کالم وحی الهی(به نام خداوند بخشنده مهربان)
و از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده مهربان است.
سوره نساء،آیه601

صحیفه سجادیه

(از زبان امام سجاد علیه السالم)

پروردگارا ! مرا از کسانی قرار بده که هنگام راحتی و آسایش
،مخلصانه توو را موی خوانند،درسوت ماننود درمانودگانی کوه از
روی اخ و ت تووو را مووی خوانند،بووه راسووتی کووه تووو سووتوده و
بزرگوار هستی.

قسمتی از نیایش22

al

zaman.org

برخی می گویند:موضوع غیبت امام زمان عج ساخته برخی از

نادان خواهد گفت :

اصحاب خصوصاً عثمان بن سعید(نایب اول امام زمان عج)است.

خدا به آل محمد احتیاجی ندارد.

پاسخ از زبان حاج آقا رضوانی(ایشان از اساتید مرکز

امام صادق علیه السالم فرمود:

تخصصی مهدویت قم هستند):

اگر غیبت امام خود را شنیدید انکار نکنید.

اول کسی که به موضوع غیبت امام زمان عج اشاره کرد

لذا موضوع غیبت امام زمان(عج)آن چنان بین شیعیان شایع و

رسول گرامی اسالم (ص) و سپس امیرالمؤمنین(ع) و سایر

رایج بود که شعرا در شعرهایشان و مؤلفان در کتاب ها به آن

آنان غیبت او را پیش بینی کرده و وقوع آن را به مردم

یکی از دوستان شهید نوروز علی امیر فخریان نقل
می کند:
در منطقه شوش دانیال با هم بودیم.
گاهی برای حراست از خط مقدم و گاهی برای پشتیبانی
نیروها،وارد عمل می شدیم.
نوروز علی در بین ما بی نظیر بود .

سربازان خورشید،ص752

ساخته عثمان بن سعید است.؟

آگاه باشید که آن جناب به طوری غایب می شود که شخص

امامان بوده است.

شهید نوروز علی

هر شب،نماز آقا امام زمان عج

آیا موضوع غیبت امام زمان(عج)

را می خواند.

www.saheb

سایت حضرت صاحب الزمان(عج)

اصبغ نباته از امیرالمؤمنین علیه السالم نـقل کرده که فرمود :

گوشزد کرده اند.

پرداخته اند.از جمله کسانی که قبل از والدت امام زمان(عج)در
مورد غیبت حضرت مهدی(عج)تألیف داشته اند عبارتند از:
-1علی بن حسن بن محمد طائی از اصحاب حضرت موسی بن جعفر(ع)
-7ابراهیم بن صالح از اصحاب حضرت موسی بن جعفر(ع)

پیامبر اکرم (ص) فرمود:

-3حسن بن علی بن ابی حمزه،معاصر امام رضا علیه السالم

سوگند به خدایی که مرا برای بشارت برانگیخت،قائم

-4عباس بن هشام ناشری اسدی،از اصحاب امام رضا علیه السالم

فرزندان من بر طبق عهدی که به او می رسد غایب می شود

-5علی بن حسن بن فضال از اصحاب امام هادی و عسکری(ع)

،به طوری که بیشتر مردم خواهند گفت:

کتاب موعود شناسی و پاسخ به شبهات ،ص342و-343برای اطالعات بیشتر به همین

خداوند به آل محمد نیازی ندارد و دیگران در اصل تولد او

کتاب مراجعه کنید .

Tlgrm.me/sahebalzaman_org

شک می کنند،پس هر کس زمان غیبت را درک کرد باید

عزیزانی که تمایل دارند عضو کانال تلگرام شوند به شماره

دینش را نگهداری کند. ....

01033636262پیام لبیک یا مهدی(عج)را ارسال کنند.

برندگان مسابقه گل نرگس321و327

سالم بر شهدای گمنام

به نام خدا

سالم بر شهدای مدافع حرم

-6خانم حبیبیان 0130...6626

-6عشق تو مرا فارغ از هر دو جهانم کرد.باز آ که فراق تو بى تاب و

-3آقای سجاد کرم زاده -4 0131...4310خانم ب ل زاده 0130...2763

توانم کرد یااباصالح عج.



-5خانم حکیم زاده -1 0161...0427جهانگیری 0161...2715

-2او ز نورش ایــن جهان روشــــن کنـــد.

پرسش گل نرگس  320

-3تـــا کــی غـــروب جمعه ببـــینــم که مـادرم یک گوشه بغض

عباس بن هشام ناشری اسدی از اصحاب کدام امام(ع) است؟

کرده،که این جمعه هم گذشت.

-4عشق مهدی هر که در قلبش نشست.آرزوی دیدنش بر دل نشست.

دل همی با دیده تر.نوای غم دمادم می نوازم
-1به نیت همه گذشتگان و به یاد آنها برای سالمتی و تعجیل در فرج امام
زمان علیه السالم صلوات-7برای ثبت صلوات به صورت غیر حضوری
تعداد صلوات را به شماره

3636262

 0103ارسال کنید.

*با عرض پوزش پیامکهای هفته گذشته به صورت اشتباهی از سامانه
پیامکی حذف شدند.

Tlgrm.me/sahebalzaman_org



مهلت پاسخ گویی تا شنبه هفته آینده ساعت 60صبح.پاسخ درست را
با نام و نام خانوادگی و نام شهر خود را به سامانه پیامکی فقط ارسال

قسمتی از سروده حاج حمید زاهدی
-5به یادت روز و شب در سوز و سازم.قرین با ناله های جان گدازم.ز نای

320

-2انصاری 0161...0213

کنید.

36300

6000

لبیک یا صاحب الزمان(عج)

*فقط بزرگوارانی که نام خانوادگی

خود را ارسال کنند در مسابقه شرکت داده می شوند.

*ختم ها برای سالمتی و تعجیل در فرج امام زمان

علیه السالم

در دو هفته گذشته توسط

م2

قرآن

شـــــــما زائــــــــــــــــرین محتر

ختم

صلــــــوات

وبیش

و هم چنیـن بیش از434444

از2000دعــــــای فــــــــــرج و 340دعــــــای

تـــوســـــل و 344

زیارت عــــــاشــورا و

660زیـــارت آل یاسین

برای سـالمـتی و تعجـــــیل

در فـــرج امام زمان(عج)خوانده

شد.امــید است که ایـــن حرکــت

مــــورد تـوجه امـــام زمان(عج) قرار بگیرید.خادمین افتخاری-از همه زائرین التماس دعا داریم

sahebalzaman_org
ما را در صفحه اینستاگرام دنبال کنید.

امام صادق علیه السالم در مورد امام مهدی(عج) فرمود:
به خدا قسم!عدالت را در خانه های مردم خواهـــــد برد،
آنچنان که سرما و گرما به درون خانه ها نفوذ می کنند.
نگین آفرینش،ج،6،ص201

