بسن اهلل الرحواى الرحین
جاى و دلن فذای جوال هحوذ است
خاکن نثار کوچه آل هحوذ است
خالصه خطبه جوعه«  32فوریه »3122
شرح یک عالهت از پیشگویی هصلح هوعود که’’او در علوم ظاارری و باای ی هراارو فاو
العاده دارا خوارذ بود‘‘و رکر علن و عرفاى حضرو هصلح هوعود
پیشگویی درباره حضرو هصلح هوعود یک نشانه عظین الشاى است کاه زهاناه بار آى هاواه
است.
در ررخطبه و سخ رانی و خطاب ایشاى نرررای علان و دانار رواى اسات.درباره سیاسایر و
سخ رانی رایشاى نظراو عالی دانشو ذاى غیر احوذی و غیر هسلن.
خالصه خطبه جوعه ایراد فرهوده سوسط حضرو اهیر هوه اى ایذه اهلل سعالی ب صره العسیاس در
 32فوریه  3122از هسجذ بیت فتوح هوردى ،ل ذى
جوعِ 32،فَزیِ  3125سیدًا حضست خلیفة الوسیح الخاهس ایدُ اهلل اش هسجد تیت فوتَم هتَزلى لٌتدى خطثتِ
جوعِ ایسال فسهَلًد وِ تا تسجوِ تِ شتاى ّای هخولف زٍی شثىِ ام تی ای تِ صَزت شًدُ پخش گسلید.
سیدًا حضست اهیسهَهٌاى ایدُ اهلل تعالی تٌصسُ العصیص لز ضوي پیشگَیی ّا ٍ ًشاًِ ّای حضست هستیح هَوتَل
ولیِ السالم لزتازُ پیشگَیی حضست هصلح هَوَل پس اشهعازف خطثِ جوعتِ ایتسال فسهَلًد.ایشتاى فسهَلًتدز زٍش
تیسون فَزیِ لزجواو احودیِ لزازتثاط تا پیشگَیی حضست هصلح هَوَل تا اّوی شیالی تسخَزلاز اس .لز ایي
پیشگَیی حضست هسیح هَوَل ولیِ السالم لزتازُ پسسی وِ لازای صفات وظین الشاى اس ،خثس لالًد.ایي تٌْتا
پیشگَیی ًیس تلىِ یه وظین الشاى ًشاًِ آسواًی ًیص ّس  .وِ خداًٍد هوعال جْت ًشتاى لالى صتدال ٍ
وظو آًحضست صلی اهلل ولیِ ٍآلِ ٍسلن ًوایاًد.حضست هسیح هَوَل ولیِ السالم هتی فسهایٌدزخداًٍتد هوعتال
لوای ایي واجص زا شسف اسوجات تخشیدٍُ،ودُ چٌیي زٍم پستسو لالُ اس وِ تسوات ظتاّسی ٍ تتایٌی ا
لز سساسس شهیي پخش خَاٌّد شد.حضست اهیسهَهٌاى ایدُ اهلل تعالی تٌصسُ العصیص هی فسهایٌدزیثك ایي پیشگَیی
لز ضاًَیِ  2881آى پسس هَوَل هوَلد شد وِ تسای اثثات تستسی لیي حك وازّایی زا اًجام لال وِ تاٍلوی وِ ایتي
لًیا ٍجَل لازل،تِ یال خَاٌّد هاًد ٍ.لزتازُ ایي وازّایش اغیاز ًیص الساز وتسلُ اًد.حضتست اهیسالوتَهٌیي حسفْتای
پیشگَیی زا خَاًدًد ٍ فسهَلًدزیه جْاى گَاُ اس وِ آى پسس هوَلد شد ٍ تا پٌجاُ ٍ لٍ سال لز هسٌد خالفت
هووىي هاًد ٍ ٍیطگی ّای خَیش زا تِ هسلم ثات وسل ٍ اش ایي جْاى فاًی تِ جْاى اتتدی شتواف .اگس تتِ ایتي

ٍیطگی ّا لل وٌین ٍ شًدگی حضست خلیفِ لٍم هسشا تشیسالدیي هحوَل احود هصلح هَوَل زا تسزسی وٌین،تسای
آى ًیاش تِ ًَشوي چٌدیي وواتْا لازین.
حضست اهیسالوَهٌیي ایدُ اهلل لز ایي خطثِ جوعِ اش ٍیطگی ّای پسس هَوَل وتِ لز پیشتگَیی تیتاى شتدُ ،ایتي
ٍیطگی ا

