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احمد مهدی و مسيح موعود سيدنا حضرت ميرزا مسرور 

الفتوح، بنصره العزيز در مسجد بيت ی تعالهللا  ايده
موردن لندن خطبه نماز جمعه خواندند که طبق معمول 

ام تی ای به  با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه
 د.صورت زنده پخش گردي

العزيز در آغاز فرمودند:  بنصره حضور انور ايده هللا
 یآزاد مذهبدين و  کهبعضی از مردم گمان می کنند 

ولی  .سازد می محدودآنہا را شان را سلب می کند و 
دين در تعليم  توی قرآن می فرمايد که تعالی خدای
مقصِد  شد. بلکهن تحميلا برآنه ای سختی جنبه هيچ

نوِع  از هرکردن، و او را  شريعت باِر انسان را سبک
 پس در فرماِن خدای است.اشتن نگهدا خطره همصائب و 

 دستوری هيچ در دين اسالم کهشد  روشن کرده تعالی
 دستوری بياندازد. هر مردم را در دشواری ہا کهنيست 

بين مردم و  در اين روزہا است.باعِث رحمت و برکت 
دراد رواج پيدا  ننگ نوگرايینام آزادی و  بهن نازنا

 آشکارا بی ی دانند کهنماد ترقی م رااين .می کند
 کمیيک اين چيزی  کهاست  پيدا باشد. کرده حيايی

بعضی از . تحت تاثير می گذارد بچگان ما را هم
 چرا پرده، در اسالم مہم کهمی نويسند من  دختران به

؟ بيرون برويم برقعاست؟ چرا نمی توانيم بدون کت يا 
ميخواہيم باشيد اگر ما  داشتهياد به اول اين 

عمل بر فرمودات پايبند دين باشيم پس در آن صورت 



فرمودند: حيا جزو  ملسو هيلع هللا ىلصآنحضرت  .الزم است ملسو هيلع هللا ىلصخدا و رسولش 
بہ محافظت از و حجاب،  باحياپس لباِس  .ايمان است

 .ايمان الزم است

 بايداحمدی دختر، پسر و مرد و زن  فرمودند: پس هر
از  خود را د کهن، سعی کباال بردهمعياِر حيا را 

و بہ اين مسئوليِت والدين  .دبدار نگه کثافِت جامعه
ويژه بہ عہده مادران است کہ از خردسالی بہ بچگان 
از آموزه ہای اسالمی و کثافت کاری ہای جامعہ آگاه 
بسازند۔ در آن موقع ممکن ميشود کہ فرزندان ما 
پايبند بہ ارزش ہای دينی باشند و از زہر جامعہ رشد 

 ۔محفوظ مانند ،يافتہ بہ اصطالح جہانی

ہ بہ جہت حجاب حين بہ ذکر نامہ ای از دختری ک
انی فرمودند:  دختر کارکردن در بانک سوال کرده بود،

کہ بہ رشتۃ پزشکی و پژوہشگری مربوط اند گاہی 
باحالت ناگزيری مواجہ می شوند آنجا با پوشيدن حجاب 

مثال مشکلی ايجاد می کند سنتی، کارکردن  و مانتوی
 آن گونہ ای بودهی آنجا لباِس شان عمِل جراحی ول حين
۔ آن لباس کشاده و شل می موجِب بی پردگی نمی شود کہ

د توی حجاب کار ندکترہا ہم ميتوان باشد۔ بعالوه اين
بکنند۔ در ربوه دکتر فہميده منير و داکتر نصرت 

بلکہ بيش از  ۔محکم را رعايت می کردندجہاں حجاِب 
مورد ايرد نشدند و  ہيچگاه، پايبند حجاب بودند۔ الزم
شان وارد شد۔  ای حرفہمہارت بہ  یتاثير بد ہيچ نہ

برای راه رفتن بر راه  یاگر نيت داشتہ باشيد طريق
ميشود۔ ممکن است مانتو نپوشند ولی وقتی  پيدادين 

خدماتِ ۔ پرده را رعايت کنندبيرون می روند بايد 
 دمت انسانیخآن گونہ حرفہ ای نيست کہ باعث بانکی 

دختر ملبوس  کہوقتيہمان برای حرفہ ہای عادی ۔ شود
آرايش کرده است، اجازه نيست کہ   در لباس عادی و
 حجاب را ترک کند۔



بہ ياد داشتہ باشيد کہ برای  ہمواره فرمودند: پس
کنونی جزو طريق حجاب الزم است۔  مناسبحيا، لباس 

