
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2016 فوریه 19» جمعهنماز  خطبه خالصه

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، فوریه 19جمعه،  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

روز بیستم فوریه در جماعت  فرمودند که حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

احمدیه به نام پیشگویی مصلح موعود معروف است. خداوند متعال در این روز به حضرت مسیح 

و  خواهد بود خادم دین و دارای عمر طوالنیکه  پسری خبر داد تولد موعود علیه السالم از

نشانة عظیم الشانی  ود بلکه یکنیز خواهد داشت. این تنها پیشگویی نب دیگر چندین ویژگی

ر است چون خداوند تعالی تر و افضل تر و اکمل  ،شانه نسبت به زنده کردن مرده ایاست. این ن

متعال دعای حضرت مسیح موعود علیه السالم را مستجاب نموده، وعدة فرستادن فردی داد که 

 سط آن برکات اسالم در تمام جهان نشر خواهند یافت.تو

وه به حقیقت پیوست و زمان با تمام شان و شکحضرت امیرالمومنین فرمودند که این پیشگویی 

ق این پیشگویی بودند. این امر را به اثبات رسانده است که حضرت میرزا بشیرالدین محمود مصدا

که تنها آن حضرت  شگویی علمای احمدی مطمئن بودندو به سبب محقق شدن نشانه های پی

 مگر در زمانی که ر ننمودندآن را اظهاموعود ویی هستند اما حضرت مصلح مصداق این پیشگ

داد. آن حضرت در سال خبر به آن حضرت مصداق بودن شان  خداوند متعال توسط رویا از این



 
 

 کهر نمودند خالفت شان اقرا بر سالپس از دریافت اخبار از خدا و بعد از مرور سی  1944

رؤیای  1944ژانویه  28ود در خطبة حضرت مصلح موع .مصداق این پیشگویی خودشان هستند

و فرمودند که من هیچگاه  خویش و محقق شدن نشانه های آن پیشگویی را مفصال بیان کردند

که مبادا نفسم مرا فریب دهد و من آن را صال مطالعه نمی کردم ویی را با دقت و مفاین پیشگ

ین ودند که مصداق اصلی تا ارمین ایده اهلل تعالی فدربارة خودم فکر کنم. حضرت امیرالمومن

ی قرار خود را مصداق این پیشگوی اندازه محتاطانه عمل می کند اما برخی افراد بدون هیچ دلیل

نوشته ها می دهند. حضرت امیرالمومنین محقق شدن برخی نشانه های این پیشگویی را از روی 

 ت مصلح موعود بیان کردند.و خطبات حضر

اینگونه به تحقق رسید که  ‘‘دو شنبه مبارک دو شنبه ’’حضرت امیرالمومنین فرمودند که نشانة 

سوم خواهد ، یام اسالمدان نشر دهنده پدر این زمانه از مر ویسوم هفته است و  دو شنبه روز

 1944شد که دور دوم تحریک جدید از دوشنبه بود. دوما اینگونه نیز این بخش پیشگویی محقق 

شروع خواهد شد گویی این دوران نیز مبارک خواهد بود. امروز این تحریک چندین دهه را پشت 

 . این تحریک جاری است ،که احمدیه وجود دارد در هر کشور جهان سر گذاشته است و

اینگونه محقق شده  ‘‘وی به سرعت رشد خواهد کرد’’آن حضرت فرمودند که این عالمت که 

ه خاطر ندان حضرت مصلح موعود، ایشان را کودکی می خواندند و می گفتند که باست که معا

پس از چند سال همان بچه را با گفتن بسیار زرنگ و  یک بچه فساد ایجاد می شود و سپس

شاطر و با تجربه دشنام می دادند گویی خداوند متعال از دهان شان این در آورد که این مصداق 

 به سرعت رشد خواهد کرد.

حضرت امیرالمومنین فرمودند که حکومت حضرت مصلح موعود ظاهری نبود بلکه روحانی بود. و 

ه مقام خالفت رسیدم، از آن زمان، اکنون فرمایند که وقتی من ب حضرت مصلح موعود می

تعداد مردم که آنگاه بود، امروز صدها برابر بیشتر از آن تعداد احمدی وضعیت بسیار بهتر است. 



 
 

خیلی بیشتر از آن در کشورها احمدیه تاسیس شده است.  از آن وقت رابر بیشترهاست و ده ها ب

من دریافت  عت احمدیه از خود باقی خواهم گذاشت که در آغاز خالفتجما کتاب ها در تایید

یادی از خود باقی خواهم گذاشت. از این امور معلوم می شود که سایة خدا بر آن کردم و علوم ز

 حضرت بود.

ح موعود توسط خداوند متعال به حضرت مصل منین ایده اهلل تعالی فرمودند کهحضرت امیرالمو

برخی رویاها و مکاشفه ها و الهامات خبر داده بود که مصداق این پیشگویی آن حضرت هستند. 

خداوند حضرت امیرالمومنین برخی رؤیاها را ذکر نمودند و با بیان محقق شدن آن فرمودند که 

که در آن  ضای جماعت نیز رؤیاهایی نشان دادبه برخی اع همزمانمتعال عالوه بر این رویاها، 

برخی از ویی هستند حضرت امیرالمومنین آن حضرت مصداق این پیشگخبر داده شده بود که 

 این رؤیاها را نقل نمودند.

تاخیر اطالع دادن  به ها برای حکمتیکی از دند که حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی افزو

خود حضرت مصلح موعود بیان بود که  آن مصداق این پیشگویی به حضرت مصلح موعود

یعنی  معرض آزمایش قرار دهددر ت را اعضای جماعی خواست که نمفرمودند که خداوند متعال 

اول تمام نشانه های پیشگویی را محقق نمود و سپس آن حضرت را واداشت که  خداوند متعال

ادعای مصداق بودن پیشگویی کنند تا اعضای جماعت دچار شک و شبهاتی نشوند. حضرت 

افزودند که خداوند متعال به فضل خویش هر احمدی را از داغ انکار مصون نگه  ینامیرالمومن

. خداوند متعال همه را توفیق کالم پر از معرفت و دانای شان استفاده کند باید ازی هر احمد رد.دا

 آن بدهد.

در پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت درگذشت جناب صوفی نذیر احمد از آلمان، ذکر 

 ودند و اعالم خواندن نماز میت غایبش فرمودند.خیرش نم

  


