
 
 

 الرحیم الرمحن اهلل بسم
 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2015 نوامبر 27» جمعهنماز  خطبه خالصه

 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015، نوامبر 27جمعه،  روز

طبق  که دفرمودن ایراد جمعه را خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

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

رمودند: گزارش سفر ژاپن خود را بیان کردند و ف سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

اولین مسجد ژاپن رفته بودم. خداوند متعال باوجود مشکالت و موانع به ما  در روزهای گذشته جهت افتتاح

توفیق داد که آنجا مسجدی بنا کنیم و اینطور جهت ابالغ پیام اسالم، اولین مرکز بنا گردیده است. به فضل 

 الهی عالوه بر ترجمة قرآن کریم، جماعت دارد هزارها کتاب را در زبان ژاپن ترجمه می کند.

مهمانان گرامی که در مراسم افتتاح مسجد شرکت نمودند امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت 

در نظرات خود بیان کردند که در ژاپن به شدت نیاز به مسجد جماعت احمدیه احساس می شد. نقش جماعت 

 با این مسجد، جماعتاحمدیه در به نمایش گذاشتن چهرة زیبای اسالم، بسیار ممتاز است. ما امیدواریم که 

ودند شود. حضرت امیرالمومنین فرم راردر جهان امنیت و آرامش حقیقی برقشود و  احمدیه بیشتر معرفی اسالمی

از کشور دیگر حضور داشتند و همه اینان افراد تحصیل  8مهمان ژاپنی و  106که در مراسم افتتاحیه حدودا 

کرده و راهنما و رهبر بودند. اینان گفتند که تمام سخنان امام جماعت احمدی مبتنی بر حق بود. تاجایی که 

نمودند همانجا به رواج دادن عدالت و انصاف نیز تاکید کردند. و این بسیار ایشان به امنیت و مالیمت توصیه 

داریم. با گوش دادن سخنان امام جماعت احمدیه تصویر اصلی   ای بود و ما به شدت به آن نیازسخن به ج

 یادگرفته ایم. را امور  ره دین بسیاریاسالم را دیده ایم. ما از این خطاب شان دربا

اشت رسانه ها نیز بازتاب زیادی د ین ایده اهلل تعالی فرمودند: مراسم افتتاح مسجد درنحضرت امیرالموم

سطح گسترده به اهل ژاپن پیام اسالم ابالغ شد. نمایندگان رسانه های الکترونیکی از من چهار  تا توسط آن و



 
 

یام اسالم میلیون نفر پ مصاحبه گرفتند. و اینگونه توسط تلویزیون، انترنت، سایت ها مجموعا به پنجاه و دو

رسید. پس این منظره های تایید و نصرت الهی است که توسط مسجد برای ابالغ پیام اسالم به منصه ظهور 

 آمد.

 63حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: همینطور در توکیو نیز مراسمی برگزار شد و در آن 

رئیس دانشگاه گفت که شما در  خطاب حضرت امیرالمومنیننفر رهبران ژاپنی تشریف آوردند. پس از شنیدن 

به  لیم اسالم را نیز گفته اید. خلیفة اسالمبه طور جامع ذکر نموده اید و تعاکمترین زمان، تمام اوضاع فعلی را 

ما به سوی مسئولیت های ما متوجه ساخته و گفته است که ژاپن باید تاریخ خود را در نظر داشته، در جلوگیری 

نوع فساد و فتنه، از همه سبقت بگیرد. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: به فضل خدا نتایج  هر

مثبت از این سفر ظاهر شده است. خداوند متعال به جماعت احمدیه ژاپن توفیق دهد که این معرفی که توسط 

 نندتالش ک وعود علیه السالممسجد به عمل آمده، آن را گسترده تر کنند و مطابق خواست حضرت مسیح م

 پیام احمدیه را هرچه زودتر ابالغ کنند.

حضرت امیرالمومنین رویداد به آتش کشیدن کارخانه نئوپان در شهر جهلم که مال احمدی ها بود، را 

اعضای جماعت را بیان کردند. معجزانه ذکر کردند. سپس خسارتی که به امالک وارد شده و مصون ماندن 

کارخانه را معرفی کردند و فرمودند که این کارخانه مال نوة حضرت مسیح موعود علیه السالم، سپس صاحبان 

 جناب میرزا منیر احمد بود و امروزها پسرش جناب میرزا نصیر احمد طارق که امیر جماعت محلی بخش جهلم

 صبر و شکر صاحبان کارخانه رااحساسات حضرت امیرالمومنین  است، مدیریت این کارخانه را بر عهده داشت.

ردند. و وی را دستگیر کدرست نموده ذکر نمودند. و افزودند: علیه سر نگهبانان کارخانه جناب قمر احمد پرونده 

سپس برای وی دعا کردند. سپس فرمودند: در این رویداد یک چیز خوبی این است که اینبار برخی سیاستمداران 

انه ها علیه این ظلم صدا بلند کرده اند و گفته اند که ما عدالت را اجرا می غیر احمدی و افراد دیگر روی رس

کنیم و مجرمان را کیفر می دهیم. خداوند متعال اینان را توفیق عدالت بدهد. سپس حضرت امیرالمومنین 

دند: حملة معاندان به مسجد جماعت احمدیه واقع در کاال گجران و محمود آباد جهلم را ذکر نمودند و فرمو

 ی برایکارگران کارخانه وسایل بهتر بگیرد و بهخود  تظاحفحصار خداوند متعال آنجا همة احمدی ها را در 

 کسب معاش فراهم کند. آمین

 


