
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «9102 مه 92» جمعهنماز  خطبه خالصه

 احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 9102 مه 92 جمعه، روز

 های زبان به ترجمه باطبق معمول  که فرمودند ایراد را جمعه خطبه فرنکفرت آلمان، از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده

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

مه روز خالفت، تاسیس خالفت  92به مناسبت  بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

 هردند ککاحمدیه، اهمیت و ارزش آن و پیشرفت هایی که به برکت خالفت صورت می گیرد، را ذکر کردند و توصیه 

غاز خطبه در آحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی د. باط محکم برقرار کنیارتبا خالفت  اطاعت کردهاز خلیفه وقت 

ضرت که ح درباب تداوم خالفت تا قیام قیامت را نقل کردند و شرح دادند. سپس فرمودند ملسو هيلع هللا ىلصت حضرت پیامبرروای

بودند که وی ایمان را از ثریا به زمین خواهد آورد، خداوند متعال به ما توفیق داده است  گفته راجع به فردی ملسو هيلع هللا ىلصمبرپیا

فضل کرده است که بعد جماعت احمدیه این نیز  برخداوند متعال این،  بر ایمان آورده ایم. و عالوه ما به آن فرد که

از حضرت مسیح موعود علیه السالم سلسله خالفت را شروع کرد و ما را جزو آن قرار داد. هر احمدی بر این گواه 

ده اند، و االن وظیفه هر احمدی است است که حضرت مسیح موعود علیه السالم درحقیقت ایمان را از ثریا برگردان

ت یرو روش حضرحفظ کند و بعد از حضرت مسیح موعود علیه السالم با خالفتی که پ خود در دل را این ایمانکه 

د را گسترش دهد و توحیجهان  یکرانه ها و این ایمان را تابرقرار کند،  مسیح موعود علیه السالم است، پیوند محکم

 در جهان برقرار کند.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت مسیح موعود علیه السالم با دادن مژده خالفت می 

خداوند متعال نیز ضروری است، و ظهور آن برای شما مفید است چون آن دایمی  قدرت دومِظهور  فرمایند: برای شما

است، که سلسه آن تا قیام قیامت منقطع نخواهد شد. ما خوب می دانیم که مراد از قدرت اول خود حضرت مسیح 

خداوند متعال بعد از حضرت مسیح موعود علیه السالم  موعود علیه السالم هستند و قدرت دوم نظام خالفت می باشد. 

تاسیس کرده است، بنابراین هیچ پیشرفت دینی بدون خالفت امکان  جهان جهت برقراری ایمان درنظام خالفت را 

 پذیر نیست، همچنین وحدت جماعت نیز بدون خالفت ممکن نیست.



 
 

د را دوم، فتنه جویان تالش خو انتخاب خالفتمراسم حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: به موقع 

که فتنه ایجاد کنند اما خداوند متعال آنها را ناکام و نامراد گرداند، چرا که خداوند متعال خود وعده داده بود بکار بستند 

کردند که این جماعت دیگر نمی تواند دوام بیاورد اما شأن ادعا  اادامه خواهد داشت، آنه تکه نظام خالفت تا قیام

ر اخداوند متعال را نگاه کنید که این جماعت باوجود اوضاع نابسامانی، پیشرفت کرد االن کار دعوت الی اهلل بسی

 ،ما مشاهده می کنیم. آنهایی که از نظام خالفت کناره گیری کردند ،گسترش یافته است و منظره های آن هر روز

به جماعت احمدیه ملحق می شوند و  ،است، و افراد پاک سرشت از آنها دوری جستهی آنها از هم پاشیده نظام مرکز

زیر پرچم خالفت جمع می شوند. امروز در جهان کار اشاعت اسالم فقط توسط نظام خالفت صورت می پذیرد، امروز 

می دهد و همین علت است که  قی ارائهاز اسالم حقی انیان تصویر زیباییجهجلوی فقط جماعت احمدیه است که 

 سپس حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی حقانیت خالفت احمدیه را بر جهانیان اثبات می کند.  ،خداوند متعال خود

سپس فرمودند: آنهایی که در ایمان خود قوی هستند، نشانه ها و نصرت الهی  چند تا رویداد نقل کردند.رتباط در این ا

 را مشاهده می کنند.

یشه مند متعال در صورت خالفت هحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: انشااهلل این فیض جاری خداو

دادن دین بر دنیا را ایفا نمی  اولویت خود، عهدادامه خواهد داشت اما از این فیض آنهایی محروم خواهند گشت که 

با آنان کرده است که عبادت می کنند و هیچ چیزی را همتای  مبدل ساختن خوف به امن خداوند متعال وعدة .کنند

د. حضرت از خالفت بهره ای نخواهند بر و اینان شرک استاز  ینوعنمی دهند. ایشان افزودند: دروغ نیز خدا قرار 

ه خداوند برکات خالفت است ک اثر فقطؤالن نظام جماعت فرمودند: این امیرالمومنین ایده اهلل تعالی با توصیه به مس

شود  دتکبر و خودپسندی ایجا مسئولیت نظام جماعت، به سبب اگر در دل کسی متعال شما را توفیق خدمت می دهد

محکم برقرار  پیوند با خالفتاحمدی های جدید  فند که تالش کنند کههمچنین علما موظ باید بسیار استغفار کندوی 

ند و و وفا و تقوا نیز ترقی کنو همچنین در اخالص  دینی خود را بیفزایند ماتت باید معلومسؤالن نظام جماع کنند.

، تالش دارندپیوند و عالقه خود با خالفت را نیز رشد دهند. پس مسؤالن نظام جماعت، مربیان و آنانی که علم دینی 

متعال  نیز وعظ کنند. خداوند را کنند که از یاوران خلیفه وقت بگردند و عمل خود را تابع خلیفه وقت کنند و دیگران

 به ما توفیق آن بدهد. آمین

 


