
 ن الرحیمبسم اهلل الرحما

 جمال محمد استی افد و دلم جان

 آل محمد است خاکم نثار کوچه

 «6102 سپتامبر 62 »جمعه خطبهخالصه 

سفر پنجمین خلیفة حضرت امام مهدی و مسیح موعود به ایرلند، افتتاح مسجد مریم، هدف از بنای 

 مسجد و توصیه به ادای حق مساجد.

 ادا شوند. خواهد شد که حقوق خداوند متعال و بندگان به نحو درست حق مسجد زمانی به جای آورده

ر ما نماز ها را به نحو احسن نمی خوانیم و حق نماز را ادا نمی کنیم، در آن صورت ما شرایط مهر و اگ

 محبت خداوند متعال را برآورده نمی کنیم.

  سپتامبر 62بنصره العزیز در  حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالیخالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط 

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از 6102

 تعالی ایده اهللمیرزا مسرور احمد حضرت  سیدناپنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود  6102  سپتامبر 62 ،جمعهروز 

م بکه امختلف روی ش زبان هایبه  هجمطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترفتوح موردن لندن خالبیت مسجد از  بنصره العزیز

 زنده پخش گردید.به صورت  یتی ا

فرمودند: الحمدهلل از سورة التوبه  01تالوت و ترجمه آیه  در آغاز بعد از اهلل تعالی بنصره العزیزحضرت امیرمومنان ایده سیدنا 

اوند خد در کشور ایرلند نماز جمعه بخوانیم.جماعت احمدیه اولین مسجد در د که که امروز خداوند متعال مارا توفیق می ده

تاسیس این مسجد را از هر لحاظ پریمن و برکت بسازد. اگرچه این مسجد بزرگی نیست اما این مسجد اعالم می  متعال

ه را ب خداوند متعال کرد. عبادت پنجگانه خواهند اوند متعالاعالم وحدانیت خدد جساز این مپنج بار کند که احمدی ها 

  جای خواهند آورد.

 فرمودند: مسجد جای ادای با بیان اهداف و اغراض از تاسیس مسجدحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز 

ی وبنا می کنیم تا شما جهت رفع فسادهای دنی مسجد  ساد کسی. ماو ف جای فتنهنه  ،حقوق خداوند متعال و بندگان است

عالم ا این مساجد ساختنهد. ، که آن پیام مهر و محبت و صلح و سالمتی می ددهید قرارامعان را مورد  تعلیم زیبای دین

ای ادای حقوق کسی که در این مسجد وارد می شود، دلش از تمامی افکار ظلم و غصب حقوق پاک است و برکه  است

، ستابزرگترین پرچمدار آزادی مذهب  اسالمد. تاسیس مسجد این اعالم می کند که گران از هیچ قربانی دریغ نمی ورزدی

درب های مساجدما برای همه گشاده اند. هر کسی که خدای واحد را می پرستد، وی را هیچ  «ادعا»و در جهت ابراز این 

 شوروفاداری با کاین مساجد توجه ما را به این طرف نیز معطوف می کند که  نیست. ر مسجدد مانعی از عبادت و پرستش



اجد که حق مس تقاضا می کنداین خالصه چیزهای زیادی است که از وابستگان مساجد  است.بخشی از ایمان مومن  نیز

 مسیح موعودامام مهدی و زمانی ادا می گردد که حقوق خداوند متعال و بندگان به نحو درست به جای آورده شوند. حضرت 

به  و دعوت معرفی اسالمراه های جدید همیشه ، مساجد را بنا خواهید کرد با این نیت هرجا اگر علیه السالم می فرمایند:

 می را مساجدما  حضرت امیرالمومنین افزودند: پس همین هدف است که به خاطر آن خواهید گشود. سوی خداوند متعال

 .بسازید باید سازیم و

نان این منطقه ساکدوش ن مسجدی که تازه بنا شده است، بر ودند: ایحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرم

گی می نهد. توصیه هایی که من درمورد اهداف و اغراض از بنای مساجد بیان کردم، عمل به آن برای هر مسئولیت بزر

در آغاز آیتی که تالوت نمودم در آن هم خداوند متعال چ اند. ایشان فرمودند: احمدی الزم است و اال ادعاهای ما هیچ و پو

به بهانه  نه اینکه کند. ی از مومن تقاضا می کند که عبادتشویژگی های آباد کنندگان مساجد را بیان کرده است. مهر اله

ر ما نماز ها را به نحو احسن نمی خوانیم و حق نماز را ادا نمی کنیم، در آن اگخویش نمازها را فراموش کند.  کارهای

پس ایمان درصورتی کامل خواهد شد که ما بر فرامین  ما شرایط مهر و محبت خداوند متعال را برآورده نمی کنیم. ،صورت

پس آنگونه که بیان کردم این مساجد ما مرکز توجه مردم و عامل دعوت به سوی خداوند متعال  خداوند متعال عمل کنیم.

ین نخ بدهد. همچبه سوال های دینی و علمی پاسبتواند می گردند، از این لحاظ هر یک از ما باید عمال آمادگی کند تا 

 دارند. انتظاراز ما معیار وضعیت اعمال ما چنان باید باشد که حضرت امام مهدی و مسیح موعود علیه السالم 

به مناسبت حضرت عیسی علیه السالم مذهب مسیحیت را در ایرلند گرایش مذهب خیلی زیاد است.  ایشان افزودند: اینجا

اینها را بگوییم که حضرت عیسی علیه السالم پیامبر برحق و صادق نجات دهنده محسوب می کنند. ایشان فرمودند: ما باید 

ودمان اول ما خانقالب معنوی الزم است که  این آگاه کنید. اما جهتتعلیم حقیقی اسالم  ا ازوند متعال بودند. ایشان رخدا

 صفات حقیقی مومن را اتخاذ کنیم.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: ما این مسجد را مسجد مریم نامگذاری کردیم. ایشان افزودند: اینها حضرت 

عال ند متکه خداو به این خاطر نیز احترام می ورزیم د اما مامی کننم مریم را تنها به خاطر مادر حضرت عیسی بودن احترا

 نظر لطف و مهر خویش انداخت، حضرت مریم ناموس خود را حفظ کرد، مطیع و فرمانبردار به خاطر نیکی و اتقایش بر او

باس لتن کردن کامل خداوند متعال بود. درستکار و صداقت پیشه اش بود. حضرت امیرالمومنین به مردم این کشور به 

 و از رعایت حجاب توصیه نمودند. حیادار

دوداً ححضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز آمار مسجد مریم را بیان کردند و فرمودند: در این مسجد  در پایان

هم ا رو مردم اینجا  نفر می توانند نماز بخوانند. خداوند متعال تمام این ساختمان را از هر لحاظ پربرکت بسازد دویست

 . آمینتوفیق بدهد که حق مسجد را به جای بیاورند


