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  }َأم حسبت َأن َأصحاب اْلَكهف والرقيِم َكاُنوا من آياتنا عجبًا{
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  چاپ اول
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  ىمشس ىهجر ۱۳۹۳ مرداد ماه
  
  
  

   امحد احلسنجهت اطالعات بيشرت در مورد دعوت مبارک سيد 
  :دفرماييسايت ما بازديد  از وب لطفًا

http://almahdyoon.co  
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 :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 مهدی آغاز (عنوان 

بعداً روشن  چه آنرا از خالل ) حروف علم(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

  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 

  



  

مجع با ( شود میطور که گفته  مجع حروف مهان .های حروفی زيادی موجود است حساب و
به  ها آناما تبديل . ۳۰=  تبديل آن به اعداد جداگانه مثل حرف الم(يا مجع حروف  ،)حروف بزرگ

چنني نسبت به ارقامی که صدگان داشته  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.   

   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 ها هنگام عمل به اين علمِ دست آوردن آنه امکان ب  ساده یها اين مثال
 .ماجد مهدی به پايان رسيدسخن استاد 

  

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  میدرهای هدايت مردشايد دری از  و. ها حجت وارد کنيد آندانند بر  میملزم 
 .خدا به اندازه آدميان استه های رسيدن ب علم به دنبال حقيقت هستند چون راه

   انصار امام مهدی
 رضاأل مکن ا له يف

  ق.هـ ۱۴۲۶
  ش.هـ ۱۳۸۴

  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  

  ماجد املهدی ،نويسنده پاسخ
  شدجزء اول اين کتاب منتشر در که   امحد احلسنجواب سيد  هب

  
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .مطهرشخاندان  آل و درود بر سرور ما حممد و سپاس خمصوص خداست و
 برکاته رمحة اهللا و سالم عليکم و سيد امحد احلسنی

  .گزارم ای که برای مشا فرستادم سپاس که ميانی مشا به نامه یاز جواب
چه  آننسبت به ) نه ضرری د ورسخنی که نه نفعی دا(ام  گفتهدر ابتدا دوست دارم روشن کنم که 

لفات بلکه مهه مفيد ؤم ها و نه نسبت به کتاب باشد و در سايت مشا برای اثبات دعوت مشا است، می
مشا در جواب  د ويباش  کند که مشا وصی امام مهدی اما به هر حال ثابت منی خوب هستند و و

 و. ها کرديد که منطبق بر مشا است تفسري آن نی وآآيات کرميه قر احاديث ونامه من اقدام به آوردن 
گويد که سوره فاحته مهه چيزی که  چه کسی می اين مسئله را مردم زيادی قبل از مشا اجنام دادند و
امور  جورج بوش و اسم صدام حسني و اسم مشا و ذکر کردی در آن نيست، بلکه در آن اسم من و

چه  اقدام به نشان دادن آن دم، جواب نداديد ومنوکه طرح ی مشا به سؤال و. وجود دارد ها بيشتر از آن
 امام مهدی فرستاده باعث تعجب است که مشا برای اثبات وصی و دانيد، کرديد و از علم حروف می

 الزم بود که خود را در ابتدا  و .ميانی يا خود مهدی، به علم حروف استناد کرديد بودن خود و
علم  گويی با چه را می هستيد سپس آن  سؤامل ثابت کنيد که وصی امام مهدیاز طريق جواب 

خواهد بود ) يهو رسول املهد... امحد من هو( :سپس مشا فرموديد که جواب. حروف مستند کنی
ها اسم که جمموع حروف  ده) من هو وعد( و )من هو طاهر( و) من هو سعيد(پس نظر مشا درباره 

 .هستند  امام مهدی فرستادگانها  شود آيا مهه آن می) ۱۷( ها آن
 بعد، منظور مشا هستيد؟ انسان با نام امحد وجود دارد، چه دليلی دارد که مقصود و دنيا در چقدر

) يهو رسول املهد( ،؟کتاب خدا چيست: يعنی هو کتاب اهللا ماچگونه ممکن است که جواب 
ا مشا يآ!!! آيا مشا کتاب خدا هستيد!!! ترين چيزی است که تاکنون شنيدم خدا عجيب به!!! باشد

 قرآن کرمي هستيد؟



  

ترين شخص زمان خود نسبت  گاهآمشا  که قرآن کرمي هستيد و خيلی خوب اگر مشا مدعی هستيد
 پنهان هستند ودر سوره فاحته دو اسم وجود دارند که (که  دهيدبه سؤامل جواب  !!!هستيد به قرآن
شوند، نوشته  میغري از چيزی که با آن شناخته ه اين دو اسم ب و. عکس ديگری استبر يکی 

ه هر چند ب. ين مسئله مهم استکه ا) شوند میچگونه استخراج  و اين دو اسم چه هستند. شوند می
علت آشنا ه ب مشاکه خداوند مرا نسبت به  دآيا معتقد هستي. دهيد سؤامل را جواب منیدامن  طور يقني می

 رسول امام مهدی و) خدا(مشا را که کتاب او  قرآن کرمي، برتری داده و رازهای از رازی بودن با
  هستيد، آگاه نکرده است! 

 يدکنند، تقوی پيشه کن پريوی می مشاای که از  مردم ساده کنم که نسبت به خدا و خواهش می
 بد احترامی و چه به مذهب از قبيل بی آناز  و. دگريي مورد بازخواست قرار میکه در روز قيامت  چون

ای نه چندان دور ادعای  شک ندارم که در آينده کند و نام کردن رسيده است ما را کفايت می
 .کنی مهدويت می

کرد، هدايت  اگر خدا هدايت منی جهانيان که ما را به اين امر هدايت منود و یسپاس خدا و
 .خاندان پاکش باد شومي و درود خداوند بر سرور ما حممد و منی

  ماجد املهدی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  به جواب قبلی ماجد املهدی پاسخ فوری انصار امام مهدی 
  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
: گوئيم خطاب قرار دادی به مشا میمورد لوح  صفت ساده را با که ما  ما انصار امام مهدی

 .خواهد رسيد نسامحد احلحق  قرآن ناطق و  و وصی امام مهدی فرستادهجواب مشا از طرف 
کنيم که از مجله  آرزو می فهمند کاری نيست و کسانی که منی کوران و الل و و را به کر ولی، او

فرستد، جواب نداديد و مشا  رسولی می   ها نباشی ولی مشا به عدم اعتراف خود که امام مهدی آن
 در علمکردی که  ءادعا فرستد، و می ای فرستاده،  ايد که امام مهدی نوشتهدر کتاب خود 

به مشا  و ندارد ايیگويی که هيچ  دانی درباره آن می چه را که منی آن نويسی و مطالبی می حروف
 .گويی احلسنی می کنی و اضافه می امحد احلسنبه  را حرفیاشتباه 

دانی پس چگونه  حسينی مهدوی قائم به حق است، مشا حتی صحيح نوشنت آن را منی ايشان آری،
 ؟کنی قضاوت می

  آوری؟ را بدهد اميان می مشاجواب   سيد اگر و
شديدترين ابزار شکست است که راه  ترين و یرا داده که قو مشاسيد از ميان سخنانت جواب 

 .آن نيست فراری از
لوح هستی  خدا قسم مشا سادهه لوحان خطاب کردی ب ها را ساده آناين جواب انصاری است که 

  .خطاب قرار دادندمورد اوباش  ل وذمشا، پريوان پيامربان را ارا امثالطور که  مهان و
ما ساده هستيم چون در زمني  و از ميان ما کسانی هستند که به علوم دينی و دنيا آگاه هستند

که به خدا متعلق است  فرمودند، معروف هستيم ولی آن  بيت طور که اهل در آمسان مهان جمهول و
 .داند را جمهول منی ما

   انصار امام حممد بن احلسن املهدی
 .خداوند دينی را که مورد رضای اوست برای وی قرار دهند و

  
  



  

