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 املقدمة

عتهم يبشر  ستهانةواالؿبمد  آؿبعد أف بالغ علماء آخر الزماف يف التعدي على حقوؽ 
َوِإَذا ِقيَل َلُهْم ال ﴿ .السمحاء حىت باتوا يفتوف دبا يشتهوف وعلى خالؼ ما أراد أهل البيت 

َأال ِإن َُّهْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلِكْن ال  # وا ِفي اْْلَْرِض قَاُلوا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحونَ تُ ْفِسدُ 
 .( )﴾َيْشُعُرونَ 

تباعهم علمائهم  م  معتقق  اؼبذه  اغب  نتيةة الاؼبكلفُت أذهافيف  كبراؼاالوؼبا أثر هذا 
 .ده نقاذ رريعة  إلؽبم  ، تصدى قائم آؿ ؿبمد أعمى إتباعاً 

يف  مل انأنبياءرب مل ماربو  Xاؼبهدي  اإلماـضبد اغبس  وص  ورسوؿ أفقد بدأ السيد 
 توضيح الثقيل وهو  الع ءمل هذا وقاـ حب ،وغَته ستهزاءوام  تكذي  ، موا هة علماء السوء

 طال  ح روائية سهلة يتسٌت لكل  وبأدلةالزماف وتبيانه للقاس  آخرعلماء  عقدالذي  باطلال
 .امعرفته

 نربىا ،وحاكمية القاس االنتخاباتآخر الزماف على ررعية بل و وب صبع فقهاء ؼبا أ :فمثالً 
للشريعة صبلة  وه  ـبالفة ،يف اؼبذه  اغب  باطلة نتخاباتاال فأللقاس ليبُت ضبد اغبس  أالسيد 

، قتهمضغي أثار ذل  بأدلة روائية وقرآنية فبا بَُت ، ال يقرها وتفصياًل ومذه  أهل البيت 
القاس مقه سوى حبور  ذي مل جي   ذل  ؼبا تبُت للقاس فشل مشروعهم التحريف  الباطل ال وازداد

َمْت َأْيِديِهمْ َوَلْوال َأْن ُتِصيبَ ُهْم ُمِصيَبٌة ِبَما ﴿ :، فكانوا كما قاؿ تعاىل  الفنت والدماءم  َقدَّ
َنا َرُسوالً  ُقوُلوا رَب ََّنا َلْوال َأْرَسْلَت ِإلَي ْ  .( )﴾َنتَِّبَع آيَاِتَك َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ ف َ فَ ي َ

َمْت َأْيِديِهْم ثُمَّ َجاُءوَك َيْحِلُفوَن بِاللَِّو ِإْن َأرَْدنَا ِإالَّ ﴿ ُهْم ُمِصيَبٌة ِبَما َقدَّ  َفَكْيَف ِإَذا َأَصابَ ت ْ
 .( )﴾ِإْحَساناً َوتَ ْوِفيقاً 
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نه رسوؿ م  أعلى  الدالةشرعية ال وانأدلة بالرباهُتضبد اغبس  معروفة للةميع أودعوة السيد 

الفقهاء غَت العاملُت ويسح  البساط م   أولئ وهذا ما يغيض  ،Xاؼبهدي اؼبقتظر  اإلماـ
  هموغَت ذل  الكثَت فبا  عل... يعتربونه بساط حكم دنيوي ال ديٍت  والذي أقدامهمربت 

هم  ما  هة هتدداؼبهدي أو أي  اليماين أو أناتكذي  بل قتل ورد كل م  يقوؿ  جيمعوف على
 .عقيم فيه م  مل 

وأومهوهم  ،بارات أهل البيت خالقاس وخدعوهم بكالـ فارغ ـبالف سبامًا إل ستغفلواوا
ثالثة علماء فتاوى بتكذي  كل م   أفىت أخَتاً فقد  .بأف ذل  هو الدليل الذي ما بعده دليل

 وه  كالمهم وـبالفته لروايات أهل البيت،وسيتضح للقارئ  نه اليماين إال بعد الصيحة،أيدع  
هنم أمل نك  نتوقع و  ،عوف اؼبر عية يعد طامة كربى وداهية عظمىصدور هكذا كالـ فب  يدَ  إفبل 

ف مل تصدؽ أيها القارئ إ، و م  الغفلة ع  دراسة أو فهم روايات أهل البيت  هبذا اؼبستوى
 .لعةابريقات لًتى العة  او فما علي  إال أف تقرأ هذه ال

* * * 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 .على ؿبمد وآله انأئمة واؼبهديُت اللهم صل  ... بالئه وعظيم نعمائه اغبمد  على 

بْ ُتْم َوَفرِيقًا ﴿ :قاؿ تعاىل َأَفُكلََّما َجاءَُكْم َرُسوٌل ِبَما ال تَ ْهَوى َأنْ ُفُسُكُم اْسَتْكبَ ْرُتْم فَ َفرِيقًا َكذَّ
 .( )﴾تَ ْقتُ ُلونَ 

، طرح خالؽبا لسيد أضبد اغبس  اليماين اؼبوعودم  طبس سقوات على دعوة ا ت أكثرمرَ 
وصفته  باظبهمقها الروايات اليت ذكرته ، X عشرات انأدلة إلثبات رسالته ع  اإلماـ اؼبهدي

