بسن اهلل الرحواى الرحین
جاى ٍ دلن فدای جوال هحود است
خاکن ًثار کَچِ آل هحود است
خالصِ خطبِ جوعِ«  41فَریِ »4141
ّدف اصلی حضرت هسیح هَعَد علیِ السالم از ًَشتي پیشگَیی ّاًَ ٍ .شتِ ّاای پرشَکتشااى
راجع بِ تحقق یافتي آًْا
غرض از ًشاًِ ّا ،خداًٍد هتعال ٍ صدق اسالم را بِ جْاى ًشاى دادى هی باشد.
هاباید بِ خداًٍد هتعال تقرب جَیین.خداًٍد هتعال درجْت افسایش ًیرٍی ایواًی صادّا ًشااًِ از
قدرت خَیش ًوایاًد.
خالصِ خطبِ جوعِ ایراد فرهَدُ تَسط حضرت اهیر هَهٌاى ایدُ اهلل تعالی بٌصارُ العسیاس در 41
فَریِ  4141از هسجد بیت فتَح هَردى ،لٌدى
جوعِ 41،فَسیِ  4141سیذًا حضشت خلیفة الوسیح الخاهس ایذُ اهلل اص هسجذ تیت فتَح هَسدى لٌذى خطثِ جوعِ ایرشاد
فشهَدًذ کِ تا تشجوِ تِ صتاى ّای هختلف سٍی ضثکِ ام تی ای تِ غَست صًذُ پخص گشدیذ.
سیذًا حضشت اهیشهَهٌاى ایذُ اهلل تعالی تٌػشُ العضیض دستاسُ ًطاًِ ّرای حضرشت هسریح هَدرَد دلیرِ الس م،تعضری اص
ًَضتِ ّایطاى سا تقذین ًوَدًذ.ایطاى هی فشهایٌذً:طاًِ ّایی کِ تِ ٍقَع هی پیًَذد یا دس آیٌذُ تشٍص خَاّذ کرشد ّرذ
اغلی اص آًْا ایي است کِ خذاًٍذ هتعال هی خَاّذ تِ تَسط هي،دس ایي دػش غذاقت اسر م ٍ هقرام ٍ هشتثرِ حضرشت
پیاهثشغلی اهلل دلیِ ٍآلِ ٍسلن سا تٌوایذ.ایي ًطاًِ ّا اصطشفی دٌّْای خشدُ گیشاى سا هی تٌذد ٍ تِ طرش دیررش جْرت
گشٍیذگاى تِ احوذیِ ثثَت غذاقت حضشت هسیح هَدَد دلیِ الس م سا فشاّن هری ساصد.حضرشت هسریح هَدرَد دلیرِ
الس م دس کتاب تشاّیي احوذیِ هی فشهایٌذ:ایي ّوِ اّتوام ٍسصیذُ ضذ تا کساًی کِ دسحقیقت خَاّاى ساُ ساسرت اًرذ،تش
ایطاى سٍضي ضَد کِ توام تشکات ٍ اًَاس هحذٍد ٍ هحػَس تِ اس م است،تا حجت قاطع خذاًٍذ هتعال تش هلحرذاى ایري
صهاًِ توام ضَد ٍ.تشکساًی اتوام حجت ضَد کِ اص هقام تلٌذ حضرشت خراتن ابًثیراء غرلی اهلل دلیرِ ٍآلرِ ٍسرلن اًکراس
ٍسصیذُ،دستاسُ آى دالی جٌاب کلوات ًاخَضایٌذی سا تِ صتاى هی آٍسًذ ٍ.تِ ایي تْتشیي آدهْا ًاحق تْوتْا هری صًٌرذ ٍ اص
ایي تی خثش اًذ کِ دس دًیا تٌْا ّواى ضخع کاهل آهذُ است کِ ًَسش هاًٌذ آفتاب ّویطِ تش دًیا هی دسخطذ ٍ خَاّذ
دسخطیذ ٍ.تا تا ایي ًَضتِ ّای حق ،ضاى ٍ ضَکت دیي حق تا اقشاس خَد هخالفاى ظاّش گشدد ٍ تا تشای کسی کرِ طالرة
حق است تشایص ساُ ثثَت هْیا گشددً ٍ.یض یک دلت ًَضتي ٍحی ّا ٍکطَ ایي است کِ تا تا ایي قَت ایواًی هَهٌراى
سضذ پیذا کٌذ.