  جواب ماجد املهدی
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .خاندان پاکش درود بر سرور، حممد و سپاس خدای جهانيان و و

  برکاته رمحة اهللا و سالم عليکم و - آقايان انصار امام مهدی
ن آدرست  و) امحد احلسنی دسي( که نوشتم یاز اشتباه ارم وزگ از جواب مشا به نامه من سپاس

 .خواهم معذرت می -باشد می) امحد احلسنسيد (
  علمی ندارم مگر مهان گونه که خداوند  باشم و ترين فرد می جاهل ترين هستم و از ساده بله، و

سئله مکوران باشم اين  اگر از کران و ماا) جز اندکی، به مشا داده نشده استه از علم ب و( :فرمايد می
من واضح شود  خواهم بدامن تا برای مشا و کنم می دريافت می امحد احلسنرا هنگامی که جواب سيد 

 .حق است ايشانکه 
  یماجد املهد

Almahdion2022@yahoo.com 

 .ق.هـ ۱۴۲۶ /۱ج / ۲۳
  ش.هـ ۱۳۸۴/ تیر ماه/ ۹

  
  
 
 
 
 
 
 



  

   امحد احلسنجواب سيد 
 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .بر بندگان صاحل خدا بر ما و درود هللا رب العاملني و احلمد و

هشدار دادن چه کنيد پس  نه از اوليای او حکمت بالغه قبول می کنيد و نه برای امر خدا تعقل می
 .ای دارد فايده
) شکارآرسالت ( -از مجله-ای از کتب که داليل وارده که در سايت در جمموعه یگوئ مشا می .۱
 .ندارند ارزشیاست، هيچ  آمده

منان ديدند که ؤکه م  فاطمه زهرا و  ائمه و  ی صادقه به رسول خدارؤياصدها ). الف
 .باطل ايشانغري از  حق است و امحد احلسنسيد : فرمودند
  .حکمت علم و متشابه قرآن و حمکم و شناخنت). ب
  . ائمه و   ديدن پيامرب منان ومؤنزد  در بيداری مکاشفه ).ج
  .صفت مرا ذکر کرده است ن با اسم وآ که در سول خدا وصيت ر ).د
 .ذکر منودند ها آنکه مرا در    روايات اهل بيت ).ـه
  .دهد منی فريبکه از او نصيحت خبواهد،  خداوند هر و .کرمياستخاره به قرآن  ).و
از مجله علمای  و -اقرار به حاکميت خدا در مقابل دعوت مهه مستقيم و راه حق وه دعوت ب). ز

فکر  اقرار به حاکميت مردم و خمالفت حاکميت خدا و گمراهی و به باطل و -شيعه امروزی
 .انتخابات دموکراسی و

  .معجزات غيبی و خربهای ).ح
 چنني اهل کتاب با کتاب خود، يعنی اهل قرآن با قرآن و هم برای مناظره و ءدعوت از علما ).ط

  .کنم میشان مناظره  اهل اجنيل با اجنيل شان و اهل تورات با تورات
 .به مباهله دعوت ).ی

  .دعوت به قسم برائت ).ک
آيا مهه اين موارد مشکلی را ... و... و ...دعوت از بزرگان علمای شيعه برای طلب معجزه ).ل
 مشانزد  نه به وصی اميان نداری و و  اين مشا نه به پيامرب  بنابر. ندارند ارزشی کند و منیحل 



  

هيچ   خصوص ائمهه ب و فرستادگانانبياء و  داليلبلکه . ثابت نشده است نیآمساهای  رسالت
ها جتاوز  ها برای اثبات دعوت آن از طريق آن نزد تو ندارند چون داليل من مانند ايشان است و ارزشی

 )١(.شود متشابه شناخته می دانسنت حمکم و وصيت و خرب دادند که صاحب حق با   ائمه کند و منی

دالئل دعوت  کهدليل روشن کنی  با ها آنبرای  و... بعد از اين مهه انتظار دارند ظاهر شوی، و
اگر روشن نکنی برای  ها را روشن کنی تا پريوی نکنند و فايده بودن آن ها، بی برای آن ندارد و ارزشی

 .خود صفتی را از ميان اوصاف در زبان عربی پيدا کن
 ها اقامه کردم و آن یحدودها که احاديث را با اينآوردم، با  من تنها احاديث را( :یگوئ مشا می .۲

کنم  هم اکنون از مشا دعوت می .مساختروشن  طلبی حقها را به شکل واضح برای هر  مقصود از آن
توضيح دهيد که چگونه من  ها را بيان کرده و مقصود از آن ها بياوريد و که احاديث را با حدود آن

 .)ها کردم کردن آن ءاقدام به امال
مبارزه من مشا را به  و. )شده است ءاين دعوت حق از طرف ديگران هم ادعا( :یتسپس گف

 ميانی و وصی امام مهدی کرد که وی مهدی اول و ءطلبم که شخصی غري از من بياوريد که ادعا می
 را از خالل احاديث پيامرب ءاين ادعا باشد و می  اهل بيت و  اگر حداقل  ورده باشد وآ

ْمه ولَما يأْتهِم تأْوِيلُه كَذَّبواْ بِما لَم يحيطُواْ بِعلبلْ : يک دليل نياوری مصداق اين آيه خواهی بود
                                                        

با سکينه و  :فرمود ؟شود چه چيزی شناخته می اب صاحب اين امر:(گويد به امام صادق عرض کردم احلرث بن املغريه می - ١
  .۱۳۸ص ةوالتبصر ةماماإل- ۲۰۰ص :صئاخلصا -۵۰۹ص :بصائر الدرجات. )علم و وصيت وقار و

او نسبت به قبل از خدا . باشد که در هيچ کس منی شود ه میخصلت شناخت سه اب رصاحب اين ام(...  :فرمايد امام صادق می-
اثبات  ،۴۲۸ص۱ ج:الکافی .)و وصيت رسول خداست) علم(نزد وی سالح رسول خدا است و وصی اوست و سزاوارتر
  .۸۸ص ۱اهلداة ج

چيز برای مشا مورد اشکال واقع ممکن است مهه :(کند که فرمودند نقل می  اجلعفی در روايتی طوالنی از امام باقر جابر -
شدگان از اهل بيت نباشی چون که برای حممد  آگاه باش که به دنبال جدا و... سالح او پرچم و شود مگر عهد رسول خدا و

بيايد که با او که مردی از فرزندان حسني  به دنبال کسی نرو تا اين آرام بگري و. ها برای بقيه پرچم ست و علی پری آل و
چه گفته  از آن ها متسک جبو و سپس به اين. کند چه خبواهد می خدا هر سپس به حممد بن علی رسيد و سول اهللا است،عهد ر

تفسري العياشی  .)...مهراه وی پرچم رسول خدا باشد اندی مرد خارج شد و ها مهراه با سيصد و آگاه باش اگر مردی از آن
  .۲۲۲ص ۵۲نوار جاأل حبار -۶۵ص

با چه چيزی  فدايت شوم اگر عاملی از اهل بيت برود( :عرض کردم يشانکند که به ا نقل می  امام باقرابی اجلارود از 
از وی چيزی پرسيده  اقرار اهل بيت به فضل او و سکينه و و ايتبه هد :فرمود ؟شود آيد، شناخته می کسی که بعد از وی می

 .با اختالف بيشتر ۲۰۰صال صاخل - ۵۰۹بصائر الدرجات ص. )شود مگر جواب آن را بداند منی



  

نيمةُ الظَّالباقكَانَ ع فكَي فَانظُر هِملن قَبم ينالَّذ كَذَّب ككَذَل.)١( 
بلکه چيزى را تکذيب کردند که آگاهى  از روى علم و دانش قرآن را انکار نکردند؛ ها آنوىل (

گونه تکذيب  نيز مهني ها آنپيشينيان ! نشده است آن نداشتند، و هنوز واقعيتش بر آنان روشن از
  .)!کردند؛ پس بنگر عاقبت کار ظاملان چگونه بود

