
 ن الرحیمبسم اهلل الرحما           

 جمال محمد استی افد و دلم جان

 آل محمد است خاکم نثار کوچه

 «4102  ژوئن 6 »جمعه خطبهخالصه 

 داشتن دنیا مقدمندگان و دین را بر برای برقراری توحید،توجه به حقوق ب هدف خالفت سعی بلیغ

 است.

 و روشنی ایجاد می کند. روح لذت و در نوریک با صمیم قلب اطاعت پیشه کردن،در دل 

فراموش کردن الزم  کلیبه طور خلیفة زمان در موردی،نظر شخصی را از  یحکمصدور بعد از 

 است.

  ژوئن6  حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز درخالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط 

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از 4102

ی تعال ایده اهللمیرزا مسرور احمد حضرت  سیدناپنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود  4102  ژوئن 6،جمعهروز 

وی مختلف ر زبان هایبه  هجمطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترفتوح موردن لندن خالبیت مسجد از  بنصره العزیز

 زنده پخش گردید.به صورت  یم تی اشبکه ا

 40الی  01در آغاز بعد از تالوت و بیان ترجمه سوره الغاشیه آیه  تعالی بنصره العزیزاهلل حضرت امیرمومنان ایده سیدنا 

 را به ما امام مهدی و مسیح موعود علیه السالم توفیق پذیرشِست که او دند:این لطف خداوند متعال بر مافرمو

ا ل مسئله اطاعت نبوت و امامت ر.حضرت مسیح موعود علیه السالم با شرح آیه سوره غاشیه افال ینظرون الی االبداد

ز معرفت ا مملو یشرحبیان اساسی است.با  یبرای کسانی که با نبوت و امامت می پیوندند، اطاعت امرحل کرده اند.

نید صف طوالنی شتران وجود دارد و آنها یدیگر وجود دارد.ببیکد:در شترها قوت اطاعت و پیروی از کلمه ابل فرمودن

 ای مسئله ،امام از نند گویی در سرشت شتر مسئله تبعیتسرعت و روش خاص حرکت می کچطور دنبال یک شتر با 

ود علیه س بعد از حضرت مسیح موعامام را پیشه کند.پ است که تبعیت از پذیرفته شده است.همچنین برای انسان الزم

ظام که در ن را وحیباید از آن قدردانی کرد.و باید سعی کنید که آن رالسالم انعامِ نظام خالفت که جاری شده است،

ن ماین فرمان حضرت پیامبر گرامی صلی اهلل علیه وآله وسلم  ،.سپس درباره اطاعتدرک کنید خالفت نهفته است

 را به یاد داشته باشید. اطاع امیری فقد اطاعنی

نم که اگر کحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند:می خواهم به مسؤالن نظام جماعت هم توصیه 

 مضمون اطاعت نیاز به درک ،در آن صورت بیش از همهد،باشن و همکار در ترقی و پیشرفت جماعت فعالد واهنمی خ

باید محاسبه خود کنند آیا معیار اطاعت ایشان چنین است که هر دستوری که  .پس امیر و مدیر و دیگر مسؤالنددارن



کنند.ایشان  شلیتاوو چرایی به آن عمل می کنند یا سعی می کنند که المسیح می آید،بدون هیچ چون  خلیفةاز سوی 

 بعد از صدور حکمی شود. انجام به دستوری عمل کردن اطاعت نیست.اطاعت آن است که فوراً : با دل ناراضیافزودند

فراموش کردن الزم است.حضرت مسیح موعود علیه السالم می زمان در موردی،نظر شخصی را به طور کلی  از خلیفة

را  یشعهد خو نصورتکنید در آ دست پیدا ید.هنگامی به این معیارود را مانند مرده به دست غسال بسپارفرمایند:خ

برای با عمل خود باید عهد بیعت بسته است، که از ما اطاعت را بدست می آورید.پس هر کدام و مالکهای برآورده

را  این معیارباید  از باال تا پایین ؤالنمس ،همهگردد و بیش از  ش سرمشق و الگوخوی و فرزندان احمدی های جدید

 پیشه کنند.

امامت و خالفت و دیکتاتوری را مفصالً بیان کردند.ایشان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تفاوت بزرگی میان 

نده این عهد می و هر پذیر فرمودند:خالفت بعد از قبول کردن امام زمان طبق وعده های خداوند متعال برقرار می شود

 یادر اعض و ایجاد این روحیهحقوق بندگان  به هد کرد.سپس هدف خالف توجهاز نظام خالفت نگه داری خواکند که 

وحید ری تبرای برقراسعی بلیغ  است. در همین بقای ما و دیگرانچون  دارندبدنیا مقدم دین را بر  است که جماعت

مقایسه بین خالفت و رهبران دنیوی بیان کردند و  هم از کارهای خالفت است.حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی

سپس فرمودند:این مقایسه بین خالفت و رهبران دنیوی اصالً ممکن نیست.حضرت مسیح موعود علیه السالم می 

قدر شنی پدیدار می شود.آنودل یک نور و در روح یک لذت و رفرمایند:اگر با صدق دل اطاعت پیشه شود،در آنصورت در 

پشت بر با صمشکل ها را  ستن به خالفتمی توان با پیو که نیاز به اطاعت است به مجاهده ها نیست.ایشان فرمودند:

ومن مفرد همینطور  ی کند تا به وقت ضرورت به کار گیرد.فرمودند:طوری که شتر در خود آب را ذخیره مگذاشتسر 

س ست.پتقوا برای یک مومن راه بهترین توشه ده و همراه خود زاد راه داشته باشد.واباید که هرگاه برای سفر آمهم 

 برای ایمان امام زمان ،آبِ ثابت شود.با پذیرشین زاد راه به عبادتها و اعمال خویش چنان رنگی دهید که برای ما بهتر

تعال را در جهان برقرار ست.هدف ما دولت خداوند مبردن کار مااز آن نگهداری کردن و بهره  حاال ما میسر شد

برافراشتن و دلهای جهانیان را فتح کرده آنها را زیر پرچم حضرت پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم م توحید را کردن،پرچ

 ایننسته درخور خود را اولی االمر دا تا وقتی که از خالفت اطاعت کامل نکنند آوردن است.مسؤالن نظام جماعتدر

از آنها اطاعت کنند.حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز یک تصور تا که از دیگران بخواهند  نخواهند بود

.محبت یمدارنما نیاز به آنها و  نیستدولتهای دنیوی هدف ما و سپس فرمودند.  به فتح آلمان را رفع نموده غلط راجع

ست و ما این کار را به فضل خداوند ادامه خواهیم داد.پس جهت گردن نهادن کارما او الهی را دل نشاندن و در پیش

نجام این نسبت به احصول این هدف الزم است که هر احمدی از خالفت اطاعت کامل کند.خداوند متعال همه ما را 

 بدهد.آمین توفیقکار 