لماء ، ومقها ربديه لكل عاؼبقاظرة العلقية بالقرآف الكرًن، ومقها ربديه لكل العلماء بومقشأه
، صدر مقه إلحكاـ متشابه القرآف( اؼبتشاهبات)باؼبباهلة، ومقها إصداره كتاب  انأدياف السماوية
، أضف إىل ذل  بقية  زاء وربدى كل العلماء بالرد عليه، وثبت عةزهم ع  الردغبد اآلف أربعة أ 

اليت حصلت مع بعض مرا ع  ةبيوالكتاؼبقاظرات العلقية  ع ، فضاًل ميعكتبه اليت أفحمت اعب
 ستدالؿاالة يف القةف انأرراؼ اليت ثبت هبا، وم  خالؽبا قوة راؼ اغبوزة العلميالدي  وبعض أط

، يقابله ضعف ووه  حةج اؼبكذبُت للسيد أضبد Xوالربهاف لدى أنصار اإلماـ اؼبهدي
وغَت ذل   ،وكذل  رهادة اؼبلكوت بصدؽ السيد أضبد اغبس  دبئات الرؤى الصادقة ،اغبس 

اليت  X اإلحاطة هبا عليه مرا عة إصدارات أنصار اإلماـ اؼبهدي وم  أراد ،العشرات م  انأدلة
 .ذباوزت اػبمسُت كتاباً فضالً ع  انأقراص الليزرية والبيانات واجملالت والقشرات

ما وعلى الرغم م  كل ذل  ذباهل بعض علماء آخر الزماف كل هذه انأدلة والكت  عقد
دياين آؿ ؿبمد  تّباعإضالؿ القاس وصدهم ع  إىل إ وافالتةئ، عةزوا ع  ردها ومقاقشة أدلتها

امة القاس بروايات ال تدؿ أصاًل على انقطاع السفارة مستغلُت  هل ع السيد أضبد اغبس 
العقائد  م  X ف القيابة ع  اإلماـ اؼبهديأ، وأخفوا على القاس حقيقة تّباعهم انأعمى ؽبموا

، بل حيـر الر وع يستوي فيها العامل واعباهلوه  تابعة نأصل اإلمامة، فال ديك  التقليد هبا، بل 
هم ف علماء آخر الزماف أهبا إىل العلماء خصوصًا إذا الحظقا الروايات اؼبتواترة اليت تقص على 

 .ويكذبونه ويقتل مقهم يف الكوفة سبعُت ر الً   Xالذي  حياربوف اإلماـ اؼبهدي

                                                
 .74: الثقزج - 
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يأتي على الناس زمان  ،ديا ابن مسعو  ...) :وصيته نأب  مسعود يف ع  رسوؿ ا 

، وإال دينو مثل القابض على الجمر بكفو، فإن كان في ذلك الزمان ذئباً  الصابر فيو على
 .أكلتو الذئاب

، وكذلك ة فجرة، أال إنهم أشرار خلق اهللعلماؤىم وفقهاؤىم خون ،يا ابن مسعود
اهلل يدخلهم نار أتباعهم ومن يأتيهم ويأخذ منهم ويحبهم ويجالسهم ويشاورىم أشرار خلق 

 .( )﴾ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي فَ ُهْم ال يَ ْرِجُعونَ ﴿ جهنم

َوَنْحُشُرُىْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َعَلى ُوُجوِىِهْم ُعْميًا َوُبْكمًا َوُصّمًا َمْأَواُىْم َجَهنَُّم ُكلََّما َخَبْت ﴿
 .( )﴾زِْدنَاُىْم َسِعيراً 

ْلَناىُ ﴿ َرَىا لَِيُذوُقوا اْلَعَذابَ ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُىْم َبدَّ  .( )﴾ْم ُجُلوداً َغي ْ

ُز ِمَن اْلَغْيظتَ  #ِإَذا أُْلُقوا ِفيَها َسِمُعوا َلَها َشِهيقاً َوِىَي تَ ُفوُر ﴿  .( )﴾َكاُد َتَمي َّ

 .( )﴾َلُهْم ِفيَها زَِفيٌر َوُىْم ِفيَها ال َيْسَمُعونَ ﴿

َها ِمنْ ﴿  .( )﴾َغمٍّ ُأِعيُدوا ِفيَها َوُذوُقوا َعَذاَب اْلَحرِيقِ  ُكلََّما َأرَاُدوا َأْن َيْخُرُجوا ِمن ْ

عون أنهم على ديني وسنتي ومنهاجي وشرائعي إنهم مني برآء وأنا يدّ  ،يا ابن مسعود
 .منهم برئ

وال تبايعوىم في اْلسواق، وال تهدوىم إلى  ،ال تجالسوىم في المأل ،يا ابن مسعود
نْ َيا َوزِيَنتَ َها نُ َوفِّ ِإلَْيِهْم ﴿: تعالى، قال اهلل تسقوىم الماءالطريق، وال  َمْن َكاَن يُرِيُد اْلَحَياَة الدُّ

 .( )﴾َأْعَماَلُهْم ِفيَها َوُىْم ِفيَها ال يُ ْبَخُسونَ 
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َها َوَما َلُو ِفي اْْلِخَرِة ِمْن ﴿ :يقول اهلل تعالى نْ َيا نُ ْؤتِِو ِمن ْ َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ
 .( )﴾َنِصيبٍ 