چه را که ذکر کرده نيست،  آنگويد که در سوره فاحته  چه کسی می(: یاما سخن مشا که گفت
  .)باشد می... جورج بوش واسم صدام حسني  ن اسم من و اسم مشا وآبلکه در 

فاحته علم مهه چيز را  .اين باطل است گومي که مهه چيز به طور تفصيلی در فاحته وجود دارد و منی
چه را که نوشتم خنواندی تا روشن شود که  مشا آن ظاهراً صورت تفصيلی وه در خود دارد ولی نه ب

و وارونه  حماسبه آن هم نه با در فاحته وجود دارند  فاطمه و  علی و  چگونه اسم حممد
  . خواهيد بلکه با داليلی از اهل بيت گونه که مشا می ، آنکردن کلمات

کنی در سوره فاحته موجود  می ءبوش کافر که ادعا کار و خراب) صدام( اسم هدام اما اسم مشا و
 فاحته باشند ومعنی کلی در مورد  که حتت عنوان خاصی و اينغري صحيح است، مگر  ءاست اين ادعا

 .باشد) املغضوب عليهم( آن هم
بازی است  جل جواب ندادم، اين سؤال نبود بلکه عناد و کردی که سؤال کردی و ءکه ادعا اما اين

باطل  های وارونه کردن کلمات يا بعضی حساب دهيد تنها چه اجنام می برای مشا روشن کردم که آن و
  !خواهی وارد باطل شوم تا به سؤال باطل مشا جواب دهم؟ غري صحيح است، پس چگونه از من می و

  .)...کنيد که مشا استناد به علم حروف میعجيب است ( :یگفت .۳
چه ساعتی قبل  آنبينی که از  بشود، می... که اينانسان اگر خود را حمترم ندانست تا . سبحان اهللا

چه  د تا روشن کند که از آنزن میراست  چپ و خود را به کند و تعجب می بود الفت گرفتهنزد وی 
  .کند دانست، تعجب می بلکه دليل مهه ادله می آن را دليل و و بود گرفته الفت با آن ساعتی قبل

اثبات ( در فصل چهارم گفتيد) مريکا عليه امام مهدی اجنگ آغاز ( در کتاب مشا با عنوان
 کند و میکه تعجب  بدان ای آنپس . منظورت علم حروف است و) علمی رياضی دليل ادله است

با علم حروف  اين دعوت حق ساليان سال وجود داشته و: تا دوباره تعجب کنی ،دانگيز تعجب بر می
بلکه مشا خود . ميانی موعود هستم و  امام مهدی فرستادهکند تا ثابت کند من وصی و منیاستناد 
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چه خودت را  آنمن تو را به  ادی و حجت خود را در اين علم کرده و) علم حروف(را ملزم به آن 
 .گفتم برايت کافی بود قبلچه در جواب نامه  اگر طالب حق باشی آن کنم و دانی، ملزم می ملزم می

ها  خمالف ده باشد و هستم تانی واضح می  کردم که امام مهدی ءکه گفتی من ادعا اما اين
  گومي من از نسل امام مهدی بيانات میکه در اين . بيان است که از طرف من صادر شده است

جامن فدای )  حممد بن احلسن العسکری( من مهدی اول از فرزندان امام مهدی وو وصی او هستم 
  ؟گوييد میسخن دروغ  زنيد و چرا مت می ای است و اين چه مغالطه .، هستماو باد
 )کنيد که وصی امام هستيدبرای مشا واجب است که با جواب به سؤال من ثابت ( :پس گفتيد .۴

 کنی را روشن ساختم و چه ادعا می بطالن آن در جواب قبلی در مورد چهارم، جواب مشا را دادم و و
اين امر  و نداريدهيچ حجتی  نتايج پيچيده خواهد بود و بنديد و کار میه های باطل زيادی را ب مشا راه

وقت ) برم از منيت پناه می(من  و. داردافکاری که در سر مشا است وجود  باطل در کتاب مشا و
به علت جهاد  ن مطالب موجود در کتاب مشا ندارم که آن مههزيادی برای روشن کردن در هم بود

ها که بالد مسلمني را به نابودی کشاندند ولی  وان فاجر آنمريکايی کافر و پريآکردن عليه نريوهای 
 ها موارد باطل و انصار در ارتباط باشيد تا يکی از آنبرای مشا اين امکان وجود دارد که با برادران 

 .متناقض موجود در کتاب را برای مشا روشن کند
 و. نه ترتيب آيات ی و می های خود را بنا بر اساس آن حساب کنی و گونه که مشا خيال می آن

مردم درست  ا برایکسی که اين ترتيب ر و... مکی و مدنی بر منسوخ تقدم دارد و در جايی ناسخ و
شتم قرار داد چرا  چون عبداهللا بن مسعود اعتراض کرد او را مورد ضرب و کرد عثمان بن عفان بود و

از مجله مصحف ابن مسعود  که مصحف وی با مصحف عثمان که اقدام به سوزاندان بقيه مصاحف و
رسيده  تازه و کس خبواهد قرآن را هر( :فرموده بودند  که رسول خدا کرد، اختالف داشت با اين

 )١(.)خبواند بر اساس قرائت ابن ام عبد يعنی عبداهللا ابن مسعود خبواند
بدان که مردی ترکی که آشنايی  و. است که اين ترتيب اهلی است ناي  چه مشا خيال کرديد اما آن

به طور که هست  را مهان ها آنمسلمانان  و هدر نوشنت کلمات اشتباه کرد کمی با زبان عربی دارد و
ها را به  اين اشتباه نوشت و) صلوة(صالة را  و )سبغت(به اشتباه کلمه سابغات را  ند، وددر آور اجرا

گفتی که  گذاری کردی و حساب کردی خود را پايه ها آنبر اساس  عنوان آياتی اهلی تصور کردی و
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 .ن آگاهی پيدا کردیآبه اسرار قر
تفسري کرده است  نهسوره منل اين گورا در اول ) طس(پس شخصی مثل مشا حروف مقطعه 

چون در اول سوره منل، و مورچه  - اساس ادعای وی بر – ) عسل: تعطيل کردن و السني: الطاء(
گونه تفسري  را اين( )ط(يا واجب است که ) کند میآن را تقسيم  برد و ها را از بني می زندگی در دانه

 ).!خود حق باشم؟ به نظر گذرد موافق بوده و چه در سر وی می کنم تا با آن
چه  آن. نگه داشتی ثابت کنم چه مشا آن را به عنوان سر خواستی که برای مشا بطالن آن می اگر و

نه  که نياز به بيان کردن باشد و است اين در حالی و. داری را ظاهر کن تا بطالن آن را بيان کنم
بدان که بسمله فاحته خود در قرآن کرمي اگر به دنبال حق هستی  که واضح باشد که باطل است و اين

 .باطنی وجود دارد ، ظاهر وبرای اين در و. است
روا وجِعيلَ ارق ورِكُمن نم بِسقْتا نونظُروا اننآم ينلَّذل قَاتافنالْمقُونَ وافنقُولُ الْمي موي اَءكُم

مهنيب رِبوراً فَضوا نسمفَالْت ذَابالْع هلبق نم هرظَاهةُ ومحالر يهف هناطب ابب ورٍ لَهبِس.)١(  
نظرى به ما بيفکنيد تا از نور مشا پرتوى «: ويندگ روزى که مردان و زنان منافق به مؤمنان مى(

اين هنگام در » !به پشت سر خود بازگرديد و کسب نور کنيد«: شود ها گفته مى به آن» !برگريمي
  .)!شود که درى دارد، درونش رمحت است و برونش عذاب ها زده مى ديوارى ميان آن

نقمت، بسم اهللا الواحد  عذاب و اما ظاهر يا اما باطن يا رمحت، بسم اهللا الرمحن الرحيم است و
 اوبلکه خداوند از  کنند بدون بسمله است و القهار است که بسمله توبه است که جاهالن تصور می

