
 
 

 الرحیم الرمحن اهلل بسم
 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2015 ژوئیه 31» جمعهنماز  خطبه خالصه

 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ژوئیه 31 جمعه، روز

 بامعمول  طبق که فرمودند ایراد را جمعه خطبه ،الفتوح موردن لندنمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

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

فرمودند: قرآن باید به گونه ای به مردم آموزش داده   بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

شود که در دل شان شوق و تمایل به خوندن آن ایجاد شود. و اصل چیزی نیز همین است که به قرآن چنان مهر و 

 ،همسابق دریا   برای ریا قراءمثل  صداها از حلقوم در آوردنتالوت شود. فقط  با کمال میل بت ورزیده شود، کهمح

هدف نیست. خداوند متعال دستور داده است که قرآن به آهستگی و آرامی و تا حد امکان با تلفظ درست تالوت شود. 

ما نمی توانیم مثل عرب کلمات را تلفظ کنیم. هر کشور و هر منطقه لهجة خودش دارد. تلفظ برخی حروف برای غیر 

حضرت  ‘اسهد گفتن’آنچه به سبب  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبر گی کرده باشد. عرب ممکن نیست مگر این که در اعراب زند

بالل، نظر مهر و محبت بر ایشان داشتند، هیچ یک از قاری یا عربی نمی تواند با آن مقابله کند بنابراین اصل چیزی 

 قرائت همانند قاری نیست بلکه مطالعه قرآن کریم می باشد.

لعزیز رویدادهای اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السالم بیان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره ا

 وه حضرت مسیح موعود علیه السالم شده توسط حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه درباره عشق و محبت شان ب

 که حالت ایمانی خویش را درست اعضای جماعت شان را بیان کردند. حضرت مصلح موعود با توصیه به وفا و اخالص

تقوا و د در وجود خواگر شما  ، فرمودند:پیدا کرده، با خداوند متعال ارتباط محکم برقرار کنید تقویتایمان  در کنید و

نید، در ک ها و یاد خدا عادت کنید و به نماز شب و صلوات فرستادن مداومت اختیارپاکیزگی را ایجاد نمایید و به دعا

و با کالم خویش مشرف خواهد  خواهد کرد مند صادقه و مکاشفه بهرهرویای از نیز  را شما آنصورت خداوند متعال

لذا اگر می خواهید معجزات را مشاهده کنید باید با خداوند به چشم بخورد در ذات خود  ده آن است کهزن. معجزه نمود

ن کردند و احضرت امیرالمومنین در این ارتباط مثال حضرت عبداللطیف شهید را بیمتعال ارتباط حقیقی برقرار کنید. 

 تقرب داشته باشد، از انسان های دنیوی نمی ترسد. خداوند متعال انسان بهفرمودند: اگر 



 
 

حضرت مسیح موعود علیه السالم با ایشان  حضرت مصلح موعود با بیان اینکه مردم قبل از ادعای نبوتِ

با توجه به شهرت براهین  ایجاد شد، فرمودند: در حالتشان چقدر عقیدت داشتند و بعد از ادعای نبوت چه تحولی

آن ز ای یمثال هابرخی ین فت که صدها هزار نفر با ایشان عقیدت داشتند. حضرت امیرالمومناحمدیه می توان گ

 تعریف کردند. 

هادت هایی شهمانند پیشگویی های دیگر نیز  ‘ودمصلح موع’ی مصلح موعود می فرمایند: در پیشگویحضرت 

حضرت امیرالمومنین برخی از آن شهادت ها را بازگو کردند و فرمودند: چه کسی می تواند چنین سخنان  د؛وجود دار

 رد.دا ز چندین لحاظ ربطموعود فرمودند: شهر لدیانه با جماعت احمدیه ا خود در آورد. سپس حضرت مصلح جانب را از

 در این شهر گرفتند. همچنین ربط های دیگر نیز بیان کردند.اولین بیعت حضرت مسیح موعود علیه السالم 

حضرت امیرالمومنین رویدادهای ایمان آفرین بیان شده توسط حضرت مصلح موعود درباره عشق و محبت 

حضرت منشی ظفر احمد کپورتلوی و حضرت حکیم مولوی نور الدین  و اخالص و وفای حضرت عبداهلل سنوری،

حضرت مسیح موعود علیه السالم را بازگو کردند. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه  به -رضی اهلل عنهم-بیروی 

می فرمایند که گروهی از اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السالم چنان نمونة بارزی از عشق و وفا از خود نشان 

ار و با ذکر ایث حضرت امیرالمومنین ما می توانیم سر مان را باال بگیریم. ،دند که در مقابل جماعت های گذشتهدا

 ممتاز می سازددر محضر خداوند متعال همین ایثار و فداکاری است که جماعت ها را  فداکاری اصحاب می فرمایند:

 یفقط ایمان فلسفیانه به درد نمی خورد، فقط آن ایمانو همین مقامی است که هر فرد برای کسب آن باید تالش کند. 

ند ادعای محبت کند، ادعایش بجز دلیل ف هرچوجود داشته باشد. فیلسو نیزشق و محبت مفید است که در آن ع

د صداقت خداونما کسی که شم دل. اارزشی ندارد چون وی صداقت را فقط از چشم عقل می بیند نه با چهیچ بازی 

ند می فلسفه بل دستِ ،متعال را توسط چشم دل بشناسد، هیچ کسی نمی تواند وی را فریب بدهد چون از طرف مغز

که با چشم دل امام زمان  شود و از جانب دل، دست عشق و محبت بلند می شود. خداوند متعال به ما توفیق دهد

 صداقت استوار باشیم.آن خویش را بشناسیم و همیشه بر 

در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به مناسبت درگذشت جناب مولوی خورشید احمد پرباکر، درویش 

ند میت غایبش خواهدند و اعالم نمودند که بعد از نماز جمعه، نماز نواب دین ذکر خیرش کرجناب چودری  قادیان، پسر

 خواند.


