...َواأْلِ

رائيَل إِنِّي َرُسوُل َوِإْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم يَا بَِني ِإسْ ﴿: Xوقال تعاىل حكاية عن عيسى 
قا  ِلَما بَ ْيَن َيَديَّ ِمَن الت َّْورَاِة َوُمَبشِّرا  ِبَرُسوٍل يَْأِتي ِمْن بَ ْعِدي اْسُمُه َأحْ  َمُد فَ َلمَّا اللَِّه ِإلَْيُكْم ُمَصدِّ

 .( )﴾َجاَءُهْم بِاْلبَ ي َِّناِت قَاُلوا َهَذا ِسْحٌر ُمِبينٌ 

ن اهلل أل ؛مع اهلل تعاىل وكتابه اجمليد األدب أساء ن الشيخ حيدر مشتت بكالمه هذا قدإبل 
. دليل وحجة على اليهود والنصارى واإلجنيليف التوراة  ذكر اسم الرسول حممد  تعاىل اعترب

 ،الطاهرين  األئمةعلى مقام  وجرأتهوهبذا تبني للناس جهل الشيخ حيدر مشتت وفراغه 
 .ن والعاقبة للمتقنيل حممد أي منقلب ينقلبو آوسيعلم الذين ظلموا 

* * * 
                                                           

 .03: األنفال - 
 .34 : األعراف - 
 .8: الصف -0



 Xرات أنصار اإلمام املهدي إصدا..............................................  71

 

فقد وردت روايات تذكر  واأللقابمساء األب األمرذا كان إ: )قول الشيخ حيدر مشتت -  
لقبك الصحيح كما يعرف  وأنت ،امسه عوف السلمي Xاملهدي  اإلمامخروج شخص قبل 

املقصود  أنتالسلمي فلرمبا تكون  إمساعيلمحد أهو  أحوالكذلك كل من اطلع عليك وعلى 
 إمساعيلهو  أبيكاسم  إن أقولمحد أن امسي إذلك الشخص امسه عوف و  إنن قلت إف ،بالرواية

 .(Xاملهدي  اإلمامنك ابن أوليس املهدي كما تدعي 

 :ويرد عليه

يف  ذريعا   حال الشيخ وختبطه الذي ينم عن فشله فشال   إىلاملنصف  القارئ أيهاانظر 
محد احلسن أواية بعيدة كل البعد عن شخصية السيد ذكر ر  إذ. محد احلسنأعلى السيد  اإلشكال
دري كيف اقتنع الشيخ حيدر أ محد احلسن وبطريقة مضحكة الأتطبيقها على السيد  حماوال  

عيته احليل يف مواجهة أالشيخ حيدر مشتت قد  إنالظاهر  ولعلمشتت بذكرها واالستدالل هبا، 
 ؟؟ خذ يرمي سهامه بصورة عشوائيةأمحد احلسن فأالسيد 

 :ختصاراعليها ب وسأعلقوسأذكر الرواية بتمامها 

صف يل خروج املهدي وعرفين : Xقلت لعلي بن احلسني : قال ،روى حذمل بن بشري
 الجزيرةيكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض ): دالئله وعالماته، فقال

صالح من سمرقند،  ثم يكون خروج شعيب بن ويكون مأواه تكريت، وقتله بمسجد دمشق،
ن إسفيان، ف أبيمن الوادي اليابس، وهو من ولد عتبة بن ( نه اهلللع)ثم يخرج السفياني 

 .( ) (ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك

ن هذه إف ،يذم فمدح أن أرادنه إونفس الرواية صفعة قوية بوجه الشيخ حيدر مشتت حيث 
ذلك  إىل إضافة ، تدل على عدم انطباقها ال من قريب وال بعيدالرواية فيها كثري من الفقرات اليت

قبل ظهور  Xاملهدي  اإلماممن ذرية  األولن هذه الرواية نصت على ظهور املهدي إف

                                                           