گريد  است پس بدان که خداوند خود، از کافران انتقام می كردهمنان ذکر مؤبه رحيم بودن نسبت به 
قرار دادن اشياء در : فرمود عدل چيست؟ (پرسيده شد که   علی امير املؤمنينطور که از  مهان و

 .)عکس وصف عدل است آن را توصيف کرد يعنی بر سؤال کردند ظلم چيست؟  .موضع خود
کنم که بسم اهللا  فه میضاا و. اين بسمله توبه در فاحته است باشند و اين دو اسم در فاحته می و

 و  ، علیجتلی الرمحن و  اين جتلی اهللا، حممد الرمحن الرحيم يک جتلی در ميان خلق دارد بنابر
 .است  ، فاطمهجتلی الرحيم

 شهر علم و  حممد الرمحن الرحيم است ودر آن  مدينه کماالت اهلی است و) اهللا( اين  بنابر
آن علیوازه رد  فاطمه و  الرمحن، اهللا،(طور که  هدايت هستند مهان است که سه رکن 
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 )١(.ارکان اسم اعظم هستند) الرحيم
که  )من هو سعيد، طاهر وعد(با ) هو رسول املهدی... من هو امحد(بر  ضگفتی که نق و .۵

 .باشد وارد میاست،  ۱۷ها  جمموع حروف آن
صحيح خواهد بود ) فالن فالن و با من هو فالن و) هو رسول اهللا... من هو حممد( ضبنابر اين نق

ها صحيح خواهد بود پس چگونه با آن  قضاهای علم حروف اين تن چنني بر اساس حساب هم و
  !ن هستی؟آبيان  ن به دنبال حق وآوسيله ه چگونه ب کنی و استدالل می

کردن اين مسائل بطالن علم حروف را نزد خود به طور کلی نقض کردی اگر به  مشا با نقض و
 !یصحت نقض خود اميان دار

بنابراين من سعد . مهه اين اسامی مال من هستند که مشا هيچ نقضی را وارد نکردی و با توجه به اين
  .من آن پاک زاده و وعده خداوند هستم سپر داوود و ستاره صبح و النجوم و

در اين دنيا افراد زيادی هستند که نامشان امحد است چه دليلی دارد که منظور مشا ( :وگفتی
را   بر اساس نظر مشا اهل کتب آمسانی حق دارند اعتراض کنند که خداوند حممدچنني  هم) هستيد؟

. ها کاری بيهوده است ای نداشته بلکه بر اساس اعتراضات آن ، فايدههايشان ذکر کرده در کتاب
  .که بدانی يا ندانی را متهم کنی لغو که بدون آن از کار بيهوده و   ائمه و   پيامرب وحاشا هللا و

آيا معقول است که . صفت، مسکن را ذکر کردند وها نه تنها اسم بلکه اسم  که آن با توجه به اين
 تورات و قرآن واهل  متشابه قرآن را بداند، و مهه اين موارد در يک شخص مجع شود و وی حمکم و

را   رسوالن پيامربان و و ائمه  و  رسول خدا رؤياصدها نفر در  اجنيل را به مبارزه بطلبد و
وی را تائيد کند  ها آمسانو ملکوت . به حقانيت وی اقرار کنند شخص را تائيد کنند و ينببينند که ا

را   روايات وارده از اهل بيت گويند عصر ظهور است و اين شخص در زمانی بيايد که مهه می و
بيايد  یديگر گفته شود که شايد شخص و.... فصل کند و را حل و ها آنتعارض موجود بني  بداند و

شخص مقصود در روايات و  محد باشد و دارای مهه اين صفات در آخر الزمان باشد وکه اسم وی ا
اين  آياسپس، گری نيست؟  ستيزهآيا اين عناد و  )٢(باشد وی می  ائمه و  وصيت رسول خدا

                                                        

  .کنيد ای از تفسير سوره فاحته مراجعه و گزيدهبرای آشنايی بيشتر به متشاات  ١-
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هستند در   اکنون منتظر آمدن حضرت مسيح ند وداجنام ندا  کار را يهود با حضرت عيسی
  !منودند؟ حالی که او را تکذيب

  .)...دهی سؤامل جواب منیدامن به اين  اگر چه به طور يقني می و( :گفتی .۶
 گذرد باطل است و تو می چه در سر و آنروشن کردم که در مورد چهارم سؤال قبلی جواب دارم 

فساد  بر من واجب باشد به آن پاسخ دهم وو که باطل اعالم شده  شوم مگر اين من وارد باطل منی
دليل من دائماً از قرآن  و. باشد ی از منکر می بودن آن را روشن کنم آن هم از باب امر به معروف و

 شعار و  اهل بيت و  رسول خدا اين قرآن و بنابر. است  ائمه و  سنت رسول خدا و
 .مأوی من هستند

  .)تقوا پيشه کن(: سپس گفتی. ۷
برای خود درست منايد که  مرا آزاد کند و قرار دهد و پرهيزکارانخواهم که مرا از  از خداوند می

  .نياز از جهانيان بی ف است وئور وی کرمي و
  .)دنبال تو افتادندبه لوحان ساده از مجعی  و( :سپس گفتی .۸

شرف  ها عزت و اگر منظور مشا از ساده لوحان کسانی هستند که تواضع دارند، اين امر برای آن
و  فرستادهکه ادعا کردم  عنوان اينبه ها مرا  که آن دليل اينه ب است ولی مشا در مقابل اعتراض هستيد و

کس که سخن مشا را  دهی هر هستم تصديق کردند، مورد اهانت قرار می   وصی امام مهدی
و ( )١(،وما نراك اتبعك إِلَّا الَّذين هم أَراذلُنا بادي الرأْيِ: ه منظور مشا اين استکيابد  بشنود در می

  ).کنيم لوح، مشاهده منى  اند، جز گروهى اراذل ساده کساىن را که از تو پريوى کرده
اگر مشا  پريوی کردند که اين امر کافی است واز من های پاک   قلب بدان که، اهل بصريت و و

دارای مدارک  ها اساتيد دانشگاه و دانی، بدان که بيشتر آن ارزش آن را منی های بی جز دنيا وحساب
ها  بيشتر آن دارای جنبه دينی وسيعی هستند و باشند و مهندسني می های خمتلف و رشته عاليه در علوم و

بيشتر  کنند و جنف تدريس می باشند که در حوزه علميه قم و ت در حوزه جنف میسادا را شيوخ و
فضيلت هستند  معروف به علم و یمحامامی فرزند مرحوم سيد حممد علی ها مانند سيد حسن مح آن

  .نامی پست می ها را ساده لوح و عالی آن اينان کسانی هستند که جناب
  .)جهد رسيده کافی است ختريب و به مذهب از قبيل دشنام و چه آن( گفتی و .۹

                                                        

  .۲۷: هود -١



  

 !کند؟ چه کسی به مذهب حق اهانت می
داند  ها را واجب می جهاد با آن کند و کسی که با نريوهای کافر امريکای اشغالگر مبارزه می

 خدارسول  قرآن و پذيرد و قرآن را منی غري از معصوم و کند و وکسی که به حاکميت خدا اقرار می
 ائمه و  گريد و نه در فعل پيشی منی نه در قول و ها آناز  داند و مأمن خود می را شعار و 

ياران او را  بيعت گرفنت برای وی می باشد و و  کسی که به دنبال ياری رساندن به امام مهدی
که با  آنکند؟ يا  تالش برای آن دعوت می توجه به آخرت و به زهد در اين دنيا و کند و میمجع 

که  را قانونی انتخابات اقرار کرده و حاکميت مردم و به دموکراسی و نريوی امريکايی مهسان شد و
 ؟منايد به مذهب حق اهانت می، را قبول منوده است مردم وضع کردند