أولئك أذالء ىذه اْلمة ما بلوى أمتي منهم العداوة والبغضاء والجدال  ،ابن مسعود يا
فبكى : قاؿ. ويمسخهم قردة وخنازير بهم ليخسفن اهللوالذي بعثني بالحق . في دنياىم
، يقول اهلل رحمة لألشقياء: ؟ فقاؿ ما يبكي  ،يا رسوؿ ا: وبكيقا لبكائه وقلقا رسوؿ ا 

َلوْ ﴿: تعالى يعني العلماء . ( )﴾تَ َرى ِإْذ َفِزُعوا َفال فَ ْوَت َوُأِخُذوا ِمْن َمَكاٍن َقرِيبٍ  ََ
 .( )(والفقهاء

وتميل العلماء  ،وتميل الفقهاء إلى الكذب ...) :يف خطبة طويلة Xوع  أمَت اؼبؤمقُت 
ىناك ينادي  ،الغربوتطلع الشمس من  ،فهنالك تنكشف الغطاء من الحجب ،إلى الريب

فيظهر  ،وسمعو أىل المشرق والمغرب ،، اظهر يا ولي اهلل إلى اْلحياءن السماءمناد م
 .( ) (... مين وبيده الكتاب المستبينقائمنا المتغيب يتألْل نوره يقدمو الروح اْل

وال من  ،ال رسمويأتي على أمتي زمان ال يبقى من القرآن إ: )قاؿ ،وع  رسوؿ ا 
مساجدىم عامرة وىي خراب من  ،بعد الناس عنوأم ، يسمون بو وىاإلسالم إال اسمو

ليهم إمنهم خرجت الفتنة و  فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء ،الهدى
 .( )(تعود

يكون في آخر الزمان قوم يتبع فيهم قوم مراؤن ): قاؿ ،X ع  أيب  عفر ،ع   ابرو 
عن منكر إال إذا أمنوا  ياً بمعروف وال نه يتقرؤن ويتنسكون حدثاء سفهاء ال يوجبون أمراً 

قبلون ، ييتبعون زالت العلماء وفساد علمهم، والمعاذير ، يطلبون ْلنفسهم الرخصالضرر
، ولو أضرت الصالة بسائر ما يكلمهم في نفس وال مال ال على الصالة والصيام وما

عروف بالم اْلمر إن، أتم الفرائض وأشرفهايعملون بأموالهم وأبدانهم لرفضوىا كما رفضوا 
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، ىنالك يتم غضب اهلل عليهم فيعمهم ا تقام الفرائضوالنهي عن المنكر فريضة عظيمة به

 .( ) (صغار في دار الكباربعقابو فيهلك اْلبرار في دار الفجار وال

ي فمتى يكون ذلك لهإ :قلت ...) :ع  ا سبحانه وتعاىل يف اؼبعراج وقاؿ رسوؿ ا 
 ،وكثر القراء ،وظهر الجهل ،يكون ذلك إذا رفع العلم :8 إليّ فأوحى  ؟- أي قياـ القائم -

 .( ) (... وكثر فقهاء الضاللة الخونة ،وقل الفقهاء الهادون ،وكثر الفتك ،وقل العمل

 .والروايات كثَتة يف هذا الصدد وفيما تقدـ كفاية ؼب  طل  اغب  بصدؽ وإخالص

ة ع  اإلماـ اؼبهدي، الشيخ بشَت يدع  القيابوم  العلماء الذي  أفتوا بو وب تكذي  م  
يف فتواه هو التوقيع  ستداللهاضًا بذل  بالسيد أضبد اغبس ، وعمدة القةف  الباكستاين، معر  

وأنا متأكد لو أنه أتع  نفسه وقرأ  ،(  ا عقهرض) الصادر ع  طري  عل  ب  ؿبمد السمري
 .ع ؼبا تورط ووقع يف نفس اغبفرةيهبذا التوق ستدؿاى السيد السيستاين ومكتبه عقدما ردنا عل

لقظر ع  كل ر ء أذكر وبغض ا ،(الرد القاصم على مقكري رؤية القائم) والرد مدوف بكتاب
كل رديد للرد على الشيخ بشَت القةف ، وأربداه بالرد عليها، ويقبغ  على   ختصاروباعدة نقاط 
دية كما قدمت ال ديك  نأف هذه اؼبسألة عقائ ؛  أف يطالبه بالرد العلم  الرصُتطال  ح

، وإذا كاف الشيخ بشَت القةف  ربهاف الشرع  الذي ال يقبل الققضالتسليم هبا نأي أحد إال بال
واإلعالف ع  عةزه العلم  ع  الرد، طال  ح  وهداية فية  عليه إما الرد وإما التسليم 

زموىم بما أل)، وأنبه على أين سأتعرض إىل بعض قواعدهم م  باب والسكوت عالمة العةز
 .( كما ورد ع  انأئمة( )ألزموا بو أنفسهم

 :فأقول

قصى ما يستفاد مقه يف إف توقيع السمري خرب آحاد ال يعتمد عليه يف العقائد عقدكم وأ -  
، وقضية القيابة ع  اؼبعصـو قضية عقائدية كما تقولوف يفيد عماًل ال علماً   ، أوالفقه فحس 

