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 «2015 دسامبر 11» جمعهنماز  خطبه خالصه

 احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015، دسامبر 11جمعه،  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

 ین اعتراضا الماس علیه از ملت های بیگانه فرمودند: سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

آن، مسلمانان تندرو  ی خشونت آمیز دیگر وجود دارد، در اثربرخی آموزه ها لیم جهاد ونچه تعمی شود که در اسالم آ

 اقتضای زمان وچنانکه ادیان دیگر در آموزه های دین خود مطابق به تندروی دارند و  میالن و گرایش می شوند یا

 مطابق ،دارد که آموزه های آن نیاز به این اصالحات نیز اوضاع تغییراتی به عمل آورده اند، همینطور قرآن کریم

ک امر ن یاعتراض شااین حضرت امیرالمومنین این اعتراض را پاسخ دادند و فرمودند: از  اقتضای زمان تبدیل شود.

ین اتفاق که انسان ها ساخته اند. و ابلکه تعالیمی است  م شان دیگر از طرف خدا نیستتعالی کهکه به اثبات می رسد 

د داونما در خصوص قرآن شریف خخداوند متعال وجود نداشت ااین تعالیم وعدة حفاظت باید می افتاد چون درباره 

در  .ودماستو حفاظت آن نیز به عهدة خکه این ذکر یعنی قرآن کریم را ما نازل کردیم  متعال این اعالم فرموده بود

خبر می دهد که ملتی از این آیه واضح این هم نمود. هم فرا ها سامان رای حفاظت قرآن کریمب نتیجه خداوند متعال

 خواهد بود، آنگاه خداوند متعال توسط فرستادة یماین ذکر یعنی قرآن کر خواستار ازبین بردن واهد شد کهپدیدار خ

 آن حفاظت خواهد نمود. خویش از آسمانی

ه اسالم، تعلیم صلح و امنیت است. ما مسئولیت داریم ک الی فرمودند: تعلیم تعرالمومنین ایده اهللحضرت امی

دون از این خبردار کنیم که شما ب. به آنان در پرتو قرآن کریم، این تعلیم صلح و امنیت را به جهانیان نشان بدهیم

مسلمانان تندرو هستند، این گفتارتان  ،نو در اثر آ وجود دارد م آموزه تندروی و خشونتمی گویید که در اسال اطالع

به که  شده استدت الزم کنون به شالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: انی شماست. حضرت امیردال بر جهالت و نادا

زاج مطبع و افراد هر نوع  به ؤظف است که به هر قشر ونشان بدهیم. هر احمدی مرا  اسالم تصویر حقیقیجهانیان 

تعلیم  راز قرآن برخی تعالیم را عنوان کردند که دال ببه طور نمونه منین رت امیرالموحض د.م را ابالغ کناین پیام اسال



 
 

حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند: در قرآن کریم واضح دستور  م درباره صلح و امنیت است.زیبای اسال

خوبی های دین را به نمایش گذارید و با نمونه های  بلکهیازید ست که جهت نشر دین به شمشیر دست مداده شده ا

داده  یربه شمشدستور  جهت نشر دیناسالم  ب کنید و این مپندارید که در صدربه اسالم جذ دیگران را ،نیکوی خود

 جهت دفاع خود از حمالت دشمنان وتنها جهت نشر دین به دست گرفته نشد بلکه  در صدر اسالم شمشیر ده بود؛ش

 نشر دین با اجبار و اکراه نبود. شیرگرفتنشم هیچگاه هدف از ت برقراری امنیت به دست گرفته شد اماجهدر 

خوبی  ودنمن ن مسئولیت هر احمدی است که جهت تقدیمحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: ای

جهانیان را به سوی خود جذب کنید و  ،نمونه های نیکوی خود با بگیرد و سپس ین اسالم، علم قرآن را فراهای د

حفاظت قرآن کریم و کار همین علم و عمل است که توسط آن در غالمی حضرت مسیح موعود علیه السالم در 

وف به قامنیت برقرار شود، آن مو می توانید سهیم شوید و به دنیا بگویید که اگر امروز می خواهید در جهان اسالم

 وی در باب نشر و برقراری صلح و امنیت را تقدیم نمودند ی قرآنآموزه ها. حضرت امیرالمومنین قرآن کریم است

ر و این فقط قرآن کریم است که د را تضمین کند جهان صلح و امنیت ه می توانددین اسالم است ک فرمودند: تنها

به آن  این تعلیم و عمل د. پس نیاز به فهمجهت نشر صلح و امنیت و خاتمه دادن به خشونت و تندروی تعلیم می ده

انه ماست. خداوند متعال در این ز حفاظت معنوی آننیز از است. آن حضرت افزودند: تفسیر و شرح درست قرآن کریم 

 داوندخ اوریم و اینطورو به ما توفیق داه است که به ایشان ایمان بی موعود علیه السالم را فرستادهحضرت مسیح 

نیا ا در جهان مسئولیت هر احمدی است. دبرای انجام این کار، ما را برگزیده است. بنابراین نشر این تعلیم زیب متعال

 صلح وفراهم نمودن  از افتادن در گودال آتش وهانیان ج داشتن مصوناینک در لبة آتش است، و در این شرایط 

 خم شدن د متعال وبرقراری رابطه با خداونجهت رسیدن به این هدف مهمترین کار  احمدی است. وظیفة هر ،تامنی

لح و به جهانیان صفقط با اینکار می توانیم به ذات خود و نسل های خویش و ر او و پیشه کردن تقوا است. در براب

 یم.امنیت فراهم کن

 سبت درگذشت جناب عنایت اهلل احمدی، مبلغ جماعتن ایده اهلل تعالی به منادر پایان حضرت امیرالمومنی

 ودند و سپسنم خیرشانذکر  م از اریسهم سیده قانته بیگو جناب مولوی بشیر احمد درویش قادیان و خان [بازنشسته]

 و مابقی دو را نماز میت غایب خواهم خواند. است حاضر که جنازة اش اعالم فرمودند که نماز میت عنایت اهلل


