
 
 

 الرحیم الرمحن اهلل بسم
 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2015نوامبر  20» جمعهنماز  خطبه خالصه

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015، نوامبر  20جمعه،  روز

 ایراد را جمعه خطبه نماز ژاپن ،االحدمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور میرزا

 هزند صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه طبق معمول با که فرمودند

 .گردید پخش

و  10مطابق وقت ایرانی ساعت  سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

 دعای دسته جمعی و از لوحة یادگار پرده بر افراشته تشریف آوردند و االحد صبح به مسجد 30

 نفتتاح نمودند. حضرت امیرالمومنیاین مسجد را ا ،سپس با ایراد خطبه در این مسجدخواندند و 

به به فضل الهی امروز رمودند: ج فاز سورة الح 42رجمة آیه تالوت و بیان تاز ایده اهلل تعالی پس 

ای را بنا کند. خداوند متعال بن نصیب شده است که اولین مسجدتوفیق این جماعت احمدیه ژاپن 

بتوانید اهداف ساخت مسجد را به دست بیاورید. این  را از هر لحاظ پربرکت سازد و ین مسجدا

ورتی در ص از بنای مسجد بزرگترین مسجد ژاپن است اما هدفمسجد از لحاظ گنجایش و ظرفیت 

دست  را بهحضرت مسیح موعود علیه السالم بیعت با  حقیقت خواهد پیوست که اگر ما هدف به

م اسالم به اهل ژاپن آرزوی خویش را الغ پیاسالم برای ابموعود علیه البیاوریم. حضرت مسیح 

اتفاق  سدر پاریافزودند: رویدادی که المومنین ایده اهلل تعالی حضرت امیر ت ابراز نموده اند.به شد

سب خود کی خدا را برای د، مردم با مرتکب شدن این ظلم و جورها ناراحتبو وحشتناکی افتاد، ظلم

 می کنند. از این رو مسئولیت سنگینی بر دوش احمدی هاست که تا آنجا که بر معیار عبادت



 
 

که بنا شده  کنند. این مسجدی به اسالم ، آنجا با تعالیم زیبای اسالم مردم را تبلیغزایندبیف خویش

ت مسیح موعود علیه باید نماز پنجگانه را مرتب ادا کنید زیرا حضر ،است، جهت ادای حق آن

های  راه، ، آنجا مسجدی بنا کنیدجایی که می خواهید اسالم را معرفی کنید السالم فرموده اند:

 گشوده می شود.از خود  اشاعت و معرفی اسالم

یقی قویژگی های بندگان ح در آن ،حضرت امیرالمومنین فرمودند: آیه ای که تالوت کردم

ان از خدا بیم می دارند، حق عبادت خدا را به جای می آورند، خداوند متعال بیان شده است که آن

 براین ما باید این امور رامی کنند. بنا ی انسانیت انفاقهو از اموال خویش در راه خدا جهت خیرخوا

لکه ایجاد ب نیست و دولت رسیدن به قدرت د: منظور از تمکنت تنهاکنیم. آن حضرت افزودن رعایت

ع هر نوکه ما برای خالفت آمادة دم می زنند  رخی از افراد چنین اند کهرعب و آرامش نیز است. ب

ناراحتی های همدیگر را رها و که دعواها شود هستیم اما هنگامی که به آنها گفته می  فداکاری

د. پس اگر می خواهید آنگاه در پی تراشیدن هزار تا عذر می شون آیید،در سلک وحدت در  ،کرده

 و فداکاری امنیت ابراه ها و عذرهای فساد در آنصورت به جای پیدا کردن حقیقی بگردید، مومن 

 را برقرار کنید. آرامش

حضرت امیرالمومنین پس از بیان ویژگی های مومن حقیقی فرمودند: شبکه ام تی ای نیز 

 است. ة وقتلیفبا خ وسیلة برقراری تماس ،از همهوسیلة خوبی برای تبلیغ و تربیت است و مهمتر 

مه های خلیفه زمان متوجه والدین هم خودشان و هم اوالد خویش را برای گوش دادن به برنا

ن سپری کنید. مسئوالکارهای سازنده در به جای پیدا کردن عیب در دیگران، زمان خود را نمایند. 

نیز با مهر و محبت مردم را تربیت کنند، به جای افزودن بر کینه ها، مهر و محبت را بیفزایید. آن 

ا از ذل می کنید خراب های آینده خودتان راند: با گفتار علیه نظام و مسؤالن نسل افزودحضرت 

این امور بپرهیزید. فرمودند: من به احمدی های ژاپنی هم می گویم که دین را یاد بگیرید و در 

 ایمان و یقین پیشرفت کنید.



 
 

 د بالغ بر هزار متر مربع وسجآمار مسجد فرمودند: زمین مبا بیان ت امیرالمومنین در پایان حضر

ر اصلی این مسجد بیش از ظرفیت تاال .ستادر کنار شاهراه واقع  و  طبقه شامل ساختمان دو

می توان گفت که هفت یا هشت صد نفر می  ر زنان و حیا تاال و با اضافةاست.  پانصد نمازگذار

وان ، تایل شرق آسیا، چین، کره، هنگ کنگکشورهای شمادر انند. این مسجد توانند نماز بخو

ریداری اولین مسجد جماعت احمدیه است. اینجا قبالً ساختمانی بود که جماعت آن را خ وغیره

لک که نزدیک به  78 کرور و 13خته است. برای خرید و بنای این مسجد حدوداً موده، مسجد سان

ست هزار دالر است، هزینه شده است. حضرت امیرالمومنین سد راه ها در بنای یک میلیون و دوی

. سپس حضرت امیرالمومنین رویداد حل شدن آنها را تعریف نمودندل الهی به فضاین مسجد و 

ین ا عنوان کردند و فرمودند که در بنا و افتتاحمالی کنندگان را نیز های ایمان آفرین فداکاری 

 جد اغیار نیز بسیار رفتار مهر آمیز را از خود نشان داده اند. سپس حضرت امیرالمومنین همکاریمس

 ار این رایاغیدر میان یه . نسبت به جماعت احمدیک وکیل غیر احمدی را ذکر نمودند قانونی

ردم به م و همینطور دامنیت و مهر را گسترش می دهنمایندگان دینی اند که وجود دارد که اینان 

داکاری ال به این فعودند: خداوند متنیز خدمت می کنند. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرم

د و نو در اموال و نفوس شان برکت نازل ک عطا کند نعمت هاکنندگان از نزد خویش بی نهایت 

 همه شان را توفیق دهد که حق مسجد را ادا کنند. آمین

 


