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  اًسلم تسليم واملهديني  وآل حممد األئمة  وحممد  علیاهللا ی صل و، احلمد هللا رب العاملني و
 

 :اين کتاب
ی است که سؤال به )ميانی موعود(  امام مهدی فرستاده وصی و امحد احلسنجواب سيد 

در اين جواب حساب حروف با اعداد را  امحد احلسنسيد  و ،استاد ماجد مهدی مطرح کرد ،نويسنده
تا نويسنده آن را حتی اگر شده به طور امجالی  ،مجع کوچک خصوص مجع بزرگ وبه  ،ندبرد به کار

های استاد ماجد مهدی که در کتابی حتت  بعضی از نوشته. مسئله مبهمی برای وی نباشد بفهمد و
  . کنيم میرا نقل ) جنگ امريکا عليه مهدیآغاز (عنوان 

بعداً روشن  چه آنرا از خالل ) علم حروف(خواننده مصداق  و( :گويد در فصل سوم کتاب می
اساس علم حروف اين است که هر حرفی دارای ارزش عددی معينی است که  و. يابد می شود، می

اجبد هوز (که بر اساس ترتيب ) شود میروح آن خوانده  چه آنيا ( باشد میصفتی برای آن حرف 
 :اين حروف و...) حطی و

مجع با ( شود میطور که گفته  مجع حروف مهان .حروفی زيادی موجود استهای  حساب و

  ۱= ا 
  ۲= ب 
  ۳= ج 
  ۴= د 
   ۵=  ـه
   ۶= و 
   ۷= ز 
   ۸= ح 
  ۹= ط 

   ۱۰= ي 
   ۲۰=  ک
   ۳۰= ل 
   ۴۰= م 
   ۵۰= ن 
   ۶۰= س 
   ۷۰= ع 
   ۸۰= ف 
   ۹۰= ص 

   ۱۰۰= ق 
   ۲۰۰= ر 

   ۳۰۰= ش 
   ۴۰۰= ت 
   ۵۰۰= ث 
   ۶۰۰= خ 
   ۷۰۰= ذ 

   ۸۰۰= ض 
   ۹۰۰= ظ 

  ۱۰۰۰= غ 
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به  ها آناما تبديل . ۳۰=  تبديل آن به اعداد جداگانه مثل حرف الم(يا مجع حروف  ،)حروف بزرگ
نسبت به ارقامی که صدگان داشته  چنني هم و ۳=  ل شود میگان آن  رقم جداگانه با صرف ده

اين گونه مجع را ) ۴ = ت شود میکه  ۴۰۰=  مثالً حرف ت شود میمرتبه صدگان حذف  ،باشند
  .کنيم میهايی برای مصداق بودن علم حروف ذکر  زير مثالدر . نامند می) مجع کوچک(

  .کتاب خدا کدام است :يعنی. هو کتاب اهللا ما :سؤال
  .دهيم می ،به هر حرف ارزش عددی را بر حسب مجع کوچک

  ـه+ ل + ل + ا + ب + ا + ت +  ک+ و +  ـه+ ا + م 
۴  +۱  +۵  +۶  +۲  +۴  +۱  +۲  +۱  +۳  +۳  +۵  =۳۷  

 .آن قرآن کريم است :يعنی. هو القرآن الکرمي: جواب
بينيم که ارزش عددی مهان  می بنديم،را مجع می) هو القرآن الکرمي(هنگامی که ارزش حروفی مجله 

 .خواهد بود
  م + ي + ر +  ک +ل + ا + ن + ا + ر + ق + ل + ا + و +  ـه
۵  +۶  +۱  +۳  +۱  +۲  +۱  +۵  +۱  +۳  +۲  +۲  +۱  +۴  =۳۷   

  حممد کيست؟ :يعنی من هو حممد؟: پرسيم االن می
 د +  م  +  ح +  م +  و +   ـه+ ن +  م  
۴  +۵  +۵  +۶  +۴  +۸  +۴  +۴  =۴۰  

  .رسول خداست :يعنی. هو رسول اهللا: جواب
  هـ+ ل +  ل + ا  + ل +  و + س+ ر + و +  ـه
۵ + ۶  +۲  +۶  +۶  +۳  +۱  +۳  +۳  +۵  =۴۰   

از قرار معلوم که ارزش عددی برای اسم . بينيم که هر دو مجله دارای يک ارزش عددی هستند می
 .شود می) ۹+۲(ر به مجع کوچک يکه در هنگام تغي ۹۰+۲يعنی  باشد می) ۹۲(حممد در مجع بزرگ 

  :پرسيم اکنون دوباره می و
  ) د+ م + ح + م (+ و +  ـه+ ن + م : من هو حممد

               ۴  +۵  +۵  +۶  +)۲+۹ = (۳۱.   
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   ـه+ ل + ل + ا+ ي + ب + ن + و +  ـه :اهللا هو نيب: جواب

۵  +۶  +۵  +۲  +۱  +۱  +۳  +۳  +۵   =۳۱.  
  

 .)...وجود دارد ،گسترده هنگام عمل به اين علمِ ها آندست آوردن ه امکان ب  ساده یها اين مثال
 .سخن استاد ماجد مهدی به پايان رسيد

  

هر کس  و. دهد جواب می ،کرده پايبندن آنويسنده خود را به  چه آنوسيله ه ب امحد احلسنسيد 
چه خود را  به هر که ايناز حجت . تام خواهد بود داند بر او حجت بالغ و خود را با اين مجع ملزم می

خالل اين  که از باشد  میشايد دری از درهای هدايت مرد و. حجت وارد کنيد ها آندانند بر  میملزم 
 .خدا به اندازه آدميان استه های رسيدن ب لم به دنبال حقيقت هستند چون راهع

   انصار امام مهدی
 رضاأل مکن ا له يف

  ق.هـ ۱۴۲۶
  ش.هـ ۱۳۸۴
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  :نويسنده استاد ماجد مهدی سؤال
  . بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .آله الطينب الطاهرين السالم علی سيدنا حممد و الصالة و احلمد هللا و
 کاتهبر رمحة اهللا و سالم عليکم و.. .امحد احلسنسيد 

 هستم و) جنگ امريکا عليه امام مهدی  آغاز(من مؤلف خبشی درباره امام مهدی با عنوان 
آدرس اينترنتی را به من داد تا  مرا خرب دار کرد و ،کنيد به آن دعوت می چه آنيکی از برادران از 

 - مرا به خاطر سخنم ببخشيد - در حقيقت من  به دست آورم و الع وسيعی از آراء و ادعای مشااط
 ءسخن است که در طول زمان اشخاص زيادی ادعا. چيزی نديدمدر ادعای مشا جز کالم بيهوده 

ای برای مردم بفرستد اما مسائلی را فهميدم  فرستاده) عج(و برای من ثابت نشد که امام زمان  ،کردند
گوئيد حق باشد بر مشا واجب است که  مشا می چه آناگر  سبببه مهني  که در کتاب ذکر نکردم و

به کتاب خدا مهه مردم نسبت از کنيد که  می ءچون مشا ادعا. احاطه داشته باشيد ها آننسبت به 
از خود سوره استخراج  خمفی هستند و ،در سوره فاحته دو اسم :من اين است سؤال تر هستيد و آگاه
 از راست به چپ و ها آنو يکی از  شوند مینوشته  شوند، میشناخته  چه آنبه غري از  و شوند می

