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 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2016 ژانویه 15» جمعهنماز  خطبه خالصه

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، ژانویه 15جمعه،  روز

 خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور میرزا

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

 .گردید پخش زنده

از ش و فرمودند که خداوند متعال از اولیای خوی حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

قرار می سل هایشان هم محافظت می کند و آنها را مورد لطف و عنایت خود و ن اوالد در اوالد

و نسل های اولیا هم به نیکی استوار باشند. حضرت مسیح موعود علیه  رط  اینکه اوالده شدهد ب

السالم یک جای با ذکر ولیی می فرمایند که وی در کشتی سوار بود، دریا طوفانی شد، و نزدیک 

بود که این کشتی در دریا غرق شود اما به دعای آن ولی این کشتی محفوظ ماند و هنگام دعا 

متعال به آن ولی وحی  نمود که به خاطر تو من تمام سواران را نجات دادم. سپس خداوند 

مایید که این امور تنها با سخن راندن به وقوع نمی پیوندد بلکه برای آن فرمودند که عنایت بفر

نیکی های بزرگان و اجداد خویش را باید با خداوند متعال رابطه برقرار کرد و  ید زحمت کشید وبا

بنابراین از اوالد ولی بودن در صورتی سودبخش است که انسان خود نیز راه نیکی  تداوم بخشید.

 بطه برقرار کند.را در پیش گیرد و با خداوند متعال را

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی برخی رویدادها و سخنان حضرت مصلح موعود درباره 

مورد پایبندی نماز موعود در حضرت مصلح دند.السالم را عنوان کر حضرت مسیح موعود علیه



 
 

ر از گاهی را آنقدر عزیز داشتند که ه جماعت جماعت می فرمایند که حضرت مسیح موعود نماز

نماز در خانه  مجبور می شدند که انستند به مسجد بروند، وی وغیره نمی توبه سبب بیمار

مادرم و بچه های خانه را جمع می کردند و نماز جماعت بپا می کردند. پس از بیان این بخوانند، 

نین ایده اهلل تعالی فرمودند که نماز جماعت نه تنها منافع اهمیت نماز جماعت حضرت امیر الموم

ایجاد می شود. در نماز ، توسط آن وحدت جمهوری داردشخصی دارد بلکه منافع اجتماعی هم 

دی در وجود خود نور زیاکسی که  تابایستند کنار هم  نمازگزاران دستور داده شده است کهاین 

و  در وجود خویش نور کم داردسرایت کند که  یدیگر وجود فردبه  ، نوریشنورآن از رد، اد

و  مهر در دلها ایجاد  صورت گیرد و انسمعرفی همچنین باهم تقویت بخشد و  را وی اینطور

شود لذا با این منظر از نمازهای خویش محافظت کنید. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی پس 

انسان تدبیرش را رها می کند که  ان در صورتی انساناز بیان رویداد ترک نماز فرمودند که شیط

را رد کند پس ما باید همیشه شیطان را از خود مایوس کنیم و تا سرحد توان خویش تالش کنیم 

 که به رضایت خدا نایل آییم.

 ین ایده اهلل تعالی فرمودند که برخی از افراد بدون تعمق و تعقل در امورحضرت امیرالمومن

ضعیف االیمان در معرض  و آنگاه برخی افرادِ ذ می کنندکنند و نظری اتخا تار میعجوالنه رف

به  ن شتاب ورزی ها سپسفرمودند: ایل رویدادی نقپس از آن حضرت لغزش قرار می گیرند. 

، موده، به نتایج غلط می رسدانسان اشتباه تفسیر ن ؛ندسرچشمه فراهم می ک لطبدعت های غ

لح موعود می بیان رویداد توکل به خدا حضرت مصمومن باید از این کارها احتراز بورزد. پس از 

رای خدای خویش نیز خالی بگذارد. هیچ کسی که گوشه ای ب فرمایند که برای مومن الزم است

ند که بگوید که دیگر امکان هیچ ضعفی در کارم وجود ندارد و ت پیدا کنمی تواند به مقامی دس

اسباب  قت است که انساننیز حما ی افزایند اما اینتمام چیزهایم کامل و مکمل است. ایشان م

چون بدون آن  شود کامل هم تدبیر رعایت شود هم به خدا توکلباید را بکلی درنظر نگیرد. 

 امداد الهی میسر نمی شود.



 
 

است  دند: این وحی حضرت مسیح موعود علیه السالموحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرم

حضرت مصلح موعود یک تفسیر زیبا از این  ‘‘پادشاهان از جامه هایت برکت خواهند جست’’که 

یز مطابق رفقای حضرت مسیح موعود علیه السالم و آیندگان بعدی ناز وحی این بیان کردند که 

درجات شان برکت جسته می شود بنابراین در کنار خوشحال شدن، به استغفار نیز بپردازید و 

موعود می فرمایند که آنها در هنگامی از جامه  خویش و دیگران دعا کنید. حضرت مصلحبرای 

های حضرت مسیح موعود علیه السالم برکت خواهند جست که از کالم حضرت مسیح موعود 

برکات بجویید و برکت جستن از کالم حضرت مسیح موعود همین است که کتاب  علیه السالم

 تبرکات حضرت مسیح موعودجهت حفظ هایشان را مطالعه کنید و بر علم و دانش خود بیفزایید. 

ن به فضل الهی جهت محفوظ نگه داشتن این وبی دیده نشده بود اکنودارک خالسالم ت علیه

 نجام گرفته است.می شود و تا حد زیادی کار اتبرکات در ربوه و قادیان تالش به عمل آورده 

ل قول از حضرت مصلح موعود زمان چاپ کتب حضرت مسیح موعود حضرت امیرالمومنین به نق

م درباب نشر یه السالم را به تصویر کشیدند و بیان نمودند که حضرت مسیح موعود علیه السالعل

 .مالک و کیفیت کار اهمیت می دادند کتاب ها چقدر به معیار و

اب چوهدری منین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز به مناسبت درگذشت جندر پایان حضرت امیرالمو

صدیقه همسر جناب قریشی محمد خانم و دوگر از انگلیس و خانم اقبال نسیم بت ز عبدالعزی

چوهدری عبدلعزیز ماز میت حاضر نخواندن به و  ذکر خیرشان نمودند شفیع عابد درویش قادیان

  صدیقه اعالم نمودند. انمخغایب میت نماز و  و خانم نسیم بت


