
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جان ودلم فداي جمال محمد است

 اَل محمد است هخاكم نثارِ كوچ

 ، در مسجد بيت الفتوح لندن2017 دسامبر 27 هجمع هخطب هخالص

دي و مسيح موعود سيدنا هحضرت امام م ي هعيسوي پنجمين خليف 2017دسامبر 27 ،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

 هقاديان شروع شد ي هساالن هفضل خداوند متعال جلس هامروز ب :فرمودند هغاز خطبآحضورانور در 

 مردمِو سالمتي بگذرد و  خير و خوبي هب هجلس اين روزِ هرسه هاست و از خداي متعال دعا كنيد ك

خدا كند  - ورندبيادست  هب خاصي را دفه تا اند همدآ هبراي شركت اين جلس هك بااخالص جماعت

و  سعي كردن واهدر محضر خداوند متعال دعا ،دف استهن آ - ددست بياورن هدف را بهن آايشان 

در بستگي با خداي  كردن پيشروي ،بسازند تربهاي علمي و عملي خود شان را هكردن تا حالت  تالش

ا را هدعا اين - خاصي را نشان دادن هتوج ا هدعا هنسبت ب هكرد هاستفاداز اين محيط معنوي و متعال 

 .است مخصوص كردنهم براي پيشرفت جماعت  هبلك تخصيص دادن ذات خويش ا برايهتن هن

ت هكشند، در جمي  هتوطئدارند  دنيا همنطقيچ هجماعت در  رسانيزار آبراي  همخالفان جماعت ك

او از  هدعا كردن كاين خداوند  كمك و تاييد و ياري خاصِ حصول براينيز  ،نآخنثي كردن 

ا و هكار حالت عمومي مسلمانان و الزم است. همينگونه دارد همصون نگما را فساد و  هفتن هرگونه

وسلم انجام  هعلي نام خداوند متعال و رسولش صلي اهللا هب ا ها و حكومت ه هبرخي گرو هاعمالي را ك

 م واجبهبر ما دعا كردن ا هنآ درمورد امروز اند، هوردآروي ظلم و ستم   ها بهنآدر واقع  ندهمي د

عاشق  ،السالم هدر روستايي حضرت مسيح موعود علي اهدر اين روز همردماني ك هطور ويژ هب است.



دف همورد  را اند، ايشان بايد اين مقاصد همدآم هوسلم گرد  هعلي نحضرت صلي اهللاآراستين 

دف هن آبراي   هك ندهن خودشان جاي بدهرا نيز در ذ مطلب اين بايد ايشان .ندهخودشان قرار بد

 شده بودند. هت تكميلش فرستادهج برايالسالم   همسيح موعود علي حضرت هك م دعا كنندهخاصي 

  هك م دعاكنيدهبراي اوضاع دنيا  طور عموم همچنين بهتعالي بيان فرمودند:  اهللا هحضور انور ايد

اي هدعا هب دنيامردمان امروز  ي مصون بمانند،هتباا از هنآتا  ادهبدم هدنيا را عقل و فمردم خداي متعال 

 را  ي قاديان هجلس كنندگان شركت دارند. السالم احتياج شديدي هپيروان حضرت مسيح موعود علي

 يخدا ها كنيد كهدعا هم كهقرار مي د خطابطور عموم مورد  هطور خصوص و افراد جماعت را ب هب

ا اين حقيقت را هنآرا شعور ببخشد تا  هو افراد امت مسلم م عطا كنادهان را عقل و فهمتعال مردم اين ج

دست  هي خداي متعال نمي توانند بقا و نجات را ب هفرستاد پذيرشبدون ايشان  هدرك كنند ك

خدا كند  داخل شويد. هرا درك كرد چيز پس اين شويد مي سال نو وارد هب شما داريدچون بياورند. 

 .م را بدست بياورندها عقل و فهنآ

تقديم  را السالم هحضرت مسيح موعود عليتعالي در مورد محتواي دعا مقتبسات  اهللا هحضور انور ايد

 يشباشد دعا هصافي نداشت هكسي سين هالسالم مي فرمايند: تاوقتيك هايشان علي كه بيان كردند نموده

دعا شرف قبوليت نمي يابد.  ،باشد در كار امور دنيوي عناد تهدر ج چوند شد. هنخوا هرگز پذيرفته

فراموشي  هاي شخصي را بهساير ناراحتي و دلتنگي  هچيزي حتمي درمورد پذيرش دعا اين است ك

ا مردم قاديان در محيط هامروز: فرمودند ايشان .شرط است اضطرابحالت ت قبوليت دعا هج بسپاريد.