اگر از  و شوند؟ میچگونه ظاهر  اين دو اسم چه هستند و. شوند میدومی از چپ به راست نوشته 
شاء اهللا از پريوان مشا خواهم بود اما اگر جوابی نشنيدم به  دريافت کردم ان سؤالمشا جوابی برای اين 

هدايت  به اين امر هدايت کرد وسپاس خدايی که مرا  معنی است که ادعای مشا باطل است واين 
 .کرد شدمي اگر خدا هدايت منی منی

 .آل حممد درود بر حممد و و
  ماجد املهدی

  .ق.هـ ۱۴۲۶/ربيع الثانی/۲۴
  ش.هـ ۱۳۸۴/ خرداد ماه/ ۱۲
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  امحد احلسنجواب سيد 
  )ميانی موعود( امام مهدی  و فرستادهوصی 

  .باد نييمهد حممد، ائمه و آل بر حممد و درود خدا هللا رب العاملني و احلمد بسم اهللا الرمحن الرحيم و
 نمةً للَآي كي ذَلإِنَّ ف ودهشم موي كذَلو اسالن لَه وعمجم موي كذَل ةرالْآخ ذَابع افـا  * خمو

وددعلٍ مأَجإِلَّا ل هرخؤن.)١(  
روز حمشر  .ترسند، عربتی است یرای کسانی که از عذاب روز حمشر مها ب مهانا در اين هالکت(

ما آن را جز تا  و* روزی که مهه آن را ببينند  و شوند میمهان روزی است که مهه خلق در آن مجع 
 .)به تأخري نيفکنيد ،زمان معينی

 ،ای از تفسير فاحته گزيده ،متشااتهای  نه گسترده از کتاب اگر مشا به طور خمتصر و. ۱
کردی که به نظر مشا سخنی  در سايت اطالع پيدا میکتب موجود ديگر  و نه گوسالهفت ،ها یگر روشن

 و  علی و  اسامی پيامرب ديدی روشن کردم که مهه اسامی اهللا و می ،ارزش است بی بيهوده و
 .باشند نيز در اين سوره می مهديين ائمه و و  فاطمه
پس حممد صاحب نفس  ،فرستد را می ای فرستادهت نشده که امام مهدی عالی ثاب برای جناب و. ۲

ميانی فرستاده  نيست؟ وفرستاده  ،گريد دست میه را ب امرغالمی که  نيست؟ وفرستاده  زکيه رسول و
 شيخ ناظم العقيلی در احاديثی که از اهل بيت وارد شده و(مشرق فرستاده نيست؟  گر قيام نيست؟ و

 ای با سيد سيستانی و مناظره است از عبارتآن استناد کرد که  ها آنبه  شکن دندان پاسخکتاب 
  .)عقائدی حتقيقاتمکتب وی و مرکز 

ديدم که ايشان در حال فکر  ،رسيدم املؤمننيخدمت امري ( :از اصبغ بن نباته نقل است که گفت
ه چ !منانؤم امريای  :به ايشان عرض کردم .ندزد به زمني می چوبی در دست گرفته و ،کردن بوده

از روی رغبت به  کارزنيد؟ اين  چوب را به زمني می کنيد و فکر میشده است که به اين صورت 
ای پيش  يا حادثه ،هستيد آن زيورآالت دنيا و يعنی مشغول فکر کردن در مورد زمني و{ زمني است؟

وقت رغبتی به قسم که هيچ  به خدا ،خري: حضرت فرمودند} برده است؟ آمده که مشا را به فکر فرو
                                                

  .۱۰۳- ۱۰۴  :هود -١
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نامش  .من است يازدهم نسل فرزند لکن در مورد مولودی فکر کردم که از ،ام دنيا نداشته زمني و
غيبتی  حريت و .باشدپر شده  ستم چنان که از ظلم و کند میداد پر  زمني را از عدل و مهدی است و

يا : کردم عرض. شوند میبعضی ديگر هدايت  آيد که در آن بعضی از اقوام گمراه و برای او پيش می
 .شش روز يا شش ماه يا شش سال: حضرت فرمودند ؟او چقدر استغيبت  حريت و! امري مؤمنني

تو کجا  خلق شده است و اوطور که  مهان ،بله: ؟ فرمودندشود میآيا اين امر واقع : عرض کردم
 برگزيدگان اين امت هستند که با خوبان و ترين و ها آن. رسد؟ ای اصبغ علمت به اين امور می

چه که خدا  هر: ؟ فرمودندشود میبعد از آن چه : عرض کردم. عترت خواهند بودان اين نيکوکار
 ٢)(.)اياتی دارد غايات و ها و حتقيقاً خداوند اراده و ،خبواهد اجنام می دهد

کسی که از نسل او  و باشد می  امام مهدی ، مؤمناناز فرزندان امري  اماميازدمهني  و
   .باشد می  امام مهدی فرستاده او وصی و و استگانه  دهدواز مهديينآيد مهدی اول از  می

فرما در حق خود  ءخداوند به او عطا... ( :برای امام مهدی آمده است  در دعای امام رضا
 )٣(.)شود.. .موجب روشنی چشم و چه آنمجيع رعيتش   فرزندش و اهل و آن بزرگوار و

 وصی و ،مهدی اولکرده  ءاو را دعا جدا کرده واين فرزند که امام رضا وی را خمصوصاً از بقيه 
، رسول  امننزد پدر گومي که مرا نزد خود و خدا را سپاس می. است  امام مهدی فرستاده

 .ذکر کرده و مرا فراموش نکرده است   ائمه و   علی مؤمنانامري  و   اعظم حممد
پس چه شد که از نظر خود  .سپس مشا در کتاب خود به ارسال از طرف مهدی جواب داديد

خواهش دارم که خواننده  و( :اين خود سخن مشا است که در فصل سوم گفتيد و صرف نظر کرديد؛
 و ،خواهيم خدا را به طور آشکار ببينيم می گفتند  ماننده کسانی نباشد که به پيامرب خدا موسی

 دهد که ظهور امام مهدیبرای مردم توضيح  فرض کنيم که خداوند سبحان خبواهدکهاکنون اگر 
اله اال اهللا حممد  واجب است که برای بر پا داشنت پرچم ال ها آنبر  و ،شاء اهللا ان ،نزديک است 

م رسد؟ پس الزم است اين امر اجنا چگونه اين توضيح يا تبليغ به اجنام می ،او را ياری دهند رسول اهللا
 خاطر ضرورت اين مسئله وه ب  ،وی  توسطدهد که اين امر  خداوند کسی را قرار می که گريد

                                                
دالئل  – ۲۸۲و  ۳۳۶عربی ص  ۱۶۴-۱۶۶ص  -فارسی -عربی ۳۲۳-۳۲۴شيخ طوسی ص -طوسی تغيب -٢
حسني بن محدان  - الکربی ةاهلداي – ۲۰۹شيخ مفيد ص  –ختصاص اإل – ۵۰۴ح ۵۳۰-۵۲۹ص ) شيعی( طربسی -ةماماإل

  .با اختالفی اندک ۳۶۲ص  :اخلصيبی
 .۶۱۹مفاتيح اجلنان ص  – ۵۴۷ص  يمصباح الکفعم – ۲۰۶سبوع ص مجال األ - عربی ۲۷۹غيبت طوسی ص  -٣
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 .)برای مهه آشکار گردد تا حجت بالغه بر مهه بندگان القاء گردد ،خصوصاً در اين زمان

! زنی؟ وش کردی يا خود را به فراموشی میدست خود در کتابت نوشتی را فرام با چه آنآيا 
 ، وشدی ور غوطه ها آنکه در ) واژگون کردن کلمات( ها و چگونه شرط بستی اگر در حساب

