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 :هذا الكتاب

اليم�اني ( )ع(هو جواب للسيد أحمد الحس�ن وص�ي ورس�ول اإلم�ام المه�دي 
عل��ى س��ؤال وجه��ه إلي��ه الكات��ب األس��تاذ ماج��د المه��دي، وق��د اس��تخدم ) الموع��ود

السيد أحم�د الحس�ن ف�ي ه�ذا الج�واب حس�اب الح�روف باألرق�ام، وبالخص�وص 
الجمع الكبي�ر والجم�ع الص�غير، فليعرفه�ا الق�ارئ ول�و إجم�االً وال يك�ون األم�ر 

ب�دء (ماج�د المه�دي ف�ي كتاب�ه  مبهماً بالنسبة إليه ننقل له بعض ما خطه األستاذ
وس�يجد : (ف�ي الفص�ل الثال�ث حي�ث ق�ال) الحرب األمريكية ضد اإلم�ام المه�دي

من خالل ما سيتبين الحقاً إن شاء هللا، وأساس ) علم الحروف(القارئ مصداق 
أو (علم الحروف هو أّن لكل حرف قيمة عددية معينة تكون صفة لهذا الح�رف 

 : وهي) …أبجد هوز حطي (ب وهي على ترتي) ما يسمى روحه
 

 1= ا 
 2= ب 
 3= ج 
  4= د 

  5= هـ 
  6= و 
  7= ز 
  8= ح 
  9= ط 

  10= ي 
  20= ك 
  30= ل 
  40= م 
  50= ن 

  60= س 
  70= ع 
  80= ف 

  90= ص 

  100= ق 
  200= ر 

  300= ش 
  400= ت 
  500= ث 
  600= خ 
  700= ذ 

  800= ض 
  900= ظ 

 1000= غ 
 

ويوج��د ع��ّدة أن��واع م��ن حس��ابات الح��روف فجم��ع الح��روف كم��ا ه��ي يس��مى 
بتحويله�ا إل�ى أرق�ام فردي�ة مث�ل (، أّم�ا جم�ع الح�روف )الجمع ب�الحرف الكبي�ر(

، أّم��ا تحويل��ه إل��ى رق��م ف��ردي فه��و بح��ذف مرتب��ة العش��رات 30= ح��رف ال��الم 
ذف ، وكذلك بالنسبة إل�ى لألرق�ام الت�ي تك�ون مرتبته�ا مئوي�ة تح�3= فيصبح ل 
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، إّن ه�ذا الجم�ع )4= ، فتص�بح الت�اء 400= المرتبة المئوية مثالً حرف الت�اء 
 : ، وإليك بعض األمثلة على مصداقية علم الحرف)الجمع الصغير(يسّمى 

 ما هو كتاب هللا : عند السؤال
 : نعطي كل حرف قيمته على حساب الجمع الصغير

 هـ + ل + ل + ا + ب + ا + ت + ك + و + هـ + ا + م 
4  +1  +5  +6  +2  +4  +1  +2  +1  +3  +3  +5  =37  

 .هو القرآن الكريم: الجواب
نجد إن لها نفس القيمة ) هو القرآن الكريم(عند جمع قيم الحروف لجملة 

 : العددية
  م+ ي + ر + ل  ك + ا + ن + ا + ر + ق + ل + ا + و + هـ 
5  +6  +1  +3  +1  +2  +1  +5  +1  +3  +2  +2  +1  +4 

 =37  
 من هو محمد ؟: واآلن لنسأل

 د +  م  +  ح +  م +  و +  هـ + ن +  م   
4  +5  +5  +6  +4  +8  +4  +4  =40  

 . هو رسول هللا: الجواب
 هـ+ ل +  ل + ا  + ل +  و + س+ ر + و + هـ 
5  +6  +2  +6  +6  +3  +1  +3  +3  +5  =40  

نجد أّن للجملتين نفس القيمة العددية، ومن المعروف أّن القيمة العددية ألسم 
عند تحويل الجمع إلى الصغير  90+  2أي ) 92(محمد الجمع الكبير هي 

 ). 9+  2(يكون 
 : واآلن لنسأل مّرة أخرى

 ) د+ م + ح + م + ( و + هـ + ن + م : من هو محمد 
4  +5  +5  +6 +  )2+9 = (31 . 

 .هو نبي هللا: الجواب
 هـ + ل + ل + ا+ ي + ب + ن + و + هـ 
5  +6  +5  +2  +1  +1  +3  +3  +5   =31. 

إّن هذه أمثلة بسيطة م�ن اإلمكان�ات الت�ي يمك�ن الحص�ول عليه�ا عن�د العم�ل 
 .انتهى كالم األستاذ ماجد المهدي) …بهذا العلم الواسع 

فالسيد أحمد الحسن هنا يجيب بما ألزم الكاتب به نفسه، وكل من يلتزم به�ذا 
الجمع لتكون عليه حجة بالغة وتامة، من باب ألزم�وهم بم�ا ألزم�وا ب�ه أنفس�هم، 
ولعله يكون باباً من أبواب الهداية ألناس يتطلعون إلى جانب الحقيقة من خ�الل 

 . نه وتعالى بعدد أنفاس الخالئقهذا العلم فإّن الطرق الموصلة إلى هللا سبحا
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 أنصار اإلمام المهدي
 مكن هللا له في األرض 

 ق. هـ  1426/ جمادي األول 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 رد الكاتب ماجد المهدي 
 الكتاب هذا حمد الحسن الذي نشر في الجزء األول منأعلى جواب السيد 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 .الحمد ل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.... حمد الحسني أالسيد 
 ....على رسالتي التي بعثتها لكم كم الكريم أشكرك على ردّ 

كان على ما جاء ) يسمن كالم ال يغني وال(قولي  ن أنّ في البداية أود أن أبيّ 
وليس لما في الموقع من كتب ومؤلفات وهي مفيدة  ،في موقعكم إلثبات دعواكم

، ب�أي ح�ال م�ن األح�وال )ع(كم وصي اإلمام المه�دي ولكنها ال تثبت إنّ  ،وجيدة
كم على رس�التي ق�د قم�تم بل�ي األحادي�ث واآلي�ات القرآني�ة الكريم�ة نتم في ردّ وأ

... الكثيرون من قبل ومن بعد  هذا ما قام به، وشخصكموتفسيرها لتنطبق على 
ب�ل و فيه�ا اس�مي واس�مك  ،سورة الفاتحة ليس فيه�ا ك�ل م�ا ذك�رت من قال أنّ و

وأن�ت ل�م تجبن�ي   ...... كثر من ذلك بكثيرأواسم صدام حسين وجورج بوش و
د والذي طرحته عليك وقمت باستعراض ما تعرفه في مجال على سؤالي المحدّ 

نك وصي أو أنك تستند على علم الحرف لتثبت لي أومن العجيب  ،رفعلم الح
ن��ك وص��ي أك��ان علي��ك أن تثب��ت و ،مه��دي واليم��اني أو المه��دي نفس��هرس��ول ال

اإلمام المهدي أوالً باإلجابة على س�ؤالي ث�م ت�دعم م�ا تق�ول باالس�تناد عل�ى عل�م 
) يه�و رس�ول المه�د.. حم�د أم�ن ه�و (ج�واب  نّ أثم أنت أظهرت  ،...الحرف 

والعشرات م�ن )  من هو وعد(و ) من هو طاهر(و ) من هو سعد(فما رأيك بـ 
ؤالء كله��م رس��ل اإلم��ام ه��ل ه��) 17(األس��ماء الت��ي مجم��وع حروفه��ا يس��اوي 

 !!!المهدي 
ن�ك المقص�ود ؟؟؟ ث�م إوم�ا ال�دليل عل�ى  ،حم�دأثم كم إنسان في الع�الم اس�مه 

وهللا ) !!!! ول المه�ديه�و رس�...(كيف يمكن أن يكون جواب ما ه�و كت�اب هللا 
 !!!هل أنت القرآن الكريم !!! هل أنت كتاب هللا !!! عجب ما سمعت أهذا 

عرف أهل هذا الزمان بكتاب أك نّ إنك القرآن الكريم وإكنت تدعي  إذا حسناً 
هنال�ك اس�مان مض�مران ف�ي س�ورة (فاجبني على سؤالي !!! هللا أي بنفسك أنت 

فما هما  ،وهما يكتبان بغير ما هو معروف عنهما ،الفاتحة أحدهما عكس األخر
ن��ك ل��ن إعل��م عل��م اليق��ين أول��و أن��ي  ،)وه��ذا ه��و المه��م) ي��ة اس��تخراجهماكيف(و 

