
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2016 مارس 11» جمعهنماز  خطبه خالصه

 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، مارس 11جمعه،  روز

 که خواندندجمعه  خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  در العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

 .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه طبق معمول با

از سوره النور  22تالوت و بیان ترجمه آیه  در آغاز پس از حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

و همیشه خواهد بود. شیطان انسان را از نیکی ها دور می  ده استرمودند: شیطان از ازل دشمن انسان بوف

کند و به بدی ها نزدیک می گرداند. شیطان به خدا گفت که من انسان ها را گمراه خواهم کرد و در هر 

چ حمله و مکر من مفید نخواهد افتاد. ت که بر آنها هیبه آنها حمله خواهم کرد بجز بندگان خالص شانمسیر

خداوند متعال به او این اجازه داد و فرمود که پیروان تو را من به جهنم خواهم انداخت اما با این حال خداوند 

 راه های نیکی و روش های اصالح و عوامل درست از متعال با برانگیختن پیامبران خویش انسان ها را

ند دو عاقبت خبر داد و این نیز آشکارا گفت که شیطان دشمن واضح شماست. آن حضرت فرمو کردن دنیا

که در آیه مزبور خداوند متعال به مومنان تسالی خاطر داده است که خداوند متعال بسیار شنونده است، در او 

نا نیز است، هنگامی که قدمی در محضر او به دعا متوسل شوید آنگاه خداوند متعال که دارا بزنید و با ثبات 

در دلش چنان قوه ی ایمانی ایجاد خواهد کرد که توسط  امل مرا صدا می کند،بنده من با اخالص ک می بیند

کی ها و مصون نمودن خویش از قدرت باال بردن معیار نی حمله ی شیطانی در امان خواهد بود وآن وی از 

 بدی ها در وجود وی ایجاد خواهد شد.

جهت گشتن بنده نسخه ای حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که خداوند متعال در این آیه مزبور 

و منکر یعنی از هر چیزی که خدا دوست ندارد، دوری جویید. . می فرماید از فحشا بیان کرده است خالص

 تزکیه خواهد کرد و آنگاهاو را مصون خواهد نمود، رحمت خداوند متعال را وقتی انسان از فحشا و منکر خود 

نزد چنین پاکان شیطان نمی تواند بیاید. شیطان به انسان یکهو حمله نمی کند بلکه آهسته آهسته حمله می 



 
 

چک در دل انسان ایجاد می کند و این تصور را در دل پدیدار می سازد که با این بدی بدی کووی اول کند، 

کوچک چه می شود، این که گناه بزرگی نیست. آن حضرت افزودند: این گناه های کوچک باعث ارتکاب 

گناه های بزرگ می شوند، هر بدی که مایه ازبین بردن امنیت و آرامش جامعه باشد، بدی بزرگ است. 

ارتکاب بدی قوه ی وجود انسان قوه انجام نیکی و  ت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که درحضر

پاداش گردد. وجود دارند و هدف خلق این دو قوه این است که انسان به سبب اعمال نیک خویش الیق 

تکبر دعوت می کند و در مقابل آن خداوند متعال به اخالق  شیطان به دروغ، ظلم، بی حیایی، ریاکاری،

قرار  و جاذبهبین این د، اخالص، ایمان و فالح دعوت می کند. انسان در محویت، فنا فی اهلل بر،فاضله، ص

و احساس شیطانی  باوجود هزارها دعوت و ماده ی سعادت در وجودش هست،دارد، آنکه فطرت نیک دارد، 

طرف خداوند متعال می دود و تمام راحت و تسالی خویش در خداوند  به برکت فطرت رشید و سعادت به

 متعال می یابد.

تا وقتی که آن عالیم  ی وجود دارند،هر چیز عالیم فرمایند که برایحضرت مسیح موعود علیه السالم می 

همینطور ایمان نیز عالیمی دارد. این حقیقت دارد که وقتی  ده نمی شود؛چیز معتبر شمرد، آن دیده نشون

و کبریایی، قدرت تقدس  ایمان در وجود انسان داخل می شود، همراه آن، عظمت خداوند متعال یعنی جالل،

داخل می شود تا حدی که وی در وجود خداوند متعال در وجودش و بیشتر از همه مفهوم ال اله اال اهلل 

وی پاک می گردد مرگ وارد می گردد و سرشت گناه کال از  اش سکنی می گزیند و بر زندگی شیطانی

 ندگی معنوی می باشد و همین زمان می باشد که انسان از آنِشروع می شود و آن ز آنگاه زندگی جدیدش

خداوند متعال می گردد. حضرت امیرالمومنین فرمودند که اگر تکبر نباشد، و انسان گناهان خویش را اقرار 

کند و از خداوند متعال طلب مغفرت نماید، وی مورد بخشایش خداوند متعال قرار می گیرد، اما شیطان تکبر 

انسان از وسط آن ملعون گشت بنابراین از تکبر بپرهیزید. در دل خوف خدا داشته باشید، ت پیشه کرد و

 مصون می ماند. از بدی ها بسیاری

آنها بنای کلی بنده و غالم دنیا می گردند،  حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند: آنان که به

. و در مقابل اینان کسانی می باشند که به فکر د و شیطان بر آنها غلبه پیدا می کندگذارن دنیا را می پرستش

پیشرفت دین می باشند و اینان گروه حزب اهلل نامیده می شوند و بر لشکر شیطان پیروز می شوند. آن 

حضرت افزودند: گناه مخفی از گناه آشکار بدتر می باشد و آن یواش یواش انسان را به لبه ی هالکت و 



 
 

 به ی رساند. در قرآن شریف وارد شده است که آن پیروز شد که تزکیه نفس انجام داد اما مادامینابودی م

گفته نشود، تزکیه نفس چگونه امکان پذیر است. به عالوه مومن حقیقی آن می باشد که  اخالق بد ترک

حویت و اطاعت در ن مشید که در این زمانه تازمانی که ایمظهر پیامبران بگردد بنابراین به یاد داشته با

 ادعای بودن از مریدان و معتقدان درست نخواهد بود. وجودتان نباشد،

حضرت امیرالمومنین فرمودند که خدا به ما توفیق دهد که ما عبد خالص خداوند متعال بشویم و از منکر و 

یم و از پیروی گام های بکوشزکیه نفس خویش از هر نوع تکبر بپرهیزیم و جهت ت فحشا دوری جوییم و

 آمین .شیطان خود مصون بداریم

 

 