شتر به  که گونه اين. در اين صورت ادعامي باطل است ،نشوم ور غوطه ،کنی صحيح است گمان می
 !!!برند خور منیبشآ

 با مهان روش ،به حقيقت آن يقني داری ن وآاز  هستی و پايبندروش خود در حساب  اگر به و. ۵
 :حساب کن ،خواهی برای مردم ثابت کنی طريق حساب اعداد نزد خودت که می خودت و از مهان
مهان  .فرستاده مهدی است: يعنی یهو رسول املهد ؟امحد چه کسی است :يعنی ،من هو امحد

مهدی در مجع  و .)هو نبی اهللا=  من هو حممد(حساب کردی  ۳در کتاب خود در فصل که طور 
مهان ) ۹( شود می و کند میري پيدا يبه مجع کوچک تغ و است) ۹۰(ن آعدد  و شود میبزرگ حساب 

 .را حساب کردی) دحمم(طور که در کتابت 
  د +  م + ح + ا  +  و +  ـه+ ن  + م  
۴  +۵    +۵   +۶  +۱   +۸  +۴   +۴  =۳۷  
  )د ي ـا ل م ه+ (ل + و + س + ر  + و + ه 
۵   +۶  +۲  +۶  +۶  +۳      +)۹(     =۳۷   
هـو  (بينی که مساوی با  می کتاب خدا چيست؟: يعنی )کتاب اهللا ما هو( :حساب کن چنني هم و

هو القـرآن   ،ما هو کتاب اهللامهان طور که در کتاب خود حساب کردی که  باشد می )يرسول املهد
  .الکرمي
  ـه+ ل + ل + ا + ب +  ا + ت +  ک+ و +  ـه+ ا  +  م  
۴  +۱   +۵   +۶  +۲  +۴  +۱  +۲  +۱  +۳  +۳  +۵  =۳۷  
  )د ي ـا ل م ه+ (ل  + و + س + ر + و +  ـه
 ۵   +۶  +۲  +۶  +۶  +۳      +  )۹(  = ۳۷  
  م + ي + ر +  ک+ ل+  ا + ن +  ا + ر +  ق + ل +  ا  + و +  ـه
 ۵   +۶  +۱ +۳   +۱  +۲  +۱ +۵  +۱  +۳  +۲ +۲  +۱ +۴   =۳۷  

قرآن کرمي ناطق  کتاب اهللا و گذشت برای مشا روشن شد که امحد رسول امام مهدی و چه آناز 



   ١٣................................................................۱ج -بیان حق و سداد از طریق علم اعداد

 

آغاز (هم به روشی که دليلی بر مصداق بودن علم حروف در کتاب معروف خود   و آن باشد می
در حق اهل   مؤمنانبه سخن امري  پيشه کن و تقوا. قرار دادی )جنگ امريکا عليه امام مهدی

 )٤(.)تر هستند ياد ندهيد چرا که از مشا اعلم ها آنبه  و(: که فرمودند باش پايبندبيت 
که از مشا اعراض و  ،با اين جواب حجت بر تو کامل شد که در کتاب خود به آن اقرار داری و

 .گوئی قابل قبول نيست رويگردانی و عدم پاسخ
  .کنم میرا روشن  ۳۷برای مشا جزئی از سر عدد  و

أَيامٍ في الْحج وسبعة إِذَا رجعتم تلْك عشرةٌ كَاملَةٌ ذَلك لمن لَم فَصيام ثَالثَة : فرمايد میخداوند 
 (٥).يكُن أَهلُه حاضرِي الْمسجِد الْحرامِ

اين، ده روز کامل ! گرديد، روزه بدارد سه روز در ايام حج، و هفت روز هنگامى که باز مى(
 .)است که خانواده او، نزد مسجد احلرام نباشد اين براى کسى) البته. (است
تا بيت  سه و. است سرادق عرش اعظم عرش اعظم و کرسی و و) عرش عظيم(هفت آمسان  ،تا ده و

باشد   کس از آل حممد هر. باشند می) حممد(شهر علم  کماالت اهلی در ميان خلق و شهر  واهللا
معدن رسالت  يعنی در شهر علم يعنی در منزل نبوت وتای آن در حج است يعنی در بيت اهللا  مهه ده

ی سؤال و ،درباره سرِ اربعني( ۳کتاب متشاات ج  لهتوضيح بيشتر مسئ ای اطالع بيشتر وبر. باشد می
 .مراجعه کنيد ) کرسی درباره عرش و

تای توحيد  ده که  شود می) ۱۰( ها آنمجع  و) ۷ و ۳( شود می  تشکيل و عدداز د) ۳۷(عدد . ۱
شهر علم را زيارت کند  ورد وآجای ه حج بيت اهللا را ب ام برساند وامت ن را به آکه هر کس  باشد می
وارد   اين معنی از پدرامن از نفر گردد از اهل بيت خواهد شد و ۳۱۳از  عقل او متام شود و و

پس سلمان  )خدا بر سلمان بادسالم (تای آن را به امتام رساند  و سلمان ده ،اميان ده درجه است(شده 

                                                
بيتم از مستحفضان از اصحاب رسول خدا آگاه شدند من واهل  مشا آگاه شديد و... (ای فرمودند  در خطبه مؤمنانامري  ٤-
 اناز آن شويد و ها خمالفت نکنيد که جاهل می با آن شويد و ها پيشی نگرييد که گمراه می آن فرمودند از ش پاک هستيم وحفوا

در  تر هستند و علمتر ا ها چيزی ياد ندهيد چرا که از مشا در مسائل بزرگ رسيد به آن روی نگردانيد که به هالکت می
 .۱۴۲ص ۱ج )ةج البالغمستدرک (الغ مصباغ الب .)دنتر هست تر ها حکيم کوچک

 .۱۹۶از آيه : البقرة ٥-
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  .در بيت اهللا است در حج و) اميان(ن آتای  اما ما اهل بيت ده) ٦()ستاز ما اهل بيت ا(

 بيست و و باشد میتای حج  ده آن ده و) ۲۷+۱۰(گريد  از دو عدد شکل می) ۳۷(عدد  و. ۲
اهل بيت به ما رسيده هفتای آن علمی است که اجازه داده شد بني مردم منتشر شود مهان طور که از 

 ۲۷که  دشو م رساند به او اين امکان داده میرا به امتا) تای اميان ده( تای حج۱۰کس  هر. است
 )٧(.کند، محل کند میر نتشرا م ها آنمام مهدی حرف علم توحيد که ا

ونجعلَهـم أَئمـةً ونجعلَهـم    ونرِيد أَنْ نمن علَى الَّذين استضعفُوا في الْأَرضِ : خداوند فرمود و
نيارِثالْو.)٨(  

  .)!خواهيم بر مستضعفان زمني منت يم و آنان را پيشوايان و وارثان روى زمني قرار دهيم مى(
و  هسـتند  هديينمائمه و  ، را ائمه قرار دهد آل حممد ها آنخواهد  اين افراد که خداوند می و

ـ  و. باشند نفر اصحاب امام مهدی می ۳۱۳چنني  هم آن  ر آن وجـود دارد و در اول سوره قصص س

                                                
سخنان  چند مورد را درباره امر شيعه و و رسيدم  امام صادق ه حمضرب( :فراطيسی نقل است که گفتلاز عبد العزيز ا -٦
پله به پله از  نردبانی که ده پله داشته باشد و دمانن باشد میالعزيز اميان ده درجه ای عبد: فرمود .بازگو کردم ايشانها برای  آن