 .خبرب آحادتابعة لإلمامة فال يستدؿ عليها 
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ه ي، ومع غض القظر ع  اإلرساؿ فهو ضعيف عبهالة راو إف توقيع السمري قيل بإرساله -  
ع   عليه يف الفقه فضالً واػبرب الضعيف عقدكم ال يعتمد  ،(أضبد ب  اغبس  اؼبكت )وهو 
 !!!، فكيف زبالف قواعدكم وتستدؿ به على قضية عقائدية ؟العقائد

، أما نصاً فال يو د نص للسفارة أو القيابة فارة ال نصاً وال ظهوراً الس ف  إف التوقيع مل يق -  
ظاهرة يف ؾبرد   Xاليت نفاها اإلماـ( اؼبشاهدة)ف القف  واقع عليه، وأما ظهورًا فػ إحىت نقوؿ 

، والقوؿ بظهورها يف القيابة وال عالقة ؽبا بالقيابة والسفارة X اؼبشاهدة بالعُت أي رؤية اإلماـ
على  االعتماد، وأيضًا ال ديك  ال دليل يف اؼبقاـ بل الدليل ضدهحيتاج إىل دليل و تكلف واضح 

 ظهورها يف ؾبرد الرؤية ؼبعارضة ذل  للروايات اؼبتواترة اليت دلت على إمكاف رؤية اإلماـ اؼبهدي
X  يف عصر الغيبة الكربى فضالً ع  مئات إف مل نقل آالؼ اؼبشاهدات اليت حصلت مع عدد

 .ء وسائر القاس اليت ال ديك  إنكارها حباؿم  العلما

أف اؼبقصود م  اؼبشاهدة هو ظهور أو قياـ اإلماـ  م  خالؿ سياؽ التوقيع يظهر -  
كاف يتكلم ع    X ف اإلماـأ ذل  ، والدليل علىؾبرد الرؤية أو القيابة والسفارةال  X اؼبهدي

فقد وقعت  )... :X نص كالمه ، وإلي توقيعالظهور قبل أف يقف  اؼبشاهدة كما ورد يف ال
وذلك بعد طول اْلمد وقسوة  - تعاىل ذكره -الغيبة التامة فال ظهور إال بعد إذن اهلل 

أال فمن ادعى  ،وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاىدة ،القلوب وامتالء اْلرض جوراً 
 ....(المشاىدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر 

ال ظهور إال بعد كذا : الظهور بدليل قريقة السياؽ، فكأنه قاؿ ـ نف يف مقا  Xفاإلماـ
، وال عالقة قبل الصيحة والسفياين فهو كذاب( أي أين ظاهر)وم  ادعى اؼبشاهدة  ...وكذا 

، وذه  إىل هذا القوؿ اق  القهاوندي السفارة ال م  قري  وال م  بعيد للسياؽ بالقيابة أو
: بقوله تعاىل ستدؿواأي حضر ( رهد) اغبضور مأخوذة م  دبعٌت( شاهدةاؼب)إف لفظ  :وقاؿ
ْهَر فَ ْلَيُصْموُ ﴿  .أي م  حضر يف بلده يف رهر رمضاف فليصمه ﴾ .. َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ

، اؼبقفية، متشابه وله عدة و وه( اؼبشاهدة)ف لفظ إدبالحظة الققطة الثالثة والرابعة يتبُت  -  
تكوف قطعية الداللة على  على الرواية أف االعتمادتم تشًتطوف يف ، وأنالداللة أي أنه ظٍت

 !!!؟ ، فكيف غفلت ع  هذا يا ريخاؼبطلوب
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حىت لو تقزلقا وقلقا ( فهو كذاب مفتر.... فمن ادعى المشاىدة ) :X وقوؿ اإلماـ -  

بقوة  ملة، والقضية اؼبهَت مسورة ال بكل وال جبميع وربههبأنه يعٍت السفارة فهو قضية مهملة غ
( فهو كذاب مفًت..بعض م  ادعى اؼبشاهدة )، فتكوف القضية بقوة اعبزئية كما هو مقرر عقدكم

 .ال كل م  ادعى اؼبشاهدة فهو كذاب

ف هذا التوقيع خرب آحاد ضعيف السقد وظٍت الداللة فهو معارض أعلى الرغم م   -  
يات اليماين خَت دليل فهو نائ  وروا ،X بأخبار متواترة تدؿ على إمكاف رؤية اإلماـ اؼبهدي

نأنه ال ديك  أف يكوف أهدى الرايات واؼبلتوي عليه م  أهل القار  ؛X ع  اإلماـ اؼبهدي
وم  أراد التفصيل  ،X إال أف يكوف نائباً خاصاً عقه ىل صراط مستقيمإهدي إىل صاحبكم و وي

ستاين ومكتبه ومركز وبُت السيد السي X فلَتا ع مقاظرة كتبية بُت أنصار اإلماـ اؼبهدي
بعد أف عةز السيد السيستاين ومكتبه  X وانتصر هبا أنصار اإلماـ اؼبهدي ،البحوث العقائدية

 .ع  الرد وأحةموا ع  اعبواب

ب  ؿبمد السمري يف  ، فلماذا عقدما ر ع القاس إىل عل إذا كاف التوقيع يقف  السفارة - 8
أمر هو بالغه، فلماذا مل يقل ال يو د بعدي  : ؟ فقاؿ اليـو السادس، وقيل له م  وصي 

