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مهدي و مسيح موعود سيدنا حضرت امام  عيسوي پنجمين خليفه ي 2017دسامبر 22 روز جمعه
اهللا تعالي بنصره العزيز در مسجد بيت الفتوح لندن، خطبه منين حضرت ميرزا مسرور احمد ايده اميرالمؤ

جمعه را ايراد فرمودند كه طبق معمول با ترجمه به زبان هاي مختلف روي شبكه ام تي اي به صورت 
 پخش گرديد. زنده

شان و فضايل صحابه كرام و  درحضرت امير المؤمنين در آغاز خطبه فرمودند كه در خطبه ي گذشته 
 چون وقت كم بودبيان كردم ولي را ه . سرگذشت زندگئ بعضي از صحابسخن گفتم الگوي ايشان

همه ي  اكنون . ولي از نامه هاي مردم به اين نتيجه رسيدم كهكنمرا بيان  منتوانستم كه تمامِ يادداشت
الگوي ايشان توجه كنند. يك صحابئ  به پيروئيادداشت را بيان كنم تا بر زندگانئ ايشان اطالع يافته 

براي رفتن به نجران فرمان دادند و  ملسو هيلع هللا ىلصرا، نبي اكرم  رضي اهللا عنهجليل القدر حضرت ابو عبيده بن الجراح 
 رضي اهللا عنهامينِ اين امت عبيده بن الجراح ه هر ملت يك امين دارد و اي امت من!نسبت به ايشان فرمودند ك

مجروح شدند. حضرت ابو عبيده  ملسو هيلع هللا ىلص حضوركفار دوباره حمله كردند  هستند. هنگام جنگ احد وقتي
دندانش  در اينكار دورا بيرون كشيدند و  ودخَ حلقه هاي ملسو هيلع هللا ىلص اكرم رسول مبارك گونهبن الجراح از 

فهم و كه نشانگرِ فروتني، تعاونِ باهمي و  حادثه ايبود.  فداكاري. اين نمونه ي عشق و شد شكسته
مسؤليت اميرِ لشكر  رضي اهللا عنه كه يك بار عمر بن العاص آمده است اينگونهدر معامالت است  فراست

در  ملسو هيلع هللا ىلص آنحضرت . ولي تعداد دشمن زياد بود و ايشان به كمك اضافي متقاضي شدندسپرده شدند
بطورِ كمك روانه فرمودند و فرمان لشكري را  رماندهئ حضرت ابو عبيده بن الجراحسركردگئ و ف

شروع كردند   رضي اهللا عنه ولي حضرت عمر بن العاصكار كنيد. رايزني يكديگردادند كه با مشورت و 
جر و به جاي  فرمانِ ايشان هست. در اين موقعتحت  سپاه كمكيفرمان دادن به اين لشكر گويي اين 

كنيد  كمكاين بود كه باهم  نبوي فرمانكه چون ايشان گفتند  ،كه من هم آزادانه امير هستمبحث 



بدين سبب من هر سخنِ شما را مي پذيرم. پس امروزه مسلمانان محتاج به اين الگو هستند كه بعضي 
 اوقات اختيار خود را بايد براي تعاون باهمي ترك كنند. 

موجود هم  در اين مورد حضور انور ايده اهللا تعالي فرمودند: دشمن را گرويده ساختن، مثالش
پادشاه روم لشكر فرستاد. حضرت ابوعبيده بن الجراح بعد از مشورت فيصله كردند كه  كه چون است

ميليونها ارزش آن  دادند وپس به مردم  ترك كرد و همه جزيه كه وصول كرده بودنداين شهر را بايد 
بگرداند.  بازند كه خداي متعال شما را دل دعا كرد ته بود. آنگاه مردم داشتند گريه مي كردند و از

فرمودند كه او درميان مردم سخي  ملسو هيلع هللا ىلص وي رسول اهللاسپس الگوي حضرت عباس است كه درباره ي 
 . استترين 

 از و برادرِ حضرت علي بودند.  ملسو هيلع هللا ىلص اكرم نبئحضرت امير المؤمنين فرمودند: حضرت جعفر كه عموزاد
عده اي از اسالم را پذيرفتند و به حبشه هجرت كردند. وقتي مردم مكه آگاه شدند آنان  ،زمان ابتداي

دين نو را آغاز كرده اند.  ،با هديه ها در حضورِ نجاشي فرستاند و گفتند كه اين مردم ديوانه مردم را
به  موقع حضرت جعفر ، مسلمانان را حضور خود خواست درآنمكه اهالئنجاشي بعد از شنيدنِ سخن 

 ناتوانما بود. مرد مقتدر،  عادتبوديم، مردار مي خورديم و بدكاري  بي سوادما  سخن درآمدند كه
را مي گرفت. خداي متعال درميان ما رسول خود را مبعوث ساخت. او ما را به توحيد و عبادت خدا 

روغگويي و تاكيد كرد و از خون ريختن و د ارحامدعوت نمود. ما را به صدق و امانت و صله 
ي عدل شما شنيده بوديم آوازه قومِ ما خالف وي شد. ما  اين خوردنِ مالِ يتيم منع ساخت. در واكنش

آن كالمي كه نازل شده بخوان. وقتي سوره  از اشي گفت كهم كه بر ظلم نخواهد شد. نجو اميد داري
ت و بعد مسلمانان را ساز يك چشمه امريم خوانده شد شروع به گريه كرد و گفت اين و كالمِ مسيح 

 ياري كرد. به مسلمانان  ،آزادي داد و همينگونه فراست ايشان براي آنجا زندگي كردن

مي  عاليايشان لباسِ زيبا و  صحابه مصعب بن عمير بودند. يايده اهللا تعالي فرمودند يك حضور انور
سختيها كه با ايشان روا شد  پذيرش اسالم،ولي بعد از  گذراندندپوشيدند. دوران جواني در ناز و نعم 

به مجلس رسول اكرم تشريف  روزي. پوشيدندي پيوند ادار لباسپوستش كنده شد و  آنبه سبب 
و كنوني  سابقوضعيت  مقايسه كردنپاسخ دادند با  قلباز صميم م كردند، نبي اكرم آوردند و سال



محبت با رسولِ خدا او را اشكبار شد فرمودند من مصعب را ثروتمندترين مرد مكه ديدم و  چشمانشان
به مردم مدينه پيام اسالم او  ،ر دعوت الي اهللا بسيار چيره دست بودند. ايشان دانداخته استبه اين حال 

 رساندند.