صاحب پايه اول  کسی که در پايه اول است به آن کسی که در پايه دوم است نگويد که چيزی نداری و. روند آن به باال می
مقداد در  ابوذر در می و سلمان در دمهی بود و :فرمود و .تا رسيد ه سوم نگويد که چيزی نداری تا به دهبه صاحب پاي

  .۴۴۸شيخ صدوق ص  -اخلصال .)زيزععبد ال ایهشتمی 
سلمان در درجه دهم  ابوذر در درجه م و مقداد در درجه هشتم و اميان ده درجه است و( :از امام صادق نقل شده که فرمود

  .۳۴۱ص ۲۲ج  حبار األنوار. )باشد می
  .۷۰ص ۱عيون اخبار الرضا ج .)سلمان از ما اهل بيت است(: نقل است که فرمودند  از پيامرب

از اصحاب حممد برای ما بگو از ابوذر غفاری به ما ( :شد عرضکه به امام علی  کند میشيخ صدوق از مسيب بن حنيه نقل  و
اسامی منافقني را ياد : در باره حذيفه چطور؟ فرمود :عرض کردند .و آن را درون سينه باقی گذاشتگرفت علم را ياد  :بگو

 .اگر ذکری را ياد کرد کند میفراموش  ،منی است که اميان سراپای او فرا گرفتؤم: ؟ فرمودچه عمار ابن ياسر: گرفت
: فرمود .ودر باره سلمان فارسی بگ :گفتند .در نزد وی نازل شد قرآن را خواند و ؟عبد اهللا بن مسعود چگونه است :پرسيدند

  .۳۲۴مالی صاأل .)او از ما اهل بيت است و شود یاو اقيانوس است که خشک من آخر را درک کرد و علم اول و
بوب از صاحل فرزند محزه از ابان از امام ن بن حمسصفار در خمتصر بصائر الدرجات از موسی بن عمر بن يزيد الصيقل از احل -٧

مردم تا به امروز  حرف بود و ۲ که انبياء آوردند تنها علمیمهه . باشد میحرف  ۲۷م عل(: که فرمود کند مینقل   صادق
حرف را به  ۲بني مردم منتشر کرد و  حرف را استخراج کرد و ۲۵ اگر قائم قيام کرد. دانند غري از اين دو حرف چيزی منی

 .۱۱۷ص  ).شر کندتحرف را من ۲۷تا  کند ضميمه میها  آن
  .۵ :القصص -٨
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  .دهی نتيجه را خواهی ديدبف مقطعه را با مجع بزرگ اجنام اگر اعداد اين حر که  باشد می) طسم(
  م+  س  +  ط 

۹  +۶۰ +۴۰  =۱۰۹  
نتيجـه   و) ۱+۹( شود میاگر آن را به مجع کوچک تبديل کنی ) ۱۰۰+۹( شود میکه نتيجه آن 

تـای توحيـد    ده و. باشد میياد شد، در آيه ) ۳۱۳(تای حج که متعلق به ائمه ۱۰که ) ۱۰( شود می
به يقني رسـيد و   عقلش متام شد و با آن آراسته شد و و ،کس حج بيت اهللا را به جای آورد است هر

را مجع بزنـی  ) هو(اگر حروف  و. تا مشرد را يک) هو(خدای سبحان  برای وی امور ثابت گرديد و
   :خواهی ديد که

  و+  ـه
       ۵ + ۶ =۱۱.  

 تا خدای سبحان است هـر  يک و باشد میاميان  تای حج و که ده ،ده را شناختی و) ۱۰+۱( که
  .تا دانست خداوند را يک تا آراسته شد يقني پيدا کرده و۱۰کس با 

چـنني   مه توحيد است و و تای حج  ده ،)۳۷( با اختصار برای مشا روشن ساختم که اين عدد و
تای اميان آراسته شد بـه او   با ده جا آورد وه کس حج را ب هر .حروف علم توحيد هستند) ۲۷( عدد

ميان مردم  ها آنو محل کرده که وقت انتشار  حرف علم را شناخته ) ۲۷(که  شود میامکان اين داده 
يا فرشته مقرب  مرسل  پيامرب ياری حتمل آن را جز  ست که هيچ کسری ااين مهان س رسيده است و

 خدای سبحان در نتيجه به يقني رسيده و آزموده ندارد و اميان رایرا ب او  منی که خداوند قلب ؤيا م
  .دکن میبه يگانگی ياد  را )هو(

  :خواهی ديد که کنيد حساب ،را با مجع کوچک) طسم(اگر . گومي و موارد بيشتری را به مشا می
  م+ س +  ط

۹  +۶  +۴  =۱۹.  
وجعلْنا : فرمايد خداوند می .توحيد است آيهحرف است و بسمله ) ۱۹( عدد حروف بسمله و

لَّوو هدحو آني الْقُرف كبر تإِذَا ذَكَرقْراً وو ي آذَانِهِمفو وهفْقَهةً أَنْ ينأَك لَى قُلُوبِهِمعمارِهبلَى أَدا ع 
هايشان سنگيىن؛ و هنگامى که  هاىي، تا آن را نفهمند؛ و در گوش هايشان پوشش و بر دل( )٩(،نفُوراً

                                                
  .۴۶ :اإلسراء -٩
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  ).گردانند کنند و از تو روى بر مى پشت مى ها آنکىن،  پروردگارت را در قرآن به يگانگى ياد مى

  )١٠(.بسم اهللا الرمحن الرحيم مهان گونه که در روايات اهل بيت آمده است: يعنی بگو
باشند به مهني خـاطر عـدد    نفر می ۳۱۳به اهل توحيد اشاره منود که مهان ) طسم(دانستی که  و

آيه جهنم مشرکان با هـم   و) طسم( با عدد آيه موحدين )بسم اهللا الرمحن الرحيم( حروف آيه توحيد
  .داد مساوی است به مهني خاطر عدد آيه موحدان قرار

وما جعلْنا أَصحاب النارِ إِلَّا مالئكَةً وما جعلْنا عدتهم إِلَّـا  * تسعةَ عشر علَيها  :فرمايد خداوند می
تـاب  ب الَّذين أُوتوا الْكفتنةً للَّذين كَفَروا ليستيقن الَّذين أُوتوا الْكتاب ويزداد الَّذين آمنوا إِمياناً وال يرتا

كثَالً كَذَلذَا مبِه اللَّه اداذَا أَرونَ مرالْكَافو ضرم ي قُلُوبِهِمف ينقُولَ الَّذيلونَ ونمؤالْماُء  وشي نم لُّ اللَّهضي
  )١١(.للْبشرِويهدي من يشاُء وما يعلَم جنود   ربك إِلَّا هو وما هي إِلَّا ذكْرى 

مـأموران دوزخ را فقـط فرشـتگان    *  !اند بر آن گمارده شده) از فرشتگان عذاب(دوازده نفر (
يهـود و  [= را جز براى آزمايش کافران معين نکردمي تا اهل کتاب  ها آنقرار دادمي، و تعداد ) عذاب(

در حقّانيت ايـن کتـاب   (يقني پيدا کنند و بر اميان مؤمنان بيفزايد، و اهل کتاب و مؤمنان ]  نصارى
خدا از اين توصيف چه منظـورى  «: دالن و کافران بگويند ترديد به خود راه ندهند، و بيمار) آمساىن
سازد و هر کس را خبواهـد هـدايت    اين گونه خداوند هر کس را خبواهد گمراه مى )آرى(» !دارد؟