 .13 ص: غيبة الطوسي - 
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تقدر خبمسة عشر  ةيظهر بعد ظهور السفياين بفرتة زمني Xمام املهدي اإلف وإال ،السفياين
 .شهر تقريبا  

 :لشيخ حيدر مشتتعلى ا وسأورد بعض النقاط ردا  

 .والغريب الساذجمحد فما هذا الربط أالرواية ذكرت عوف ومل تذكر  إن   -أ

وليس املهدي  إمساعيلامسه  أبوهX محد أالسيد  أيضا  وما قاله الشيخ حيدر مشتت بأنه 
 ؟ Xاملهدي  اإلمام أبيهفكيف يقول أن 

ر ذلك فس   Xمام املهدي عندما قال إن  أباه هو االمحد احلسن أالسيد  بأن   :ويرد عليه
بنه باملباشرة، كقولنا اوليس  Xاملهدي  اإلماميف عدة بيانات وكتب بأنه من ذرية  وأعلنه

 .باملباشرة هءأبنا واليس أهنممع  رسول اهلل  أوالدبأهنم  األئمة للحسن واحلسني وباقي 
 .مزيد بيان إىلواضح وال حيتاج  أمروهذا 

وهذا كذب ( السلمي)محد احلسن أنه نسب السيد أ لقد زعم الشيخ حيدر مشتت -ب
 فرادأ فلرياجعالتأكد  أرادومن  ،(السلمي)عشرية  إىلمحد ال ينتسب حقيقة أن السيد إف ،صريح

 .مشتت حيدرمحد لتتضح له حقيقة كذب الشيخ أعشرية السيد 

د احلسن محأالسيد  نأومن املعلوم ، عوف السلمي خيرج بأرض اجلزيرة أن  نصت الرواية  -ج
ليست  قطعا   واجلزيرة شرف،يف النجف األ X املهدي اإلمامالبصرة وخرج بدعوته عن  أهلمن 
اسم  إنبل  ،البصرة باجلزيرة أوالتعبري عن النجف   األئمةومل يتعارف عن   النجف والبصرةيف

 ،بالنجف أوجنف الكوفة  أويعرب عنها بالكوفة  أنما إف ،البصرة منذ عهد الرسالة وكذلك النجف
 .البيت  أهلوهذا واضح يف كل روايات 

والبصرة والنجف خارج ما بني  ،ورمبا يصدق اسم اجلزيرة على ما بني النهرين دجلة والفرات
 .النهرين
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محد أوالسيد  ،عوف السلمي يكون مأواه تكريت أي يف بغداد إننصت الرواية على  -د
 .أصال  وال ضواحيها سكنوا بغداد  أهنم ألهلهاحلسن مل يسبق له وال 

ومن  ،(ن ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلكإف): ذكر يف ذيل الرواية -ـه
فمن ذلك املهدي الذي  يكون ظهوره بعد السفياين وليس قبله، Xاملهدي  اإلمام أناملعلوم 

ال ف .من خيتفي عند ظهور السفياين مث يظهر بعد ذلكف ،قبل ظهور السفياين يكون موجودا  
 باإلماماملؤمنني  أولوالذي هو ، Xاملهدي  اإلماممن ذرية  األولعلى املهدي  إالينطبق ذلك 

واليت ذكرناها فيما سبق من هذا  محد كما ذكر يف وصية رسول اهلل أوامسه  Xاملهدي 
 .احلديث

محد احلسن من أوشهد حبق السيد  ،تل نفسه بيدهقالشيخ حيدر مشتت قد  نو يكوهبذا 
 .يعلمحيث ال 

َواِهِهْم َويَْأَبى اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُورَُه َوَلْو َكرَِه ﴿ :قال تعاىل يُرِيُدوَن َأْن ُيْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بَِأف ْ
 .( )﴾اْلَكاِفُرونَ 