وهل القاس !!! ؟ - وحاراه -فهل قصد تضليل القاس وعدـ مصارحتهم باغبقيقة  ،سفَت أصالً 
هبذا اؼبستوى م  الغباء حبيث مل يفهموا م  التوقيع نف  السفارة فر عوا إليه يف اليـو السادس 

لة على نف  السفارة ؼبا كاف هقاؾ مربر فلو كاف التوقيع واضح الدال!!! ؟ وسألوه ع  وصيه
 .إلعادة السؤاؿ ع  السفارة بعد عل  ب  ؿبمد السمري

وفيما تقدـ   ختصارلالين تركتها مراعاة وهقاؾ أخطاء أخرى يف فتوى الشيخ بشَت الباكستا
دبا  ع  فتواه وإال فهو مهزـو علمياً  وما على الشيخ بشَت الباكستاين إال الدفاع ،كفاية وزيادة

إنه م   يت ال يقبغ  أف زبفى على م  يقوؿانطوت عليه فتواه م   هل بأبسط انأمور ال
 .والعلم ليس حكراً على أحد!!! العلماء

 .( )﴾ُقْل َىاُتوا بُ ْرَىاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقينَ ﴿ :قاؿ تعاىل

                                                
 .   : الثقزج - 
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أو م   X وم  العلماء الذي  أفتوا بتكذي  كل م  يدع  السفارة ع  اإلماـ اؼبهدي
أيضاً بتوقيع السمري  ستدؿالشيخ ؿبمد إسحاؽ الفياض انأفغاين، وقد هو ا.. يدع  أنه اليماين 

يف   فكل ما ذكرناه ،على نف  السفارة وقد أوقع نفسه يف نفس اغبفرة اليت وقع فيها م  سبقه
وال ، ه أيضاً علي ى الشيخ بشَت الباكستاين فهو رده سابقًا ردًا علوما ذكرت( الرد القاصم)كتاب 

ها الشيخ الفياض وأفىت هبا بق  أف هقاؾ بعض انأمور قد زببط في، حا ة لإلعادة إلرباد اؼبطل 
  :لخصها دبا يأيتبدوف علم ودراية ون

x وكذا يقبغ  عليهم تكذي  م  يدع  أنه اليماين أو اػبراساين  : )....قوؿ الشيخ الفياض
 ....( ال تظهر إال بعد الصيحةباركة أو صاح  القفس الزكية فإف تل  الشخصيات اؼب

 :ويرد عليو

نأف الشيخ  ؛(رر البلية ما يضح ) ت اؼببكيات وم  اؼبضحكايعترب  ذا كالـ كإف ه
ف الصيحة متأخرة أغافاًل ع  !!! الفياض زعم أف اليماين واػبراساين ال يظهروف إال بعد الصيحة 

 وليس X مة لقياـ اإلماـ اؼبهديعال -أي الصيحة  – ع  ظهور اليماين واػبراساين وه 
 . ، وهذا ما نصت عليه الكثَت م  روايات أهل البيتعالمة لقياـ اليماين واػبراساين

يكوف يف   Xوقياـ اإلماـ اؼبهدي ،رمضافم  رهر    فقد ورد أف الصيحة تكوف يف 
ػبراساين والسفياين ، بيقما قياـ اليماين وابعد الصيحة بتسعُت يومًا تقريباً أي  ،العارر م  ؿبـر

يكوف  حتماالتاالالروايات شبانية أرهر فعلى كل يسب  القياـ خبمسة عشر رهرًا أو على بعض 
، وم  اؼبعلـو ذا بالقسبة لقياـ اليماين بالسيف، هة أرهرقياـ اليماين واػبراساين قبل الصيحة بعد

بعًا للظروؼ اليت توا ه ف القياـ بالسيف البد أف يكوف مسبوقًا بظهور دعوة بعدة سقوات تإ
وورد أف  ،X لقصرة اإلماـ اؼبهدي ستعداداالباعه ويربيهم ليكونوا على أمت اليماين لك  جيمع أت

 .( ) (ويهدي إىل صراط مستقيم...  -أي القائم  - يدعو إىل صاحبكم)اليماين 

يارات ستوا ه موا هة رديدة م  قبل الت X ف هذه الدعوة إىل اإلماـ اؼبهديأوال خيفى 
لتشويه صورهتا أماـ القاس لصدهم  ؛العلمانية والسياسية وسوؼ تش  عليها ضبلة إعالمية كبَتة

                                                
 .127ص: غيثح النعماني: انظز - 
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فكم ربتاج م  الزم  حىت تتمك  هذه الدعوة م  التغل  على كل هذه  ،ع  اإلدياف هبا

، فكيف يأيت اليـو الشيخ سقواتفردبا تسب  دعوة اليماين الصيحة بعدة  ؟اؼبصاع  والعقبات
 !!!ف اليماين ال يظهر إال بعد الصيحة ؟إاض وأمثاله ليقوؿ الفي

اليت فرببكم هل يعقل أف اليماين الذي يظهر يف وسط حبر الفنت م  الرايات الضالة اؼبتشاهبة 
 يستطيع أف يظهر وجيمع أنصاره و يشه ويقتصر على اعبميع فكرياً  ع  العلم والدي  والقيادةتدَ 

