
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 خلاصه  خطبه جمعه  

 ۷ اوت ۰۲۰۲ مصادف با ۹۷ مرداد ۹۹۱۱ 

زیدنا امیر المومهین پهجمین ذلیؾه خطرت مزید موعود علیه الزلام 

در مزجد مبارک ازلام آباد تلؾورد ذغبه جمعه ایراد  ۰۲۰۲اوت  ۷بتاریر 

ؽرمودند که با ترجمه سده در زبان وای مختلف بر ایم تی ای زنده پخس 

مروز وؾتم اوت ازت و این روز عبق تقویم اخطور پر نور ؽرمودند: سد. 

جماعت اخمدیه بریتانیا، اولین روز جلزه زالانه بریتانیا ازت اما این 

ومایس به زبب بیماری واگیردار که در تمام جهان سیوع یاؽته ازت، برگزار 

نشد. ذداوند متعال ورچه زودتر دوباره اوضاع را به معمول بیاورد تا 

وای ذود برگزار کهیم.  زه زالانه به ومراه تمام زهتبتوانیم مث۴ زابق جل

باری، سبکه تلویزیونی ام تی ای زعی کرده ازت که تا خدودی این کمبود 

ریزی نموده ازت که ]در این زه روز جلزه زالانه[  را رؽع کهد و برنامه

وای گذسته ایراد کرده بودم،  زالانه وایی را که من در جلزه زخهرانی

کههد و امید  وا را زنده نیز پخس  عور بعطی برنامه و ومینبازپخس کههد 

وا کمک ذواوهد کرد که اعطای جماعت تشهگی دیهی و  ازت که این برنامه

وا را به عور  علمی ذود را رؽع کههد. بهابراین، در مهزل مانده و این برنامه

عور این ؽکر به ذوهم آمد که اؽطال و الغاف  ذاص مشاوده کهید و ومین

سوند،  داوند متعال که در عول زال سام۴ خال جماعت اخمدیه میذ

درباره آن به جای این که گزارش زال گذسته روی ام تی ای بازپخس سود، 

من گزارش امزال را بازگو کهم تا آن موجب تقویت ایمان اعطای جماعت 

وؾت ماه گذسته پیس آمده ازت و  –سود. باوجود این شرایظ که از سس 

توانزت انجام سود، انجام  کاروایی که به بیرون رؽته و بهتر می به زبب آن

نشد باز به لغف و ؽط۴ ذداوند متعال گام پیصرؽت جماعت به جلو اؽتاده 

 ازت. 



ؽرمایشات خطرت مزید موعود علیه الصلوة والزلام را خطور پر نور 

تقدیم کرد که در آن این اعلام صرید و روسن خطرت مزید موعود علیه 

لوة والزلام وم بیان سده ازت که الان دیگر تبلیؼ ازلام و دوران الص

وا و عهادوا  نشئه دوم آن مهوط به ذود ایشان ازت و باوجود تمام مخالؾت

یابد و این وعده ذداوند  ساءهللا توزعه و گزترش می این جماعتشان ان

ؽرمایهد:  ٖخطرت مزید موعود علیه الصلوة والزلام می .متعال ازت

خدود بیزت زال گذسته ازت که این آیه قرآنی به من وخی سد:  مدتی

، و «وو الذی ارز۴ رزوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله»

