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ـى  ) اليماين املوعود( Xمحد احلسن وصي ورسول اإلمام املهدي أهو جواب للسيد  عل
ـذا   أ٬، وقد استخدم السيد إليه الكاتب األستاذ ماجد املهديسؤال وجهه  ـن يف ه محد احلس

٬، فليعرفها القارئ صوص اجلمع الكبري واجلمع الصغريوباخل ٬،اجلواب حساب احلروف باألرقام
بالنسبة إليه ننقل له بعض ما خطه األستاذ ماجد املهدي يف  ولو إمجاالً وال يكون األمر مبهماً

وسيجد القارئ ( :الفصل الثالث حيث قاليف ) بدء احلرب األمريكية ضد اإلمام املهدي(كتابه 
 نّأوأساس علم احلروف هو  ٬،من خالل ما سيتبني الحقاً إن شاء اهللا) علم احلروف(مصداق 

وهي على ترتيب ) أو ما يسمى روحه(لكل حرف قيمة عددية معينة تكون صفة هلذا احلرف 
  : وهي) …أجبد هوز حطي (

  
  ١= ا 

  ٢= ب 
  ٣= ج 
   ٤= د 

ـ     ٥= ه
   ٦= و 
   ٧= ز 
   ٨= ح 
   ٩= ط 

 ١٠=ي
   ٢٠= ك 
   ٣٠= ل 
   ٤٠= م 
   ٥٠= ن 
   ٦٠= س 
   ٧٠= ع 
   ٨٠= ف 
   ٩٠= ص 

   ١٠٠=ق
   ٢٠٠= ر 

   ٣٠٠= ش 
   ٤٠٠= ت 
   ٥٠٠= ث 
   ٦٠٠= خ 
   ٧٠٠= ذ 

   ٨٠٠= ض 
   ٩٠٠= ظ 

  ١٠٠٠= غ 
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باحلرف  اجلمع(ة أنواع من حسابات احلروف فجمع احلروف كما هي يسمى ويوجد عد�
ـه إىل  ٬، أم�٣٠= بتحويلها إىل أرقام فردية مثل حرف الالم (ا مجع احلروف أم� ٬،)الكبري ا حتويل

وكذلك بالنسبة إىل لألرقام اليت تكون  ٣،٬= رقم فردي فهو حبذف مرتبة العشرات فيصبح ل 
هذا اجلمع  إنّ ٬،)٤= ٬، فتصبح التاء ٤٠٠= حرف التاء  مرتبتها مئوية حتذف املرتبة املئوية مثالً

  : ليك بعض األمثلة على مصداقية علم احلرفإو ٬،)اجلمع الصغري(ى يسم�
  ما هو كتاب اهللا : عند السؤال

  : نعطي كل حرف قيمته على حساب اجلمع الصغري
ـ + ا + م  ـ + ل + ل + ا + ب + ا + ت + ك + و + ه   ه
٣٧=  ٥+  ٣+  ٣+  ١+  ٢+  ١+  ٤+  ٢+  ٦+  ٥+  ١+  ٤   

  .القرآن الكرمي هو: اجلواب
  : جند إن هلا نفس القيمة العددية) هو القرآن الكرمي(عند مجع قيم احلروف جلملة 

ـ    م + ي + ر + ل  ك + ا + ن + ا + ر + ق + ل + ا + و + ه
٣٧=  ٤+  ١+  ٢+  ٢+  ٣+  ١+  ٥+  ١+  ٢+  ١+  ٣+  ١+  ٦+  ٥   

  ؟من هو حممد : واآلن لنسأل
ـ + ن +  م      د +  م  +  ح +  م +  و +  ه
٤٠=  ٤+  ٤+  ٨+  ٤+  ٦+  ٥+  ٥+  ٤   

   .هو رسول اهللا: اجلواب
ـ  ـ+ ل +  ل + ا  + ل +  و + س+ ر + و + ه   ه
٤٠=  ٥+  ٣+  ٣+  ١+  ٣+  ٦+  ٦+  ٢+  ٦+  ٥   

القيمة العددية ألسم حممد اجلمع  نّأومن املعروف ٬، للجملتني نفس القيمة العددية جند أنّ
   .)٩+  ٢(عند حتويل اجلمع إىل الصغري يكون  ٩٠+  ٢أي ) ٩٢(الكبري هي 

  : ة أخرىواآلن لنسأل مر�
ـ + ن + م : من هو حممد    ) د+ م + ح + م + ( و + ه

٣١) = ٩+٢+ (  ٦+  ٥+  ٥+  ٤ .  
  .هو نيب اهللا :اجلواب
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ـ  ـ+ ل + ل + ا+ ي + ب + ن + و + ه    ه
٣١=   ٥+  ٣+  ٣+  ١+  ١+  ٢+  ٥+  ٦+  ٥.  
هذه أمثلة بسيطة من اإلمكانات اليت ميكن احلصول عليها عند العمل ªذا العلم الواسع  إنّ

  .انتهى كالم األستاذ ماجد املهدي )…
وكل من يلتزم ªذا اجلمع لتكون  ٬،لزم الكاتب به نفسهأمحد احلسن هنا جييب مبا أفالسيد 
ـواب    ٬، من باب ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم٬، ولعله يكون باباًغة وتامةعليه حجة بال ـن أب م

ـلة    نّإناس يتطلعون إىل جانب احلقيقة من خالل هذا العلم فاهلداية أل ـرق املوص ىل اهللا إالط
  . سبحانه وتعاىل بعدد أنفاس اخلالئق

  
  
  
  

  أ�صار اإلمام املهدي
  مكن اهلل له يف األرض 

  هـ ١٤٢٦
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واحلمد هللا رب العاملني٬، وصلى اهللا على حممد وآل حممد األئمة ٬، بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .واملهديني

وَمَا  #إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ﴿
F١EK﴾�ُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ

لو أنك اطلعت اطالعاً بسيطاً وليس موسعاً على كتاب املتشاªات٬، والفاحتة٬،  ١
واإلضاءات٬، والعجل٬، وغريها من الكتب املوجودة يف املوقع اليت حبسب رأيك كالم ال يغين 
وال يسمن٬، لوجدتين بينت أنّ كل أمساء اهللا سبحانه وتعاىل موجودة يف سورة الفاحتة٬، واسم 

  .كذلك واملهديني  وفاطمة واألئمة  Xوعلي  النيب 
إذا كان كالمي ال يغين وال يسمن فال داعي لالعتذار إالّ اللغو٬، وإذا كان العكس فال   ٢

  .عذر إالّ االستغفار وطلب التوبة من الواحد القهار
سريسل رسوالً للناس٬، فمحمد ذو النفس  Xومل يثبت عندك أنّ اإلمام املهدي   ٣

 ؟ واملوىل الذي يلي أمره أليس رسوالً؟ واليماين أليس رسوالً؟ وطالع الزكية أليس رسوالً
واليت استشهد ªا الشيخ  اقرأ األحاديث اليت وردت عن آل حممد (املشرق أليس رسوالً؟ 

يف كتابه الرد القاصم٬، وهو عبارة عن مناظرة مع السيد السيستاين ) حفظة اهللا(ناظم العقيلي 
٬، لعل اهللا ينو�ر قلبك ويهديك إىل احلق٬، وهذه )لعقائدية التابع لهومكتبه ومركز البحوث ا

  .ذكرين فيها Xجوهرة من حبر أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
 فقلت األرض٬، يف ينكت فوجدته X املؤمنني أمري أتيت( :قال نباتة٬، بن األصبغ عنورد 

 ما واهللا ال :قال فيها؟ منك أرغبة األرض؟ يف تنكت مفكرا أراك يل ما املؤمنني أمري يا: له
 من عشر احلادي ظهر من يكون مولود يف تفكرت ولكين قط٬، الدنيا يف وال فيها رغبت
 وغيبة حرية له يكون ٬،وجوراً ظلماً ملئت كما وقسطاً عدالً هاميأل الذي املهدي هو ولدي

                                                            
    .١٠٤    ١٠٣: هود    ١



  ١٣  .............................. Xالسيد امحد احلسن /  ٢ - ١ج : بيان احلق والسداد من األعداد

 ستة :قال والغيبة؟ احلرية تكون فكم موالي يا: قلت .آخرون فيها ويهتدي أقوام فيها تضل
 خملوق٬، أنه كما نعم :فقال لكائن؟ األمر هذا وإن: فقلت .سنني ست أو أشهر٬، ستة أو أيام٬،
 ما مث: قلت: قال العترة٬، هذه أبرار مع األمة هذه خيار أولئك أصبغ٬، يا األمر qذا لك وأىن
  .)١( )وzايات وغايات وإرادات بداءات له فإن يشاء ما اهللا يفعل مث :قال ذلك؟ بعد يكون

٬، والذي من ظهره هو Xهو اإلمام املهدي  Xواحلادي عشر من ولد أمري املؤمنني 
  .Xاملهدي األول من املهديني اإلثين عشر٬، وهو وصي ورسول اإلمام املهدي 

اللهم أعطه يف نفسه وأهله و{و{لَد}ه} … : (Xلإلمام املهدي  Xويف دعاء اإلمام الرضا 
 ٬X، فهذا الولد الذي خص�ه اإلمام الرضا )٢() … رعيته ما تقر به عينهوذريته وأمته ومجيع 

٬، فأمحد اهللا الذي جعلين مذكوراً Xبالدعاء هو املهدي األول وصي ورسول اإلمام املهدي 
ومل جيعلين  واألئمة  Xوأمري املؤمنني علي  عنده وعند آبائي الرسول األعظم حممد 

  .منسي�اً
املوسوم أوجبت إرسال اإلمام املهدي رسوال٬ً، فما عدا مما بدا٬، وهذا نص مث إن�ك يف كتابك 

وأرجو أن ال يكون القارئ كالذين قالوا لنيب اهللا : (كالمك حيث قلت يف الفصل الثالث
أرنا اهللا جهرة٬، واآلن لو فرضنا أنّ اهللا سبحانه وتعاىل أراد أن يوضح للناس أنّ  Xموسى 

إن شاء اهللا٬، وإÆم جيب عليهم أن يناصروه لرفع راية ال إله إالّ قريب  Xظهور اإلمام املهدي 
اهللا حممد رسول اهللا٬، فكيف يتم هذا التوضيح أو التبليغ؟ إذاً جيب أن يتم ذلك بأن يسخر 
سبحانه وتعاىل من يشاء من عباده ليظهر على يديه ما يريده ويف الوقت املناسب٬، لضرورة 

  .)بالذات٬، حىت يقيم احلجة البالغة على عبادهمعرفة هذا األمر ويف هذا الوقت 
  !فهل نسيت أم تناسيت ما خطته ميينك يف كتابك ؟

تظن ) وقلب كلمات(كيف تقر�ر أنين إذا مل أخض فيما خضت فيه أنت من حسابات   ٤
  !!!أنت إن�ها صحيحة٬، أكون قد ادعيت باطال٬ً، ما هكذا يا سعد تورد اإلبل

                                                            
  ٥٢٩ص: )الشيعي( لطربيل اإلمامة دالئل ٢٨٢،٬ح ٬٣٣٦، وص١٢٧ح ١٦٦    ١٦٤ص: الطوسي لشيخل الغيبة   ١

باختالف  ٣٦٢ص: اخلصييب محدان بن لحسنيل الكربى اهلداية ٢٠٩،٬ص: املفيد لشيخل االختصاص ٥٠٤،٬ح ٥٣٠
  .يسري
 .٦١٨ص: ٬، مفاتيح اجلنان٥٤٧ص: ٬، مصباح الكفعمي٣٠٦ص: ٬، مجال األسبوع٢٧٩ص: غيبة الشيخ الطوسي   ٢
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 احلساب وأنت متيقن منها وبأحقيتها٬، فبنفس طريقتك وإذا كنت تلتزم بطريقتك يف  ٥
  :ومبا ثبت به حساب األرقام عندك وتريد إثباته للناس اËحسب

هو نيب اهللا٬، يف كتابك = هو رسول املهدي٬، كما حسبت من هو حممد = من هو أمحد 
 ٬، وحيول إىل اجلمع)٩٠(باجلمع الكبري وعدده ) املهدي(وحيسب . املوسوم الفصل الثالث

  )حممد(٬، كما حسبت يف كتابك )٩(الصغري فيصبح 
ـ + ن + م    د+ م + ح + ا + و + ه
٣٧=  ٤+  ٤+  ٨+  ١+  ٦+  ٥+  ٥+  ٤  

ـ  ـ د ي + ( ل + و + س + ر + و + ه   )ا ل م ه
٣٧=     ) ٩(       + ٣+  ٦+  ٦+  ٢+  ٦+  ٥  

حسبت  كما) هو رسول املهدي(ستجده يساوي ) ما هو كتاب اهللا: (وكذلك اËحسب
  .يف كتابك ما هو كتاب اهللا٬، هو القرآن الكرمي