ايشان را در موقع  آنحضرتصحابي بودند  نيزحضرت امير المؤمنين فرمودند: حضرت سعد بن ربيع 
ايشان الگوئ اعالي فداكاري را نمايش دادند مواخات مدينه برادرِ عبدالرحمن بن عوف ناميدند. 

 به شما مي دهم و من دو همسر دارم يكي از آنان كه مي  خود را دارايايشان گفتند كه من نصف
حضرت عبدالرحمان گفتند من مرد تاجر هستم خواهيد او را طالق مي دهم تا شما با او ازدواج كنيد. 

خيلي ثروتمند شدند. حضرت سعد بن ربيع در جنگ بدر شهيد  بازار راهنمايي كنيد. بعدا سويلطفا به 
كسي را  ملسو هيلع هللا ىلص رسول اكرمدشمنان بودند بعدا  زيرِ شكنجه ي سختشدند. آنحضرت ديدند كه ايشان 

سالمِ  ملسو هيلع هللا ىلص گفتند به نبي اكرم دراين حال فرستادند تا حالش دريافت كند او ديد كه ايشان مجروح بودند
محافظت كرديم شما هم بايد  ت راكردند ما با جانهائ خود اين امان توصيهمن برسان و به قومِ خود 

 . نگهداري كنيد

بر من مستولي  اگر يكي از آنان حضور انور فرمودند كه يك صحابي مي گفتند كه سه حالت است
ميشود دوم آن  رهچياول آن كه به وقت تالوت بر من خشيت  شود فكر كنم كه از اهل جنت مي شوم.

و سوم آن كه به وقت شموليت در جنازه ايجاد  كه به وقت شنيدنِ خطبه ي نبي اكرم بر من وارد شود
 فكر كنم كه من از اهل جنت هستم.  بيابدمي شود اگر اين حالت بر من دوام 

كه چرا به نماز نيامدند؟ سپس  پرسيدنددرباره دو شخص  حضور انور ادامه دادند: كه نبي اكرم
الزم  آنگاهمي شويد گر به اهميت اين آگاه افرمودند كه نماز فجر و عشا بر منافقين خيلي گران است. 

با حكمِ نبي اكرم سه سال  ند، ايشانپيدا كردسپس يك صحابي سو دينار به نماز خواهيد شتافت. 
صحابي  از اين استفاده كن. اگر ميحواهي اعالم كردند و بعدا نبي اكرم فرمودند كه حاال آندرباره 

درود بخوانم. رسول  ميخواهم تنها نمازدر به وقت دعا كه پيش رسول اكرم آمد و گفت ميخواهم 
يكبار كسي را فرمودند كه اگر اين كار مي كني همه اندوه و غم هاي شما بخشيده مي شوند.  ملسو هيلع هللا ىلص اكرم

براي حصولِ زكات فرستادند. بر مالِ يك صحابي نصابِ زكات، شترِ يك ساله بود. او گفت من شما 



داكارئ وي خوشنود شدند و فرمودند كه خداي متعال شما را شترِ بزرگ خواهم داد. رسول اكرم بر ف
 را بهترين پاداش بدهاد. 

حضرت اقدس فرمودند كه حضرت مسيح موعود مقام و مرتبت صحابه را ارائه داده ميفرمايند كه در 
دست آنحضرت چه چيزي بود كه به سبب او صحابه آنقدر صدق را نمايش دادند و نه تنها از بت 

ايشان نابود شد و ايشان  درونِ وق پرستي برگشتند بلكه در واقعيت طلب و آرزوي دنيا ازپرستي و مخل
نثار بودند گويي هريك از ايشان ابراهيم بود. ايشان با جنب و جوش در راه خدا  بيننده ي خدا شدند.

بلكه بعضي از صحابه كه جام شهادت  شوند.قبول داشتند كه در راه خدا ذبح  ايشان با اخالص كامل
طوري كه در اين آيه اشاره شد.   وجود دارد نقصيد در صدقِ ايشان ه نوشيدند گمان كردند كه شان

) يعني بعضي شهيد شدند و بعضي در انتظار هستند كه كي شهادت 24فمنهم من قضي.... (االحزاب: 
 نصيبِ ما خواهد شد. 

قتبسي بابت صحابه رضوان حضور انور از كتاب سر الخالفه مالِ حضرت مسيح موعود عليه السالم م
اهللا عليهم را تقديم فرموده افراد جماعت را توصيه كردند دعايي است كه خداي متعال همه احمديون 

 را پيرو به الگوئ اين روشن ستارگان بسازد. و هر عملِ ما براي رضايت خدا بشود.

خير كردند و فرمودند كه  در آخر بر وفات خانم عريشه همسرِ آقاي فهيم از هالند، ساكن بنين ذكرِ
 را غائبانه مي خوانيم. اش بعد از نماز، نمازِ جنازه


