
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «5151 مه 51» جمعهنماز  خطبه خالصه

 احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5151 مه 51 جمعه، روز

 ترجمه با طبق معمول که فرمودند ایراد را جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده

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

وزنامه و ر نشر و اشاعت در ارتباط با قدقن کردن بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی امیرالمومنسیدنا حضرت 

 دولت پاکستان فرمودند: مردم در نامه هایی که میاز سوی  مجله ها و کتاب های حضرت مسیح موعود علیه السالم

نویسند و در فاکس های خود ابراز نگرانی می کنند. باید به خاطر بسپاریم که این امور چیزهای تازه نیست بلکه از 

سیس شده است این امور جریان دارد و آینده هم ادامه خواهد داشت. با این فعالیت ها نه قبال به وقتی که جماعت تا

مان ای جهت تقویت در رسیده است نه آینده انشااهلل خواهد رسید. اما مثل همیشه این اعمال معاندان جماعت ضرری

رف قبال توجه مان به طنقش کود را ایفا می کند. اگر با حضرت مسیح موعود علیه السالم  محکم رقراری پیوندو ب

 داوند متعال حضرت مسیحمطالعه کتاب های حضرت مسیح موعود علیه السالم کم بود، االن باید بیشتر شود. خ

ما همیشه این را مشاهده و وعده پیروزی داده است.  فت فرستادهینه های علم و معرموعود علیه السالم را با گنج

ه چقدر بت بیشتر شده است. هرسرعت پیشرفت جماعام مخالفت های شدید و موانع بزرگ، کردیم که بعد از تم

احمدیه مورد فشار قرار داده می شود، همانقدر خداوند متعال افضال خویش را بر این جماعت می افزاید. انشااهلل االن 

 قندهیچ نباید نگران شد. زمانی بود که این نگرانی وجود داشت که با قبهتر خواهد بود بنابراین الت نتیجه این مخنیز 

ضا ی علم و معرفت در فبه احمدیه ضرری خواهد رسید. اکنون که به فضل الهی این گنجینه ها ،اشاعت کتاب کردن

دسترسی است. بر ماست که هرچه بیشتر از علم کالم و کتاب های حضرت دن یک دکمه قابل پیچیده است که با ز

 مسیح موعود علیه السالم استفاده کنیم.

شأن و  دراقتباس ها از نوشته های حضرت مسیح موعود علیه السالم حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی 

ب او به آل و اصح ملسو هيلع هللا ىلصالم بر حضرت سید الرسل محمد مصطفی درود و س قرائت کردند. ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبر مقام بلند

آن مربی و موجود سود رسان که انسانیت را به طرف راه  و راه مستقیم نشان دادند. ایشان که یک جهان گم گشته را



 
 

نور را در دنیا شیوع داد. آن  ان کهنجات داد. آن نور و نور افش آن محسن که مردم را از بالی بتان داد. ودرست سوق 

و مهربان که برای امت درد کشید. حضرت مسیح موعود وشاند. آن رحیم رم که مردم را آب حیات نکریم و نشانه ک

یک  ند؛تجربه کردبه خوبی را دو حالت  ملسو هيلع هللا ىلصفرمودند: حضرت پیامبر ملسو هيلع هللا ىلصسالم درباره اخالق حضرت پیامبر اسالم علیه ال

ح و نصرت و با چنان ترتیب از این حالت ها گذشتند که تمام اخالق عالی حضرت فت حالتدوم حالت تنگی و سختی و 

محبت الهی وغیره تمام اخالق شن گردید. جود و سخا، زهد و قناعت، مردی و شجاعت و رو ،مانند خورشید ملسو هيلع هللا ىلصرپیامب

چنان ظاهر کرد که نظیر آن نه هیچ وقت قبال دیده شده است و نه هیچ  ملسو هيلع هللا ىلصرا خداوند متعال در حضرت خاتم االنبیا 

 گاه آینده دیده خواهد شد. 

 افعال خود، اعمالات خود، صفات خود، مایند: آن فرد که با ذسپس حضرت مسیح موعود علیه السالم می فر

لم و عمل و صدق و ثبات ارائه داد و انسان کامل قرار گرفت، ه کمال در عنمونخود و  قوای پاک  خود روحانیت، خود

آن پیامبر کامل بود و با برکات کامل آمد، آن پیامبر خجسته حضرت خاتم االنبیا، امام االصفیا، ختم المرسلین، فخر 

ت حضر برخی احسان هایبا بیان حضرت مسیح موعود علیه السالم سپس هستند.  ملسو هيلع هللا ىلصالنبیین جناب محمد مصطفی 

مال است صاحب ک ،: خداوند متعال برای ما پیامبری فرستاد که کریم است، که در تمام امور خیرایندمی فرم ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

ن نیز نازل ک سالم و درود ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبرکه خاتم تمام پیامبران و رسل است. پس ای خدا تا روز جزا و ابداآلباد بر 

پس و هم منصور. سبودند  ناصرهم که  درود و سالم نازل کن ایشان و بر اصحاب ایشان طاهرین و طیبین بر آل پاک

ورات از دست که کسیآن خارج شد و  نای بیرون رفت، از دایره ایمامی فرمایند: آن کسی که از پیروی به قرآن ذره 

د. سپس می فرمایند: روی زمین برای نوع انسان اافت چاه تباهی و هالکت ، درتساهل کردذره ای  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبر

 تالش لذا. ملسو هيلع هللا ىلصگر محمد رسول اهلل برای آدم زادگان هیچ پیامبر و شفیع نیست م واالن هیچ کتابی نیست مگر قرآن 

 یافته جاتن آسمان در تا ندهید اولویت نوع هیچ را او از غیر و کنید جالل و شکوه پر پیامبر با واقعی محبت که کنید

سی کو نه کتابی هم مرتبه قرآن است. برای هیچ  هم مرتبه او نیست ر روید. و زیر آسمان االن هیچ پیامبریشما به

 برای همیشه زنده است. که این پیامبر بزرگ خواست که وی همیشه زنده بماند بجزخدا ن

صاحبزادی امة در پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت درگذشت جناب محمد موسی درویش قادیان و 

ردند و ذکر خیرشان ک ند،بود حضرت اهلل پاشاسید الرفیق که دختر حضرت دکتر سید میر محمد اسماعیل و همسر 
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