بسن اهلل الزحواى الزحین
جاى ٍ دلن فذای جوال هحوذ است
خاکن ًثار کَچِ آل هحوذ است
خالصِ خطبِ جوعِ« 82فَریِ »8102
گشارشی دربارُ کٌفزاًس ٍهبلی کِ در سپتاهبز  0282بزگشار شدذ ٍ حردزم هحدلو هَ دَد
شخحاً در آى شزکت کزدًذً ٍ .ظز دیگزاى راجع بِ هقالة شاى.
بِ ٍاسطِ هقالة حرزم هحلو هَ َد کِ در کٌفزاًس ٍیولبی خَاًذُ شذ ،پیام حقیقی دیي بِ
ارٍپا رسیذ.
خذاًٍذ هتعال حرزم هحلو هَ َد رضی اهلل ٌِ را هشوَل رحودت بدی پایداى کٌدذ کدِ در
ارتباط با ّز هَضَ ی گٌجیٌة بشرگ لوی را اس خَد بِ جا گذاشتٌذ.
خالصِ خطبِ جوعِ ایزاد شذُ تَسط حرزم اهیز هَهٌاى ایذُ اهلل تعالی بٌحزُ العشیش در 82
فَریِ  8102اس هسجذ بیت الفتَح هَردى ،لٌذى
جوؼِ 28 ،فَزیِ  2102سیدًا حضست خلیفة الوسیح الخاهس ایدُ اهلل تٌصسُ الؼصیص اش هسجد تیت الفتوَ هوَز ى
لٌدى خغثِ جوؼِ ایسا فسهَ ًد وِ تا تسجوِ تِ شتاى ّای هختلف زٍی ضثىِ ام تی ای تِ صوَزت شًودُ خخوص
گس ید.
سیدًا حضست اهیسهَهٌاى ایدُ اهلل تؼالی تٌصسُ الؼصیص فسهَ ًد :ز خغثِ گرضتِ ز ازتثاط توا خیطویَیی حضوست
هصلح هَػَ زتازُ ایي ًطاًِ وِ ٍی ز ػلَم ظاّسی ٍ تاعٌی هْازت فَق الؼا ُ خَاّود اضوت ،تَضویح ا م.
وازًاهِ ّای حضست هصلح هَػَ آًمدز شیا است وِ ذوس آى تا چٌدیي سال هی تَاًد ا اهِ اضتِ تاضد.
حضست اهیسالوَهٌیي ایدُ اهلل تؼالی تٌصسُ الؼصیص ز ایي خغثِ جوؼِ ذوس هختصسی اش وٌفساًسی ووِ ز سواتاهثس
 0222ز ضْس لٌدى تسگصاز ضد ٍ وٌفساًس ٍهثلی ًام از  ٍ ،ضسوت حضست خلیفة ٍم ز آى ٍ ًظسات اًیلیسوی
ّا زتازُ حضست خلیفة ٍم زا تاشگَ وس ًد .حضست اهیسهَهٌاى ایدُ اهلل فسهَ ًد :ضسوت ووس ى حضوست هصولح
هَػَ ز ایي وٌفساًس ،تایید ٍ یازی خاظ خداًٍد هتؼال زا زتس اضتّ .وساُ ایطاى ً 02فس ییس ّن تَ ًودٍ .
ایي اٍلیي سفس خلیفة هسیح تِ ازٍخا ٍ وطَزّای سَزیِ ،هصس ٍ فلسغیي ٍغیسُ تَ  .ایطاى فسهَ ًد :ز ایي سوفس
تسخی جٌثِ ّای تازیخی تَ وِ ًَجَاًاى ها تاید اش آى آگاُ تاضٌد .تٌاتسایي سیدًا اهیسالووَهٌیي یودگاُ توازیخی
وٌفساًس ٍ اّداف آى زا تیاى ًوَ ًد.