ـ + ا + م  ـ+ ل + ل + ا + ب + ا + ت + ك + و + ه   ه
٣٧ = ٥+  ٣+  ٣+  ١+  ٢+  ١+  ٤+  ٢+  ٦+  ٥+  ١+  ٤  

ـ  ـ د ي + (   ل+ و + س + ر + و + ه   )ا ل م ه
٣٧=        ) ٩(        + ٣+  ٦+  ٦+  ٢+  ٦+  ٥  

ـ    م + ي + ر + ك + ل + ا + ن + ا + ر +  ق+ ل   +ا + و + ه
٣٧=  ٤+  ١+  ٢+  ٢+  ٣+  ١+  ٥+  ١+  ٢+  ١+  ٣+  ١+  ٦+  ٥  

فتبي�ن لك مما سبق أنّ أمحد هو رسول املهدي٬، وكتاب اهللا٬، والقرآن الكرمي الناطق٬، 
بدء احلرب (وبالطريقة اليت جعلتها الدليل على مصداقية علم احلروف يف كتابك املوسوم 

حبق آل حممد  ٬X، فاتق اهللا والزم قول أمري املؤمنني علي ) Xألمريكية ضد اإلمام املهدي ا
  .)١( )وال تعلموهم فأzم أعلم منكم: (

  . وªذا لزمتك احلجة اليت تقر�ها يف كتابك٬، فال يقبل منك اإلعراض وترك اجلواب

                                                            
 ينإ ولقد علمتم وعلم املستحفظون من أصحاب رسول اهللا ... : (يف إحدى خطبه Xقال أمري املؤمنني    ١

ال تسبقوهم فتضلوا وال ختالفوهم فتجهلوا وال ختلفوا عنهم فتهلكوا  وأهل بييت مطهرون من الفواحش وقد قال 
 .١٤٢ص ١ج: )مستدرك Æج البالغة( مصباح البالغة)  ...وأحكمكم صغاراً ال تعلموهم فإzم اعلم منكم كباراً
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  : )٣٧(وأبي�ن لك شيئاً من سر الرقم 

ثَالثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ فَصِيَامُ ﴿: قال تعاىل
F١EK﴾يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

والكرسي والعرش األعظم وسرادق العرش ) العرش العظيم(والعشرة هي السموات السبع 
 )حممد (األعظم٬، وهذه الثالثة هي بيت اهللا ومدينة الكماالت اإلهلية يف اخللق ومدينة العلم 

فمن كان من آل حممد عشرته كلها يف احلج أي يف بيت اهللا٬، أي يف مدينة العلم٬، أي يف بيت 
سؤال حول ( ٣وللمزيد ولتتوضح لك الصورة أكثر اقرأ املتشاªات ج ٬،دن الرسالةالنبوة ومع

  ).سر األربعني٬، سؤال حول العرش والكرسي
٬، وهي عشرة التوحيد٬، ) ١٠(٬، وجمموعهما ) ٧،٬٣(يتألف من الرقمني ) ٣٧(والرقم   ١

الثة عشر أصبح فمن أمتها وحج بيت اهللا وزار مدينة العلم ومت عقله وكان من الثالث مائة وث
اإلميان عشر درجات٬، وسلمان أمت العاشرة : (منا أهل البيت٬، وهذا ورد عن آبائي 

٬، أم�ا حنن أهل البيت فعشرتنا يف احلج٬، )٢() فسلمان منا أهل البيت ٬،)صلوات اهللا على سلمان(
  .ويف بيت اهللا

                                                            
 .١٩٦: البقرة    ١
من أمر الشيعة ومن أقاويلهم٬،  فذكرت له شيئاً Xدخلت على أيب عبد اهللا (: قال٬، عن عبد العزيز القراطيسي   ٢

ميان عشر درجات مبرتلة السلم له عشر مراقي وترتقى منه مرقات بعد مرقاة٬، فال يقولن يا عبد العزيز اإل: فقال
حىت  يء٬، و ال يقولن صاحب الثانية لصاحب الثالثة لست على شيءصاحب الواحدة لصاحب الثانية لست على ش

اخلصال  ...) وكان سلمان يف العاشرة٬، وأبو ذر يف التاسعة٬، واملقداد يف الثامنة يا عبد العزيز: قال ٬،انتهى إىل العاشرة
  .٤٤٨ص : لشيخ الصدوقل

حبار  )ذر يف التاسعة٬، وسلمان يف العاشرةعشر درجات٬، فاملقداد يف الثامنة٬، وأبو  اإلميان(: Xعبد اهللا  وعن أيب
  .٣٤١ص ٢٢ج :األنوار
  .٧٠ص ١ج :Xعيون أخبار الرضا  )سلمان منا أهل البيت(: النيب  وعن

٬، حدثنا عن أيب حدثنا عن أصحاب حممد (: أنه قيل له Xعن املسيب بن جنبة٬، عن علي وروى الصدوق بسنده 
: قالوا. تعلم أمساء املنافقني: فعن حذيفة٬، قال: قالوا .شديداً وربط عليه رباطاًعلم العلم مث أوكاه٬، : قال. ذر الغفاري

قرأ القرآن : قال. فعن عبد اهللا بن مسعود: قيل. ٬، نسي٬، إذا ذكر ذكرمؤمن ملئ مشاشه إمياناً: قال ٬،فعن عمار بن ياسر
ر٬، وهو حبر ال يرتح٬، وهو منا أهل أدرك العلم األول واآلخ: قال ٬،فحدثنا عن سلمان الفارسي: قالوا. فرتل عنده

 .٣٢٤ص: األمايل )البيت
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٬، والعشرة هي عشرة احلج٬، والسبعة والعشرون )٢٧+  ١٠(يتكون من ) ٣٧(والرقم   ٢
عشرة (٬، فمن أمت عشرة احلج  هي العلم املسموح ببثه يف الناس كما يف الروايات عنهم 

.)١( Xأمكنه محل السبعة والعشرين حرفاً من التوحيد اليت يبثها اإلمام املهدي ) اإلميان

وَ�ُرِيدُ أَنْ �َمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ�َجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ�َجْعَلَهُمُ ﴿:وقال تعاىل
F٢EK﴾الْوَارِثِنيَ

٬، وكذلك األئمة واملهديون  وهؤالء الذين يريد اهللا أن جيعلهم أئمة هم آل حممد 
أول سورة القصص سر�ها وهو ٬، ويف Xالثالث مائة وثالثة عشر أصحاب اإلمام املهدي 

  وإذا حسبت عدد هذه احلروف املقطعة باجلمع الكبري) طسم(
  م  +  س  +ط 
١٠٩=  ٤٠+ ٦٠+  ٩  

٬، وهي )١٠(يكون الناتج ) ١+٩(وإذا حولتها إىل اجلمع الصغري ) ١٠٠+٩(فالنتيجة 
وهي عشرة التوحيد املذكورين يف اآلية٬، ) الثالث مائة وثالثة عشر(عشرة احلج املتعلقة باألئمة 

٬، وإذا )هو(فمن حج بيت اهللا حتلى ªا ومت عقله وتيقن وثبت عنده الثابت ووحده سبحانه 
  .وجدÒا) هو(مجعت حروف 

ـ    و   +ه
١١=   ٦  +  ٥.  

والعشرة قد عرفتها٬، وهي عشرة احلج واإلميان٬، والواحد سبحانه وتعاىل٬، ) ١٠+١(وهي 
  .دفمن حتلّى بالعشرة٬، تيقن ووحد الواح

ـ )٣٧(وباختصار فقد بينت لك أنّ يف هذا العدد  ٬، عشرة احلج والتوحيد وكذلك ال
ـ ) ٢٧( حرفاً ) ٢٧(حرفاً من علم التوحيد٬، فمن حج وحتلّى بالعشرة أمكنه محل ومعرفة ال

                                                            
روى الصفار يف خمتصر بصائر الدرجات عن موسى بن عمر بن يزيد الصيقل عن احلسن بن حمبوب عن صاحل ابن    ١

فلم يعرف  ٬،فجميع ما جاءت به الرسل حرفان ٬،العلم سبعة وعشرون حرفاً( :قال Xبان عن أيب عبد اهللا أمحزة عن 
فبثها يف الناس وضم إليها احلرفني  خرج اخلمسة والعشرين حرفاًأ Xفإذا قام القائم  ٬،الناس حىت اليوم غري احلرفني

  .١١٧ص :خمتصر بصائر الدرجات) حىت يبثها سبعة وعشرين حرفاً
 .٥: القصص    ٢
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حال بثها يف الناس٬، وهي السر الذي ال يتحمله إالّ نيب مرسل٬، أو ملك مقر�ب٬، أو مؤمن 
  ).هو(ميان٬، وبالنتيجة تيقن ووحد الواحد سبحانه وتعاىل امتحن اهللا قلبه لإل

  باجلمع الصغري) طسم(وأزيدك٬، فإذا مجعت 
  =م + س + ط 
١٩=  ٤+  ٦+  ٩.  

  :حرفا٬ً، والبسملة آية التوحيد٬، قال تعاىل) ١٩(وعدد حروف البسملة 

آذَا�ِهِمْ وَقْراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي ﴿
   .)٢( بسم اهللا الرمحن الرحيم كما ورد عنهم: أي قل .)١(﴾وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ �ُفُوراً

أشارت إىل أهل التوحيد٬، وهم الثالث مائة والثالثة عشر٬، ولذا ) طسم(وقد عرفت أنّ 
) طسم(مع عدد آية املوحدين ) بسم اهللا الرمحن الرحيم(التوحيد  استوى عدد حروف آية

   :وأهل النار مشركون؛ ولذا جعل عليهم عدد آية املوحدين٬، قال تعاىل

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَالئِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ  # عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿
 الْكِتَابَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِميَا�اً وَال يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا

لَّهُ مَنْ نُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَال كَذَلِكَ يُضِلُّ الوَالْمُؤْمِ
   .)٣(﴾يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ

                                                            
 .٤٦: اإلسراء    ١

كان : كتموا بسم اهللا الرمحن الرحيم فنعم واهللا األمساء كتموها( :قال يل: قال Xعن أيب عبد اهللا عن هارون٬،    ٢
إذا دخل إىل مرتله واجتمعت عليه قريش جيهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم ويرفع qا صوته فتوىل قريش  رسول اهللا 

 ٨ج: الكايف) ﴾وإذا ذكرت ربك يف القرآن وحده ولو على أدبارهم نفورا﴿فأنزل اهللا عز وجل يف ذلك  فراراً
  .٢٦٦ص
: الصالة إذا أقيمت جاء الشيطان إىل قرين اإلمام فيقول يا مثايل إنّ(:  Xقال علي بن احلسني  :قال ٬،عن أيب محزةو

جعلت  :فقلت :قال .ن قال نعم ذهب وإن قال ال ركب على كتفيه فكان إمام القوم حىت ينصرفواإهل ذكر ربه ؟ ف
وسائل الشيعة  )حيث تذهب يا مثايل إمنا هو اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيمبلى ليس  :فداك٬، ليس يقرأون القرآن ؟ قال

 .٧٥ص ٦ج :) آل البيت(
  .٣١ – ٣٠: املدثر    ٣
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واملوحدون هم أصحاب اليمني يف سورة املدثر الذين يدخلون اجلنة بغري حساب٬، وهم 
  :٬، قال تعاىلXأصحاب اليماين وصي ورسول اإلمام املهدي 

F١EK﴾إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِنيِ   #كُلُّ �َفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿
إن كنت تبحث عن احلق   اقرأ بيان اليماين األخري لتتضح لك الصورة أكثر٬، ولتزداد يقيناً 

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً ﴿ :قال تعاىلا الكتاب أو الذين أمنوا بالكتاب٬، وكنت من الذين أوتو
كلمة : اËحسب معي  ﴾يَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِميَا�اًلِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ

  ).أصحاب اليمني(٬، )هو وصي املهدي(٬، )هو وصي(٬، )من هو اليماين(٬، )اليماين(٬، )وصي(
بدء احلرب األمريكية ضد (ولكن قبل أن نبدأ باحلساب٬، لنراجع ما خطته ميينك يف كتابك 

: القرن السادس ٬، النبوءة الثالثة والثالثون( :فيهالفصل الثاين٬، حيث قلت ) Xاإلمام املهدي 
عاجزاً عن محاية نفسه يف البحر٬، سوف خيشى اليد  سيكونمتتد يده أخرياً يف اآللوس الدموي٬، 

   .)العسكرية بني النهرين٬، وسيجعله الشخص األسود الغاضب يندم على فعلته
حيث  ذكرها نوستر اداموسوهذه من أغرب التنبؤات اليت : مث استطردت يف كتابك قائالً

