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 تكذيب اليماني املزور يف لبنان

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 فرِيساا الزَّماِن، وما تكليُف صااا ُب اإلماُم ساايِّ   إالَّ امَلصااب ُ  العلُم ماجاَءتين الرِّسااال ا ايتي ا  

 اإلماُم؟ عليِه َما ُيْمِليِه َخطُّ فقط إالَّ هزمي ( )عادل اليمانيِّ األِخ اإلماِم

 

ً  قناني  بتصدذذذذدياد  يندة هالًُّ الليِّانت     يوُد، ودَّي  بأتَُّه اليمنت ُّ امَلامُلهذهِ  كنت  انلل

ً ا مِّنشذذر   بنلو!    لأتَُّه  الوا ُب اتَظرامُل هديامَللالهي يدَّي  ُزلًرا أتَُّه ُيِّلُِّغ ين اقمنمد القنئمد   لطَّني

را ًعن،  نلبط أب  بن يل  اقمنمد ينُي لهو الاَّنرص، ُيدخ ُل يليه االلتواءص ألنَّ ُ!كًمن رصب ه  م ن إليه  و!صىامُل

 وتصىامَل ينُءلإ! ُنُِّورده م، من وتصىامَل امَّد  ُّ، لأتَُّه سذذيقوُم  بي!ينء  الاَّيب  يصنُي هو هديامَل كمن اقمنُم

ط هو فق هالً يندة آخرين  ُّ،  لإتَّه لو مل يكْن يربص بل ُمِّنشذذذرص   ليسص لكْن تعنىل، اهلل  يمُل هو

 أيوُذ بذنهلل  من هذها الكه   لُأرصد ُد نوَلُه تعنىل:  َفمصند   .ال يكوُن مو وًدا  ُّ تعذنىل  اليمذنت ُّ، فذينَّ اهللَ  

 الظَّنل ُمونصُّ. ُهُم َفُأْلَلذئ َك ذصل َك بصْعد  م ن اْلَكه  ص الّله  يصَلى اْفتصرصىص

 تونيٍ  لندبد يصحدذُل األصغُر هديمصذال دَّي  يندة هالً ُيوصنُِّ  لنًتن للظيهورد باصيم ه :  ظهوُرامُل

 لال اليصمصنت ُّ ال ه ب  ُمسذذِّصق ن يصعَلمص أن دلنص تصعصنىل اهلل  من بأمٍر لصتصمَّ !دذذلص لند َلُه، ُيونُِّ  مصْن لصيصكه ُ  له

ِ  بون ن للمهدي : ننةص ل!ًين كنن لفقط ،هديامَل ر ب سذذاً  52 يف اليصمصنت ُّ أتََّك َأْيل ْن لليصمصنت  بنيتِّنرد

ًٍ خرلُ ُه يصعين هديامَل م   خرلُج 5144!ايران ساً  2 املوافا هذ 4141 ارم  41 يف !دل مبهمَّ

ًُ م، له  5142 األلةتشذرين   4 املوافاهذذذذذ  4141 ًَ يشرص مهمَّ  هصب للمصه يصاتمونص َفقيٍه ألفص َنتل ه  ستَّ

 معُه التَّواصُذل  الاَّنسد بيمكنند يكون م، يادهن 5141 أيلوة 44 يف القنئمد نينُم اجلعفري    لصسذصيحدذذصلُ 

ً  دلنص مِّنشر      لَّ  ُلُلُه الهي تصسصبصلوسنئَط لهو الظيهوُر األكرُب  ُّ، فمن ههِ اجلرأُ  يلى اهلل  احلن 

ً  له ل!دصُِ بقوله تعنىل:  إدنَّ ً ُّ، لنوله:  إدَلْيه  ي ْلُم ي ادصُِ اللَّهص يلمص السذذَّني ً ُّ،  ي ْلُم ُيرصدُّ السذذَّنيص السذذَّنيص