 هـا  ناداند، و اين جز هشدار و تذکّرى براى انس و لشکريان پروردگارت را جز او کسى منى! کند مى
  .)!نيست
 ها آن و شوند میموحدان اصحاب ميني در سوره مدثر هستند که بدون حساب وارد شت  و

                                                
ها را  ترين اسم به خدابسم اهللا الرمحن الرحيم را پنهان کردند ( :نقل کرده که فرمود  از امام صادقاز هارون  -١٠

خواند  قريش بر او مجع شدند بسم اهللا الرمحن الرحيم را با صدای بلند می وارد منزل شد و  اگر رسول خدا .پنهان کردند
گردانند  ها روی می را در قران ياد کنی آنچون پروردگارت  و( :خداوند آيه را نازل کرد کردند و میقريش از پيش او فرار  و
  .))شوند میگربزان  و
گويد آيا  می آيد و الی اگر مناز بر پا شد شيطان به قرين امام میمثای ( :دفرمو  ابی محزه گفت که علی ابن حسني-

ماند تا دور  امام قوم می و شود میهای او سوار  اگر گفت خري بر کتف رود و می ،بلهپروردگار خود را ياد کرد؟ اگر بگويد 
الی، بلکه بسم اهللا مثکنی ای  می گونه که تصور بله، اما نه آن: خوانند؟ فرمود فدايت شوم آيا قرآن منی: عرض کردم. شوند

 .۷۵ص ۶ج) آل البيت( وسائل الشيعه. )الرمحن الرحيم را با صدای بلند خواندن است
  .۳۰- ۳۱ :املدثر -١١
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 .باشند می  امام مهدی فرستاده ياران ميانی وصی و اصحاب و
هر نفس در گروه ( (١٢)،إِلَّا أَصحاب الْيمنيِ* رهينةٌ كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت  :فرمايد خداوند می

 .)مگر اهل ميني * عملی است که اجنام داده است
اگر به  - يقني مشا بيشتر شود که اينبرای  تر شدن مسئله خبوانيد و بيان اخري ميانی را برای روشن

  . ب اميان آوردندکتا به کتاب داده شده و ها آناز مجله کسانی باشی که به  دنبال حق هستی و
ويـزداد  وما جعلْنا عدتهم إِلَّا فتنةً للَّذين كَفَروا ليستيقن الَّذين أُوتوا الْكتـاب   :ديفرما خداوند می
  .الَّذين آمنوا إِمياناً

اميان  اهل کتاب هم يقني کنند و که اينتا . حمنت کفار قرار ندادمي را جز برای فتنه و ها آنعدد  و(
  .)افزايش پيدا کند مؤمنان
، )ياملهـد  يهو وص(، )يهو وص(، )من هو اليماين(، )اليماين( ،)يوص(کلمه : من حساب کن با

  .)اصحاب اليمني(
در فصل  .کنيم میمراجعه  یدر کتاب خود نوشت چه آنبه . حساب را آغاز کنيم که اينولی قبل از 

و رسد،  در ايت دست او به آلوس خونين می( :)سوم گويی سی و قرن ششم، پيش(: یدوم مشا گفت
را  پوست اوشخص سياه  ترسد و از سپاه بني النهرين می اهد بود واز حفظ خود در اقيانوس عاجز خو

  .)کند میپشيمان  ،اجنام داده چه آناز 
ن را آی است که نوستر آدامـوس  يها یگوئ پيشترين  اين از عجيب( :در کتابت گفتی برگشتی و

ها در معنی وارد  یمترمجان پيشگوئ ياد کرده است و ءکه وی امام زمان را بدون خطا ذکر کرده است
يعنی  -اند مهان طور که آمده ذکر کرده اسم رابيشتر مترمجان  گويی در حريت ماندند و شده در پيش

. مده، حفظ کردنـد آ یطور که در ترمجه انگليس آن را مهان انآنبلکه بعضی از  -اند معنی آن را نگفته
گويی ياد شد را  که در پيش) Alus(جا مترجم کلمه  در اين و. اما در اصل منت فرانسوی وجود دارد

. معنی عربی آن را ترمجه نکرده است و )تعريف عربی به آن افزوده است ـال و( کردهترمجه ) االلوس(
منظور نوستر آدموس  چه آنمن از  و. واگذار کرده تا آن واقعه رخ دهد  حل معمای آن را به تاريخ و

 ري لفظ بايتغ( ناس تصحيفیجوی از  طبق روال  جا و نوستر آداموس در اين. کنم میرا کشف  باشد می
گردد  بر می ها آنيا ترخيم استفاده کرده است، هنگامی که مسئله به اسامی اشخاص يا القاب  )حذف

                                                
  .۳۸-۳۹ :املدثر  ١٢-
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 کلمـه  ،را اضـافه کنـيم  ) I( چون اگر ما اين حـرف  کند میاز انتهای اسم ) I(اقدام به حذف  و
)Alusi) (لقب اوصياء بر  دانيم از آن جايی که ما می. خواهد بود معنی واضح خواهد شد و) الوصی

يکی از اوصياء است، پس ممکن است که    امام مهدی و شود میدوازده امام از اهل بيت اطالق 
  .شيعه اعتقاد دارند، نوستر آداموس با آن موافق است چه آن و. اطالق شود) الوصی(به وی 

که فرمانده لشکر است يا رئيس يک  کند میجا شخص معينی را توصيف  نوستر آداموس در اين و
از قدرت نظامی  را بکشد، يا بر نريوهای وی غلبه کند و دولت است که سعی دارد امام مهدی 

های امـام  ترسد ولی مردمی از نريو است، می موجود) عراق( که در بني النهرين)   سپاه مهدی(
چون لباس سياه به شيعه  ،است )شيعی(که منظور . که از روی به سياه پوست ياده شد( مهدی 
که در  کند میلشکر وی غلبه  باشد که بر او و) سياه( فريقاآيا مردی عرب مسلمان از . کند میاشاره 

را نـابود   هـا  آنشايد در يکی از ناوهای جنگی يا ناوهای هواپيمايی بر او غلبه کند و( اقيانوس باشد
  .))سازد
 که اينآن  و ،توضيحی در مورد سخن قبلی مشا دارم ،حساب کردن را شروع کنم که اينقبل از  و

  امام مهدیبلکه وی وصی  باشد یمن  گويی نوستر اداموس امام مهدی وصی مذکور در پيش
غالمی که کارهـای   و  امام مهدی فرستاده گانه از اوصيای امام مهدی و دوازده مهدييناول  و

 کس بـا  هر و کند میوی ميانی آل حممد موعود که دعوت به حق  )١٣( است، دهد  ايشان را اجنام می
  )١٤(.گونه که در روايات اهل بيت آمده است وی خمالفت کند از اهل جهنم خواهد بود، مهان

رسول : (ندفرمود  مؤمناناز پدرانش از امري   از امام صادق( :در وصيت رسول خدا و
رسول خدا وصيت  دواتی برامي بياور و حسن کاغذ و ای ابا: فرمودنددر شب وفاتش به علی  خدا

                                                
 که اينتا  قدر طوالنی خواهد شد يکی آن :غيبت است برای صاحب اين امر دو :از مفضل بن عمر روايت شده که -١٣