بصورة ال ختطئه٬، ولقد احتار فيها املترمجون للتنبؤات يف معىن  Xإنه ذكر اإلمام املهدي 
٬، بل إنّ البعض منهم )الوس(االسم الوارد يف النبؤة٬، وذكرها أغلب املترمجني االسم كما ورد 
وجودة٬، وهنا ترجم املترجم قام حبذفه كما يف الترمجة اإلنكليزية٬، أم�ا يف األصل الفرنسي فهي م

وال ) مضيفاً للكلمة ال التعريف العربية) (اآللوس(املذكورة يف النبؤة على إÆا ) ALUS(كلمة 
يعرف معناها٬، وتركها للتاريخ حيل لغزها حني حتدث تلك الواقعة٬، وأنا سأكشف عن ما 

التصحيفي أو  قصده نوستر اداموس فيها٬، إنّ نوستر اداموس هنا وكعادته استخدم اجلناس
من Æاية  (I) الترخيم٬، عندما يتعلق األمر بأمساء أشخاص أو ألقاªم فلقد قام حبذف حرف 

ويصبح املعىن ) الوصي) (ALUSI(االسم؛ ألننا لو أضفنا هذا احلرف فإنّ الكلمة تصبح 
ت واضحاً جدا٬ً، حيث إننا نعرف أنّ لقب األوصياء يطلق على األئمة االثين عشر من أهل البي

٬، ويتفق نوستر )الوصي(هو أحد األوصياء إذا ممكن أن يطلق عليه  Xواإلمام املهدي  
  .أداموس هنا أيضاً مع ما يذهب إليه الشيعة

                                                            
 .٣٩ – ٣٨: املدثر    ١
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قد يكون قائداً عسكريا٬ً، أو رئيس دولة حياول أن  ونوستر أداموس يصف هنا شخصاً معيناً
جيش (من القوة العسكرية  ٬، أو القضاء على قواته ويكون خائفاXًيقتل اإلمام املهدي 

 Xولكن رجالً من جنود اإلمام املهدي ) العراق(املوجودة بني النهرين ) اإلمام املهدي
؛ ألنّ اللباس األسود يرمز إىل الشيعة٬، أو قد يكون رجالً ) شيعي(وصفه بأنه أسود أي إنه (

رمبا يف أحد ( البحر سيقوم بالقضاء عليه وعلى قواته وهي يف) أسود(عربياً مسلماً من أفريقيا 
  ).األساطيل احلربية أو يف أحد حامالت الطائرات ويدمرها

وقبل أن أبدأ باحلساب لدي تعليق على كالمك املتقد�م٬، وهو أنّ الوصي املذكور يف نبوءة 
٬، وأول املهديني ٬X، بل هو وصي اإلمام املهدي Xنوستر أداموس ليس اإلمام املهدي 

ووليه الذي يلي أمره  ٬X، وهو رسول اإلمام املهدي Xاالثين عشر أوصياء اإلمام املهدي 
٬، وهو مياين آل حممد املوعود الذي يدعو إىل احلق وامللتوي عليه من أهل )١( كما يف الروايات

  .)٢( النار كما يف الروايات عنهم 
 :٬، قال٬X، عن آبائه٬، عن أمري املؤمنني Xعن أيب عبد اهللا : (ويف وصية رسول اهللا 

يا أبا احلسن أحضر صحيفة : Xيف الليلة اليت كانت فيها وفاته لعلي  قال رسول اهللا 
يا علي إنه سيكون : وصيته حىت انتهى إىل هذا املوضع٬، فقال ودواة٬، فأملى رسول اهللا 

 بعدي اثنا عشر إماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهديا٬ً، فأنت يا علي أول االثين عشر إمام٬،
إىل ابنه م ح م د املستحفظ من آل حممد  Xوليسلمها احلسن : وساق احلديث إىل أن قال

ثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها فذلك اثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده ا 

                                                            
غيبتني إحدامها تطول حىت يقول  األمرإن لصاحب هذا (: يقول  Xمسعت أبا عبد اهللا : عن املفضل بن عمر قال    ١

ذهب٬، حىت ال يبقى على أمره من أصحابه إال نفر يسري ال يطلع : قتل٬، ويقول بعضهم: مات٬، ويقول بعضهم: بعضهم
  .١٢٠ح ١٦٢    ١٦١ص: لشيخ الطوسيلالغيبة  )على موضعه أحد من ولده وال غريه إال املوىل الذي يلي أمره

وليس يف الرايات راية أهدى من راية اليماين٬، هي راية : (يف رواية طويلة على أن يقول Xعن اإلمام الباقر    ٢
هدى٬، ألنه يدعو إىل صاحبكم٬، فإذا خرج اليماين حرم بيع السالح على الناس وكل مسلم٬، وإذا خرج اليماين 

أهل النار٬، ألنه يدعو إىل  فاzض إليه فإن رايته راية هدى٬، وال حيل ملسلم أن يلتوي عليه ٬، فمن فعل ذلك فهو من
  .٢٦٤ص :النعماين غيبة )احلق وإىل طريق مستقيم
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إىل ابنه أول املهديني٬، له ثالثة أسامي اسم كامسي واسم أيب٬، وهو عبد اهللا وأمحد واالسم 
  .)١() الثالث املهدي٬، وهو أول املؤمنني

  .)٢()Xإنّ منا بعد القائم اثنا عشر مهدياً من ولد احلسني :(إنه قال Xوعن الصادق 
  .)٣()Xإنّ منا بعد القائم أحد عشر مهدياً من ولد احلسني ( :قال ٬،Xوعن الصادق 

بعده  X؛ ألنّ اإلمام Xويف هذه الرواية القائم هو املهدي األول وليس اإلمام املهدي 
  .اثنا عشر مهدياً

ذاك املشرب محرة٬، الغائر العينني٬،  ...( :يف وصف املهدي األول Xوقال الباقر 
  .)٤() املشرف احلاجبني٬، العريض ما بني املنكبني٬، برأسه حزاز  وبوجهه أثر٬، رحم اهللا موسى

أال وإن أوهلم من البصرة : Xفقال  ...(: يف خرب طويل Xوعن أمري املؤمنني 
  .  )٥() ...وأخرهم من األبدال 

 ...ومن البصرة  ...( :Xيف خرب طويل مس�ى به أصحاب القائم  Xوعن الصادق 
  .)٦() ...أمحد 

اسم خيفى واسم يعلن٬، فأم·ا   أي للقائم    له امسان ( :انه قال Xوعن اإلمام الباقر 
٬، وأمحد هو اسم املهدي األول٬، وحممد اسم )٧() الذي خيفى فأمحد وأم·ا الذي يعلن فمحمد

  .كما تبي�ن من وصية رسول اهللا  Xاإلمام املهدي 
إنّ هللا تعاىل كرتاً بالطالقان ليس بذهب وال فضة٬، اثنا عشر ألفاً ( :Xوعن الباقر 

يقودهم شاب من بين هاشم على بغلة شهباء٬، عليه عصابة ) أمحد٬، أمحد: (خبراسان شعارهم
حبواً على  محراء٬، كأين أنظر إليه عابر الفرات٬، فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو

                                                            
 .١٤٧ص ٥٣ج: ٬، حبار األنوار٢٤١ص ٢ج: ٬، غاية املرام١٥٠ص: الغيبة للطوسي   ١

 .١٤٨ص ٥٣ج: ٬، حبار األنوار٣١٠ص ٣ج: ٬، الربهان٣٨٥ص: الغيبة للطوسي   ٢

 .١٤٥ص ٥٣ج: ٬، حبار األنوار٤٧٨ص: ٬، الغيبة الطوسي٣٨ص: خمتصر بصائر الدرجات   ٣

  .٢٣٧ص ٣ج :٬X، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٤٠ص ٥١ج :٬، حبار األنوار٢٢٣ص :غيبة النعماين   ٤

 .١٧٤ص ٢ج :٬، إلزام الناصب٣٣١ص: ٬،جممع النورين١٤٨ص: بشارة اإلسالم   ٥

 .١٨١ص: بشارة اإلسالم    ٦
    .٤١ص ٣ج :٬X، معجم أحاديث اإلمام املهدي ٥٦٨ص ١٤ج: ٬، جامع أحاديث الشيعة٦٥٣ص: كمال الدين   ٧
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٬، وأول املؤمنني باإلمام Xوأمحد هو اسم املهدي األول ووصي اإلمام املهدي ٬، )١()الثلج
   .إىل الناس كافة Xيف بداية ظهوره٬، ورسول اإلمام املهدي  Xاملهدي 

الذي ورد عن اإلمام ) Xيوم والدة اإلمام احلسني (ويف دعاء اليوم الثالث من شعبان 
املعوض من قتله أن األئمة من  ...اللهم إين أسألك حبق املولود يف هذا اليوم ( :Xاملهدي 

نسله٬، والشفاء يف تربته والفوز معه يف أوبته٬، واألوصياء من عترته بعد قائمهم وغيبته٬، حىت 
يدركوا األوتار ويثأروا الثار ويرضوا اجلبار ويكونوا خري أنصار٬، صلى اهللا عليهم مع 

   .)٢() ...هار٬، اللهم فبحقهم إليك أتوسل اختالف الليل والن
٬، ومنهم أبوهم Xإذا تدب�رت الدعاء تيقن�ت أنّ املراد باألوصياء هم أوصياء اإلمام املهدي 

املذكور يف الروايات ٬، والذي ذكرته نبوءة نوستر أداموس اليهودي٬، لتكون  أول املهديني 
حجة دامغة على اليهود واملسيحيني والعامل الغريب الذي يؤمن ªذه النبوءة٬، كوÆا صدقت يف 

  .أحداث كثرية مضت٬، وكوÆا جاءت على لسان يهودي فرنسي غريب منهم
أعرج بك  X النبوءة هو وصي املهدي واآلن بعد أن تبي�ن لك أنّ الوصي املذكور يف

  :على احلساب
   )اليماين هو الوصي( :أوالً

  ):وصي(كلمة 
    ي       ص       و     ١

  :باجلمع الكبري ٬، وحتول إىل اجلمع الصغري  ١٠٦  = ١٠+  ٩٠+   ٦       
  ).٧) = (١+  ٦(فتكون باجلمع الصغري ) ١٠٠+  ٦(      

     ي    ص     و      ٢
  باجلمع الصغري ١٦   =   ١+  ٩   + ٦         
  ):اليماين(كلمة 

  ي        ن     ا       م      ي      ل       ا      ١
       ١٤٢   = ١٠+  ٥٠+  ١+  ٤٠+  ١٠+  ٣٠+  ١   

                                                            
  .٣٤٣ص: منتخب األنوار املضيئة    ١
 .٢١٥ص: مفاتيح اجلنان ٬، ٣٥ص: ٬، خمتصر بصائر الدرجات٥٤٣ص: ٬، مصبح الكفعمي٨٢٦ص: مصباح املتهجد   ٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..............................................  ٢٢

+ ٢(فتكون باجلمع الصغري ) ١٠٠+  ٤٠+  ٢(باجلمع الكبري٬، وحتول إىل اجلمع الصغري٬، 
٧) = ١+  ٤.  

  ي    ن     ا     م     ي      ل    ا      ٢  
  باجلمع الصغري  ١٦=  ١+  ٥+  ١+  ٤+  ١+  ٣+  ١         

  : فتبي�ن لك مما سبق من احلساب أن كلمة
  . بعد حساªما باجلمع الكبري وحتويله إىل اجلمع الصغري ) ٧) = (اليماين) = (وصي(
  .بعد حساªما باجلمع الصغري ) ١٦) = (اليماين) = (وصي(

٬، فإذا كان اليماين وصي )من هو اليماين: (ال عن شخص اليماين نقولعند السؤ :ثانياً
هو : (٬، يكون اجلواب)أي املهدي األول املذكور يف وصية رسول اهللا ( Xاإلمام املهدي 
  :وعدد املهدي هو).  هو وصي(أو ) وصي املهدي
ـ     م      ل        ا       ي      د   ه
 ٩٠=  ١٠+  ٤+  ٥+  ٤٠+  ٣٠+  ١  

  .  ٩) = ٩(فتكون ) ٩٠(باجلمع الكبري وحتول إىل اجلمع الصغري ٬، 
  :واآلن احسب

  )من هو اليماين(
ـ      ن      م   ) ا ل ي م ا ن ي+ (    و     ه
٢٧  =        )٧(       + ٦+  ٥+  ٥+  ٤.  

  )هو وصي املهدي(
ـ ـ د ي(  +  )و ص ي(   +   و  ه   )ا ل م ه
٢٧=           )٩(        +      )٧(        + ٦+  ٥.  

  )هو وصي(
ـ   ) و ص ي+ (   و   ه
٢٧=    )١٦+      (  ٦+  ٥ .  

