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 پیاهبز حی ٍ سًذُ ّستٌذ.با پیزٍی کاهل شاى درّای اًَار الْی گشَدُ هی شًَذ.  ملسو هيلع هللا ىلصآًحضزت 

 کٌذ.تٌْا هعزفت الْی حمیمی هحبت راستیي ٍ خَف کاهل را ایجاد هی 

دست هی آیذ ٍ هعزفت تَسظ دعاا  هیساز های    ِ پلیذی بذی ب رّایی اسبیشاری اس سّز ًفس اهارُ ٍتَسظ هعزفت 

 آیذ.

 اس 4141 هاار  41حضزت اهیز هَهٌاى ایذُ اهلل تعالی بٌصزُ العشیاش در  تَسظ   خغبِ جوعِ ایزاد فزهَدُ خالصة

 بیت فتَح هَردى، لٌذى هسجذ

ایذُ اهلل  هزسا هسزٍر احوذحضزت  سیذًاپٌجویي خلیفة حضزت هسیح هَعَد علیِ السالم  4141 هار  41،جوعِ

م تای  هختلف رٍی شابهِ ا  سباى ّایبِ  ِجوغبِ جوعِ ایزاد فزهَدًذ کِ با تزبیت فتَح هَردى لٌذى خهسجذ اس 

الْی،شٌاخت خذاًٍاذ  حضزت اهیزالوَهٌیي ایذُ اهلل در ایي خغبِ حمیمت هعزفت سًذُ پخش گزدیذ.بِ صَرت  یا

هتعال،هْز ٍهحبتش ٍ در ًتیجِ آى رّایی اس گٌاُ ّا ٍ بِ دست آهذى ًیزٍی اًجام دادى اعوال شایستِ را ّاذف  

 ٍ همصذ اصلی بعثت حضزت هسیح هَعَد علیِ السالم لزار دادًذ.

یِ السالم در رابغِ با :آًچِ حضزت هسیح هَعَد علفزهَدًذ اهلل تعالی بٌصزُ العشیشحضزت اهیزهَهٌاى ایذُ سیذًا 

ًَشاتِ  ی اهیزهَهٌاى ایاذُ اهلل بزخای ًوًَاِ ّاا    هعزفت الْی ًگاشتِ اًذ هشوَل صذّا صفحِ هی باشذ.حضزت 

کزدًذ.ایشااى افشٍدًذ:رابغاة    در خغباِ خاَیش لزا ات   را هَضَع ایي  ّای حضزت هسیح هَعَد علیِ السالم بز

.اٍل باذی را رّاا کازدى ٍ دٍم ًیهای را پیشاِ کازدى.ٍ       اًساى با خذاًٍذ هتعال بز هبٌای دٍ چیش بزلزار هی شَد

باِ  خذاًٍذ هتعال در درٍى اًساى ّز دٍ فغزت ًْادُ است.در ًْادیٌة ّز اًساى هحبت با خالك ًْادُ شذُ است.ٍ 

اها ّز ًیهی را پیشِ کزدى ٍ اس ّز ًیهی دٍری جساتي  ًیزٍی دٍری اس َّا ٍ َّسْای ًفساًی دادُ شذُ است.اٍ 

هعزفت کاهل خذاًٍذ هتعال هی باشذ.خَبی ٍ حسي کسی اًساى را عاشمش هی ساسد.ایي هعزفت تَساظ  هٌَط بِ 

ت حمیمای خذاًٍاذ هتعاال را هْیاا     پیاهبزاى بِ دست هی آیذ.در توام هذاّب تٌْا اسالم است کِ هی تَاًذ هعزفا 

 درّای اًَار الْی گشَدُ هی شًَذ.  ملسو هيلع هللا ىلصساسد.با پیزٍی کاهل اس حضزت پیاهبز

هیزالوَهٌیي ایذُ اهلل چٌذیي همتبساتی اس ًَشاتِ ّاای حضازت هسایح هَعاَد علیاِ الساالم را تماذین         احضزت 

فزهَدًذ کِ در آى حمیمات هعزفات الْای آشاهار های شاَد ٍ علان باِ فیاَ  ٍ بزکاات آى ّان فازاّن های              

ز ّان  ،صذلِ ٍ خیزات ٍ ًیهای ّاای دیگا   صَم ٍ صالت شَد.فزهَدًذ:کسی کِ اس هعزفت بی ًصیب هاًذ،تَفیك



ال شایساتِ در  ایواى ٍ اعو ٍ هٌَط بِ فضل ٍی هی باشذ ٍ با هعزفت الْی هَّبت خذاًٍذ رحواى استًوی یابذ.