  :گفت  ولی عجيب نيست، قبالً هم فرعون درباره موسی
 ىوسلْ مونِي أَقْتنُ ذَروعرقَالَ فضِ وي الْأَرف ظْهِرأَن ي أَو كُمينلَ ددبأَن ي افي أَخإِن هبر عدلْيو
ادالْفَس.)١( 
زيرا من )! تا جناتش دهد(بگذاريد موسى را بکشم، و او پروردگارش را خبواند «: و فرعون گفت(
  ).»!پا کنددگرگون سازد، و يا در اين سرزمني فساد بر ترسم که آيني مشا را  مى

  .)کنيد من شکی ندارم که به زودی ادعای مهدويت می و( :یگفت .۱۰
ن را آدر سخن خود  که اين تانی روشن است و ا نفی کرديد سپس به يقني رسيديد؟مشا شک ر
هستم بلکه من مهدی   خنواهم گفت که من امام مهدی گومي و جواب دادم که منی ذکر کردی و

رسول  و. مهراه دارده بدان که تان دروغ را ب ميانی هستم و و وصی و فرستاده اول از فرزندان او و
  .هر کس را که تکذيب کند از جرگه اميان بريون کرده است  خدا

ی را از اسرار کتاب رقطع س يقني وقطع و طور ه کنی، که ب طور که ادعا می اگر مهان و( .۱۱
که من  یدان در آخر به طور يقني می نا آگاهم و رن سآدانی که من از  به طور يقني می دانی و خدا می

 .نيستم  فرستاده امام مهدی
 .)...کنی که شک نداری و می ءاگر مهان طور که ادعا و

کنم که با يقينت اکنون عمل  میاز مشا که يقني داری، دعوت ) برم از من به خدا پناه می و(من  و 
 من فالنی فرزند فالنی از حول و( :بگو رد شده، خبور واو  اهل بيتاين قسم را که از  کن و

                                                        

  .۲۶: غافرال -١



  

 و وصی امام مهدی فرستاده بر روی حق و امحد احلسن هستم و مربا هقو قوت خدا به قوت و حول و
 امام مهدی فرستاده وصی و امحد احلسناگر  خداياگويی  ميانی موعود است سپس می و   

  )١(.)کن است بر من عذابی دردناک نازل
های متشاات که بيشتر از يک سال  طالب حوزه علميه را دعوت کردم که کتاب و ءعلما .۱۲

  .گذرد، ردی بنويسند ن میآاز صدور ) سال انشار اين کتاب(
ها را دعوت به رد حتی يک مسئله که  علمای آن طور که مهه مسلمانان و اکنون من مشا را مهان و

من بنده، فقري و حمتاج به رمحت خداوند با چند کلمه از مشا رد  منامي و ن را تفسري کردم، میآ
 .خواهم می

اللهم صل ( :خواهيم که که از خدا می اينعلت  چيست و) آل حممد اللهم صل علی حممد و: (معنی
  چيست؟) آل ابراهيم آل حممد کما صليت علی ابراهيم و علی حممد و

                                                        

  یبرا  من(:  گفت  كه  است  منوده  روايت  جمال  صفْوان ازشيخ کلينی با سندی  .ت استائقسم برم معروف به ساين قَ -١
 هامشيه بر  حضرت  كه  یهنگام. بود جا آن در منصور جعفر ابو و  بردم مي  كوفه  به را   صادق  امام  عبداهللا ابو  دوم مرتبه

  یسفيد  لباس و منود،  طلبسفيد  قاطر  کي و شد  پياده و آورد  بريون  ركاب از را  پايش كرد پيدا  اشراف) منصور جعفرا شهر( 
  به را  خودت آيا: عرض كرد  حضرت  به او شد وارد منصور بر  چون و.  بست  آن  یرو بر  یسفيد كمربند و كرد، بر در

  آن بر  من: عرض كرد منصور! ؟ یكن یم جدا  پيامربان  فرزندان از مرا تو  وقت  چه: فرمود  حضرت !؟ یا گردانيده  شبيه  پيامربان
 منصور !؟ سبب  چه  به: فرمود  حضرت.  گرداند اسري را  اطفال و بربد، را جا آن  خنل  كه را یكس  فرستمب  مدينه  به  كه  ام شده

 را  اموال و خواند، یم فرا تو  یسو  به را  مردم  خنيس  بن  یمعلَّ تو  عامل مدير و  مناينده:  كه  است  رسيده  چنني  من  به: عرض كرد
 و ، پذيرم یمن تو از را خدا  به سوگند  من: عرض كرد منصور!   نيست  یچيز  چنني  واهللا: فرمود  حضرت. آورد یم گرد تو  یبرا
 تو آيا: فرمود  حضرت. باشد مشي و  هدي و  عتاق و  طَالق  به سوگند  كه آن مگر  شوم یمن  یراض و  كنم یمن  تنازل  یسوگند  به

  هيچ نگردد، یراض خدا  به  كه  یكس حتقيقاً و حقّاً! ؟ خنورم خدا  به سوگند و  خبورم سوگند خدا  شريكان  به  كه  یكن یم امر مرا
 دور  فقه از مرا  چگونه: فرمود  حضرت !؟ دهي یم  غلبه را  فقْهت  من  برای: عرض كرد منصور . داشت خنواهد خدا از  ینصيب

 تو از  سعايت  كه  كس  آن  ميان و تو  ميان  من: عرض كرد منصور! ؟ باشم یم  خدا  رسول پسر  من  كه  یوجود با  یپندار یم
 مرد  یا: فرمود  حضرت .آمد  یساع مرد  آن تا: عرض كرد منصور!  بكن را كار  اين: فرمود  حضرت.  كنم یم  مجع  است  منوده

  عامل آشكارا و  باطن  به او و ندارد، وجود او از غري  یمعبود  كه  یخداوند  به سوگند  یآر:  گفت مرد  آن !؟ است  بوده  چنني آيا
 با را خدا  كه تو! تو بر  یوا  ای :فرمود  حضرت ! یا داده  اجنام را كار  آن تو باشد، یم  رحيم و رمحن   اسم  یدارا و ، است

  بريون خداقُوه  و  حول از  من: بگو طور اين  وليكن كشد، یم  خجالت تو  كردن  عذاب از خدا  یكن یم ياد  عظمت و  جاللت
 آخر  به  سوگندش هنوز كرد، ياد سوگند  عبارت  اين با  چني  سخن و  نمام مرد  آن  چون!  آمدم در  خودم وهقُ و  حول  به و  شدم

 بگويد  یچيز تو  عليه بر  كه را  كس  هيچ  سخن ، پس  اين از:  گفت  حضرت  به منصور. افتاد  زمني  یرو بر  مرده  كه بود  نرسيده
  .۴۴۵ص  ۶الکافی ج ). داد  مراجعت را او و داد،  حضرت  به  جائزه نيكوئی و ، كنم یمن  تصديق



  

ر تکرامناز  پيش سال ۱۴۰۰از  ای که هر روز لهأمسبر عکس به طور علمی از اين تفسري  و
از  و. است  ل حممدآ هم صلوات بر حممد و آن دانيد و ن را منیآمعنای  د، عاجز مانديد ويکن می

 چه خبواهيد و. شود میاحتياج مشا به من واضح  فقر مشا و وسيله خدا از مشا وه اين طريق غنای من ب
لعنت خدا بر هر حسود  بر مشا ثابت کردم و  روش پدرامن چه خنواهيد حجت خود را با مهان

  .که به روز حساب اميان ندارد، باد ربمتک
ةَ وكْمالْحو ابتالْك يماهرآ آلَ إِبنيآت فَقَد هلن فَضم اللّه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي م أَماهنيآت

 )١(.ملْكًا عظيما
چه خدا از فضلش به آنان خبشيده، حسد  ، و بر آن] پيامرب و خاندانش[= يا اين که نسبت به مردم (
کتاب و حکمت دادمي؛ و حکومت ) که يهود از خاندان او هستند نيز،(ورزند؟ ما به آل ابراهيم،  مى

