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א Wא

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 ( :يف الفصل الثالث حيث قال) بدء احلرب األمريكية ضد اإلمام املهدي(تابه ك
 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) …حطي  أجبد هوز(

  
  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 (من حسابات احلروف فجمع احلروف كما هي يسمى  ة أنواعويوجد 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  ية مثالًمرتبتها مئوية حتذف املرتبة املئو

  : 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   

  .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   

القيمة العددية ألسم حممد اجلمع  نّأعروف ومن امل٬، 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 )…
لتزم ªذا اجلمع لتكون وكل من ي ٬،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
٬، والعجل٬، وغريها من الكتب املوجودة يف املوقع اليت حبسب رأيك كالم ال يغين واإلضاءات

وال يسمن٬، لوجدتين بينت أنّ كل أمساء اهللا سبحانه وتعاىل موجودة يف سورة الفاحتة٬، واسم 
  .كذلك واملهديني  وفاطمة واألئمة  Xوعلي  النيب 
كان كالمي ال يغين وال يسمن فال داعي لالعتذار إالّ اللغو٬، وإذا كان العكس فال  إذا  ٢

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

ليماين أليس رسوالً؟ وطالع الزكية أليس رسوالً ؟ واملوىل الذي يلي أمره أليس رسوالً؟ وا
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 
يهديك إىل احلق٬، وهذه ٬، لعل اهللا ينو�ر قلبك و)ومكتبه ومركز البحوث العقائدية التابع له

  .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
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 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 oذا لك وأىن
  .)١( )وxايات 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}لَدyهX) : … yلإلمام املهدي  Xويف دعاء اإلمام الرضا 
 Xإلمام الرضا ٬، فهذا الولد الذي خص�ه ا)٢() … وذريته وأمته ومجيع رعيته ما تقر به عينه

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

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 

له إالّ قريب إن شاء اهللا٬، وإÆم جيب عليهم أن يناصروه لرفع راية ال إ 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 

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

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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وإذا كنت تلتزم بطريقتك يف احلساب وأنت متيقن منها وبأحقيتها٬، فبنفس طريقتك   ٥
  :ثبت به حساب األرقام عندك وتريد إثباته للناس اËحسبومبا 

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  

كما حسبت ) 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 املؤمنني علي ٬، فاتق اهللا والزم قول أمري) Xاألمريكية ضد اإلمام املهدي 
  .)١( )وال تعلموهم فأxم 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 فإxم اعلم منكم كباراً
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  : )٣٧(وأبي�ن لك شيئاً من سر الرقم 

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

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

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 ٬،النبوة ومعدن الرسالة

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

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

٬، أم�ا حنن أهل البيت فعشرتنا يف احلج٬، )٢() أهل البيت فسلمان منا ٬،)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  )عشر درجات٬، فاملقداد يف الثامنة٬، وأبو ذر يف التاسعة٬، وسلمان يف العاشرة 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 علم العلم مث أوكاه٬، وربط عليه رباطاً: قال. ذر الغفاري

قرأ القرآن : قال. فعن عبد اهللا بن مسعود: قيل. ٬، نسي٬، إذا ذكر ذكرمؤمن ملئ مشاشه إمياناً: قال ٬،فعن عمار بن ياسر
أدرك العلم األول واآلخر٬، وهو حبر ال يرتح٬، وهو منا أهل : 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 
٬، ويف أول سورة القصص سر�ها وهو 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 
املذكورين يف اآلية٬، وهي عشرة التوحيد ) 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) وه(مجعت حروف 

ـ    و   +ه
١١=   ٦  +  ٥.  

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

ـ )٣٧(وباختصار فقد بينت لك أنّ يف هذا العدد  ٬، عشرة احلج والتوحيد وكذلك ال
ـ حرفاً من علم التوحيد٬، فمن حج ) ٢٧( حرفاً ) ٢٧(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  اخلمسة والعشرين حرفاًخرج أ 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(امتحن اهللا قلبه لإلميان٬، وبالنتيجة تيقن ووحد الواحد سبحانه وتعاىل 

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

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

وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَا�ِهِمْ وَقْراً وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ ﴿
   .)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(استوى عدد حروف آية التوحيد 

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

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 oا 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  )بلى ليس حيث تذهب يا مثايل إمنا هو اجلهر ببسم اهللا الرمحن الرحيم :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   الصورة أكثر٬، ولتزداد يقيناً  اقرأ بيان اليماين األخري لتتضح لك

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

  ).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( :الفصل الثاين٬، حيث قلت فيه) Xاإلمام املهدي 
متتد يده أخرياً يف اآللوس الدموي٬، سيكون عاجزاً عن محاية نفسه يف البحر٬، سوف خيشى اليد 

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

وهنا ترجم املترجم  قام حبذفه كما يف الترمجة اإلنكليزية٬، أم�ا يف األصل الفرنسي فهي موجودة٬،
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 
يفي أو قصده نوستر اداموس فيها٬، إنّ نوستر اداموس هنا وكعادته استخدم اجلناس التصح

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 

واضحاً جدا٬ً، حيث إننا نعرف أنّ لقب األوصياء يطلق على األئمة االثين عشر من أهل البيت 
٬، ويتفق نوستر )الوصي(هو أحد األوصياء إذا ممكن أن يطلق عليه  Xإلمام املهدي وا 

  .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 (قوة العسكرية ٬، أو القضاء على قواته ويكون خائفاً من الXيقتل 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 (ر سيقوم بالقضاء عليه وعلى قواته وهي يف البح) 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 X االثين 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
فذلك اثنا عشر إماما٬ً، مث يكون من بعده اثنا عشر مهديا٬ً، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها  

