
 ن الرحیمبسم اهلل الرحما

 جمال محمد استی افد و دلم جان

 آل محمد است خاکم نثار کوچه

 «4102  آوریل  18 »جمعه خطبهخالصه 

وحید ت ارتباط با هستی خداوند متعال، فرمایشات حکیمانه حضرت مسیح موعود علیه السالم در

 الهی و خدای حی و قیوم و ارتباط مستقیم با او

 مظهر تمام قدرتها و سرچشمه تمام فیوض می باشد. جامع تمام صفات نیکو،خداوند متعال 

لم میسر س گرامی صلی اهلل علیه وآله و توحید حقیقی الهی توسط وجود پریمن حضرت پیامبر

 انسان منوط به ایشان است.رستگاری  و می گردد بنابراین نجات

  18حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در توسط خالصه خطبه جمعه ایراد شده 

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از 4102  آوریل

ایده میرزا مسرور احمد حضرت  سیدناپنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود  4102 آوریل   18،جمعهروز 

 بان هایزبه  هجمایراد فرمودند که با ترطبه جمعه فتوح موردن لندن خالبیت مسجد از  تعالی بنصره العزیز اهلل

 زنده پخش گردید.به صورت  یم تی امختلف روی شبکه ا

گزیده هایی از کالم حضرت مسیح موعود علیه السالم در  اهلل تعالی بنصره العزیزحضرت امیرمومنان ایده سیدنا 

 او را تقدیم کردند. توحید الهی و زنده بودن رابطه با هستی خداوند متعال،

فیض عامش بر هر چیز                                       ست.خداوند نور آسمان و زمین ا حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند:

انة از خچیزی را  هروی  .منبع تمام فیوض و علت العلل تمام انوار و سرچشمه تمام رحمتها می باشد او احاطه دارد.

خدا در  تداوم می یابد. به واسطه برکتشخلعت وجود بخشید و در جهان هر چیزی ظلمتِ عدم بیرون درآورده و 

ند خداو پاک و منزه و الشریک است. ،هر نوع شرکاز او  تعداد خود واحد و یگانه و صمد و لم یلد و لم یولد است.

در ذات و صفاتش وجود چون او  هیچ مثیلی .برابری کند اودر کارها با نمی تواند هیچ کس  تا ابد هست. ازل از

حضرت امیرمومنان ایده اهلل  است. کرده ذکراز آن توحیدی است که مدار ایمان است و قرآن همان این  ندارد.

 تعالی بنصره العزیز برخی صفات ذکر شده در قرآن را توضیح دادند.

ر کماالت ب یامنیت و عافیت بخشنده و دالیلدر جهان خداوند متعال  حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند:

یز نپیش خداوند  شرمنده نمی گردد و در هیچ جاییکسی به خدای حقیقی ایمان بیاورد  .داردو توحید خویش 

  ی است.خواهد شد چون او دارای دالیل محکمنشرمنده 



او جامع تمام صفات کامل و مظهر تمام قدرتهای پاک و مبدا  حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند:سپس 

نزدیک است و  ،یدور درعینفیوض  و مالک کیفر و پاداش و مرجع تمام امور و  همهو سرچشمه  اتمخلوق همه

 تماماو از  او باالی همه است ولی نمی توان گفت که زیر او کسی دیگر هم هست. دور است. ،نزدیکی درعین

ت مام اشیا با ذااو خودش زنده هست و ت توان گفت که آشکارتر از او هم وجود دارد.می تر است اما نچیزها پوشیده 

 .خودش است و هر چیزی به ذات او پایدار است او قایم و استوار به ذات د.او زنده هستن

 ،برای رسیدن به خداوند متعال یکی است و آن راه حاال تنها راه حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند:

قادر  به آن خدایهر ذرة وجود ما  سپس می فرمایند: .سلم است آله و صلی اهلل علیه و وجود مبارک حضرت پیامبر

ش قدرت به سبب ،تمام توانایی های خویش باهر ذره مخلوقات آن خدایی که  و حقیقی و کامل سجده می کند.

 سلم باد آله و صلی اهلل علیه و محمداکرم بر نبی  هزاران هزار درود و سالم و رحمت و برکتو  .پیدا کردظهور 

ار می آشکرا برای ما نشانة هستی خویش و  سخن گفتهرا یافته ایم که خودش ای آن خدای زنده  ،توسط اوما که 

ما  پس درخشان قدرتهای کامل و ازلی خویش را نشان می دهد. چهرة ،ی فوق العادهیایاندن نشانه هاکند و با نم

ن آ قدرت کامل خویش خالق کل اشیا هست. پیامبری را یافتیم که خدا را به ما نمایاند و خدایی را یافتیم که با

دارای برکات و قدرتها و حسن و احسان بی پایان می باشد و بجز او هیچ خدایی وجود  خدای ما خدای حقیقی،

انی و میان نباشد و آن وسیلة روحدر وقتیکه وسیله معنوی  توحید الهی به دست نمی آید تا ایشان افزودند: رد.ندا

رستگاری  وسلم می باشد و با همین وسیله انسان می تواند نجات  آله و صلی اهلل علیه و معنوی ذات حضرت پیامبر

 را دریابد.

پس  !!!دا کردپی بر توحیدش یقینچگونه ممکن است  ،خداوند نباشدبر هستی یقین کامل ای نادانان! تاوقتی که 

و سلم آله  علیه و ما صلی اهلل پیامبرکه  گونه همان یقین بدانید که توحید حقیقی تنها توسط پیامبر حاصل می آید.

اوند خدمعتقد به هستی  را عرب و بت پرست «مادی گرا» مسلک دهریگروه  ،با نمایاندن هزاران نشانه آسمانی

به دست  سلم می توان آله و فقط توسط حضرت پیامبر صلی اهلل علیه ورا پس توحید کامل و پاک  متعال ساخت.

 آورد.

ی م آنها را کسانیاما تنها بی شماری است در خدای ما قدرتهای  حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند:

ما او  ست زیرا کهبیشترین لذتهای ما در خدای ما است.م خدایبهشت ما  شدند. وی از آنِنند که با صدق و وفا بی

رگرفته ب دست دادن جان در قبال ازتن است اگرچه این ثروت درخور برگرف زیبایی را در او یافتیم.را دیدیم و هرگونه 

ا ر این چشمه زندگی است که شما ای محرومان! به سوی این چشمه بشتابید که شما را سیراب خواهد کرد. شود.

 .نجات خواهد بخشید

 ار خداوند متعال به ما توفیق بدهد که پیام آن خدای حی و قیوم پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند: در

م و از وریا آبه جرا تعالیمش عمل و حق عبادتش به رابطة زنده برقرار کنیم و  وی با نیزجهانیان برسانیم و خود  به

 ینآم خداوند متعال مصون بمانند. و نسلهای ما همیشه از شرک به یابیم.در یک درست و صحیحصفاتش در