  .)قرار دادمي]  اسرائيل پيامربان بىن[= ها  عظيمى در اختيار آن
که مشا با علم حروف  استدالمل نسبت به تو با علم حروف تعجب کردی با اينجا که  از آن و

اين به  بنابر ،فصل چهارم کتاب ) پدر ادله است اثبات علمی رياضی ترين و( کنيد می استدالل
تکرب خودت را  عناد و فرستم تا عجب و را برايت می حماسباتبعضی از اين  افزامي و معلومات مشا می

  .به خدا و اولياء او زياد کند نسبت
  .خواهد بود ۲۴ها  وی آندب کن هر حساعدد آل حممد را  و) سپاه خدا(عدد جند اهللا  .۱

  ل    ل   هـ  ا      د    ج    ن  
  مجع کوچک ۲۴=  ۵+  ۳+  ۳+  ۱+  ۴+  ۵+  ۳
  

  د    م    م    ح     ا     ل  
  مجع کوچک ۲۴=  ۴+  ۴+  ۸+  ۴+  ۳+  ۱

نفر هستند که  ۲۴ ها آنعدد  هستند و د طريق اين حساب خواهد ديد که جند اهللا، آل حمماز 
 .اند ذکر شده  مهدی که در وصيت رسول خدا ۱۲ امام و ۱۲

وإِنَّ جندنا * إِنهم لَهم الْمنصورونَ * ولَقَد سبقَت كَلمتنا لعبادنا الْمرسلني : فرمايد خداوند می .۲
که آنان ...* شده مسلموعده قطعى ما براى بندگان فرستاده ما از پيش () ٢(،لَهم الْغالبونَ

                                                        

 .۵۴: النساء ١-
  .۱۷۳-۱۷۱ :الصافات -٢



  

 ).!و لشکر ما پريوزند*شدگانند، يارى
 و. کند میاست را ذکر   ی با قائم آل حممدزپريو اهلی به پيامربان که نصرت و هاين آيه وعد

بايستی که سپاه خدا ) مهدی ۱۲ امام و ۱۲(نفرند  ۲۴ اهللا  هستند وجند    اکنون که آل حممد
ها در عامل جسمانی، و واضح است که  با ظهور يکی از آن :ست يعنیها آنوی يکی از . پريوز باشد

طور که در وصيت  من اول مهانمؤ با ظهور مهدی اول و  پريوزی امام مهدی حتقق ياری خدا و
نفر  ۳۱۳چون وی او عده . کند میآمده است، حتقق پيدا  حديث امام علی  و  رسول خدا

طور که خداوند ابراهيم را يک امت  مهانامت  کار برده است با اين که وی يکه مجع را ب است و
 ی، در صورتکار بردهه صورت مجع به را ب يؤتونَ الزكَاةَ وهم راكعونَناميد مهان طور که در  می

 .بوده است  رکوع کرده علی که کسی که زکات داده و
  .وی هستندمسا ۴۰حساب کن هر دو در عدد ) جندنا الغالبون(را با  امحد احلسناکنون 

  ن س  ا   ح  م   د     ا   ل   ح 
  مجع کوچک ۴۰=  ۶+۵+ ۸+ ۱+۳+  ۱+۸+۴+۴

  ن  و   ب ا  ل   ا  ل غ      ا       ن ج  ن  د 
  مجع کوچک ۴۰=  ۱+۳+۱+۱+۳+۲+۶+۵   + ۳+۵+۴+۵+۱

 مساوی است يعنی نصر خداوندی و) امحد احلسن( با) جندنا الغالبون(برای مشا آشکار شد که 
  .کند ن شخص در اين عامل جسمانی حتقق پيدا میآمدن آبا   نصر امام مهدی

کالمی عظيم ) جندنا الغالبون( در اين کلمات و. سخن دراز است) ۴۰( بدان که درباره عدد و
 .است
به آن  شود و میدهد که قبل از قيامت کربی واقع  در سوره دخان خداوند خرب از عذابی می .۳

 اين رود زندگی پس از آن تا قيامت کربی ادامه خواهد داشت و رود و مربوط نيست بلکه از بني می
عذاب نازل  است و  آن قيام امام مهدی و. متصل به آن است مربوط به قيامت صغری و )عذاب(

  :فرمايد خداوند می. فرستاده فرستادنشود مگر بعد از  منى
 ًوالسثَ رعبى نتح ذِّبِنيعا ما كُنمو،)ما هرگز عذاب خنواهيم کرد، مگر آن که رسولی  و() ١

  .)بفرستيم

                                                        

 .۱۵: اإلسراء ١-



  

علت تکـذيب  ه که اين عذاب بيي جا تا آن شود؟  اين رسول کيست که قبل از عذاب فرستاده می
* أَنى لَهم الذِّكْرى وقَد جاَءهم رسولٌ مبِني : فرمايد شود خداوند می وسط مردم، نازل میاين رسول ت

لَّووت ونٌ ثُمنجم لَّمعقَالُوا مو هنونَ * ا عدائع كُميالً إِنذَابِ قَلفُو الْعا كَاشإِن * شطبن موا يى إِنرةَ الْكُبطْشالْب
 * !به سراغشـان آمـد  گر  که رسول روشن اينشوند با  و از کجا متذکر مى: چگونه( )١(،منتقمونَ

ما عذاب را کمى برطرف *  »!اى ديوانه است او تعليم يافته«: سپس از او روى گردان شدند و گفتند
  .)!گرديد سازمي، وىل باز به کارهاى خود بازمى مى

کلمه رسول مبني در قرآن فقط يک بار ذکـر   ياد کرد، و اين خداوند وی را رسول و مبني بنابر
 .آن هم در سوره دخان شده و
 :اکنون حساب کن و

  :را رسول مبني خواهی ديد امحد احلسن
  س  ن د     ا   ل  ح   م   ح    ا 
  مجع کوچک ۴۰=  ۶+۵+ ۸+ ۱+۳+  ۱+۸+۴+۴
  

  ب   ي   ن   م   و   ل   س    و   ر   هـ
  مجع کوچک ۴۰=  ۵+ ۱+  ۲+ ۴+ ۳+ ۶+ ۶+ ۲+ ۶+ ۵

آن هم با  ، رسول مبني است که در سوره دخان ذکر شده، ونسامحد احلبرای مشا روشن شد که 
  .ن را پدر ادله نام ادیآاثبات علمی رياضی که مشا 

 !در کتاب خود قبول نداری؟آيا مهه اين موارد تصادفی هستند ای کسی که تصادفی بودن را 
  امحد احلسن

  ق.هـ ۱۴۲۶/  ۱مجادي 
  ش.هـ ۱۳۸۴خرداد ماه 
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  .، با زبان عربی ذکر شده استلزوم تطابق اعداد و حروف  دليلاصل مطالب به  :توجه
  امحد احلسن= ما اسم وصي املهدي  
  و ص ي   ا ل م هـ  د ي  م    س    ا      م 
۴  +۱  +۶  +۴ ) +۱۶) + (۹ = (۴۰  

  ح  س  ن م   د     ا   ل ا  ح   
۱+۸+۴+۴  +۱+۳ +۸ +۶+۵  =۴۰  
 ستاره صبح است که سپر داوود، ستاره شش ضلعی و :سابغات. 

