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 تسم الرب المهدی)عج(

 هیچ کس ته مه وگفت: عج یا اتا صالح المهدی

چشا وِ تَ سٍی فشش هجالس ها لذم  .تلىِ تِ هعٌای ًذیذى ّن ًیست .وِ غیثت ضوا تِ هعٌای ًثَدى ًیست

 .ًویطٌاسین ٍلی ها ّن تَ سا هیثیٌین ،تیٌی ٍ هیطٌاسی هیگزاسی دس تیي هایی هاساهی

 وگفت:  مه ته کس هیچ عج الزمان صاحة یا

لا سا ًِ یه تاس تلىِ تاسّا دیذُ آخالیك اًگطت تِ دّاى هیواًٌذ وِ ها ایي  آیی هگش ًِ ایٌست وِ ٍلتی هی

هطىل تَ ًیست  .ًطٌاختي ّن گٌاُ هاست  م ؟ًٍطٌاختِ ا !!؟دس تیي هایی ٍلی غایثی !!پس تَ ایٌجایی !!؟این

 ...اخت تَ غیثت حذالل تشای خَدم توام ضذًی است.ایىاش دس ًَجَاًی تِ هي گفتِ تَدًذ وِ تا ضٌ

 ومیداوستم:  عج یا اتا صالح المهدی

ًویذاًستن وِ ضوا دعا وشدًواى سا دٍست داسی ٍ  .وٌذ سا ًضدیه هی آىوِ دعای ها دس فشج ضوا اثش داسد ٍ

.تِ ها ًشسیذ وِ ساص فشج ٍ ظَْست دس دعای ضة ٍ سٍص ها ًْفتِ وِ خیلی تشای فشج هي دعا وٌیذ :فشهَدُ ای

اللْن "دس لٌَت ًواصش  :الذیٌی تضسگَاس سفاسش وشدُ ای وِ اهلل تْا آیِ اگش تِ هي گفتِ تَدًذ وِ تِ.است 

 جَاًی لٌَتواى سا صیثا هیخَاًذین.  /ها ّن اص ّواى دٍساى ًَ .سا صهضهِ وٌذ"َلیهي لو

 م که:مهدی جاوم ومیداوست

تِ ها ًگفتِ تَدًذ وِ دس دیذاس علی تي هْضیاس اَّاصی وِ  .وِ سهض دیذاس ضوا پاوی ٍ دٍسی اص گٌاُ است

علت دٍسی ضوا اص ها چٌذ گٌاّی  :تَدی تِ اٍ فشهَدُ  ،تیست سال تِ اًتظاس ایستاد تا ضوا سا هاللات وٌذ

. گفتن ضثی تِ ست ضیعیاى ااعوال تذ ضوا ،تَد وِ اًجام هیذاد ٍفشهَد ی وِ علت دس پطت پشدُ تَدى ها

 ../گفتا وِ هي ّن اص تَ تشن گٌاُ خَاّن .....هْذی ارى ًگاُ خَاّن 

 :قای خوب مه آ

تِ ها ًگفتِ تَدًذ وِ !!! تِ ها ًگفتِ تَدًذ وِ جای ضوا دس للة هاست ًِ دس جضیشُ خضشا ٍ هثلث تشهَدا

 ؟؟وِ ضوا وجایی ذ:ت اهلل تْجت پشسیذًآیهَاظة تاضین تا ضوا سا اص هْواًی للثواى تیشٍى ًىٌین . ٍلتی اص 

 ...هَاظة تاضیذ تیشًٍص ًىٌیذ ،لا دس للة ضواستآایطاى جَاب داد وِ 

 موالی مهرتاوم ومیداوستم که:

ٍ لتل ٍ وطتاس اص سٍش ضوا تِ دٍس است. هگش  ،ْشتاًتش اص هادسّضاس تاس ه .وِ ضوا هْشتاًتشیي فشد عالن ّستیذ

ٍ سٍش جذ تضسگَاستاى سسَل هْش ٍ سحوت عول وٌیذ وِ دس فتح هىِ تا ایي ًِ ایٌست وِ لشاس ضذُ تش سیشُ 

 ..صسدُ تَدًذآوِ لذست داضت اص ّوِ گزضت اص ّواى وساًی وِ اٍ ٍ یاساًص سا 

 ای عزیز خدا
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غوٌان ٍتا ضادی ها ضادهاى هیطَی ٍ ًسثت تِ ها اص خَدهاى هْشتاًتش ٍ ،ا تا غن هي هي تاصُ فْویذم وِ ضو