ً  ي ْلُم لنوله:  لصي ادصُِ ً  يصند ُتْر صُعونصُّ لنوله:  يصْسَأُلوتصَك لصإدَلْيه  السَّنيص  ي ْلُمهصن إدتَّمصن ُنْل ُمْرسصنهصن َأيَّننص السَّذنيص

ً  إدالَّ ْمتصْأت يُك اَل لصاأَلْرضد السذذَّمصنلصا   ف   ثصُقَلْ  ُهوص إدالَّ ل وصْنت هصن ُيجصلِّيهصن اَل رصب   ي ادص  َكَأتََّك يصسذْذَأُلوتصَك بصْغتص

 يصْعَلُمونصُّ. اَل الاَّنسد ْكثصرصَأ لصَلذك نَّ الّله  ي ادص ي ْلُمهصن إدتَّمصن ُنْل يصْاهصن !صف  ٌّ
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ُُ ر نةد هها   ً  من امُللند َأرسذصلص ل  بع  قنال   قناني  بد دن ه ، لسأنوُم بتصفا يد امَلدَّي  جمموي

ُد السذذََّقَطن   يف كتنبنت ه     ُد من  نءص فيهن من اهُلراء  قثِّن   َكه ب ه  لضذذصُلل ه  من خُلةد اقشذذنر   لِّع بع

اليت ُيِّصلُِّغهن للاَّنسد، له  كثريٌ  لكاَّين اخرتُ  أن أيرضص األبرزص ماهن، مع اقشذذذنر   إىل  امُلْو!صن    ُّ 

ِد الكريمد الرُّ و    ًٍ ههِ املواضيعص للن أكر رص تقنشصهن جمدًَّدا، للكُن للقنر أتَّين تننشذُ  يف مقنالٍ  سنبق

 إليهن يف هها الكتن :

ًُ األلىل: حيا - ُمدَّي  يندة هالً إثِّن ص أنَّ الو! ص يصتصااَُّة يليه  مستشهدًدا بقوله  تعنىل: نلُة اْللسَّقط

ًُُّ، فهو يا يصَلْيهدُم تصتصاصاَُّة اسذذْذتصَقنُموا ُثمَّ اللَُّه رصبُّاصن َننُلوا الَّه ينص  إدنَّ يُم أنَّ فعلص  تصتصاصاَُّةُّ فعل اْلمصُلئ َك

 العدذذرد لصذذن!ُب ليارائيُل ميكنئيُل بل فقط،  ليسص  ربيُل يصليه  مضذذنر ح !نضذذرح، لأنَّ مصن يصاادْة

ً  َغيِّصت ه  يف لالاَّمنند ًٍ لنعص فيهن هها اْلمصاْل من لغرُيهم التَّنمَّ ً   ُّ، َفَكشصفص تفسصُه باصلَّ دَّي  يادمن ُمُلئك

ً  أيلى من مقنمد اْلمصمشلص اقمنمص مع اْل ً  ي لًمن أنَّ مقنمص األئمَّ ً  بدليلدمصُلئك  صُّ:  هلل ا نوة رسوةد ُلئك

ً    ل  مع اهلل  :  إنَّ ُمُهميليان سذذُللن ح ال يصسذذصعين فيه مصَلٌك مقرَّ ح لال تيبٌّ ُمرسذذصلحُّ، لنوة األئمَّ

 لان مع اهلل  !نالٍ  ال يِّلُغهن مصَلٌك ُمَقرَّ حُّ.