  ب   غ     ا    ت    س    ا  
۹  +۱  +۲  +۱  +۱  +۴  =۱۵ 

 و  فاطمه و   و علی  حممد ايشانو . است معصوم  ۱۴که رقم مهدی اول بعد از 
آيد که  پس مهدی اول می ،معصوم است ۱۴ ها آنهستند که مجع   از فرزندان علی  ائمه

 .پانزدهم است
  .شعار وی سپر داوود است در قرآن از آن به سابغات ياد شده است او سپر داوود و و
َلُونمعا تي بِمحاً إِناللُوا صماعو دري السف رقَدو اتابِغلْ سماع أَن ريصب.)١(  
و عمل صاحل ! ها را به اندازه و متناسب کن هاى کامل و فراخ بساز، و حلقه زره: و به او گفتيم(

  .)!دهيد بينا هستم میچه اجنام  آن جا آوريد که من بهه ب
 امحد احلسن=  ؟ستاره داوود کيستيعنی  من جنمه داود

  د   ا   و  د   ن  ج  م  ت    ن  م  
۴+۵ +۵+۳+۴+۴ +۴+۱+۶+۴  =۴۰  
  

  ن   ح    س    ل    ا   م   د      ح  ا  
۱+۸+۴+۴  +۱+۳  +۸  +۶+۵    =۴۰  
 ۳۷=  ما هو كتاب اهللا              ۳۷=  من هو امحد  

 ۳۷=  هو القرآن الكرمي      ۳۷=  هو رسول املهدي
                                                        

 .۱۱ :سـبأ -١



  

   ۳۷=  النبأ العظيم
   هوالنبأ العظيم=  القرآن الكرميهو =  هو رسول املهدي= ما هو كتاب اهللا=  من هو امحد

قرآن ناطق  و  حجت از آل حممد بدان که حجت بر خلق کتاب خدا در هر زمان است و و
 .نباء عظيم خواهد بود  علی ابن ابيطالب و  حممد وصی رسول اهللا  و. در هر زمان است

 اختالف و که درباره نباء عظيم نباء عظيم است چون  در اين زمان وصی امام مهدی و
 .خصومت هست

يمظأٌ عبن وونَ * قُلْ هرِضعم هنع متا كَانَ * أَنم يلْ لع نلَى إِذْمالْأَع لَأمٍ بِالْم خونَيمصت.)١( 
مرا بر فرشتگان *  کنيد میمشا از شنيدن آن خرب بزرگ اعتراض * آن خرب بزرگ عامل است: بگو(

  .)گو داشتند علمی نبودو و گفت عامل باال که خصومت
و وصی امام   که خصومت بر باب رسول خدا. آن است درگو به علت و خصومت و گفت و

 .است  وی درِ ورود به امام مهدی  است چرا که  مهدی
 حييی  ذکريا و سوره مرمي که خمصوص حضرت عيسی و است. 

  .باشند که سر سوره می. است) کهيعص( در اول سوره حروف مقطعه
 ع    ص   یهـ      ک
  مجع کوچک ۲۴=  ۹۰  ۷۰  ۱    ۵   ۲۰

  .هستند   آل حممد= جند اهللا=کهيعص: روشن شد که و
طور که ثابت  مهان. است جند اهللا=    آل حممد= با مجع کوچک  ۲۴=کهيعصکه   ائیج تا

جن است  در برابر شياطني انس و  دژی) کهيعص(طور روشن شد که  است مهان ۲۴ ها شد عدد آن
  .چون مناينده جند اهللا است

  

 امحد=  حم عسق  
 ق   س    ح   م    ع   

پيدا  تغيريبه مجع کوچک  مجع بزرگ و ۱۷=  ۸+۷+۲=  ۲۷۸=  ۱۰۰  ۶۰   ۷۰ ۴۰ ۸
سوره شوری دارای علم  اول سوره شوری است و) حم عسق(است و  )امحد( کند که عدد اسم می

 .حکم خداست و )١(سوره شوری سوره قائم ذکر کردند و  طور که اهل بيت مهانزيادی است 
                                                        

  .۶۹-۶۷ :ص -١



  

يسعى ووسمو يماهرإِب ا بِهنيصا ومو كا إِلَينيحلَـى   أَوع ـركَب يهقُوا ففَرتال تو ينوا الديمى أَنْ أَق
 اللَّه هإِلَي موهعدا تم نيرِكشالْمنِيبي نم هي إِلَيدهياُء وشي نم هبِي إِلَيتجي.)٢(  

دين را برپـا  : چه را بر تو وحى فرستادمي و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش کردمي اين بود که آن(
چه مشا آنان را بـه سـويش دعـوت     آنو بر مشرکان گران است ! داريد و در آن تفرقه اجياد نکنيد

  .)کند گزيند، و کسى را که به سوى او بازگردد هدايت مى خداوند هر کس را خبواهد برمى! کنيد مى
  .است امحدکه ) حم عسق( وی  سر آن در ابتدای آن است و و
 ِي الذِّكْرذ آنالْقُرص و.)٣( 
 .)ص، سوگند به قرآىن که داراى ذکر است(
  )٤(.ری است که در عرش جريان دارد) ص( و
و رکن ميانی ر موجود در شت است که اعمال بندگان از طريق آن پذيرفته  حجرميانی  و

شود که ميانی است  به زمني منتهی می رسد و به شت می و هاين ر از عرش آغاز شد )٥(شوند می
که مهدی به ميانی و ) اسم وی امحد وعبد اهللا ومهدی( باره وی فرموده استدر  کسی که پيامرب

                                                                                                                                                                                          

) قاف(ست واهای قائم  حم عسق عدد سال( :فرمايد کند که شنيدم می نقل می حييی بن مسريه اخلثعمی از امام باقر  -١
يات تأويل اآل .)علم مهه در محعسق است سبزی آمسان از آن است و کوهی است از زمرد سبز که دنيا را احاطه کرده است و

  .)علم مهه چيز در عسق است و( آمده و ۶۴ص ۷مج  ۲۵تفسري الربهان ج -۵۴۲ص ۲شرف الدين احلسينی ج
 .۱۳ :الشورى -٢

-٣ ۱ :ص.  
ای است که  چشمه و. ری است در زير عرش چشمه دارد) ص(اما  و(... : که فرمود روايت شده  از امام صادق -  ٤

  .۲۲خبار ص معانی األ .)ن وضو گرفتآاز  معراجپيامرب هنگام 
چيست که امر شده از آن ) ص( فدايت شوم عرض کردم( :کند که در حديثی نقل می  از امام کاظم -اسحاق بن عمار -

علل الشرائع ج  .)مناز بر پا دارد قرآن خبواند و بگريد و ءبه او امر شد که وضو) الذکر يص والقرآن ذ( :فرمود ؟غسل گريمي
  .۳۳۵ص  ۲
طهارت  های سجود را غسل بده و حمل نزديک شو و) ص( به ای حممد: سپس به او وحی شد:(فرمايد می  امام صادق -

 ۳الکافی ج. )شود آبی است که از ساق راست عرش نازل می و آنرسول خدا نزديک شد  .برای خدايت مناز برپا کن کن و
  .۴۸۵ص 

 :فرمود و .شومي رکن ميانی در است که از طريق آن وارد شت می:(کند که فرمود نقل می  صدوق از امام صادق - ٥
از شت است که اعمال بندگان از آن  رودیدر آن  دارای دری از درهای شت از هنگامی که باز شده، بسته نشده است و

 .۲۰۸ص ۲من ال حيضره الفقيه ج .)گريند جا مورد قبول قرار می



  

 چنني ميانی،  هم شود و میهم مهدی خوانده   اين امام مهدی بنابر. است  مهدی وزير امام
 .شود می خواندهمهدی   بنابر وصيت رسول خدا

 .االن حساب کن و
   ۹۰=  هو املهدي اليماين و و ۹۰=  ص

   املهدي=  ص :شود که روشن می
  .خوانيم  شود در قرآن می میمربوط   با مهدی) ص(چه به  اکنون آن و
 ِي الذِّكْرذ آنالْقُرقَاقٍ * ص وشو ةزي عوا فكَفَر ينلِ الَّذب * ـادفَن نقَر نم هِملقَب نا ملَكْنأَه ا كَمو

   )١(.ساحر كَذَّاب وعجِبوا أَنْ جاَءهم منذر منهم وقَالَ الْكَافرونَ هذَا * والت حني مناصٍ
  پايان يافت جزء دوم سداد بيان حق و

   انصار امام مهدی
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برار نوشته صباح ، کتاب األالرقيم جزء اول الکهف و ها را از کتاب جا بعضی از حساب در اين
  .الزيادی انتخاب کردمي