هللا سبحانه وتعالى فضلني علي�ك ف�ي  فهل تعتقد أنّ ... تجيبني على سؤالي هذا 
م يطلع�ك علي�ه بص�فتك كتاب�ه ورس�ول رفة سر من أس�رار كتاب�ه العظ�يم  ول�مع

 !!المهدي  اإلمام
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ألن��ك ستس��أل  ؛رج��وا أن تتق��ي هللا ف��ي نفس��ك وف��ي م��ن اتبع��ك م��ن البس��طاءأ
ش�ك أوأن�ا ال .... لح�ق بالم�ذهب م�ن إس�اءة وتش�ويه  عنهم يوم القيامة وكفانا ما

 ....بأنك ستدعي المهدوية في القريب العاجل 
 ،ل رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كن�ا لنهت�دي ل�وال إن ه�دانا هللا والحمد

 .محمد وعلى آله الطيبين الطاهرينوصلى هللا على سيدنا 
 

 ماجد المهدي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الجواب الفوري لألنصار على الرسالة السابقة لماجد المهدي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
س�يأتيك : الذين وص�فتنا بالبس�طاء نق�ول ل�ك )ع(نحن أنصار اإلمام المهدي 

والق��رآن  )ع( م��ام المه��ديش��اء هللا تع��الى م��ن رس��ول ووص��ي اإل الج��واب إن
لص��م ال��بكم العم��ي ل��ه وم��ال ا م��ا ،لك��نو ،الن��اطق الص��ادح ب��الحق أحم��د الحس��ن

ع�دم اعتراف�ك ولكن لم ترد أنت عل�ى  ،أن ال تكون منهم نتمنى الذين ال يفقهون
وأنت الذي خطت يمينك ف�ي كتاب�ك أن�ه يرس�ل  اإلمام المهدي يرسل رسوالً  بأنّ 

ه ال ال تعرف��ه بأّن�� ت��دعي أن��ك تكت��ب ف��ي عل��م الح��روف وتص��ف م��او !؟ الً رس��و
لم��ة أحم��د الحس��ن وتق��ول إل��ى ك وأن��ت تخط��ئ وتض��يف حرف��اً .... يس��من وال 

 .الحسني
اس�مه فكي�ف  كتاب�ةفأنت ال تعرف حت�ى  ،ه حسيني مهدوي قائم بالحقنّ أ ،ال
 ؟ تحكم

 الك هل تؤمن ؟؟؟؟وإن أجابك السيد على سؤ
وه�و أش�د وأقس�ى أدوات اإلفح�ام الت�ي ال مف�ر  ،من أقوال�ك السيد أجابك فقد

 .منها
وهللا أن�تم  ،هذا الجواب يحتس�ب علين�ا نح�ن األنص�ار لم�ا وص�فتنا بالبس�طاء

 .بأنهم أراذلأشباهكم أتباع الرسل البسطاء وكما وصف 
ألننا مجهولون  ؛نحن بسطاء .منا أصحاب العلوم الدنيوية واألخروية نّ إ

لكن المتصل ، )ع(في األرض معروفون في السماء كما وصفنا آل البيت 
 .الحقيقي بال ال يرانا مجهولين

 
 أنصار اإلمام محمد بن الحسن المهدي

 مكن هللا له في األرض دينه الذي ارتضى
 
 
 
 
 
 

 ماجد المهدي جواب
 :وأجاب ماجد المهدي بما يلي
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الحمد ل والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله ، بسم هللا الرحمن الرحيم
 .الطيبين الطاهرين

 .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته....  )ع(السادة أنصار المهدي 
ذر ع��ن الخط��أ الغي��ر مقص��ود أن��ا أعت��، وك��م عل��ى رس��التيأش��كركم عل��ى ردّ 

حم�د د أالس�ي(و الص�حيح ه�و  ،)حم�د الحس�نيالس�يد أ(ه نّ بكتابة اسم السيد على أ
 ) ...الحسن

كم��ا ق��ال هللا  جه��ل الج��اهلين وال عل��م ل��ي إالّ أن��ا م��ن البس��طاء وم��ن أ ،نع��م
 :سبحانه وتعالى

�ن اْلِعْل�ِم إِالَّ َقلِ�يالً ﴿  ا إن كن�ت م�ن الص�م وال�بكم والعم�يأّم�..  ﴾َوَما أُوتِي�ُتم مِّ
... عل�ى س�ؤالي ) حمد الحس�نأ(عرفه حين استلم جواب السيد أفهذا ما أريد أن 

 ....ه الحق نّ أن لي ولكم ليتبيّ 
 ،وما كنا لنهتدي ل�وال إن ه�دانا هللا ،والحمد ل رب العالمين الذي هدانا لهذا

 .محمد و على آله الطيبين الطاهرينوصلى هللا على سيدنا 
 

 ماجد المهدي
almahdion2022@yahoo.com 

 ق . هـ 1426 / 1ج / 23
 
 
 



 )ع(حمد الحسنأجواب السيد 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 .م علينا وعلى عباد هللا الصالحينوالسال، والحمد ل رب العالمين

 .النذر يه تقبلون حكمة بالغة فما تغنال ألمره تعقلون وال من أوليائ
 ،أدلة الدعوة والتي وردت في الموقع ف�ي مجموع�ة م�ن الكت�ب نّ إتقول  -1

 !!لنور المبين ال تغني وال تسمن ومنها ا ،منها البالغ المبين
التي  )ع(والزهراء  )ع(واألئمة  )ص(بالرسول محمد  ىالرؤمئات  )أ

أحمد الحسن حق وكل ما سواه السيد  نّ إرآها المؤمنون والمؤمنات وقالوا فيها 
 .باطل

 .م ومتشابه القرآن والعلم والحكمةمعرفة محك )ب
 .بالرسول واألئمةالكشف باليقظة عند المؤمنين  )ج
 .والتي ذكرني فيها باالسم والصفة ،)ص(وصية رسول هللا  )د

 .التي ذكروني فيها )ع(روايات أهل البيت  )هـ
 .وهو سبحانه وتعالى ال يغش من استنصحه ،)عز وجل(استخارة هللا  )و
وإق��رار حاكمي��ة هللا مقاب��ل دع��وة  والطري��ق المس��تقيمال��دعوة إل��ى الح��ق  )ز
، ومخالف�ة حاكمي�ة هللا إلى الباطل والض�الل - اليومومنهم علماء الشيعة  - الكل

 .الديمقراطي واالنتخاباتحاكمية الناس والفكر وإقرار 
 .ات الغيبية والمعجزاتاإلخبار )ح
فأه��ل الق��رآن  ،ل كت��اب بكت��ابهموأه��ل ك��إل��ى المن��اظرة  العلم��اء دع��وة )ط

 .بتوراتهم وأهل اإلنجيل بإنجيلهم بقرآنهم وأهل التوراة
 .الدعوة إلى المباهلة )ي
 .الدعوة إلى قسم البراءة )ك
ك�ل ه�ذا ... و  .... و ....دعوة كبار علماء الش�يعة إل�ى طل�ب المعج�زة  )ل

أنت ال تؤمن بنبي وال وصي ولم تثب�ت عن�دك  نإذ!! الكالم ال يغني وال يسمن 
 .رساالت السماء

عندك؛ وأدلة األنبياء والمرسلين واألئمة بالخصوص ال تغني وال تسمن  بل
خبر األئمة أوقد ، )ع(أدلتي كأدلتهم ولم أتجاوز طريقهم في إثبات دعواهم  نَّ أل
 . )0F1( صاحب الحق يعرف بالوصية ومعرفة المحكم والمتشابه نّ أ )ع(

                         
: بم يعرف صاحب هذا األمر؟ قال: )ع(قلت ألبي عبد هللا : عن الحرث بن المغيرة، قال -1
، اإلمامة 200ص: ، الخصال509ص: بصائر الدرجات) بالسكينة والوقار والعلم والوصية(

 . 138ص: والتبصرة
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أدل�ة ال�دعوة ال  ن له�م أنّ وتب�يّ ... وبعد هذا ف�الجميع بانتظ�ار أن تخ�رج له�م 
ن إو ي يغني ويس�من بال�دليل لك�ي يتبع�وه،ن لهم الذتغني وال تسمن بالدليل وتبيّ 