ًُ: يايُم اْل - ًُ الثَّنتي  م نص يصْدَطف   ُهستصْشهدًدا بقوله  تعنىل:  اللَُّمدَّي  يندة هالً بأتَُّه ُمدطفى ُمالسَّقط

 ً  مضذذنر ح بصدذذ ريحُّ، فهو يايُم أنَّ فعلص  يصدذْذَطف  ُّ فعلح  سذذصم يعح اللَّهص إدنَّ الاَّنسد لصم نص ُرسذُذُل  اْلمصُلئ َك

 لهها اخَللاد ين يصتونَُّف ال لاهلُل بنخَلْلاد، لُمرتصِّ ٌط يصستمرُّ االصطفنء  يملص مستمرح، لهو يدةُّ يلى  أنَّ

 مَّن َلُكم خصَلاص لَّه يا يصتونَُّف  ُّ، فكيفص يكوُن اخللُا مستمرًّا لند ننة تعنىل:  ُهوص ال فِّنلتنل  ثنب ح

يصل يمحُّ، فكلمً  شصْ ٍء ل ب ُك لصُهوص سذصمصنلصا ٍ  سذصِّْعص  َفسذصوَّاُهنَّ  السذَّمصنء  إدَلى اسْذتصوصى  ُثمَّ  صم يًعن اأَلْرضد ف  

 مجيًعنُّ تدةُّ يلى متنمد اخللاد لمن ثمَّ تأت  الدَّيوُ  للجميع بقول ه :  َأَلسُ  برب كمُّ لتحقياد العدةد 

 َأْل َطْوًين ا ْئت يصن ْرضدلصل أَل َلهصن َفَقنةص ُدخصننح لصه  ص السذذَّمصنء إدَلى اسذْذتصوصى اقهل   بدليلد نوله تعنىل:  ُثمَّ

 َطنئ ع نيصُّ، للو أنَّ اخللاص مسذذذذتمرح !تَّى الند لكننص كلُّ مصن أتصى بعدص الدَّيو   األلىل َأتصْياصن َننَلتصن َكْرًهن

 السذذذَّمصنلصا   َلاصخص الَّه ي الّلُه رصبَُّكُم مظلوًمن معنذص اهلل، فِّعدص اخللاد كننص االسذذذتواُء لقوله تعنىل:  إدنَّ

ً   ف   لصاأَلْرضص  الّلُه ذصل ُكُم إدْذت ه  بصْعد  م ن الَّإد شصف يٍع م ن مصن اأَلْمرص ُيدصب ُر اْلعصْرشد يصَلى اسْذتصوصى  ُثمَّ َأيَّنٍم سذ تَّ

 تصهصكَُّرلنصُّ. َأَفَُل َفنْيُُِّدلُِ رصبُُّكْم

ًُ: يصدَّي  اْل - ًُ الثَّنلث ً  اْل -ُمدَّي  يندة هالًالسذذَّقط ِ  من الشذذ يع  ي دصتن موسذذىأنَّ  سذذ -ُمقدذذ ر  كغريد

 موسى ُيمي اص نأ تصْكل يًمنُّ معانُِ  أرادص ُموسصى الّلُه الِّشرد  ُّ، لأنَّ نوَلُه تعنىل:  لصَكلَّمص ضذمند  من الاَّيب
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 تعنىل اهلَل ألنَّ لصْ!ًين تصعصنىل اهلُل كلَّمصُه موسى أنَّ األمرد لانعص للكنَّ تعنىل، اهلل  ن ِّصلد من ُمَكلًَّمن كننص بأتَُّه

فسذذرًيا الو!ُ   ُّ، لهو يريُد تربيرص دصيوصت ه  لافسذذ ه  بقول ه  ت إالَّ الاَّنسد مع للتَّواصذُذلد ُطُرقح يادصُِ ليسص

 تصْقُدْص مل لصُرُسلح ن دصدصهم، يليَك لَندذصْدان  أرسذلاصنُهم  ند ُرسُذلح  هانَك امَّد، ين لآلين  :  امسصْع

 سصتأت  اليت ُسلصالرُّ لكنَّ ن دَّتصُه، ليَكيص َندصْدان الهين موسى ض ْما هم لصم ن ُهْم لهن ن دذصدذصُهم،   يليَك

 ل!ًين تصعصنىل اهلُل ُيكلُِّمُهم ُموسذذصى مثُل بأتَّهم يصتميَّالنص -أت ص بعدصَك ضذذ ما هم لصم ن -مجيًعن بصعد هم م ن

