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 «4102مارس  21»خالصه خطبه جمعه

توضیح یک مقتبس . نشانه های تایید خداوند برایشان ذکر صداقت حضرت مسیح موعود علیه السالم و
 حضرت مسیح موعود علیه السالم درباره معرفت الهی

 ارتقا می یابد هصالحآن با اعمال است و عامل اصلی تمام اعمال معرفت الهی 

 .وقوع پیوستند هب هالسالم ک های صداقت حضرت مسیح موعود علیه هذکر برخی از نشان

 مارس 40حضرت امیر مومنان ایده الله تعالی بنصره العزیز در توسط   خالصه خطبه جمعه ایراد فرموده
 بیت فتوح موردن، لندن مسجد از 4102

بیت فتوح مسجد از  بنصره العزیز المسیح الخامس ایده الله خلیفةحضرت  سیدنا 4102 مارس 40،جمعه
بیه صیورت  یم تیی امختلف روی شبکه ا زبان هایبه  هجمطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترموردن لندن خ

 زنده پخش گردید.

مقتبس حضرت  هبابیان توضیح دربار هغاز خطبدر آ بنصره العزیزالله تعالی حضرت امیرمومنان ایده سیدنا 
فیرامی   هبود،فرمودند:عمل بی هتقدیم شد هگذشت هدر خطب هی کهمعرفت ال هالسالم دربارمسیح موعود علیه 

علم و معرفت را  ،وردن حقیقت اسالمبرای به دست آخداوند متعال  .ی بدون معرفت امکان پذیر نیستهال
ای صیفات جمیالی و جاللیی خداونید هی هاز جلیوادراک و معرفیت  هتاوقتیکی.اسیت هقیرار داد اصیلی عامل

وحیدانیت و صیفات جاللیی و  عظمیت  هب داناییبنابر ای  .فرامی  ممک  نیست هنگام عمل به ننباشد،تاآ
  .ی می باشدهمعرفت ال همحرک تمامی اعمال شایست .جمالی خداوند الزم است

رحمانیت خداونید متعیال صفت علت  های  معرفت ببه مردمان نیک فطرت غاز آ ایشان افزودند:بیشک در
ای  همرتبی هانسان ب همی شود و ب هافزود همی شود اما سپس ای  معرفت با زیبایی ایمان و اعمال شایست هداد

چییزی پیس ایی  .ی منور میی گیرددهاش با معرفت ال هو سین شودمی  هگااسالم حقیقی آ او از همی رساند ک
 .دهخرج بد هکوشش و سعی را بآن  پیر موم  باید ه هاست ک

 هروز حضیرت مسییح موعیود علیی ،میارس 42فرمودند:بعید از دو روز در  هاللی هحضرت امیرالمیومنی  ایید
 هحضیرت مسییح موعیود و نشیان همناسبت ای  روز سیر هن مربیان و علما بو در آ.د شدهالسالم برگزار خوا

مناسیبت  هامروز نیز بی هاتفاق در خطب هب .ند کردها را بازگو خواه هایشان و معجز یهال ای تایید و نصرته
 مناسبت روز مسیح موعیود در قادییان ها بهای  روز هایشان فرمودند ک.یدمیان می آ همی  موضوع سخ  به

 هاسیت و بی هنجیا رفتییک تیم از دفتیر عربیی میا  آ .د شدهپخش خوا هروز زند هزبان عربی س هب هیک برنام



م پییام خیود هم   هروز یک شنب هد کرد و انتظار می رود کهمیت ای  روز موضوعی را بیان خواهمناسبت ا
 .کنند هاز ای  استفاد هباید افراد جماعت سعی کنند ک.م دادهرا خوا

 یهیای تاییید الهی همد و صداقت حضرت مسییح موعیود و نشیاندرارتباط با آ هالل هحضرت امیر مومنان اید
 .السالم را تقدیم نمودند ها و فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه هبرخی نوشت

مید و صیداقت ایشیان آ هالسالم دربار هدر کلمات حضرت مسیح موعود علی هالل هحضرت امیرالمومنی  اید
 هالییس اللی’’وحیی ذکیر تاییید و نصیرت بعید از  .عظیم کسوف و خسوف در رمضان را عنوان کردنید هنشان

 هی  احمدییهدر کتیا  بیرا هپیشرفت جماعیت احمدیی هدربار هکپیشگویی سپس .را بیان کردند‘‘هبکاف عبد
 هاز تاسیس جماعت احمدی قبلفرمودند ای  پیشگویی خیلی .نرا بیان کردندتحقق یافت  آ هنشان ،درج است

جماعیت  ها نفیر بیهیلییون یکشور وجود دارد وگروییدن  م 412در  هبود و امروز جماعت احمدی هشد هکرد
 .سیتهبر تحقق ییافت  آن  یهگوارسیدن  هان پیام احمدیهای جه هو توسط ایم تی ای در تمام کنار هاحمدی

السالم محقق شدن پیشیگویی  هدر کلمات حضرت مسیح موعود علی هالل هسپس حضرت امیرالمومنی  اید
الکیت ییک معانید را هبعد از ای  .داست را بیان کردن هشد هنوشت هی  احمدیهدر برا هیعصمک م  الناس ک

 هحضرت مسیح موعود علیی هشدن ب هپیشگویی فصاحت و بالغت دادنشانه سپس .تفصیل عنوان کردند هب
 هعنیوان فلسیف هبی هشرح روییداد مقال هالل هو در ای  ارتباط حضرت امیرالمومنی  اید.السالم را بازگو کردند

السیالم  هبزرگ صداقت حضیرت مسییح موعیود علیی های  نشان هاصول اسالمی را بیان کردند و فرمودند ک
 .است

ای هیبیاوجود مخالفیت و دعا همخیالفی  میی فرماینید کی هالسالم در خطیا  بی هحضرت مسیح موعود علی
سیوی می   هبی هر تییری کیهی.است هر میدان حامی م  بودهاست و در  ها نکردهخداوند مرا ر، شما همعاندان

ا بودم او میرا هم  تن.داد هم  بی کس بودم و او مرا پنا.رف دشمنان برگرداندط همان تیر را بهشلیک شد او 
ی هت گیواهیسپس می فرمایند:خداوند ج.رت دادهش نیک نامییچ بودم او مرا با هم  .در دامان خود گرفت
خداونید متعیال هنیوز ایی  نشیانه هیا را بیه پاییان  .آسیمانی بیروز داد هزار نشیانهیصد  هصدق م  بیش از س

پس شما از خدا بیم .است و او به پایان نخواهد رساند تااینکه صدقم بر روی جهانیان آشکار نسازدنرسانده 
داشته باشید و از حد مگزرید اگر ای  نقشه انسان بود،خداوند مرا هالک میی سیاخت و هییچ ا یری از ایی  

خرد بدهد و آنها حق را  حضرت امیرالمومنی  ایده الله فرمودند:خداوند متعال به جهانیان.سلسله نمی ماند
 .بشناسند

و سیوریه تشیویق بیه دعیا  بیرای احمیدیان مصیرعزییز تعالی بنصره ال درپایان حضرت امیرالمومنی  ایده الله
تقدیر  سپس حضرت امیرالمومنی  ایده الله بر وفات خانم لطیفه الیاس که سیاه پوست امریکی بود،.کردند

 خواندن نماز جنازه غایب بعد از نماز جمعه نمودند. فرمودند و اعالم و ذکر خیرش از خدماتش

 


