
 ن الرحیمبسم اهلل الرحم 
 جوال هحود استی افد و دلن جاى

 آل هحود است ٔخاکن نثار کوچه

 خطبه جمعه
ٔ

 «4102ژانویه  42» خالصه

 جاری است. ه واسطه برای اصالح اعوالس،علوی و عولی،اراده قوت در ارتباط باسلسله خطبه ها 

راتا  ؑ از خود نشاى دهند و تعلین پاک حضرت هسیح هوعود یالگوی خوبباید هربیاى،اهرا و هدیراى 

 اعضای جواعت برسانند.

آهاده کردى هر فردی از افراد جواعت جهت  ٔتوصیه هایی ارزشوند به علوا و هربیاى و هدیراى درباره

 هحقق کردى هدف بعثت حضرت هسیح هوعود علیه السالم  

 هسهدذ  اص 4102طاًَیهِ   42ش هَهٌاى ایذُ اهلل تؼالی تٌظشُ الؼضیض دس حضشت اهیتَسط   خطثِ جوؼِ ایشاد فشهَدُ ٔخالطِ

 تیت فتَح هَسدى، لٌذى

 حضشت  سیذًا 4102طاًَیِ  42،جوؼِ

 

ی فة
ل

 

طثِ جوؼهِ ایهشاد   تیت فتَح هَسدى لٌذى خهسدذ الوسیح الخاهس ایذُ اهلل اص  خ

 صًذُ پخش گشدیذ.تِ طَست  یم تی اهختلف سٍی شثکِ ا صتاى ّایتِ  ِجوفشهَدًذ کِ تا تش

تیهاى   ساجغ تِ اطالح اػوها   کِ لثلیّای خطثِ  دس اداهِ هَضَع اهلل تؼالی تٌظشُ الؼضیضحضشت اهیشهَهٌاى ایذُ سیذًا 

یشتش تَضهیح  سا تٍ سشذ تَاى ػلوی ٍ سفغ سستی ػولی  لذست اسادُ یؼٌی تمَیت تشای اطالح اػوا  سِ ػاهل تَد،شذُ 

سشذ پیذا کٌٌذ.ایشهاى فشهَدًهذ ػلوها ٍ     دس اطالح ػولی سیاتین کِ تاآى اغلة اػضای جواػتسا د ٍ سٍشْای دادًذ تا ساُ

ایي تَطیِ ّا سا دس ًظش داشتِ تاشٌذ تا تتَاًٌهذ تهِ    تایذ کشدى داسًذ،تِ ٍیظُ َِػظههشتیاى ٍ اهشا ٍ هذیشاى ها کِ فشطت 

 اهشا ٍ ههذیشاى  آى ٌّگام کِ ػلوا ٍ هشتیاى ٍ توام .تٌاتش ایي تاًحَ احسي دس اطالح ػولی جواػت ًمش خَد سا ایفا کٌٌذ

جواػت تشای هحمهك   ی اصدسجْت آهادُ کشدى ّش ػضَ تشای اطالح افشاد جواػت آًطَسی کِ تایذ ٍ شایذ تَجِ ًکٌٌذ ٍ

جواػت کهِ   یاٍسًذ تا آًگاُ یک گشٍُتِ جا ًالصم سا سؼی ٍ کَشش  ت حضشت هسیح هَػَد ػلیِ السالمکشدى ّذف تؼث

 ذ داشت.ٌذ دس جواػت تِ کثشت ٍجَد خَاٌّذ اطالح اػوا  کًٌٌوی تَاً ت سستی لذست اسادُتِ ػل

ًذ کِ هشتاق ػثادت خذاًٍهذ  حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼالی فشهَدًذ:ًیاص تِ هحاسثِ ایي اهش است کِ اص ها چٌذ ًفش ا

دػاّایشاى سا هستداب هی کٌهذ  ًشاى دادُ ٍ آهیض شخَسد هحثت چٌذ ًفش اًذ کِ خذاًٍذ هتؼا  تا آًْا تهتؼا  هی تاشٌذ ٍ 

 شسی تِ ایي هؼیهاس تهش ّهش احوهذی ٍاجهة     دست ا حضشت هسیح هَػَد ػلیِ السالمٍ تاآًْا سخي هی گَیذ.تؼذ اص تیؼت ت

ذ، آسصٍ اص ها  خَد سا پیش کسی دیگش هی تیٌه  اٍ ٍلتی چیض ػالی یا تْتش دس اًساى ایي اشکا  ٍ ًمض ٍجَد داسد کِاست.