ً    ُيو!   فقط لليسص ً  تكويايَّ ً  األتِّينء  يدذذم إليهم  ُّ، لند حتدَّثُ  يف مقنالٍ  كثريٍ  ين يدذذم

. ً  تنمَّ

ًُ: ياكُر اْل - ًُ الرَّابع  كرمهكوُر يف القرآند هو الاَّيبُّ األمصُمدَّي  يندة هالً أن يكون  يسُّ اْلالسذذذذَّقط

ًٌ شذذذذتدذذذذيَّتصنند هديُّ   لهو ذلمصامًَّدا بل اْل ليسص  صُّ، !يث يايُم أنَّ  يس امَُّد  مُلئكيَّ

  ًٌ ًَ ل يصأُخهص امَّد الرَّسذذوة اسذذمص لسذذيأخُه شذذنهصُدُي للكاَُّه ال بصياصان ألتَّه مصَلٌك هو لبشذذريَّ  الدذذ َف

ًَ  ُّ، فهو انلُف التَّأليلص الدذَّحي ص ين أمريد املنماني اقمنم يل   مُّ الهي ننة:  سصمَّى    الِّشذريَّ

 .اْلُمْرسصل نيصُّ َلم نص إدتََّك اْلحصك يمد، لصاْلُقْرآند يس،: ننةص !يُث االسمد بهها اهلُل الاَّيبَّ

ِ  الْ    - ًُ: يقوُة يف تفسذريد ًُ اخلنمسذ  أي َلُه دلدصُ! ال َأ!صد الهي شذِّوِ  لسور   اقخُلصد:  اهللُ مصالسذَّقط

َأ!صدح  ُّ، فهل هلل  !جمح كمن يايُم هها اجلنهُل؟؟ مصن كنن له !جمح سذذذيكوُن له  سذذذمح   ل حصجم ه 

 ه ل ْثم َك ، ليسصْوإال ُه ْومن ُه علُم يصن المص  سذذِّحننص يليان سذذُلُمُه: ندقدالدذذَّ اقمنمدلهها ُمحنةح لقوةد 

 احلواسُّ ُهُكدردلال ُت سُّذمصلال ُي سُّذجصلال ُي سُّذحصلال ُي دُّحص، ال ُيرُيذذذدالِّص ميُعذذذ السَّ وص، لُه ءحذذذذ  شص

 ُّ.لال حتديدح لال ختطيٌط لال صورٌ  ، ال  سمح ءحذبه شص حيُطال ُيل

ًُ: يايُم الْ  - ًُ السذذَّندسذذ ًَ الاَّهراءالسذذَّقط للو     بنلتَِّّا  الرَّسذذوةد باُ  ُمدَّي  يندة هالً أنَّ  فنطم

ً  كنت  اباُتُه َلَكنتصْ  ً  بشذذريَّ ي دتن سذذخنلصح  ُّ، فهو يكهُ  !نيص جيعُل  بصشذذصريٌّ هو ألتَُّه خنلدذذ

يسص من ظنهر األمرد للالرَّسذذذوةص  صُّ بشذذذريًّن، ليِّدل أتَُّه مل يفهْم أنَّ األبوََّ  لالِّاوََّ  هان من !يُث 

ًٌ ما  ُّ. ًُ بضع  !يُث اجلاس، لهلَك كننص الاَّيبُّ  صُّ يقوُة:  فنطم

ًُ: يايُم اْل - ًُ السَّنبع  ندرٌ  نَِّلهن ٌ ندر بعدصهن ندرٍ  فوقص تعنىل ندرٌ  ُمدَّي  يندة هالً أنَّ  اهلَلالسَّقط

ًٌ ندرا ح ندرٌ    لهو حتتصهن  ُمتصرصكِّاص    ُّ، فهل اهلُل يوصذذصُف أل ماتشذذر   رلُ!ُه أرادصْ  أينص متوز يص