زا وِ ’’اٍ لز ولَم ظاّسی ٍ تایٌی هْازت فَق العالُ خَاّد لاش ‘‘ هفصال تَضیح لالًتد ٍ .ستسس

هثال ّای ایي تیاى ًوَلًد وِ ولن ٍ وسفاى حضست هصلح هَوَل چمدز تس ها ٍ اغیاز تاثیس گراشوِ اس .حضتست
اهیسالوتتَهٌیي ایتتدُ اهلل ضتتوي تسزستتی لزتتتازُ وواتْتتا ٍ خطاتْتتا ٍ ستتخٌساًی ّتتای حضتتست هصتتلح هَوتتَل
فسهَلًدزتاٌَّش 35جلد اًَاز العلَم تِ چاج زسیدُ ٍ اًوظاز هی زٍل وِ ایي هجوَوِ تا  43جلد هی زستد ٍ.لز ایتي
هجوَواً ّش صد ٍ پٌجاُ خطاب،سخٌساًی ٍ وواب ٍغیسُ شاهل خَاّد تَل.گرشتوِ اش ایتي تعتدال خطثتِ ّتای
جوعِ،وید ٍ ًىام لٍ ّصاز ٍ ّفوال ٍ شش اس .تاوٌَى  38جلد خطثات هحوَل چاج شتدًد ٍ آى شتاهل ّتصاز ٍ
شش صد ٍ لٍ خطثِ اس .ایشاى افصٍلًدزاگس ّس خطثِ ٍ خطاب زا گَ

تدّین ٍ ّس سخٌساًی زا تخَاًین چٌتاى

لزّای ولن ٍ وسفاى سفوِ تِ چشن هی خَزل ٍ چٌاى ًْسّای لاًایی زٍاى تِ ًظس هی آید وِ آلم شگف شلُ هی
گسلل.حضست خلیفِ سَم هی فسهایٌدزتسای تفسیس لسآى ّش تا لُ ّصاز صفحِ ًَشوِ اًد ٍ ّویٌطتَزی گٌجیٌتِ
ولوی لیگس لز صَزت وواتْا زاجع تِ هَضَوات هخولف ٍجَل لازل.
حضست خلیفِ سَم هی فسهایٌدز ّواًطَزیىِ لز پیشگَیی تیاى شدُ تَل وِ اٍ لز ولَم ظاّسی ٍ تتایٌی هْتازت
فَق العالُ خَاّد لاش .اگس ها تِ وازًاهِ ّای ولوی حضست هصلح هَوَل ًگاُ تیفىٌین لز آى ولَم ظاّسی تتِ
چشن هی خَزل ٍ ولَم تایٌی ّن.حضست اهیسالوَهٌیي ایدُ اهلل فسهَلًدزتفاسیس حضست هصلح هَوَل ٍ سخٌساًی
ّایشاى زٍ

ًَ زا تسای لزن لسآى شسیف هعسفی وسلًد ٍ زاشّای ولَم ٍ هعازفی زا افشا وتسلُ اًتد وتِ حووتاً

ّویشِ هال حضست هصلح هَوَل خَاٌّد هاًد.حضست اهیسالوَهٌیي ایدُ اهلل ًظسات والی اًدیشوٌداى ٍ اّل ولن
غیس احودی ٍ غیس هسلواى لزتتازُ تفاستیس ٍ ستخٌساًی ّتای حضتست هصتلح هَوتَل زضتی اهلل وٌتِ زا تتاشگَ
وسلًد.سسس فسهَلًدزپس اش ٍیطگی ّای حضست هصلح هَوَل ایي ذوس هخوصس یه ٍیطگی است .خداًٍد هوعتال
تِ ها تَفیك تدّد وِ آى گٌجیٌِ ولن ٍ وسفاى وِ حضست هصلح هَوَل تتِ هتا لالُ اًتد،آًسا تختَاًین ٍ اش همالتِ
ّای ولوی شاى تْسُ تثسین ٍ.ولن ٍوسفاى خَیش زا تیفصایین.
لزپایاى حضست اهیسالوَهٌیي ایدُ اهلل تعالی تٌصسُ العصیص تس ٍفات پسس حضست هصلح هَوَل ٍ لایی خَیش آلای
هسشا حٌیف احود ،ذوس خیس
ًوَلًد.

ٍ تمدیس اش خدهاتش فسهَلًد ٍ اوالم خَاًدى ًواش جٌاشُ غایة تعتد اش ًوتاش جوعتِ