به من وخی سد و به من ذبر داده سد که مصداق این آیه تو که ؽرمودند 

وزتی و به دزت تو و در دوران تو ؽوقیت و برتری دین ازلام بر ادیان 

در عصر خاضر وم او به ؽط۴ و لغف  ؽرمودند کهذواود سد.  دیگر ثابت

ذویس این جماعت را تازیر نموده ازت تا آن بر زنده بودن دین ازلام 

ساود و گواه باسد و تا معرؽت ذدا بیؾزاید و به او چهان یقین کام۴ ایجاد 

کهد و نیکی و پاکیزگی  سود که ]ور[ گهاه و کثاؽت را زوزانده و ذاکزتر می

 دود.  نصر می را

جماعت  ۰۲۲به ؽط۴ ذداوند متعال امزال در سراسر جهان غیر از پاکزتان 

اند و در وزار نقغه جدید بلکه در وزار و چه۴  محلی تازه تازیر سده

نقغه جدید اولین بار نهال اخمدیه کاسته سده ازت. به لحاظ اؽزایس نؾوذ 

ی تازه کشور وای محل جماعت اخمدیه در نقاط جدید و تازیر جماعت

زیرالئون از ومه زبقت گرؽته ازت که در آنجا چه۴ جماعت محلی تازه 

  .ازتغها  و اند و پر از آن کهگو کیهشازا تازیر سده

مهغقه زالوپین به زبب تهدروی و ذشونت مزلمانان معروف در ؽلپائن 

نؾر بیعت نموده  ۰۲ازت اما باوجود این مخالؾت به ؽط۴ ذداوند متعال 

 جماعت اخمدیه ملحق سدند.و به 



ای به نام  ما به مهغقه نویزد که ویئت تبلیػی امیر جماعت زیهگال می

مه برناومین عور  .تانبه کهدال رؽتهد و در آنجا تمام روزتا به اخمدیه گروید 

روزتا از این عریق امزال در بیزت  وسود  رادیوی یک زاعته پخس می

ای ازت  گواتمالا در سهر کوبان مهغقه. در نهال اخمدیه کاسته سده ازت

زه نؾر زپر بیعت  ولین بار جماعت اخمدیه معرؽی سدکه در آنجا ا

 .وده و به جماعت اخمدیه ملحق سدندنم

ازت و از لحاظ تاریر ذیلی معروف  جهوبیؽلزغین  که در الخلی۴ سهردر 

ا و و یکی از اخمدی سده ازت در آنجا جماعتی مهظم و رزمی برقرار ازت 

وا در  بخصی از مهزل ذود را به عهوان مزجد مجزا نموده ازت تا اخمدی

 آنجا نماز بخوانهد. 

در چهار قاره به ؽط۴ و لغف ذداوند متعال به ما توؽیق داده سده ازت 

 ۱۰۱ازت که از آنها  ۰۱۷تعداد مجموعی مزاجد امزال  که مزاجد بزازیم.

در  .اند ت اعغا سدهد بها سده به جماعمزج ۳۲جدید زاذته سدند و 

 . زال دومین مزجد بها سده ازت ۲۱گواتمالا پر از مدت 

برای مزجد در نروژ در سهر کرزچان یک زاذتمان که دؽتر یک شرکت بود، 

جمعیت زاکن اعراف این زاذتمان با این برنامه ما مخالؾت  .ذریده سد

کردند و خدوداً دو زال وضع به ومین مهوال ادامه پیدا کرد و مخالؾت وم 

جاری بود. در ومزایگی این زاذتمان کلیزا وم وزت، مردم آن کلیزا وم 

با زاذته سدن این مزجد به سدت مخالؾت کردند اما تقدیر ذداوند متعال 

با ما ایزتاده بود، مزئولان   ه رقم زد که ومان کلیزا که در مخالؾتبدیهگون

به عهوان مزجد را آن کلیزا جماعت آن نتوانزتهد از آن نگهداری کههد و 

 الان به ؽط۴ ذداوند متعال تبدی۴ به مزجد مریم سده ازت. . ذرید



در و  در ملاوی در بخس معالن آنجا اولین مزجد زاذته سده ازت.امزال 

آن مهغقه در زه روزتا اؽرادی متجاوز از وزار نؾر بیعت کرده و به جماعت 

 .اخمدیه گرویدند 

در مکزیکوزیتی پایتخت مکزیک، زاذتمانی به عهوان مرکز جماعت ذریده 

سده بود و این اولین مرکز جماعت در مکزیک بود که ذریده سده بود. این 

 ازت.’’ د بیت العاؽیتمزج’’ و نام اینای ازت.  زاذتمان زه عبقه

متوقف سد و تعمیر مزجد کار  و موانع زیاسی مخالؾتدر مالی بزبب 

ن مزجد آباد سد و برای نماز الآن آزه زال تلاش به عم۴ آمد، سرانجام 

 بکار برده می سود.

