بسم الله الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه« 21مارس »4102
ذکر صداقت حضرت مسیح موعود علیه السالم و برایشان نشانه های تایید خداوند .توضیح یک مقتبس
حضرت مسیح موعود علیه السالم درباره معرفت الهی
معرفت الهی عامل اصلی تمام اعمال است و آن با اعمال صالحه ارتقا می یابد
ذکر برخی از نشانه ه ای صداقت حضرت مسیح موعود علیه السالم که به وقوع پیوستند.
خالصه خطبه جمعه ایراد فرموده توسط حضرت امیر مومنان ایده الله تعالی بنصره العزیز در  40مارس
 4102از مسجد بیت فتوح موردن ،لندن
جمعه 40،مارس  4102سیدنا حضرت خلیفة المسیح الخامس ایده الله بنصره العزیز از مسجد بیت فتوح
موردن لندن خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام تیی ای بیه صیورت
زنده پخش گردید.
سیدنا حضرت امیرمومنان ایده الله تعالی بنصره العزیز در آغاز خطبه بابیان توضیح درباره مقتبس حضرت
مسیح موعود علیه السالم درباره معرفت الهی که در خطبه گذشته تقدیم شده بود،فرمودند:عمل بیه فیرامی
الهی بدون معرفت امکان پذیر نیست .خداوند متعال برای به دست آوردن حقیقت اسالم ،علم و معرفت را
عامل اصیلی قیرار داده اسیت.تاوقتیکیه ادراک و معرفیت از جلیوه هیای صیفات جمیالی و جاللیی خداونید
نباشد،تاآن هنگام عمل به فرامی ممک نیست.بنابر ای دانایی به عظمیت وحیدانیت و صیفات جاللیی و
جمالی خداوند الزم است .محرک تمامی اعمال شایسته معرفت الهی می باشد.
ایشان افزودند:بیشک در آغاز به مردمان نیک فطرت ای معرفت به علت صفت رحمانیت خداونید متعیال
داده می شود اما سپس ای معرفت با زیبایی ایمان و اعمال شایسته افزوده می شود و به انسان به مرتبیه ای
می رساند که او از اسالم حقیقی آگاه می شود و سینه اش با معرفت الهی منور میی گیردد.پیس ایی چییزی
است که هر موم باید پی آن کوشش و سعی را به خرج بدهد.
حضرت امیرالمیومنی اییده اللیه فرمودند:بعید از دو روز در  42میارس ،روز حضیرت مسییح موعیود علییه
السالم برگزار خواهد شد.و در آن مربیان و علما به مناسبت ای روز سیره حضیرت مسییح موعیود و نشیانه
های تایید و نصرت الهی ایشان و معجزه ها را بازگو خواهند کرد .به اتفاق در خطبه امروز نیز بیه مناسیبت
همی موضوع سخ به میان می آید.ایشان فرمودند که ای روزها به مناسبت روز مسیح موعیود در قادییان
یک برنامه به زبان عربی سه روز زنده پخش خواهد شد .یک تیم از دفتیر عربیی میا آنجیا رفتیه اسیت و بیه

مناسبت اهمیت ای روز موضوعی را بیان خواهد کرد و انتظار می رود که روز یک شنبه م هم پییام خیود
را خواهم داد.باید افراد جماعت سعی کنند که از ای استفاده کنند.
حضرت امیر مومنان ایده الله درارتباط با آمد و صداقت حضرت مسییح موعیود و نشیانه هیای تاییید الهیی
برخی نوشته ها و فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه السالم را تقدیم نمودند.
حضرت امیرالمومنی ایده الله در کلمات حضرت مسیح موعود علیه السالم درباره آمید و صیداقت ایشیان
نشانه عظیم کسوف و خسوف در رمضان را عنوان کردنید .ذکیر تاییید و نصیرت بعید از وحیی ’’الییس اللیه
بکاف عبده‘‘را بیان کردند.سپس پیشگویی که درباره پیشرفت جماعیت احمدییه در کتیا

بیراهی احمدییه

درج است ،نشانه تحقق یافت آنرا بیان کردند.فرمودند ای پیشگویی خیلی قبل از تاسیس جماعت احمدیه
کرده شده بود و امروز جماعت احمدیه در  412کشور وجود دارد وگروییدن میلییون هیا نفیر بیه جماعیت
احمدیه و توسط ایم تی ای در تمام کناره های جهان پیام احمدیه رسیدن گواهی بر تحقق ییافت آن هسیت.
سپس حضرت امیرالمومنی ایده الله در کلمات حضرت مسیح موعود علیه السالم محقق شدن پیشیگویی
یعصمک م الناس که در براهی احمدیه نوشته شده است را بیان کردند.بعد از ای هالکیت ییک معانید را
به تفصیل عنوان کردند.سپس نشانه پیشگویی فصاحت و بالغت داده شدن به حضرت مسیح موعود علییه
السالم را بازگو کردند.و در ای ارتباط حضرت امیرالمومنی ایده الله شرح روییداد مقاله بیه عنیوان فلسیفه
اصول اسالمی را بیان کردند و فرمودند که ای نشانه بزرگ صداقت حضیرت مسییح موعیود علییه السیالم
است.
حضرت مسیح موعود علیه السالم در خطیا

بیه مخیالفی میی فرماینید کیه بیاوجود مخالفیت و دعاهیای

معاندانه شما ،خداوند مرا رها نکرده است و در هر میدان حامی م بوده است.هیر تییری کیه بیه سیوی می
شلیک شد او همان تیر را به طرف دشمنان برگرداند.م بی کس بودم و او مرا پناه داد.م تنها بودم او میرا
در دامان خود گرفت.م هیچ بودم او مرا با نیک نامی شهرت داد.سپس می فرمایند:خداوند جهیت گیواهی
صدق م بیش از سه صد هیزار نشیانه آسیمانی بیروز داد .خداونید متعیال هنیوز ایی نشیانه هیا را بیه پاییان
نرسانده است و او به پایان نخواهد رساند تااینکه صدقم بر روی جهانیان آشکار نسازد.پس شما از خدا بیم
داشته باشید و از حد مگزرید اگر ای نقشه انسان بود،خداوند مرا هالک میی سیاخت و هییچ ا یری از ایی
سلسله نمی ماند.حضرت امیرالمومنی ایده الله فرمودند:خداوند متعال به جهانیان خرد بدهد و آنها حق را
بشناسند.
درپایان حضرت امیرالمومنی ایده الله تعالی بنصره العزییز بیرای احمیدیان مصیر و سیوریه تشیویق بیه دعیا
کردند.سپس حضرت امیرالمومنی ایده الله بر وفات خانم لطیفه الیاس که سیاه پوست امریکی بود ،تقدیر
از خدماتش و ذکر خیرش فرمودند و اعالم خواندن نماز جنازه غایب بعد از نماز جمعه نمودند.