ا ذقوف القاس وإضالؽبم وإققاعهم هبكذفكفى ضحكاً على !! ؟ فقطوعسكرياً خالؿ تسعُت يوماً 
عوف ، وم  اؼبخةل حقًا أف يصدر هكذا كالـ م  أرخاص يدَ أساطَت ال سبت إىل الواقع بصلة

ور اليماين قبل وال سيما  هلهم بروايات الظهور اؼبقدس و هلهم بظه ،اؼبر عية للمسلمُت
 !!؟ روايات الصف  يف انأصوؿ والفلسفةة ال، فهل رغلهم ع  دراسالصيحة بزم  طويل

نأنقا نعلم يقيقاً بأهنم سيقعوف  ؛على ضرورة ردهم عليقا ومقاقشتقا وهذه ه  غايتقا م  التأكيد
،  Xيف عشرات انأخطاء القاتلة اليت ذبعلهم يقعوف فريسة سهلة نأقالـ أنصار اإلماـ اؼبهدي

را ع اؼبعادي  تالمذة السيد أضبد اغبس  أـ اؼب ،الً ليتبُت للقاس م  هم أوضح بيانًا وأقوى استدال
 ؟ للسيد أضبد اغبس 

 :م الروايات اليت تؤيد ما ذكرتهوإليك

يكون الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة ليلة ثالث  ...: )قاؿ ،Xع  الباقر 
 .( ) ...( وعشرين فال تشكوا في ذلك واسمعوا وأطيعوا

في ليلة ثالث وعشرين، ويقوم في يوم  Xلقائم ينادى باسم ا: )X ع  أيب عبد ا
 .( ) (.... ،عاشوراء

وم  اؼبعلـو أف اليماين واػبراساين والسفياين يقوموف يف يـو واحد يف رهر واحد يف سقة 
 .كما يف الرواية اآلتية  ، الكوفةواحدة يتسابقوف إىل
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في سنة واحدة في خروج الثالثة السفياني والخراساني واليماني : )X ع  أيب عبد ا
 .( ) (ْلنو يدعو إلى الحق ؛فيها راية أىدى من راية اليماني وليس ،شهر واحد في يوم واحد

فسيتضح م  خالؿ الرواية اآلتية أف السفياين  مقارنًا ػبروج اليماين وإذا كاف خروج السفياين
أيضًا يف ر   ، وهذا يستلـز كوف خروج اليماين ر   قبل القياـ خبمسة عشر رهراً  خيرج يف

 .نأهنما يقوماف يف يـو واحد ؛قدسوقبل طبسة عشر رهراً م  القياـ اؼب

ل ، ومن أو محتوم، وخروجو في رجبالسفياني من ال: )قاؿ ،X ع  أيب عبد ا
فإذا ملك الكور الخمس ملك  ،، ستة أشهر يقاتل فيهاخروجو إلى آخره خمسة عشر شهراً 

 .( ) (تسعة أشهر ولم يزد عليها يوماً 

، أما الظهور فظهور اليماين يسب  قياـ السفياين دبدة طويلة كما ورد ع  هذا بالقسبة للقياـ
، َتها م  الروايات الدالة على ذل وغ ،( ) (رج قبل السفياين مصري ودياينخي: )ب  مسلمؿبمد 

وقاؿ بأف  ، فكيف تورط الشيخ الفياضماين يظهر قبل الصيحة دبدة طويلةوهبذا يتبُت يقيقاً أف الي
 !!؟ اليماين ال يظهر إال بعد الصيحة

ُر اْلَماِكرِينَ  َوَيْمُكُرونَ ﴿ :قاؿ تعاىل  .( )﴾َوَيْمُكُر الّلُو َوالّلُو َخي ْ

x ل ا عة) ومقه يظهر بطالف دعوى مقاـ اإلمامة وأنه اإلماـ: )... قوؿ الشيخ الفياض
يظهر إال بعد الصيحة واػبسف ال ( ل ا تعاىل فر هعة)ف اإلماـ إضرورة ( تعاىل فر ه

 ...(. بالبيداء وخروج اليماين 

 :ويرد عليو

ف اػبسف يف البيداء أ، حيث توهم أيضًا وقع مرة أخرى يف خطأ قاتل أف الشيخ الفياض
نأف  يش السفياين  ؛أف اػبسف متأخر ع  القياـ اؼبقدس، بيقما X يسب  قياـ اإلماـ اؼبهدي
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دبكة فيتو ه  X ة إال بعد أف يصله خرب ظهور اإلماـ اؼبهديالذي خيسف به ال يتو ه إىل مك

فيا ترى م  هو  X وال يصلوف إىل اإلماـ اؼبهدي ،للقضاء عليه فيخسف ا هبم يف البيداء
 !!!؟ دبكة أـ اػبسف جبيش السفياين يا ريخ X اؼبتقدـ ظهور اإلماـ

x اؼبرا ع لعقائد الصحيحة منقصح اؼبؤمقُت وفقهم ا تعاىل بأخذ ا: )قوؿ الشيخ الفياض  
 ...(. العظاـ

 :ويرد عليو

 ،، حيث زعم أف العقائد تؤخذ م  اؼبرا عاض قد فت  فتقًا  ديدًا على نفسهف الشيخ الفيإ
 ؛وما هو ثابت ررعًا م  أف العقائد ال تقليد فيها ،وهذا ـبالف لرأي كل اؼبتقدمُت واؼبتأخري 

