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جُت ريشه کردن اَمیت َمایش ساالوٍ ي َدفدار ساخته آن باید حك مطلب را ادا کىیم .تًصییٍٔ
حضرت امیرالمًمىیه ایدٌ اهلل تعالی بىصرٌ العزیز در مًرد دعاَا
َمایش ساالوٍ لادیان بٍ ایه علت کٍ لادیان دَکدٌٔ حضرت مسیح مًعیًد علییٍ السیاس اسیت
يیژگی َمایش بیه المللی را دارد.
اختاف تکبر ي خًدپسىدی را رَا کىید ي بیه َمدیگر اتحاد اتفاق ي مُر ي محبت را ایجاد کىیید ي
برای برادران خًیش دعا کىید.
خالصِ خطجِ جوؼِ ایشاد فشهَدُٔ حضشت اهیش هَهٌبى ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیض دس  22دسابهجش  2013اص هسادذ ثیا
ٔ
فتَح هَسدى ،لٌذى
جوؼِ 22،دسبهجش  2013سیذًب حضشت خلیفۃ الوسیح الخبهس ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیاض اص هسادذ ثیا فتاَح هاَسدى
لٌذى خطجِ جوؼِ ایشاد فشهَدًذ وِ ثب تشجوِ ثِ صثبى ّبی هختلف سٍی ضجىِ این تی ای صًذُ پخص گشدیذ.
حضشت اهیشهَهٌبى ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیضدس آغبص خطجِ فشهَدًذ :ثِ فضل خذاًٍذ هتؼبل اص اهشٍص ّوبیص سابنًِ دس
لبدیبى ضشٍع هی ضَدٍ .یژگی ایي ّوبیص ثِ سجت دّىذُ حضشت هسیح هَػَد ػلیِ السالمّ ،وبیص ثیي الوللی اس .
ّویي اآلى ّن ًوبیٌذگبى اص  33/32وطَس دس ایي جلسِ حضَس داسًذ .ایي دّىذُ حبیض اّویا صیابدی های ثبضاذ اَى
جْ ًطش ٍ تَصیغ دیي حك ،ثِ ػٌَاى هشوض لشاس دادُ ضذُ ٍ ایي پیبم اص ّویي دّىذُ ثِ توبم جْبى ًطش گشدیاذُ اسا .
ّوبًطَسیىِ ایي دّىذُ داسای اسصش صیبدی هی ثبضذ ،اّل ایي دّىذُ ٍ ضاشوبی ایاي ّوابیص ًیاض اص اّویا صیابدی
ثشخَسداس اًذٍ .لی ایي اسصش دس صَستی هْن ٍ ّذفذاس خَاّذ ثَد وِ هب ایفب وٌٌذُٔ حك آى ثبضینّ .وابیص ّابی سابنًِ
دس وطَسّبی دیگش ّن اص سًگ هؼٌَی ٍ سٍحبًی ثشخَسداس هی ثبضٌذ اهب وَ ِ ّابی سشضابس اص ثاَی حضاشت هسایح
هَػَدؑ ؑاًسبى سا ثِ هحیط ٍ فضبی هؼٌَی دیگشی هی ثشد ٍ ثِ ٍیژُ دسآى هحیط ،تبثیش پٌذ ٍ اًذسص ًیاض هساتَلی های
ضَد.
حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیض افضٍدًذ :حضشت هسیح هَػَدؑ ؑدس هَسد اّذاف ّوبیص فشهَدًذ’’:ثبیاذ
ثِ ٍاسطِ ایي ّوبیص هؼشفی ثیي اػضبی جوبػ افضایص یبثذ ٍ سٍاثط ثشادساًِ ٍ پاش اص هْاش ٍ هحجا ٍ هاَدت ثشلاشاس
ضَد‘‘ .تب آًگبُ وِ ایي ّوبیص ،ویٌِ ّب سا ًضدایذ ٍ اختالف ثشٍتوٌذی ٍ فمیشی سا اص ثیي ًجشد ٍ هَجت ًطَد وِ ثب هْش ٍ
هحج ثب ّن ثشخَسد وٌینّ ،یچ فبیذُ ای ًذاسد .پیوبى ثیؼ سا هذًظش داضتِ ،دلخَسی ٍ سًدیاذگی ّابی خاَیص سا دٍس

وٌیذ ،اختالف تَاًگشی ٍ فمیشی سا اصثیي ثجشیذ ،دلْبی خَیص سا ثبصخَاس وٌیذ ٍ ثِ تشثی خاَیص ثرشداصیاذ .اص ااوابع
دًیَی ،خَد سا پبن وٌیذ ،دس دسٍى خَد تشس ٍ ثین سا اص خذاًٍذ هتؼبل ایدبد وٌیذ ،ثِ تمَی ٌگ ثضًیذ ،ثب خذاًٍذ هتؼبل
ساثطِ ًضدیىی پیذا وٌیذ ،دس سفتبس خَیص ًشهی ٍ هالیو سا پیطِ وٌیذ ٍ اص تٌذی دس سخي پشّیض وٌیذ ،تَاضغ ٍ ػدض سا
اختیبس وٌیذ ٍ اص تىجش ٍ غشٍس دٍسی جَییذ ،هشٍاسیذ ّبی صذال سا پخص وٌیذ ٍ داهاي خاَیص سا اص دسٍؽ ثشّبًیاذ ٍ اص
صسق ٍ ثشق جْبى گزضتِ ٍ ،ثشای دًیبداساى الگَ ضَیذ.