دو جماعت به ؽط۴ ذدا توؽیق بهای مزجد یاؽتهد. در یک مهغقه تانزانیا در 

در برای تعمیر مزجد بورکیها ؽازو دو اخمدی که زن بالا داستهد و در 

دزت آنان دو مرغ بودند و چهدین تخم مرغ داستهد. بهابربراین جهاب معلم 

 آنان را قبض دادند.

بعد از شد زال مردم آؽریقا این رزم را برقرار خطور پر نور ؽرمودند که 

نود زال یا شد زال پیس  ۲۲اند که مردم ؽقیر قادیان به اندازٔه  کرده

وانمود کرده بودند و اگر کسی با چشم عق۴ نگاه کهد و زعادت دارد 

 .سود که این رازتگویی ازت توجه میذودش م

یک ذانم خلیمه وؾتاد و تبلیػی بعد از زخهرانی  مهغقٔه ریهگا از تانزانیادر 

. دادبه معلم برای مزجد  را دزتاویز ملک مزکونیدو زاله آمد و پروندٔه 

بهابراین اکهون به زبب کارومدزتی اؽراد جماعت بهای مزجد را آغاز 

 آنان پسر آن ذانم پیر وم وزتهد. کهد بین اند آنهای که کار می کرده

از آنجا نوست که من بعد از  زندگی می کهد ؽازو بورکیها که در ذانم زیهت

و پولی امتحان لیزانر تا دوزال آزمون پرزتاری دادم اما موؽق نشدم. 

گویهد که  ایشان می که ما برای آموزش جمع کرده بودیم آن را اعانه دادیم.



مدت دو وؾته از این کار نگذسته بودند که تماسی از بخس بهداست داستم 

موزشی از عرف دولت که سما را مزتقیما انتخاب کردیم و تمام پول آ

 .سود پرداذت می

اموریت اؽزوده سدند و بین وای م ذانه ۳۷به ؽط۴ ذداوند در  این زال 

 .ریت یا مراکز تبلیؼ نخزت غها ازتوای مامو تعدادوای ذانه

مهغقٔه زیمیور از تانزانیا زال قب۴ جماعتی برقرار سده بود در این زال در 

 مزجدی و مرکز تبلیؼ بها سدند. 

گزارسات . ازت«کار ذیر»اعت اخمدیه وقار عم۴یک نشانٔه ذاصی برای جم

وقار عم۴ سدند و  ۱۱۱۱کشور  ۱۱۱ه دزت یاؽتیم عبق آنان در کشور ب ۱۱۲از 

 .دلار امریکا تخؾیف به دزت آوردیم ۰۰۱۲۲۲۲به زبب آنان 

دیدار عطووای مرکز برگزار سدند و به کشوروای گوناگون مزاؽرت کردند 

 و اؽراد از مرکز رؽتهد و به ؽط۴ ذداوند تاثیر مثبت گذاستهد.

