
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «5102 مه 8» جمعهنماز  خطبه خالصه

 احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5102 مه 8 جمعه، روز

 ترجمه با طبق معمول که فرمودند ایراد را جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده

 .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به

اع در ارتباط با خطبه گذشته رویدادهایی در باب اوض بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی امیرالمومنسیدنا حضرت 

اوایل قادیان تقدیم کردند و فرمودند: اکنون ببینید که قادیان چگونه دارد پیشرفت می کند، این پیشرفت و ترقی مثل 

ه علیه السالم راجع به این پیشرفت خبر دادپیشرفت های معمولی نیست چون خداوند متعال به حضرت مسیح موعود 

بود. حضرت مصلح موعود با بیان اوضاع اوایل قادیان فرمودند: با نگاه کردن این تمام چیزها می توانید درک کنید که 

می کند، بنابراین این مردم را ببینید و از آن عوض هنگامی که خداوند متعال می خواهد دنیا را عوض کند، چگونه 

مورد قرب الهی قرار گیرید و شمارتان در حزب اهلل  با آن تحولی ایجاد کنید کهچنان درون خود  در ده،استفاده کر

بشود. حضرت مسیح موعود علیه السالم در مبنای رؤیا فرمودند که قادیان تا رود بیاس گسترش پیدا خواهد کرد. 

ده است آن حد گسترش پیدا نکرپیشگویی راجع به قادیان یکی از نشانه های ایشان می باشد. هرچند هنوز قادیان تا 

اما وقتی می بینیم که پیشگویی های حضرت مسیح موعود علیه السالم تحقق پیدا می کنند، لذا این پیشگویی نیز 

 به حتم محقق خواهد شد. روزی

دا کردن قادیان تا حضرت مصلح موعود پیشگویی وسعت پی  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند:

ابعاد مختلف بیان کردند و به اعضای جماعت به مسئولیت های خویش متوجه ساختند. مثال به طرف  رود بیاس را با

دو ون یا میلییک قادیان  کنم که جمعیت نماز متوجه ساختند. ایشان می فرمایند: من از این رؤیا این استدالل می

میلیون خواهد بود، و اگر به این اندازه جمعیت بشود، آنگاه حدودا چهار صد هزار نفر برای نماز جمعه خواهند آمد 

خوانند. ب بنابراین به نظر من این مسجد اقصی آنقدر باید توسعه شود که چهار صد هزار نمازگزار بتوانند در آن نماز

آباد شوند. پس گسترش  خداوند متعال همینگونه جماعت ما را رشد می دهد که مساجد ما توسعه یابند و با مردم

تعداد  شدردر  جماعت عالوه بر واقعی بلکه ترقی حت نیستفقط از لحاظ مسا احمدیهجماعت  و توسعه ترقیقادیان و 



 
 

 اشد،آباد کردن مساجد است. بنابراین هر احمدی که می خواهد در پیشرفت جماعت سهیم ب در ،ی احمدیخانواده ها

 جد بی نهایت ضروری است.آباد کردن مسا جماعت را ببیند، برای آن،اعتالی و 

حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه می فرمایند که این منظره را حضرت مسیح موعود علیه السالم درباره 

که  این حتمی است باشد اماداده شده نشان پیشرفت قادیان به ایشان  کل ن دیدند. الزم نیست که منظرةقادیا

ی گوی، آن عظمت پیشپیشرفت صورت گیرد بیشترین منظره از ااگر  نخواهد بود اما کمتر از اینپیشرفت قادیان 

قادیان آنقدر ترقی کند که رود بیاس از وسط قادیان رد بشود و  ممکن است که پیشرفت را افزون تر خواهد کرد.

ن سر مهم که در آ ینین فرمودند: امرجمعیت قادیان فرا تر از رود بیاس به بخش هوشیارپور برسد. حضرت امیرالموم

ه خداوند متعال فقط راجع به پیشرفت قادیان وعده نداد ساجد را آباد کنید.م تمام پیشرفت ها نهفته است، این است که

داده است. وقتی یک نشانه را می بینیم که تحقق یافته است، آنگاه راجع به تحقق یافتن  هرنوع تعالی قول است بلکه 

 نشانه دیگری هم اطمینان بیشتری پیدا می کنیم.

اید شرایطی ما نببه اوضاع احمدی های پاکستان فرمودند: در هر  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی راجع

کتاب های حضرت مسیح موعود علیه السالم و  ست. دولت استان پنجابنیازی به ناامید شدن نی شویم ومایوس ب

 گفته است که اما خداوند متعال مکررا به حضرت مسیح موعود علیه السالم را قدقدن کرده است الفضل هروزنام

خواهد آمد بنابراین ایمان خویش را محکم کنید، با خداوند متعال پیوند برقرار کنید و جهت  و ناگهان نصرتش یکهو

 . و تایید و نصرت الهی نیزو حتما طلوع خواهد کرد ع خواهد کردثبات قدمی در ایمان دعا کنید. خورشید احمدیه طلو

د. دنموعود تقدیم کر به حتم خواهد آمد. حضرت امیرالمومنین اقتباس های مختلف از نوشته های حضرت مصلح

این تمام کارهای بیهوده  راجع به پوشش پارچه بر قبرها و گل ریختن روی قبرها فرمودند:حضرت مصلح موعود 

حضرت سودی می رساند. سپس  چون اما دعا باید کرد ه هدر می روداست. و هیچ فایده ای ندارد و ایمان نیز ب

د و را ذکر کردن همایش مذاهب جهان بهترین بودن مقاله حضرت مسیح موعود علیه السالم در امیرالمومنین نشانة

ند: در این نشانه نیز پیشگویی حضرت مسیح موعود علیه السالم محقق شد. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی مودفر

دینی در احمدی ها رویداد حضرت مصلح موعود را نقل کردند و فرمودند: خداوند متعال به ما  جهت ایجاد حمیت

 های درست بگیریم و راه درست را در پیش بگیریم.توفیق بدهد که همیشه تصمیم 

در پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت وفات جناب حاجی منظور احمد درویش قادیان پسر حضرت نظام 

نماز  ،نماز جمعه ادای الدین صحابی حضرت مسیح موعود علیه السالم ذکر خیرش کردند و اعالم نمودند که بعد از

 خواهند خواند. مرحوم میت غایب


