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 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2015راکتب 23» جمعهنماز  خطبه خالصه

 ایده احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ،اکتبر 23 جمعه، روز

 ترجمه ل باطبق معمو که فرمودند ایراد جمعه را خطبه نماز موردن، لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل

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

ر هر سفر دوی این فضل الهی است که  فرمودند: بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

 آلمانو قدرت خویش را به نمایش می گذارد. در روزهای گذشته من در حال مسافرت به هلند و  نصرتنشانه های 

، ءسفرا رهبر که برخی از آنها عضو پارلمان کشورها، 89بودم. در پارلمان هلند یک پذیرایی ترتیب داده شد و در آن 

ه در پارلمان ایراد نمودم در آن تعالیم اسالم و . سخنرانی کشرکت نمودند بودند، انمقامات دولتی و نمایندگ

اثر خوبی گذاشت. نظرات برخی از آنها  نتعالیم اسالم روی مهمانابیان مسائل عصر حاضر را بیان کردم. 

امن پر اسالم چهرةاینگونه بود: امام جماعت پیام خویش را به نحو احسن ابالغ کرد. مردم هلند حق دارند که 

به پرسش  ماعتسخ امام جپا، آنان به این پیام نیاز دارند. توسط این پیام به اسالم حقیقی پی بردم. م ببینندرا ه

قل کافی بود. امام جماعت به سوالهای حساس آزادی بیان، اهای کمیتة پارلمان برای باز کردن چشمان هر ع

، ر سخنرانی تعالیم اسالم درباره سعه صدرسعه صدر، و احترام به ادیان دیگر به خوبی پاسخ دادند. آن حضرت د

جهت  آزادی مذهبی و اخوت و برادری که بیان کردند، بر دل می نشست چون برای هماهنگی بین مذاهب و

جهان رعایت این مبانی و ارزش ها بسیار ضروری است. جهت برقراری امنیت در جهان در امنیت  برقراری

. رامن گرددپم افراد با صدق دل به این تعالیم عمل کنند، جهان می تواند تعالیم اسالم بسیار موثر است. اگر تما

الزم  ربسیا در برنامه های گفتگو بین ادیاننمایندگی جماعت احمدیه که  پی بردیماز سخنان امام جماعت 

 است.

ند ترتیب هلحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: فارغ از این برنامه، برنامه هایی دیگر که در 

ا آنها ب دند و مصاحبه می گرفتند. گفتگوییداده شد، در آنها نیز نمایندگان از تلویزیون، رادیو و اخبار می آم



 
 

، و نبر مواضیع مقام و ادعای حضرت مسیح موعود علیه السالم، تعالیم اسالم، امن جهامشمول  هداشتم ک

سه تا روزنامه ملی هلند و نروژ   سطح وسیع عمل آمد. در اسالم . خالصه اینگونه آنجا معرفیبودخالفت 

حدودا به بیش از سه میلیون نفر پیام اسالم  چاپ کردند. توسط روزنامه ها را رشاتدرباره این سفرم اخبار و گزا

اخبار را  یزتلویزیون ملی ن ر از تعالیم اسالم مطلع شدند.ابالغ شد. همچنین از طریق رادیو نیز نیم میلیون نف

رسانه ها به  طریق . توسط تلویزیون به پنج میلیون نفر پیام حق ابالغ گردید و اینگونه مجموعا ازپخش کرد

ذاری گم توفیق یافتم که در مراسم بنیانیام رسانده شد. آن حضرت افزودند: در هلند این همیلیون نفر پ 8

قضات، وکال،  بود در این مهمانان شهردار، 102ن دومین مسجد هلند شرکت کنم. در این مراسم تعداد مهمانا

مهندسان، رهبران دینی و افرادی از شعب مختلف زندگی بودند. سپس حضرت امیرالمومنین نظرات   پزشکان،

 بازگو نمودند. را نیکوی مهمانان درباره مسجد و جماعت احمدیه

جا نیز آن م.دو مسجد را بنیان نهادرمودند: بعد از این در آلمان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی ف

نجا نیز برنامه های خوبی برگزار شد، و معرفی خالصه آاشراف شهر و قشر تحصیل کرده حضور داشتند. 

ذاری گرات شرکت کنندگان در مراسم بنیانحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی نظ جماعت به عمل آمد. سپس

را تلویزیون و رادیو و روزنامه ها چاپ کردند و توسط گذاری مساجد انمساجد را عنوان کردند. اخبار مراسم بنی

این پیام اسالم ابالغ شد. عالوه بر این تعداد گوش کنندگان به رادیو و تلویزیون میلیونها نفر است. حضرت 

لتحصیل رغ اگزرانده، فابا موفقیت کالس دوره هفت سال را  اولیناحمدیه آلمان  از جامعه امیرالمومنین فرمودند:

هدف اصلی از رفتنم به  ، مراسم فارغ التحصیلی آنان برگزار شد.بود مربی 16 بالغ بر این کالسشده است. 

آلمان شرکت در این مراسم بود. به فضل خدا این مراسم هم خوب برگزار شد. خداوند متعال به این مربیان 

ح موعود علیه السالم می فرمایند: فارغ التحصیل توفیق دهد که به نحو احسن خدمت کنند. حضرت مسی

خداوند متعال این جماعت را تاسیس نموده است و به فضل او این جماعت دارد رشد می کند. حضرت 

ت که اس الهی و تقدیر امیرالمومنین فرمودند: این وعدة خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السالم

ده دی همه نقاط جهاندر اوند متعال با جماعت احمدیه جماعت احمدیه گسترش پیدا خواهد کرد و این رفتار خد

 می شود. 
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