ً  أم هو القندُر صذذذذن!ُب كل  ندرٍ ؟ لهل هلل  رلنح ماتشذذذذرٌ  أل مرتكاٌ ؟ فمن هها ُمبنلقدرا   اْل توز ي

 اهلراء؟
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ًُ: يتِّاَّى اْل - ًُ الثَّنما ً  أتَّان  يلىُمُمدَّي  يندة هالً من  نءص يف اْلالسذذَّقط ً نك شذذص عتقدا   الوثايَّ اهلل   َل

أتَّان يلى مثنةد اهلل  خملوننيص؟ لكيفص ا تمعْ   يايُملذاٍ   ُّ، فكيفص  لرلٍن بافٍس أي ُخل ْقاصن،

ُح لقوةد اقمنمد الر ضن يليان سُلُمُه:    اهلَل هصَِّّن شمصيادص اهلل  تعنىل تفسح لرلنح لذا ح؟ هها شرٌك مصْح

 ُّ.ٌكشردفهو ُم بنخللاد

-  :ًُ ًُ التَّنسذذع ًَيايُم اْلالسذذَّقط  غرًياصذذ خملون ن هل نإ كنن الهي اقتسذذنند ُمدَّي  يندة هالً أنَّ  !ر يَّ

 لالانر، اجلاًل أي األرض شذذنيف،مصاْل ههِ لصيصدخلص ُيتر  ص أن نِّلص اخَلْلاد يف تصعصنىل اهلل  مع يصتعنلُن

ً  أيلى -أي اقتسنن -جتعُلُه اليت ه  ً مصاْل من در  ًَمصاْل ألنَّ تعنىل   اهلل  يادص ُلئك  خترتُ  ال ُلئك

ً ، اهلل  يلى ُيوفُِّر ُمِّتصد  ح ُمِّتصك رح فكرح هو الهَّر  يصنَلمد يف الِّشذذريَّ الفكرص لكنَّ شذذيًئن  فقط َفُيعط  طنن

 الِّنننيص كلُّ ُِلُيسذذني ُد يصفعُل، من لُيدذذم مص تلوقص،مصاْل اقلهص أي الِّشذذريَّ  ليصرتُك ُيريُد ل مصن العانلينص

ُُ يادمن يكوُن اقتسنُن شريك ن هلل  يف اخَللاد لند ننة لاسذتدامصت ه   ُّ فهها هو الش رُك الْ  للتلاد مصح

 تصْحُن اْلتصنل ُقونص، تصْحُن َأْم ُلُقوتصُهتصْت َأَأتُتْم ُتْمُاونص، مَّن َأَفرصَأْيُتم ُتدذذصد ُنونص، َفَلْوال خصَلْقاصنُكْم تعنىل:  تصْحُن

 .تصْعَلُمونصُّ ال مصن ف   اش ئصُكْملصُت َأْمثصنَلُكْم تُِّّصد ةص َأن يصَلى ب مصْسُِّون نيص، تصْحُن لصمصن اْلمصْو ص بصْياصُكُم َندَّْرتصن

ًُ العنشرُ : يايُم اْل -  بشًرا مريم يد للسَّ اهلُل لمتثََّلْ  أتاَلهن اليت ُمدَّي  يندة هالً أنَّ  الرُّلنصالسَّقط

 ياُه هو ُيتِّ رصكمل  إمنم اصن ظهورد مع إالَّ بهلَك تصعصنىل اهلُل ُيفد  د لمل اتظُر،ُماْل هديُّمصاْل اقمنُم هو سذويًّن 

 مريم لسذذَّيد  ل هديَّمصاْل الِّشذذريَّ مصَلَكاْل إمنمصان أرسذذلص تعنىل فنهلُل يربص صذذفحت ه  يلى الفيسذذِّوك   

ً  يصُلَنت هدمن  صرَّاء من لأجنِّصْ  ًُ الاَّيبَّ الاَّل يَّ ً  ُماْل زلاجد ييسذذى   لمن هان تأت  شذذرييَّ  بشذذرح تع