اگر در رعايت پرده يک خرده تسہيل لباِس عفيف است۔ 
اس در لب زيادیبا عذر ہای  کنيم پس در آن موقع

در رنگ آن جامعہ  باحيا ہم تغيير خواہند کرد سپس
شد کہ تويش بيحايی دارد افزايش می رنگين خواہند 

 يابد۔

تر کہ ميخواہد قضيہ ای دخيک  در سويتزرليند در ذکر
کند، فرمودند: جہت اين کميسيون جدا از پسران شنا 

حقوق بشر کہ علمبردار حقوِق بشری ہستند، گفتہ اند: 
 آنقدر اين حق شخصئ شما ہست ولی اين درست است،

 ت کہ در حق شما فيصلہ صادر بشود۔مسئلۃ بزرگی نيس
جای کی معاملہ ای مربوط بہ تعليم اسالم و حيای زن 

بشر بہانہ می سازند۔ آمد آنجا سازمان ہای حقوق پيش 
احمديہا بايد بيشتر از گذشتہ محتاط  در اين اوضاع

است، دختران بايد  الزم ی کہ شناوریدر مدارسبشوند۔ 

burkini  بپوشند تا اين احساس پيدا شود کہ ما لباش
بہ بچگان تن کرده ايم۔ والدين ہم بايد  بہ حيابا

سران و دختران بايد جداگانہ شنا پ حالی کنند کہ
 کنند۔ 

ہ مخالِف اسالم با شدت سعی ميکنند ک فرمودند: قدرتہای
 انديشہمذہب را بايد بہ نام آزادئ گفتار و آزادئ 

ا ہيچ اتهامی وارد اينطور ازبين ببرند، تا بہ آنہ
اين کار کرده اند و بايد ہمدرد  نشود کہ بہ زور

مذہبی نيست در پايبندئ ہای شمرده بشوند۔ اسالم 
 غيرمجاز مقيد بسازد بلکہ حسب ضرورت جنبہ ہای سہولت

در تعليمات ہم دارد مثال برای دکتر و مريضی سختئ 
اصلی جان انسان را  لکہ ہدفالزم نيست بحجاب 

و بدين  نجات دادن است تکليف و رنجنگهداشتن و از 
ہم  خوردن نگہدارئ جان مردار و خنزيرسبب برای  



ی ميخواہد ما شيطانبہ راہی کہ قدرت مباح است۔ ولی 
است  را براند، ہدفش از اين کار دين را خاتمہ دادن

زمان بايد جہاد بکنيم۔ در  احمديونو عليہ اين ما 
مسيح موعود جہاِد شمشير نيست بلکہ جہاِد اصالِح نفس 

 است۔ 

و پشرفتہ  اين کشور ہایِن نامسلمابہ ويژه فرمودند: 
 ہستند۔ بايد مخاطِب من دنيا ساير احمديون ہم ديگر

باشند کہ  باوفا باشند، حاضر خود کشورہایبا  آنہا
رسيدن  بکنند و برای پيشرفت کشوربرای کشور قربانی 

اينطور ميشود  جايگاِه ويژه سعی کنند۔ چونبہ 
مسلمانان کہ  زبانہائ قدرِت شيطانی بستہ خواہند شد

۔ می برندسوی معيارہائ حقيقی  بہ را  کشور و ملت
 ہائ دادگاه خود را مقيد مذہب می سازيم اگر ما

اين کار موجبِ  ،در اين امر دخالت کنددولتی نبايد 
ی و مہاجران دور بومیاضطراب خواہد شد۔ بين مردماِن 

کشور را ضرر  دارد ولی اگر کسی۔ پديد خواہد آمد
 ند، بی وفايی می کند، دروغ و بيزاری را اعالمميرسا

ير دستگ ی کند، درين صورت دولت حق دارد کہ آنرام
نيست کہ از  کند و مجازات بدہد۔ ولی اين درست

تليمات مذہبی منع کند و بگويد در پيراموِن جامعۃ 
بہ ياد  ہمواره بايد احمديونما  نمی گيرد۔پيوند 

و جوانان  مردان و زنانان ما داشتہ باشيم کہ اگر 
ی سعی نکرديم، ہيچ ضمانت بہ نگہداری ارزش ہای دينی

از ديگران مورد برای استحکام ما نيست۔ ما بيشتر 
يقت را درک چون ما حق مجازات خدا قرار می گيريم

ہای پيشرفتہ اقوام ترقی اينعمل نکرديم۔  کرديم ولی
اعمال بہ انتہا رسيده است ولی اکنون وضع اخالقی و 

