
  به نام خدا و به یاد حجت خدا 

  عذاب فوري
دیدین بعضیا میگن آقا این چه وضعشه چرا هرچی دعا نمیکنیم خدا مستجاب نمیکنه اصال . . . بحثی که امروز دارم یکم گوش دادنش جیگر آدم رو حال میاره 

چهارتا دعا کردي خدا مستجاب نکرد قرار نیست اگر ! عزیز دل ! بنده ي خدا ! به همون افراد باید این داستان رو گفت که آقا . . . انگار خدا صداي مارو نمیشنوه 
اما متاسفانه . . شاید به صالحت نبوده که مستجاب نشده  . . . بگی خدا حتما صداي مارو توي عرش گذاشته رو حالت سکوت پس هر چی دلمون میخواد بگیم 

آقا اگه دعا کردي مستجاب . . .  خواسته هاشون به خدا میگن  دیگه هرچرت و پرتی به دهنشون میرسه تو. . . یکسري افراد نمیدونن که تعارف اومد نیومد داره 
شاید خدا دقیقا در همون لحظه بخواد هر دعایی که بندش کرد رو مستجاب کنه دقیقا همون . . نمیشه دلیل نمیشه که اگر یک عذاب هم بخواي مستجاب نشه 

  لحظه هم بنده براي خودش عذاب بخواد 

  !تقاضاکننده اي تقاضاي عذابی کرد که واقع شدیعنی . . . میدونید یعنی چی ؟؟؟    سأَلَ سائلٌ بِعذابٍ واقعٍ داریم توي قرآن آیهمیدونستید 

  میدونستین کسی در تاریخ عذابی رو از خدا خواسته و خدا همون لحظه عذاب رو نازل کرده 

و دست امیرالمونین رو بلند کردن و با صداي بلند  فر جانشین خودشون رو معرفی کردنهزار ن 120ماجرا از این قرار بوده که دقیقا بعد از غدیر که پیامبر جلو 
  خبر به گوش فردي به اسم حارث فهري رسید که همه بشنوند فرموده بودند من کنت موال فهذا علی موال 

منطقه اي به نام ابطح حضور در  که گویا در اون روزاونجا بودن  حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله مت جایی که به س اومدبه سرعت شد شترش حارث بن نعمان فهري سوار بر 
امر کردي ما را ! یا محمد (((  :گفت و یارانشون بودن  با صداي بلند و گوش خراشیصحابه بین در  که اون موقع وقتی پیامبر رو دید با غرور از اسبش پیاده شد  پیامبر ،داشتن 

قبول  ،قبول کردیم و امر کردي که زکات بدهیم ،امر کردي ما را که پنج نماز بگزاریم سپسقبول کردیم ما انب خدا که شهادت به وحدانیت خدا و رسالت تو دهیم پس از ج
و گفتی هر  امام کردي ت را و بلند کردي او را و بر ما قبول کردیم، پس به اینها اکتفا نکردي و راضی نشدي تا آنکه گرفتی دو بازوي پسر عم ،کردیم و امر کردي که حج بکنیم

به حقّ آن خدائی که  به خدا سوگندکه (((  نفرمود پیامبر حضرت ))) که من موالي اویم پس علی موالي او است پس آیا این امر از جانب تو است یا از جانب خداوند عزوجلّ؟
  ))). علیه السالم بر شما از جانب حق تعالی استبجز او خداي به حقّی نیست که این یعنی تفضیل علی 

اگر آنچه محمد می گوید حق است ! خدایا: )) مدرس هم بلند بگوید ((  می گفت بلند در حالتی که شتر خودش شروع به حرکت کرد  متبه سداغ کرده بود با عصبانیت حارث 
  مان یا بیاور ما را عذاب دردناكپس بباران ما را سنگ از آس

ومدن دیدن که سنگ م جمعیت حاضر شاهد بودن که هنوز به شتر خودش نرسیده بود یک دفعه یک سنگ از آسمان با سرعت تمام به سمت زمین می اومد تا به خودشون اتما
  محکم خورده وسط سر حارث فهري که درجا مرده 

خدا هم در کمتر ثانیه . . .  خدایا اگر این که محمد میگه درسته بر من عذاب نازل کن  طرف یک عذاب رو خواست که. . خدا براي والیت امیرالمونین با کسی شوخی نداره 
  . . دعاشو مستجاب کرد 

همین طور که خدا با والیت . . . کم کم باید براي والیت ایشون فکري بکنیم . . همون روزي که خدا خیییییییییلی براش اون روز مهمه خیلی نزدیکه . . . رفقا غدیر 
به نظرتون بهترین کاري که میشه . . . . باید تا میتونیم همتمون رو براي عید غدیر که در پیش داریم جمع کنیم . . امیرالمومنین شوخی نداره با عید غدیر هم شوخی نداره 

  براي تبلیغ نام امیرالمونین کرد چیه ؟؟؟
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