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 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «1024 دسامبر 21» جمعه خطبه خالصه

در پرتو فرموده های حضرت مصلح موعود بیان رویدادهایی درخصوص حقانیت حضرت مسیح موعود و 

 مقام و مرتبه و تایید الهی 

 کاپیتان دگلس درخواست بیعت کرد. شرح مفصل راجع به محاکمه قتل، نوة

همیشه باید در دعاها و ذکر الهی مشغول شد تا روزی نصیب شود که خداوند متعال حقانیت دین خویش 

 را بر وی آشکار کند.

 دسامبر 21 در العزیز بنصره تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 1024

 اهلل ایده احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 1122 دسامبر 21 جمعه، روز

 شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه با که فرمودند ایراد جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی

 .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام

برخی رویدادهایی مربوط به دوران حضرت مسیح موعود علیه السالم  العزیز  بنصره تعالی اهلل ایده امیرمومنان حضرت سیدنا

مقام و مرتبه بلند و تایید الهی با حضرت  که حضرت مصلح موعود عنوان کردند، را بازگو کرده فرمودند که از این رویدادها

مسیح موعود علیه السالم آشکار می شود. ایشان افزودند: در هفدهم آیه سوره یونس معیار حقانیت پیامبر خدا بیان شده است. 

عای دحضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه درباره حقانیت حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند: زمانی ما زندگی قبل از ا

نبوت حضرت مسیح موعود علیه السالم را می بینیم، ایشان به هندوها و سیک ها و مسلمانان را بارها به چالش کشیدند که 

ایراد بگیرید، اما هیچ کسی جرأت پاسخ آن نداشت بلکه اقرار کردند که ایشان  مآیا می توانید بر زندگی قبل از ادعای نبوت

حسین بتالوی که بعدا بزرگترین مخالف گشت، در رساله خویش بر زندگی پاکیزه و بی زندگی پاکی داشتند. مولوی محمد 

 ود دارد.وجنیز عیب حضرت مسیح موعود علیه السالم گواهی داد. همچنین گواهی برخی مخالفین دیگر بر زندگی پاکیزه 



یم. ید که فرستادگان خویش را یاری می کنحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: خداوند متعال در سوره مومن می فرما

حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه می فرمایند: در جهت قتل حضرت مسیح موعود با روش های گوناگون تالش به عمل 

ن پرونده مارت شرحی درمورد آمد. مثالً علیه ایشان پرونده های دروغین اقدام قتل تشکیل داده شد. حضرت امیرالمومنین

آن را بیان کردند. ایشان افزودند: مولوی عمر الدین شملوی نیز بعد از سنجیدن معیار نصرت الهی کالرک و برائت ایشان در 

حضرت امیرالمومنین با اشاره به برخی پرونده های دروغین دیگر و در هر پرونده اثبات شدن برأت ایشان  به احمدیه گروید.

دن مخالفان ایشان را بیان کرده، فرمودند که ببینید این نشانه و ثابت شگو عزت و احترام ایشان در اتاق دادگاه و ذلت و دروغ

های واضح است که خداوند متعال چگونه ایشان را از دست دشمنان بری کرد. حضرت امیرالمومنین با بیان نشان داده شدن 

نات می ا آیات بیکاپیتان دگلس فرمودند: این همه نشانه ها برای م صداقت حضرت مسیح موعود به قاضی دادگاه شهربانی

باشند. خداوند متعال جهت کاپیتان دگلس یکی از این آیات بینات این هم به نمایش گذاشت که وی وقتی راه می رفت عکس 

حضرت مسیح موعود علیه السالم را می دید و آن عکس به سخن در می آمد و می گفت که من بی گناهم، من تقصیری 

 تعریف می کرد. علیه السالم را برای دیگران همضرت مسیح موعود ندارم. جناب دگلس رویدادهای صداقت ح

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: این سلسله نشانه ها تا امروز هم جاری است. بعد از گذشت بیش از صد سال نوه 

که  روز نوه او احساس می کندجناب دگلس برای من پیامی فرستاده است که می خواهد بیعت کند. این نشانه ای است که ام

آن صداقتی که به جناب دگلس نشان داده شد، من امروز آن را می پذیرم. حضرت امیرالمومنین افزودند: شماها قصه بیعت 

آمد و واضح اعالم کرد که جد بزرگ من در اشتباه بود و حضرت میرزا بر  نوه هنری مارتن کالرک را شنیده اید که وی اینجا

مشغول دعاها و ذکر الهی باشد تا به وی آن  می فرمایند: مومن باید همواره ضرت مصلح موعود رضی اهلل عنهحق بودند. ح

روزی نصیب شود که خداوند متعال حقانیت دین خویش بر وی آشکار سازد و وی چهره نورانی خداوند متعال و محمد رسول 

یان ز نمی تواند به او دنیا ورت همه چیز از آن او می شود. و هیچ چیزرا ببیند. پس اگر انسان مال خدا گردد، در آن ص ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

یشان آن ا رساند. ما با چشمان خود دیدیم که در حیات مسیح موعود علیه السالم بسیاری از این رویدادهاست که در و ضرری

اوجود ب و را مهیا ساخت ما خداوند متعال خودش وسیله حفاظت ایشاناهم نداشتند  خویش حفاظت شمشیری نداشتند و وسیلة

تمام مخالفتها ایشان طبق وعده الهی نه تنها مصون ماندند بلکه جماعت ایشان نیز همیشه افزایش پیدا کرد و قادیان پیشرفته 

یک دورانی بود که اینجا به احمدیه ها اجازه ورود به مساجد نمی  حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه می فرمایند: تر شد.

زمانی ک ی. ه بود که به احمدیون ظرف ها نفروشندبه کوزه گران دستور داده شدبیرون کشند،  دادند، نمی گذاشتند از چاه آب

این همه مشکالت وجود داشت اما این مردم کجا رفتند، اوالدشان احمدی شده است و همان مردم که تالش کردند که 

س امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: پفرزندانشان در تالش اند که آن را گسترش بدهند. حضرت  ،احمدیه را از بین برند

این سخنانی است که دلیل حقانیت حضرت مسیح موعود علیه السالم و بعد از ایشان دلیل تایید الهی با خالفت است و موجب 

 تقویت و رشد ایمان ما می باشد.


