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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 ٬،باألرقام اجلواب حساب احلروف
بالنسبة إليه ننقل له بعض ما خطه األستاذ ماجد املهدي يف  ولو إمجاالً وال يكون األمر مبهماً

وسيجد القارئ ( :يف الفصل الثالث حيث قال) 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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اجلمع باحلرف (ة أنواع من حسابات احلروف فجمع احلروف كما هي يسمى ويوجد عد�
ـه إىل  ٬، أم�٣٠= مثل حرف الالم بتحويلها إىل أرقام فردية (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

  : ية علم احلرفليك بعض األمثلة على مصداقإو ٬،)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   

  .هو القرآن الكرمي: 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   

سم حممد اجلمع القيمة العددية أل 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    ألزموهم مبا ألزموا به أنفسهم٬، ولعله يكون بابا٬ً، من باب غة 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 

  ق. هـ  ١٤٢٦/ مجادي األول 
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
شاء  سيأتيك اجلواب إن: الذين وصفتنا بالبسطاء نقول لك Xحنن أنصار اإلمام املهدي 
ـن  X مام املهدياهللا تعاىل من رسول ووصي اإل  ٬،والقرآن الناطق الصادح باحلق أمحد احلس

 ولكن مل ترد ٬،أن ال تكون منهم نتمىن لصم البكم العمي الذين ال يفقهونله ومال ا 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 تدعيو !؟ الًأنه يرسل رسو
  .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 ؟؟؟؟وإن أجابك السيد على سؤ
  .وهو أشد وأقسى أدوات اإلفحام اليت ال مفر منها ٬،من أقوالك السيد أجابك فقد

ـا    ٬،هذا اجلواب حيتسب علينا حنن األنصار ملا وصفتنا بالبسطاء ـطاء وكم واهللا أنتم البس
  .أشباهكم أتباع الرسل بأÀم 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
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 ٬،غ املبني

املؤمنون 

ـهم   ومن
 والفكر 

 ل التوراة

 ال يغين 

منها البالغ ٬،ب

اليت رآها ا 

ـل  و    الك
اكمية الناس

بقرآÀم 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
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قع يف جمموعة

والز مة
وكل ما سواه

  .كمة
  .ألئمة
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  .ها

يغش من استن
حاكمية اهللا

فة حاكمية اهللا

فأ ٬،ب بكتاªم

... و ....زة
مل تثبت عندك

א

بسم اهللا الرمح
 علينا وعلى ع
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!  
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رسول حممد
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ـمن   بل ـدك وأدلة األنبياء واملرسلني واألئمة باخلصوص ال تغين وال تس ـيت   نÊأل؛ 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 ٬،بالدليل لكي يتبعوهي يغين ويسمن ن هلم الذبالدليل وتبي�
  .من األوصاف يف لغة العرب

راد نت املنين أقمت األحاديث حبدودها وبي�أمع  ٬،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  Xوصي اإلمام املهدي واليماين وه املهدي األول أدعى أن�

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

                         
والوقار والعلم بالسكينة : (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 ) ... ٬، ووصيتههو 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

نهم رجالً أبداً حىت ترى رجالً من ولد احلسني٬، معه عهد نيب اهللا ورايته وسالحه٬، فان عهد نيب اهللا األرض وال تتبع م
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 )....  رسول اهللا فإذا خرج رجل منهم معه ثالث مائة وبضعة عشر رجال٬ً، ومعه راية

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

 )إالّ أجاب فيه باهلدى واإلطراق وإقرار آل حممد له بالفضل٬، وال يسأل عن شيء مما بني صدفيها٬،(: ؟ قال جيئ بعده
 . باختالف يسري ١٣٧ص: ٬، اإلمامة والتبصرة٢٠٠ص: ٬، اخلصال٥٠٩ص: بصائر الدرجات
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   :قل تقدير من مصاديق هذه اآليةأعلى  فأنتمبثال  ن مل تأتÔإو

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

ـك   ٬،سورة الفاحتة ليس فيها كل ما ذكرت ومن قال إنّ( :قولكا أم� 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  ٬،اًوليس تفصيلي

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

  .)عليهماملغضوب (Àا 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

  .)......احلرف نك تستند على علم 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 ح وخمالف لعشرات البفهذا ªتان واض Xا قولك إين ادعيت أين اإلمام املهدي أم�
ين املهدي األول إو ٬،ين وصيهإو Xين من ذرية اإلمام املهدي إوأقول 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 رأسكويف أفكارك اليت يف موجود 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 ا لقرآن لتعلم أن ترتيب السور ليس إهلياً كما تتوهم أنت 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  ٬،وبضمنها مصحف ابن مسعود اً من أراد أن يقرأ القرآن غض�
  .)١() بن مسعودقراءة ابن أم عبد يعين عبد اهللا طرياً فليقرأ ب

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

ـك   ٬،خلإ) صلوة( وهذه األخطاء اعتربÉا 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