 .ا يالئم من األوصاف في لغة العربن فاختر لنفسك ملم تبيّ 
األحادي�ث بح�دودها نن�ي أقم�ت مع أ ني قمت بلّي األحاديث،إ: أنت تقول -2

قام��ة ن أن��ت م��دعو إلف��اآل .م��راد منه��ا بش��كل واض��ح لك��ل طال��ب ح��قن��ت الوبيّ 
 .هانني قمت بليّ ا وبيان المراد منها وتوضيح كيف أاألحاديث بحدوده

اك أن ت��أتي وأن��ا أتح��دّ  ،ة ادعاه��ا كثي��رونه��ذه ال��دعوة الحّق�� نّ إقل��ت ن��ك إث��م 
 )ع(وص�ي اإلم�ام المه�دي واليم�اني وه المه�دي األول بشخص غيري أدعى أّن�

الت�ي ت�نص عل�ى  )ع(ه األحادي�ث ع�ن الرس�ول وأه�ل البي�ت ئ�عل�ى ادعاوساق 
 .هئوساق أدلة كثيرة على صحة ادعا ،اسمه وصفاته الجسدية ومسكنه

  :قل تقدير من مصاديق هذه اآليةأعلى  فأنتبمثال  ن لم تأتِ إو
َب الَِّذيَن ِمْن َق�ْبلِِهْم  َبلْ ﴿ ا َيأِْتِهْم َتأِْويلُُه َكَذلَِك َكذَّ ُبوا ِبَما لَْم ُيِحيُطوا ِبِعْلِمِه َولَمَّ َكذَّ

الِِمينَ   .)1F1( ﴾َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّ
ب�ل وفيه�ا  ،سورة الفاتح�ة ل�يس فيه�ا ك�ل م�ا ذك�رت ومن قال إنّ ( :ا قولكأمّ 

 )....اسمي واسمك واسم صدام حسين وجورج بوش 
فالفاتح�ة فيه�ا  ،كل شيء موجود تفصيالً في الفاتحة فهذا باطلإن قل أأنا لم 

 نك لم تقرأ ما كتبت لتفهم أني بينت كيف أنّ أوالظاهر  ،اً علم كلي وليس تفصيلي
كلم�ات وعلي وفاطمة موجود في الفاتح�ة ال بحس�ابات وقل�ب  )ص(  اسم محمد

 .بل بثوابت أهل البيت ،كما تريد أنت

                                                                          
ل ال صاحب هذا األمر بثالث خصايعرف : (... أيضاً في حديث طويل، قال )ع(وعن أبي عبد هللا 

 ، ووصيته)ص(هو أولى الناس بالذي قبله وهو وصيه، وعنده سالح رسول هللا : تكون في غيره
 . 88ص 1ج: ، إثبات الهداة428ص 1ج: الكافي... ) 

ما أشكل عليكم فلم يشكل : (... في رواية طويلة إلى أن يقول )ع(وعن جابر الجعفي، عن أبي جعفر 
، فان آلل محمد )ع(وإياك وشّذاذ من آل محمد ...... ورايته وسالحه  )ص(عليكم عهد نبي هللا 

وعلي راية ولغيرهم رايات فألزم األرض وال تتبع منهم رجالً أبداً حتى ترى رجالً من ولد الحسين، 
معه عهد نبي هللا ورايته وسالحه، فان عهد نبي هللا صار عند علي بن الحسين ثم صار عند محمد 

فألزم هؤالء أبداً، وإياك ومن ذكرت لك، فإذا خرج رجل منهم معه . هللا ما يشاءبن علي، ويفعل 
، بحار 65ص 1ج: تفسير العياشي....)  )ص( ثالث مائة وبضعة عشر رجالً، ومعه راية رسول هللا

 .222ص 52ج: األنوار
لبيت فبأي جعلت فداك، إذا مضى عالمكم أهل ا: قلت له: ، قال)ع(وعن أبي الجارود، عن أبي جعفر 
بالهدى واإلطراق وإقرار آل محمد له بالفضل، وال يسأل عن : (شيء يعرفون من يجئ بعده ؟ قال

، اإلمامة 200ص: ، الخصال509ص: بصائر الدرجات) شيء مما بين صدفيها، إالّ أجاب فيه
 . باختالف يسير 137ص: والتبصرة

 .39: يونس  -1
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نه��ا مج��رم وب��وش الك��افر الت��ي ت��دعي أن��ت أام الا اس��مك أن��ت واس��م ه��دّ أّم��
نه�ا موج�ودة تح�ت عن�وان ومعن�ى أ إالّ  ،موجودة في الفاتح�ة فه�ذا غي�ر ص�حيح

 .)المغضوب عليهم(كلي في الفاتحة وهو 
ب�ل ه�و لج�اج  ،ليس سؤاالً جبه فهذا أُ ه سؤال سألته أنت ولم نّ أدعيت اا ما أمّ 
وقد بينت لك أن ما تقوم به م�ن قل�ب كلم�ات أو بع�ض الحس�ابات باط�ل  ،وعناد

 وض بالباطل ألجيبك على س�ؤال باط�لفكيف تطلب مني أن أخ ،وغير صحيح
 ؟

 ).......نك تستند على علم الحرف أومن العجيب ( :ثم قلت -3
فتج�ده يعج�ب مم�ا ..... .اإلنس�ان إذا أزرى بنفس�ه حت�ى يمس�ي  ،سبحان هللا

ن�ه يعج�ب اآلن مم�ا ك�ان أن ويقفز يميناً وشماالً ليبيّ  ،كان مألوفاً عنده قبل ساعة
 .يألفه قبل ساعة ويعتبره دليالً بل سيد األدلة جميعاً 

الفص��ل  ))ع(الح��رب األمريكي��ة ض��د اإلم��ام المه��دي (ف��ي كتاب��ك الموس��وم 
، وأردت ب��ه عل��م )س��يد األدل��ةاإلثب��ات العلم��ي الرياض��ي ه�و  إنّ ( :قل��ت ،الراب�ع

ه�ذه ال�دعوة  نّ إ: ة أخ�رى، فاعلم يا م�ن تعج�ب وتعج�ب، ولتعج�ب م�رّ الحروف
ثب��ت أن��ي وص��ي عل��م الح��روف أل عل��ىس��تند أالحق��ة موج��ودة من��ذ س��نوات ول��م 

وإنم�ا أن�ت ألزم�ت  ،واليم�اني الموع�ود فيم�ا مض�ى )ع(ورسول اإلمام المهدي 
ولو كن�ت  .العلم فألزمتك بما ألزمت به نفسكنفسك بهذا وجعلت حجتك في هذا 

 .أنت طالب حق لكفاك ما ذكرت في الرسالة السابقة من الجواب
فه�ذا بهت�ان واض�ح ومخ�الف  )ع(ا قولك إني ادعيت أن�ي اإلم�ام المه�دي أمّ 

ن�ي م�ن ذري�ة اإلم�ام المه�دي وأقول فيه�ا إ ،يانات التي صدرت منيلعشرات الب
محمد بن الحسن (األول من ولد اإلمام المهدي  ني المهدي، وإني وصيهوإ )ع(

 .حي فداهرو) العسكري
 !؟ ولماذا هذا البهتان وقول الزور ،فلماذا هذه المغالطة

أوالً  )ع(ن��ك وص��ي اإلم��ام المه��دي أوك��ان علي��ك أن تثب��ت ( :قل��تث��م  -4
 .)..باإلجابة على سؤالي 
ل��ك بط��الن م��ا ن��ت الس��ابق ف��ي النقط��ة الرابع��ة وبيّ  الج��وابوق��د أجبت��ك ف��ي 

 متكلفةفتكون النتائج  باطلةباطلة ومقدمات  اً تستخدم طرق كثيراً مانك إو ،تدعي
، وف�ي أفك�ارك الت�ي ف�ي رأس�كوهذا الباطل موجود ف�ي كتاب�ك  ،وال حجية فيها

 ؛لبي�ان الخل�ط ال�ذي ف�ي كتاب�ك ليس لدي وق�ت كثي�ر )وأعوذ بال من األنا(وأنا 
ب���الد  دهم���واالش���تغالي بمجاه���دة األمريك���ان الكف���رة وأذن���ابهم الفج���رة ال���ذين 

ن ل��ك أح��دهم الباط��ل خ��وة األنص��ار فيب��يّ ولك��ن يمكن��ك أن تراس��ل األ ،المس��لمين
 .والخلط الذي في كتابك
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وأنصحك بقراءة تاريخ القرآن لتعلم أن ترتيب السور ليس إلهي�اً كم�ا تت�وهم 
م الناس�خ عل�ى المنس�وخ وق�د تق�دّ  ،تي�ب اآلي�اتتر أنت وتبني عليه حس�اباتك وال

د الناس على هذا الترتيب ه�و عثم�ان ب�ن والذي وحّ  ،...والمدني على المكي و 
مص�حفه يختل�ف  نّ إحي�ث  ،عفان وقام بض�رب عب�د هللا ب�ن مس�عود العتراض�ه

خ�رى وبض�منها مص�حف عن مص�حف عثم�ان ال�ذي ق�ام بح�رق المص�احف األ
اً طري�اً من أراد أن يقرأ القرآن غّض�(: قال)ص(رسول هللا  نّ مع أ ،ابن مسعود

P) بن مسعودقراءة ابن أم عبد يعني عبد هللا فليقرأ ب

)
2F

1(
P. 