                                                            
إحدامها تطول حىت يقول  غيبتني 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  فاxض 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() هدي٬، وهو أول املؤمننيالثالث امل

  .)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 ( :٬، قالXوعن 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
 أنظر إليه عابر الفرات٬، فإذا مسعتم بذلك فسارعوا إليه ولو حبواً على محراء٬، كأين

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

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

 .١٤٥ص ٥٣ج: حبار األنوار٬، ٤٧٨ص: ٬، 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 
ألوتار ويثأروا الثار ويرضوا اجلبار ويكونوا خري أنصار٬، صلى اهللا عليهم مع يدركوا ا

   .)٢() ...اختالف الليل والنهار٬، اللهم فبحقهم إليك أتوسل 
٬، 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



 ١٩.......... ....................... Xمحد احلسن السيد أ/  ١ج:  بيان احلق والسداد من األعداد

+ 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: (عند السؤال عن شخص اليماين نقول :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



 Xإصدارات أ�صار اإلمام املهدي ..............................................  ٢٠

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 ( :٬، قالXهللا عن أيب عبد ا
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  Xي املهدي ومن احلساب السابق تعلم أنّ اليماين وهو وص
 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 ﴿
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ  #بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ  #فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ  #لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيـمٍ 
   .)٣(﴾ مُهْتَدِينَسَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْ

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

                                                                                                                                                                                   
م½ الل¼هÅ ر}سÅولَهÅ الرُّؤ½يا بِالْح}قِّ لَت}د½خÅلُنَّ الْم}س½جِد} الْح}ر}ام} إِنْ ش}اَء الل¼هÅ آمyنِني} مÅح}لÈقyني} رÅؤÅوس}كُلَقَد½ ص}د}ق} ﴿: وقال تعاىل

   .٢٧ :الفتح﴾ و}مÅقَصِّرِين} ال ت}خ}افُونَ فَع}لyم} م}ا لَم½ ت}ع½لَمÅوا فَج}ع}لَ مyن½ دÅونy ذَلyك} فَت½حاً قَرِيباً
فَلَمَّا ب}لَغَ م}ع}هÅ السَّع½ي} قَالَ ي}ا بÅن}يَّ إِنِّي أَر}ى فyي الْم}ن}امِ أَنِّي أَذْب}حÅك} ﴿: Xحاكياً عن قصة نبيه إبراهيم وقال سبحانه 

  .١٠٢ : الصافات ﴾فَان½ظُر½ م}اذَا ت}ر}ى قَالَ ي}ا أَب}تy افْع}لْ م}ا تÅؤ½م}رÅ س}ت}جِدÅنِي إِنْ ش}اَء الل¼هÅ مyن} الصَّابِرِين}
  .١٠٥ :الصافات ﴾قَد½ ص}دَّقْت} الرُّؤ½يا إِنَّا كَذَلyك} ن}ج½زِي الْمÅح½ِسنِني}﴿ : إنّ اهللا ميدح إبراهيم؛ ألن�ه صد�ق بالرؤيامث
  .٤ :يوسف﴾ دyين}إِذْ قَالَ يÅوسÅفÅ لَأَبِيهy ي}ا أَب}تy إِنِّي ر}أَي½تÅ أَح}د} ع}ش}ر} كَو½كَباً و}الشَّم½س} و}الْقَم}ر} ر}أَي½تÅهÅم½ لyي س}اجِ﴿

و}أَو½ح}ي½ن}ا إِلَى أُمِّ مÅوس}ى أَنْ أَر½ضyعyيهy فَإِذَا خyفْتy ع}لَي½هy فَأَلْقyيهy فyي الْي}مِّ ﴿: بالرؤيا Xوقد أوحى اهللا سبحانه ألم موسى 
  .٧ :القصص﴾ و}ال ت}خ}افyي و}ال ت}ح½ز}نِي إِنَّا ر}ادُّوهÅ إِلَي½كy و}ج}اعyلُوهÅ مyن} الْمÅر½س}لyني}

ـر٬،  Xوقد رأى ملك مصر تلك الرؤيا اليت جعلها نيب اهللا يوسف كما  ـالَ  ﴿ حقيقة ورتب عليها اقتصاد مص و}قَ
ا أَيُّه}ا الْم}ُأل أَفْتÅونِي فyي الْم}لyكÅ إِنِّي أَر}ى س}ب½ع} ب}قَر}اتÍ سyم}انÍ ي}أْكُلُهÅنَّ س}ب½عÏ عyج}افÏ و}س}ب½ع} سÅنبÅالَتÍ خÅض½رٍ و}أُخ}ر} ي}ابِس}اتÍ ي}

   . ٤٣ :يوسف ﴾رÅؤ½ي}اي} إِن كُنتÅم½ لyلرُّؤ½ي}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: ٬، صحيح البخاري١٢٩ص ٬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: ٬، سنن النسائي٣٨ص 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 
: حبار األنوار ٬، ٥٨٥ص٢ج: من ال حيضره الفقيه ٢٨٨،٬ص ١ج: Xعيون أخبار الرضا  )من النبوة سبعني جزءاً

   .األخرى٬، وغريها من املصادر  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



 ٢٣.......... ....................... Xمحد احلسن السيد أ/  ١ج:  بيان احلق والسداد من األعداد

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٬، ويرزقك اجتنابه باطالً
  

  

  أمحد احلسن
  Xوصي ورسول اإلمام املهدي 

  ق.هـ  ١٤٢٦ مجادي األول
  
  
  
 