 جا که از رفته است، تا آن آمده و: گويند برخی می کشته شده است و: گويند ای می عده امام مرده است و ،گويند بعضی می
جز ه ديگران از مکان ايشان مطلع خنواهند بود ب هيچ کسی از اوالد حضرت و مانند و يارانش عده بسيار کمی می اصحاب و

 .)دهد غالمی که کارهايش را اجنام می
به که مشا را  پرچم هدايت است چون آن ،تر از پرچم ميانی نيستگر ها، پری هدايت ميان پرچم در(: فرمايد امام باقر می ١٤-

اگر خروج کرد به  و. شود میحرام  انمسلمان اگر ميانی خروج کرد فروخنت سالح بر مردم و. کند میتان دعوت  صاحب
هر کس اين کار را اجنام دهد . حق خمالفت با وی ندارد یهيچ مسلمان سوی او بشتابيد چون پرچم وی پرچم هدايت است و

 .۲۶۴ص  غيبة النعماين. )منايد تقيم میطريق مس چون وی دعوت به حق و. از اهل جهنم است
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دوازده  ها آنبعد از  و امای علی بعد از من دوازده ام : فرمود جا رسيد و خود را امالء کرد تا به اين
: جا ادامه داد که فرمود حديث را آن ای علی تو اولني نفر از دوازده امام هستی و. مهدی خواهد بود

دوازده « ينا .سپاردبه م ح م د که حافظ شريعت آل حممد است ب را) وصيت( عسگری حسنامام  و
جانشينی  پس وقتی زمان وفاتش برسد وصايت و ،دوازده مهدی خواهند بود ها آنامام هستند بعد از 

م من يک نام مانند نا ،او سه نام دارد منايد و برترين مقربني است تسليم  من را به فرزندش که اولني و
سومني نام وی مهدی خواهد بود او اولني  و امحد ن عبداهللا وآ ديگری مثل نام پدر من است و است و
  )١٥().است مؤمنان

 )١٦.)خواهند بودقائم دوازده مهدی از نسل حسني  از ما بعد از( :فرمايد می   امام صادق

  )١٧(.)خواهند بوداز ما بعد از قائم يازده مهدی از نسل حسني ( :دفرماي می  امام صادق

 مهدی خواهد بود و ۱۲ ئمهامام مهدی نيست چون بعد از ا و مهدی اول ،قائم :در اين روايت
 فرو سفيد دارای چشمانی گود و شخصی سرخ و ...:ددر وصف مهدی اول فرمو  امام باقر

) ريزد ای که از سر فرو می پوسته( بر سرش حزاز ای ن و شانه برجسته و پشت و رابروانی پ و ،رفته
 )١٨.)تنومند قوی و بدنکنايه از داشنت ( را رمحت کند  بر صورتش اثری است، خداوند موسی و

از  هـا  آنآخر  از بصره و ها آناول  و( :نقل شده که فرمودند  مؤمناناز امري  النیدر خرب طو
  )١٩(.)باشد میابدال 
 ...از بصـره  و... (:فرمايـد  مـی  و کنـد  میذکر  خربی اصحاب قائم را در امام صادق  و
  )٢٠(....)امحد

 علنی امسی که ماند و امسی که خمفی می-يعنی قائم -دارای دو اسم است( :فرمايد می  امام باقر
  )٢١(.)حممد شود می علنیامسی که  است و امحدماند  اما امسی که خمفی می شود می

                                                
  .۲۴۱ص  ۲غاية املرام ج  ،۱۵۰و الغيبة للطوسي ص ۱۴۷ص  ۵۳ج  حبار األنوار  ١٥-
 .۱۴۸ص ۵۳ج حبار األنوار – ۲۴۱ص ۲ج غاية املرام -۱۵۰ص  يغيبة الطوس ١٦-
  .۱۴۸ص ۵۳ج حبار األنوار – ۳۱۰ص  ۳الربهان ج -۳۸۵غيبة الطوسی ص  ١٧-
  .۲۳۷ص ۳ج معجم احاديث امام املهدی -۴۰ص ۵۱ج حبار األنوار - ۳۰۷غيبت نعمانی ص  ١٨-
 .۱۷۴ص  ۲الزام الناصب ج -۳۳۱جممع النورين ص  -۱۴۸بشارة اإلسالم ص  ١٩-
 .۱۸۱بشارة اإلسالم ص ٢٠-
 .۴۱ص ۳جي معجم احاديث االمام املهد – ۵۶۸ص  ۱۴جة ، جامع احاديث الشيع۶۵۳کمال الدين ص  ٢١-
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  طور که در وصيت رسول خدا آمده اسـت،  حممد اسم امام مهدی مهان اسم مهدی اول و امحد و

 نه از نقـره  ان است که نه از طال وقبرای خداوند گنجی در طال( :فرمايد می  امام باقر .باشند می
در جوانی از بنی هاشـم   ، آنان رااست امحد امحدشان شعار که اند در خراسان دوازده هزار نفر. است
بينم  دارای دستاری قرمز است گويا می و کند میو رهربی  که سوار بر قاطر سفيد است هدايت یحال

، اگر اين خرب را شنيديد به سوی او بشتابيد حتی اگر بر يخ سينه خيـز  گذرد هم میفرات رود که از 
  )٢٢(.)برويد
در آغـاز    به امـام مهـدی   مؤمناناول  و  اسم مهدی اول و وصی امام مهدی امحد و

  .برای متامی مردم است  امام مهدی ای از طرف فرستادهچنني  هم ظهورش است و
وارد   که از طرف امـام مهـدی  )  روز والدت امام حسني( سوم شعباندر دعای روز 

  :آمده ،شده
که به انتقام خـون پـاکش در    آن ...حق مولود در اين روزه ب کنم میتو درخواست  از اداوندخ(

 بيماریشفای هر  پيشوايان دين از نسل اوست و امامان و ظهور نصرت پايدار خواهد يافت ورجعت 
 خواهی او برخيـزد و  غيبتش تا آن که به خون و ها آنقائم  از اوصياء از عترت وی پس در تربت او و

بـر   شب در جهان نان تا روز وآخدا بر  دروداران دين خدا باشند ترين ي خدا را خوشنود سازند و
  )٢٣().جومي به درگاه تو توسل می ها آنبه حق  اقرار است بار اهل

 اسـت و   اوصيای امام مهدی ،رسی که مراد از اوصياء تدبر کنی به يقني می ءدر اين دعا اگر
گويی نوستر آدامـوس   کسی که پيشمهان  و ياد شده در روايات است مهديينشان، اول  رپد ،ها آناز 

جهان غرب باشد کـه بـه ايـن     مسيحيان و است تا حجتی بالغه بر يهود و يهودی او را ذکر کرده
از زبان  که اينعلت ه گذشته صادق بوده است ب د، چرا که در اتفاقات زيادی درنگويی اميان دار پيش

  .، گفته شده استها آناز  يک يهودی فرانسوی غربی و
وصی امـام  ) داموسآ( گويی پيش مشا روشن شد که وصی مذکور دربرای  که ايناکنون بعد از  و

  .رومي به طرف حساب می مهدی 
  .)يهو الوص اليماين( اوالً

                                                
  .۳۴۳ص  ةنوار املضئيمنتخب األ -٢٢
  .۲۹۹مفاتيح اجلنان ص  - ۳۵، خمتصر بصائر الدرجات ص ۵۴۳ص  يمصباح الکفعم -۸۲۶ص دهتجمصباح امل -٢٣
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  )يوص(کلمه 
  و     ص     ي    -۱

و  کنـد  مـی پيـدا   به مجع کوچک تغيري وسيله مجع بزرگ وه ب ۱۰۶=   ۱۰+  ۹۰+  ۶       
  .)۷)=(۱+۶( شود میکه در مجع کوچک ) ۱۰۰+۶( شود می

 و   ص    ي     -۲
 وسيله مجع کوچکه ب .۱۶=    ۱+  ۹+   ۶

 )اليماين( کلمه
  ا      ل      ي       م      ا      ن      ي 

۱  +۳۰  +۱۰  +۴۰  +۱  +۵۰  +۱۰  =۱۴۲  
)= ۱+ ۴+ ۲( شود میکه )۱۰۰+ ۴۰+ ۲( شود میبه مجع کوچک تبديل  مجع بزرگ است و با

۷.  