ولو كانت  ،هو الظ  كما تقولوف  تهاداالى ما يفيده وأقص ،العلم واليقُتنأهنا يشًتط فيها 
العقائد تؤخذ م  علماء الدي  لعذرنا الذي  أطاعوا علماءهم وكذبوا نيب ا موسى ونيب ا 

اء ، بيقما قبد ا تعاىل قد ذـ هؤالء العلم(ا عليهم أصبعُت صلوات) اً عيسى ونيب ا ؿبمد
 .( )﴾اتََّخُذوْا َأْحَبارَُىْم َورُْىَبانَ ُهْم َأْربَاباً مِّن ُدوِن الّلوِ ﴿ :وأتباعهم بقوله( مرا ع الدي )

ِبيال﴿ :وبقوله تعاىل َراَءنَا فََأَضلُّونَا السَّ  .( )﴾َوقَاُلوا رَب ََّنا ِإنَّا َأَطْعَنا َساَدتَ َنا وَُكب َ

ْورَاَة ُثمَّ َلْم َيْحمِ ﴿ :وبقوله تعاىل ُلوا الت َّ ُلوَىا َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َمَثُل الَِّذيَن ُحمِّ
 .( )﴾َأْسَفاراً 

َواْتُل ﴿ :Xعقدما نصر فرعوف وحارب موسى( بلعم ب  باعوراء)وقاؿ ع  اؼبر ع الديٍت 
ْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِوينَ  َها فَأَتْ بَ َعُو الشَّ َناُه آيَاتَِنا فَاْنَسَلَخ ِمن ْ َنا  َوَلوْ  # َعَلْيِهْم نَ َبَأ الَِّذي آتَ ي ْ ِشئ ْ

ْْ َأْو َلَرفَ ْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّو َأْخَلَد ِإَلى اْْلَْرِض َوات ََّبَع َىَواُه َفَمثَ ُلُو َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَليْ  ِو يَ ْلَه
بُوا بِآياتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّهُ  ْْ َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ رُْكُو يَ ْلَه ُرونَ تَ ت ْ  .( )﴾ْم يَ تَ َفكَّ
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القاس وتومهوهنم بأف العقيدة تأخذ م  مرا ع الدي  لتورطوهم   افهل تريدوف أف تستحمرو 
 X ف أعداء اإلماـ اؼبهديأ، حيث ورد واليماين اؼبوعود X أخَتًا يف معاداة اإلماـ اؼبهدي

 .، وللتأكد را ع روايات العًتة الطاهرة هبذا الصددهم الفقهاء خاصة

، ال يظهر إال بعد الصيحة X ف قوؿ الشيخ الفياض بأف اليماين أو اإلماـ اؼبهديإمث 
ء يف بعض أو  مكاف حدوث البداإ فباإلضافة ؼبا تقدـ فهو ـبالف لبعض الروايات اليت نصت على

 .يت مقها الصيحة، والكل العالمات اغبتمية

نا لكم أن قل أرأيت إن لم يكن الصوت الذي) :Xقاؿ أبو  عفر : قاؿ ،فع  ضريس
واهلل التسليم وإال فالذبح : انته  فيه وا إىل أمرؾ، قاؿ: قلت: ؟ قاؿ يكون ما أنت صانع
 .( ) (وأهوى بيده إىل حلقه

وعقدها ال يسع القاس إال  ،فالرواية واضحة الداللة على إمكاف حصوؿ البداء يف الصيحة
ياض القاس إىل عدـ تصدي  اإلماـ وتو يه الشيخ الف ، Xالتسليم وإال فالذبح بسيف القائم

وـبالفة صرحية لكالـ أهل   Xإذا قاـ بال صيحة يعّد هدرًا لدـ اإلماـ اؼبهدي  Xاؼبهدي
 . البيت

 ،(بسمه سبحانه)والشيخ بشَت الباكستاين بػ  ،(بسمه تعاىل) لقد بدأ الشيخ الفياض فتواه بػ
حىت لو كاف بعدها ( هلل الرحمن الرحيمبسم ا) بالبدأ بػ  وهذا ـبالف ؼبا ورد ع  أهل البيت

البسملة  ستبداؿابسم ا الرضب  الرحيم فهو أبًت، فما هو مربر وإف الكتاب الذي ال يبدأ ب ،رعراً 
ومن فارقنا  ،من لزمنا لزمناه) :قوؽبم  فلقد ورد ع  أهل البيت!! ؟ بقوؽبم بسمه تعاىل

تبتدئ به قريش كتبها ًتؾ ذل  فإنه يشبه ما فأنصح الشيخ الفياض والباكستاين ب ،( )(فارقناه
ِمينَ ﴿: قاؿ تعاىل. (بسم  اللهم)  .( )﴾ِإنَّ ِفي َذِلَك ْليَاٍت لِّْلُمتَ َوسِّ

                                                
 .671ص: تظائز الدرجاخ - 
 .6  ص 1ج: تحار األنوار -1
 .46: الحجز - 
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، علميًا وال خيار ثالث له على الشيخ الفياض أف يدافع ع  فتواه وإال فهو مهزـو اً وأيض

، وعلى كل م  فال دليل لكم عوا ع  دليلكم وإالفداف ،فقح  أتباع الدليل أي  ما ماؿ منيل
 .يطل  اغب  أف يلح عليهم وحيثهم على الرد ليتضح لكم ضعف  واهبم ووهقه

