
 
 

 الرحیم الرمحن اهلل بسم
 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2015راکتب 16» جمعهنماز  خطبه خالصه

 ایده احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ،اکتبر 16 جمعه، روز

 بق معمول باط که فرمودند ایراد جمعه را خطبه نماز فرانکفوت، آلمان، ،العافیتمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل

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

ک در روزهای گذشته در هلند بودم آنجا ی فرمودند: بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

ند؟ گفتم: اگر از می ک تمام جماعت های دیگر رشد از پرسید که آیا جماعت احمدیه در جهان بیشخبرنگار از من 

نگاه کنیم، به یقین جماعت احمدیه بیش از تمام جماعت های دیگر رشد می کند. صدایی که از روستای  لحاظ جهانی

می شود. حضرت مسیح موعود علیه السالم می  کوچک هند بلند شده بود امروز در هر شهر و هر روستای جهان بلند

فرمایند که روزی می رسد که جماعت احمدیه در جهان معروف می شود و نشر و گسترش آن نشانه تاییدات و نصرت 

این جماعت این جماعت را گسترش دهد و آهسته آهسته بر این است که خداوند متعال ارادة های الهی خواهد بود. 

و آزمایش و امتحان های فعلی ازبین  شدبر تمام جماعت های دیگر غالب خواهد که  خواهد یافت شچنان گسترد

 نشانه و اعجاز خداوند متعال است. رعتی که جماعت ما رشد می کند،خواهند رفت. با س

 خداوند متعاله ایمان و یقین دارد ک امر، هر احمدی به اینحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی افزودند: 

 ه است وتا اقصی نقاط جهان رساند بلند شد، درازو و دور  از یک منطقه پس افتاده سال پیش 125 که را ندایی

اخالص و وفا به حضرت مسیح موعود علیه السالم  که بر تاسیس می کنددر سراسر جهان مخلصان نیز  های جماعت

ا هو آزمایش  ها امتحانرا نیز محقق خواهد نمود که  ن گفته آن حضرتحساب خداوند متعال ای می افزایند. با این

 هغالب خواهد گشت. حضرت امیرالمومنین فرمودند: امروز ادیان دیگر و این جماعت بر همه هم ازبین خواهند رفت

رچه اگ مشاهده می کنندرشد تدریجی را این  جهانیانما از دورانی گذر می کنیم که این جماعت در حال نشر است و 

زمون ها نیز همزمان وجود دارند اما هر آزمونی بیش از پیش تاییدات و نصرت های الهی را دنبال دارد. حضرت آ

متعال مایل است که مردم  بسیار دیده می شود. خداوندها و خواب  هامسیح موعود علیه السالم فرمودند: امروزها رؤیا

را از طریق رؤیاها از صداقت مطلع سازد. حضرت امیرالمومنین عنوان کردند که راهنمایی که از راه رؤیاها و خواب ها 



 
 

رادی اف دهایصورت می پذیرد، نقش بسیار مهمی در شرح صدر مردم ایفا می کند. سپس حضرت امیرالمومنین رویدا

 را نقل فرمودند که خداوند متعال آنها را توسط رؤیاها هدایت نموده بود.

حضرت امیرالمومنین افزودند: حضرت مسیح موعود علیه السالم نسبت به گروندگان به جماعت می فرمودند: 

. اندان بودندمعزمرة از یشتر پد، نبیعت می کنکه  از مخالفان ما بودند و هر روز کسانیبه جماعت ما بنگرید، اینان همه 

افت شوند. چندین نامه از بیعت کنندگان دریکه به ما ملحق  ، چگونه ممکن بودندشتاگر اینان سعادت و صالحیت ندا

رت م، مرا عفو کنید. حضاه می گفتم اما اکنون توبه می کنمن قبال دشنام و بد و بی ر :سندمی کنم که می نوی

بر اال هستند که قبال رفتار مخالفت آمیز داشتند اما ح یامیرالمومنین ایده اهلل تعالی افزودند: امروز نیز بسیاری از افراد

ص و وفا رشد کردند. پس این کارهای خدا است که اخالص و وفا می افزایند؛ اول بیعت نمودند و سپس در اخال

جماعت این نشانه ها را مشاهده می کنند و به حتم این رویدادهای ایمان آفرین، ایمان ما را اعضای انجام می دهد. 

تقویت می دهند. حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند: من راست راستکی می گویم که این جماعت از ناحیه 

د و شآن را نابود می ساختند. رانسانی و مخالفت های است. اگر این نقشه انسانی بود، تا حاال تدابیر  خداوند متعال

را  یقین خویش آن می باشد. پس هرچقدر که قوتِ از طرف خداوند متعال بودنِ پیشرفت آن در میان معاندان ثبوتِ

 دلتان روشن می گردد.افزون تر سازید، همان قدر 

بعد  نوی شانمع حالتحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: برخی از بیعت کنندگان می نویسند که 

د عنایت بفرمایید که این گروندگان جدی مش پدیدار شده است.آراامنیت و در خانه ها  یکسره محول گشته و ،از بیعت

لیه د عچگونه در وجود خود تحوالت را ایجاد می کنند. باید همین حالت بر همه ما مستولی شود. حضرت مسیح موعو

 ما بر همه چیز قادر ایناامید نشوید. خد خداوند متعالالسالم می فرمایند که قرآن شریف را بخوانید و هیچگاه از 

اهای مسنون، به است. نمازهای خویش را با تمام دقت بپا دارید و معنای آن را نیز درک کنید. در نماز عالوه بر دع

 دعا است. ،نماز نید. اصل مغز و روحِزبان خود نیز دعاها ک

ادا  ،نموده درکنیز فرمودند که اینگونه نماز باقی را سوره فاتحه و شرح ترجمه با بیان حضرت امیرالمومنین 

سودی نمی رساند. حضرت امیرالمومنین ایده  کلمات هیچ کردن حفظخواندن را رعایت کنید. تنها از کنید. آداب نم

ه را ثابت این عقیدبا عمل خویش هم ندارد و  یباشید که خداوند متعال نظیراین عقیده داشته هم اهلل تعالی افزودند: 

با خداوند متعال رابطه محکم برقرار کنیم و هدف بعثت حضرت مسیح کنید. خداوند متعال به همه ما توفیق دهد که 

 شر دهیم. آمینموعود علیه السالم را درک کنیم و عضو فعال جماعت گردیم و تعالیم اسالم را در جهان ن


