
 
 

 الرحیم الرمحن اهلل بسم
 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2015راکتب 30» جمعهنماز  خطبه خالصه

 ایده احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ،اکتبر 30 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

سالم و برخی الرویدادهای حضرت مسیح موعود علیه  بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

حضرت مصلح موعود عنوان کردند و فرمودند که هر  تعریف نمودند، را به نقل از حکایاتی که ایشان علیه السالم

ربیان باشند. م عصرحاضر و تاریخ باخبرعلمای دینی باید از اوضاع  رویداد یا حکایت در ذات خود پندی نهفته دارد.

نقل کردند و در آن امور پندآموز  المومنین رویدادها و حکایاتیتوجه کنند. حضرت امیرخاص باید به این امر به طور 

 دذلیل و خوار خواهند، تن ک خرقه ظاهری علم راتنها راستی را رها کرده، بخواهد را اینگونه بیان نمودند: انسان اگر 

کالت ی که دچار مصایب و مشنکنیم. مومن هنگام دهیم که به کسی نفریند قرار اصول زندگی خورا . ما باید این شد

فراهم می کند. در عصر حاضر مومن حقیقی  را یو اسباب وند متعال جهت بهبودی وی سامانخدا و خطرات می شود،

نوان ها به ع آسانیچار مشکالت می شویم، آسایش و گر ما دد. اشته باشبا امام زمان خود پیوند محکم دا آن است که

رتگر پس از مشکالت می آید. تاریخ جماعت احمدیه به این گواه است که هر آزمایشی برای ما به فضل خداوند بشا

 متعال باعث رشد و تعالی می گردد.

سی وقت د. اگر کد می شوب د: صحبت بد نیز باعث ایجاد افکارحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودن

بدی ناخودآگاه در وی ایجاد می گردد و همینطور با همنشینی آدم خوب، ، سپری کندبد  خویش را در مصاحبت فرد

و برخاست  نشست این مورد توجه کنند که رفقایشان و باید در وانان به طور ویژهپس نوج اثرات خوبی پدیدار می شود.

ش می پخ یاخالق ضد چنین روی تلویزیون برنامه هایشان با افرادی باید باشد که اثر بدی بر آنان نگذارند. هم

و خودتان نیز از دیدن آنها خودداری ورزید، فضای  آنها را نگاه کنند مانع شوید که بچه های شماشود، سعی کنید 

خانه را پاک و صاف نگه دارید. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی افزودند: به کسی که التماس دعا می کنید، با وی 

ضرت آن حال می فرماید که شما در نیکی بر یکدیگر سبقت بگیرید. رابطه هم ضروری است. خداوند متع ایجاد



 
 

نه تالش کنیم که در نیکی از همدیگر پیشی گیریم و اینگو ،فرمودند: اگر ما به جای رسیدن به اغراض نفسانی خویش

جا ناین عمل ما موجب تربیت و ثواب می شود، آکه آنگاه تاجایی  ؛با چنگ زدن به راستی از همدیگر تقدم جوییم

 رشد و پیشرفت خواهد بود.  د و فرزندان ما و جماعت نیز باعثجهت تربیت اوال

حضرت امیرالمومنین فرمودند: هدایت به دست خدا است.  خداوند متعال به عهدة ما این مسئولیت قرار داده 

خداوند  ر آن صورتیم داست که اشاعت هدایت کنیم و پیام برسانیم. ما باید تا سرحد توان خویش این کار را انجام ده

این تالش را مثمر ثمرات می سازد. هیچگاه نباید پنداشت که اگر فالنی احمدی شود، جماعت احمدیه  دمتعال خو

درست نیست. توجه ما باید به سوی افضال الهی باشد و تکیه گاه ما فقط خدا  و تصور پیشرفت خواهد کرد، این پندار

یشرفت الص و وفا پاخا کند که در د دعا کرد که خداوند متعال افرادی به جماعت عطباید باشد. بنابراین اینگونه بای

. سپس حضرت امیرالمومنین رویدادهای حضرت مسیح موعود علیه السالم پیش قدم باشند دین تعالی کنند و برای

به  لح موعودو نگرانی شان درباره هدایت و اصالح انسانیت عنوان کردند و سپس در کلمات حضرت مص درباره درد

ل شده رویدادهای نقسپس  دند که باید هنری یاد بگیرند و به محنت و تالش عادت کنند.اعضای جماعت توصیه نمو

درباره اثبات ذات خداوندی و درمورد کیفیت قلبی حضرت مسیح موعود  رضی اهلل عنهحضرت مصلح موعود  توسط

 ف کردند.تعریرا علیه السالم بر اثر یاری و نصرت خداوند متعال 

ضرت در . آن حنایل شودحضرت امیرالمومینی ایده اهلل تعالی فرمودند: هر احمدی باید به معیار بلند اخالقی 

موزة آفرمایش حضرت مصلح موعود درمورد این راستا نمونة حضرت مسیح موعود علیه السالم را تقدیم نمودند و 

اعراض از تحریک شدن را بیان فرمودند. حضرت مصلح موعود می  لسالم در خصوصحضرت مسیح موعود علیه ا

 هنگام در فرمایند: حضرت مسیح موعود علیه السالم جهت ایجاد حالت خاص در هنگام دعا  توصیه می نمودند که اگر

ی حالت و کند، دراگر چنین  ،شود، وی باید به عمد تالش کند که بگریدایجاد ن تضرع و زاری حقیقی در کسی دعا

می شود. ایشان می فرمایند: دعا نام پذیرش مرگ است. از خداوند متعال تنها کسی می تواند  تضرع حقیقی پدیدار

 ،ردی که این حالت را در خود به وجود بیاورددعا کند که خود را در مقابل او مرده و کامال بی دست و پا تصور کند. ف

 خداوند متعال به ما توفیق دهد .اهایش مستجاب گرددو دع مشیرین کا فقط وی می تواند در پیشگاه خداوند متعال

به معیار بلند عبادت نایل شویم و از خداوند متعال دعاهایی همچنین که در وجود خود معیار بلند اخالق پدیدار کنیم و 

 کنیم که مورد قبول او باشد. آمین