قا زیر سرپرزتی چاپخانٔه رقیم انگلزتان اداره وای زیادی در آؽری چاپخانهٔ 

ازت  ۰۱۰۲۲۲وای که ایهجا چاپ کردند تعداد آنها بیشتر از  و کتابسوند  می

وا، مجلات، مواد تبلیػی و کتابچه وغیره تعداد آنها  و جز این روزنامه

و در این زال چاپخانٔه رقیم که در ؽارنهم قرار دارد کتابهای  ازت. ۳۱۲۰۲۲۲

کتابچه و و  وا مجلهازت و جز این ۲۰۲۰۱۲که در آن چاپ سدند تعداد آنها 

وای جماعتی وغیره در جریان ازت. در این  برگچه و ابزار نوستاری برای اداره

. تر به عرز ذظ یسرناالقرآن سده اززال عباعت قرآن کریم به ذظ مهظو

زدوای که در . ا و دلربا به این ذظ چاپ سده ازتالحمدهلل قرآن کریم زیب

سوند ذداوند  راه ذواندن قرآن کریم و انتشار این در پاکزتان ایجاد می

 کهد. وای بیشتر را برای ما باز می ومان اندازه راه



وای  کتاب ۱۲۷کشور،  ۳۲وکالت اساعت، کار عباعت عبق گزارسات از 

مهتصر  ۱۰۰۰۰۰۳بان به تعداد ز ۱۰بچه و برگچه وغیره به مخلتف و کتا

 . سدند

تا اکهون در  وای جماعتی در کشوروای مختلف به عور محلی چاپ مجله

وای  وا و مجلات مشتم۴ بر موضوع روزنامه ۳۱وا  زبان ۰۰تمام جهان به 

وا روزنامه و مجلات چاپ  زبان ۰۳سوند و به  تعلیمی و تربیتی چاپ می

 . بیزت و پهح نیزت بلکه بیزت و نه وزتهد.سوند می

گزارش وکالت اساعت. وکالت اساعت برای رزاندن پیام بخس جداگانه دارد 

وروای مختلف ؽرزتاده وا به کش کتاب ۱۳۲۲۲۲زبان بیشتر از  ۰۱و ایهجا به 

تالیایی قرآن کریم وکالت تصهیف انگلزتان در این زال به ترجمٔه ای. سدند

جلد از ترجمه و شرح شحید بخاری از  ۱۱در این زال  .ندده ارا بررسی کر 

کتاب اعجاز اخمدی از خطرت مزید موعود علیه  اند. انگلزتان ترجمه سده

سود  و جلد دوم وم به زودی شروع می لزلام به ترجمٔه انگلیسی چاپ سدا

 سوند.  جلد کام۴ می ۰۲و انشاءهللا تمام 

شاخبان علم نپال و وهد و اوکرنیا و خطور پرنور آراوای پروؽیزور وا و 

درباره تأثیرات کتاب وای خطرت مزید موعود علیه الزلام و  کریباتی را

 دند.نموآموزسهای ازلامی ایرائه 

زپر برنامه توزیع ؽلیکر وا بود امزال در شد و یازده کشور  مجموعا 

 ؽلیکر تقزیم« نه ملیون و زیصد و پهجاه و وؾت وزار» ۳۲۰۷۲۲۲بیس از 

دو ملیارد و دو ملیون و وؾت شد وزار » ۰۰۷۲۲۲۲۲سدند توزظ آن به 

  رزید.« جماعت اخمدیه»اؽراد پیام «

نمایس وا و کتاب ؽروشی وا و نمایشگاه وای کتاب: قرآن مجید و ادب 

نمایس،  ۷۰۱۲جماعت را نمایس داده سد. عبق گزارش وای واشله توزظ

   زه شد و چه۴ و زه وزار نؾر پیام ازلام رزانده سد. ۲۱۲۲۲۲به بیس از 



این واقعات گزارشی را که تقدیم در اذتتام ذغبه خطور پرنور ؽرمودند که 

سما کرده ام یک قزمت ازت از آن گزارش که روز دوم جلزه تعریف می 

سود. امزال چون جلزه برگزار نمی سود چهان که قبلا گؾته ام ؽکر کرده 

و بخس این گزارش را بیان ذواوم کرد. پر برنامه ای ترتیب بودم که در د

داده سده ازت که انشاء هللا تعالی در این تالار روز یک سهبه زاعت چهار 

سام جلوی یک جمعیت مختصر پیس سهوندگان مانهد جلزه قزمت گزارش 

باقی مانده را تعریف ذواوم کرد انشاء هللا. و از آنجا توزظ ام.تی.اے تمام 

  .ذواود سهید جهان

 

 

             

 