نه رسم رجل تركي قليل المعرف�ة أفاعلم  ،لهيإنه رسم أا ما توهمت أنت أمّ 
فكت��ب  ،باللغ��ة العربي��ة فوقع��ت من��ه أخط��اء إمالئي��ة أجراه��ا المس��لمون كم��ا ه��ي

وه��ذه األخط��اء اعتبرته��ا أن��ت  ،ل��خإ) ص��لوة(، وص��الة )س��بغت(خط��أً س��ابغات 
آي��ات إلهي��ة وبني��ت عليه��ا حس��اباتك واعتب��رت نفس��ك ق��د اطلع��ت عل��ى أس��رار 

 .القرآن
 ،الط�اء عط�ل( :نم�ل هك�ذافي أول سورة ال) طس(ر مثلك فسّ  اً شخص نّ إثم 

ل ، والنم��ألنه��ا ف��ي أول س��ورة النم��ل ؛- هوذل��ك بحس��ب ادعائ�� - والس��ين عس��ل
فهل يجب عليَّ أن أُفسر الطاء بأنه�ا عط�ل  ،)يعطل الحياة في الحبوب ويقسمها
 .بحسب رأيه لكي توافق ما في رأسه فأكون حقاً 

، فه�ات م�ا لك بطالن م�ا أس�ررت بحس�ب م�ا ت�دعي وإذا كنت تريد أن أُبّين
 .ولم يكن واضح البطالنج إلى بيان ، هذا إن احتاعندك ألُبين لك بطالنه

، وله�ذا بسملة الفاتح�ة ه�ي ب�اب الكت�اب ن كنت تبحث عن الحق فاعلم أنّ إو
 َي��ْوَم َيقُ��وُل اْلُمَن��اِفقُوَن َواْلُمَناِفَق��اُت لِلَّ��ِذيَن آَمُن��وا اْنُظُروَن��ا﴿ :الب��اب ظ��اهر وب��اطن

َنْقَتِبْس ِمْن ُنوِرُكْم ِقيَل اْرِجُع�وا َوَراَءُك�ْم َفاْلَتِمُس�وا ُن�وراً َفُض�ِرَب َبْي�َنُهْم ِبُس�وٍر لَ�ُه 
ْحَمُة َوَظاِهُرهُ ِمْن ِقَبلِِه اْلَعَذابُ  )P)3F2 ﴾َباٌب َباِطُنُه ِفيِه الرَّ

P. 
ا الظ��اهر أو وأّم�� ،فه��و بس��م هللا ال��رحمن ال��رحيم ؛ا الب��اطن أو الرحم��ةفأّم��

لت�ي ظ�ن وه�ذه ه�ي بس�ملة التوب�ة ا ،العذاب والنقمة فه�و بس�م هللا الواح�د القه�ار
أنه نه رحيم بالمؤمنين فافهم أ، وإنما هو سبحانه ذكر نها بدون بسملةالجاهلون أ

ه��و : (ق��ال ،ل ع��ن الع��دلئِ عن��دما ُس�� )ع(، وكم��ا ق��ال ق��اهر من��تقم م��ن الك��افرين
عك��س : ، أيق��د وص��فته :ق��ال؟ ف��الجور  :ق��الوا ،وض��ع الش��يء ف��ي موض��عه

 .)وصف العدل

                         
، 55ص 3ج: ، بدائع الصنائع124ص 6ج: ، المبسوط للسرخسي26ص 1ج: شرح األزهار -1

 .92ص: الهداية الكبرى
 .13: الحديد  -2
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بس�م  وأزي�دك أنّ  .وهذه بس�ملة التوب�ة ف�ي الفاتح�ة ،فهذان اسمان في الفاتحة
. عل�ي وتجلي الرحمن. محمد في الخلق، فتجلي هللا الرحمن الرحيم لها تجلٍ هللا 

 .فاطمة وتجلي الرحيم
لعل��م ومحم��د مدين��ة ا ،ف��ال مدين��ة الكم��االت اإللهي��ة وبابه��ا ال��رحمن ال��رحيم

 )ال�رحيم ،لرحمنا ،هللا( كما أنّ  ،وهم الثالثة أركان الهدى ،وبابها علي وفاطمة
)P)4F1 أركان االسم األعظم

P . 
من (يتم بـ  )هو رسول المهدي… حمد أمن هو (النقض على  وقلت إنّ  -5

 ). 17(والتي مجموع حروفها  )هو سعد، طاهر، وعد
م�ن ه�و (ب�ـ )  هللارسول هو … من هو محمد (… إذن يصح النقض على 

وعل�ى ك�ل حس�ابات … وعل�ى  …ويص�ح ال�نقض عل�ى ) فالن وف�الن  وف�الن
 .كيف تسأل به لمعرفة الحق والبيان، فكيف تستدل به اآلن، وعلم الحروف

، إذا كن��ت جمل��ة وتفص��يالً عن��دك أن��ت بنقض��ك ه��ذا ق��د بط��ل عل��م الح��روف 
 .تؤمن بصحة هذا النقض

 ،فأن��ا س��عد النج��وم ،األس��ماء ل��ي ن��ك ل��م ت��ورد أي نق��ض فجمي��ع ه��ذهأعلم��اً 
 .، وأنا وعد هللا غير مكذوبوأنا الطاهر ،درع داوودو ،ونجمة الصبح

 ).نك المقصودأوما الدليل على  ،حمدأسمه اثم كم إنسان في العالم ( :وقلت
وأيضاً هكذا يصح بحسب رأيك أن يعترض أصحاب الكتب السماوية التي 

بل هو عبث بحسب  ،يعد لهذا الذكر فائدةفلم  )ص( اً ذكر هللا لهم فيها محمد
واللغو من العبث  )ع(واألئمة  )ص(وحاشا هللا سبحانه والرسول  ،اعتراضك

 .تعلم الذي تتهمهم به من حيث تعلم أو ال
فه�ل يعق�ل أن  ،نه�م ذك�روا االس�م والص�فة والس�كن ول�يس االس�م فق�طأعلماً 

ى ويتح�دّ  ،الق�رآن تجتمع كل هذه الصفات في شخص وهو يعلم محك�م ومتش�ابه
أهل القرآن والتوراة واإلنجيل ويرى مئات األشخاص اآلالف الرؤى بالرس�ول 

ويؤي��د ه��ذا  ،ن��ه الح��قأواألئم��ة واألنبي��اء والمرس��لين يؤي��دون ه��ذا الش��خص و
نه زم�ن إويأتي هذا الشخص في زمان الكل يقول  ،الشخص بملكوت السماوات

ا ويح��ل التع��ارض الموج��ود ويبينه�� )ع(الظه��ور وه��و يع��رف الرواي��ات ع��نهم 
حمد ويحمل ك�ل ه�ذه الص�فات أوثم يقال ربما يأتي آخر اسمه  ،...و ...بينها و 

في زمن آخ�ر فيك�ون ه�و المقص�ود بالرواي�ات والوص�ية ال�واردة ع�ن الرس�ول 
)5F2(P )ع(واألئم��ة  )ص(

P، ل��يس ه��ذا م��ا فعل��ه  ث��م أ ؟ ومك��ابرة اً ل��يس ه��ذا عن��اد أ

                         
 .لمعرفة المزيد راجع المتشابهات، وشيء من تفسير الفاتحة -1
: )ع(اآلية، قال ) َوالَ َتْلبُِسوْا اْلَحقَّ بِاْلَباِطل: (في قوله تعالى )ع(عن اإلمام أبو محمد العسكري  -2
نبي، وأن  )ص(اليهود لبسوا الحق بالباطل بأن زعموا أن محمدا ] من[قوماً  خاطب هللا تعالى بها(
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ن�ه ه�و عيس�ى أوه�م الي�وم ينتظ�رون مج�يء المس�يح م�ع  )ع( اليهود مع عيسى
 ؟الذي كذبوه  )ع(

