
 ن الرحیمبسم اهلل الرحما

 جمال محمد استی افد و دلم جان

 آل محمد است خاکم نثار کوچه

 «4102  مه 9 »جمعه خطبهخالصه 

و تعلیم پر حکمت درباره شعار ‘‘همه و نفرت برای هیچ عشق به’’ر جماعت احمدیهاهدف اصلی از شع

 حقیقی جماعت احمدیه یعنی برقراری توحید

لیه وآله وسلم است که باآمدنشان در جهان توحید حقیقی پریمن حضرت پیامبر صلی اهلل عاین وجود 

 برقرار شد.

هلل به جز ا است که در هر مورد دینی و دنیوی نگاه فقط به سوی خدا بلند شود واین معنای توحید 

 .گردندتمام اشیا ناچیز 

 4102 مه 9  اهلل تعالی بنصره العزیز درحضرت امیر مومنان ایده خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط 

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از

صره تعالی بن ایده اهللمیرزا مسرور احمد حضرت  سیدناپنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود  4102 مه 9،جمعهروز 

تی  ممختلف روی شبکه ا هایزبان به  هجمطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترفتوح موردن لندن خالبیت مسجد از  العزیز

 زنده پخش گردید.به صورت  یا

مه و نفرت ه عشق به’’ ر جماعت احمدیهبا بیان توضیح درباره شعا اهلل تعالی بنصره العزیزحضرت امیرمومنان ایده سیدنا 

رند و کینه ندا یهیچ کس فرمودند:با این شعار ما می خواهیم به دنیا خبر دهیم که اعضای جماعت احمدیه با‘‘ برای هیچ

با ،را ازبین برده دیوارهای نفرت بین خوداحساسات دیگران می دهد.و ما  لیم مهر و محبت،حسن رفتار و مراعاتاسالم تع

ز سوی ا اشاعت دینمهر و محبت زندگی می کنیم و خواستار چنین زندگی هستیم.بنابر این خدمت بشریت و سعی به 

ذرهای نفرت را از دلها مهر و محبت داریم و می خواهیم بجماعت احمدیه بدین علت است که ما با هر انسان جهان 

،درختهای مهر و محبت بکاریم....این همه به ما آقا و مطاع ما حضرت محمدرسول اهلل صلی اهلل علیه وآله وسلم یاد زدوده

یان نشبها در دلسوزی و مهر جها دررا قای خویش صلی اهلل علیه وآله وسلم آ که ما دادند.این روش ما بدین علت است

 یان دیدیم تا درجهان توحید برقرار شود و دنیا از تباهی مصون بماند.گر

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند:فعالیتهای ما درباره همدردی بشریت،نشر مهر و محبت و دوری از نفرت به خاطر 

رت نفرت نمی ورزیم اما از عمل شیطانی نف یو برقراری توحیدش می باشد.ایشان افزودند:ما با هیچ کس جلب رضایت الهی

داریم و آن باید داشته شود.با کسانی که اعمال شیطانی انجام می دهند، نیز دلسوزی داریم و این دلسوزی تقاضا می کند 

 انتنها جهت گشتن پسندیده در انظار جهانیوظ بمانند.پس ما باید اوند محفکه آنها را از کثافتها دربیاوریم تا از مجازات خد

 دهیم.رسیدن به هدف خویش شعارها را سر شعارها سر ندهیم بلکه جهت 



ما خیلی خوش بختیم که حضرت مسیح موعود علیه السالم ما را جهت جلب رضایت حضرت امیرمومنان ایده اهلل فرمودند:

 ق و اصول محبت برگزیدند.و ایشان مارا آن اصول را یاد دادند و به آن تعلیم دادند.خداوند برای پیشه کردن همدردی خل

نود کردن شدن خداوند متعال می کنیم.و جهت خشنود کرشته باشیم که خدمت انسانیت جهت خپس باید همیشه درنظر دا

است.حضرت امیرمومنان ایده اهلل در این خداوند متعال نیاز به محکم کردن ارتباط با او و پا فشاری به عبادتهای خویش 

 توصیه ها فرمودند.« Humanity First‘‘» اولدر  یتانسان ’’راستا به مدیران و کارمندان سازمان 

ایشان افزودند:حضرت مصلح موعود فرموده بودند که شعار ما تمام قرآن کریم است اما اگر نیاز به شعار خاصی هست آن 

رصلی اهلل علیه وآله وسلم معین کرده است و آن کلمه توحید است که خالصة تمام هم خداوند متعال توسط حضرت پیامب

گویا ود نمی تواند ظاهر شقرآن کریم است و توحید چیزی است که بدون کمک حضرت پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم 

از ایشان ی پس هنگامید.هستند که باآن می توان معبود حقیقی را د یآن عینکله وسلم حضرت پیامبرصلی اهلل علیه وآ

رهنمایی گرفته شود،آن وقت از الحمد گرفته تا الناس،هر جا مضمون الاله االهلل به چشم خواهد خورد.پس این وجود 

 پریمن پیامبرصلی اهلل علیه اهلل علیه وآله وسلم است که با آمدنشان در دنیا توحید حقیقی برقرار شد.

ز از گفتن الاله االهلل،عظمت و جبروت خداوند،ترس اباید ایشان فرمودند:تنها از زبان الاله االهلل گفتن هدف نیست بلکه 

او و تمام صفاتش جلوی چشم آشکار گردد.پس حقیقت الاله اال هلل توسط حضرت پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم روشن 

 می شود.

دند:در این زمان به حضرت مسیح موعود علیه السالم درک حقیقی از توحید حاصل حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمو

ورات دست یبه علت محو شدن در ذات حضرت پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم میسر آمد.تمامبه ایشان و این همه آمد.

 شعار اصلی است که باید هموارهجای خود خیلی عمده و مفید هستند اما الاله اال هلل بر همه حاوی است.این  قرآن کریم در

پیش نظر داشته باشیم.معنای توحید این است که در هر مورد خواه دینی باشد خواه دنیوی،نظر انسان فقط به سوی خداوند 

می  کلمه طیبه هست که در آن تمام نیکی ها جمع ،گردند.پس شعار حقیقی و به جز اهلل تمام اشیا برایش ناچیزبلند شود 

حضرت پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم هست.پس کسی که حضرت محمدصلی اهلل علیه وآله  شود و نمونة کامل آن ذاتِ

ریشة  شرک سلم را درک کرد او خداوند را درک کرد و کسی که خداوند را درک کرد او همه چیزها را درک کرد چون

ست.ما با حضرت مسیح موعود علیه السالم بیعت هم به خاطر به دست آوردن همین و گناهان اها،غفلتها تمامی بدی 

و ‘‘توحید را محکم بگیرید ای ابنای فارس’’هدف کرده ایم.خداوند متعال به حضرت مسیح موعود علیه السالم وحی کرد

 این دستور برای تمامی جماعت هست.

ه اهلل به مناسبت وفات آقای صدیق الرحمان ابن مرحوم آقای عبدالرحمان  از انگلیس،ذکر در پایان حضرت امیرالمومنین اید

 و اعالم خواندن نماز جنازة غایب بعد از نماز جمعه فرمودند.نموده خیرش 