  ). هو وصي) = (هو وصي املهدي) = (من هو اليماين( :فتبي�ن لك أنّ عدد
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ـ ) هو اليماين(واحسب عدد  حرفاً من العلم اليت ) ٢٧(باجلمع الصغري ستجده يساوي ال
  .يف الناس Xيبثها القائم 

العلم سبعة وعشرون حرفا٬ً، فجميع ما جاءت به الرسل ( :٬، قالX عن أيب عبد اهللا
حرفان٬، فلم يعرف الناس حىت اليوم غري احلرفني٬، فإذا قام قائمنا أخرج اخلمسة والعشرين 

  .)١() حرفا٬ً، فبثها يف الناس وضم إليها احلرفني حىت يبثها سبعة وعشرين حرفاً
ـ   ي      ن    ا    م     ي     ل      ا     و   ه
٢٧  = ١+  ٥+  ١+  ٤+  ١+  ٣+  ١+  ٦+  ٥   

  :يف اآلية) أصحاب اليمني(مث احسب عدد 

ةٌ ﴿ ٬، واليمني حتسب باجلمع )٢(﴾إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِنيِ #كُلُّ �َفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينـَ

  .النتيجةالكبري وحتول إىل اجلمع الصغري فتكون 
  )ا ل ي م ي ن + (   ب     ا     ح    ص    ا 
٢٧  ) =١+  ٤+  ١+ ( ٢+  ١+  ٨+  ٩+  ١.  

املعرفة باهللا وتوحيده (ميثّل السبعة والعشرين حرفاً من العلم ) ٢٧(وقد عرفت أنّ رقم 
  .يف الناس Xاليت يبثها اإلمام املهدي ) سبحانه

وهو املهدي األول وعاء  Xومن احلساب السابق تعلم أنّ اليماين وهو وصي املهدي 
 Xالسبعة والعشرين حرفاً من العلم٬، فهو الوعاء الذي يستقبل الفيض من اإلمام املهدي 

يكون النون ونقطة النون٬، قال  Xويفيضه على أصحابه٬، فاليماين نسبة إىل اإلمام املهدي 
  :تعاىل

وَإِ�َّكَ  #وَإِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونٍ  #مَا أَ�ْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ  #نْ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿
نْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَ #بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ  #فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ  #لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيـمٍ 

   .)٣(﴾ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

                                                            
 .٣٣٦ص ٥٢ج: ٬، حبار األنوار١١٧ص: خمتصر بصائر الدرجات   ١
 .٣٩    ٣٨: املدثر    ٢
 .٧    ١: القلم    ٣
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نوستر أداموس يف كتابك الفصل الثاين إضافة ملا قررته أنت وألزمت به نفسك من نبوءة 
ملدة مخسمائة سنة أخرى القرن الثالث٬، النبوءة الرابعة والتسعني : (حيث نقلت هذا النص

مث سيبعث فجأة وحي عظيم سيجعل ناس ذلك القرن ٬، سوف ينتبهون إليه فهو زينة عصره
  ).مسرورين

  جد�اً من الناس تبي�ن احلق وصاحبه؟فما هو الوحي العظيم إالّ الرؤيا اليت يراها عدد كبري 

                                                                                                                                                                                   
ق}ني{ رÅؤÅوس{كُم½ لَقَد½ ص{د{ق{ الل¼هÅ ر{سÅولَهÅ الرُّؤ½يا بِالْح{قِّ لَت{د½خÅلُنَّ الْم{س½جِد{ الْح{ر{ام{ إِنْ ش{اَء الل¼هÅ آم}نِني{ مÅح{لÈ﴿: وقال تعاىل

   .٢٧ :الفتح﴾ و{مÅقَصِّرِين{ ال ت{خ{افُونَ فَع{ل}م{ م{ا لَم½ ت{ع½لَمÅوا فَج{ع{لَ م}ن½ دÅون} ذَل}ك{ فَت½حاً قَرِيباً
فَلَمَّا ب{لَغَ م{ع{هÅ السَّع½ي{ قَالَ ي{ا بÅن{يَّ إِنِّي أَر{ى ف}ي الْم{ن{امِ أَنِّي أَذْب{حÅك{ ﴿: Xوقال سبحانه حاكياً عن قصة نبيه إبراهيم 

  .١٠٢ : الصافات ﴾فَان½ظُر½ م{اذَا ت{ر{ى قَالَ ي{ا أَب{ت} افْع{لْ م{ا تÅؤ½م{رÅ س{ت{جِدÅنِي إِنْ ش{اَء الل¼هÅ م}ن{ الصَّابِرِين{
  .١٠٥ :الصافات ﴾قَد½ ص{دَّقْت{ الرُّؤ½يا إِنَّا كَذَل}ك{ ن{ج½زِي الْمÅح½ِسنِني{﴿ :مث إنّ اهللا ميدح إبراهيم؛ ألن�ه صد�ق بالرؤيا

﴿ÅهÅأَح{د{ ع{ش{ر{ كَو½كَباً و{الشَّم½س{ و{الْقَم{ر{ ر{أَي½ت Åي{ا أَب{ت} إِنِّي ر{أَي½ت {لَأَبِيه ÅفÅوسÅإِذْ قَالَ ي}٤ :يوسف﴾ م½ ل}ي س{اجِد}ين.  
و{أَو½ح{ي½ن{ا إِلَى أُمِّ مÅوس{ى أَنْ أَر½ض}ع}يه} فَإِذَا خ}فْت} ع{لَي½ه} فَأَلْق}يه} ف}ي الْي{مِّ ﴿: بالرؤيا Xوقد أوحى اهللا سبحانه ألم موسى 

  .٧ :القصص﴾ و{ال ت{خ{اف}ي و{ال ت{ح½ز{نِي إِنَّا ر{ادُّوهÅ إِلَي½ك} و{ج{اع}لُوهÅ م}ن{ الْمÅر½س{ل}ني{
ـر٬،  Xكما وقد رأى ملك مصر تلك الرؤيا اليت جعلها نيب اهللا يوسف  ـالَ  ﴿ حقيقة ورتب عليها اقتصاد مص و{قَ

أَفْتÅونِي ف}ي ا أَيُّه{ا الْم{ُأل الْم{ل}كÅ إِنِّي أَر{ى س{ب½ع{ ب{قَر{اتÍ س}م{انÍ ي{أْكُلُهÅنَّ س{ب½عÏ ع}ج{افÏ و{س{ب½ع{ سÅنبÅالَتÍ خÅض½رٍ و{أُخ{ر{ ي{ابِس{اتÍ ي{
   . ٤٣ :يوسف ﴾رÅؤ½ي{اي{ إِن كُنتÅم½ ل}لرُّؤ½ي{ا ت{ع½بÅرÅونَ

  :وأم�ا ما جاء عن النيب وآله فهو كثري أنقل بعضاً منه 
) الرؤيا الصاحلة: قال؟ راتوما املبش�٬، يا رسول اهللا : قيل. راتاملبش· ة بعدي إالّال نبو·(: ه قال ن�أ عن الرسول 

مل يبق من : ªذا اللفظ ١٧٧ورواه أيضاً يف نفس اجلزء ص. ١٩٢ص ٥٨ج :نوار حبار األ٬، ٣١٢ص ٣ج: الدر املنثور 
 ٢ج: كتاب املوطأ: وروي أيضاً بألفاظ خمتلفة يف هذه املصادر .اخل .. وما املبشرات : النبوة إالّ املبشرات٬، قالوا

٬، ١٧٣ص ٧ج: ٬، جممع الزوائد٦٩ص ٨ج: ي٬، صحيح البخار١٢٩ص ٬٦، وج٤٥٤ص ٥ج: ٬، مسند أمحد٩٥٧ص
   .٬، وغريها من املصادر األخرى١٩٧ص ٣ج: ٬، املعجم الكبري١٣٤ص ٢٤ج: عمدة القاري
 ٨٥ج: حبار األنوار) الرؤيا الصاحلة يراها املسلم أو ترى له ة إالّرات النبو·ه مل يبق من مبش·أال إن·(: قالعن النيب 

: ٬، كرت العمال٤١١ص١٣ج: ٬، صحيح ابن حب�ان٢١٧ص ٢ج: النسائي٬، سنن ٣٨ص ٢ج: صحيح مسلم٬، ١٩٢ص
   . ٣٦٨ص ١٥ج

الرؤيا الصادقة جزء من  نّإ ... :قال رسول اهللا  أنّ: عن أبيه٬، يعن جد·٬، حدثين أيب(: قال Xعن الرضا و 
: األنوارحبار  ٬، ٥٨٥ص٢ج: من ال حيضره الفقيه ٢٨٨،٬ص ١ج: Xعيون أخبار الرضا  )من النبوة سبعني جزءاً

   .٬، وغريها من املصادر األخرى ٢٨٣ص ٤٩ج
 )يعين به الرؤيا ؟راتهل من مبش·: ألصحابهكان إذا أصبح قال رسول اهللا  إنّ(: قال٬، Xعن الرضا و
  .١٧٧ص ٥٨ج: حبار األنوار ٩٠،٬ص ٨ج: الكايف
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اقرأ بتأنà أي�ها األخ٬، واجعل طلب احلق نصب عينيك٬، واحبث بدقة وأنصف نفسك وأنقذها 
من النار٬، أسأل اهللا لك اهلداية إن شئتها٬، وأن يريك احلق حقّاً ويرزقك اتباعه٬، ويريك الباطل 

  .واحلمد هللا وحده٬، باطالً ويرزقك اجتنابه
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
اجلواب إن شاء سيأتيك : الذين وصفتنا بالبسطاء نقول لك Xحنن أنصار اإلمام املهدي 
ـن  Xمام املهدي اهللا تعاىل من رسول ووصي اإل  ٬،والقرآن الناطق الصادح باحلق أمحد احلس

 ولكن مل ترد ٬،أن ال تكون منهم نتمىن له ومال الصم البكم العمي الذين ال يفقهون ما ٬،لكنو
ـك   اإلمام املهدي يرسل رسوالً أنت على عدم اعترافك بأنّ وأنت الذي خطت ميينك يف كتاب

ه ال يسمن وال ال تعرفه بأن� صف ماأنك تكتب يف علم احلروف وت وتدعي !؟ أنه يرسل رسوالً
  .لمة أمحد احلسن وتقول احلسينإىل ك وأنت ختطئ وتضيف حرفاً.... 
  ؟ امسه فكيف حتكم كتابةفأنت ال تعرف حىت  ٬،ه حسيين مهدوي قائم باحلقن�أ ٬،ال

  الك هل تؤمن ؟؟؟؟السيد على سؤ وإن أجابك
  .وهو أشد وأقسى أدوات اإلفحام اليت ال مفر منها ٬،السيد من أقوالك أجابك فقد

ـا    ٬،هذا اجلواب حيتسب علينا حنن األنصار ملا وصفتنا بالبسطاء ـطاء وكم واهللا أنتم البس
  .أشباهكم أتباع الرسل بأÆم أراذل وصف
ألننا جمهولون يف األرض  ؛حنن بسطاء .منا أصحاب العلوم الدنيوية واألخروية نّإ

  .لكن املتصل احلقيقي باهللا ال يرانا جمهولني٬، معروفون يف السماء كما وصفنا آل البيت 
  

  أنصار اإلمام حممد بن احلسن املهدي
  مكن اهللا له يف األرض دينه الذي ارتضى

  
  
  
  
  
  



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..............................................  ٣٢

א א
  :ماجد املهدي مبا يليوأجاب 

א א א،א א א
א Kא

א אXKKKKא Kא
א، א

אFא،EאאFאא
KKKא E

אאא،
W

אKK﴾א﴿ א א
אאא KKKאEאFא

KKKKא
א א א א א،א

א،א א Kא

א
almahdion2022@yahoo.com

٢٣L١L١٤٢٦K

  
  



 ٬،غ املبني

املؤمنون 

ـهم   ومن
 والفكر 

 ل التوراة

 ال يغين 

منها البالغ ٬،ب

اليت رآها ا 

ـل  و    الك
اكمية الناس

بقرآÆم وأهل

ل هذا الكالم
  .سماء

X

  
  .احلني
  .النذر غين

عة من الكتب

لزهراء 
  .ه باطل

  .فة

  .تنصحه
 مقابل دعوة
حاهللا وإقرار 

أهل القرآن ب

كل... و  ..
ك رساالت الس

Xא

محن الرحيم
عباد اهللا الصا
 بالغة فما تغين
قع يف جمموعة

والز مة
وكل ما سواه

  .كمة
  .ألئمة

االسم والصف
  .ها

يغش من استن
حاكمية اهللا

فة حاكمية اهللا

فأ ٬،ب بكتاªم

... و ....زة
مل تثبت عندك

א

بسم اهللا الرمح
 علينا وعلى ع
قبلون حكمة
وردت يف املوق

!  
واألئم 

احلسن حق و
 والعلم واحلك
بالرسول واأل
ذكرين فيها با
يت ذكروين فيه
نه وتعاىل ال ي

وإقرار  ستقيم
٬، وخمالفضالل

.  
كل كتابهل

 طلب املعجز
وال وصي ومل

א

موالسال٬، ني
ه تقئ من أوليا

دعوة واليت و
! وال تسمن

رسول حممد
محد اأالسيد 

تشابه القرآن
 عند املؤمنني

واليت ذ ٬،
اليت بيت
وهو سبحان ٬،

والطريق املست
 الباطل والض

 
ة واملعجزات

وأه املناظرة
  .جنيلهم
  .لة

  .الرباءة
ء الشيعة إىل
ال تؤمن بنيب و

هللا رب العاملني
 تعقلون وال

أدلة الد نّإل 
ملبني ال تغين

بالر ىالرؤت 
نّإقالوا فيها
م ومتشرفة حمك

شف باليقظة
ة رسول اهللا
وايات أهل الب

8،٬خارة اهللا
ووة إىل احلق

إىل   اليومة 
.واالنتخابات

ات الغيبيةخبار
إىل العلماء وة

ل اإلجنيل بإجن
عوة إىل املباهل
وة إىل قسم 
ة كبار علماء

أنت ال نإذ! 