 ....)نك لن تجيبني على سؤالي هذا إعلم علم اليقين أولو أني ( :قلتثم  -6
ما في  نّ إ، والنقطة الرابعة في الجواب السابقأجبتك في بينت أني  قد

من باب  فسادهه وبيان ردّ  يّ إذا أعلن فعل رأسك باطل وال أخوض بالباطل إالّ 
القرآن وسنة رسول هللا  ودليلي دائماً   ،األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 .ي ودثاريشعارالبيت فالقرآن والرسول وأهل  ،)ع(واألئمة  )ص(
 .)أن تتقي هللا في نفسك( :ثم قلت -7 

وه��و  ،ن يخلص��ني ويص��طنعني لنفس��هأق��ين وأس��أل هللا أن يجعلن��ي م��ن المتّ 
 .وفيه غنى عن العالمين ،الرحيم الكريم الرؤوف

 ....) وفي من اتبعك من البسطاء( :ثم قلت -8 
فه�ذا فخ�ر  )ع�ز وج�ل(ن بين يدي هللا نهم متواضعوأإذا أردت البسطاء هو 

ولكن���ك ف���ي مق���ام التع���ريض واالس���تهانة بعق���ولهم ك���ونهم . له���م وش���رف وع���ز
ف��أردت  ،)ع(وص��ي اإلم��ام المه��دي ون��ي رس��ول أص��دقوني فيم��ا ادع��ي م��ن 

  :كالمك أبالبسطاء كما يفهم كل من يقر
ْأيِ ﴿ َبَعَك إِالَّ الَِّذيَن ُهْم أََراِذلَُنا َباِدَي الرَّ  . )6F1( ﴾َوَما َنَراَك اتَّ

ن إو ،من اتبعني هم أهل البصائر والقلوب النقية وف�ي ه�ذا كفاي�ة نّ أ ،واعلم
م�نهم أس�اتذة  اً كثي�ر نّ أ ال�دنيا وحس�اباتها الخسيس�ة ف�اعلم كنت أنت ال تعرف إالّ 

ن وه�م عل�ى ثقاف�ة ومهندس�وفي علوم مختلف�ة  ت ُعليااشهادن ويحملون جامعيو
وكثير منهم مشايخ وسادة في ح�وزة النج�ف وّدرس�وا ف�ي النج�ف  ،دينية واسعة

كثير منهم معروفون بالعلم والفضيلة كالسيد حسن الحمامي ابن المرج�ع و ،وقم
ال�ذين وص�فتهم بالبس�طاء وتري�د  ه�م هؤالءف. الراحل السيد محمد علي الحمامي

 .السذج األراذل منها
  .)وكفانا ما لحق بالمذهب من إساءة وتشويه( :قولك -9

 !!! من هو الذي يسيء للمذهب الحق ؟
 والذي يقرّ  ،الذي يجاهد األمريكان الكفرة المحتلين ويوجب جهادهم وقتالهم

، وال���ذي يل���زم الق���رآن والرس���ول المعص���وم والق���رآن حاكمي���ة هللا وال يقب���ل إالّ 
وال��ذي يطل��ب النص��رة  ،اهم بق��ول أو فع��لوال يتع��دّ  ودث��اراً  ش��عاراً  )ع(واألئم��ة 

                                                                          
 1ج: مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني) عليا وصي، ولكنهما يأتيان بعد وقتنا هذا بخمسمائة سنة

 .478ص
 .27: هود -1
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والذي يدعو للزهد في هذه الدنيا  ،ويهيئ له أنصاره )ع(والبيعة لإلمام المهدي 
 ؟ ....والذي … الدنيئة وااللتفات إلى اآلخرة والسعي لها والذي 

راطي�ة وحاكمي�ة الن�اس الديمق ، وال�ذي يق�رّ األمريك�ان الكف�رةأم الذي يداهن 
 !!!؟… والذي … ضعه الناس والذي الدستور الذي ي ، والذي يقرّ واالنتخابات

  :)ع(قال فرعون عن موسى  ماً يفقد ،ولكنه ال عجب
ُه إِنِّي أََخ�اُف أَْن يُ ﴿ َل ِدي�َنُكْم أَْو َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني أَْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَّ َب�دِّ

)P )7F1﴾أَْن ُيْظِهَر ِفي اْألَْرِض اْلَفَسادَ 
P. 

 .)شك بأنك ستدعي المهدوية في القريب العاجلأوأنا ال ( :قولك - 10
، وق�د ذكرت�ه أن�ت وهذا بهتان واضح !ى يقين إذاً ؟وقد نفيت الشك فأنت عل

بل  ،)ع(ني اإلمام المهدي إل ولم أقل ووأجبت بأني ال أق ،فيما سبق من كالمك
البهت��ان  نّ أواعل��م . ورس��وله ووص��يه واليم��اني )ع(أن��ا المه��دي األول م��ن ول��ده

الح�ديث م�ن يك�ذب م�ن ربق�ة  خ�رج ف�يأق�د  )ص(ورسول هللا  ،يتضمن الكذب
  .اإليمان
من أسرار كتاب  اً نك تعلم سرأ نك تعلم علم يقينأ كما تدعيكنت وإذا  -11

ني أوبالتالي فأنت تعل�م عل�م اليق�ين ب� ،جهل هذا السرأني أوتعلم علم اليقين  ،هللا
 .)ع( لست رسول اإلمام المهدي
يا أدعوك  )والعياذ بال من األنا(فأنا  ...تشك نك ال أوإذا كنت كما تدعي 

 )ع(، وتقسم هذا القسم الذي ورد عن أهل البيت أن تعمل بيقينك اآلن ،موقن
 :وتقول
حمد أإن كان حولي وقوتي من حول هللا وقوته إلى  أبرأ ،بن فالنأنا فالن (

 :ث�م تق�ول. الحسن على حق ورسول ووصي اإلمام المه�دي واليم�اني الموع�ود
م�ن  اً ع�ذاب نزل عل�يّ أحمد الحسن وصي ورسول اإلمام المهدي ف�أاللهم إن كان 

 .االطالع على يقينكليتسنى للناس وانشر هذا القسم في موقعك  ،)8F2( )ليمز أرج

                         
 .26: غافر -1
: بسنده عن صفوان الجمال، قال وقد روى الشيخ الكليني .وهذا هو المعروف بقسم البراءة -2
الحملة الثانية إلى الكوفة وأبو جعفر المنصور بها، فلما أشرف على الهاشمية  )ع(حملت أبا عبد هللا (

مدينة أبي جعفر أخرج رجله من غرز الرجل، ثم نزل ودعى ببغلة شهباء ولبس ثياب بيض وكمة 
وأني تبعدني من : )ع(ألنبياء فقال أبو عبد هللا لقد تشبهت با: بيضاء، فلما دخل عليه قال له أبو جعفر

ولم ذلك يا : لقد هممت أن أبعث إلى المدينة من يعقر نخلها ويسبي ذريتها، فقال: ؟ فقال أبناء األنبياء
: رفع إلي أن موالك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك األموال، فقال: أمير المؤمنين ؟ فقال

أباألنداد من دون : رضى منك إالّ بالطالق والعتاق والهدي والمشي، فقاللست أ: ، فقالوهللا ما كان
وأنى : أتنفقه علي؟ فقال: ؟ فقال هللا تأمرني أن أحلأ أنه من لم يرض بال فليس من هللا في شيء

، فافعل: فإني أجمع بينك وبين من سعى بك، قال: فقال ،)ص(تبعدني من الفقه وأنا ابن رسول هللا 
نعم، وهللا الذي ال إله إالّ هو عالم الغيب : ، فقاليا هذا: ل الذي سعى به فقال له أبو عبد هللافجاء الرج
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لقد دعوت العلماء وطلبة الحوزة العلمي�ة لل�رد عل�ى كت�ب المتش�ابهات  -12
 .كثر من عام ولحد اآلن ال يوجد ردأالتي صدرت منذ 

مسألة  لمين وعلماء المسلمين للرد علىدعوك كما أدعو كل المسواآلن أنا أ
 ،بكلمات قليلة - وأنا العبد الفقير إلى رحمة ربه - رتها وأحكمتهاواحدة فسّ 

اللهم صل على (ة طلب وعلّ ) ل محمدآاللهم صل على محمد و( :وهي معنى
وبعكسه فقد أعجزتكم ). براهيمإل آبراهيم وإل محمد كما صليت على آمحمد و

نتم ال أو ،وبمسألة ترددونها كل يوم في صالتكم منذ ألف وأربعمائة عام علمياً 
ويتبين غناي بال عنكم . ل محمدآتفهمون معناها وهي الصالة على محمد و

وبنفس طريقة آبائي فتثبت حجتي عليكم شئتم أم أبيتم  ،وفقركم واحتياجكم إليّ 
  .ولعنة هللا على كل حاسد متكبر ال يؤمن بيوم الحساب، )ع( ةـاألئم
ُ ِمْن َفْضلِِه َفَقْد آَتْيَن�ا آَل ﴿ إِْب�َراِهيَم اْلِكَت�اَب أَْم َيْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آَتاُهُم هللاَّ

)P )9F1﴾َواْلِحْكَمَة َوآَتْيَناُهْم ُمْلكاً َعِظيماً 
P. 