دلسَصتشی ٍ صالح هشا تْتش اص خَدم هیذاًی ٍتِ سعادت ٍ ووالن هطتاق تش اص خَدم ّستی. ایىاش ایي 

 .ضذ اًیس ٍ هًَس ایي غشتت ٍ تٌْایی هی للثن ،حال دیگشتا دسن هیىشدم تا  اًیهْشتاًی سا اص ًَجَ

 خوب مه ومیداوستم که: آقای

دضوي دسٍى ٍ تشٍى دهاس اص ،فشاهَش یاضوا ّویطِ ٍدس ّوِ حاالت تِ یاد هاّستی ٍ اگش ها سا سّا وٌی 

ّشگض ضوا سا "وِ فشهَدی:صحثت صیثای ضوا هی افتن  آىچمذس ضاد هیطَم ٍلتی یاد  آٍسد. سٍصگاس ها دس هی

 ..گفتوسی تِ هي ًگفت وِ هیطَد تا ضوا حشف صد دسد دل وشد ٍ غصِ ّا سا لصِ ٍاس .اص یاد ًثشدُ این

طَالًی ضذى غیثت ضوا تخاطش ًذاضتي یاس است ٍ هي چمذس دیش داًستن وِ ای عضیض دل هي ًویذاًستن وِ 

دهی تش هي ّن هیتَاًن یاس ضوا تاضن. اها هیذاًن حاال ّن دیش ًطذُ اگش ضشٍع وٌن لثَلن هیىٌی ٍ هْش خا

..)تٌا تش سٍایت یه حلمِ یاساى دُ ًفش ّستٌذ 313پیطاًی ام هیضًی .هي حتی ًویذاًستن یاساى ضوا تیطتش اص 

 ّضاس ًفشی ّن جض اعَاى حضشت ّستٌذ.(

 :تودکه وگفته مه ته کس هیچ عج  المهدی صالح اتا یا

عْذّایی وِ ضایذ دس ظاّش  .ضواستیىی دیگش اص ساُ ّایی وِ هشا تِ یاسی ضوا ًضدیه هیىٌذ تستي عْذ تا 

 ....ِ ًوایص خَاٌّذ گزاضتاها دس گزضت صهاى اثشات پشتاسی سا ت ،وَچه تاضٌذ

 :ای پدر مهرتاوم عج یاته الحسه

هي اصال ًویذاًستن وِ تِ خاطش ضوا تاساى هیثاسد .ًویذاًستن هحَس ّستی ضوایی ٍ ّستی تذٍى هحَس 

ِ ّوِ هیشسذ. اًساًْا ٍ حیَاًات ٍحتی ضاخِ ّای دسختاى گشدضی ًذاسد .فیض خذا اص طشیك ضوا ت

 .ًْا تشساًیذآپایذاسیطاى تِ ضواست تا فیض خذا سا تِ 

 :ای اقای خوتم هیچ کس ته مه وگفته تود که

ٍسد ٍ اطاعت ّواى صشاط هستمیویست وِ آضٌاخت ضوا عطك ساستیي ایجاد هیىٌذ ٍ عطك اطاعت هی 

ٍ صالحیي ٍ صذیمیي هیگزاسد ٍ ایٌاى ّواى اّل تیتی ّستٌذ وِ تِ هي دست هشا دس دست اًثیائ ٍ ضْذا 

 اها وذام ضٌاخت؟ ،تال پشیذى هیذٌّذ تا وشاًِ تی ًْایت پشٍاص وٌن

 ای غریة و سر گردان  ای تهتریه خلق خدا

 وِ هیطَد تِ ضوا ّذیِ داد ٍ ضوا سا خَضحال وشد اگش تِ هي هیگفتٌذ وِ سِ تاس سَسُ تَحیذًویذاًستن 

 صّش ًواصم یه ختن لشاى تِ ضوا ّذیِ هیذادم تا ّش سٍ تعذ اص هي اص ّواى ًَجَاًی ،ثَاب یه ختن سا داسد

.ایي ّذیِ ًا لاتل است ٍلی احساى ضوا دس هماتل ّذیِ هي ایي لاتلیت سا داسد وِ هشا عضیض تش اص دیشٍص تاضن

 هي ًگفت استاد هحوَدی()تلخیص اص وتاب ّیچ وس تِ ..تِ عضت تٌذگی ٍ خذهت ضوا تشساًذ
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