
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جان ودلم فداي جمال محمد است

 اَل محمد است هخاكم نثارِ كوچ

 ، در مسجد بيت الفتوح لندن2017 دسامبر 1 هجمع هخطب هخالص

دي و مسيح موعود سيدنا هحضرت امام م ي هعيسوي پنجمين خليف 2017دسامبر 1 هروز جمع
 هخطب ،العزيز در مسجد بيت الفتوح لندن هتعالي بنصر اهللا همسرور احمد ايداميرالمومنين حضرت ميرزا 

صورت  هام تي اي ب هاي مختلف روي شبكهزبان  هب هطبق معمول با ترجم هك را ايراد فرمودند هجمع
 پخش گرديد. هزند

 ي نوري آمد كه كليه دوازدهم ربيع االول روزي است، كه در آن  حضرت امير المؤمنين فرمودند كه
، و اين برقرار كندكه سلطه ي خدا در دنيا  ،براي اين بود وي . آمدنمنور ساخت نور معنوياز دنيا را 

رده بودند، آنان را زندگي داد. خداي معنوي كه از سالها م رده هاي. مرا به خوبي به تكميل رساند كار
0Fک اال رمحة للعالمنيو ما ارسلنمتعال نسبت به او فرمود 

 ي كليهبراي  او نه تنها براي مسلمانان بلكه 1
 . استجهانيان بود و تعليمش تا قيامت براي هركس 

 در واقعولي  شودآن رسولي كه اسوه ي حسنه بود. ادعاي محبت به ايشان كرده  :حضور انور فرمودند
رحمت للعالمين بودند. امروز  ملسو هيلع هللا ىلصنحضرت  . آعمل مي كنند ملسو هيلع هللا ىلصتعليم آنحضرت  خالف و برعكسبر

رحمتها را انتشار  ،گام زده ملسو هيلع هللا ىلصعهد كنند كه بر اسوه ي ايشان ربيع االول است به جاي اين كه  12
نبي آن ظاهر شده باشد كه پيروي  به نظر ميرسد. الزم بود از هر عملدهند، اغلب وضعيت فتنه و فساد 

هستيم.  سنت وي ق جا دارد و ما پيروئاخال بر معيارِ بلند ترينِ يم، كه پادشاه امن و سالمتي بود،هست
 ايشان از ما جاري خواهند شد. محبت و مهر و امن و سالمتي چشمه هائ خوشنودئ تولدش بهامروز 

آمده اين كشورها وضعيت فتنه و فساد پديداين، در  الفين تعليم به پيروانِ خود داده اند. ولي برخهم
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تعداد زيادي پليس بحالت  كردند ومعطل ترس فتنه و فساد از است. سرويس تلفن همراه در پاكستان 
 ، آيا اين طريق جشن گرفتن است. صف درآمدند

ده است. در درآم شدت ايشان است ولي امروز دراين سنتئاحمديون را دشنام ميدهند. اين كارِ 
به اضطراب درآورده متمدن را شهروندان و مردمِ  ي كليه ،چندين روز قبلي پاكستان آن پروتستئ

مواجه شده اند. ضرر مالي هم درآمده است. و  هادشواري ي معمول بههااست. مردم در بجاآوري كار
كه  يآن رسول شده است.پديدار ، ملسو هيلع هللا ىلصبه نام حب رسول اهللا  اي اين علمابه سبب شعاره وضيعتاين 

يز كنيد. ولي اين مردمان ق راه بجاآوريد، از نشستن در راهها پرهرحمت است، درسي داد كه حقو
 زشت) يكارها ( اينهمه مردم را ضرر مي رسانند. باوجود  ،ملسو هيلع هللا ىلصآموزه هاي ايشان  برخالف

خصي اي شايشان هستند كه براي كسب هدفه عمل هاياين  خالصه،دين ناميده شوند.  خداوندگارِ
 . انجام مي دهند

و آموزه هاي ايشان هيچ عالقه و ربطي به اين ندارد. ما احمديون  ملسو هيلع هللا ىلصي رسول  اسوه :فرمودندايشان 
 كنيم.عمل  ملسو هيلع هللا ىلصآنحضرت  ي بر اسوه بايد با ثبات قدم

مي  ملسو هيلع هللا ىلصعشق محمد  مورد حضرت امير المؤمنين فرمودند كه حضرت مسيح موعود عليه السالم در
 ين نبي). املسو هيلع هللا ىلصگرم كه اين نبي عربي كه نامش محمد است(نند كه من هميشه با نگاه تعجب مي فرماي

