
 
 

 الرحیم الرمحن اهلل بسم
 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2015 دسامبر 18» جمعهنماز  خطبه خالصه

 احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015، دسامبر 18جمعه،  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

که از طرف  ار در ابتدای خطبه یک اعتراض و اتهامی سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

لیه مسیح موعود ع تقدیم نمودند و فرمودند: حضرتمطرح می شود،  معاندان علیه حضرت مسیح موعود علیه السالم

دیم مقتبسات را تقبرخی از آنها در کتب خویش نوشته اند،  ملسو هيلع هللا ىلصم پیامبر اکر ن واالی حضرتبارة شأالسالم آنچه در

ا نگاشتند، در تمامی تاب هک خویش واخر عمرر اوایل و وسط و اود. حضرت مسیح موعود علیه السالم آنچه دخواهم نم

 گفته ملسو هيلع هللا ىلصا مکررا غالم و خادم حضرت پیامبر د ررا بیان کرده اند و ذات خو ملسو هيلع هللا ىلصن حضرت ها مقام و مرتبت باالی آآن

 اند.

 برخی اقتباس ها را تقدیم نمودند.حضرت امیرالمومنین از کتاب های حضرت مسیح موعود علیه السالم 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند: خالصه، وحی الهی چنان 

پیامبر که بر آن وحی نازل می شود، بر حسب پاکی باطن  خداوند متعال آیینه ای است که در آن چهرة صفات اکمل

عصمت و حیا و صدق و وفا و عشق در پاک باطنی خویش و انشراح صدری و  ملسو هيلع هللا ىلصآن حضرت  دیده می شود. و چون

از تمام انبیا سبقت گرفتند و از همه افضل و اعلی و اکمل و ارفع و اجلی بودند لذا خداوند متعال ایشان را بیشتر  الهی

فراخ تر و پاک  تمام اولین و آخرینسینه و دل های و آن سینه و دلی که از  معطر نمود ،خود از همه با کماالت عطر

وحی هایی که بر عصوم تر و روشن تر بود، آن سزاوار همین بود که بر آن چنین وحی نازل شود که از تمام تر و م

نازل شد، اقوا، اکمل، ارفع باشد و جهت نمایش صفات الهی آیینة بی نهایت صاف و گشاده و وسیع  اولین و آخرین

 ‘‘باشد.

انسان که  آن’’ می فرمایند: ومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت مسیح موعود علیه السالم یرالمحضرت ام

 در اثر برپا شد، که بعث روحانیچنان با برکات کامل آمد، و توسط او  بود، و پیامبر کاملکامل تر  ،ن هاز سایر انساا



 
 

و یک جهان که مرده بود، با بعثت وی زنده گشت، آن پیامبر مبارک، حضرت  ظاهر گشتدر جهان  اولین قیامتآن 

یامبر هستند. ای خدای عزیز! بر این پ ملسو هيلع هللا ىلصبیین جناب محمد مصطفی لنمام االصفیا ختم المرسلین فخر اخاتم االنبیا، ا

 .‘‘ن به کسی نفرستاده ایرحمت و صلوات بفرست که از ابتدای جها آن ،محبوب

سیح قدیم نمودند؛ حضرت مد علیه السالم را تقتباس از کتاب حضرت مسیح موعوحضرت امیرالمومنین این ا

در جهان ظهور کردند، در جهان انقالب عظیمی  ملسو هيلع هللا ىلصهنگامی که پیامبر بزرگ ما  موعود علیه السالم می فرمایند: سپس

ند ، مانند دریا مملو از توحید خداوهیچ چیز بلد نبودزهای اندک آن جزیرة عرب که بجز بت پرستی به پا کردند و در رو

آنقدر نشانه ها و معجزات داده شد که آنها فقط منحصر به آن  ملسو هيلع هللا ىلصمتعال گردید.... به سید و موالی ما آن حضرت 

ین ین افتخار ویژه داده شد که ایشان از اا ملسو هيلع هللا ىلص.... به حضرت پیامبر اکرم زمانه نبود بلکه تا قیامت سلسلة آن ادامه دارد.

 هم پس از ایشان هیچ پیامبری با شریعت تمام کماالت نبوت بر ایشان ختم شد وهم لحاظ خاتم االنبیا هستند که 

ز هر قشر نفر اصد میلیون  بود که امروز حداقل شان به قدری قبولیتعالم جدیدی نمی تواند بیاید....رجوع خالیق و 

که  پادشاهان بزرگ ،کرده است از وقتی که خداوند متعال ایشان را خلقو بسته ایستاده اند.  در غالمی ایشان دست

 ‘‘افتاده اند.می پاهای شان مانند غالم حقیر جهان را فتح نمودند، در یک 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: از نوشته های حضرت مسیح موعود علیه السالم معلوم می شود 

ر ب عقیدت و ارادت داشتند و همیشه ملسو هيلع هللا ىلصامبر اکرم که حضرت مسیح موعود علیه السالم تمام عمر چقدر با حضرت پی

تخار اف ملسو هيلع هللا ىلصدر نوشته های اولین و آخرین خود نیز به غالمی حضرت پیامبر  درود و صلوات می فرستادند. آن حضرت

م ار جهانیان می خواهند که مقنمودند. امروز اگ بیانرا درست متوجه شدند و آن را  ملسو هيلع هللا ىلصنمودند. ایشان مقام و مرتبت 

وعود ته های حضرت مسیح موشتعالیم و ن را بفهمند، تنها می توانند توسط ملسو هيلع هللا ىلصم حضرت پیامبر اکر ت درستو مرتب

 علیه السالم درک کنند.

دند: خداوند متعال به همة ما احمدی ها توفیق دهد که ما در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمو

ن، مقام و توسط آ مطالعه کنیم و گوش بدهیم و بفهمیمموعود علیه السالم را نوشته ها و فرمایشات حضرت مسیح 

 را درک کنیم. آمین ملسو هيلع هللا ىلصو مرتبت آن حضرت 