واحلمد هللا
ال ألمره

تقول  ١
لنور املومنها ا
مئات )أ

واملؤمنات وق
معر )ب
الكش )ج
وصية )د

ـ رو )ه
استخ )و
الدعو )ز

علماء الشيعة
الدميقراطي و

اإلخ )ح
دعو )ط

بتوراÒم وأهل
الدع )ي
الدعو )ك
دعوة )ل

!!وال يسمن 

و

و

ع
ا

ب

و



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..............................................  ٣٤

ـمن   بل ـدك وأدلة األنبياء واملرسلني واألئمة باخلصوص ال تغين وال تس ـيت   نâأل؛ عن أدل
ـق   نّأ خرب األئمة أوقد ٬، كأدلتهم ومل أجتاوز طريقهم يف إثبات دعواهم  صاحب احل

  . )١( يعرف بالوصية ومعرفة احملكم واملتشابه
ـمن   ن هلم أنّوتبي�... وبعد هذا فاجلميع بانتظار أن خترج هلم  أدلة الدعوة ال تغين وال تس

ا يالئم ن فاختر لنفسك من مل تبي�إو ٬،ي يغين ويسمن بالدليل لكي يتبعوهن هلم الذبالدليل وتبي�
  .من األوصاف يف لغة العرب

نت املراد حبدودها وبي� نين أقمت األحاديثأمع  ٬،ين قمت بلي� األحاديثإ :أنت تقول  ٢
ـراد  قامة األحاديث حبدودهن أنت مدعو إلفاآل. منها بشكل واضح لكل طالب حق ا وبيان امل

  .هانين قمت بلي�أمنها وتوضيح كيف 
ـريي  وأنا أحتد� ٬،ة ادعاها كثريونهذه الدعوة احلقّ نّإقلت نك إمث  اك أن تأيت بشخص غ
ه األحاديث عن ئعلى ادعاوساق  Xام املهدي وصي اإلمواليماين وه املهدي األول أدعى أن�

ـثرية   ٬،اليت تنص على امسه وصفاته اجلسدية ومسكنه Xالرسول وأهل البيت  وساق أدلة ك
  .هئعلى صحة ادعا

   :قل تقدير من مصاديق هذه اآليةأعلى فأنت مبثال  ن مل تأتËإو
                                                            

بالسكينة والوقار والعلم ( :مب يعرف صاحب هذا األمر؟ قال: Xقلت أليب عبد اهللا : عن احلرث بن املغرية٬، قال   ١
  . ١٣٨ص: ٬، اإلمامة والتبصرة٢٠٠ص: ٬، اخلصال٥٠٩ص: بصائر الدرجات) والوصية

: صاحب هذا األمر بثالث خصال ال تكون يف غريهيعرف ... ( :أيضاً يف حديث طويل٬، قال Xوعن أيب عبد اهللا 
٬، إثبات ٤٢٨ص ١ج :الكايف ) ... ه٬، ووصيتهو أوىل الناس بالذي قبله وهو وصيه٬، وعنده سالح رسول اهللا 

  .٨٨ص ١ج :اهلداة
ما أشكل عليكم فلم يشكل عليكم عهد نيب : (... يف رواية طويلة إىل أن يقول Xوعن جابر اجلعفي٬، عن أيب جعفر 

فان آلل حممد وعلي راية ولغريهم رايات فألزم  ٬،وإياك وشذّاذ من آل حممد ...... ورايته وسالحه   اهللا
تتبع منهم رجالً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني٬، معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه٬، فان عهد نيب اهللا  األرض وال

فألزم هؤالء أبدا٬ً، وإياك ومن ذكرت لك٬، . صار عند علي بن احلسني مث صار عند حممد بن علي٬، ويفعل اهللا ما يشاء
 ١ج :تفسري العياشي )....  عه راية رسول اهللافإذا خرج رجل منهم معه ثالث مائة وبضعة عشر رجال٬ً، وم

  .٢٢٢ص ٥٢ج :٬، حبار األنوار٦٥ص
جعلت فداك٬، إذا مضى عاملكم أهل البيت فبأي شيء يعرفون من : قلت له: ٬، قالXوعن أيب اجلارود٬، عن أيب جعفر 

 )صدفيها٬، إالّ أجاب فيهباهلدى واإلطراق وإقرار آل حممد له بالفضل٬، وال يسأل عن شيء مما بني (: ؟ قال جيئ بعده
 . باختالف يسري ١٣٧ص: ٬، اإلمامة والتبصرة٢٠٠ص: ٬، اخلصال٥٠٩ص: بصائر الدرجات



  ٣٥  .............................. Xالسيد امحد احلسن /  ٢ - ١ج : بيان احلق والسداد من األعداد

يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَـبْلِهِمْ فَـا�ْظُرْ   بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا ﴿
  .)١( ﴾كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِنيَ

ـك   ٬،سورة الفاحتة ليس فيها كل ما ذكرت ومن قال إنّ( :ا قولكأم� بل وفيها امسي وامس
  )....واسم صدام حسني وجورج بوش 

ـي    ٬،شيء موجود تفصيالً يف الفاحتة فهذا باطل كلإن قل أأنا مل  ـم كل فالفاحتة فيها عل
وعلي    اسم حممد نك مل تقرأ ما كتبت لتفهم أين بينت كيف أنّأوالظاهر  ا٬ً،وليس تفصيلي

  .بل بثوابت أهل البيت ٬،وفاطمة موجود يف الفاحتة ال حبسابات وقلب كلمات كما تريد أنت
Æا موجودة يف الفاحتة فهذا أرم وبوش الكافر اليت تدعي أنت ام اæا امسك أنت واسم هد�أم�

  ).املغضوب عليهم(Æا موجودة حتت عنوان ومعىن كلي يف الفاحتة وهو أ إالّ ٬،غري صحيح
ـد   ٬،بل هو جلاج وعناد ٬،جبه فهذا ليس سؤاالًأُه سؤال سألته أنت ومل ن�أدعيت اا ما أم� وق

ـحيح  ـف   ٬،بينت لك أن ما تقوم به من قلب كلمات أو بعض احلسابات باطل وغري ص فكي
  ؟ وض بالباطل ألجيبك على سؤال باطلتطلب مين أن أخ

  .)......نك تستند على علم احلرف أومن العجيب ( :مث قلت  ٣
ـاً   ...... اإلنسان إذا أزرى بنفسه حىت ميسي  ٬،سبحان اهللا ـان مألوف فتجده يعجب مما ك
نه يعجب اآلن مما كان يألفه قبل ساعة ويعتربه دليالً أن ويقفز مييناً ومشاالً ليبي� ٬،عنده قبل ساعة

  .بل سيد األدلة مجيعاً
 إنّ( :قلت ٬،الفصل الرابع )Xاحلرب األمريكية ضد اإلمام املهدي (يف كتابك املوسوم 

ـب    وأردت به علم احلروف ٬،)اإلثبات العلمي الرياضي هو سيد األدلة ـن تعج ـا م ٬، فاعلم ي
علم  علىستند أهذه الدعوة احلقة موجودة منذ سنوات ومل  نّإ: ة أخرىوتعجب٬، ولتعجب مر�

وإمنا أنت  ٬،واليماين املوعود فيما مضى Xثبت أين وصي ورسول اإلمام املهدي احلروف أل
ـت   .العلم فألزمتك مبا ألزمت به نفسكألزمت نفسك ªذا وجعلت حجتك يف هذا  ولو كن

  .أنت طالب حق لكفاك ما ذكرت يف الرسالة السابقة من اجلواب

                                                            
  .٣٩ :يونس    ١
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يانات فهذا ªتان واضح وخمالف لعشرات الب Xا قولك إين ادعيت أين اإلمام املهدي أم�
ين املهدي األول إو ٬،ين وصيهإو Xية اإلمام املهدي ين من ذرإوأقول فيها  ٬،اليت صدرت مين

  .حي فداهرو) حممد بن احلسن العسكري(من ولد اإلمام املهدي 
  !؟ وملاذا هذا البهتان وقول الزور ٬،فلماذا هذه املغالطة

ـى   Xنك وصي اإلمام املهدي أوكان عليك أن تثبت ( :قلتمث   ٤ أوالً باإلجابة عل
  .)..سؤايل 

كثرياً نك إو ٬،نت لك بطالن ما تدعيالسابق يف النقطة الرابعة وبي� اجلوابوقد أجبتك يف 
ـل   ٬،وال حجية فيها متكلفةفتكون النتائج  باطلةباطلة ومقدمات  اًتستخدم طرق ما وهذا الباط

ـت    )وأعوذ باهللا من األنا(٬، وأنا ويف أفكارك اليت يف رأسكموجود يف كتابك  ـدي وق ليس ل
الشتغايل مبجاهدة األمريكان الكفرة وأذناªم الفجرة الذين  ؛لبيان اخللط الذي يف كتابك كثري
ن لك أحدهم الباطل واخللط خوة األنصار فيبي�ولكن ميكنك أن تراسل األ ٬،بالد املسلمني دمهوا

  .الذي يف كتابك
ـبين  وأنصحك بقراءة تاريخ القرآن لتعلم أن ترتيب السور ليس إهلياً كما تتوهم أن ت وت

 ٬،...م الناسخ على املنسوخ واملدين على املكي و وقد تقد� ٬،ترتيب اآليات عليه حساباتك وال
ـعود   والذي وح� ـن مس د الناس على هذا الترتيب هو عثمان بن عفان وقام بضرب عبد اهللا ب
ـرى  مصحفه خيتلف عن مصحف عثمان الذي قام حبرق املصاحف األ نّإحيث  ٬،العتراضه خ

ـ (: قالرسول اهللا  نّأمع  ٬،ابن مسعود وبضمنها مصحف اً من أراد أن يقرأ القرآن غض·
  .)١() طرياً فليقرأ بقراءة ابن أم عبد يعين عبد اهللا بن مسعود

ـة  أفاعلم  ٬،هليإنه رسم أا ما تومهت أنت أم� نه رسم رجل تركي قليل املعرفة باللغة العربي
٬، وصالة )سبغت(فكتب خطأً سابغات  ٬،فوقعت منه أخطاء إمالئية أجراها املسلمون كما هي

ـك   ٬،خلإ) صلوة( وهذه األخطاء اعتربÒا أنت آيات إهلية وبنيت عليها حساباتك واعتربت نفس
  .قد اطلعت على أسرار القرآن

                                                            
: ٬، اهلداية الكربى٥٥ص ٣ج :٬، بدائع الصنائع١٢٤ص ٦ج :٬، املبسوط للسرخسي٢٦ص ١ج :شرح األزهار   ١
 .٩٢ص
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ـل  ٬،الطاء عطل( :نمل هكذايف أول سورة ال) طس(ر مثلك فس� اًشخص نّإمث   والسني عس
ـوب     ألÆا يف أول سورة  ؛  هئوذلك حبسب ادعا   ـاة يف احلب ـل احلي ـل يعط النمل٬، والنم

ـاً   ٬،)ويقسمها ـأكون حق  فهل جيب عليَّ أن أُفسر الطاء بأÆا عطل لكي توافق ما يف رأسه ف
  .حبسب رأيه

ـني  لك بطالن ما أسررت حبسب ما تدعي وإذا كنت تريد أن أُبي�ن ٬، فهات ما عندك ُألب
  .نج إىل بيان ومل يكن واضح البطال٬، هذا إن احتالك بطالنه

ـاهر  بسملة الفاحتة هي باب الكتاب ن كنت تبحث عن احلق فاعلم أنّإو ٬، وهلذا الباب ظ

