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 احلذر من املهدي واليماني املزعومان

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

هل من توضيٍح حوَل دعوِة كلٍّ من قناِة الرَّاياِت املشرقيَِّة السُّوِد لظهوِر اإلماِم املهديِّ، ودعوِة ناصر 

 أنَُّه املهديُّ؟اليماني على 

 

 )ع( نتَظُمُلا هديامَلبأناهم مبقاِم اإلماِم داعنَي امُلمن ِقَبِ   اصتِتَ احَل اوَلالتاَطهذا  أستتتبُ ك ك ا البُابِ 

َُِة إىل معُفِ امُلعايرِي الصتتاادقِ  وقاالِت اخلالَيِ  من أبستتِ  امَلدستتكوستَتِ  وامَلامَل األفكاِرببعِض   األستتكِو والقواعِد فَتِق

 الدِّينياِ  الثاابتِ .

بتصُيٍح ممَِّن أمَسى نفسه )أمحد احَلَسن( يف  نتَظُامُلم ُأْعِلَن عن ظهوٍر َمزعوٍم للمهديِّ 5102ففي عام 

العُاق، ومتا تُتيتبك نقباِِِه اإلين  عرتتتتُ وبقيا ر من رِاِلِه لتماِم اينننِي وأربعنِي رِ خم من  تلِب البلدا  يف  

عتباِرهم حسَب االعُاق وإيُا  وشُقي آسيا وأوروبا، وهم يكَتابعو  ليككِملوا ِعداَة الثا مثاِ  وين ينَ  عرَُ رِ خم، ب

 َزعِمهم خريَة اخَللِق يف األرِض!!!

م يف البصُة، درَس علوَمهك الدِّينياَ  يف الناجِب ومنها 0691لقَّبك باليماني ولَد عام و)أمحدك احَلسَتن( املُ 

ٍُ من إماِمِه 0666رتبوهَ  عام  بدأ دعَوَتهك امَل ُااياِت امَلامُلم، بأم هو رُقياِ  السُّوِد، وَزواِر، ألناه سيكو  صاحَب ال

 نفوك اسِم القناِة التالفزيونياِ  اليت َيبثُّوَ  منها، وَينرُوَ  تعاليَمهم منها ويكبرُِّوَ  بإماِمهم الكذااِ  من خ ِلها.

ُُِفوَ   النااِس نيب حيٌّ الوالدِة، وهو وتاريِخ واخلصاِِص والع مِ  باالستمِ  َنجِّيامُل وهم َيزعموَ  أناهم َيع

 يف زوركوَنهكَي واالستعداِد الساعادِة وأصحا ك. وأسقاِمهم بآالِمهم ويرعُك النااَس َوَيُى بينهم، فيما ويعيشك وموِوٌد

 وهو داَدينمكَح وأمٌّ أٌ  له معيان، باسٍم َموِوٌد مكَرخاٌص واقعيٌّ إنستا ٌ  فهو إذ . خفيا ر بصتورةر  األحياِ  بعِض

ُِ منَيِ اأُل حالِ  الرتتِّيعِ  من َمذَهِب يف احلقيقَ  هذه معهم، وقد استتتطاعوا أ  يكَبدُِّلوا وَيعيشك النااِس َبنَي  واألم

 موِودةر!!؟ واقعيا ر حال ر إىل ْحِض،امَل الذِّه ِّ

ِااِل )ناصتتُ  ماد اليماني( الذي  5119من ِه ر أخُى ظهَُْت منذك  م دعوٌة َمرتتبوهٌ  يف اليمِن للدا

، مكسَتْرِهًدا حبديثر موضوٍع هو: )نفوك اهلِل يأتي من اليمِن.. اإلميا ك مياٌ  واحلكمُ  نتَظُامُل هديامَلَيداعي أناهك 

َِاءميانياٌ !!(، وزاعًما أ ا اآليَ : ) مجَع حوَلهك آالفخما  وقد ( نزَلْت فيه!!هكْم َرسكوٌل مُِّبنٌيَأناى َلهكمك الذِّْكَُى َوَقْد 
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من اهلمِج الُّعتاِع يهتفوَ  بتامِسِه وهَو يكخاِببكهم بَعبيِد الناعيِم األبديِّ، وَيدعو إىل نفستتتِتِه ِبَزعِمِه: )من اإلماِم   

