
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2016 فوریه 05» جمعهنماز  خطبه خالصه

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، فوریه 05جمعه،  روز

 خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور میرزا

 صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه طبق معمول با که خواندندجمعه 

 .گردید پخش زنده

حضرت مسیح موعود علیه السالم  فرمودند که حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

ات ثبجهت توضیح این امر سخنرانی ایراد نمودند که تنها جهت ا 1905دسامبر  27در تاریخ 

این تنها جهت این امر خداوند متعال الزم نبود که  برایو  مبری مبعوث نشده اموفات پیا

د که وضعیت عملی جماعت را تشکیل دهد بلکه امور دیگر  نیز ضروری بود. آن حضرت فرمودن

در این باب این وضعیت عملی آنچه آن حضرت بیان فرمودند، برای  مردم بسیار وخیم شده بود.

پرهیز از دروغ اصالح اموراتی که آن حضرت از طرف خداوند متعال برانگیخته شدند، از آن یک 

و پیشه کردن راستی بود. در این راستا آن حضرت به اعضای جماعت توصیه کردند که معیار 

راستی خویش را باال ببرید. خداوند متعال نشانة مومنان این بیان کرده است که آنها گواهی 

عال شریکی دروغین نمی دهند بنابراین بندگان خدا آنانی اند که دروغ نمی گویند و با خداوند مت

قرار نمی دهند. پس اگر هر یک از ما اینگونه از دروغ دوری جوید، می تواند با این روش در خود 

 چنان تحولی ایجاد کند که او را مومن حقیقی قرار دهد.



 
 

جای مهر به  مهر دنیاست؛ تفرقه انگیزیعلت حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که 

پیامبر از نقش قدم پیروی اولویت داده شده است. اتباع راستین  مهر دنیابه خدا و پیامبرش 

دین را بر دنیا مقدم می داشتند نه دنیا را بر دین. صحابه آن روش  است. آن حضرت ملسو هيلع هللا ىلص گرامی

ال از حب دنیا کناره را پیشه کردند و ببینید که از کجا به کجا رسیدند. آنها به دنیا لگد زدند و کام

گیری کردند و بر خواسته های خویش مرگی وارد کردند. اکنون شما حالت خویش را با آنها 

تعال دروغ را مقایسه کنید آیا قدم شما بر قدم آنها هست. آن حضرت افزودند که خداوند م

موده بود که از آن دوری جویید. از این چه بدبختی بزرگتری خواهد بود که اده و فرنجاست قرار د

ه سرانجام راستی پیروز می ن به شما می گویم کمردم دروغ را تکیه گاه خود قرار می دهند اما م

محکمة پست  . حضرت مسیح موعود علیه السالم رویدادشود، خیر و پیروزی از آن راستی است

دروغ چاره ای نیست. این بدون  کردند و فرمودند که من چگونه می توانم بگویم که را نقل

، حقیقت این است که بدون راستی چاره ای نیست. کسی که به سخنان چرندیات بیش نیست

 .خداوند متعال توکل می کند، خداوند متعال برای وی کافی می شود

سالم می فرمایند که هیچ چیزی نحس تر از دروغ نیست. خداوند ود علیه الحضرت مسیح موع

ان ندارد که هیچگاه ی پیشه کند، امکمتعال حامی و یاری رسان راستگو می باشد. کسی که راست

محفوظ  و حصاری ذلیل و خوار شود. وی در پناه و حفاظت خداوند متعال می باشد و هیچ قلعه

تاوقتی که عمل ناقص و نیمه سودی نمی رساند لذا  لهی وجود ندارد.تر و ایمن تر از حفاظت ا

عمال که باید باشند. ا ال به کمال خود رسانده نشوند، موجب آن ثمرات و نتایج نمی شوندماع

متعال ناقص نمی توانند خداوند متعال را خشنود کنند و پربرکت هم نمی باشند. وعدة خداوند 

، آنگاه برکت خواهم داد. آن حضرت یت من اعمال انجام دهیده مطابق رضایت و مشاین است ک

چاره و فریب فزودند که دنیاداران از پیش خود این سخنان را در می آورند که بدون دروغ ا

چشمه می گیرد. سپس آن حضرت ن تخیلی است که از عدم معرفت سرخنا، این تمام سنیست

فرمودند که نیکی که آگنده با کثافت باشد، هیچ فایده ای ندارد، نزد خداوند متعال آن نیکی هیچ 



 
 

دارد. اگر اخالص باشد، خداوند متعال کوچکترین نیکی را هم ضایع نمی کند. جهت ارزشی ن

را از آالیش شرک پاک کنید و حالت عملی خویش را به  اعمال اخالص شرط است بنابراین خود

ان نباشد و بر راستی استوار شوید و از دروغ نفرت گونه ای سازید که هیچ گونه شرکی در وجودت

 و بیزاری جویید.

را به این سخنان هر احمدی باید خود اهلل تعالی فرمودند که با توجه  حضرت امیرالمومنین ایده

ه به هنگام محکمه، یا به خاطر منافع تجاری یا به هنگام وصلت محاسبه قرار دهد ک مورد

سدید را پیشه می کند. شود، آیا از هر لحاظ قول  سل نمیبه دروغ که متو نمودن برای ازدواج

جهت گرفتن کمک هزینه از دولت تکیه بر دروغ که نمی کند، سپس در امور درخواست 

ت نیز باید خود را محاسبه پناهندگی به دروغگویی که نمی پردازد. همچنین مسئوالن نظام جماع

کنند که آیا آنها در گزارش های خویش دروغ که نمی نویسند، آن حضرت افزودند که با پیشه 

م امور را مدیریت کرد. بزرگترین گناهی که مردم را به نابودی کشیده است، کردن تقوا باید تما

به آن  وند متعال در دل وجود داشته باشد و اندیشه مرگ ومحبت دنیاست. اگر قدری عظمت خدا

داوند متعال باشد، تمام سهل انگاری و غفلت از بین خواهد رفت لذا عظمت خ یقین وجود داشته

مواخذه آن خطرناک می باشد. خدا کند که ایجاد کرد و از او باید بیم داشت، چون در دلها  بایدرا 

 تی ایجاد کنیم و به معیار راستی ارج نهیم و دین را بر دنیا مقدم بداریم. ما در وجود خویش تحوال

 تعالی به مناسبت درگذشت جناب قاسم طوری، مبل  ین ایده اهللمیرالمومندر پایان حضرت ا

نماز میت خواندن ساحل عاج که از توابع خود آن کشور بود، ذکر خیرش نمودند و اعالم جماعت 

 فرمودند. غایبش

  