حضست اهیسهَهٌاى ایدُ اهلل فسهَ ًد :حضست خلیفِ ٍم تسای ایي وٌفساًس همالوِ ًَضوتٌد ٍ حضوست صواحثصا ُ
هسشا تطیس احود ،حضست هَلَی ضیس ػلوی ٍ حضوست ظفوساهلل خواى آًوسا تسجووِ وس ًود .اش  22سواتاهثس 0222
وٌفساًس ضسٍع ضد .ز آغاش حضست هصلح هَػَ ولواتی تِ ػٌَاى هؼسفوی فسهَ ًود ٍ توِ ستَزضواى حضوست
ظفساهلل خاى ز وٌفساًس همالة ضاى زا خَاًدًد ٍ تِ ٍاسغِ آى ضْست اسالم ٍ احودیِ خیلی شیا ضد .تَسظ ایوي
همالِ ز ازٍخا خیام حك تِ ًحَ احسي زساًدُ ضد ٍ .ایٌغَز زؤیای سخٌساًی وس ى حضست هسیح هَػَ ز لٌودى
تا توام ضأى ٍ ضَوت هحمك ضد .حضاز تا ضٌیدى ایي همالِ تِ ٍجد آهدًد ٍ ،توام هس م ز حوال ٍجود توا خایواى
ًطستٌد .حضست هصلح هَػَ ز ایي همالِ هَضَع تاسیس ٍ خیطسفت جواػت احودیِ زا هَز تحج لساز ا ًود.
هخالً هْدی تَ ى حضست هسیح هَػَ  ،ا ػای هسیح هَػَ ضواى ٍ جوازی ضودى ًظوام خالفوت تؼود اش ٍفوات
حضست هسیح هَػَ ٍ تاسیس جواػت احودیِ ز چٌد وطَز جْاى ٍ گسایص هوس م اش ّوس هورّة ٍ هلوت ،توِ
جواػت احودیِ زا تیاى فسهَ ًد .ساس ز ایي همالِ تیاى فسهَ ًد وِ خداًٍود هتؼوال توا تٌودگاى ًیوه خوَیص
ّوىالم هی ضَ ٍ ػایطاى زا استجاتت هی وٌد .ز ایي شهاًِ ًیص خداًٍد هتؼال تا هثؼَث وس ى حضست هسویح
هَػَ  ،اسثاب اصال تطسیت زا فساّن وس  .ز ایي همالِ ضس همام ٍ هٌصلت خیاهثساى ٍ زاتغة ّس فس توا خداًٍود
تسای خیطسفت ز هؼٌَیت زا تیاى وس ًد .ساس فسهَ ًد وِ لسآى هجید ایي اػتوسا

زا ز هوی وٌود ووِ اسوالم

تَسظ ضوطیس گستسش یافتِ است .ساس ًظس زست یٌی زاجغ تِ تس گی ،حسهت زتا ،تؼد اش ٍاد ،عالق ،تؼلین
اخاللی ،شًدگی تؼد اش هسي ٍ غیسُ تیاى وس ًد .ساس ز ایي همالِ الیل صدق حضست هسویح هَػوَ ٍ ًطواًِ
ّای یازی الْی زا تاشگَ وس ًد .ز خایاى حضست هصلح هَػَ تا ایي والم ،همالِ زا خاتوِ ا ًد’’ای خوَاّساى ٍ
تسا زاى! ًَز خداًٍد تیي ضوا زخطیدُ است .جالل خداًٍد هتؼال تَسظ یه فسستا ُ تس ضوا خدیوداز ضودُ اسوت.
خس ایي ًَز زا تاریسید ٍ لْای خَیص زا هٌَز ساشید .حضوست اهیسهَهٌواى ایودُ اهلل فسهَ ًود :حضوست هصولح
هَػَ تا جسأت ٍ حىوت ،خَتی ّای اسالم زا تیاى ًوَ ُ ٍ ػَت تِ اسالم وس ًد.
حضست اهیسالوَهٌیي ایدُ اهلل زاجغ تِ تاحیس سخٌساًی حضست هصلح هَػَ تس حضازً ،ظسات شیثا ٍ ضیفت اًییوص
اًطوٌداى ٍ فاضالى غستی زا ذوس وس ًد.
حضست اهیسهَهٌاى ایدُ اهلل فسهَ ًد :تسجوة اًیلیسی ایي همالِ هَجَ اسوت لورا تایود جواػوت اًیلیسوی اى ٍ
ًَجَاى ها حتواً ایي همالِ زا تخَاًٌد .خداًٍد هتؼال حضست هصلح هَػَ زا هَز زحوت تی خایاى لساز ّد وِ ز
ازتثاط تا ّس هَضَع ،تسای ها گٌجیٌة تصزي ػلوی زا اش خَ تِ جا گراضتٌد .ساشهاى فضل ػوس ،تاید وواز تسجووِ
ایي گٌجیٌِ ػلوی تِ شتاًْای هختلف زا سسػت تیطتسی ّد.
ز خایاى حضست اهیسالوَهٌیي ایدُ اهلل تؼالی تٌصسُ الؼصیص تِ هٌاسثت ٍفات آلا ووال احود وسٍ اش ًووازن ،ذووس
استؼدا ّای ػلوی اش ٍ ،تمدیس اش خدهاتص ٍ ذوس خیسش فسهَ ًد ٍ اػالم خَاًدى ًواش جٌاشُ غایة تؼود اش ًوواش
جوؼِ ًوَ ًد.