ن آ هن حالت خاصي را ايجاد كنند كآا و نوافل شان ه، بايد ايشان در نمازسر مي برند هخاصي ب

 مردم .كرد هاين جانب توج هطور عموم ساير افراد جماعت بايد ب هب .، حالت اضطراب استحالت

ي ها و ذكر الهن بايد اوقات خود را در دعاآاي اين و هجايي حرف  هرفتن ب هدر حالت را را نجاآ

گويي زبان مي  هرزها نام هدعا تن هرگز فكر نكنيدكهالسالم مي فرمايند: اين  هعلي ايشان .دبگذران

 همي باشد طوريك هگوناين سايل حالت .مي شود هن زندگي دادآبعداز  هك است مرگ يك دعا باشد.

فيض و  هك دارد تاثير يك دعا .است هشخصيت و خودپسندي خود را از بين بردو  است هشد همرد



ن آجماعت را بايد افراد  هم درخور اعتنا مي باشدكهديگري  چيز يك .خود جلب مي كند هبفضل را 

 .يز بورزندهگويي پر هودهاز بيد يعني، نهقرار بد گزينشمورددرم هرا 

باشد پس در  همدآ رواق در خدا چون .يدآدر رواق وجود در  وندخدا ،داشتن زبان هنگا پاك سبب هب

يك  هالسالم مي فرمايند: گنا هايشان علي ديگر م بيايد.هدر درون  هجايي تعجب است ك هن موقع چآ

ي  هسلسل .بردر و محبت را نيز از بين مي هد و مهمي د هرا خاتموند بيم از خدا هر مي باشدكهنوع ز

 موفقيت و ايجابت هپاي همان دعا بهكنيد و فقط  هاستفاد هيد و از دعا و توبهاز دست ندزگز هدعا را 

  كند. هدعا را پيش ،شدن مشكلي هاز مواج پيش بايد انسان .مي رسد

ون از خداوند خواستار ياري چبا بيان اوصاف مومنان مي فرمايند: حضرت مسيح موعود عليه السالم 

مستولي شود ن يك نوع انسجام مي باشد كه گونه اي رقت و سوز وگداز بر وجود آايد در شويد ب

ان هخوا از اگر .محبت در يكجا جمع نمي شود دو .د شدهخوا هدرب نجات گشودن موقع آپس در 

 هنصورت خداوند بآيد ليكن اگر خواستار دنيا مي شويد پس در آخداوند مي باشيد پس دنيا گير مي 

 .يدآدست نمي 

دعا مستجاب  ،خداوند هبرامش خود آسپردن راحت و  در نتيجهتعالي فرمودند:  اهللا هحضور انور ايد

 مه و اند هظالم واقع شد ت نفس خويشهجدر هاند ك هگون اين برخي: فرمودند ايشان .مي شود

حالت مقدم، ر دوه، پيشي مي گيرند يزگاريهپرو م در تقوا هروي را بكار مي برند و  هاعتدال و ميان

 يك در .و نيكوكاري سبقت بگيريد  تقوا در بايد .اي معمولي وپايين تري محسوب مي شودهحالت 

مي شود  هگنديد روزي هب راكد باالخرآ ببينيد .رگز ستودني نيسته نمودن توقف و ماندن حالت

 .بايد در حال حركت مي باشيد همواره

 ياري .انسان پيشرفت كند هتعالي فرمودند: براي پذيرش دعا ضروري است ك اهللا هحضور انور ايد

 هشد هدهمشا چيز اين مردم از برخي در .ندهجلو و جلوتر قدم مي ن هشودك مي شان نصيب خداوند

م اينان در يك جا توقف مي نمايند هايشان داراي شوق و دلسوزي مي باشند اما باوجود اين  هاست ك



 .مي افتند زمايشآو  هفتن هسبب زن و فرزندان ب هب مردم اغلب .نجام خوبي نمي بينندو عاقبت ايشان ا

اغلب مصايب و  بنابراين .ن شدند از سبب زن بودآالسالم دچار هدم عليآحضرت  هنخست ك هفتن

