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 «2015 دسامبر 04» جمعهنماز  خطبه خالصه

 احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015، دسامبر 04جمعه،  روز

 معمول با طبق که فرمودند ایراد جمعه را خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده

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

ادن فرمودند: خداوند متعال طبق وعدة خویش با فرست سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

 بیعت کنندگان را تثبیتایمان  ،وحی و الهام تازة حضرت مسیح موعود احیای مجدد اسالم را آغازید. و با نشانه های

ین امر بودند اکسب فیض کردند. آنها هر روز در پی به یقین خوشبختند کسانی که مستقیماً از آن حضرت  بخشید.

ن حالت بیان ایعود علیه السالم چه وحی شده است. حضرت مصلح موعود با به حضرت مسیح مو د که امشبکه بدانن

افتادند که بدانند که به حضرت مسیح موعود  عاشق وار دنبال این میصبح هنگام حمدی ها حابه می فرمایند: اص

و حمد  کرو ش نایل شوندبرکات آن به و  بیشتر صیقل دهندرا تا ایمان خویش  علیه السالم شب چه وحی شده است

فاق می ات ایمان بیاورند. گاهی اوقات این نیزتوفیق داده است که به حضرت مسیح موعود  واخدا را به جای آورند که 

 یز آن وحی را گوشخوشبخت نصحابی می شد، و آن  صحابی وحی نازل در حضوربه حضرت مسیح موعود افتاد که 

نازل شدن وحی به حضرت مسیح موعود علیه حالت  در حضور سید فضل شاه الهوریین حضرت امیرالمومن داد.می 

 بیان کردند و سپس ترجمة وحی و محقق شدن آن را بازگو نمودند. دیوار در خصوص پروندة دادگاه السالم

می فرمایند: همچنان هم آن سخنانی  حضرت مصلح موعود با ذکر مجالس حضرت مسیح موعود علیه السالم

که مستقیماً از حضرت مسیح موعود علیه السالم شنیدیم، در گوش ماست. فرمودند: من کودک بودم اما باز همیشه 

در مجالس حضرت مسیح موعود علیه السالم می نشستم و به سخنانشان گوش می دادم. ما در این مجالس آنقدر 

امی که کتاب های شان را می خوانیم، به نظر می رسد که این مطالب را ما قبال مسایل را گوش داده ایم که هنگ

ا س آن رلدر مج وز تالیف می نمودند، شبانگاهچه رشنیده ایم. حضرت مسیح موعود علیه السالم عادت داشتند که آن

 .تعالیم آن حضرت بود عنوان می کردند لذا سخنان شان حفظ هستیم و ما آن مطالب را خوب می فهمیم که منظور و



 
 

ه هر گونه که انسان با خداوند متعال معامله می می فرمایند: ببا ذکر ایمان حقیقی ود وعحضرت مصلح م 

که انسان دل خویش را برای خدای خویش ذوب  ن با انسان رفتار می نماید. به گونه ایبق آاوند متعال مطاکند، خد

رشد  ،منان را خداوند متعال باوجود پیش آمدن موانعی کند. چنین مومی کند، همانطور خداوند متعال با وی برخورد م

ش ای خوی. دل هن چنین ایمان باید داشته باشیدماعت حقیقی است که پیشرفت می کند بنابرایمی دهد و همین ج

د که خداوند متعال چگونه جماعت محبت ورزید، سپس می بینی ه جماعت احمدیهبهمینگونه را همینطور بسازید و 

ایمان خویش  مبنای ،عود علیه السالم می فرمایند: فردی دارای ایمان کاملمسیح موشما را رشد می دهد. حضرت 

ا با اوند متعال رقرار نمی گیرد زیرا وی خد تاثیر ایرادات تحت را بر مشاهده می نهد. وی دالیل دیگران می شنود اما

ایمان محکم حضرت منشی اروره خان و برخی رویدادهای صدق  رویداد حضرت امیرالمومنین د.چشم معنوی می بین

ه هایی این قص موعود علیه السالم را تعریف کرند و فرمودند:ح و وفا و اخالص و عشق صحابه دیگر به حضرت مسی

 همین آرزو می داشتند که همانجا بمانند.و فتند، به قادیان می ر است که افرادی

که ی به سمت تباهی و نابود جهانیانحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی با ذکر اوضاع کلی جهان فرمودند: 

ی صیانت از آن، احمدی های عزیز به شدت باید به دعا توجه کنند. جهان غرب پس براند، به سرعت در حال حرکت

کشیده اند بلکه آن را شروع هم  نقشه حمله هوایی به عراق و سوریه اقدام جدی تر در صورت برای از رویداد فرانسه،

بر این کشورهای  را حفظ کند. عالوهعامة مردم  ناهان وکرده اند. خداوند متعال از این حمالت معصومان و بی گ

ز روسیه نی ،وة جهان غرب. در این حمالت هوایی به عالنیستند جدی ،ن این فتنهازبین برد جهت همسایه نیز در

کردن نافزودند: این تمام اوضاع نتیجة رعایت آن حضرت یز وخیم شده است. یه و ترکیه نشریک است و روابط روس

جنگ  ی صورتدر جهان فتنه و فساد ایجاد شده است. و اوضاع آنقدر پیچیده شده است که گوی است و اکنونعدالت 

ه . به این امر من از چندین سال گذشتشروع شده استاست بلکه باید گفت که جنگ جهانی جهانی در سطح پایین 

میرالمومنین با ذکر نخواهد بود. حضرت ا ورزی دارم متوجه می سازم اما همچنان به نظر می رسد که توجه به عدالت

اد متوجه ساختند و فرمودند: خداوند متعال جهان را از تباهی دعاهای زی متوسل شدن به را جماعت اعضایاین اوضاع 

 و نابودی مصون بدارد. فرمودند: در سال های گذشته تدابیر احتیاطی که گفته ام، به آن نیز توجه کنید.

 