 ا    ل     ي    م     ا     ن     ي 

  مجع کوچک .۱۶=  ۱+  ۵+  ۱+  ۴+  ۱+  ۳+  ۱
 :از حساب سابق برای مشا روشن شد که کلمه و
  .ري دادمييبه مجع کوچک تغ با مجع بزرگ حساب کردمي و که اينبعد از ) ۷)= (اليماين( )=يوص(
 .وسيله مجع کوچکه ب ها آنبعد از حساب  ۱۶ )=اليمانی( )=وصی(

ميانی  :يعنی )من هو اليماين( :گوئيم مورد شخص ميانی میردن در ک سؤالهنگام  :که ايندوم 
، )وصيت رسول خدا شده در يعنی مهدی اول ياد( باشد می اگر ميانی وصی امام مهدی  ؟کيست
 ۹۰ عدد مهدی و )يهو وص( يا ؛او وصی مهدی است :، يعنی)ياملهد يهو وص( شود میجواب 

 .باشد می
 د     ي    ـه م      ل     ا     
۱  +۳۰  +۴۰  +۵  +۴  +۱۰  =۹۰ 

  ۹۰=۹ شود میکه  شود میبه مجع کوچک تبديل  که با مجع بزرگ است و
 :کنيم میاالن حساب  و
  )من هو اليماين(



 ى هدممام انصار انتشارات ا ............................................................................... ٢٢

 
   )ا ل ي م ا ن ي(+ و       ـم     ن     ه

۴   +۵  +۵    +۶    +)۷(       =۲۷.  
  )هو وصي املهدي(
 )  د ي ـا ل م ه)  +  (و ص ي+   (و    ـه
۵   +۶       +)۷(          +)۹(         =۲۷.   
  )هو وصي(
  ) و ص ي+ (و     ـه
۵  +۶     +)۱۶(    =۲۷. 

 .است )هو وصي( =)هو وصي املهدي( =)من هو اليماين(: برای مشا واضح شد که عدد
حرف از  ۲۷است که  )۲۷( سيله مجع کوچک بشمار خواهی ديد کهه ورا ب )هو اليماين( عدد و

 .کند میقائم بني مردم منتشر  که علمی است
پيامربان آوردند  چه آنهر  ،حرف است ۲۷علم ( :روايت شده که فرمودند  از امام صادق

 ۲۵ دانند، اگر قائم ما قيام کرد به امروز جز اين دو حرف چيزی منیمردم تا  ،حرف آن بود ۲تنها 
 )٢٤(.)حرف علم را منتشر کند ۲۷بني مردم منتشر کرده تا  و کند می حرف را خارج

  م     ا    ن    ي   و      ا    ل    ي     ـه
۵  +۶    +۱  +۳  +۱  +۴  +۱  +۵  +۱   =۲۷   

 .کن برا در آيه حسا )اصحاب ميني( عدد
  

ر تبا كَسفْسٍ بِمةٌ كُلُّ نيننيِ* همالْي ابحإِلَّا أَص،(٢٥) ) نفس در گروه عملی است که اجنام هر
 .)مگر اهل ميني * داده است

اگر تبديل به مجع کوچک شود نتيجه اين  و شود میوسيله مجع بزرگ حساب ه ب )الْيمنيِ( و
 .خواهد بود

  )ا ل ي م ي ن(+ ا    ص    ح    ا    ب  

                                                
  .۳۳۶ص ۵۲ج  حبار األنوار ،۱۱۷خمتصر بصائر الدرجات ص  - ٢٤
  .۳۸-۳۹ :املدثر  -٢٥
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۱  +۹  +۸  +۱  +۲ )  +۱  +۴  +۱(   =۲۷.  
که امام ) توحيد او معرف خدا و(حرف از علم است  ۲۷گر  بيان) ۲۷(عدد دانستنی که  و

 .کند میبني مردم منتشر   مهدی
حرف  ۲۷مهدی اول ظرف  از حساب قبلی خواهی دانست که ميانی وصی امام مهدی و او و و

 ريزد بنابر به اصحابش فرو مین را آ و باشد میحمل استقبال فيض از امام مهدی  اين بنابر. از علم است
ن والْقَلَمِ وما  :فرمايد خداوند می. باشد مینقطه نون  و) ن( ميانی نسبت به امام مهدی به مشابه اين

فَستبصر * وإِنك لَعلى خلُقٍ عظيمٍ*  وإِنَّ لَك لَأَجرا غَير ممنون*  ما أَنت بِنِعمة ربك بِمجنون* يسطُرونَ
 )٢٦(.إِنَّ ربك هو أَعلَم بِمن ضلَّ عن سبِيله وهو أَعلَم بِالْمهتدين*  بِأَييكُم الْمفْتونُ*  ويبصرونَ

و براى تو *  که به نعمت پروردگارت تو جمنون نيسىت،*  نويسند یم چه آنن، سوگند به قلم و (
بيىن و  زودى تو مىه و ب*  !اى دارى برجستهو تو اخالق عظيم و *  !پاداشى عظيم و مهيشگى است

داند چه کسى از  پروردگارت تر از هر کس مى*  !که کدام يک از مشا جمنونند*  بينند آنان نيز مى
 .)!شناسد يافتگان را نيز تر مى  يتراه او گمراه شده، و هدا

 ۲۷نزول  وقوع و از حساب سابق خواهی فهميد که اصحاب ميني که اصحاب ميانی هستند حمل و
به  امام مهدی فرستاده حمل استقبال فيض نازل از ميانی وصی و ها آن، پس اند علمحرف از حروف 
   .نفر هستند ۳۱۳مهان  دهند که علمی را به مردم انتقال می ها آنمتام مردم است، 

 :برادرم بيشتر به مشا بگومي
 آمدم و ،اند آورده  ئمها و  و حممد فرستادگان انبياء و چه آنبا  و ،بسيارنددالئل دعوت 

به  )النور املبني( ها دليل در کتاب نام استاد ضياء الزيدی دهه مهدی ب يکی از برادران انصار امام
 رسالت آشکار بکتا چنني هم و. ن آگاه شویآ توانی از می کتاب چاپ شده و تصنيف در آورده و

 :از مجله دالئل دعوت باشد و می) حفظه اهللا( قيلیعشيخ ناظم  نوشته ۱ج
 .کنند میصفات  شهر و ،اسم  که اشاره به  ائمه و  روايات حضرت حممد. ۱
 .)انصار امام مهدی مراجعه کنيد انتشاراتبرای آگاهی بيشتر به  .بعضی از اين روايات ياد شده(
  .باشد می  ائمه راسرا که از خصوصيات و ها آن سماهای  متشابه و راه به حمکم و دانش. ۲
 ...و.. .و... دعوت به حق و/ قسم برائت /مباهله .۳