 همواره ن كرد.آسوي اصالح و درستي  هبخاصي  هبايد توج .يدآوقوع مي  ها بهنآشدايد از سبب 

در ا را هنيز نيكي و خوبي  هيندآنسل بايد  هم الزم است كه اين .كنيم هبايد برايشان دعا را پيش

 .ضروري است دعا كردن ا را شاملهنآ بنابراين .ندهخودشان رواج بد

 هالسالم را بازگو فرمودندك هتعالي حكايت مذكور ازحضرت مسيح موعود علي اهللا هحضور انور ايد  

خاطر تو  هب هام شد كهاز سبب دعاي پارسايي محفوظ ماند و الدر يك كوالك يك كشتي دريايي 

سرمشق  ساختن براي خود را هميشه همين نصيحتي است كه ما از فرمودند ايشان۔در بردند هجان ب همه

 هن گاآمانند فرشتگان نباشد تاهزندگي  هتاوقتيك داريد هجاري نگ ،سعي و تالش خوب و عالي

 هالسالم مي فرمايندك هعلي موعود مسيح حضرت ۔است هاو پاكباز گشت هوان گفت كمي ت هچگون

 ه، روزي فرا مي رسيد كنمي شوند هرگز خستهدر حال دعا كردن اند و  هك انن اسيرآمبارك باد بر 

 .نمي شويد هاز دعا خست هباد بر تو ك هخجست .د يافتهايي خواهر

 اها و دعاهنمازسوي  هب هالسالم توج هتعالي فرمودند: حضرت مسيح موعود علي اهللا هحضور انور ايد

 زندگي اگر .ندهنشان بد هافراد جماعت ما بايد خود را الگو و سرمشق شد همي فرمايند ك هگرداند

قبل از گرفتن بيعت بود و  هك هنگونآ باشد مي پليد و ناپاك زندگي نيز گرفتن بيعت از بعد كسي

 ايراد مورد را ما او .ن ظالم مي باشدآر مي كند هبدي را تظا هباوجود داخل شدن در جماعت نمون

ا را خالصي مي بخشد فرمودند: سالح ما هم زندگي ميليونهخاطر يك فرد  هب خداوند .دهد مي قرار

 هشمشير را ب هاست ك هننوشت هيچگاه موعود مسيح مورد در .كرد هاين جانب بايد توج هدعااست و ب

توسط  هداف فقط مي توان بهساير ا اين .مي كند هاز دعا استفاد هاست ك هنوشت هورد بلكآدست مي 

 توانمندي دعا در .فرمودند هو فقير را بيان نمود هپادشا يك رويداد انور حضور .وردآدست  هدعا ب

 پس .باشد فقط از سبب دعا مي باشد هرچه هاست ك همين فرمودها هبار خداوند .اند هادهزيادي ن ايه

 چون د.هشكارا نشان مي دآن را آاز خداوند طلب مي كنيم او  هما پوشيد هرچه .است دعا ما سالح



سالح  .الكت مي رسنده ها از خود بهن موقع دروغ گوآخاصي مي رسند در  هيك نقط هاي ما بهدعا

مين سالحي است ه .كار انداخت هپيروان شان را بايد بمان سالحي همين دعا است و ه پيشرفت ديني

 است ضروري پس .د كردهم خايب و خاسر خواهورد و ديگر دشمنان را آ ا بيرون ميهاز مشكل  هك

تعالي فرمودند: در پايان  اهللا هايد انور حضور .خود را مبذول بسازد هاين طرف توج هر احمدي به هك

السالم مي فرمايند يا رب  هعلي ايشان ۔كردند هم درحق امت مسلمالسال هايشان علي هيك دعا است ك

را  همسلمامت چشمان  تعالي خداي: فرمودند ايشان  ۔۔۔۔۔۔۔اسمع دعائي في قومي و تضرعي في اخوتي 

معاون و مددگار شان شوند و خداوند ما را توفيق  هروشن بسازد و ايشان از مخالف دست بردار شد

ند و تغيير عظيمي را هخاصي را نشان بد هدعا توج ها را ادا كنيم و مردم قاديان بم حق دعهاد تا ما هبد

 مينآ .ادهرا توفيق اين عمل را بد همه متعال خداي ۔وجود بياورند هب