  ١٧  ................................. Xالسيد امحد احلسن /  ٢ج: بيان احلق والسداد من األعداد

ـل  ٬،الطاء عطل( :هكذا نمليف أول سورة ال) طس(ر مثلك فس� اًشخص نّإمث   والسني عس
ـ ألÀا يف أول سورة النمل ؛  هئوذلك حبسب ادعا   ـوب    ٬، والنم ـاة يف احلب ـل احلي ل يعط

ـاً   ٬،)ويقسمها ـأكون حق  فهل جيب عليَّ أن أُفسر الطاء بأÀا 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
  .ج إىل بيان ومل يكن واضح البطالن٬، 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          ﴿ :وباطن �ُـورِكُمْ قِيـلَ ارْجِعُـوا    يـَ
ــهِ    ــنْ قِبَلِ ــاهِرُهُ مِ ــةُ وَظَ ــهُ فِيــهِ الرَّحْمَ ــهُ بَــاب بَاطِنُ ــنَهُمْ بِسُــورٍ لَ ــرِبَ بَيْ ــوراً فَضُ ــوا �ُ  وَرَاءَكُــمْ فَالْتَمِسُ

  .)١( ﴾الْعَذَابُ

ـو  وأم� ٬،فهو بسم اهللا الرمحن الرحيم ؛ا الباطن أو الرمحةفأم� ا الظاهر أو العذاب والنقمة فه
ـو  Àا بدون بسملةأليت 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
åسÔـفته  :قال؟ فاجلور  :قالوا ٬،هو وضع الشيء يف موضعه: (قال ٬،ل عن العدلئ  :أي ٬،قد وص

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

  .فاطمة وجتلي الرحيم. علي وجتلي الرمحن. حممد يف اخللق٬، فتجلي اهللا 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 وعلى كل حسابات علم احلروف… وعلى  …ويصح النقض على ) وفالن

  .كيف تسأل به ملعرفة احلق والبيانبه اآلن٬، و
 ٬، إذا كنت تؤمن بصحة هذامجلة 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

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

السماوية اليت ذكر اهللا هلم وأيضاً هكذا يصح حبسب رأيك أن يعترض أصحاب الكتب 
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 
ل هذه فهل يعقل أن جتتمع ك ٬،Àم ذكروا االسم والصفة والسكن وليس االسم فقطأعلماً 

ـل  ويتحد� ٬،الصفات يف شخص وهو يعلم حمكم ومتشابه القرآن ى أهل القرآن والتوراة واإلجني
ـذا     ـدون ه ـلني يؤي ويرى مئات األشخاص اآلالف الرؤى 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 هذا ما فعله اليهود مع عيسىليس  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�لْبِس�واْ 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[ �ا 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� ي�إذا أعلن فعل 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     ٬،لنفسهن خيلصين ويصطنعين أقني 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 وÀم متواضعأإذا أردت البسطاء هو  ـرف وع . فهذا فخر هلم وش
وصي وين رسول أولكنك يف مقام التعريض واالستهانة بعقوهلم كوÀم صدقوين فيما ادعي من 

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

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

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

ـادة يف   ٬،ن وهم على ثقافة دينية واسعةوومهندسيف علوم خمتلفة  عåليا 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. املرجع الراحل السيد حممد علي احلمامياحلمامي ابن  بالبس
  .السذج األراذل وتريد منها

   .)وكفانا ما حلق باملذهب من إساءة وتشويه( :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  Xوالذي يطلب النصرة والبيعة لإلمام املهدي  ٬،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 … ضعه الناس والذي الدستور الذي ي والذي يقر�

   :Xقال فرعون عن موسى  اًميفقد ٬،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

  .)شك بأنك ستدعي املهدوية يف القريب العاجلأوأنا ال ( :قولك   ١٠
ـبق  وهذا ªتان واضح !ى يقني إذاً ؟وقد نفيت الشك فأنت عل ٬، وقد ذكرته أنت فيما س

ـن   ٬،Xين اإلمام املهدي إل ومل أقل ووأجبت بأين ال أق ٬،من كالمك بل أنا املهدي األول م
ـد   ورسول اهللا  ٬،البهتان يتضمن الكذب نّأواعلم . ورسوله ووصيه واليماين ولده ق
   .احلديث من يكذب من ربقة اإلميان خرج يفأ

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 

  .X املهدي
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
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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 

رÉا 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 ترددوÀا كل يوم يف صالتكم منذ ألف  وبعكسه فقد أعجزتكم علمياً). براهيمإ
ويتبني غناي باهللا . ل حممدآون معناها وهي الصالة على حممد ونتم ال تفهمأو ٬،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

فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَـابَ وَالْحِكْمَـةَ   أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ ﴿
  .)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   فإين أزيدك وأرسل لك هذه  ـربك عل احلسابات أيضاً ليزداد عجبك وعنادك وتك
  .وعلى أولياء اهللا