 :قال الشاعر وقدميا  

 مذميت من ناقص        فهي الشهادة يل بأين كامل أتتك إذاو 

* * * 

 األصحابنك من أالرواية اليت ذكرهتا لالستدالل عليك هو  إن: )قول حيدر مشتت -  
الرمحن بن  حيث تقدم عليه عبد ،من البصرة األصحاب أولمحد أومن البصرة مل تذكر اسم 

الرمحن بن  ومن البصرة عبد: )اإلسالموهذا نص الرواية كما يف بشارة  ،االعطف بن سعد
 (....(محد ومليح ومحاد بن جابرأاالعطف بن سعد و 

 :ويرد عليه

                                                           

 . 0: التوبة - 
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فمرة يكون  والتأخر،يف هذا التقدم  اعتربتالتقدمي والتأخري يكون بلحاظ اجلهة اليت  إن
وال توجد قاعدة  ،اخل ... يكون مكاين ةومر  ،ومرة يكون زماين ،ومرة يكون شريف ،التقدم رتيب

يكون التقدم يف  فرمبا ،وثالثا   شرف من الذي يذكر ثانيا  أ أو أفضلهو  أوال  كل من ذكر   إن ةعام
 أو إليهأي القرب والبعد من املكان املنتسب  ،بلحاظ املكان أوعين بلحاظ العمر أالذكر زماين 

 .اإلميانيف  األولوية أو ليست الشرفية دائما   إذنالسكن فيه، فالقاعدة  إىلالسبق 

لى ع مقدما   القرآنوذكر هارون مرة يف ، من نيب اهلل هارون أفضل Xفنيب اهلل موسى 
فَأُْلِقَي السََّحَرُة ﴿ :Xقال تعاىل حكاية عن قول السحرة الذين آمنوا مبوسى ، Xموسى 

هارون على موسى  أشرفيةومل يدل هذا التقدم على  .( )﴾ُسجَّدا  قَاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى
X  باهلل تعاىل اإلميانيف  أسبقيتهوال على. 

فقد تقدم ذكرها يف حديث  على فاطمة الزهراء  رغم فضل الرسول حممد  وأيضا  
ما فلقت سماء مبنية ): فقد ورد ما مضمونه، Xعلي  اإلماموعلى  الكساء على الرسول 

 (.... وبعلها وبنوها وأبيهافي محبة هؤالء الخمسة فاطمة  إال ...مدحية  أرضا  وال 

 Xعلي  اإلمامم ذكر فقد تقد Xعلي  اإلمامعلى  الرسول حممد  أفضليةرغم  وأيضا  
 ،يا علي يا محمد ،يا محمد يا علي ...): يف دعاء الفرج املشهور على الرسول حممد 

 (.... وانصراني فأنكما ناصران ،اكفياني فأنكما كافيان

ن إو  ،أوال  للذي يذكر  األولوية أوالشرفية  إننه ال توجد قاعدة تدل على أوبعد هذا يتضح 
 .سالح العاجزين إالما هو ما ذكره الشيخ حيدر مشتت 

* * * 
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 Xن ادعيت مكابرة القسم بأيب الفضل العباس إف ...: )قول الشيخ حيدر مشتت -  
اجلميع ويف  أمامحدهم ألقد ذهب بعض الناس الذين اختلفوا معك وقسم  :لك أقولاملباهلة  أو

 إال خيرج من ضريح قسم ذلك الشخص سوف ال أنقلت هلم  إنبعد  Xالفضل  أيبضريح 
 أيبخرج من باب أدخل و أقسم و أحد الرجال قد حتداك وقال أوقد كان  ،ميسخ أوميوت  أن

 ؛القسم واملباهلة إىلبعد ذلك  تدعوافال  ،كان ذلك ومل يصبه شيء  الفضل سبع مرات وفعال  
 (....قد جربت ذلك فلم تتضح ومل تفلح ألنك

 :ويرد عليه

 بـ اآلنحيدر مشتت نفسه والذي لقب نفسه الذي قسم بأيب الفضل العباس هو الشيخ  إن  
محد أالسيد  كان قد صدق بدعوة  ألنه ؛لو صرح بامسه احلقيقي الفضيحةنه خيشى أو ( القحطاين)