وْمَ يَقُـولُ الْمُنَـافِقُونَ وَالْمُنَافِقَـاتُ لِلَّـذِينَ آمَنُـوا ا�ْظُرُو�َـا �َقْتَـبِسْ مِـنْ �ُـورِكُمْ قِيـلَ ارْجِعُـوا             ﴿ :وباطن يـَ
ــرِبَ   ــوراً فَضُ ــوا �ُ ــهِ   وَرَاءَكُــمْ فَالْتَمِسُ ــنْ قِبَلِ ــاهِرُهُ مِ ــةُ وَظَ ــهُ فِيــهِ الرَّحْمَ ــابٌ بَاطِنُ ــهُ بَ ــنَهُمْ بِسُــورٍ لَ بَيْ

  .)١( ﴾الْعَذَابُ

ـو  وأم� ٬،فهو بسم اهللا الرمحن الرحيم ؛ا الباطن أو الرمحةفأم� ا الظاهر أو العذاب والنقمة فه
ـو  بدون بسملةÆا أليت ظن اجلاهلون وهذه هي بسملة التوبة ا ٬،بسم اهللا الواحد القهار ٬، وإمنا ه

ـدما   ٬X، وكما قال نه قاهر منتقم من الكافرينأنه رحيم باملؤمنني فافهم أسبحانه ذكر  عن
îسËـفته  :قال؟ فاجلور  :قالوا ٬،هو وضع الشيء يف موضعه: (قال ٬،ل عن العدلئ  :أي ٬،قد وص

  ).عكس وصف العدل
الرمحن الرحيم بسم اهللا  دك أنّوأزي .وهذه بسملة التوبة يف الفاحتة ٬،فهذان امسان يف الفاحتة

  .فاطمة وجتلي الرحيم. علي وجتلي الرمحن. يف اخللق٬، فتجلي اهللا حممد هلا جتلٍ
 ٬،وحممد مدينة العلم وباªا علي وفاطمة ٬،فاهللا مدينة الكماالت اإلهلية وباªا الرمحن الرحيم

  . )٢( أركان االسم األعظم )الرحيم ٬،لرمحنا ٬،اهللا( كما أنّ ٬،وهم الثالثة أركان اهلدى
ـ  )هو رسول املهدي… محد أمن هو (النقض على  وقلت إنّ  ٥ من هو سعد٬، (يتم ب

  ). ١٧(واليت جمموع حروفها  )طاهر٬، وعد

                                                            
  .١٣ :احلديد    ١
 .ملعرفة املزيد راجع املتشاªات٬، وشيء من تفسري الفاحتة   ٢
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ـ )  رسول اهللاهو … من هو حممد (… إذن يصح النقض على  من هو فالن وفالن  (ب
٬، فكيف تستدل احلروفوعلى كل حسابات علم … وعلى  …ويصح النقض على ) وفالن

  .كيف تسأل به ملعرفة احلق والبيانبه اآلن٬، و
٬، إذا كنت تؤمن بصحة هذا مجلة وتفصيالًعندك أنت بنقضك هذا قد بطل علم احلروف 

  .النقض
ـبح   ٬،فأنا سعد النجوم ٬،نك مل تورد أي نقض فجميع هذه األمساء يلأعلماً  ـة الص  ٬،وجنم

  . غري مكذوبوأنا وعد اهللا ٬،وأنا الطاهر ٬،داوود درعو
  ).نك املقصودأوما الدليل على  ٬،محدأمسه امث كم إنسان يف العامل ( :وقلت

وأيضاً هكذا يصح حبسب رأيك أن يعترض أصحاب الكتب السماوية اليت ذكر اهللا هلم 
وحاشا اهللا سبحانه  ٬،بل هو عبث حبسب اعتراضك ٬،فلم يعد هلذا الذكر فائدة  اًفيها حممد
  .تعلم واللغو الذي تتهمهم به من حيث تعلم أو المن العبث  واألئمة  والرسول 
فهل يعقل أن جتتمع كل هذه  ٬،Æم ذكروا االسم والصفة والسكن وليس االسم فقطأعلماً 

ـل  ويتحد� ٬،الصفات يف شخص وهو يعلم حمكم ومتشابه القرآن ى أهل القرآن والتوراة واإلجني
ـذا    ويرى مئات األشخاص اآلالف الرؤى  ـدون ه ـلني يؤي بالرسول واألئمة واألنبياء واملرس

ـان   ٬،ويؤيد هذا الشخص مبلكوت السماوات ٬،نه احلقأالشخص و ويأيت هذا الشخص يف زم
ـود   نه زمن الظهور وهو يعرف الروايات عنهم إالكل يقول  ويبينها وحيل التعارض املوج

ـر  أومث يقال رمبا يأيت آخر امسه  ٬،...و ...بينها و  محد وحيمل كل هذه الصفات يف زمن آخ
ليس هذا  أ ٬،)١( واألئمة  فيكون هو املقصود بالروايات والوصية الواردة عن الرسول 

وهم اليوم ينتظرون جميء املسيح  X ليس هذا ما فعله اليهود مع عيسى مث أ ؟ ومكابرة اًعناد
  ؟كذبوه الذي  Xنه هو عيسى أمع 

  .)...نك لن جتيبين على سؤايل هذا إعلم علم اليقني أولو أين ( :قلتمث   ٦

                                                            
خاطب اهللا تعاىل : (Xاآلية٬، قال  )و{الَ ت{لْبِسÅواْ الْح{قَّ بِالْب{اط}ل( :يف قوله تعاىل Xأبو حممد العسكري  اإلمامعن    ١

ولكنهما يأتيان بعد وقتنا نيب٬، وأن عليا وصي٬،  اليهود لبسوا احلق بالباطل بأن زعموا أن حممدا ] من[ qا قوماً
  .٤٧٨ص ١ج :مدينة املعاجز للسيد هاشم البحراين) هذا خبمسمائة سنة
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ما يف رأسك باطل وال  نّإ٬، والنقطة الرابعة يف اجلواب السابقأجبتك يف بينت أين  قد
  ٬،من باب األمر باملعروف والنهي عن املنكر ه وبيان فسادهرد� إذا أعلن فعلي� أخوض بالباطل إالّ

البيت فالقرآن والرسول وأهل  ٬،واألئمة  القرآن وسنة رسول اهللا  ودليلي دائماً
  .ي ودثاريشعار

  .)أن تتقي اهللا يف نفسك( :مث قلت  ٧  
ـرؤوف     ٬،ن خيلصين ويصطنعين لنفسهأقني وأسأل اهللا أن جيعلين من املت� ـرمي ال ـو الك وه

  .وفيه غىن عن العاملني ٬،الرحيم
  .)... ويف من اتبعك من البسطاء( :مث قلت  ٨  

ـز   8ن بني يدي اهللا وÆم متواضعأإذا أردت البسطاء هو  ـرف وع . فهذا فخر هلم وش
وصي وين رسول أولكنك يف مقام التعريض واالستهانة بعقوهلم كوÆم صدقوين فيما ادعي من 

   :كالمك أفأردت بالبسطاء كما يفهم كل من يقر ٬،Xاإلمام املهدي 

  . )١( ﴾هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِوَمَا �َرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ ﴿

ـت ال  إو ٬،من اتبعين هم أهل البصائر والقلوب النقية ويف هذا كفاية نّأ ٬،واعلم ن كنت أن
ت اشهادن وحيملون وأساتذة جامعيمنهم  اًكثري نّأ الدنيا وحساباÒا اخلسيسة فاعلم تعرف إالّ

ـادة يف   ٬،دينية واسعةن وهم على ثقافة ويف علوم خمتلفة ومهندس عîليا وكثري منهم مشايخ وس
ـن  و ٬،حوزة النجف ود�رسوا يف النجف وقم كثري منهم معروفون بالعلم والفضيلة كالسيد حس

ـطاء   الذين وصفتهم هم فهؤالء. احلمامي ابن املرجع الراحل السيد حممد علي احلمامي بالبس
  .السذج األراذل وتريد منها

   .)باملذهب من إساءة وتشويهوكفانا ما حلق ( :قولك  ٩
  !!! من هو الذي يسيء للمذهب احلق ؟

حاكمية اهللا  والذي يقر� ٬،الذي جياهد األمريكان الكفرة احملتلني ويوجب جهادهم وقتاهلم
ـاراً  شعاراً ٬، والذي يلزم القرآن والرسول واألئمة املعصوم والقرآن وال يقبل إالّ وال  ودث

ـاره  Xيطلب النصرة والبيعة لإلمام املهدي  والذي ٬،اهم بقول أو فعليتعد�  ٬،ويهيئ له أنص

                                                            
 .٢٧: هود   ١
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والذي … والذي يدعو للزهد يف هذه الدنيا الدنيئة وااللتفات إىل اآلخرة والسعي هلا والذي 
  ؟ ....

ـات الدميق ٬، والذي يقر�أم الذي يداهن األمريكان الكفرة ٬، راطية وحاكمية الناس واالنتخاب
  !!!؟… والذي … الناس والذي  ضعهالدستور الذي ي والذي يقر�

   :Xقال فرعون عن موسى  فقدمياً ٬،ولكنه ال عجب

افُ أَنْ يُبَـدِّلَ دِيـنَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِـرَ فِـي           ﴿  وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُو�ِـي أَقْتُـلْ مُوسَـى وَلْيَـدْعُ رَبَّـهُ إِ�ِّـي أَخـَ
  .)١( ﴾الْأَرْضِ الْفَسَادَ

  ).ستدعي املهدوية يف القريب العاجلشك بأنك أوأنا ال ( :قولك   ١٠
وهذا ªتان واضح٬، وقد ذكرته أنت فيما سبق ! وقد نفيت الشك فأنت على يقني إذاً ؟

بل أنا املهدي األول من  ٬،Xين اإلمام املهدي إل ومل أقل ووأجبت بأين ال أق ٬،من كالمك
قد  ورسول اهللا  ٬،البهتان يتضمن الكذب نّأواعلم . ورسوله ووصيه واليماين ولده
   .خرج يف احلديث من يكذب من ربقة اإلميانأ

ـاب اهللا   اًنك تعلم سرأ نك تعلم علم يقنيأ كما تدعيكنت وإذا   ١١ ـرار كت  ٬،من أس
ين لست رسول اإلمام أوبالتايل فأنت تعلم علم اليقني ب ٬،جهل هذا السرأين أوتعلم علم اليقني 

  .Xاملهدي 
أن  ٬،يا موقنأدعوك  )والعياذ باهللا من األنا(فأنا  ...تشك نك ال أوإذا كنت كما تدعي 

  :وتقول ٬، وتقسم هذا القسم الذي ورد عن أهل البيت تعمل بيقينك اآلن
ـى  أإن كان حويل وقويت من حول اهللا وقوته إىل  أبرأ ٬،بن فالنأنا فالن ( محد احلسن عل

ـن   أاللهم إن كان  :مث تقول. حق ورسول ووصي اإلمام املهدي واليماين املوعود ـد احلس مح
وانشر هذا القسم يف موقعك  ٬،)٢( )ليمأز من رج اًعذاب نزل علي�أوصي ورسول اإلمام املهدي ف

  .ليتسىن للناس االطالع على يقينك

                                                            
 .٢٦ :غافر   ١
 Xمحلت أبا عبد اهللا (: قال ٬،وقد روى الشيخ الكليين بسنده عن صفوان اجلمال .وهذا هو املعروف بقسم الرباءة   ٢

فلما أشرف على اهلامشية مدينة أيب جعفر أخرج رجله من غرز الرجل٬، مث  ٬،احلملة الثانية إىل الكوفة وأبو جعفر املنصور ªا
لقد تشبهت باألنبياء فقال أبو : فلما دخل عليه قال له أبو جعفر ٬،نزل ودعى ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة بيضاء
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ـدرت    ١٢ لقد دعوت العلماء وطلبة احلوزة العلمية للرد على كتب املتشاªات اليت ص
  .كثر من عام وحلد اآلن ال يوجد ردأمنذ 

رÒا مسألة واحدة فس� لمني وعلماء املسلمني للرد علىدعوك كما أدعو كل املسواآلن أنا أ
اللهم صل على ( :وهي معىن ٬،بكلمات قليلة   وأنا العبد الفقري إىل رمحة ربه   وأحكمتها
ل آبراهيم وإل حممد كما صليت على آاللهم صل على حممد و(ة طلب وعلّ) ل حممدآحممد و

ومبسألة ترددوÆا كل يوم يف صالتكم منذ ألف  سه فقد أعجزتكم علمياًوبعك). براهيمإ
ويتبني غناي باهللا . ل حممدآنتم ال تفهمون معناها وهي الصالة على حممد وأو ٬،عام وأربعمائة