د اها ایي آسصٍ ٍ کَشش تؼذ اص شٌیذى رکش ٍحی الْی تِ ػول ًوی آى سا تِ دست تیاٍس ٍ سؼی  هی کٌذ کِ آًشا یا تْتش اص

ًشهاى دّهذ ٍ ههَسد هحثهت ٍ لطهف خهَیش لهشاس        ًشاًِ ّا سا تهِ هها   ّن  خذاًٍذ هتؼا  سخي تگَیذ ٍآیذ کِ تاها ّن 

کسهة  تهشای   اّویت تهال   لوا ٍ هذیشاى هایي طشص تفکش ایي است کِ ػا تضسگ ػذم ٍجَد دّذ.ایشاى افضٍدًذ کِ ػلت



ِ تَجهِ  طَسی ًیست که  ایشاى ٔیا اسَُ ًوی کٌٌذػٌَاى آًطَسی کِ شایستِ است،  هحثت الْی سا تشای اػضای جواػت

ملسو هيلع هللا ىلصؑؑؑؑؑؑؑایي اهش است کِ تؼذ اص پیَستي تِ غالم حضشت پیاهثش تزکش فشاٍاىٌذ.تٌاتشایي ًیاص تِ هشدم سا تِ سَی خَد جلة ک

رات یا صهاى  ضدیکی تشلشاس کشد.ًشاًِ ّا فمط تِحضشت هسیح هَػَد ػلیِ السالم هی تَاى تا خذاًٍذ هتؼا  ساتطِ ًیؼٌی 

 سا َُ ّها ّن خذاًٍذ هتؼا  تا توهام لهذستْای خهَیش جله     هسیح هَػَد ػلیِ السالم اختظاص ًذاشت تلکِ ٌَّصحضشت 

 سؼی تِ اطالح کٌٌذ. دس حذتَاى خَیشتا هشا ٍ هذیشاى ها هشتیاى ٍ اتایذ ًشاى هی دّذ.پس تشای آى 

ٍسد کِ پاسخ تذّذ ٍ دػاّها سا  وی آحضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تؼالی فشهَدًذ:اص توام الَام،ّیچ لَهی تِ خذایی ایواى ً

ًوَدُ است.اگش اًسهاى   کِ لشآى تَطیف اسالم است خذای ٍآىای کِ سخي هی گَیذ فمط یکی است هستداب کٌذ.خذ

تا ًیت دسست ٍ طوین للة تِ خذاًٍذ هتؼا  ایواى تیاٍسد ٍ هداّذُ کٌذ ٍ پیَستِ تِ دػا هتَسل تواًهذ سهشاًدام پاسهخ    

 لهذست اسادُ د آًَلت هسهلواً  ّا تا گَ  اػضای جواػت سساًذُ شَپس اگش ایي سخٌاى تاسدادُ هی شَد. دػاّای اٍ حتواً

هظهَى خَاٌّهذ   اص گٌهاُ  آًْها تهشای ّویشهِ     شَد ٍ هیآى تش ّضاساى گٌاُ چیشُ یاتذ کِ اغلة جواػت چٌاى تمَیت هی 

 ٍ تها خذاًٍهذ هتؼها  چٌهاى     یي تَد کِ اًساًیت اص گٌاُ سّایی یاتذ.ّذف تؼثت حضشت هسیح هَػَد ػلیِ السالم ّوهاًذ

اص ّش چیض دیگش همذم شَد.سپس حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل سٍییهذادّای  ساتطِ ًضدیکی تشلشاس شَد کِ سضایت خذاًٍذ 

 تَد،تؼشیف کشدًذ. تؼذ اص پیَستي تِ احوذیِتِ ػثادت  شاىشَق ٍ ػاللِ ایداد کِ حاکی اص تاصُ تیؼت کٌٌذگاى 

سشذ تَاى ػلوی کِ ٍاسطِ دٍم اطالح ػولی هی تاشذ،فشهَدًذ:گٌاّی سا کَچک یها تهضسگ لهشاس دادى     ایشاى دسساتطِ تا

 اشتثاُ است.

فشهَدًذ:تا تکیِ تش دسٍؽ،دسخَاسهت پٌاٌّهذگی خهَد سا     توام دسخَاست دٌّذگاى پٌاٌّذگی ضوي تَطیِ تِ ساستگَییتِ 

تاکیهذ   تایهذ کهِ ههشاساً ٍ تکهشاساً     یک ًاهی جواػت ّن تاثیش تذی هی گزاسًذ.پس هشتیاى ٍ هذیشاى ٍ تش ً خشاب هی کٌٌذ

 دستایهذ  گٌاُ است ها  ،کٌٌذ.ٍ تِ اطالػشاى تشساًٌذ کِ گٌاُ کَچک یا تضسگ ًوی تاشذ،تلکِ گٌاُ صیادی تش پشّیض اص دسٍؽ

 ى دٍسی تدَیین.اص آّش حا  

 لهَت اسادُ اشتِ تاشٌذ کِ ایشاى خَدشاى ًیض دس سسیذى تِ هؼیاس ٍاالیهی دس  سا تِ یاد د ایشاى افضٍدًذ:ٍاػظاى ّن ایي اهش

 دس اًدام ٍظیفهِ خهَد تَفیهك   تِ ًحَ احسي تاشذ.خذاًٍذ هتؼا  ّشیک اص ها سا  یکی کشداس ٍ گفتاسشاى تایذ کَشا تاشٌذ ٍ

 تذّذ.

خاًن ًَاب تی تی اص اًٍچا هاًگت،حافظِ آتهاد ٍ آلها شهیخ     ٍفات دس ساتطِ تایي ایذُ اهلل تؼالی دس پایاى حضشت اهیشالوَهٌ

وهاص جٌهاصُ غایثشهاى سا    ًوَدًذ ٍ تؼذ اص ادای ًواص جوؼِ اػالم خَاًهذى ً  اىرکش خیشش ػثذالششیذ ششها اص شکاسپَس سٌذُ،

 ًذ.کشد


