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 «2015راکتب 09» جمعهنماز  خطبه خالصه

 ایده احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ،اکتبر 09 جمعه، روز

 به ترجمه اطبق معمول ب که فرمودند ایراد جمعه را خطبه نماز ،سپت هلند النورمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل

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

ند که یا ، آنانی ااینجا اغلب احمدی هادر  فرمودند: بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

 ،انشرایط سخت پاکست شان به احمدیه گرویدند. و به سبب والدین شان، طفولیتدوران احمدی زاده هستند یا در 

از لحاظ مالی نیز قوی تر شده اید و این تمام لطف  ،آن که اینجا زندگی کنید در نتیجه هاین دولت به شما اجازه داد

ای آن بکوشد. جهت احمدیه است. و این لطف متقاضی آن است که هر احمدی وظیفة خویش را درک کند و برای اد

عمل  و یح موعود علیه السالم و به آن تعقل و تفکردرک وظیفه خویش مطالعه کتاب ها و توصیه های حضرت مس

این اوضاع مالی شما بهتر  ،نیز مهم است. به سبب احمدیه چنین دانستن سیره پاک آن حضرتضروری است. هم

اوالد  هید و توجلت های خویش تحول بزرگی ایجاد نمایاکه در ح تالش کنید، لذا به عنوان شکرگزاری ه استشد

معطوف نمایید. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: احمدی های قدیمی نیز باید  خویش را نیز به این سمت

مونة گویند که نباید بنمونة خوبی از خود نشان دهند و باعث لغزش کسی نگردند و احمدی های جدید نیز این را ن

الفت خاز و  همواره مرتبط باشید نظام جماعت رفتن تعالیم احمدیه و عهد بیعت بابا در نظر گ حمدی ها خوب نبود.ا

آنانی که علی وجه البصیرت ادعای حضرت مسیح موعود علیه السالم را  احمدیه با وفاداری و اخالص اطاعت کنید.

قبول کردند، الگوهای خوبی از خود نشان می دهند. به عهد و شروط بیعت تعقل و تفکر می کنند و برایم نامه ها نیز 

 ن عمل نمایند.د و به آمی نویسند. باقی نیز باید خود را مورد محاسبه قرار داده، تالش کنند که حقیقیت بیعت را بدانن

فرمودند: امروز نیز برخی گزیده هایی از نوشته هایی حضرت مسیح  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی

دهم این که با این عاجز عقد ’’ نقل خواهم کرد. شرط دهم از شروط بیعت این است که  را موعود علیه السالم

ا ساعت مرگ به آن پایبند خواهد بود و با اقرار اطاعت در امور معروف محض هلل بسته ت ،اخوت

در این عقد اخوت چنان پیشرفته خواهد بود که نظیر آن در عالیق دنیوی و در تمام حالت های 



 
 

حضرت امیرالمومنین افزودند: این کلماتی است که در آن حضرت مسیح موعود  ‘‘ غالمانه وجود نداشته باشد.

د متعال و اطاعت در امور معروف دستور دادند. تمام دستورات حضرت علیه السالم به ایجاد مهر و محبت به خداون

طاعت، ا موظف می سازند که برای ایجاد پیوندِمسیح موعود علیه السالم دستورات معروف بودند. این کلمات به ما 

ه از ک تالش به خرج دهیم و به معیارهای بلند دست پیدا کنیم. اطاعت در صورتی امکان پذیر است ،اخالص و وفا

و  مطالعه کردارشادات و تعلیمات آن حضرت را  باید خود جستجو نموده،باشد لذا  وجود داشته دستور اطالع و آگهی

ه حضرت مسیح موعود علیو چنان رابطة محکم برقرار شود که نظیر آن در دنیا یافت نشود.  سپس از آن اطاعت نمود

راه های اصالح پیدا کردند و معرفی نمودند، این  و برای ما داشتندجهت اصالح ما انگیزه و جوشش آنچه السالم 

 مهر و اطاعت برقرار کنید. فقط به حرفلطف شان مقتضی آن است که از ایشان اطاعت شود. سپس با خالفت تعلق 

جهت پاکیزگی نفس کوشش کنید. نمازها به پا دارید، دعاها  ؛تحوالت درونی ایجاد نمایید بسنده نکنید بلکهزدن 

صدقات دهید و با این روش ها سخت تالش کنید که با خداوند متعال رابطة محکم برقرار نمایید و تمام  بخوانید،

عقل را به کار بسته و  با تمام تالش و کوشش خدا را پیدا کنید. و برای این الزم است که از حضرت مسیح موعود 

ی را تماشا کنید. به خطبه های نماز جمعه گوش علیه السالم و خالفت با اخالص و وفا اطاعت کنید. همواره ام تی ا

 دهید و اوالد خویش را نیز از اهمیت آن آگاه سازید.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی عنوان کردند که حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند: جهت 

د ن هم بر علم و دانش خود بیفزاییبرقراری رابطه با خداوند متعال حصول علم و نشر آن در جهان ضروری است. بنابرای

طرف اصالح خود نیز متوجه خواهید شد. اکنون و هم به دعوت الی اهلل بپردازید. هنگامی که تبلیغ خواهید کرد، به 

کردم، خانمی گفت که سخنان خلیفه چقدر زیبا است اما ببینیم که شما  هنگام افتتاح این مسجد وقتی سخنرانی به

می کنید یا نه! پس مردم به شما چشم بسته اند. در درون خود تحوالت نیک ایجاد کنید و  به این سخنان عمل هم

جهت دعوت الی اهلل ایجاداتی را فراهم نموده است خداوند متعال با اطاعت از خالفت یکی شوید. شما خوشبختید که 

فاده انترنیت وغیره استزیادی به دست آمده است. از تلویزیون و  تسهیالتگر برای دعوت الی اهلل دیو توسط آن 

هر خانوده  مرتبط شدن با ام تی ای است. خداوند کند که هر فردِ حدت و انسجام احمدیه، یک روش،ببرید. جهت و

 به این موضوع توجه کند و از آن خوب بهره ببرد.

در پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت درگذشت جناب حافظ محمد اقبال احمد ورایچ مربی جماعت و 

سکرتری کمیته کفالت یکصد یتامی ربوه، ذکر خیرش فرمودند و اعالم اقامه داشتن نماز میت غایبش فرمودند. نیز 

دعا  روزنامه الفضل و دوستان دیگر بهآقای طاهر مهدی امتیاز مدیر عامل  ش از زندان،تر برای آزادی برادر بزرگ

 تحریض نمودند.