و نابودی را دعوت  کشدبہ سوی زوال می  آنہا را فاسد
ہمدردئ انسانی ما  پس درين اوضاع بہ سببمی کنند۔ 



، نجات آوردهرا بہ راه راست ہا بايد سعی کنيم کہ آن
 بدہيم بہ جای اينکہ خود بہ رنگ شان رنگين شويم۔ 

حضور انور با تاسف فرمودند: بعضی از مردم ميگويند 
کہ چرا برای پيشرفت اسالم و احمديت رعايت حجاب الزم 

است۔ و اگر  يک چيز پوسيده است؟ کسی ميگويد کہ اين
بايد اين چيز ہا  روبرو شويمميخواہيم کہ با دنيا 

باشد کہ اگر  روشنمردم  اين جوری بررا ترک کنيم۔ 
 آنگاهدنبال دنيا می دويد و مثلشان زندگی بسر کنيد 

شکِل  بہہا و دين  ۔ اوال نيکیغرق خواہيد شددر دنيا 
آن ہم نابود شود۔ پس بايد ہيچ  سپسظاہری می ماند و 

خوف ۔ پس اين مقام نپنداريدحکم خداوندی را معمولی 
است۔ برای پيشرفت اسالم ہر آن چيزی الزم است کہ خدا 

حکِم آن داده اند۔ سختيہائ پرده فقط برای ملسو هيلع هللا ىلص و رسولش 
۔ خدائ در اين ہر دو يکسان اندزنان نيست بلکہ 

ل ۔ ياد دادطريق حيا و پرده  بہ مردان نخست متعال
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بگو کہ چشماِن خود را (از نگاِه حرام) فرو بندند و 
خداوند متعال مومنان را  عورتہای خود را حفظ کنند۔

حکِم غض بصر داده است۔ چرا اين چيزی برای پاکيزگی 
را مردان نان، زنابہ حجاِب حکم از  پيشترالزم است۔ 

چيزی کہ احساسات را مشتعل بر می  گفتہ کہ ہر آن
ديده ہای بہ زنان با ۔ اجتناب کنيد، از آن انگيزد

، فيلم ہای آنہا اختالط کردنبا ، باز نگاه کردن
توی فيس بوک يا با واسطہ بيہوده را تماشا کردن، 

 اين چيزہا دوستانہ حرف زدن،با نامحرم ديگری  ہای
السالم در ۔ حضرت مسيح موعود عليہ نمی ماندپاکيزه 

وضاحتِ غض بصر می فرمايند: "با نگاِه خوابيده خود را 
از نگاه کردن بہ غير محل محافظت کردن و ديگر چيز 

اين طريق را بہ عربی  ،ہائ جائز النظر را نگريستن



کہ از  را غض بصر می گويند۔۔۔۔۔۔ ہمہ آن سوراخ بدن
داخل بشود نگہداريد۔ در کلمہ سوراخ می توان آن بدی 

بينی و دہان اين تمام شامل ر شہوت و گوش و ابزا
ن ہم فرمود: حجاب و حيا نا۔ خدائ تعالی بہ زنا"اند

 پيروزدنيا و آخرت اينگونہ در   پيروزی است۔نماد 
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بعضی از روشن کنم کہ ہم چيزی را  يکفرمودند: اينجا 
 مطرح کنند کہ اگر بر چہره حجابرا  یزنان سوال

اگر گريم نکرده اند  گريم خراب ميشود۔ نخست ،بپوشيم
برہنہ شود می توان لب آنگاه ميعار پرده اينست کہ 

ولی اگر گريم کرده اند بہرحال حجاِب چہره الزم است۔ 
آيا  تعالی یکنند کہ طبق تعليماتِ خدا دقتآنہا بايد 

 یبائيو ز گريمت خود را حفظ کردن بہتر است يا زين
کسانی کہ پيش آنان  ۔آشکار ساختنپيش دنيا  راخويش 

ولی  ديگری است است، اين يک تفصيلِ  جايزينت اظہاِر ز
اظہارش ناگزير ميشود  فقط زينتی کہہم درآنصورت 

قد وغيره۔ ہيمنطور يک چيزی بہ مربيان  شکل و يعنی 
 شان درلباس و نظربايد و ہمسرانش ميگويم کہ آن ہم 

خيلی محتاط باشند۔ ہمسِر مربی و مبلغ ہم مربی است 
کند کہ ہم خدا باشد۔ عالی بايد در ہر معاملہ الگوئ 

ميعاِر  مراقببہ صورت کامل  ما و ہم زنہای انمرد
 آمينباشند۔  آموزه ہای اسالمیبلند حيا و 

 