وبنفس طريقة آبائي فتثبت حجيت عليكم شئتم أم أبيتم  ٬،عنكم وفقركم واحتياجكم إيلّ
  . ولعنة اهللا على كل حاسد متكرب ال يؤمن بيوم احلساب٬،  ةـاألئم

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَـةَ   ﴿
  .)١( ﴾وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكاً عَظِيماً

ـم   أنك عجبت من استداليل عليك باخلصوص بعلم احلرف مع أومبا  ـن عل نك القائل ع
  .)٢( )ن اإلثبات العلمي الرياضي هو سيد األدلةإ( :احلرف

ـى اهللا    ـربك عل فإين أزيدك وأرسل لك هذه احلسابات أيضاً ليزداد عجبك وعنادك وتك
  .وعلى أولياء اهللا

  ).٢٤( احسب عدد جند اهللا وعدد آل حممد ستجد كل منهما يساوي  ١

                                                                                                                                                                                   
: فقال ٬،لقد مهمت أن أبعث إىل املدينة من يعقر خنلها ويسيب ذريتها: فقال ؟ ألنبياءتبعدين من أبناء ا وأين: Xعبد اهللا 

٬، واهللا ما كان: فقال ٬،رفع إيل أن موالك املعلى بن خنيس يدعو إليك وجيمع لك األموال :ومل ذلك يا أمري املؤمنني ؟ فقال
أباألنداد من دون اهللا تأمرين أن أحلف أنه من مل : فقال ٬،لست أرضى منك إالّ بالطالق والعتاق واهلدي واملشي: فقال

: فقال ٬،وأىن تبعدين من الفقه وأنا ابن رسول اهللا : فقال ؟أتنفقه علي :؟ فقال يرض باهللا فليس من اهللا يف شيء
 ٬،منع: فقال ٬،يا هذا: فجاء الرجل الذي سعى به فقال له أبو عبد اهللا ٬،فافعل: قال ٬،فإين أمجع بينك وبني من سعى بك

ويلك متجد اهللا : Xفقال له أبو عبد اهللا  ٬،واهللا الذي ال إله إالّ هو عامل الغيب والشهادة الرمحن الرحيم لقد فعلت
فحلف ªا الرجل فلم يستتمها  ٬،برءت من حول اهللا وقوته وأجلئت إىل حويل وقويت: فيستحيي من تعذيبك ولكن قل

  .٤٤٥ص ٦ج: الكايف) ها عليك أبدا وأحسن جائزته وردهال أصدق بعد: فقال له أبو جعفر ٬،حىت وقع ميتاً
 .٥٤ :النساء   ١
  .الفصل الرابع :كتاب بدء احلرب األمريكية   ٢
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ـ   ج    ن    د    ا     ل    ل   ه
  باجلمع الصغري ٢٤=  ٥+  ٣+  ٣+  ١+  ٤+  ٥+  ٣
  ا     ل    م    ح    م    د 
  باجلمع الصغري ٢٤=  ٤+  ٤+  ٨+  ٤+  ٣+  ١

وهم اإلثنا عشر  ٢٤م عدده نّإو٬، جند اهللا هم آل حممد  نّأفمن هذا احلساب تعلم 
  .عشر مهدياً كما يف وصية رسول اهللا  اواإلثن اًإمام

وَإِنَّ  #إِ�َّهُـمْ لَهُـمُ الْمَنْصُـورُونَ     #وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِ�َـا الْمُرْسَـلِنيَ   ﴿ :قال تعاىل  ٢
  .)١( ﴾جُنْدَ�َا لَهُمُ الْغَالِبُونَ

واآلن مبا . وهذه اآلية ختص حتقق الوعد اإلهلي جلميع الرسل بالنصر بقائم آل حممد 
فالبد أن يكون  وإثنا عشر مهدياً اًثنا عشر إمامإ٬، )٢٤(وهم  جند اهللا هم آل حممد  أنّ
 ومن املعلوم أنّ ٬،بظهور أحدهم يف هذا العامل اجلسماين :أي ٬،هو أحدهم ٬،)جندنا الغالبون(

حتقق نصر اهللا ونصر اإلمام املهدي بظهور املهدي األول واملؤمن األول كما يف وصية رسول 
ـ ألنه أول العد� ؛Xوحديث أمري املؤمنني  ٬،اهللا  نه أ٬، واستخدم اجلمع مع )٣١٣(ة ال

يÅؤ½تÅونَ الزَّكَاةَ و{هÅم½ ﴿ :وكما استخدم اجلمع يف ٬،أمة X إبراهيمى تعاىل واحد كما مس�
محد احلسن أ٬، واآلن احسب Xى وهو راكع واحد وهو علي الذي تزكّ نّأمع  ٬،﴾ر{اك}عÅونَ

  .)٤٠(ندنا الغالبون وكالمها يساوي ستجده يساوي ج
  ن س   ح     ل   د     ا     م    ح   ا    
  .باجلمع الصغري ٤٠=  ٥ + ٦ + ٨ + ٣ + ١ + ٤ + ٤ + ٨ + ١

  ن  و    ب  ل    ا    غ    ل    ا     ا   ن   ن   د     ج  
  .باجلمع الصغري ٤٠=  ٥ + ٦ + ٢ + ٣ + ١ + ١ + ٣ + ١+ ١+ ٥ + ٤ + ٥ + ٣

ـن أجندنا الغالبون تساوي  فتبني لك أنّ ـام     نّإ :أي ٬،محد احلس ـر اإلم ـر اهللا ونص نص
  .يتحقق مبجيء هذا الشخص إىل هذا العامل اجلسماين Xاملهدي

                                                            
 .١٧٣ – ١٧١ :الصافات   ١
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ـالبون (ªذه الكلمات  نّإو ٬،طويالً اًكالم) ٤٠(ªذا العدد  نّأواعلم  ـ ) جندنا الغ  اًكالم
  . اًعظيم
ـري    ٣ يف سورة الدخان خيرب سبحانه وتعاىل عن عذاب يأيت قبل القيامة الكربى وهو غ

ـربى   ٬،متصل ªا ـة الك ـدخان    ٬،بل يكشف وتستمر احلياة بعده إىل أن تقوم القيام ـذا ال وه
ـدي   ٬،مرتبط بالقيامة الصغرى ومتصل ªا) العذاب( ـزل   وال Xوهي قيام اإلمام امله ـ ين

   :قال تعاىل ٬،بعد إرسال رسول عذاب إالّ

  .)١( ﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِنيَ حَتَّى �َبْعَثَ رَسُوالً﴿

ـزل بسبب  نّإحيث ؟ فمن هو هذا الرسول الذي يرسل بني يدي العذاب  هذا العذاب ين
   :قال تعاىل ٬،تكذيب الناس هلذا الرسول

إِ�َّـا   #ثُمَّ تَوَلَّـوْا عَنْـهُ وَقَـالُوا مُعَلَّـمٌ مَجْنُـونٌ       #أَ�َّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِنيٌ ﴿
  .)٢( ﴾يَوْمَ �َبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِ�َّا مُنْتَقِمُونَ #كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيال إِ�َّكُمْ عَائِدُونَ 

ـرآن إالّ  لمة رسول مبني مل تأتËوك ٬،)رسول مبني(سبحانه وتعاىل اه إذن مس� ـر�  يف الق ة م
  .واحدة هي يف سورة الدخان

  :واآلن احسب
  :محد احلسن ستجده هو رسول مبنيأ
  ن س     ح    ل   د    ا     م    ح    ا    
  .باجلمع الصغري ٤٠=  ٥ + ٦ + ٨ + ٣ + ١ + ٤ + ٤ + ٨ + ١

ـ  و       ي   ن  ل    م    ب   و    ر   س    ه
  .باجلمع الصغري ٤٠=  ٥+  ١+  ٢ + ٤ + ٣ + ٦ + ٦ + ٢ + ٦ + ٥

وباإلثبات العلمي  ٬،محد احلسن هو الرسول املبني املذكور يف سورة الدخانأ فتبني لك أنّ
  . )سيد األدلة(ـ ضي الذي مسيته أنت بالريا

  !!!الصدفة يف كتابك ؟؟ فهل كل هذا صدفة يا من ال تقر�

                                                            
 .١٥: اإلسراء   ١
 .١٦ – ١٣ :الدخان   ٢



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..............................................  ٤٤

  محد احلسنأ= ما سم وصي املهدي   •
ـ  د ي م ا س م      و ص ي     ا ل م ه

٤٠) = ٩) + (١٦+ ( ٤+  ٦+  ١+  ٤  
  ن س   ح    ل   د     ا     م    ح    ا    
٤٠=  ٥ + ٦ + ٨ + ٣ + ١ + ٤ + ٤ + ٨ + ١  
  .و جنمة الصبحأوهي درع داود٬، وهي النجمة السداسية٬،  :سابغات •

  غ     ا    تس    ا     ب   
١٥=  ٤+  ١+  ١+  ٢+  ١+  ٩  

ـة    ٬،يف اإلسالم اًمعصوموهو رقم املهدي األول بعد أربعة عشر  ـي وفاطم هم حممد وعل
  .)١٥(يأيت املهدي األول وهو رقم  مث ٬،اًمعصوم )١٤( وعددهم مجيعاً ٬،واألئمة من ولد علي

   :بأÆا سابغاتوهو درع داود٬، وشعاره درع داود٬، ودرع داود يف القرآن وصفت 

  .)١( ﴾أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً إِ�ِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِريٌ﴿

  محد احلسنأ= مñن جنمة داود   •
  د و     ا      د    ت   م     ج    ن    ن    م  
٤٠=  ٤ + ٦ + ١ + ٤ + ٤ + ٤ + ٣ + ٥ + ٥ + ٤.  
  ن ل    ح    س    ا     د     م      ح ا    
٤٠=  ٥ + ٦ + ٨+  ٣ + ١+  ٤ + ٤ + ٨ + ١  
 ٣٧= محد أمن هو  •
  ٣٧= ما هو كتاب اهللا  •

  ٣٧= هو القرآن الكرمي   ٣٧= هو رسول املهدي 
  ٣٧= النبأ العظيم 

ـأ   = هو القرآن الكرمي = هو رسول املهدي = ما هو كتاب اهللا = محد أمن هو  ـو النب ه
  .العظيم

                                                            
ـبأ    ١   .١١ :س
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ـو    نّإو ٬،احلجة على اخللق هو كتاب اهللا يف كل زمان واعلم أنّ ـد ه احلجة من آل حمم
هو النبأ  Xبن أيب طالب علي  وصي رسول اهللا حممد  نّإو ٬،القرآن الناطق يف كل زمان

  .العظيم
ـه     ألنّ ؛هو النبأ العظيم Xوصي اإلمام املهدي  ويف هذا الزمان فإنّ ـيم في ـأ العظ النب

   :خصومة وخالف

ــيمٌ   ﴿ ــأٌ عَظِ ــوَ �َبَ ــلْ هُ ــونَ   #قُ ــهُ مُعْرِضُ ــتُمْ عَنْ ــأَعْلَى إِذْ      #أَ�ْ ــأِ الْ ــمٍ بِالْمَلَ ــنْ عِلْ ــيَ مِ ــانَ لِ ــا كَ مَ
   .)١(﴾يَخْتَصِمُونَ

ووصي املهدي  ٬،٬، فعلي باب رسول اهللا حممد ن على بابواخلصومة واخلالف تكو
X  هو باب اإلمام املهديX.  
  .)عليهما السالم(وزكريا وحيىي  Xسورة مرمي وهي ختص عيسى  •

  .هاوهي سر�) كهيعص(ويف أوهلا احلروف املقطعة 
ـ   ي     ص ع      ك    ه

  .باجلمع الصغري ٢٤=  ٩٠+ ٧٠+  ١ + ٥ + ٢٠
  .آل حممد= جند اهللا = كهيعص : فتبني أن 

ثبت فعددهم أ٬، كما جند اهللا=  آل حممد = باجلمع الصغري  ٢٤= كهيعص  نّإحيث 
  .ألÆا متثل جند اهللا ؛حصن من شياطني اإلنس واجلن )كهيعص( ن أنّكذلك فتبي� ٬،)٢٤(

  محدأ= حم عسق   •
  ع    س    ق م      ح  
وحتول إىل  ٬،باجلمع الكبري ١٧=  ٢ + ٧ + ٨=  ٢٧٨=  ١٠٠+ ٦٠+ ٧٠+ ٤٠+ ٨

والشورى فيها  ٬،أول سورة الشورى) حم عسق(و  ).محدأ(اجلمع الصغري٬، وهو عدد اسم 
   .وحكم اهللا ٬،)٢( والشورى سورة القائم ٬،كله كما ورد عنهم العلم 

