
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «1395فروردین 13» جمعهنماز  خطبه خالصه

 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 1395فروردین 13جمعه،  روز

طبق  که خواندندجمعه  خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

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

ز سلسله ی بیان روایات و وقایع حضرت مسیح موعود علیه نین ایده اهلل تعالی بنصره العزیحضرت امیرالموم

درباره تظاهرات در خطبه ای  حضرت مصلح موعودالسالم از قول حضرت مصلح موعود را ادامه دادند. 

ادا نمی کند و رعیت حقوق دولت  را تعدم ادای حقوق است. دولت حقوق رعی ،فرمودند که علت تظاهرات

د و به کارگر را نادیده می گیرحقوق  ،احبرا ادا نمی کند و کارگر حقوق صاحب خود را ادا نمی کند و ص

 چنانچه این است که مورد درباره اینتعلیم اسالم به وجود می آید.  در جامعه اضطراب ،سبب این وضعیت

، هیچگاه نظام دنیوی از هم نخواهد پاشید. و حقوق خود را ادا کنید یگر را برادر خود پنداشته،ما همدش

هنگامی که موضوع حصول حقوق خویش باشد، آنگاه به جای تظاهرات به روش های قانونی متوسل شوید. 

هرات برپا می شد و کسی از احمدی ها در آن شرکت می در زمان حضرت مسیح موعود علیه السالم اگر تظا

 وی ناراضی می شدند. آن حضرت او را به شدت تنبیه می کردند و از کرد،

 می انجام کارها حوزه های مختلف انجام می دهند، که در مردمکارهای  بیشتر از ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر اکرمحضرت  

، تمام حقوق شان را کمک می کردندهم انجام می دادند، به همسران خویش  هم کارهای خانه ، مثالًدادند

حضرت مصلح فارغ باشد. سپس  لحظه ای در زندگی آن حضرت وجود نداشت کهبه جای می آوردند. هیچ 

می فرمایند که وقتی ما می خوابیدیم آن حضرت را در حال  اره حضرت مسیح موعود علیه السالمدربموعود 

کار می دیدیم. گاهی اوقات  بیدار می شدیم، آنگاه نیز آن حضرت را مشغولکار کردن می دیدیم و وقتی 

ما نباید  بنابراین :حضرت مصلح موعود می فرمایند. نیز کار می کردند پیاده روی هنگام بهبیماری  باوجود



 
 

را پیشه که زحمت و تالش نه کنیم، افراد تنبل اگر عزم جدی بکنند برای تنبلی های خویش بیماری را بها

 د رفت.ازبین خواه از وجودشانآنگاه هرنوع تنبلی ها ، خواهند کرد

طریق های مختلف وضع شده  جهت محافظت از آینده ی زندر اسالم حضرت امیرالمومنین فرمودند که 

د و مرد آن مهریه را به تعیین شو ای یهاند. یکی از آنها این است که وقتی زن ازدواج کند، برای وی مهر

و همچنین  طالق یا جداییاست به  ه منحصرادای مهری حتم باید پرداخت کند. برخی افراد فکر می کنند که

فقیر یا در برخی افراد تالش می کنند که درآمد زن را هم در تصرف خود دربیاورند همچنین در خانواده های 

تر چیزی یرند و به دخمهریه را از والدین پسر می گ ،دختر وجود دارد که والدینِ نیز رواج های فقیر اینکشور

و وی پس از ازداوج تهیدست می ماند، این تمام موارد اشتباه و غلط و ناجایزند و اسالم به شدت  نمی دهند

نگام نیاز نزد وی باید به ه نیازهای شخصی دارد و نیز است که زن آنمهریه حکمت کند. از آنها منع می 

سپس حضرت امیرالمومنین رویداد صحابی حضرت مسیح موعود علیه السالم را  خویش پول داشته باشد.

تعریف کردند که در آن، صحابی خواسته بود که زنانش مهریه های خویش را به وی ببخشند. حضرت 

امیرالمومنین نصیحت کردند که قبل از اینکه از زنان بخواهید مهریه خویش را ببخشند، به آنها مهریه 

 کنید سپس اگر آنها تصمیم گرفتند که آن پول را به شما پس بدهند، آنگاه پس بگیرید.پرداخت 

حضرت امیرالمومنین فرمودند زکات نیز از فرایض می باشد و بر هر کسی که زکات فرض باشد، باید طبق 

 .شروط آن پرداخت کند

سپس حضرت امیرالمومنین فرمودند که برخی افراد در تقلید از دیگران دست به کارهایی می زنند که ضد 

م می باشند و این افراد از مسوونان نظام جماعت ارزش های جماعت احمدیه می باشند یا ضد تعالیم اسال

هم هستند حضرت مصلح موعود می فرمایند که من به اعضای جماعت خویش نصیحت می کنم که در 

ا و ارزش های ما باشد، باید از اموری که ضد تعالیم م ت کنند ویعبخویش از شریعت اسالمی تتمام کارهای 

 د.دوری بجوین

حضرت مصلح موعود می فرمایند که فردی به حضرت مسیح موعود علیه السالم در نامه نوشت که دعا کنید 

دعا خواهیم درباره ازدواج . حضرت مسیح موعود علیه السالم پاسخ دادند که ما ازدواج کنمکه با فالن زن 

از وی متنفر شوی. خالصه، آن حضرت دعا  صورت گیرد چهم، چه ازدواج ینمی کنما ازداوج را تضمین کرد، ا



 
 

خداوند متعال خالصه، . ه استکردند و پس از چند روز وی به آن حضرت نامه نوشت که دلم از او متنفر گشت

در هر دو صورت کمک می کند. مهم آن است که با اولویت دادن به رضای الهی و تصمیم او دعا شود. آن 

 بایدبه خاطر محبت خداوند متعال حضرت افزودند که مهر و محبت های دنیا گذراست، لذا محبت دنیا هم 

ا به خود نسبت دهد می شود که ناکامی و کوتاهی ها رکسی  شامل حالاشد. از سوی خداوند متعال برکت ب

و به هنگام کامیابی و موفقیت الحمدهلل بگوید. آن حضرت فرمودند که برخی امور معمولی نتایج بسیار بزرگ 

به بار می آورند. حضرت امیرالمومنین رویداد یک مادر را نقل کردند که در آن مادر به پسر خویش قبل از 

 سفر درباره سالمتی وی نصیحت کرده بود.

ح موعود فرمودند که جهت استجابت دعا شروط اساسی یعنی اطاعت و ایمان را باید به خاطر حضرت مصل

عمل به فرامین خداوند متعال نیز ضروری همچنین د. ایمان باید مثل ایمان حضرت ابراهیم باشد و یراسپب

 ایمان های ما را همچنین خداوند تعالی است. خداوند متعال به ما توفیق دهد که به فرامینش عمل کنیم و

 دعاهای ما را مستجاب بفرماید.قوی تر گرداند و  نیز

، ذکر خیرش وکناب سید اسد اناسالم شها از گالسج میرالمومنین به مناسبت شهادترت ادر پایان حض

 دند که بعد از نماز، بر وی نماز میت غایب خواهند خواند.نمودند و اعالم کر

  