حضشت اهیشهَهٌبى ایذُ اهلل تؼبلی افضٍدًذ :ایي سِ سٍص ّوبیص ،سٍصّبی اًتطبس هؼٌَی ٍ سٍحبًی اسا  .اص ایاي اسدٍی
سِ سٍصُ ثْشُ ثجشیذ .خَد سا ثبصخَاس وٌیذ َى ایي سِ سٍص ،ثْتشیي سٍصّب ثشای تشثی هی ثبضٌذّ .یچ احواذی ٌابى
ًجبضذ وِ ثذٍى ثْشُ ثشدى اص لبدیبى ،ثشگشدد .یب اّل لبدیبى ثبضذ ٍ ّیچ تحَل هثجتی سا دس خَد ایدبد ًىشدُ ثبضذ .سرس
ایي تحَل هثج سا دٍام ثجخطیذ .سخٌشاًی ّبی ػلوی سا وِ گَش دادیذ ،سؼی وٌیذ وِ ّوَاسُ داًص دیٌای خاَیص سا
ثیفضاییذ .هثل آًبى ًطَیذ وِ ثیي گفتبس ٍ وشداس خَیص فشق صیبدی داسًذّ .ویطِ دس دسٍى خَد تحاَل خاَثی سا صاَست
دّیذ تب ثشای فشصًذاى خَیص الگَ ضَیذ ،تب حك اهبًتْب سا ثِ جب آٍسیذ ،تب دػَت الی اهلل سا ثِ ًحَ احسي اًدبم دّیذ ٍ دس
صَستی ثِ ایي هؼیبس دس پیذا خَاّیذ وشد وِ ٍالغ ثیٌبًِ ثِ جبی خَثی ّبی خَیص ،ثذی ّبی خَد سا پیذا وٌیذ .گفتابس
ٍ وشداس خَیص سا اصالح وٌیذ ٍ اص خَد ًؤًَِ صذق ٍ ٍفب جلَُ دّیذ .ضبى ثلٌذ حضشت اثَثىش سضی اهلل ػٌِ ٌایي ثاَد
وِ ثذٍى سَال ایوبى آٍسدًذ ،ثِ هَلغ لشثبًی هبل ،توبم داسایی خبًِ سا آٍسدًذ ٍ ثاب فشهابى جٌاگ ،ثاب ضوطایش دسآهذًاذ،
صحج صلح هطشح ضذ فَساً ثشای صلح ساضی ضذًذ ٍ ایي ّوبى سٍحیِ اس وِ حضشت هسیح هَػَدؑ ؑاص هب اًتظابسش
داضتٌذ .اصحبة آًحضشتﷺؑثِ هَلغ جٌگ حٌیي الگَی اابػ ٍ فذاوبسی سا ًطبى دادًذً ،یبص ثِ تجؼی اص آى سٍحیاِ
اس .
حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼبلی ثٌصشُ الؼضیض فشهَدًذ :ایي تَصیِ ّب هخصَظ اّل لبدیابى یاب وسابًی واِ دس ایاي
ّوبیص حضَس داسًذ ًیس ثلىِ ثشای احوذیبى سشاسش جْبى اس ّ .ش جب وِ ایي ّوبیص ّب ثشگضاس های ضاًَذ هاثالً دس
آهشیىب ،سبحل غشثی ،هبلیً ،یدشً ،یدشیِ ،سٌگبل ٍ سبحل ػبج ّن اص اهشٍص ّوبیص ّب ثشگضاس هی ضَدّ .شیه ثبیاذ ثاِ
ًذای حضشت هسیح هَػَدؑ ؑ لجیه گَیذ ٍ ثِ ضوب دس جْ جْبد ثِ ًفس ًذا هی ضَد پس لجیه گَیبى جوغ ضاَیذ ٍ
ثِ صّذ ٍ تمَی ،تَاضغ ٍ فشٍتٌی ٍ روش الْی سٍ ثیبٍسیذ ٍ .لشثبًی جبى ٍ هبل ٍ ٍلا سا ػواالً تماذین وٌیاذ .ػجابدات سا
هحتشم ثطوبسیذَ ،ى ًیبص ثِ ًضدیىی ثِ خذاًٍذ هتؼبل اس .
حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼبلی افضٍدًذ ٍػذُٔ غلجِ وِ ثِ حضشت هسیح هَػَد ػلیِ السالم دادُ ضاذُ اسا  ،جْا
ثْشُ ثشداسی اص آى ثبیذ ثِ ًفس هطوئٌِ دس پیذا وٌیذ .اختالف ،تىجش ٍ خَدپسٌذی سا سّب وٌیذ ٍ اتحبد ،اتفبق ،یگابًگی
ٍ هحج ٍ هْش سا ایدبد وٌیذ .ثشای ثشادساى پٌْبًی دػب وٌیذ .خَضب ثِ حبل وسی وِ هتمی اس  .ثذثخ اس وسی واِ
صیش لؼٌ لشاس ثگیشد .حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل دس پبیبى خطجِ ثب تطَیك ثِ دػب فشهَدًذ :جبّبییىِ احواذیبى گشفتابس
هصبیت اًذ ثشای سفغ هطىالتطبى هذام دػب وٌیذ .خذاًٍذ هتؼبل ثِ ّوِ ضوب ایي تَفیك سا ثذّذ .آهیي.