                                                            
  .٦٩ – ٦٧ :ص�   ١
" قاف"٬، و Xعدد سين القائم " حم عسق"(: مسعته يقول: قال ٬،Xعن أيب جعفر  ٬،عن حيىي بن ميسرة اخلثعمي   ٢

تأويل اآليات لشرف ) جبل حميط بالدنيا من زمرد أخضر٬، فخضرة السماء من ذلك اجلبل٬، وعلم علي كله يف محعسق
  ).]عسق[وعلم كل شيء يف ( ...  :٬، وفيه٦٤ص ٧مج ٢٥ج :تفسري الربهان ٥٤٢،٬ص ٢ج:الدين احلسيين
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 شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ �ُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِـهِ إِبْـرَاهِيمَ وَمُوسَـى   ﴿
فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِنيَ مَـا تَـدْعُوهُمْ إِلَيْـهِ اللَّـهُ يَجْتَبِـي إِلَيْـهِ       وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَال تَتَفَرَّقُوا 

  .)محدأ(وهو ) حم عسق(ها يف بدايتها وهو وسر� .)١( ﴾مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

 . )٣( Æر جيري من العرش) ص(و  .)٢( ﴾ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ﴿ •

فهذا النهر هو  ٬،)٤( والركن اليماين Æر من اجلنة تلقى فيه أعمال العباد ٬،هو احلجرواليماين 
ـول اهللا    ٬،ذاك يبدأ من العرش ومير باجلنة وينتهي إىل األرض وهو اليماين ـه رس والذي قال عن

ـام   نّإ٬، حيث )محد وعبد اهللا واملهديأأمسه ( :يف الوصية  املهدي هو اليماين ووزير اإلم
ـا يف    ٬،يسمى باملهدي Xفاإلمام املهدي  ٬،Xاملهدي  ـدي كم وأيضاً اليماين يسمى بامله

 .وصية رسول اهللا 
  ٩٠= ص : واآلن احسب

  ٩٠= واليماين وهو املهدي 
  املهدي= ص : ن أنّفتبي�

   :أو املهدي) ص(واآلن لنقرأ قوله تعاىل فيما خيص 

                                                            
 .١٣ :الشورى   ١
 .١ :ص�    ٢
وهي اليت توضأ منها النيب  ٬،فعني تنبع من حتت العرش" ص"وأما : ( ... يف حديث طويل Xعن أيب عبد اهللا    ٣

  .٢٢ص :معاين األخبار... )  ملا عرج به 
؟ وما صاد الذي أمر أن يغسل منه  ٬،جعلت فداك :قلت: (  يف حديث    Xعن الكاظم  ٬،عن اسحاق بن عمار

ص والقرآن ذي ( :وهو ما قال اهللا عز وجل ٬،من ركن من أركان العرش يقال له ماء احلياةعني تنفجر  :فقال
  .٣٣٥ص ٢ج :علل الشرائع) إمنا أمره أن يتوضأ ويقرأ ويصلى ٬،)الذكر

فدىن  ٬،يا حممد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل لربك: مث أوحى اهللا إيل: ( ... Xعن أيب عبد اهللا 
 .٤٨٥ص ٣ج :الكايف... ) من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش األمين  رسول اهللا 

فيه باب : (٬X، وقال )الركن اليماين بابنا الذي ندخل منه اجلنة: (أن�ه قال Xروى الصدوق عن اإلمام الصادق    ٤
 .٢٠٨ص ٬، ٢ج: الفقيهمن ال حيضره ) فيه zر من اجلنة يلقى فيه أعمال العباد(٬، و )من أبواب اجلنة مل يغلق منذ فتح
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كَـمْ أَهْلَكْنَـا مِـنْ     #بَلِ الَّذِينَ كَفَـرُوا فِـي عِـزَّةٍ وَشِـقَاقٍ      #ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿
وَعَجِبُـوا أَنْ جَـاءَهُمْ مُنْـذِرٌ مِـنْهُمْ وَقَـالَ الْكَـافِرُونَ        #قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَالتَ حِـنيَ مَنَـاصٍ   

  . )١( ﴾هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ

  

  محد احلسنأ
  ق .هـ  ١٤٢٦/  ١مجادي

  
* * *  
  

  )اجلزء الثاين(انتهى إىل هنا بيان احلق والسداد 
  )مكن اهللا له يف األرض(أنصار اإلمام املهدي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
 .٤ – ١:ص    ١
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 كتاب األبرار٬، اجلزء األول الكهف والرقيم: خترناها من كتاباوهذه بعض احلسابات 
  .الكاتب صباح الزيادي

ـوهذه هي جمموعة من احلسابات باجلمع الصغري ويقتصر   فيها الكاتب على السؤال ب
ـ ) …من هو ( وقد  ٬،نين يكون ناتج السؤال واجلواب متساويأو ٬،)…هو (واجلواب ب

ومن أراد التفصيل يرجع إىل الكتاب املذكور لكاتبه صباح  ٬،أعرضنا عن التفصيل لالختصار
  .الزيادي
  

  اجلواب            السؤال
 ٣٦= من هو اليماين
  ٣٦= من هو الرياح 

  ٣٦= هو السبيل  من
  ٣٦= من هو الدابة 

  ٣٦= هو داعي اهللا 
  ٣٦= هو املندوب  

  

  
  اجلواب             السؤال

  ٣٨= من هو املهدي  
  ٣٨= من هو املنتظر  

  

  ٣٨= هو دابة األرض 
  ٣٨=  ةهو اخلليف 

  ٣٨= هو نائب املهدي 
  

  اجلواب              السؤال
 ٤٠= من هو بقية اهللا

  ٤٠= احلارث من هو 
  ٤٠= من هو احلجة 
   ٤٠= من هو حممد 

  ٤٠= هو الركن الشديد 
  ٤٠= هو رسول مبني  

  ٤٠= هو الذي يلي أمره 
  ٤٠= هو الكساء اليماين 
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  اجلواب              السؤال

 ٤٥= من هو داعي اهللا
  ٤٥= من هو املندوب 

  

  ٤٥= هو أول املهديني 
  ٤٥= األولياء  هو معز�

  ٤٥= هو وزير املهدي  
  ٤٥= هو طالع املشرق 
  ٤٥= هو الذي شبه هلم 

  ٤٥= صله أ هو خامالً
  ٤٥= ه هو املكىن بعم�

  
  اجلواب             السؤال

 ٤٦=من هو وكيل اإلمام
  ٤٦= من هو داعي احلق  

  ٤٦= من هو نائب املهدي 

  ٤٦= هو رسول املهدي 
  ٤٦= هو امليت احلي  

  

  
  اجلواب             السؤال

  ٤٨= من هو درع داود 
  ٤٨= من هو املصلح  

  ٤٨= من هو حجة اهللا 

  ٤٨= هو املوتور بأبيه 
   

  
  

  اجلواب             السؤال
 ٤٩=من هو الركن الشديد
  ٤٩= من هو رسول مبني 

  ٤٩= من هو الذي يلي أمره 
  ٤٩= من هو الكساء اليماين 

  ٤٩= هو رجل منا أهل البيت 
  ٤٩= ذبح عظيم هو 
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  اجلواب              السؤال
 ٥١= من هو قائم آل حممد
  ٥١= من هو رسول اإلمام 

  ٥١= من هو املوعود 
  ٥١= من هو مذل األعداء 

  

  ٥١= محد احلسن أهو
  ٥١= هو نائب اإلمام املهدي 

  ٥١= هو جنمة الصبح 
  ٥١= هو ابن اإلمام املهدي 

  ٥١=هو بن يس والذاريات 
  ٥١= اهللا املتني هو حبل 

  
  اجلواب              السؤال

   ٥٢=  من هو بقية آل حممد 
  ٥٢= من هو املهدي األول 

  ٥٢= من هو املنصور 
  ٥٢= من هو خامل األصل 

  
  

  ٥٢= هو صراط مستقيم 
  ٥٢= هو جنمة الصباح  

  ٥٢= هو فالن بن فالن 
  ٥٢= هو خليفة املهدي 

  ٥٢= هو الذي يهدي إىل احلق 
  ٥٢= يس والذاريات هو ابن 

  
  اجلواب             السؤال

 ٥٣=من هو خليفة القائم
  ٥٣= من هو ناقة صاحل  
  
  

  ٥٣= هو مندوب املنقذ 
  ٥٣= هو العبد الصاحل  

  ٥٣= هو الذبح العظيم 
  ٥٣= هو املؤيد جبربائيل 
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  اجلواب  السؤال

 ٥٤= من هو معز األولياء
  ٥٤= من هو وزير املهدي 

  ٥٤= هو طالع املشرق من 
  ٥٤= من هو الذي شبه هلم 

  ٥٤= صله أ من هو خامالً
  ٥٤= من هو املكىن بعمه 

  ٥٤= من هو أول املهديني 

  ٥٤= هو املستحفظ 
  ٥٤= هو منقطع النسب  

  

  
  اجلواب السؤال

  ٥٥= من هو امليت احلي 
  

  ٥٥= هو حرز فاطمة 
  ٥٥= هو مقطوع النسب 

  ٥٥= هو وكيل اإلمام املهدي 
  

  اجلواب  السؤال
  ٥٧= هو من ولد احلسني  ٥٧=من هو املوتور بأبيه

  
  اجلواب  السؤال

  ٥٩= هو وصي اإلمام املهدي   ٥٩= من هو أول املؤمنني 
  ٥٩= هو وزير اإلمام املهدي 
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  اجلواب  السؤال

 ٦٠= محد احلسنأمن هو 
  ٦٠= من هو ابن اإلمام املهدي 

  ٦٠= املهدي من هو نائب اإلمام 
  ٦٠= من هو جنمة الصبح 

  ٦٠= من هو بن يس والذاريات 
  ٦٠= من هو حبل اهللا املتني 

  ٦٠= هو رسول اإلمام املهدي 
  ٦٠= هو الصراط املستقيم  

  
  اجلواب  السؤال
   ٦١=  من هو خليفة املهدي 

  ٦١= من هو ابن يس والذاريات 
  ٦١= من هو جنمة الصباح 

  ٦١= من هو فالن بن  فالن 
  ٦١= من هو صراط مستقيم 

  ٦١= ىل احلق إمن هو الذي يهدي 

  ٦١= هو القدمي اجلديد 
  ٦١= هو املقتول املصلوب 

  ٦١= هو احلجة بن احلسن 

  
  اجلواب السؤال

 ٦٤= من هو وكيل اإلمام املهدي
  ٦٤= من هو مقطوع النسب 

  ٦٤= من هو حرز فاطمة 

  ٦٤= هو املوىل الذي كان معه 
  ٦٤= هو الذي يكون له احلمل  

  ٦٤= هو مندوب اإلمام املهدي 
  

  اجلواب السؤال
 ٦٦=من هو أول أنصار املهدي

  ٦٦= من هو من ولد احلسني 
  ٦٦= هو خليفة اإلمام املهدي 

  ٦٦= هو باب اهللا الذي منه يؤتى 
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 ٦٦=من هو الذي يلي أمره
  ٦٦= من هو الكساء اليماين 

  
  اجلواب السؤال

  ٦٧=هو امحد احلسن اليماين  ٦٧=هو الذي يلي أمرهمن 

ـوى    ٨٤=من هو امحد اليماين املوعود ـرب والتق هو صدر اخلالئق ذو ال
=٨٤  

  ٥٨= هو اليماين املوعود   ٥٨= من هو رجل منا أهل البيت 
  ٥٨=هو الذي يلي أمره 

 ٦٨=من هو وصي اإلمام املهدي
  ٦٨= من هو وزير اإلمام املهدي 

  ٦٨= نذير من النذر األوىل هو

  
  اجلواب  السؤال

  ٧٠= من هو القدمي اجلديد 
  ٧٠= من هو املقتول املصلوب

  ٧٠= من هو احلجة بن احلسن 
  ٧٠= من هو الذي يلوى له احلنك 

  ٧٠= هو املوىل الذي ويل البيعة 
   

  

  
  اجلواب               السؤال

 ٩٢= من هو املستحفظ من آل حممد
  ٩٢= وزير اإلمام املهدي األمين من هو 

  ٩٢= من هو قاطع حبائل الكذب واالفتراء 

= هو املندوب امحد احلسن اليماين 
٩٢  
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ـاب   ) كتاب األبرار( ١وخنتار من كتاب الكهف والرقيم ج ـذا احلس لصباح الزيادي ه
  :باجلمع الكبري

  اجلواب    السؤال
  ٢١٣= محد احلسن أهو ٢١٣=من هو ويل اهللا 

  
ـادي٬،    )الكهف والرقيم(انتهى ما اخترناه من حسابات من كتاب  ـباح الزي للكاتب ص

   .واحلمد هللا
  
  

  أ�صار اإلمام املهدي
  )مكن اهلل له يف األرض(
  ق. هـ  ١٤٢٧/ حمرم احلرام /  ٧
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