ن��ك أن��ك عجب��ت م��ن اس��تداللي علي��ك بالخص��وص بعل��م الح��رف م��ع وبم��ا أ
)10F2( P)ن اإلثبات العلمي الرياضي هو سيد األدلةإ( :القائل عن علم الحرف

P. 
وعنادك وتكبرك فإني أزيدك وأرسل لك هذه الحسابات أيضاً ليزداد عجبك 

 .على هللا وعلى أولياء هللا
 .)24( احسب عدد جند هللا وعدد آل محمد ستجد كل منهما يساوي -1

 ج    ن      د    ا     ل    ل   هـ
 بالجمع الصغير 24=  5+  3+  3+  1+  4+  5+  3
 ا     ل    م    ح     م     د 
 بالجمع الصغير 24=  4+  4+  8+  4+  3+  1

وه�م  24م ع�دده نّ إو ،)ع(جند هللا ه�م آل محم�د  نّ هذا الحساب تعلم أ فمن
 .)ص(عشر مهدياً كما في وصية رسول هللا  واإلثنا اً اإلثنا عشر إمام

ُهْم لَُهُم اْلَمْنُصوُروَن  ≅َولََقْد َسَبَقْت َكلَِمُتَنا لِِعَباِدَنا اْلُمْرَسلِيَن ﴿ :قال تعالى -2 إِنَّ
)P)11F3 ﴾َوإِنَّ ُجْنَدَنا لَُهُم اْلَغالُِبونَ  ≅

P. 
وهذه اآلية تخص تحقق الوعد اإللهي لجميع الرسل بالنصر بق�ائم آل محم�د 

 اً ثن��ا عش��ر إمام��إ، )24(وه��م  )ع(جن��د هللا ه��م آل محم��د  واآلن بم��ا أنّ . )ص(

                                                                          
ويلك تمجد هللا فيستحيي من تعذيبك : )ع(والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبد هللا 

الرجل فلم يستتمها حتى  ، فحلف بهابرءت من حول هللا وقوته وألجئت إلى حولي وقوتي: ولكن قل
 .445ص 6ج: الكافي) ال أصدق بعدها عليك أبدا وأحسن جائزته ورده: وقع ميتاً، فقال له أبو جعفر

 .54: النساء -1
 .الفصل الرابع: كتاب بدء الحرب األمريكية -2
 .173 – 171: الصافات -3
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بظه��ور  :أي ،ه��و أح��دهم ،)جن��دنا الغ��البون(فالب��د أن يك��ون  وإثن��ا عش��ر مه��دياً 
تحقق نصر هللا ونص�ر اإلم�ام  ومن المعلوم أنّ  ،أحدهم في هذا العالم الجسماني

 ،)ص(المهدي بظهور المهدي األول والمؤمن األول كما في وصية رسول هللا 
نه أ، واستخدم الجمع مع )313(ة الـ ألنه أول العدّ  ؛)ع(وحديث أمير المؤمنين 

ُيْؤُت��وَن ﴿ :وكم��ا اس��تخدم الجم��ع ف��ي ،أم��ة )ع(ى تع��الى اب��راهيم واح��د كم��ا س��مّ 
َك��اَة َوُه��ْم َراِكُع��ونَ  ، )ع(ى وه��و راك��ع واح��د وه��و عل��ي ال��ذي تزّك�� نّ م��ع أ ،﴾الزَّ

ن��دنا الغ��البون وكالهم��ا يس��اوي حم��د الحس��ن س��تجده يس��اوي جأواآلن احس��ب 
)40(. 

 ن  ح   س   ل    د     ا    م      ح   ا    
 .بالجمع الصغير 40=  5 + 6 + 8 + 3 + 1 + 4 + 4 + 8 + 1

 و   ن ب    ل    ا    غ    ا   ل      ا   ن   د    ن    ج 
3 + 5 + 4 + 5 +1 +1 + 3 + 1 + 1 + 3 + 2 + 6 + 5  =40 

 .بالجمع الصغير
نص�ر هللا ونص�ر  نّ إ :أي ،حمد الحس�نأجندنا الغالبون تساوي  فتبين لك أنّ 

 .يتحقق بمجيء هذا الشخص إلى هذا العالم الجسماني )ع(اإلمام المهدي
جن���دنا (به���ذه الكلم���ات  نّ إو ،ط���ويالً  اً كالم���) 40(به���ذا الع���دد  نّ واعل���م أ

 . اً عظيم اً كالم) الغالبون
ف��ي س��ورة ال��دخان يخب��ر س��بحانه وتع��الى ع��ن ع��ذاب ي��أتي قب��ل القيام��ة  -3

ى أن تق��وم ب��ل يكش��ف وتس��تمر الحي��اة بع��ده إل�� ،الكب��رى وه��و غي��ر متص��ل به��ا
 ،مرتبط بالقيام�ة الص�غرى ومتص�ل به�ا) العذاب(وهذا الدخان  ،القيامة الكبرى

ق��ال  ،بع��د إرس��ال رس��ول ين��ـزل ع��ذاب إالّ  وال )ع(وه��ي قي��ام اإلم��ام المه��دي 
  :تعالى
ِبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً ﴿ ا ُمَعذِّ )P )12F1﴾َوَما ُكنَّ

P. 
ه�ذا الع�ذاب  نّ إحي�ث ؟ فمن هو هذا الرسول الذي يرسل ب�ين ي�دي الع�ذاب 

  :قال تعالى ،ينـزل بسبب تكذيب الناس لهذا الرسول
ْكَرى َوَق��ْد َج��اَءُهْم َرُس��وٌل ُمِب��يٌن ﴿ ��ى لَُه��ُم ال��ذِّ ُث��مَّ َتَولَّ��ْوا َعْن��ُه َوَق��الُوا ُمَعلَّ��ٌم  ≅أَنَّ

ُكْم َعاِئُدوَن  ≅َمْجُنوٌن  ا َكاِشفُو اْلَعَذاِب َقلِيالً إِنَّ �ا  ≅إِنَّ َيْوَم َنْبِطُش اْلَبْطَشَة اْلُكْب�َرى إِنَّ
)P)13F2 ﴾ُمْنَتِقُمونَ 

P. 
ف�ي  لم�ة رس�ول مب�ين ل�م ت�أتِ وك ،)رس�ول مب�ين(اه سبحانه وتعالى إذن سمّ 
 .ة واحدة هي في سورة الدخانمرّ  القرآن إالّ 

                         
 .15: اإلسراء -1
 .16 – 13: الدخان -2
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 :واآلن احسب
 :حمد الحسن ستجده هو رسول مبينأ
 ن س    ح   ل    د    ا     م    ح    ا    
 .بالجمع الصغير 40=  5 + 6 + 8 + 3 + 1 + 4 + 4 + 8 + 1

 ي   ن  ل    م    ب   و    ر   س    هـ  و    
ب���������������������الجمع  40=  5+  1+  2 + 4 + 3 + 6 + 6 + 2 + 6 + 5

 .الصغير
 ،حمد الحسن ه�و الرس�ول المب�ين الم�ذكور ف�ي س�ورة ال�دخانأ فتبين لك أنّ 

 . )سيد األدلة(ـ سميته أنت بضي الذي وباإلثبات العلمي الريا
 !!!الصدفة في كتابك ؟؟ فهل كل هذا صدفة يا من ال تقرّ 

 حمد الحسنأ= ما سم وصي المهدي   •
 ا ل م هـ  د ي م ا س م      و ص ي  

4  +1  +6  +4 ) +16) + (9 = (40 
 ن س   ح    ل   د     ا     م    ح    ا    
1 + 8 + 4 + 4 + 1 + 3 + 8 + 6 + 5 = 40 
 .و نجمة الصبحأوهي درع داود، وهي النجمة السداسية،  :سابغات •

 س    ا     ب   غ     ا    ت
9  +1  +2  +1  +1  +4  =15 

ه�م محم�د  ،ف�ي اإلس�الم اً وهو رقم المهدي األول بعد أربع�ة عش�ر معص�وم
ي�أتي  ث�م ،اً معص�وم )14( وعددهم جميع�اً  ،وعلي وفاطمة واألئمة من ولد علي

 .)15(المهدي األول وهو رقم 
وه��و درع داود، وش��عاره درع داود، ودرع داود ف��ي الق��رآن وص��فت بأنه��ا 

  :سابغات
ْرِد َواْعَملُوا َصالِحاً إِنِّي ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيرٌ ﴿ ْر ِفي السَّ  ﴾أَِن اْعَمْل َساِبَغاٍت َوَقدِّ

P

)
14F

1(
P. 