نيست كه  توان انسان در واالي اين نمي تواند معلوم شود و است. منتهائ جايگاه مرتبت چقدر عالي
خته نشده است. شنا آنطوركه بود،  ششناختن تاسفناك است كه حقِرا درك كند.  تاثيرِ قدسيش

را با  گرداند. او محبت خود بازبود او پهلواني بود كه باز اينرا به دنيا  نابود شده توحيدي كه از دنيا
انسان جانش گداز شد. بدين سبب خدا كه واقف راز  با بني نوعِ خدا به اوج رساند و در همدردي
در  ويرادهائ مي اولين و آخرين فضيلت عطا فرمود و همه  دلش بود، وي را بر ساير انبيا و

اشعه ي آن آفتابِ  را شناسايي با خدايي زنده، به سبب او بدست آمد.عطا فرمود. ما  زندگانيش به وي
درك كردن توحيد حقيقي ممكن  ملسو هيلع هللا ىلصهدايت مانند نور خورشيد منور مي سازد. با پيروئ آنحضرت 

 . همين اساسِ ادعاي حضرت مسيح موعود عليه السالم بود. شد



فرمايند. معيارِ عبادت  مي را بيان كرده ملسو هيلع هللا ىلصآنحضرت ي ا از سيره ه المؤمنين بعضي جنبهحضرت امير 
كه  تعريف كنندحضرت عائشه رضي اهللا عنها  ملسو هيلع هللا ىلصايشان چقدر عالي بود. در مورد نمازِ تهجد ملسو هيلع هللا ىلصايشان
ب در صحابه يك انقال ايشانو  بود.خواندند كه زياد طوالني نماز مي ركعت  در تهجد يازده ملسو هيلع هللا ىلصايشان

ايشان را  ملسو هيلع هللا ىلصايجاد كردند. حضرت مسيح موعود عليه السالم مي فرمايند كه وقتي تاثيرِ پاك آنحضرت 
يعني ايشان  (الفرقان) یبیتون لرهبم جسدا و قیاماتحت تاثير قرار داد، حالت ايشان اينطور شد كه 

در  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت آن تحولي كه آنمي گذارند.  خود، پروردگارِكردن به  شبها را در حالت سجده
، انسان ه به تصورشامي رساندند كاز گودالِ عميق بلند كرده به مق عرب ايجار كردند كه وحشيهاي

. برپا كردندني بود كه درون صحابه چه انقالبِ عظيم الشاآن مي كند كه  شروع به گريهاختيار بي 
يست. اين حقايقي اند كه قومي به نظر برسد. اين تنها يك قصه ندر هيچ و نظيرِ آن نتواند در تاريخ 

 يك زمانه به اين معترف است. 

را باال ببريم. تاوقتيكه كه  خودما است كه مانند صحابه معيارهايي عبادت  فرمودند اين نيز بر عهده ي
 را ترك كنيم.  و كوشش نبايد سعيما  نشوند پايبند نمازصد در صد مردم 

يك يهودي به روزي . بنامدغگو ورا در ملسو هيلع هللا ىلصايشاننتوانست دشمن ترين  سخت :ور انور فرمودندحض
فريب و گول را از غودرشخص اين  غگو نيست.ودر مرد ايشان نگاه كرد و گفت اين سيمائ مبارك ،

هايشان نتواند كار اين ،جلوه در محراب منبر مي كنند كه مي كند. اين علماي خودخواهاسالم دور 
اسوه ي  موافقاحمديون بايد معيار راستئ خود را باال ببرند. اكنون . بزرگئ اسالم را آشكاركند

. حضرت مسيح موعود عليه السالم ميباشد بايد در قول و عمل يكرنگي و يكسانيت ملسو هيلع هللا ىلصآنحضرت 
باز به دنيا  براي اظهارِ راستي يك مجدد اعظم بودند كه راستئ گمگشته را ملسو هيلع هللا ىلصنبئ ما فرمودند كه 

سايرِ دنيا را در  ملسو هيلع هللا ىلصايشانشريك نيست،  ملسو هيلع هللا ىلصنحضرت  ن افتخار با آديگر در اي برگرداندند. هيچ نبئ
. قومي كه در آن ظاهر شدند، وفات شدآن تاريكي مبدل به نور  ملسو هيلع هللا ىلصظهورِ ايشان تاريكي ديدند ولي با 

فقط اين نيست  .كردندنبر تن جامه توحيد را  درآوردهقوم لباسِ شرك را  ي نيافتند تاوقتيكه كه كليه
كه نظيرش  وفا و يقين از آنها به ظهور آمدكارهائ صدق و به مراتبِ باالي ايمان رسيدند. بلكه آنها 