 أنمحد احلسن على أوقد بايع السيد  ،(نه اهلللع)احلسن منذ البداية يف عصر الطاغية صدام 
صدر أو  ،من سنه تقريبا   أكثراحلسن  محدأواستمر يدعو للسيد  ،يفديه بالنفس واملال والولد

محد أالناس كافة بأن السيد  وأمامكثري من البيانات يشهد فيها ( القحطاين)الشيخ حيدر مشتت 
محد احلسن وصي أوعدة مرات بأن السيد  وقد صرح يل شخصيا   ،املهدي اإلماماحلسن رسول 

وهذه احلقيقة واضحة ومعروفة  ،أقولقسم على ما أومستعد  ،اهلل تعاىل إاليعرف حقيقته  وال
شرف والعمارة ومن شاء فليسأل عنها يف النجف األ ،شرفلدى احلوزة العلمية يف النجف األ

احملافظات يشهد بأن الشيخ حيدر  هذهالقضية من  هذهوالبصرة والناصرية وبغداد فكل من عرف 
محد احلسن وبكل ألسيد وكان يدعو ملناصرة ا ةمن سن أكثرمحد احلسن أللسيد  مشتت كان تابعا  

بأن يرجع  محدأونصحه السيد  ،وافرتاءا   نه هو اليماين املوعود كذبا  أمث ارتد بعد ذلك وادعى  ،قوة
محد احلسن وبني  أقه السيد الشيخ حيدر على ذلك فس   رصأوعندما  ،عن هذا االدعاء الباطل

 .احملافظات أكثركذبه يف بيان خاص وزع يف 

محد احلسن أومل حيزم السيد  Xالقسم بأيب الفضل العباس  إىلن محد احلسأ ودعاه السيد
قال هو بيد  ، وإمناXالفضل العباس  بأيببالذي سيصيب الشيخ حيدر عندما يقسم  ألحد
اهلل تعاىل بأين  وأماماشهد  إينبل  ،فضحه أو أمهلهن شاء إو  ،مسخه أو أهلكه شاء إناهلل 
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 ال إنياللهم : )ويقول Xالفضل  أيبيف ضريح محد احلسن يف ليلة القسم و أمسعت السيد 
 (.القيامةيوم  إلىتجعل عاره على رأسه  أن أسالكتهلكه ولكني  أن أسالك

 Xقسم بأيب الفضل العباس  إذاخرب بأن الشيخ حيدر مشتت أمحد احلسن أالسيد  إننعم 
 .آجال   أو يعاقب عاجال   أنالبد 

خيرج من الصحن املقدس  أنوقبل  ،املوعودنه هو اليماين أوقسم الشيخ حيدر مشتت على 
معه ورأيته كيف فقد توازنه  حاضرا   أناوكنت  ،ه القبض واحتجزوه للتحقيقيمن احلضرة علألقى أ

متنع عن اجلواب اف Xمن اخلوف وسألوه املسؤلون عدة مرات عن سبب حلفه بأيب الفضل 
 الذين ارتدوا معه قائال   أصحابهادي خذ ينأو  ،كاملرعوب  وأصبح أخالقهنه اليماين مث فقد أ وأنكر
 .اإلمامنه ابن أمحد فأنه يدعي أ( السيد)امسكوا بالشيخ : هلم

يلقى القبض  أن وأراد ،له من اهلل بسبب كذبه عقوبة أولعرف بأن هذه  ألنه ؛وفعل ذلك
 .محد احلسن لكي يتساوى معه وال حتتسب هذه نقطة ضدهأعلى السيد 

الناس كافة بأن الشيخ  وأمامقسم  أيضا  نه إمحد احلسن مع أيد ميس الس أنحد أومل يستطع 
 ودعا اهلل تعاىل مث انصرف ساملا   Xحيدر كاذب بادعائه وبعدها صلى ركعتني بأيب الفضل 

