
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «1395فروردین 20» جمعهنماز  خطبه خالصه

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 1395فروردین  20جمعه،  روز

 خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  در 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

و  روزه گرفتنبدون وقفه در این خطبه درباره  زنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیحضرت امیرالموم

مسایل  در راستای و جماعت جداگانهحضرت مسیح موعود علیه السالم تشکیل دادن  در باب

 حضرت مصلح موعود را نقل فرمودند.روایات  اجتماعی به خصوص مربوط به ازدواج

قرآن  متوالی فرمودند: خوابی که علیه ره روزه گرفتن شش ماهآن حضرت با ذکر رؤیای زنی دربا

کاری انجام  ماً مردود است. شد، مسلبا پیامبر ضد سنت یا و ملسو هيلع هللا ىلص شریف یا فتوای پیامبر اکرم

 کامال جداست، او اشتباه و عمل ناشایسته است. اما حساب مامور من اهلل مافوق طاقت و توانایی

 را نمی توان با شخص عام مقایسه نمود.

معموال این اعتراض مطرح می شود که ایشان با  علیه السالم حضرت مسیح موعود درباره

. حضرت مسیح موعود علیه ، بیشتر تفرقه ایجاد کردنددر امت اسالمی تشکیل فرقه ی جدید

ر کنار آن؟ معلوم نگه می دارند یا د دور، آن را از ماست جهت حفظ شیر آیا السالم فرمودند که

سالم بماند بنابراین جماعت فرستاده ی الهی باید از ماست  کنارهیچگاه نمی تواند  است که شیر

جماعت های دیگران جدا باشد. چنانکه اگر از فرد بیمار دوری نشود، آدم سالم هم از وی بیماری 



 
 

ویش را از بیماری های معنوی دور می گیرد همین طور سنت خداست که او جماعت فرستاده خ

 نگه می دارد.

اگر زنی  فرمودند: با غیر احمدی ها عقد نکاح زنان احمدی بستن حضرت امیرالمومنین درباره

درآورده شود، او به سبب  مردی غیر احمدی و حضرت مسیح موعود علیه السالم به نکاحپیر

مسر خویش به یقین از احمدیه دور خواهد گشت، لذا باید از این احتراز ورزید. اگر ما در ه

بیگانگان ازدواج نمی کنیم این باعث تفرقه نیست بلکه ما سعی می کنیم که خودمان را مصون 

بداریم و دنیا را بر دین اولویت دهیم. بنابراین پسران احمدی باید این امر را درک کنند که اگر 

نباید به خواسته های نفسانی ارج  تصور می کنند، در آنصورت احمدی های حقیقیاز نان خود را آ

ترجیح  خود بر آرزوهای دنیوینسل آینده و دین را و با دختران احمدی ازدواج کنند،  باید نهند و

د بلکه نبا پسران غیر احمدی به باد نمی رو احمدی دهند. نسل ها تنها به سبب ازدواج دختران

د. اگر پسران احمدی با دختران نن احمدی با دختران غیر احمدی نیز ازبین می روازدواج پسرابا 

کنند. به هر حال مسایل ختران احمدی با چه کسانی ازدواج غیر احمدی ازدواج بکنند، آنگاه د

آن  کنیم.ب ست اما ما باید این مشکالت را حلازدواج دختران وجود دارد و از همیشه بوده ا

بیهوده نباید باهم ازدواج کنند، والدین شان اگر پسر و دختر احمدی می خواهند  حضرت افزودند:

را ارج نهاد. تفاوت طبقاتی و منیت های شخصی  ، هیچگاه نباید دراین راستامخالفت کنند

الزم قرار داده  رضایت دختر را ملسو هيلع هللا ىلص رضایت دختر برای ازدواج ضروری است، حضرت پیامبر اکرم

که بدون اجازة ولی نکاح کند. بنابراین هم والدین نباید به نداده این اجازه دختر  اند اما دین به

 نام غیرت و حمیت دروغین با ازدواج بچه های خویش مخالفت کنند و دختران هم نباید ازخود

یا از کسی دیگر بخواهند که خطبه ی نکاح شان  در دادگاه ازدواج کنند ولیی بدون اجازه 

و او  بنویسند هبخواند، اگر شرایط اضطراری پیش بیاید، دختران می توانند به خلیفه ی وقت نام

 تصمیم خواهد گرفت. شان مطابق شرایط



 
 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: در یک خطبه ای حضرت مصلح موعود این 

ایجاد مهرش  برایبرقراری رابطه با خداوند متعال و  موضوع را بیان کردند که جهت ذکر الهی و

 .دمحکم تر شو رابطه ،تامل شود و توسط آن صفاتصفات خدای تعالی  به ضروری است که

ت که یا دنیوی نیز ضروری اسقانون طبیعت است و جهت ایجاد رابطه ی ظاهری این معموال 

مهرش حاصل آید یا اینکه عکسش جلوی چشم باشد تا  مهر ورزیده شود، با او کسی کهقربت 

 ابراز گردد.

باید برای دین غیرت و حمیت داشته باشد. برخی سرشت ها و قی آن حضرت افزودند: مومن حقی

طبایع به گونه ای می باشند که باجود نیت نیک و عزم خوب برای دین غیرت و حمیت از خود 

نشان نمی دهند، این نجابت و بزرگواری گاهی اوقات برای خود آنها و برای جماعت احمدیه هم 

حمیت و غیرت نشان داد. جایی که تحت هر شرایطی  بایدباشد لذا برای دین  ضرر رسان می

د یا ایرادات مطرح شوند، باید از چنین مجالس دوری دین و نظام جماعت سخنان رانده شوعلیه 

 علیه شان اقدام شود.جست و درباره ی این افراد به نظام جماعت مطلع کرد تا 

در احمدیه  کنند برخی افرادند که تصور می وز همحضرت مصلح موعود می فرمایند که هن

جادویی وجود دارد. علت این پندارشان این است که آنها مشاهده می کنند که آنانی که عضو 

وی شان ریخته می شود، ضرر این جماعت می شوند، مورد ضرب و شتم قرار می گیرند، آبر

پیشه می کنند و از احمدیه جدا نمی شوند، به یقین این جادویی  فداکاری اما باز مالی می بینند

یق دهد که ایمان خویش را از دست بدهند. خداوند متعال به مردم توف است که نمی گذارد آنها

صداقت را بشناسند و به ما توفیق دهد که مسئولیت های خویش را درک کنیم و آنها را انجام 

 بدهیم. آمین

و یک کردند که بعد از ادای نماز جمعه یک نماز میت حاضر  درپایان حضرت امیرالمومنین اعالم

 ز میت غایب خواهند خواند.نما