هحبت ٍ خَف حمیمی اس هعزفت بِ دسات های   هی شَد.تَسظ آى اًَار الْی سیٌِ را هٌَر هی ساسد. هعزفت اضافِ

دعا ّان   با َّا ٍ َّسْا بیشاری حاصل هی آیذ. آیذ.اس هعزفت در حك بیٌی باس هی شَد.اس سّز ًفس اهارُ ٍ پلیذی

بِ دست هی آیذ کِ بزای سَساًذى گٌاُ هاًٌذ آتش است.هزگ است ٍلی سزاًجام سًذُ هی کٌذ.سیل تٌاذ   یهعزفت

ذ ٍ سّز تزیاق هی گزدد.بذٍى هعزفات ٍ  ًست اها سزاًجام کشتی هی گزدد ٍ با آى توام اشتباّات درست هی شَا

تا کبیزُ  غیزُ شزٍع شذُدست ًوی آیذ.دعا ٍ تذبیز را اس دست هذّیذ.گٌاُ سّزی است کِ اس صدعا یمیي کاهل بِ 

 ٍ باِ  علن دعاا های افشایاذ.   اس  یمایي  هی رسذ ٍ باالخزُ تا ّالکت هی رساًذ.هعزفت اس گٌاُ ًگِ هی دارد.هعزفات 

حِ دعاا یااد دادُ اسات،آى    دعا هیسز هی شَد.ًعوتی کِ خذاًٍذ بزای آى در سَرُ فات ّستی خذٍاًذ هتعال تَسظ

ًعوت هعزفت ٍ یمیي کاهل ّست.با هعزفت ٍ یمیي تجلی گفتار ٍ دیذار خذاًٍذ هتعال حاصل هی آیذ.توام هحبات  

 خذاشٌاسی ّست. ،هذار سعادتوٌذیتوام ٍ خَف هٌَط بِ هعزفت است.

َدًذ:تاٍلتی کاِ هعزفات   حضزت اهیزالوَهٌیي ایذُ اهلل در پزتَ ًَشتِ ّای حضزت هسیح هَعَد علیِ السالم فزه

ًباشاذ،تز    کاهال  عَریهِ اس هار ٍ شیز یا سّزی تا ٍلتی کاِ آگااّی  ًباشذ،اًساى ًوی تَاًذ اس گٌاُ رّایی یابذ.

بی اعالع اسات  درکار ًوی باشذ.ّواًٌذ کسی کِ در تاریهی ببز شیز را بش فهز کٌذ ٍ ًتزسذ.بچِ چَى اس سّز هار 

در غذا سّز است اٍ ًوی تَاًذ آى غذا را با هیل بخَرد.ٍ ّوچٌیي کسی کاِ   اگز بذاًذ کِاها گیزد.لذا اٍ هار را هی 

اس سّز هار آگاُ ّست اٍ ًوی تَاًذ ًشدیک هار بزٍد.بِ هحض دیذى شیز  فزار خَاّذ کزد ٍ ّیچ ٍلت بِ خاَردى  

ٍلت باِ  ّیچ  هعزفت درست خذاًٍذ داشتِ باشذ، دارد.اگز اٍ دارایّویي حال ّن  اًساى سّز جزات ًخَاّذ کزد.

عزف گٌاُ رٍیی ًخَاّذ آٍرد.کساًی کِ هی گَیٌذ کِ ها بِ خذا ایواى هی آٍرین اها هزتهب گٌاُ هی شًَذ.ایشاى 

 در فزیب اًذ.درحمیمت آًْا ایواى ًذارًذ.

فزهَدًذ:اًساى ّزچمذر کِ هتَاضع باشذ،پیشازفت های    بٌصزُ العشیش یي ایذُ اهلل تعالیدر پایاى حضزت اهیزالوَهٌ

حضازت هسایح هَعاَد علیاِ     خذاًٍاذ هتعاال   کٌذ ٍ در ایي دٍر ٍ سهاى ٍضع اخاللی خیلی ٍخین شذُ است لاذا  

اخالص ٍ ٍفا افشٍدى در خذاشٌاسی ٍ  در دًیا ٍ جْت  هعزفت ٍ تمَای حمیمی دٍبارُ بزلزار کزدىبزای را  السالم

 هتعال بِ ها چٌاى هعزفتی بذّذ کِ گٌاُ ّای ها را بسَساًذ ٍ تَفیك اعوال ًیک ببخشذ.آهیي .خذاًٍذهبعَث کزد

 سپس حضزت اهیزالوَهٌیي ایذُ اهلل اعالم خَاًذى ًواس جٌاسُ غایب آلای عبذالسبحاى دیي کزدًذ.