لرتتتايطاِ   ضتتتادِّ هلدِف ا امُلاهلدِف  ناصتتتُ  مد اليماني إىل النااِس كافَّ خم، لقد ابَتَعَث  اهلُل لتحقيقِ  هديامَل

الُاِيِم!!(، وما َدَروا أناهك منافٌق كذااٌ ، ويظهُك ذلَك من خ ِل تصُحياِتِه امُلتناقضِ  وامُلخالفِ  للقُآِ  والعلِم، 

 َينَبِبي ْموكالرا خنتصتُكها لعدِم اإلبالِ  لكنانا نذكُك منها مث خم أ ا الرامَو أدركِت القمَُ  الفخما قوله تعاىل: )ال 

َُ تكْدِرَك َأ  َلَها ها ْعِمِه التاميَُّز لنفِسِه وَرفَعَيْسَبحكوَ !!(، كما نرريك إىل َز َفَلكر ِفي َوُك ٌّ الناَهاِر َساِبقك اللَّْي ك َوال اْلَقَم

ا، وَخصا األنبياَء منها تسع خم وتسعنَي امًسرتتبكوَه: )إ ا هلِل مئُ  اسٍم، علََّم امَلفوَق درِِ  األنبياِء حني قال قوَلهك 

ُِضواِ  نفِسِه على عباِدِه!!(. ُِ حقيقَ  اسِم اهلِل األعظِم الذي ِعَلهك اهلُل صف خم ل  اهلُل بنا أ  نكَعَِّف الَبَر

، لكنانا معصتتتومنَي علينا ستتت مكهك امتثاالخم ألقواِل األِماِ  امَل احلقيقيِّ نتَظُامُل هديامَلحننك نؤمنك باإلماِم 

مانيٍّ ُقياِ  السُّوِد، من وِوِد َمهديٍّ وَيترَمتت اليت تُوِّجك هلا قناة الُااياِت ال هديامَلَيِقُظوَ  َتماًما ملواِهِ  بدعِ  

ما  عدالخم بعَدو اقسطخم مأل األرَضَيحاليًّا َيختبئك ك ٌّ منهما خوفاخم من بطِش احلكومِ  العُاقياِ ، أل ا َمن يُيدك أ  

ِك الًمُظ ْتَئِلمك  لينا س مكهك:ع جتبىامُل احلستنِ  اإلماِمداعنَي من قوِل ا ال يكو ك ِباًنا كهؤالء، فأين هؤالِء امُلوًرو

ُِ اللَّهك )يبعثك  األرِض على أهِ  هكُكظهيك، َوِهبآياِت هك، وينصُكهكأنصتارَ  ويعصتمك  مب ِك ر هكدك، يؤيِّماِ الزا إماًما يف آخ

ى بَقها، ال َيوبوُل الب ِد ُضكله َع طخما ونوًرا وبُهاًنا، يدينكتتسعدالخم وِق األرَض ًها، ميأُلُْوًعا أو َكدينوا َبى يكحتا

ُِتك، َوباعكالستِّ  ِهلِكيف مك حكِلصتطَ َت، َوَحُلإال صتَ  ، وال باحٌلَنإال آَم كافٌُ ها، بُكَت ماءكالسا لكنزِّتكها، َوَتْبَن األرضك جكخ

لينا عاإلمام ِعفُ الصادق !؟ أَلْم يستتطع َمهديُّهم يف ضضتوِ  أربِع ستنواتر أ  حيق َق قوَل    (له الكنوزك ُكظَهَتَو

 (!؟اللَِّه ًدا رسولك ما وأ ا إال اللََّه ال إلَه أ  فيها برهادِة َيوِدنك إالَّ ى أرٌضبَقال َت القاِمك )إذا قاَم س مكهك:

ًبا َيداعوَ  اال َيظَهُك َحتاى َيظَهُ َقبلَتهك ستتتِتتُّوَ  مداعًيا َكذا  )ع( نتَظُامُل هتدي امَلعُوِف أ ا اإلمتاَم  امَلومن 

