
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «5105 ژوئن 5 جمعهنماز  خطبه خالصه

 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5105 ژوئن 5 جمعه، روز

طبق  هک فرمودند ایراد را جمعه خطبه فرنکفرت آلمان، ،کولسروی از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

سیدنا حضرت  .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه بامعمول 

 افراشتنبرم مراس آنجا و جلسه گاه تشریف بردندبه  01:71ساعت در  بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی امیرالمومن

ند ددر جلسه گاه آقایان تشریف بر دعا کردند وسپس حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی  به عمل آمد پرچم

 ایراد فرمودند.  و خطبه جمعه

حضرت امیرالمومومنین ایده اهلل تعالی در آغاز خطبه فرمودند: به فضل خداوند متعال امروز جلسه 

م به محاسبه خود بپردازی شود که ر این جلسه ساالنه باید یادآورماما د ساالنه آلمان شروع می شود. شرکت

ه ایم. کجا ایستاد ما د بودن به دستورات خداوند متعالدر تقرب به خداوند متعال و در ایمان خود و در پایبنکه 

جاد کنیم و ، در وجود خود انقالب ایبه ضعف های خویش پی برده باعث شود که ن،این شرکت ما باید

ادای حقوق برادران خود بپردازیم. این جلسه ساالنه جشن دنیوی نیست و نه . و به سپاسگزار خداوند باشیم

یشتر باید ب ،این جلسه اینجا تشریف آوردندشرکت در گزار می شود. آنهایی که برای برای اهداف دنیوی بر

 را اتخاذ کنند. یی که خداوند متعال دستور آن داده است،و نیکی ها مشغول ذکر الهی باشند

ر این روزهای جلسه سعی کنید که در تقرب به خداوند حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: د

رادران ب و آرامش ساساتکنید اح مملو از محبت به مخلوق کنید. کوشش تعالی بیفزایید و دل های خویش را

عالیم می توانید تجا ازبین ببرید، در این صورت این ،ا مراعات کنید و اگر کینه و کدورتی باهم دارید، آن رار

ادن دن سبب برگزار می شوند که با گوش . این جلسه های ساالنه به ایزیبای اسالم را در جهان ابالغ کنید



 
 

 ویس دهیم که بهمالی را انجام همیشه اع و مان همیشه به نیکی ها متمرکز باشد توجه ،کوبه سخنان نی

 خداوند متعال سوق می دهند.

گامی به سوی خداوند بردارید. بنابراین جهت تقرب  تر این دنیا روزی فنا می گردد، لذا هرچه سریع 

به خداوند متعال باید مخلصانه خداوند متعال را بپرستیم و بر دستوراتش عمل کنیم. باید تالش کنیم که از 

 نیوی خود را نجات داده، رضایت خداوند متعال را کسب کنیم.این تاریکی های د

 ،ام این لطف خداوند متعال است که وی برای اصالحِ حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند:

ا قبول ر فرستاده خدا در این زمان توفیق یافتیم ستد. و این خوش بختی ما است که بندگان خود را می فر

ما را متوجه ساخت و  .آموخت و اطاعت شان ملسو هيلع هللا ىلصراه های محبت به خداوند متعال و پیامبرش ا که ما ر کنیم،

 ی خویش را درست کنیم. اعتقاد حالت عملی وکه 

آسمان  وبه حضرت مسیح موعود علیه السالم خداوند متعال در کشفی نشان داد که ایشان زمین جدید 

را بر  هستند که دشمنان توحید ملسو هيلع هللا ىلصکامل ترین مظهر ساختن زمین جدید و آسمان نو پیامبراسالم نو ساخته اند.

عبادت کننده خدای واحد ساختند. آنهایی که با مال عشق می توحید استوار کردند. عبادت کنندگان بت ها را 

حترامش حقوق دادند، ا به زن ملسو هيلع هللا ىلصت پیدا کردند. حضرت پیامبرری و راستی دسورزیدند، آنها به معیار بلند فداکا

را برقرار کردند، انسان را از بدترین حالت مبدل به آدم های با خدا ساختند. پس این معجزه بود که از دست 

 ملسو هيلع هللا ىلصامبرکه بعد از بعثت حضرت پی به نمایش گذاشته شد. و همین زمین جدید و آسمان نو است ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبر

 شد. پدیدار

رمودند: خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السالم حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی ف

 انقالبی ایجاد کردند.درحقیقت  حضرت مسیح موعود علیه السالم  و ین جدید و آسمان نو بساز.زمفرمود: 

صدها هزار مردم کال متحول شدند گویی زمین جدید و آسمان جدید ساخته شدند. در کشف حضرت مسیح 

به اعضای جماعت نیز متوجه ساخته شده که در ساختن زمین جدید و آسمان نو از یاران موعود علیه السالم، 

ه ب . بنابراین اولین ترجیح ما باید برقراری توحید باشد. باید خوب تالش کنیم کهندگردحضرت مسیح موعود ب

از لحاظ  فقطم. عمل کنیم، حقوق بندگان را ادا کنیاوند متعال به دستورات خد تقرب به خداوند نایل شویم و

دیده شود. یز ن در عمل مانتحولی  ایدب م بلکهح موعود علیه السالم ایمان نیاورده باشیمسیحضرت  اعتقادی به



 
 

امور ما با خداوند متعال و مخلوقش درست هستند، ا ادا می کنیم، و و بندگانش ر اگر ما حقوق خداوند متعال

 .یه السالم هستیمدر آنصورت به حتم ما در ساختن زمین جدید و آسمان نو از یاران حضرت مسیح موعود عل

السالم می فرمایند: خداوند متعال این جماعت را به این خاطر تاسیس  حضرت مسیح موعود علیه 

مانه جنگ ز . این زمانه نیزرا بفهمندو تاثیر آن کرده است که تا جهانیان به معرفت خدا پی ببرند و حقیقت دعا 

ت مسیح حضر حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند:معنوی است. و جنگ با شیطان شروع شده است. 

مقابله ن طابا شی ،ادند که در معنویت رشد کردهاین مسئولیت نههر ایمان آورنده دوش  به موعود علیه السالم

کند. خدا کند که ما وظیفه خویش را به جای بیاوریم. خداوند متعال این جلسه ساالنه را از هر لحاظ مبارک و 

 خجسته بگرداند. آمین

 