سراحه وهو مكسور  أطلقمث بعدها  األمنعند رجال  بينما بقى الشيخ حيدر حمجوزا   ،غامنا  
له لعله يرجع  لقي القبض عليه وكان ذلك تنبيها  أوقد  إال مل خيرج من الضريح فعال   ألنه ؛العني

 .عن غيه

 .( )﴾َولَُنِذيَقن َُّهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدَنى ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكَبِر َلَعلَُّهْم يَ ْرِجُعونَ ﴿: قال تعاىل

 أونه مات أسأسرد عليكم ما جرى على الشيخ حيدر بعد ذلك من فضيحة وعار لو  آلناو 
عليه  دعاكما   لقيامةايوم  إىلذي سيبقى فوق رأسه لمن هذا العار ا ةمر  ألف أهونسخ لكان له م

 .وسنذكر ذلك بعدة نقاط ،محد احلسنأالسيد 

                                                           

 .  : السجدة - 



 Xرات أنصار اإلمام املهدي إصدا..............................................  71

 

 وأعلن والسهلةمن قصب بني الكوفة  له مكانا   وبنارجع بعد ذلك الشيخ حيدر مشتت  -أ
واللحم والشاي وشرب  ماطالطم أكل أصحابهوحرم على ( اليماين حيدر)عن نفسه بأنه 

 .اهلل تعاىل أحلهااليت  األمورالسكائر وغريها من 

 األموروهذه !!  اإلسالمعن  حل اهلل تعاىل وبذلك يكون خارجا  أوبذلك يكون قد حرم ما 
 .ل عنهاأسيفل التأكد أرادومن  والناصريةالنجف والعمارة  أهلقد مسع هبا كثري من 

يتمرغون  أهنمونقل  ،الوسخة األرضبأن يتمرغوا يف  أمرهمو عمائم محراء  أصحابه سلبأ -ب
 .امسع وتعجب. النجسةيف ماء اجملاري 

 إنبقذائف اهلاون مع العلم  اجلمعةلقصف مسجد الكوفة يف يوم  وأصحابهاستعد هو  -ج
، وعندنا شهود عيان يشهدون بذلك ومستعدون للقسم األبرياءباملصلني  املسجد كان غاصا  

مع السيد  اآلنكانوا معه يف ذلك الوقت وبعد أن تبني هلم كذبه ودجله تركوه وهم   ؛ ألهنمعليه
 .امسع وتعجب. محد احلسنأ

 أسلحةذلك وصلت معلومات للشرطة وقوات االحتالل بأن يف ذلك املكان توجد  ال  عوف -د
ا الشيخ حيدر مشتت وفرو  أصحابفجاءت مقاتالت االحتالل وقامت باهلجوم على  ،وإرهابيني

وكفى اهلل الناس .  ألسنتهمافضوحة للناس ولعنة على  وأصبحواحرق اجلنود مكاهنم أهاربني وقد 
 .شرهم

 .(نتقم منهأنتقم به و أ سيفيالظالم ) :وقد ورد يف احلديث القدسي

 أمريف كسب الناس معه  أملهعندما افتضح الشيخ حيدر مشتت وعندما خاب  -هـ
سيقتل السيد مقتدى الصدر  إيرانيدخلوا  أننه مبجرد أهم خرب أو  إيران، إىل باهلجرة أصحابه

 .وسيهلك كل من يف العراق

 نوحدث العكس م .العراق إىلوسيأتون فاحتني  إيرانيف  سيكونون جيشا   إهنم أيضا  خربهم أو 
السجن والشيخ حيدر معهم  وأودعتهمالقبض عليهم  اإليرانيةاملخابرات  ألقتحيث  ذلك متاما  
 .كما نقل لنا عنه  إيرانيقتاتون على املزابل يف  وأطفاهلموبقية نسائهم . ا  أيضيف السجن 
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باطل  أصحاببأهنم  اإليرانيةومل خيرجوا حىت اعرتفوا يف احملكمة  أشهروبقوا يف السجن عدة 
وتربوا  أخرىمثل ذلك مرة  إىل نال يعود وإهنمنه كاذب أن الشيخ حيدر مشتت ليس اليماين و أو 

