
 ن الرحیمبسم اهلل الرحما

 جمال محمد استی افد و دلم جان

 آل محمد است خاکم نثار کوچه

 «4102  آوریل 11»جمعه خطبهخالصه 

د علیه وحضرت مسیح موع انه بزرگ تایید الهینش فرموده شد و ذکر خطبه الهامی که به زبان عربی

 ای دیگرانو بیانیه ه السالم بود و روایات یاران

د و هیچ کس نمی تواند نظیرش را ارائه است که خداوند متعال آشکار کرخطبه الهامی اعجاز علمی 

 دهد.

 رخ داد.دویست نفر گواه آن بودند. 0011این نشانه الهی به موقع عید قربان در یازدهم آوریل 

 آوریل  11ایده اهلل تعالی بنصره العزیز درحضرت امیر مومنان توسط خالصه خطبه جمعه ایراد شده 

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از 4102

دن فتوح مورالبدت  مسجناز  بنصیته العییی  الخ مس اینه اهلل املسیی  خلیفة حضیت   سیدنا   4102 آوریل  11 ،جمعه

 زانه پخش گتدین.به صور   یم تی امختلف روی شبکه ا زب ن ه یبه  هجمطبه جمعه ایتاد فتمودان که ب  تتلننن خ

اش اه عظدم الش ن علمی حضت  مسدح موعود یعنی خطبه اله می  تع لی بنصته العییی اهللحضت  امدتمومن ن اینه سدنا  

از طتف خناوان متع ل به زب ن عتبی به وقوع پدوست.این اش اه به ا م  0011را ب زگو کتدان که امتوز در ی زدهم آوریل 

 خطبه اله می در صور  کت ب چ پ شنه است.

 ت ثدتی هچدان که این خطبه ادی تعتیف کتدان وضوع خطبه اله می را شتح داو م ت ریخچه المومندن اینه اهللحضیت  امدت 

 درب ره آن چه می گوینن. آاه  وارد شن و دیگتان چه ح لتی بتگذاشت و  بت افتاد جم عت

 مودان:حضت  مسدح موعود علده السالم قبل از عدن قتب نخطبه اله می فت بد ن ت ریخچهاینه اهلل ب   حضت  امدتالمومندن

و گتیه و زاری گیراانان.حضییت  مسییدح موعود علده السییالم در کت ب خویش ایول المسییدح می را به ادعده  تم م شیی 

فتم ینن:صیبح عدن قتب ن به من وحی شن که به زب ن عتبی سخن بگو  چن اچه به افتاد جم عت درب ه این وحی خبت داده  

 یست دمعتبی ا من بتای ایتاد خطبه عدن به زب ن ن و قبل از این هدچ وقت به زب ن عتبی سخنتاای اکتده بودم ام  آاتوزش

عتبی از زب ام روان س خت که در کت ب خطبه اله می  و بلدغ و سیتش ر از مع ای به زب ن و خناوان متع ل سیخن ن فصیدح   

در یک جلسه ایتاد کتدم و خناوان در وحی خویش  ن که شف ه درج هسیت. آن سیخنتاای مشیمول چننین جی می ب شی    

.حضیت  مسیدح موعود علده السالم می فتم ینن   د کتدمایتا ی شیف هی از ت یدن الهی ا مش اشی اه اه د چون آن سیخنتاا  

م من امی داا شدن.،و آاگ ه چشمه غدبی می جوبودهنگ می این سیخنتاای ایتاد می کتدم تعناد حض ر حنودا  دویست افت  

ود خجمله ه  .هدچ دخلی انارمدر این کالم، من م که می دااسییت تکلم می کتد زیتاسییخن می گفتم ی  از زب ام فتشییته 



از زب ام روان می شینان و هت جمله بتایم اش اه ای بود.این یک معجیه علمی بود که خناوان اش ن داد و هدچ کس  بخود 

 دهن.امی تواان اظدتش را ارائه 

ت ریخ احمنیه فتمودان: هنگ می حضت  مسدح موعود علده السالم بتای  طبق حضیت  امدتمومن ن اینه اهلل بنصته العییی 

 ن بنشدننن شدادان که به کن ر اورالنین دستورایتاد خطبه اله می ایست دان،به حضت  مولوی عبنالکتیم و حضت  مولوی 

یرگوار آم ده به اوشییتن شیینان،آاگ ه حضییت  مسییدح موعود علده السییالم از کلمه و خطبه را بنویسیینن. هنگ می این دو ب

 نبه خ دم ن خویش توصده کتدان که آبه زب ن عتبی شیتوع کتدان.حضت  مسدح موعود علده السالم  را ی عب داهلل خطبه 

مومندن اینه اهلل حضیییت  امدتالآن را حفظ کتدان.  ران،شییی ن چنن تن از یفتم ااین را حفظ کننین چن اچه در اط عت از  

ن خواستنالسالم به سعی و اهتم م از ک ت   به چ پ رسدن.حضت  مسدح موعود علده 0010این خطبه در او   :فتمودان

 .گذاشتنن اعتابعتبی ن و خودش ن به ف رسی و اردو تتجمه کتدان و بت کلم   را بنویسخطبه این که 

فتمودان:هنگ می این کت ب چ پ گتدین،زب ن داا ن بیرگ عتبی ب  خواانن زب ن بی بنیل و حضت  امدتالمومندن اینه اهلل 

 ااگشت به دانان شنان. ،حق یق عظدم الش ن آن

حضت  امدتمومن ن اینه اهلل بنصته العییی قصه ه ی ایم ن آفتین ارواح سعدن ح ل ح ضت را ب زگو کتدان ادی درب ره حق ادت 

 را عنوان کتدان. را  دیگتانو عظمت خطبه اله می اظه 

حضیییت  امدتالمومندن اییینه اهلل بتخی مقتبسییی   از این خطبییه را کییه از آن می توان بت عظمییت آن پی بتد،قتائییت  

به پتوردگ رم کتدان.حضیت  مسیدح موعود علده السیالم در خطبه اله می فتمودان:ای متدم من مسدح و مهنی هستم و    

 دیها ستم.راجشم،و ب ران معنوی هده شنه است و من ست ره یم ای و آبی شدتین دا است و متا آتشی لهد  همتاهمحق 

الحی س  امدستیکی از .و در جم ل یم و قومی دیگت را .قومی را جالل می امتجتبه شنه ی استدوای تدی است و دع یم ای

.پس زانه می کنماست که ب آن دله  را دوب ره و در دست دیگت شتبتی  دا  ظلم و گن ه را از بدن می بتماست که ب آن ع 

ضییتر و مهنی را بتای خدت و سییود رسیی ای فتسییت ده   رین که مسییدح خود را بتای دف وبه ج  آ شییکت و سییخ ا خنا را

 و از ی ران او گتدان.خناوان متع ل م را اسیت.خناوان متع ل به جه اد ن ختد و جتت  بنهن که پد م فتست ده خنا را بفهمنن 

 بنهن.آمدنتوفدق بتآوردن مسئولد   خویش 

همست آق ی  خ ام حندفه بی بی ،اولیف   دو افتو عییی به من سبتتع لی بنصته ال پ ی ن حضیت  امدتالمومندن اینه اهلل  در

  نذکت خدتشآق ی سیدن مممن احمن شی ه از کتاچی   دومی چوهنری بشیدت احمن از روسیت ی بهورو،بخش شیدخوپوره و    

 خواانن ام ز جن زه غ ی  بعن از ام ز جمعه امودان.فتمودان و اعالم 