                                                
  .۱- ۷: نون -٢٦



 ى هدممام انصار انتشارات ا ............................................................................... ٢۴

 
ی رؤيا(ياهای صادقه در خواب که تعداد زيادی از مردم ديدند ؤر در بيداری و مکاشفه. ۴

در  بر حقانيت اين دعوت کرده و تأکيد و ) ائمه و ی وحضرت زهرا ، عل حضرت حممد
 )٢٧(.باشند قرآن حق می و بنابر روايات اهل بيت  ثابت شده است و ها آنخواب ديدن 

                                                
پروردگارت احاطه کامل به «: زماىن را که به تو گفتيم(: فرمايد میخداوند . کند میهای زيادی را ذکر رؤيا ،اما قرآن -٢٧

 چنني همو ما آن رؤياىي را که به تو نشان دادمي، فقط براى آزمايش مردم بود؛ ) شان کامالً آگاه است و از وضع(مردم دارد؛ 
کنيم؛ اما جز طغيان  مى) و انذار(ا بيم داده ها ر ما آن. امي را که در قرآن ذکر کرده]  درخت نفرين شده[= شجره ملعونه 

  .۶۰ :سراءإلا ).!افزايد ها منى عظيم، چيزى بر آن
خواست خدا ه طور قطع مهه مشا به را به پيامربش در عامل خواب نشان داد راست گفت؛ ب چه آنخداوند : فرمايد میخداوند  و

ايد و از هيچ کس ترس و  سرهاى خود را تراشيده يا کوتاه کردهشويد در ايت امنيت و در حاىل که  وارد مسجد احلرام مى
؛ و قبل از آن، فتح نزديکى )و در اين تأخري حکمىت بود(دانستيد  دانست که مشا منى وحشىت نداريد؛ وىل خداوند چيزهاىي را مى

  .۲۷ :الفتح .)قرار داده است) براى مشا(
من در خواب ! پسرم«: هنگامى که با او به مقام سعى و کوشش رسيد، گفت(: گويد پيامرب خود ابراهيم سخن می ند ازوخدا و

هر چه دستور دارى اجرا کن، به خواست خدا مرا از صابران ! پدرم«گفت » کنم، نظر تو چيست؟ ديدم که تو را ذبح مى
  .۱۰۲ :صافاتال). !خواهى يافت

  .۱۰۵ :صافاتال. )آن رؤيا را حتقق خبشيدى(:را تصديق فرمود رؤياچرا که  کند میپس خداوند ابراهيم را مدح 
من در خواب ديدم که يازده ستاره، و خورشيد و ماه در برابرم سجده ! پدرم«: هنگامى را که يوسف به پدرش گفت

  .۴: يوسف .)!کنند مى
بيفکن؛ و نترس و ) ى نيل(او را شري ده؛ و هنگامى که بر او ترسيدى، وى را در دريا«: به مادر موسى اهلام کردمي که ما(

  .۷ :القصص .)!دهيم گردانيم، و او را از رسوالن قرار مى مى غمگني مباش، که ما او را به تو باز
: بر اساس آن اقتصاد مصر را بنا اد ن را حقيقت تلقی کرد ورا ديد که پيامرب خدا يوسف آ رؤياطور که پادشاه مصر آن  مهان

خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت  ها را مى را که هفت گاو الغر آن فربهمن در خواب ديدم هفت گاو «: پادشاه گفت(
ب من نظر دهيد، درباره خوا! اى مجعيت اشراف) ها را از بني بردند يچيدند؛ و آنها بر سبزها پ که خشکيده(خوشه خشکيده؛ 

  .۴۳ :يوسف .)!کنيد اگر خواب را تعبري مى
  :کنم میرسيده خيلی زياد است که بعضی را نقل  از حممد وآل حممد به ما چه آناما  و

ای رسول خدا، مبشرات چه : پرسيدند. پس از من نبوتی خنواهد بود مگر مبشرات( :روايت شده که فرمودند اهللا از رسول 
با  ۱۷۷ص  ءدر مهان جز چنني هم و ۱۹۲ص ۵۸ج حبار األنوار- ۳۱۲ص ۳ج الدر املنثور. )ی صاحلهرؤيا: ندفرمود ؟هستند

زير با الفاظ  منبعدر  و.. اخل.. .يست؟مبشرات چ: پرسيدند .ماند مگر مبشرات از نبوت چيزی منی( :ده استشاين لفظ ياد 
  .گوناگون ياد شده است

ص  ۷جممع الزوائد ج /۶۹ص ۸ج صحيح البخاری /۱۲۹ص ۶ج و ۴۵۴ص ۵مسند امحدج /۹۵۷ص۲ج:کتاب احلموطأ
  ...ديگر نابعم و /۱۹۷ص ۳املعجم الکبري ج/ ۱۳۴ص۲۴ج القاری ةعمد/ ۱۷۳



   ٢۵................................................................۱ج -بیان حق و سداد از طریق علم اعداد

 

داموس در کتاب مشا آستر نگويی  ستی، از پيشخود را ملزم دان و یمشا مقرر کرد چه آنعالوه بر 
 کنند مین توجه آسال ديگر به  ۵۰۰به مدت  ۹۴گويی  پيش -قرن سوم( :فصل دوم که نقل کردی

  ). کند میمردم آن زمان را مسرور  و شود میناگهان وحی عظيمی مبعوث  ست وها آنکه زينت زمان 
صاحب حق را معلوم کند چه  بينند که حق و که تعدادی از مردم می رؤيابه جز  اين وحی عظيم

 تواند باشد؟ چيزی می
دقت جستجو کن و با  با ده و ترين هدف خود قرار يافنت حقيقت را مهم برادرم با دقت خبوان و

اگر  کنم، میاز خداوند برای مشا طلب هدايت . و خودت را از آتش جهنم جنات ده خود منصف باش
باطل را باطل  ن را توفيق دهد وآبه تو پريوی از  حق را حقيقتاً به تو نشان دهد و و یخواستار آن باش

  . توفيق دهد به تو اجتناب از آن را توفيق به تو نشان دهد و
  .وحده هللا احلمد و

 امحد احلسن

  امام مهدی فرستاده وصی و

  ق.ـه ۱۴۲۶ول مجادی األ
ش.هـ ۱۳۸۴خرداد ماه 

                                                                                                                                                              
ی صاحله که رؤياماند مگر  آگاه باشيد که از مبشرات نبوت چيزی باقی منی(: روايت شده که فرمودند از رسول خدا 

 سنن النسائی /۳۸ص ۲ج صحيح مسلم /۱۹۲ص ۸۵ج حبار األنوار). شود میبيند يا برای او ديده  آن را می انمسلم
  .۳۶۷ص ۱۵کنز العمال ج/ ۴۱۱ص۱۳ج صيع ابن حبان /۲۱۷ص۲ج

يای ؤر(: فرمودند رسول خدا  :که کند میبزرگم از پدرش نقل  پدرم از پدر( :روايت شده که فرمود از امام رضا 
 ۴۹ج حبار األنوار -۵۸۵ص ۲من الحيضره الفقيه ج -۲۸۸ص ۱ج عيون اخبار الرضا .)نبوت است ءجز ۷۰ی ازئصادقه جز

  .۲۸۳ص
 ۸کافی ج). ی صادقهياؤمبشراتی نيست؟ يعنی ر( :فرمود می رسول خدا هنگام صبح به اصحابش(: فرمود  امام رضا

 .۱۷۷ص ۵۸ج حبار األنوار /۹۰ص



 


