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 و احلمدهلل رب العاملین

 خداوندا بر حممد و آل حممد درود فرست و در کار ما گشایش و راه جناتی بگذار

 یا هو یا من ال هو اال هو، بر حممد و آل حممد درود فرست و ما را بر قوم کافر پیروز گردان

معانی زیادی دارد، و برای هر معنا،  در کتاب متشاهبات تبیان منودم که سخنان متشاهبه ائمه 
مصداقهای زیادی هستند که بر حسب مکان و زمان به وقوع می پیوندند، و از این متشاهباتی که از 

واجب بودن و  می باشد، و آنان ( دجال)وارد شده است، مهانا  و اهل بیتش  رسول اهلل 
ایستادگی و جنگ علیه دجال را تأکید کردند، با اینکه او دارای قدرت مادی فراوانی می باشد، و بر 

، و گمان منی  (کوهی از آتش و کوهی از غذا دارد) :ه استوارد شد حسب سخنانی که از آهنا 
و اهل بیتش  اهلل در این روزها بر مؤمنان پریو روایاتی که از رسول  کنم که مصداق سخنشان 

ایراد شده اند پنهان باشد، و بلکه می خواستم کسانی را که غفلت آهنا را راست یا چپ برده و از  
 .حق روی برگردانده که مهانا مانند خورشید در سینه ی آمسان قابل انکار منی باشد را یادآوری کنم

بُُه اللَُّه اْلَعَذاَب اْْلَْكبَ َر * ِإَّلَّ َمن تَ َولَّى وََكَفَر *  لَّْسَت َعَلْيِهم ِبُمَصْيِطر  *  َفذَكِّْر ِإنََّما أَنَت ُمذَكِّر  ﴿  فَ يُ َعذِّ
َنا ِإيَابَ ُهْم *  َنا ِحَسابَ ُهمْ * ِإنَّ ِإلَي ْ  .12-12انبیا .﴾ثُمَّ ِإنَّ َعَلي ْ

ى كه روى بگرداند و كفر مگر كس* بر آنان تسلطى ندارى * اى  پس تذكر ده كه تو تنها تذكر دهنده)
* در حقیقت بازگشت آنان به سوى ماست * كه خدا او را به آن عذاب بزرگرت عذاب كند * ورزد 

 (.آنان به عهده ماست[ خواسنت از]آنگاه حساب 

و اهل  رسول خدا . است( دجال)پس آیا بر مؤمنان خمفی است که آمریکا مصداق بزرگ برای 
دجال از کوه سنام می آید و مردم را فریب می دهد، و مهراهش  : )بدین معنا که: فرمودند بیتش 

 (.                                                                                                   کوهی از آتش و کوهی از غذا است
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 (. من پروردگار بزرگ مشا هستم... وی من آییدمی آید و می گوید ای یارامن به س: )و فرمودند 

و بر كسی پنهان نیست که آمریکا از کویت از سوی کوه سنام موجود در سفوان وارد عراق شد، و بر  
کسی پنهان نیست که کوه آتش مهان ابزارهای جنگی آمریکایی می باشد، و نیز بر کسی پنهان منی 

رونق و دوالر آمریکایی است، و پنهان منی باشد که آمریکا  باشد که کوه غذا مهان اقتصاد آمریکایی پر
امروز  یاران خود را  نداء می دهد و در برابر حکم خداوند منزه اعرتاض می کند و خود قانونگذاری و 
تعینی می کند و می خواهد آن را بر مردم واجب گرداند؛ آن ادعاء می کند که پروردگار بزرگتان می 

و این دجاالن ادعاء می  . ک چشم منی بیند، چشم مصلحت شیطانِی آمریکاییباشد، و او جز با ی
. می باشند، با این مهه فسادی که دارند و فساد به پا می کنند کنند که آهنا منایندگان عیسی مسیح 

پس آمریکا مهان مسیح دجال می باشد که در زمنی منتشر شد تا آن را پر از فساد کند، و آمریکا مهان 
 .              یک چشم می باشددجال 

 .12روم .﴾ ...َظَهَر اْلَفَساُد ِفي اْلبَ رِّ َواْلَبْحِر ِبَما َكَسَبْت أَْيِدي النَّاسِ ﴿

 ...(.به سبب آنچه دست هاى مردم فراهم آورده فساد در خشكى و دریا منودار شده است)

ست، و آیا کسانی که در برابر آمریکا آیا برای کسانی که با آمریکا زد و بند دارند هبانه ای باقی 
 .ایستادگی نکرده و منی جنگند عذر و هبانه ای باقی ماند

و داخل در والیت خداوند سبحان و متعال منی باشد مگر  و هر انسانی در والیت امام مهدی  
                                                                                                              .           اینکه به طاغوت کفر ورزد که مهانا طاغوت امروز دجال و شیطان بزرگ، آمریکاست

َتْمَسَك ََّل ِإْكَراَه ِفي الدِّيِن َقد ت َّبَ يََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمن بِالّلِه فَ َقِد اسْ ﴿
 .152بقره .﴾بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقَى َّلَ انِفَصاَم َلَها َوالّلُه َسِميع  َعِليم  

در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بریاهه خبوىب آشكار شده است، پس هر كس به طاغوت كفر ورزد )
ند و خداو  و به خدا اميان آورد به یقنی به دستاویزى استوار كه آن را گسسنت نیست چنگ زده است،

       (شنواى داناست
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لعنت خدا بر شیطان ... لعنت خدا بر دجال و سربازانش باد... لعنت خدا بر شیطان و سربازانش باد
لعنت ... لعنت خدا بر سفیانی... لعنت خدا بر دجال بزرگ و سربازانش باد... بزرگ و سربازانش باد

لعنت خدا بر کسی باد که با دجال بزرگ ... لعنت خدا بر سفیانی و سربازانش باد... خدا بر سفیانی
  .جننگد

، و لعنت ائمه و پیامربان و فرستادگان و الم اهلل علیهاس، و فاطمه ، و علی لعنت خدا و حممد 
 .لعنت فرشتگان و نیکوکاران بر کسی باد که با دجال بزرگ جننگد

آیا ابالغ کردم؟ خداوندا خود   آیا ابالغ کردم؟ موال و سرورم امام حممد بن احلسن املهدی! خداوندا
 .بر این امت گواه باش

 

 

 پیروز به خداوند منزه و بلند مرتبه

 وصی و فرستاده ی امام مهدی 
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