
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «1122 مه 12» جمعهنماز  خطبه خالصه

 احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 1122 مه 12 جمعه، روز

 ترجمه با طبق معمول که فرمودند ایراد را جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده

 .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به

 فرمودند: با استناد از آیة قرآنی اجتنبوا کثیرا من الظن بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

 د است. حضرت مصلح موعود راجعوقتی شروع می شود که آدم گمان بد و شک را پیشه کند. سو ظن بسیار ب فساد

یکبار  ت.اس متایید و نصرت او همیشه شامل حال به خالفت خود می فرمایند: مرا خداوند متعال خلیفه قرار داده است و

م برای ل هحتی یک ریاآینده شخصی راجع به نظام اعانه ایراد گرفت، ایشان به وی فرمودند: برای تو حرام است که 

. به یاد داشته باش که خداوند متعال از که چه ضرری به جماعت وارد می شود ، سپس مشاهده کنجماعت بفرستی

سپس  .هد کرد که اموالشان را با افتخار در این راه خرج خواهند کرداالهام خو کسانیغیب یاری ام می کند و به 

موعود می فرمایند: آیا نمی دانی که حضرت مسیح موعود علیه السالم با اشاره به مقام بلند اهل و حضرت مصلح 

عیال فرمودند: خداوند متعال اهل و عیالم را استثنا قرار داده است که آنها بدون وصیت در مقبره بهشتی دفن خواهند 

 نردیم چگونه ممکن بود که خداوند متعال ایشد و هر کسی که اعتراض بکند منافق است. اگر ما پول مردم می خو

که ایمان  قبل از اینند و از خدا بیم داشته باشمقام بلند را به ما می داد. بنابراین آنهایی که اعتراض می کنند باید 

جود دارند. در ، به هر حال این قبیل مردم در هر دور و زمان وخویش بپردازند اصالحبه خویش را از دست بدهند، 

 حضرت مسیح موعود این ایراد گرفتند.دوران حضرت مسیح موعود علیه السالم نیز به 

م با حضرت مسیح موعود علیه مسیح موعود علیه السال حضرت مصلح موعود با بیان عشق اصحاب حضرت

 دند که بعد از وفاتاصحاب حضرت مسیح موعود علیه السالم با ایشان آنقدر عشق می ورزی می فرمایند: السالم

. سپس حضرت امیرالمومنین توصیه های حضرت مصلح موعود به ی نمی دیدندو لذت ایشان در زندگی خویش رونق

 کم است و و هندوستان ستانپاک کشورهای ودند: می دانم که حقوق کارمندان درکارمندان را بازگو کردند و فرم

 . ایشان افزودند: برخیداده می شود ما آنچه در حد امکان است، سهولتا آن حقوق سخت است انه باخاندن خچر



 
 

هایت فقر ن به سوی کسانی نگاه کنند که در بی توسط نامه ها در این ارتباط نگرانی خویش را ابراز می کنند، آنها باید

د ذا بایل هم ندارند. بچه های خویش و مستمندی زندگی می کنند که در صورت بیماری توان تحمل هزینه درمان

 ین نیازهای خود به سوی خدا روی آورد.و به خدا توکل کرد و جهت تامتشکر 

کانی مرت مصلح موعود با بیان محبت حضرت مسیح موعود علیه السالم با قادیان می فرمایند: قادیان حض

بعوث گردید. و تمام عمر خویش را اینجا سپری کرد و با این منطقه محبت داشت. حضرت برگزیده خدا م آنجا است که

 حمصلح موعود می فرمایند که راجع به وفات ایشان علیه السالم من از پیش بعضی چیزها می دانستم. حضرت مصل

ی خود فرمودند: به موقع وفات حضرت مسیح موعود علیه السالم خداوند متعال دلم را بسیار محکم موعود با بیان رؤیا

 سر دم باال افتاده است. و من همان کرد و فوری ذهنم در این ارتباط فکر کرد که االن مسئولیت بزرگی به عهده ما

 نجام ماموریت حضرتعهد کردم که یا الهی من عهد می بندم که اگر برای ا جنازه حضرت مسیح وموعود علیه السالم

لح مص. سپس حضرت مسیح موعود علیه السالم یک نفر هم باقی نماند، باز هم من این ماموریت را ادامه خواهم داد

گویند که  می افراد به اعضای جماعت توصیه می کنند که به موقع مشکالت و مصایب نباید نگران شد. برخیموعود 

لیه السالم بی موقع روی داده است چون هنوز بسیاری کارها مانده بود. آنگاه حضرت وفات حضرت مسیح موعود ع

 به خدای تعالی خطاب کرده گفتند که ای خدا! اینسر جنازه حضرت مسیح موعود علیه السالم  یمصلح موعود باال

وی جهت برقراری دین تو بی نهایت فداکاری کرد. ای خدا من با تو عهد می  .محبوب تو بود تا وقتی زنده بود، بنده

جان خود را هم قربان  خاطر ادامه دادن ماموریت اوبندم که اگر کلیه اعضای جماعت از دین تو برگردند، من به 

خواهم کرد. سپس می فرمایند: این لطف خداوند متعال است که من این عهد را ایفا کردم و تمام زندگی ام را جهت 

یند. می ب امروز هر نفر دارد ، غ پیام حضرت مسیح موعود علیه السالم تا کناره های جهان وقف کردم و نتیجه آنابال

د است راسه میلیت جهان در حدود فراموش کرد که جمعی حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند: این حقیقت را نباید

ود آنگاه وظیفه جماعت احمدیه است. بنابراین عهدی که حضرت مصلح موع پیام خدای واحد ابال غاینها  و تا همه

تالش کند که آن را ایفا کند. خداوند متعال به ما توفیق آن کند و با جوشش و اخالص  کردند، هریک از ما نیز باید

 بدهد.آمین