 حمد الحسنأ= َمن نجمة داود   •
 د و     ا      د    ت   م     ج    ن    ن    م  
4 + 5 + 5 + 3 + 4 + 4 + 4 + 1 + 6 + 4  =40. 
 ن ل    ح    س    ا     د     م      ح ا    
1 + 8 + 4 + 4  +1 + 3  +8 + 6 + 5  =40 
 37= حمد أمن هو  •

                         
 .11: سـبأ  -1
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 37= ما هو كتاب هللا  •
 37= هو القرآن الكريم   37= هو رسول المهدي 

 37= العظيم  النبأ
هو الق�رآن الك�ريم = هو رسول المهدي = ما هو كتاب هللا = حمد أمن هو 

 .هو النبأ العظيم= 
الحجة م�ن آل  نّ إو ،الحجة على الخلق هو كتاب هللا في كل زمان واعلم أنّ 

 )ص(وص��ي رس��ول هللا محم��د  نّ إو ،محم��د ه��و الق��رآن الن��اطق ف��ي ك��ل زم��ان
 .هو النبأ العظيم )ع(بن أبي طالب علي 

النب�أ  ألنّ  ه�و النب�أ العظ�يم؛ )ع(وصي اإلم�ام المه�دي  وفي هذا الزمان فإنّ 
َما َكاَن  ≅أَْنُتْم َعْنُه ُمْعِرُضوَن  ≅قُْل ُهَو َنَبأٌ َعِظيٌم ﴿ :العظيم فيه خصومة وخالف

)P)15F1﴾لَِي ِمْن ِعْلٍم ِباْلَمَألِ اْألَْعلَى إِْذ َيْخَتِصُمونَ 
P.  

 ،)ص(، فعلي باب رسول هللا محمد ن على بابوالخالف تكو والخصومة
 .)ع(هو باب اإلمام المهدي  )ع(ووصي المهدي 

 .)عليهما السالم(وزكريا ويحيى  )ع(سورة مريم وهي تخص عيسى  •
 .هاوهي سرّ ) كهيعص(وفي أولها الحروف المقطعة 

 ص ع      ك    هـ   ي   
 .الصغير بالجمع 24=  90+ 70 + 1 + 5 + 20

  .آل محمد= جند هللا = كهيعص : فتبين أن 
، كم�ا جن�د هللا=  )ع(آل محمد = بالجمع الصغير  24= كهيعص  نّ إحيث 

حص��ن م��ن ش��ياطين اإلن��س  )كه��يعص( ن أنّ ك��ذلك فتب��يّ  ،)24(ثب��ت فع��ددهم أ
 .ألنها تمثل جند هللا ؛والجن
 حمدأ= حم عسق   •

 ع    س    ق م      ح  
بالجمع  17=  2 + 7 + 8=  278=  100+ 60+ 70+ 40+ 8
أول ) حم عسق(و  ).حمدأ(وتحول إلى الجمع الصغير، وهو عدد اسم  ،الكبير

والشورى سورة  ،)ع(والشورى فيها العلم كله كما ورد عنهم  ،سورة الشورى
)P)16F2 القائم

P، وحكم هللا. 

                         
 .69 – 67: صّ  -1
عدد سني " حم عسق": (سمعته يقول: ، قال)ع(عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر  -2

جبل محيط بالدنيا من زمرد أخضر، فخضرة السماء من ذلك الجبل، وعلم " قاأ"، و )ع(القائم 
 25ج: ، تفسير البرهان542ص 2ج:تأويل اآليات لشرف الدين الحسيني) علي كله في حمعسق

 ).]عسق[وعلم كل شيء في : ( ... ، وفيه64ص 7مج
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ى ِبهِ ﴿ يِن َما َوصَّ ْيَنا ِبِه  َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا إِلَْيَك َوَما َوصَّ
قُوا ِفيِه َكُبَر َعلَى اْلُمْشِرِكيَن  يَن َوال َتَتَفرَّ إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى أَْن أَقِيُموا الدِّ

ُ َيْجَتِبي إِلَْيِه َمْن َيَشاُء َوَيْهِدي إِلَْيِه َمنْ  )P)17F1 ﴾ُيِنيبُ  َما َتْدُعوُهْم إِلَْيِه هللاَّ
P.  ّها في وسر

 ).حمدأ(وهو ) حم عسق(بدايتها وهو 
ْكرِ ﴿ • )P)18F2 ﴾ص َواْلقُْرآِن ِذي الذِّ

P.  ص(و (نهر يجري من العرش P)19F3(
P . 

 والركن اليماني نهر من الجنة تلقى في�ه أعم�ال العب�اد ،واليماني هو الحجر
P

)
20F

4(
P،  فهذا النهر هو ذاك يبدأ من العرش ويمر بالجنة وينته�ي إل�ى األرض وه�و

حم�د وعب�د هللا أأس�مه ( :في الوص�ية )ص(والذي قال عنه رسول هللا  ،اليماني
فاإلم�ام  ،)ع(المه�دي ه�و اليم�اني ووزي�ر اإلم�ام المه�دي  نّ إ، حي�ث )والمهدي
وأيض��اً اليم��اني يس��مى بالمه��دي كم��ا ف��ي وص��ية  ،يس��مى بالمه��دي )ع(المه��دي 

 .)ص(رسول هللا 
 90= ص : واآلن احسب

 90= واليماني وهو المهدي 
 المهدي= ص : ن أنّ فتبيّ 

  :أو المهدي) ص(واآلن لنقرأ قوله تعالى فيما يخص 
ْكِر ﴿ ٍة َوِشَقاٍق  ≅ص َواْلقُْرآِن ِذي الذِّ َكْم أَْهلَْكَن�ا ِم�ْن  ≅َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِفي ِعزَّ

َوَعِجُبوا أَْن َج�اَءُهْم ُمْن�ِذٌر ِم�ْنُهْم َوَق�اَل  ≅َقْبلِِهْم ِمْن َقْرٍن َفَناَدْوا َوالَت ِحيَن َمَناٍص 
ابٌ    .)21F5( ﴾اْلَكاِفُروَن َهَذا َساِحٌر َكذَّ

 
 أحمد الحسن

 ق .هـ  1426/  1جمادي

                         
 .13: الشورى -1
 .1: ّص  -2
فعين تنبع من تحت العرش، وهي التي " ص"وأما : ( ... في حديث طويل )ع(عن أبي عبد هللا  -3

 .22ص: معاني األخبار... )  لما عرج به )ص(توضأ منها النبي 
جعلت فداك، وما صاد الذي أمر أن : قلت: ( -في حديث  - )ع(عن اسحاق بن عمار، عن الكاظم 

عين تنفجر من ركن من أركان العرش يقال له ماء الحياة، وهو ما قال هللا عز : يغسل منه ؟ فقال
 .335ص 2ج: شرائععلل ال) ، إنما أمره أن يتوضأ ويقرأ ويصلى)ص والقرآن ذي الذكر: (وجل

يا محمد ادن من صاد فاغسل مساجدك وطهرها وصل : ثم أوحى هللا إلي: ( ... )ع(عن أبي عبد هللا 
 3ج: الكافي... ) من صاد وهو ماء يسيل من ساق العرش األيمن  )ص(لربك، فدنى رسول هللا 

 .485ص
، )بابنا الذي ندخل منه الجنةالركن اليماني : (أّنه قال )ع(روى الصدوق عن اإلمام الصادق  -4