                                                                          
لقد تشبهت باألنبياء فقال أبو : فلما دخل عليه قال له أبو جعفر ٬،نزل ودعى ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة بيضاء

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

ـا  . وهذه اآلية ختص حتقق الوعد اإلهلي جلميع الرسل بالنصر بقائم آل حممد  واآلن مب
ـون   وإثنا عشر مهدياً اًثنا عشر إمامإ٬، )٢٤(وهم  جند اهللا هم آل حممد  أنّ فالبد أن يك
ـوم أنّ  ٬،بظهور أحدهم يف هذا العامل اجلسماين :أي ٬،هو أحدهم ٬،)الغالبونجندنا (  ومن املعل

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

ـم¦   ﴿ :وكما استخدم اجلمع يف ٬،أمة Xى تعاىل ابراهيم واحد كما مس� ـاةَ و�ه� ي�ؤ¦ت�ونَ الزَّكَ
محد احلسن أ٬، واآلن احسب Xى وهو راكع واحد وهو علي الذي تزكّ نّأمع  ٬،﴾ر�اك�ع�ونَ

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

  و   ن ب    ل    ا    غ    ا   ل      ا   ن   د    ن    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 مُعَلَّـم مَجْنُـون       #أَ�َّى لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِني ﴿
  .)٢( ﴾يَوْمَ �َبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِ�َّا مُنْتَقِمُونَ #قَلِيال إِ�َّكُمْ عَائِدُونَ كَاشِفُو الْعَذَابِ 

ـرآن إالّ  لمة رسول مبني مل تأتÔوك ٬،)رسول مبني(اه سبحانه وتعاىل 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  ٬،الدخانمحد احلسن هو الرسول املبني املذكور يف سورة أ 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
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  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 •

  س    ا     ب   غ     ا    ت
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

   :وهو درع داود٬، وشعاره درع داود٬، ودرع داود يف القرآن وصفت بأÀا سابغات

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

  محد احلسنأ= مéن 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

مَـا كَـانَ لِـيَ مِـنْ عِلْـمٍ بِالْمَلَـأِ        #أَ�ْـتُمْ عَنْـهُ مُعْرِضُـونَ     #قُلْ هُوَ �َبَـأٌ عَظِـيم   ﴿ :خصومة وخالف
   .)١(﴾الْأَعْلَى إِذْ 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

  .الصغري باجلمع 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 
  .ألÀا 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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أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ �ُوحاً وَالَّذِي ﴿
بِي إِلَيْهِ وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَال تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِنيَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَ

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

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

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

ـام   نّإ٬، حيث )واملهديمحد وعبد اهللا أأمسه ( :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 ´ر 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 عِـزَّة وَشِـقَاق      #ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴿
نْهُمْ وَقَـالَ الْكَـافِرُونَ   وَعَجِبُـوا أَنْ جَـاءَهُمْ مُنْـذِر مِـ     #قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَالتَ حِـنيَ مَنَـاصٍ   

   .)١( ﴾هَذَا سَاحِر كَذَّاب

  

  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٬، األول اجلزء الكهف والرقيم: خترناها من كتاباوهذه بعض احلسابات 
  .الكاتب صباح الزيادي

ـ  ـ  وهذه هي جمموعة من احلسابات باجلمع الصغري ويقتصر فيها الكاتب على السؤال ب
ـ ) …من هو ( ـاوي ن أو ٬،)…هو (واجلواب ب ـد   ٬،نييكون ناتج السؤال واجلواب متس وق

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

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

  ٣٦= هو داعي اهللا 
  ٣٦= هو املندوب  

  

  
  اجلواب  السؤال

  ٣٨= من هو املهدي  
  ٣٨= من هو املنتظر  

  

  ٣٨= األرض هو دابة 
  ٣٨=  ةهو اخلليف 

  ٣٨= هو نائب املهدي 
  

  اجلواب  السؤال
 ٤٠= من هو بقية اهللا

  ٤٠= من هو احلارث 
  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= نائب املهدي  من هو

  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= الكساء اليماين من هو 

  ٤٩= هو رجل منا أهل البيت 
  ٤٩= هو ذبح عظيم 
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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= املهدي هو ابن اإلمام 

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

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

  
  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= وزير املهدي من هو 

  ٥٤= من هو طالع املشرق 
  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= وكيل اإلمام املهدي هو 
  

  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= هو نائب اإلمام املهدي  من
  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= فالن بن  فالن من هو 
  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 لسؤالا

  ٦٧=هو امحد احلسن اليماين  ٦٧=من هو الذي يلي أمره

  ٨٤=هو صدر اخلالئق ذو الرب والتقوى  ٨٤=من هو امحد اليماين املوعود

  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= هو نذير من النذر األوىل 

  
  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= اإلمام املهدي األمين من هو وزير 

  ٩٢= من هو قاطع حبائل الكذب واالفتراء 

ـاين   = هو املندوب امحد احلسن اليم
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


