
 
 

 الرحیم الرمحن اهلل بسم
 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2015سپتامبر 4» جمعهنماز  خطبه خالصه

 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ،سپتامبر  4 جمعه، روز

 که ودندفرم ایراد را جمعه خطبه ،موردن لندنمسجد بیت الفتوح  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

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

د که ی دنیادار گفته شواگر به کسفرمودند:   بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

اور این گفته ب ل می شوند، وی بهبه وی تمام نعمت های جهان حاص د،تقوای حقیقی داشته باش اگر فردی

خواهد کرد. و به  عمل خواهد کرد، این امر را درک واقعدر ما کسی که بر تعلیم حقیقی اسالم نخواهد کرد ا

آن دریافت می کنم که در  ییفضل خداوند متعال در جماعت احمدیه این احساس وجود دارد. هر روز نامه ها

باشد. کسی که تقوا داشته باشد، به وی نعمت های دنیوی نیز داده می تقوا می حصول  دعا برای درخواست

 با تنگی اوضاع شوند. گاهی اوقات به طور موقت مشکل هم پیش می آید اما باز اوضاع رو به راه می شوند.

این  ی آید وقناعت ایجاد می شود و هنگامی که نیاز تامین می شود، احساس شکر و سپاسگزاری به وجود م

 فداکاری هم ایجاد می شود.احساس طور در مومنان 

حضرت امیرالمومنین افزودند: مثال آن در حیات حضرت مسیح موعود علیه السالم نیز به چشم می 

 .باقی مانده از سفره داده می شدغذای دارد. به حضرت مسیح موعود علیه السالم  ییخورد. هر امر ابتدا و انتها

ویش را به مهمان می اگر مهمان شان می آمد، برای وی غذای جداگانه تهیه نمی شد و آن حضرت غذای خ

 انتهای آن در حیات حضرت مسیح موعود علیه السالمیک دادند و خودشان گرسنه می ماندند. این ابتدا بود اما 

قادیان،  فارغ از در مهمانخانه ایشان صدها نفر روزانه غذا می خوردند و یک انتها االن است که این بود که

رت مسیح موعود صورت می پذیرد. و در مواقع جلسه ، در جاهای دیگر دنیا نیز مهمان نوازی حضربوه و لندن

ین ا ها، این مهمان نوازی بسیار وسعت پیدا می کند. حضرت امیرالمومنین فرمودند: این نیز هنوز انتها نیست



 
 

اهند و در گسترش ادامه خو گسترش پیدا خواهند کردبیشتر مهمانخانه های حضرت مسیح موعود علیه السالم 

م مسیح موعود علیه السال حضرتهای متعددی، یک نشانه عظیم الشأنی این مهمانخانه  داشت. از نشانه های

 هستند توسط آن در ایمان و تقوا اضافه می شود.

رت بعدی از سیره حضحضرت مصلح موعود هنگامی که حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: 

یت ب هدایت و تربکاتی هم عنوان می کردند که موجمسیح موعود علیه السالم را بیان می کردند، آن وقت ن

موعود علیه السالم فرمودند:  حضرت مسیح روش غذا خوردنبا ذکر . آن حضرت می شدنداعضای جماعت 

، سپس آن تکه ها را با آش می خوردند. می کردندتند و آن را تکه تکه نان می گرفآن حضرت یک لقمه از 

حضرت پیامبر به ما یاد دادند که در آغاز غذاخوری بسم اهلل  قرآن می گوید که همه چیز تسبیح می کند.

یحات گام پوشیدن لباس جدید نیز تسبیح کنیم. منظور از این تسبم و به هنگوییبخوانیم و بعد از غذا الحمدهلل ب

 این چیزها را تصدیق می کند و همین معنای تسبیح کردن این کردن این بود که مومن با تسبیح خود، تسبیح

 یزهاست.چ

 ساعت وآن حضرت مسیح موعود علیه السالم جهت نشر دین جوششی داشتند و آرزو داشتند که 

که در تامین نیازهای فطری انسان صرف می شود، آن نیز برای نشر دین صرف شود لذا ایشان به  زمانی

 م. هنگام غذاخوری بسیار زیاد تسبیح می کردند که این نیاز هم خدا ایجاد کرده است لذا غذا می خوری

حضرت مسیح موعود علیه السالم عربی را ام االلسنه  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند:

قرار دادند و فرمودند که هر نوع دالیل ام االلسنه بودن عربی وجود دارد. و یک رویداد را نیز نقل کردند که 

ر قرآن آنچه د مهیا کرد. حضرت مصلح می فرمایند: عالی بودن زبان عربی اثبات فرصت خداوند متعال چگونه

وجود دارد. یک بعد آن این است که هنگامی که نیاز به حفاظت از شمشیر  ملسو هيلع هللا ىلصفاظت حضرت پیامبر وعده ح

، خداوند متعال چنان ه شدبود، خداوند متعال از شمشیر حفاظت کرد. و زمانی که بر تعلیم آن حضرت حمل

عال ثابت کردند. خداوند مت ملسو هيلع هللا ىلصحقانیت قرآن و صداقت پیامبر اکرم  ،افرادی را به وجود آورد که از صفحات تاریخ

عطا می کند. چنانکه اگر فردی به کسی به مهمانی دعوت دهد و  آن صفات نیز اگر وعده می کند، مطابق

 خالی را جلوی فقط ظرف های که به عنوان شوخیواهد کرد نه این هنگامی که وی بیاید، از وی پذیرایی خ

ند . بنابراین خداومی کند . این شیطان است که شوخیح نمی کندمزاشوخی و  خداوند متعالمهمان بگذارد. 

اگر به کسی دستوری می دهد، مطابق آن تغییری نیز ایجاد می کند. چنانکه  در این زمانه خداوند متعال به 



 
 

تایید خود ثابت کرد که آن حضرت در این عهد با حضرت مسیح موعود علیه السالم معارف قرآن آموزش داد و 

است، تایید خداوند متعال آن را نیز  درباره خالفتکه و پیشگویی شان  ایت دادن مامور شده اند.جهت هد

 درست ثابت می کند.راست و 

مودند ن ذکر خیرش الباری امةدر پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت درگذشت حضرت صاحبزادی 

شی از خطبه نکاح نماز جمعه، نماز میتش خواهند خواند. حضرت امیرالمومنین بخ و اعالم کردند که بعد از

ود مسیح موعخواندند در آن پیشگویی حضرت را حضرت مصلح موعود ایراد شده توسط  حضرت صاحبزادی،

یشگویی پرا نشان خواهد داد. منظور  نسال بعیدا یعنی خداوند متعال به تو نسل های دور تری الم که علیه الس

این بود که نسل شان بسیار فراوان خواهد بود و به نسبت دادن خویش به حضرت مسح موعود علیه السالم 

نیست. حضرت امیرالمومنین فرمودند: مرحومه بعد از وفات اوالد زیادی امر بزرگی افتخار خواهد کرد  واال 

به عالوه خدمات جماعتی در الهور دبیرکل لجنه بود. حضرت  را جاری کرد. تحصیلی همسر خود بورس

امیرالمومنین فرمودند: امسال به موقع بیعت جهانی، کتی که به تن کردم، آن کت حضرت مسیح موعود علیه 

شد و سپس در سهم این خانم آمد و وی آن را به من داد که االن  حضرت میرزا شریف احمدنصیب به  السالم

 داشت.عزت و احترام دارای من این را به شما هدیه می دهم. با خالفت رابطه بسیار صمیمی و 