فيه نهر من الجنة يلقى فيه أعمال (، و )فيه باب من أبواب الجنة لم يغلق منذ فتح: ()ع(وقال 
 .208، ص 2ج: من ال يحضره الفقيه) العباد

 .4 – 1:ص  -5
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* * * 

 
 )الثانيالجزء (انتهى إلى هنا بيان الحق والسداد 

 )مكن هللا له في األرض(أنصار اإلمام المهدي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

، الجزء األول الكهف والرقيم: خترناها من كتاباوهذه بعض الحسابات 
 .الكاتب صباح الزيادي كتاب األبرار

وه��ذه ه��ي مجموع��ة م��ن الحس��ابات ب��الجمع الص��غير ويقتص��ر فيه��ا الكات��ب 
يك�ون ن�اتج الس�ؤال ن أو ،)… ه�و(والج�واب ب�ـ ) …م�ن ه�و ( على السؤال بـ

ومن أراد التفصيل  ،وقد أعرضنا عن التفصيل لالختصار ،نوالجواب متساويي
 .يرجع إلى الكتاب المذكور لكاتبه صباح الزيادي

 
 الجواب السؤال

  36=  من هو اليماني 
 36= من هو الرياح 
 36= من هو السبيل 
 36= من هو الدابة 

 36= هو داعي هللا 
 36= هو المندوب  
 

 
 الجواب السؤال

 38= من هو المهدي  
 38= من هو المنتظر  
 

 38= هو دابة األرض 
 38=  ةهو الخليف 

 38= هو نائب المهدي 
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 الجواب السؤال
  40=  من هو بقية هللا 
 40= من هو الحارث 
 40= من هو الحجة 
  40= من هو محمد 

 40= هو الركن الشديد 
 40= هو رسول مبين  

 40= هو الذي يلي أمره 
 40= هو الكساء اليماني 

 
 
 

 
 الجواب السؤال

  45=  من هو داعي هللا 
 45= من هو المندوب 

 

 45= هو أول المهديين 
 45= األولياء  هو معزّ 

 45= هو وزير المهدي  
 45= هو طالع المشرق 
 45= هو الذي شبه لهم 

 45= صله أ هو خامالً 
 45= ه المكنى بعمّ هو 

 
 الجواب السؤال
 46= من هو وكيل اإلمام 

 46= من هو داعي الحق  
 46= من هو نائب المهدي 

 46= هو رسول المهدي 
 46= هو الميت الحي  
 

 
 الجواب السؤال

 48= من هو درع داود 
 48= من هو المصلح  

 48= من هو حجة هللا 

 48= هو الموتور بأبيه 
  
 

 
 الجواب السؤال
 49= من هو الركن الشديد 
 49= من هو رسول مبين 

 49= من هو الذي يلي أمره 

= ه���و رج���ل من���ا أه���ل البي���ت 
49 

 49= هو ذبح عظيم 
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 49= من هو الكساء اليماني 
 

 الجواب السؤال
  51=  من هو قائم آل محمد 
 51= من هو رسول اإلمام 

 51= من هو الموعود 
 51= من هو مذل األعداء 

 

 51= حمد الحسن أهو 
 51= هو نائب اإلمام المهدي 

 51= هو نجمة الصبح 
 51= هو ابن اإلمام المهدي 
 51=هو بن يس والذاريات 

 51= هو حبل هللا المتين 
 

 الجواب السؤال
  52=  من هو بقية آل محمد 
 52= من هو المهدي األول 

 52= من هو المنصور 
 52= من هو خامل األصل 

 
 

 52= مستقيم هو صراط 
 52= هو نجمة الصباح  

 52= هو فالن بن فالن 
 52= هو خليفة المهدي 

= ه��و ال��ذي يه��دي إل��ى الح��ق 
52 

 52= هو ابن يس والذاريات 
 

 الجواب السؤال
 53= من هو خليفة القائم 

 53= من هو ناقة صالح  
 
 

 53= هو مندوب المنقذ 
 53= هو العبد الصالح  

 53= هو الذبح العظيم 
 53= هو المؤيد بجبرائيل 

 
 
 
 

 الجواب السؤال
  54=  من هو معز األولياء 

 54= من هو وزير المهدي 
 54= من هو طالع المشرق 
 54= من هو الذي شبه لهم 

 54= هو المستحفظ 
 54= هو منقطع النسب  
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 54= صله أ من هو خامالً 
 54= من هو المكنى بعمه 
 54= من هو أول المهديين 

 
 الجواب السؤال

 55= من هو الميت الحي 
 

 55= هو حرز فاطمة 
 55= هو مقطوع النسب 

 55= هو وكيل اإلمام المهدي 
 

 الجواب السؤال
 57= هو من ولد الحسين  57= من هو الموتور بأبيه 

 
 الجواب السؤال

 59= هو وصي اإلمام المهدي  59= من هو أول المؤمنين 
 59= هو وزير اإلمام المهدي 

 
 
 
 

 الجواب السؤال
 60=  حمد الحسن أمن هو 

 60= من هو ابن اإلمام المهدي 
= م��ن ه��و نائ���ب اإلم��ام المه���دي 

60 
 60= من هو نجمة الصبح 

 60= من هو بن يس والذاريات 
 60= من هو حبل هللا المتين 

= ه���و رس���ول اإلم���ام المه���دي 
60 

 60= هو الصراط المستقيم  

 
 الجواب السؤال
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  61=  من هو خليفة المهدي 
= م���ن ه���و اب���ن ي���س وال���ذاريات 

61 
 61= من هو نجمة الصباح 

 61= من هو فالن بن  فالن 
 61= من هو صراط مستقيم 

= ل�ى الح�ق إمن ه�و ال�ذي يه�دي 
61 

 61= هو القديم الجديد 
 61= هو المقتول المصلوب 

 61= هو الحجة بن الحسن 

 
 الجواب السؤال

=  م��ن ه��و وكي��ل اإلم��ام المه��دي 
64  

 64= من هو مقطوع النسب 
 64= من هو حرز فاطمة 

= ه��و الم��ولى ال��ذي ك��ان مع���ه 
64 

= ه���و ال���ذي يك���ون ل���ه الحم���ل  
64 

= ه���و من���دوب اإلم���ام المه���دي 
64 

 
 الجواب السؤال

= م��ن ه��و أول أنص��ار المه��دي 
66 

 66= من هو من ولد الحسين 
 66= من هو الذي يلي أمره 
 66= من هو الكساء اليماني 

 66= هو خليفة اإلمام المهدي 
= ه��و ب��اب هللا ال��ذي من��ه ي��ؤتى 

66 

 
 الجواب السؤال

 67=هو احمد الحسن اليماني  67= من هو الذي يلي أمره 

م��ن ه��و احم��د اليم��اني الموع��ود 
=84 

هو ص�در الخالئ�ق ذو الب�ر والتق�وى 
=84 

= م��ن ه��و رج��ل من��ا أه��ل البي��ت 
58 

 58= اليماني الموعود هو 
 58=هو الذي يلي أمره 

 68= هو نذير من النذر األولى = م�ن ه�و وص�ي اإلم�ام المه��دي 
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68 
= م��ن ه��و وزي��ر اإلم��ام المه��دي 

68 
 

 الجواب السؤال
 70= من هو القديم الجديد 

 70= من هو المقتول المصلوب 
 70= من هو الحجة بن الحسن 

= م��ن ه��و ال��ذي يل��وى ل��ه الحن��ك 
70 

= ه��و الم��ولى ال��ذي ول��ي البيع��ة 
70 

  
 

 
 الجواب السؤال

=  من هو المستحفظ من آل محم�د 
92  

م����ن ه����و وزي����ر اإلم����ام المه����دي 
 92= األيمن 

من هو ق�اطع حبائ�ل الك�ذب واالفت�راء 
 =92 

ه�����و المن�����دوب احم�����د الحس�����ن 
 92= اليماني 

  
 

 
الزي�ادي ه�ذا لص�باح ) كتاب األبرار( 1ونختار من كتاب الكهف والرقيم ج

 :الحساب بالجمع الكبير
 الجواب0B السؤال

 213= حمد الحسن أهو  213= من هو ولي هللا  
 

للكات�ب ص�باح  )الكه�ف وال�رقيم(انتهى ما اخترن�اه م�ن حس�ابات م�ن كت�اب 
  .الزيادي، والحمد ل

 
 

 أنصار اإلمام المهدي
 )مكن هللا له في األرض(
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