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 «2015سپتامبر 11» جمعهنماز  خطبه خالصه

 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ،سپتامبر  11 جمعه، روز

بق معمول ط که فرمودند ایراد را جمعه نماز 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 با

فرمودند: هر فردی که دم از ایمان می زند، زیبای  بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

ایمانش در صورتی آشکار خواهد شد که ایمانش قوی باشد و دین حق را خوب درک کند. ایمان یعنی به طور کامل 

، خود را از هر شری مصون با عمل به فرمایشات خدا فرد سپردن خود به خدا و عمل به فرامینش. و دین این است که

 ائمید چنان منظره های امنیت   نیا این نکته را درک کند، در جهانسالمتی دیگران فعالیت کند. اگر دبدارد و جهت 

د ساخت. خداوند متعال در عصر حاضر جهت برقرای دین حق ند خورد که دنیا را به بهشت مبدل خواهنبه چشم خواه

ین ا منسوب شدن به ایشان وظیفة ما زحضرت مسیح موعود علیه السالم را فرستاده است. و پس ا ،و ایمان واقعی

تعریف کنیم و موجب نشر سالمتی گردیم. به فضل  را حقیقت ایمان اهل جهان،است که از یاران شان باشیم و برای 

فرض است که وی خود را الگو و نمونة هر احمدی بر خداوند متعال مطابق نظام خویش این کار را انجام می دهد اما 

 تا هریکی از ما وظیفة خود را ادا کند. تعالیم اسالم بسازد

یزاری از دین و ب ر کشورها، فقدان امنیت و نشر تنفرعوامل فساد دسپس حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی 

از سوی اغیار که موجب بدنامی دین اسالم در جهان می گردد، را بازگو نمودند. در مقابل این عوامل تنها جماعت 

لیم مهر و محبت و سالمتی را نشر می دهد و با جدیت تمام در سراسر جهان فعالیت می کند و احمدیه است که تعا

 می شوند. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی مثال گردجهت گسترش سالمتی  ،در اثر آن صدها نفر زیر پرچم امنیت

دیدند و به جماعت پیوستند. در این های افرادی را تعریف فرمودند که توسط جماعت احمدیه تصویر درست اسالم را 

اوند متعال و حقوق خدیوستند و آنهایی نیز هستند که عهد نمودند که دیگر افراد، آنهایی نیز هستند که به جماعت نپ

 بندگان را احقاق خواهند کرد.



 
 

کشیک بنین اظهار داشت که امروز روز عجیب زندگی ام است چون مومن و مسیحی کنار هم نشسته اند. هیچ شکی 

نیست که جماعت احمدیه ما را گرد هم آورده است. من به احمدیه درود می گویم. وزیر نقل و حمل بنین نیز گفت: 

برقراری امنیت و مهرورزی جماعت احمدیه  خدمات انسانی جماعت احمدیه بر هیچ کسی پوشیده نیست. آنچه برای

ت امنیبرقراری رتبه اول را دارد. من تالش های جماعت احمدیه در عرصة جایگاه تالش نموده است، در کشور بنین 

به هنگام افتتاح مسجدی در بورکینافاسو یکی از دوستان گفت: با دیدن مسجد  و مهر و محبت را سالم می گویم.

است که به دین خدمت می کند. امروز بر من آشکار گشت که  احمدیه دم که تنها جماعتجماعت احمدیه پی بر

جماعت احمدیه بر حق بوده و تایید خداوند متعال با اوست. حضرت امیرالمومنین اهلل تعالی فرمودند که امروز تعالیم 

ومنین سپس حضرت امیرالم حقیقی اسالم فقط توسط حضرت مسیح موعود علیه السالم به جهانیان ابالغ می شوند

 برخی رویدادهای ایمان آفرین را بازگو کردند.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که هنگامی که در نقاط مختلف جهان پیام احمدیه می رسد، 

نهایی آ افراد پاک سرشت آن را قبول می کنند. حضرت امیرالمومنین ثمرات تالش ها را ذکر نمودند و فرمودند که از

دا را برای سال کشیش بودند. سپس فرمودند که دانشجویان جامعه احمدیه کانا 33هم به احمدیه می گروند که تا 

گویته ماال اعزام کرده بودم، آنها حدودا صدهزار بروشور را تقسیم کردند. یک نفر چنین اظهار داشت که  یک ماه به

فصل پاییز را به فصل بهار تبدیل کنید. حتما روزی بهار فرا خواهد این کاری که انجام می دهید، برابر آن است که 

رسید. دوستی از سوئیس گفت: بروشورتان دریافت کردم، و از آن بسیار خوشم آمد. اگر به دو نکته اصولی جماعت که 

 . دواهد شخامنیت برقرار  نیست، عمل شود، در جهان عشق برای همه و نفرت از هیچکس و هیچ جبر و اکراه در دین

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: این درختی است که خداوند متعال کاشته است و جهت آبیاری 

حضرت مسیح موعود علیه السالم را فرستاده است و تا روز رستاخیز خودش از آن محافظت خواهد نمود و این  ،آن

منین افزودند: جهت سوق دادن به رضایت خدا و نشر درخت همیشه سرسبز و باطراوت خواهد ماند. حضرت امیرالمو

پی بریم که خداوند متعال چگونه سینه های مردم را باز می کند و اغیار را  ل کردم تامهر و محبت چند رویداد را نق

رار قفرد آفریقایی و آمریکایی را یکسان تحت تاثیر  جاری کنند. تعالیم اسالموادار می کند که در حق ما بیانیه هایی 

چرا که تعلیم امنیت یکی است. تضمین امنیت جهان نیز وابسته به اسالم است. معاندان هرچه بکنند، این  می دهد

فقط اسالم است که جهان را امنیت و سالمتی فراهم خواهد کرد. خداوند متعال به ما توفیق دهد که ما اعمال خویش 

 و شاهد پیشرفت آن باشیم. آمین را مطابق تعالیم دین بسازیم و در موفقیت دین سهیم