ً  مبريمص يصلتق  ُمَطهًَّرا  ُّ، فكيفص  ًراطنه تِّيًّن لصُياج ِّصن شذُذُهوٍد دلنص تعنىل اهلل  بأمرد لصيصتالَّ صن القد يسذذ

ًٍ لهو الهي ل  عنىل بقوله: صصَفُه تيفرتي هها الكنذُ  ليجعلص سذي دتصن الاَّيبَّ ييسى   ُّ ابنص زلاجد متع

ًُ اهلل  يف نوله تعنىل:  يصنذذ آيص ُهذذ لصُأمَّ مصْريصمص اْبنص  لص صعصْلاصن  د يا ُكْم ف   تصْغُلوْا اَل اْلك تصن   َأْهلص ً ُّ؟ لهو كلم

 مصْريصمص إدَلى َأْلَقنهصن َكل مصُتُهلص الّله  رصسذُذوُة مصْريصمص اْبُن ي يسذذصى اْلمصسذذ يُ  إدتَّمصن اْلحصا  إدالَّ الّله  يصَلى تصُقوُلوْا لصاَل

ًٍ لقوله تعنىل:  لصمصْريصمص لصُرلنح  ي ْمرصانص ْباص صا م ْاُهُّ، لهو الهي مل يأ   ال بالاٍج لال باكنٍن بل مبشذذيئ

اْلَقنت ت نيصُّ،  م نص َكنتصْ لص ُكُتِّ ه لص رصب هصن ب َكل مصن   لصصذصدََّن ْ  رُّل! اصن م ن ف يه  َفاصَفْتاصن َفْر صهصن َأْ!دذصاص ْ  الَّت  

ًُ كنت  بأمٍر َنضذذصنُِ اهلُل يف نوله تعنىل:  َننَلْ مصلههِ اْل  يصْمسذذصسذْذا   لصَلْم َلدحلص ل   يصُكوُن َأتَّى رص   شذذيئ

 يصُكوُنُّ.َف ُكن َلُه يصُقوُة َفيدتَّمصن َأْمًرا َنضصى إدذصا يصشصنُء مصن يصْتُلُا الّلُه َكهصل ك  َننةص بصشصرح
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 مع تواليكو تصعتصا َقُه، أن يلى الاَّنسد جيُب الهي اجلديُد هها بنختدذذذذنٍر هو باصيم ه   الد يُن

ايوُم لمن زاةص اطيُه !تى اليومد يربص صفحت ه  يلى مصلالاَّمنند  ُّ الهي خطَُّه اليمنت ُّ اْل العدذرد  صذن!ب  

هم يف  هاَّم ُمتطنللنيص يلى احلا  لأهل ه ، لْليصرتنَِّّوا مصقعصدصُمدَّينيص اْلالفيسِّوك، فنلويُل هلنالء الكهَّابنيص اْل

 شصْ ءح إدَلْيه  ُيونص لصَلْم إدَل َّ  صُأْل!  َننةص َأْل َكه بن  الّله  يصَلى اْفتصرصى م مَّند َأْظَلُم دري لقوله تعنىل:  لصمصْنمصلبئسص اْل

ًُلصاْل اْلمصْو   َغمصرصا   ف   الظَّنل ُمونص إدذ  تصرصى ْولصَل الّلُه َأتصاةص مصن م ْثلص سذذصُأتادُة َننةص لصمصن  َأْيد يهدْم بصنسذذ ُطوْا مصآلئ َك

 آيصنت ه  يصْن لصُكاُتْم اْلحصا  رصَغْي الّله  يصَلى تصُقوُلونص ُكاُتْم ب مصن اْلُهوند يصهصا ص ُتْجاصْلنص اْليصْومص َأتُفسذذذصُكُم َأْخردُ وْا

 تصْستصْكِّ ُرلنصُّ.

 

 لعدم اقطنلً لاهلل أيلم تكتف 
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