هو  X تكذي  م  يدع  السفارة ع  اإلماـ اؼبهديواؼبر ع الثالث الذي أصدر فتوى ب
ويف اغبقيقة أف كالمه مل يقص فيه بصورة واضحة على تكذي  كل م   ،السيد عل  السيستاين

، فلم يذكر العلم  الرصُت االستدالؿه  يف كالـ إنشائ  حبت خاؿ م  شاهدة وأسيدع  اؼب
قتصر على التذكَت او  X انأدلة اليت تقص على تكذي  م  يدع  السفارة ع  اإلماـ اؼبهدي

 .بظهور الدعوات الضالة سابقاً وكثرة الفنت والرايات الضالة يف عصر الظهور

إف التاريخ !! د دعوة ؿبقة ؟الضالة دلياًل على عدـ و و  نه مىت كاف و ود الدعواتإ: و وابه
ومل يدؿ ذل  على بطالف  ،ما م  دعوة ح  إال وقد أحاطتها دعوات ضالؿ على أف يشهد

بظهور سبعُت   ، وخصوصًا يف آخر الزماف ويف عصر الظهور فقد أخربنا انأئمةصاح  اغب 
فهل يدؿ ذل  على عدـ و ود راية ح  ، شر راية مشتبهة ال يعرؼ أي م  أيع د ااًل واثٍت

؟ أال  راية اليماين بأهنا أهدى الرايات  ، وؼباذا وصف انأئمةX فبهدة لقياـ اإلماـ اؼبهدي
الباطل ال يدؿ فكثرة  ؟ يدؿ ذل  على و ود رايات أخرى ضالة غَت راية دياين آؿ ؿبمد 

 .، وهذا أمر واضح ال حيتاج إىل برهافعلى عدـ و ود اغب 

سؤاؿ اؼبو ه للسيد السيستاين ع  تكليف اجملتمع ذباه م  يدع  السفارة ع  اإلماـ فال
، ال أف يقتصر كذا وكذا والدليل عليه كذا وكذا  بأف التكليف: فيقبغ  أف يقوؿ ،X اؼبهدي

على ذكر الفنت والشبهات فهذا أمر واضح ومعروؼ لدى م  له أدىن إطالع وال يفتقر إىل 
  السيد السيستاين طرؽ االستدالؿ؟ فهل تدروف ؼباذا ذبقَ !!  ح الر وعالر وع للمرا ع إف ص

 !!؟ وؼباذا مل يستدؿ بتوقيع السمري كما فعل الفياض والباكستاين

 ستدؿواذل  قبل سقتُت تقريبًا  بوهو إنه  رَ !!  لوراء قلياًل لعرفتم اعبوابإذا ر عتم اىل ا
على فتوى السيد  X رد أنصار اإلماـ اؼبهدي ، وقدالتوقيع لتكذي  السيد أضبد اغبس هبذا 

وحاوؿ مركز البحوث العقائدية   السيستاين برد علم  رصُت معتمد على روايات أهل البيت
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وأراد أف  ،د الطُت بلةفزا ،الدفاع ع  فتوى السيد السيستاين بكالـ مبعثر ال ديت إىل الدليل بصلة
 .يصلح فأفسد

ومت ( الرد القاصم على مقكري رؤية القائم)بكتاب  X ديوقد رد عليهم أنصار اإلماـ اؼبه
 متقعاالسيد السيستاين هبذا التوقيع، وبعد ذل   ؿستدالاهذا الكتاب التفصيل يف الرد على يف 

بأهنم قد : را عقاهم هبذا الصدد فقالوا السيد السيستاين ومكتبه ع  الرد على هذا الكتاب وقد
السيد  ؿستدالاذل  الكتاب ليقارف بُت  ىأف يطلع عل، ويستطيع كل مقصف مقعوا ع  الرد

 .X أنصار اإلماـ اؼبهدي ستدالؿاالسيستاين ومكتبه وبُت 

بتوقيع السمري على بطالف مدع   ستداللهاف السيد السيستاين قد أقر خبطأ أفالظاهر 
خذوا نصيبهم ، وترؾ العثرة للشيخ الفياض والباكستاين ليأة، ولذل  مل يستدؿ به هذه اؼبرةالسفار 

حس  وأفضل م   وهذا اؼبوقف م  السيد السيستاين ،X م  أقالـ أنصار اإلماـ اؼبهدي
، ولك  جي  عليه أف يعل  ع  ذل  لتعم باػبطأ فضيلة االعًتاؼاإلصرار على اػبطأ، فإف 

 ؿاالنشغاا التوقيع غَته كما تورط الشيخاف، وليغقيقا ع  هبذ ستدالؿباال يتورط الفائدة وحىت ال
  ، إف  هذا الكتابفم  راء فلَتد على ( الرد القاصم)لقا الكالـ يف هذا اؼبوضوع يف ، فقد فصَ برده

 .، والتحدي للةميعكاف م  أهل العلم

، واللعقة الدائمة انأئمة واؼبهديُتوالصالة والسالـ على ؿبمد وآله  ،واغبمد  رب العاؼبُت
 . على أعدائهم إىل يـو الدي 

 أنصار اإلماـ اؼبهدي                                                                                        
 مك  ا له يف انأرض                                                                                       

 القةف انأررؼ                                                                                       
 هػ  8   / صفر /2 