 ،)کسیچه يعنی  من هو( نويسنده به سؤال باشد و ها با مجع کوچک می ای از حساب اين جمموعه
از جزئيات  .جواب مساوی خواهند بود در نتيجه سؤال و کند و می ءاکتفا) اويعنی  هو( و جواب

  .هر کس جزئيات را خواستار است به کتاب مذکور مراجعه کند. صرف نظر کردمي
  

  جواب  سؤال
   ۳۶=  من هو اليماين 
  ۳۶= من هو الرياح 
  ۳۶= من هو السبيل 
  ۳۶= من هو الدابة 

  ۳۶= هو داعي اهللا 
  ۳۶= هو املندوب  

  

  
  جواب  سؤال

  ۳۸= من هو املهدي  
  ۳۸= من هو املنتظر  

  

  ۳۸= هو دابة األرض 
  ۳۸= هو اخلليفه  

  ۳۸= هو نائب املهدي 
  

  جواب  سؤال
   ۴۰=  من هو بقية اهللا 
  ۴۰= من هو احلارث 
  ۴۰= من هو احلجة 
   ۴۰= من هو حممد 

  ۴۰= هو الركن الشديد 
  ۴۰= هو رسول مبني  

  ۴۰= هو الذي يلي أمره 
  ۴۰= هو الكساء اليماين 

  
  

  جواب  سؤال



  

   ۴۵=  من هو داعي اهللا 
  ۴۵= من هو املندوب 

  

  ۴۵= هو أول املهديني 
  ۴۵= هو معز األولياء 

  ۴۵= هو وزير املهدي  
  ۴۵= هو طالع املشرق 

  ۴۵= هو الذي شبه هلم 
  ۴۵= اصله  هو خامالً

  ۴۵= هو املكىن بعمه 
  

  جواب  سؤال
  ۴۶= من هو وكيل اإلمام 

  ۴۶= من هو داعي احلق  
  ۴۶= من هو نائب املهدي 

  ۴۶= هو رسول املهدي 
  ۴۶= هو امليت احلي  

  

  
  جواب  سؤال

  ۴۸= من هو درع داود 
  ۴۸= من هو املصلح  

  ۴۸= من هو حجة اهللا 

  ۴۸= هو املوتور بأبيه 
   

  
  

  جواب  سؤال
  ۴۹= من هو الركن الشديد 

  ۴۹= من هو رسول مبني 
  ۴۹= من هو الذي يلي أمره 
  ۴۹= من هو الكساء اليماين 

  ۴۹= هو رجل منا أهل البيت 
  ۴۹= هو ذبح عظيم 

  
  جواب  سؤال



  

   ۵۱=  من هو قائم آل حممد 
  ۵۱= من هو رسول اإلمام 

  ۵۱= من هو املوعود 
  ۵۱= من هو مذل األعداء 

  

  ۵۱= هو امحد احلسن 
  ۵۱= هو نائب اإلمام املهدي 

  ۵۱= هو جنمة الصبح 
  ۵۱= هو ابن اإلمام املهدي 

  ۵۱=الذاريات  هو بن يس و
  ۵۱= هو حبل اهللا املتني 

  
  جواب  سؤال

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

  ۵۲= من هو املنصور 
  ۵۲= من هو خامل األصل 

  
  

  ۵۲= هو صراط مستقيم 
  ۵۲= هو جنمة الصباح  

  ۵۲= هو فالن بن فالن 
  ۵۲= هو خليفة املهدي 

  ۵۲= هو الذي يهدي إىل احلق 
  ۵۲= الذاريات  هو ابن يس و

  
  جواب  سؤال

  ۵۳= من هو خليفة القائم 
  ۵۳= من هو ناقة صاحل  

  

  ۵۳= هو مندوب املنقذ 
  ۵۳= هو العبد الصاحل  

  ۵۳= هو الذبح العظيم 
  ۵۳= هو املؤيد جبربائيل 

  
  جواب  سؤال

   ۵۴=  من هو معز األولياء 
  ۵۴= من هو وزير املهدي 
  ۵۴= من هو طالع املشرق 

  ۵۴= هو املستحفظ 
  ۵۴= هو منقطع النسب  

  ۵۴= هو املستحفظ 



  

  ۵۴= من هو الذي شبه هلم 
  ۵۴= اصله  من هو خامالً

  ۵۴= من هو املكىن بعمه 
  ۵۴= من هو أول املهديني 

  ۵۴= هو منقطع النسب 

  
  جواب  سؤال

  ۵۵= من هو امليت احلي 
  

  ۵۵= هو حرز فاطمة 
  ۵۵= هو مقطوع النسب 

  ۵۵= هو وكيل اإلمام املهدي 
  

  جواب  سؤال
  ۵۷= هو من ولد احلسني   ۵۷= من هو املوتور بأبيه 

  
  جواب  سؤال

  ۵۹= هو وصي اإلمام املهدي   ۵۹= من هو أول املؤمنني 
  ۵۹= هو وزير اإلمام املهدي 

  
  جواب  سؤال

  ۶۰=  من هو امحد احلسن 
  ۶۰= من هو ابن اإلمام املهدي 

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

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

  ۶۰= هو رسول اإلمام املهدي 
  ۶۰= هو الصراط املستقيم  



  

  
  جواب  سؤال

   ۶۱=  من هو خليفة املهدي 
  ۶۱= الذاريات  من هو ابن يس و

  ۶۱= من هو جنمة الصباح 
  ۶۱= من هو فالن بن  فالن 
  ۶۱= من هو صراط مستقيم 

  ۶۱= من هو الذي يهدي اىل احلق 

  ۶۱= هو القدمي اجلديد 
  ۶۱= هو املقتول املصلوب

  ۶۱= هو احلجة بن احلسن 

  
  جواب  سؤال

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

  ۶۴= من هو حرز فاطمة 

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

  ۶۴= هو مندوب اإلمام املهدي 
  

  جواب  سؤال
  ۶۶= من هو أول أنصار املهدي 

  ۶۶= من هو من ولد احلسني 
  ۶۶= من هو الذي يلي أمره 
  ۶۶= من هو الكساء اليماين 

  ۶۶= هو خليفة اإلمام املهدي 
  ۶۶= هو باب اهللا الذي منه يؤتى 

  
  جواب  سؤال

  ۶۷=هو امحد احلسن اليماين   ۶۷= من هو الذي يلي أمره 

  ۸۴=التقوى  هو صدر اخلالئق ذو الرب و  ۸۴=من هو امحد اليماين املوعود 



  

  ۵۸= هو اليماين املوعود   ۵۸= من هو رجل منا أهل البيت 
  ۵۸=هو الذي يلي أمره 

  ۶۸= من هو وصي اإلمام املهدي 
  ۶۸= من هو وزير اإلمام املهدي 

  ۶۸= هو نذير من النذر األوىل 

  
  جواب  سؤال

  ۷۰= من هو القدمي اجلديد 
  ۷۰= من هو املقتول املصلوب 

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

  ۷۰= هو املوىل الذي ويل البيعة 
   

  

  
  جواب  سؤال

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

  ۹۲= االفتراء  من هو قاطع حبائل الكذب و

  ۹۲= هو املندوب امحد احلسن اليماين 
   

  
  

نوشته صباح الزيادي اين حساب را با مجع بزرگ  )كتاب األبرار( ۱الرقيم ج كتاب الكهف و از و
  .آورمي می

  جواب  سؤال
  ۲۱۳= هو امحد احلسن   ۲۱۳= من هو ويل اهللا  

  

  .نوشته صباح الزيادی انتخاب کردمي به پايان رسيد) الکهف و الرقيم(چه از  کتاب  آن«
  انصار امام مهدی 

) له يف األرضمكن ا(  
ش.هـ ۱۳۸۵/ آبان ماه ۸/ دوشنبهبرابر  با  ق.هـ ۱۴۲۷/ حمرم احلرام /۷



  