به دست هيچ نبئ ديگر جز  يبزرگ موفقيت آنقدرود. اين كامراني و در هيچ بخشِ زمين يافت نش



اال كه معيارِ راستي را به ب الزم استحقيقي  مسلمانِشدن نيامده است. فرمودند كه براي  ملسو هيلع هللا ىلصآنحضرت 
 از اين و عملِ هر احمدي بايد به اين شاهد باشدكند. بين كار اجز احمديون هيچكس نتواند و  بريمب

 خواهد شد.  هم آشكار ايشانو راستئ عهد پختگي

عجز و فروتني بود. حضرت عائشه رضي اهللا  ملسو هيلع هللا ىلصلق عظيمِ ايشان يك خُ :حضرت امير المؤمنين فرمودند
، به وي صدا كرد و ايشان لبيك گفته ملسو هيلع هللا ىلصه كسي به ايشان نيست ك عنها مي فرمايند كه هيچ موقعي

 مي داشتند.به زمين  هميشه نگاهافتخار نمي كردند.  پاسخ ندادند ولي

به طور لزوم فروتن و متواضع دارد فرمودند كساني كه در دلهاي ايشان عظمت الهي وجود  در ادامه
معلمِ عظيم بودند. ايشان  ملسو هيلع هللا ىلصن ميباشند. آنحضرت  زان و لر چون هميشه از بي نيازئ خدا ترسا مي شوند،

. دوري مي جويندمردم از او  ،كار زشت ويآنكس مرد بد است كه به سبب  فرمودند كه نزد خدا ملسو هيلع هللا ىلص
شما  كه رفتار و كردارِ يد كه شما نيكو هستيد يقين بداريداين سخن بشنو ي خود همسايهاگر از 

 خوب است. 

العه كنيد تا را مط ملسو هيلع هللا ىلصالسالم مي فرمايند كه زندگانئ پاكيزه آنحضرت حضرت مسيح موعود عليه 
مي توقف داشتند. اگر يك زنِ پير و ضعيف ايشان را  و بلند عاليچه اخالقِ  ملسو هيلع هللا ىلصمعلوم شود كه ايشان

ا از خود ساز و سامانِ خانه ر ملسو هيلع هللا ىلص. ايشان دادجازه ابراي رفتن را  ملسو هيلع هللا ىلص كرد، آنجا مي ماندند حتي ايشان
 نشان ميدهد. را   ملسو هيلع هللا ىلصايشان  ئفو بي تكل گيساد اين وقايع بهمي خريدند. 

ميتوانيم خوشنودي را  ،ملسو هيلع هللا ىلصحضرت امير المؤمنين فرمودند كه امروز با پيروي اسوه حسنه ي ايشان 
 ملسو هيلع هللا ىلصايشان  در مورد جايگاه بلند. تحت نظر قرار بدهيمرا  ملسو هيلع هللا ىلصبدست آوريم. در هر كار اسوه ي نبي 

و انسانِ كامل بود و با مه كاملتر ان كه از هن انسآ :حضرت مسيح موعود عليه السالم مي فرمايند
به سبب حشر، قيامت اول در دنيا پديدار شد. و  نيز وا بعثت معنوئكه از  ظهور كردهاي كامل  بركت

. آن نبئ مبارك حضرت خاتم االنبيا، امام االصفيا، و شديك عالم كه مرده بود با آمدنِ ايشان زنده 
هستند. اي خداي محبوب و زيبا بر آن نبي نيكو  ملسو هيلع هللا ىلصختم المرسلين، وفخر النبيين جناب محمد مصطفي 

در دنيا نازل نكرده اي. اگر اين نبئ عظيمي المرتبت رحمت و درودي باد كه از ابتدايي دنيا بركسي 
، اگرچه همه ي نباشد، در دست ما نددصداقت انبيا كه در دنيا آمده بوبر  نيامده، آنگاه هيچ دليلي



است كه آنان به زمره ي صادقان  ملسو هيلع هللا ىلصايشان مقرب و وجيه و محبوبِ خدا بودند. اين احسانِ اين نبي 
  للهم صلِ و سلم و بارك عليه.اشمرده شدند. 

و اعالم كردند كه بعد از نماز  حضور انود در آخر بر وفات خانم سلمي غني ذكرِ خيرِ وي فرمودند
 .كرد ادا خواهيمغايبش  جنازه ينماز  ،جمعه

 