ِااَل من ضتمن السِّتِّني؟ فأيَن ع مُ  الصايحِ  اليت ذكَُها   امُل، ويبدو أ ا بواَةالنُّ داعي )ناصتُ  ماد اليماني( الدا

ِإ  ناَرْأ قول: ي حيثك ٌنيَِّب وِ ا عزا اهلِل يف كتاِ  لَكذ إ ا حني قال: )واهلِلعلينا س مكهك ادق اإلمام ِعفُ الصا

 ؟(نكَنزِّْل َعَلْيِهم مِّن الساَماء آَي خم َفَظلَّْت َأْعَناُقهكْم َلَها َخاِضِعنَي

ُكدُّ على وَ العلويُّ حننك  ظهوِر حوَل، َوَنِ اخَل يَنُتدِّمكاْلَقصِّتَُِة ومكاْلو نَختِنَقتِ مكاْل عاءاِتن ادِِّم عاءرادِّ أيِّ َن

اإلماِم  ا رِاَل أ، ونؤك دك ِ واإلماميا ِ بوياالنا واألحاديِث القُآنيِّ صِّإىل النا مستتتتنديَن)ع(  نتَظُامُل هديامَلاإلماِم 

ُِ امُل، وليسوا من أهِ  هالذين َيظهُوَ  مع الصافوِة َنهم ِماحلقيقيِّنَي  )ع( نتَظُامُل هديامَل  ُيَن الضُّعفاء.قصِّالبر

يِّدنا رستولك س َ ِئتفقد سك جهوٌلَم ِهظهوِر موعَد ، أل اكٍّتى َشَنْدب  َأ كاذبوَ  و داعامُل و الُّتالضافهؤالء 

إال  ْم، ال تأتيُكوِ ا عزا ها إالَّ اهلُلِتْقَوِليها جِلال يك اعِ الستتتتا مث ك هكُلْث؟ فقال: )ِمالقاِمك جكخُك)ص(: متى َي اهلِل
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ََُ  ِللنااِس ِحستَتابكهكْم َوألنا اسك(، أي ليَو تكدِركهك النابت خمَب هكْم ِفي َضْفَل ر ها َتكو ك يف َضفَل ر َعنهك، لقولِه َتعاىل: )اْقَت

ُِضكوَ (. وإ ا يَها ِلتكْجَزى قوله َتعاىل: )ِإ ا السااَعَ  ءَاِتَيٌ  َأَكادك ُأْخِف هادكيؤك  ِهلظهوِر الوقِت حتديِد ِ إمكانيا عدَم ماْع

ِفيَم َأنَت ِمن  ،ُك ُّ َنْفٍو ِبَما َتستْتَعى(، وقوله يف َنفي َتحديِد الستتااَع : )َيستْتَأُلوَنَك َعِن الستتااَعِ  َأيااَ  مكُْستَتاَها  

َُاَها  .)ع( نتَظُامُل هديامَلاإلماِم السااَع  وهَو ظهورك  ِإَلى َربَِّك مكنَتَهاَها( أي إليِه َتنَتهي ،ِذْك

الفهَم،  و يدكال جي ميقِّرك أناهكستت م ومقاالِتهمهاِتَباكت َأََُمن َقوممَّا يؤك دك كذَ  هؤالِء فستتادك عقاِِدهم، َف

افستتِ  والصُِّاِع على ن، إىل امُلمإىل ما هو أهمُّ يف َنَظُِه واُفوقًتا للفهِم، فانصتَُ  مولع ا الدُّنيا وزيَنَتها مل َتداِخُْ هل

 واويأت وايقيسكو واأ  َيجَتِهدك وَ داعامُل هؤالءاولك َحعك عندما يكَقظمى َتصتيبُ  العك ِ . وامُلاِه والِِّاستَ اِم املاِل واجَلَطحك

ِكعَبِتِه بعَد  مَنصتِتَفهك وايِ ، حتاى ميكنك أ والِّوايُ  بالِبختلُ  العلمك بالستتُّمِّ، دك كيَب َيجن! عندها مِبَجديدر من 

 .هاءكقال ُف هاءكفسك مبأناهك مَعِتِهيِد بْدفِنَت

 

 نكتفي لعدم اإلبال  واهلل أعلم

 الباحث الدي  العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


