
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2016 مارس 18» جمعهنماز  خطبه خالصه

 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، مارس 18جمعه،  روز

 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 که

: گاهی روش های ز در راستای تربیت فرزندان فرمودندنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیحضرت امیرالموم

نادرست والدین فرزندان را به بی راهی می کشاند. بی نهایت خشونت یا مهر بیش از حد و چشم 

تاثیر بدی روی تربیت فرزندان می گذارد. مخصوصا در زمانی که فرزندان در شرف  دو پوشی هر

ف زد. پدران به خصوص باید به این امور توجه کنند باید با دلیل حر جوانی باشند. جهت فهماندن آنها

که کجا نرمی و مالیمت پیشه کنند و به کدام موقع به خشونت متوسل بشوند و چگونه بچه ی 

حضرت مسیح موعود  و پندآموز از وقایع ایمان آفرین یخویش را بفهماند. حضرت امیرالمومنین بسیار

. خالصه ی آن وقایع اینگونه است کردندبیان علیه السالم نقل شده توسط حضرت مصلح موعود را 

ود که از چیزهای حالل و طیب بخورید اما در آن نیز احتیاط به خرج دهید چون برخی چیزها باوج

 ل بودن، طیب نمی باشند.حال

حضرت امیرالمومنین فرمودند: حضرت مسیح موعود علیه السالم جهت از بین بردن بدعات از دنیا و 

ث شده بودند. آن حضرت از کاربرد نادرست عکس حضرت لیم اسالم مبعوبرای نمایندن زیبانی تعا

مسیح موعود علیه السالم در شبکه تویتر یا واتس اپ منع نمودند و فرمودند که این روش درست 

ی جویید. آن حضرت افزودند: کسانی که عکس ها را مایه کاروبار قرار داده اند و از آن دورنیست، باید 

رت مسیح موعود علیه السالم ف می گیرند، باید توجه کنند. برخی افراد در عکس حضقیمت های گزا



 
 

برخی رنگ ها را وارد می کنند در حالی که عکس حضرت مسیح موعود علیه السالم رنگی نیست این 

 کامال اشتباه است، از آن باید بپرهیزید همچنین از کاربرد نادست خلفا نیز خودداری کنید.

حضرت امیرالمومنین فرمودند: سینما یا فنوگراف در ذات خود بد نیست بلکه برخی صورت های آن 

اخالق است. اگر فیلمی برای تبلیغ یا برای تعلیم باشد، و در آن هیچ نوع بیهودگی نباشد، هیچ  بمخر

درست آنها غلط عیبی ندارد. آن حضرت افزوند: بهره برداری از ایجادات جدید حرام نیست اما کاربرد نا

ند که کسی از بیماران شان ردوست ندا نگونه اند کهبرخی پزشکان ای است. سپس آن حضرت فرمودند:

، و اگر برود ناراحت می شوند که چرا نزد کسی دیگر رفت اما این روش درست نزد پزشک دیگر برود

گاهی اوقات  .خواهد داد را شفا د که خداوند متعال توسط چه کسی مریضنیست، چه کسی می دان

در عالج شان برخی افراد که کامال طبیب هم نمی باشند اما توسط برخی گیاه ها درمان می کنند، و 

آن عاجز شده بودند. آن حضرت فرمودند:  درهم  می افتد که پزشکان ماهر مفید برخی موارد چنان

ی تحقیق نه هایاری از زمیبسادامه داده شود، ان چنین هستند که اگر روش شان اکنون برخی ماهر

. برخی افراد در این راستا بسیار خبره و ماهر می مثال به جا انداختن استخوان ها .جدید باز خواهند شد

را یاد بگیرند و آن را ترویج دهند. در قدیم مردم هنر  شان روشد، از این افراد باید دیگران باشن

ان ازبین خویش را مخفی نگه می داشتند و بخل پیشه می کردند و به دیگران یاد نمی دادند لذا هنرش

عام می کنند. حضرت مصلح موعود می  را رفت. مردم اروپا اینگونه نمی کنند بلکه آنها هنر خویش

فرمایند که این نوع هنرها یاد گرفتن مضر نیست بلکه مفید است توسط آن علم پیشرفت می کند، می 

 خواهم این فنون مخصوصا فنون ازبین رفته احیا شوند.

یرالمومنین فرمودند: انسان دارای طبایع مختلفی است. برخی در اخالص بسیار پیشرفته تر حضرت ام

ور را با کمال میل قبول می کنند و برخی عجول می باشند و فوری زبان به اعتراض تمی باشند و دس

می گشایند. آن حضرت پس از بیان قصه بیان شده توسط حضرت مصلح موعود، فرمودند: آدم عجول 

 باید احتراز کنند.از آن  دوستاناوقات بدون هیچ تامل و تفکر اعتراض می کند، گاهی 



 
 

اینگونه دیدند، به هنگام ایراد خطبه الهامی حضرت مسیح موعود علیه السالم را حضرت مصلح موعود، 

علم به ایشان می فرمایند: به آن حضرت خداوند متعال دستور داد که به عربی خطبه نماز عید بخوانند، 

د شد. آن حضرت هنگامی که برای ایراد خطبه به زبان عربی آمدند، خوب یادم هست ن داده خواهآ

که آن حضرت چنان صورت نورانی و زیبا داشتند که من از اول تا آخر خطبه گوش دادم باوجود اینکه 

 نشدم.یک حرف هم از آن متوجه 

یک دفعه حضرت ام المومنین بیمار شدند. درباره مسجد مبارک الهام هست که در آن هر امر مبارک 

خوراندند، پس از دو ساعت حضرت ام  وراست. آن حضرت در مسجد مبارک حضرت ام المومنین را دا

 المومنین کامال خوب شدند.

ق خدمت دین را ادا کنید چون حضرت امیرالمومنین فرمودند: به پزشکان توصیه می کنم که ح

. اسالم برخی محدودیت ها نیز گذاشته است قرار می گیرند حق و صداقت  زودتر تحت تاثیر بیماران

نداده است. اساس مسایل بر  اما برخی آزادی هایی هم داده است اما به نام آزادی اجازه ی بی حیایی

مسیح موعود علیه السالم فرمودند: اصل چیزی محبت است، هنگامی  تفقه است. درباره ریش حضرت

 که آن ایجاد گردد، از خود از ما تقلید خواهند کرد.

حضرت امیرالمومنین فرمودند: خدا کند که ما سخنان حضرت مسیح موعود علیه السالم را بفهمیم و 

 هر عمل ما مطابق دستور الهی باشد.

به مناسبت شهادت جناب عبدالجابی از سوریه، ذکر خیرش نمودند و در پایان حضرت امیر المومنین 

اعالم ادای نماز میت غایبش نمودند و سپس با ذکر اوضاع سوریه به اعضای جماعت به دعا تحریض 

 نمودند.

 


