
 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «0202 فوریه 02» جمعه خطبه خالصه

مایشات فر. یه دارای ارزش زیادی می باشدروز پیشگویی مصلح موعود در جماعت احمد بیستم فوریه 

 درخصوص این پیشگویی  حضرت مصلح موعود

 د که خداوند متعال جهت اظهار عظمت دین به نمایش گذاشت.این یک نشانه عظیم الشأنی بو

وعود با کمال عظمت محقق حضرت مصلح م این پیشگویی دارای چندین بخش است که در شخص

 د.نشدند و موجب افزایش شأن دین می باش

 صرهبن تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 فوریه 02در العزیز

 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 0202 فوریه 02 جمعه، روز

 فرمودند رادای جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

 .یدگرد پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه باطبق معمول  که

 روز مصلح موعوده کبنصره العزیز به مناسبت بیستم فوریه ین ایده اهلل تعالی امیرالمومنسیدنا حضرت 

ت رمقتبسات حضرت مصلح موعود راجع به پیشگویی مصلح موعود را تقدیم کردند. حضمی باشد، 

به  حضرت مسیح موعود علیه السالمفرمودند که  ،پیشگویی مصلح موعود پس از بیان مقدمه در باب

و تا چهل  در خانه ی هوشیارپور به چله نشستند. 0881بی نهایت بر اسالم در سال سبب حمالت 

روز از مردم کناره گیری کرده، در پیشگاه خداوند متعال دعاها کردند و نشانه ی تایید خویش را 



ی نشانه ی بزرگیک  عنوان نشانه ی استجابت دعاها ازایشان به  خواستار شدند. خداوند متعال به

و یفا می کنم بلکه نام توعده هایی که به تو دادم را اآن و آن نشانه این بود که من نه تنها  خبر داد

داد که  حقق این نشانه تو را فرزندی خواهمابالغ خواهم کرد و جهت ت جهان تمام کناره هایرا در 

و برای مردم  د رساند.ن خواهاسالم را در کناره های جهامتصف به صفات ویژه خواهد بود. وی 

بیان خواهد کرد، وی نشانه ی رحمت و فضل الهی خواهد بود. علوم  م الهی رالهی از کالمعارف ا

د شد و عمر طوالنی داده خواهد ندینی و دنیوی که جهت اشاعه ی دین الزم است به وی داده خواه

 .پیدا خواهد کرد کناره های جهان شهرت تا و شد

ویی ین یک پیشگویی معمولی نیست بلکه پیشگحضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که ا

است که خداوند متعال جهت به نمایش گذاشتن حقانیت و عظمت اسالم به من داده  یعظیم الشأن

 برکت داده است کهپر  ن فردمستجاب نموده، وعده ی فرستاداست. خداوند متعال دعای اینجانب را 

 هد کرد.برکات ظاهری و باطنی اش در تمام جهان شیوع پیدا خوا

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی با بیان شباهت یک رؤیای حضرت مصلح موعود با پیشگویی 

حضرت مصلح موعود فرمودند که حضرت مصلح موعود مصداق این پیشگویی هستند. حضرت 

امیرالمومنین برخی ابعاد این پیشگویی را عنوان کردند. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه درباره 

ال می فرمایند: خداوند متع‘‘ د شدنخواه علوم ظاهری و باطنی به وی داده’’کلمات پیشگویی که  این

 انیمرا بعد از نشستن به کرسی خالفت آنقدر زیاد علوم قرآنی یاد داد که اکنون تا قیام قیامت جهان

وص به خصعلوم باطنی علومیست که م که کتاب های مرا بخوانند و بهره ببرند. مقصود از مجبورند

به بندگانی که از طرف  می دهد.او به بندگان خویش مثل علم غیب که  خداوند متعال می باشند؛

در جهان مسؤلیت خاص داده می شوند تا میانه ی ایشان با خداوند متعال آشکار شود خداوند متعال 

 بر من لطف خاص فرموده، خداوند متعالبنابرین کند. می رشد پیدا  توسط این افراد ایمان مردم و

ی باشد، نازل کرد. سپس در پیشگویی نوشته شده ای که متضمن علم غیب م و وحی صدها رؤیا

من از چندین تعال خداوند مبه لطف یند که ایشان می فرما ‘‘وی سه را چهار خواهد کرد’’است که 



بیان کردند. سپس در پیشگویی این هم بود که  را ا یشان مثال های آن عد عدد سه را چهار کردم.بُ

ایشان می فرمایند که من جهت گسترش اسالم در  ‘‘وی موجب ظهور جالل الهی خواهد بود’’

ی تا کناره و ’’در پیشگویی گفته شده بود که  کردم. چنانکه تاسیس جماعت را دین کشور مراکزچن

 ز جماعتق داد که در چندین کشور مراکخداوند متعال مرا توفی ‘‘های جهان شهرت پیدا خواهد کرد

 در انگلیس، سیرالیون و موریس مراکز جماعت در ابتدای عهد خالفتم را  تاسیس کنم. چنانکه احمدیه

 تید مراکز جماعکرد و در چندین کشور جد این سلسله رشد پیدااحمدیه تاسیس شدند و سپس 

دیه اطالعی نداشته باشد. چون هیچ ملتی در جهان نیست که از جماعت احم اکنون و. ندتاسیس شد

تا کناره این جماعت را وعده ی خداوند متعال بود که این جماعت را گسترش خواهد داد و توسط من 

ال با لطف خویش جماعت احمدیه را تا کناره های خواهد داد. لذا خداوند متع هرتهای جهان ش

 جهان رساند بلکه در برخی مناطق جماعت های بزرگ را تاسیس کرد.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که این پیشگویی دارای چندین بخش است که در وجود 

و حقانیت و عظمت اسالم را افزودند.  محقق شدندچندین مرتبه و در چندین جا لح موعود حضرت مص

 خداوند متعال همیشه بر ایشان رحمت نازل کند و ما را توفیق بدهد که مسئولیات خویش را ادا کنیم.

مد به مناسبت درگذشت جناب موالنا مح ضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیزدر پایان ح

و  کرده دینی اش را عنوانخدمات و ذکر خیرش  مربی جماعت احمدیه گورداسپوریشاهد صدیق 

  فرمودند. شاعالم خواندن نماز جنازه غایب

 


