
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «1395فروردین 6» جمعهنماز  خطبه خالصه

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 1395 فروردین 6جمعه،  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

که روز بیست و سوم مارس در  فرمودند حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

به حضرت مسیح موعود  خداوند متعالدر این روز جماعت احمدیه حایز اهمیت بزرگی است. 

ایمان به به سبب که  ییجاتا  دن داد. باید به خاطر بسپاریماجازة مسیح و مهدی بو علیه السالم

دان می نیز دوچن ، آنجا مسئولیت های ماشادی وجود داردحضرت مسیح موعود جای شکر و 

ها و ادای آن توجه کنیم. وظیفة ماست که ادامة دهندة  این مسئولیتبه شوند لذا ما باید 

باید خود را  وعود علیه السالم برانگیخته شده بودند.کارهایی باشیم که برای آن حضرت مسیح م

ه آنها را درک اهداف بعثت آن حضرت چه بودند، و ما تا چه انداز ه قرار دهیم کهمورد محاسب

چه نقشی برای نشر آن  همچنین دیم که آنها را حاصل نماییم وکردیم و چقدر تالش به خرج دا

برای  مراخداوند متعال  د علیه السالم می فرمایندحضرت مسیح موعو ایفا می کنیم.داریم اهداف 

مبعوث فرموده است، این است که آنچه کدورتی درمیان رابطة خدا و مخلوق ایجاد  که کاری

را صداقت های دینی  بت و اخالص را مجددا برقرار سازم؛شده است، آن را رفع نموده تعلق مح

 زیر تاریکی های نفسانی نهفتهرا که  معنویتظاهر کنم و که از چشم جهانیان مخفی شده اند، 



 
 

- راتوحید خالص و درخشنده  درخت ،تر از همهو مهمگذارم آن را به نمایش  نمونةاست،  شده

 دوباره در ملت بکارم. -که از آمیزش هرنوع شرک پاک باشد،

السالم فرمودند که  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: آنچه حضرت مسیح موعود علیه

خداوند متعال با این هدف مرا فرستاده است، معلوم است که معنای آن این نیز است که ایمان 

آورندگان به آن حضرت این امور را در وجود خود ایجاد نموده، زیبای و دین زنده بودن اسالم را 

داوند متعال خ رابطه و تعلق بهدر ولین وظیفة ما این است که این ابه نمایش بگذارند بنابر

و  رشد کنیم ملسو هيلع هللا ىلص مبیفزاییم و آن را قوی تر کنیم در مهر و محبت و اخالص با حضرت پیامبر اکر

باید اعمال خویش را در حد سرمشق قرار دهیم و نمونه های پیشرفت و این کار انجام ای بر

ترقی در معنویت را برقرار کنیم، خواسته های نفسانی را کنار بگذاریم و به دنیا خبر دهیم که 

هد و به بندگان خویش پاسخ می ددعاها را مستجاب می کند  همانگونهخداوند متعال امروز هم 

که در گذشته می داد. به دنیا اعالم کنیم که خداوند متعال واحد و یگانه است و بقای ما منوط 

 به پیوستن ما به اوست.

حضرت امیرالمومنین افزودند: حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که این بندة عاجز 

الغ کنم که از تمام ادیان تنها با این هدف فرستاده شده است که این پیام را به خلق اهلل اب

وند است که قرآن شریف آورده است. ابر حق و مطابق رضایت خدتنها همین دین  کنونی

اگر سلسلة من تنها مایه  ه یاد داشته باشیدن کردند که بحضرت مسیح موعود علیه السالم عنوا

انچه از طرف خداوند دکانداری باشد، خداوند متعال نام و نشان آن را هم ازبین خواهد برد اما چن

این سلسله رشد  ،در آنصورت باوجود مخالفت تمام جهان ، که مسلما از سوی اوست،متعال باشد

د. حضرت پیدا خواهد کرد و نشر خواهد یافت و فرشتگان از آن محافظت خواهند نمو

م که تاییدات الهی همراه یسال هم می بین 127که امروز پس از گذشت  میرالمومنین فرمودندا

مسیح موعود علیه السالم هستند و این سلسله به فضل الهی دارد ترقی می کند. حضرت 



 
 

جهت رسیدن  ، خود راتحول ایجاد نموده خویش بسیار در حالت هایبنابراین وظیفة ماست که 

 بسازیم. موعود علیه السالم یار و یاورشان به اهداف حضرت مسیح

را مبعوث نموده است تا حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که خداوند متعال م

ه بر جواهرات درخشنده زده شده ک را ایرادات ناپاکچرک گنجینه های دفن شده را ظاهر کنم و 

س چقدر به ما حمله می کنند، پتوسط قلم اسالم . آن حضرت فرمودند که معاندان ، بزدایماست

ن دهیم. خداوند ظلم خواهد بود اگر ما به جای پاسخ دادن به این خرده بگیران، شمشیر نشا

را می طلبد و  را نمی خواهد بلکه تقوا و پارسای حقیقیمتعال قیل و قال و الف و گزاف 

ی که در بالژیک اتفاق حضرت امیرالمومنین رویداد تروریستپاکیزگی واقعی را دوست می دارد. 

 افتاد را به شدت محکوم نمودند. 

ت امیرالمومنین افزودند که حضرت مسیح موعود علیه السالم جهت حقانیت خویش چهار حضر

نشانة  ،نشانة استجابت دعاها، سوم ،نشانة عربی دانی، دوم ،نوع نشانه ها را بیان کرده اند. اول

شریف. آن حضرت فرمودند که این  نحقایق و معارف قرآبیان نشانة  ،پیشگویی ها و چهارم

 حقانیت من داده شده اند. اثبات به من برایچهار نوع نشانه 

پیامک های  توسطمارس  23مناسبت  بهتبریک و تهنیت گفتن در راستای حضرت امیرالمومنین 

ودند که از امری منع کردن یا به امری تحریک و توضیح الزم دادند و نصیحت فرم واتس اپ

قرار پشت سپر خلیفه خود را تحریض نمودن از وظایف خالفت است، بنابراین هر کسی باید 

 دهد، اگر تالش کنید که از خلیفة وقت جلوتر حرکت کنید، دچار لغزش می شوید.

دو نماز میت غایب  ،اعالم نمودند که پس از نماز در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی

 خواهند خواند.ک نفر ینماز میت حاضر و نفر 

  