ن دعوته باطلة أمشتبه و  احملكمة بأنه أماماعرتف  أيضا  والشيخ حيدر مشتت  .من الشيخ حيدر
يف الوقت  احملكمة إىل يأيت أنعلى  إيرانحد الساكنني يف أمليون دينار كفله ( 1 )وخرج بكفالة 

 بأنه ذلك الرجل الذي كفله بالسيدة معصومة  أمامالذي حتدده له، وقد قسم الشيخ حيدر 
العراق، ولقد نقل لنا من  إىلنه سيبعث مبلغ الكلفة حني وصوله أباطلة و ن دعوته أمشتبه و 
 أن ماإو حيضر الشيخ حيدر  أن ماإقد طلبت من الكفيل  اإليرانيةن احملكمة أـ ب موثقةجهات 
مل حيضر ومل يبعث لذلك الكفيل املسكني  اآلنحيدر حلد  خوالشيمليون دينار، ( 1 )يدفع 

ويف حمافظة العمارة  إيرانمشهورة يف  فإهنا لةأيتحقق من هذه املس أن دأراومن  !!!مبلغ الكفالة 
يب الفضل أب وكل ذلك عقوبة قسمه كذبا   .عند كل من اطلع على حال الشيخ حيدر املزري

 (.لعنه اهلل) إبليسنه مياين أنه هو اليماين واحلق أالعباس على 

العار والشنار ومل  بأوزارلني حمم وأصحابهالعراق هو  إىلوعندما رجع الشيخ حيدر  -و
ن الناس قد عرفت كذهبم ودجلهم فابتدعوا طريقة جديدة أل ؛يعلنوا قضيتهم للناس أنيستطيعوا 

خذوا يدعون فيها أو ( القائم)قاموا بطبع جريدة مسوها  إذللناس  وإضالهلملكي يواصلوا ضالهلم 
مشتت امسه ولقبه السابق وقد ترك الشيخ حيدر  ،للشيخ حيدر املشتت بصورة غري مباشرة

ن يف آخذ يفسر القر أو ( اهلل احلسني القحطاين عبد أبو)من الناس ولقب نفسه  حياء  ( اليماين)
 .يضحك الثكلى باطال   تلك اجلريدة تفسريا  

 :للشيخ حيدر املشتت فأقول

نك كل فرتة تغري امسك ولقبك لكثرة فضائحك ولكي ال تعرف أ إذ ،كرب عار عليكأهذا  إن  
 إىلمث غريته  ،حيدر املشتت املنشداوي)ن امسك احلقيقي هو إاملخزي، ف األسودناس ماضيك ال

علم ماذا ستسمي أواهلل ( اهلل احلسني القحطاين عبد أبو إىلوبعد فضيحتك غريته  ،حيدر اليماين
نك أللناس  فأعلنفلو كنت على حق كما تزعم  .وأخرىنفسك يف املستقبل عندما ستفتضح مرة 
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( لعنه اهلل)املصائب واملخازي اليت فعلتها بني الكوفة والسهلة بعد سقوط نظام صدام صاحب 
 .أشهربعدة 

لك  مرة لكان خريا   ألفنك مسخت أمرة ولو  ألفنك قتلت أوباحلقيقة يا شيخ حيدر لو 
لتخدع  وكل فرتة تلبس قناعا   ،والذي بسببه ختجل من ذكر امسك الصريح والشنار من هذا العار

 .س بضاللكالنا

وسيعلم الذين  ،ل بيته الطيبني الطاهرينآوصلى اهلل على حممد و  ،هلل رب العاملني واحلمد
 .ل حممد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقنيآظلموا 

 ناظم العقيلي                                                                                                                            
 ق .  ه3411 /رمضان اخلري/ 11 ليلة