حضشت هسیح هَدَد دلیِ الس م دستاسُ پیطرَیی ّای خَیص دس کتاب کطتی ًَح هی فشهایٌرذ:آى سرخٌاى بیرة کرِ
خذاًٍذ هتعال تا هي دسهیاى گزاضت ٍ تِ هَقع خَد هحقق ضذ ،کوتش اص دُ ّضاس ًیستّ ٍ.یچ پیطرَیی هي چٌیي ًیسرت

کِ تحقق ًیافت یا اص دٍ تخص آى یک تخص تشآٍسدُ ًطذ ٍ.هي تا اطویٌاى کاهل هی گَین کِ ّضاسّا چٌریي پیطررَیی
ّای ٍاضح ٍ سٍضي اص هي ٍجَد داسد کِ خیلی آضکاسا تِ تحقق سسیذ ٍ ّضاساى هشدم تشآى گَاُ اًذ.
حضشت اهیشهَهٌاى ایذُ اهلل تعالی تٌػشُ العضیض اص کتاب حضشت هسیح هَدَد دلیِ الس م ’’ًرضٍل الوسریح‘‘ ترِ دٌرَاى
ًوًَِ سِ یا چْاس پیطرَیی سا تعشیف کشدًذ ایطاى افضٍدًذّ:ویٌطَس کتاتْای حضشت هسیح هَدَد دلیِ الس م ًیض یرک
ًطاًِ ّست.حضشت هسیح هَدَد دلیِ الس م هی فشهایٌذ:هي تِ طَس خاظ ادجاص خذاًٍذ هتعال سا تِ هَقع اًطراپشداصی
ًسثت تِ خَد هی تیٌن چَى ٌّراهی هي دثاستی تِ دشتی یا اسدٍ هی ًَیسن،حس هی کٌن کِ کسی اص دسٍى هشا یاد هری
دّذ.حضشت اهیشهَهٌاى ایذُ اهلل سٍییذادّای کساًی سا کِ تعذ اص خَاًذى کتاتْا ٍ ًَضتِ ّای حضشت هسیح هَدَد دلیِ
الس م ساُ حق سا اختیاس کشدًذ،دٌَاى کشدًذ.
حضشت هسیح هَدَد دلیِ الس م دسهَسد ًطاًِ ّای خَیص هی فشهایٌذ:هي آى کسی ام کِ تِ تَسط اٍ غذّا ًطاًِ تِ
ٍقَع پیَست.هشا سَگٌذ خذایی کِ جاًن دس دستص است کِ تاکٌَى تیص اص دٍیست ّضاس ًطاًِ تَسرطن ظراّش گشدیرذُ
است.حضشت اهیشهَهٌاى ایذُ اهلل سٍییذادّای کساًی سا کِ دس صهاى حضشت هسیح هَدَد دلیِ الس م ٍ تعذ اص آى ّن تا
دیذى خَاب تِ طَس ًطاًِ الْی غذاقت حضشت هسیح هَدَد دلیِ الس م تشای آًْا ًوایاى ضذ ٍ ترِ احوذیرِ گشٍیذًرذ،
تیاى کشدًذّ.ویٌطَس سٍییذادّای ایواى آفشیي هشدم آفشیکا سا کِ تا هطاّذُ ًطاًِ ّای غرذاقت حضرشت هسریح هَدرَد
دلیِ الس م هتقادذ ضذًذ ٍ تیعت کشدًذ،تعشیف کشدًذ.حضشت هسیح هَدَد دلیِ الس م هی فشهایٌذ:جوادت ها تایرذ ترِ
خذاًٍذ هتعال تقشب تجَیذ ٍ تایذ تطکش کٌذ کِ خذاًٍذ هتعال آى سا تِ حال خَدش سّا ًکشدُ است تلکِ جْت افرضٍدى
قَت ایواًی آى تا دسجِ یقیي،اص قذست خَیص غذّا ًطاًِ سا تشٍص دادُ است.
حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعالی فشهَدًذ:خذا کٌذ کِ ها تتَاًین تا خذاًٍذ هتعال ساتطِ ًضدیکی تشقشاس کٌین ٍ دس ًتیجِ
خذاًٍذ هتعال ّشیک اص ها سا ًطاًِ ّای خَیص تٌوایاًذ ٍ ایواًواى سا تیفضایذ تا تتَاًین دس ًسل ّای آیٌذُ ًیض ایي سٍحیِ
سا ایجاد کٌین آهیي.
دسپایاى حضشت اهیشالوَهٌیي ایذُ اهلل تعالی تٌػشُ العضیض تش ضْادت آقای سضی الذیي پسش آقرا هحورذ حسریي هختراس اص
اٍسًری کشاچی ٍ ٍفات آقا دکتش خالذ یَسف کاسهٌذ اداسُ ثثت کٌٌذُ دس تیواسستاى فضل دوش ،رکش خیش ّش دٍ فشهَدًرذ ٍ
اد م خَاًذى ًواص جٌاصُ بایة تعذ اص ًواص جوعِ ًوَدًذ.

