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دش پوای مدتلف بر ایم تی ای زنذه  انایراد فرمودنذ که با ترجمه سذه در زب

  فرمودنذ: خضور انورسذ.

در عصرخاضر ذذاونذ متعال ظبق وعذه ذویش امام الزمان، مسید موعود و مهذی 

معهود را در غلامِی خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم به عهوان داور و دادگر 

ن را با ازتهاد به تعالیم بود تمام مسلمانا قرارتاده ازت، آن داور و دادگر که فرز

خقیقی ازلام امت واخذه بسازد، و تفازیر نادرزِت ِفَرق و مراوِب مدتلف و اذتلافات 

سان را رفع نموده و امت واخذه به وجود بیاورد و به مسلمانان وخذت ععا کهذ.  فرعی

کهیم که از ور فرقه ازلامی آن افرادی که به جذیت ]به  پز امروز ما مصاوذه می

ای بعجت خطرت امام مهذی و مسید موعود[ تعمق و تأمل کردنذ و درد اذتلافات ادع

بین فرق ازلامی را اخساس نمودنذ، آنها با به کارگیری علم و عقل و با دعاوا به 

جماعت خطرت مسید موعود علیه الصلوة والسلام پیوزتهذ و ور زال شذوا وزار 

اخمذیه جماعتی نیست که بر  سونذ. پز جماعت نفر به جماعت اخمذیه ملخق می

ای یا مروبی یا به زبب اذتلاف عقایذ و شرح و تفازیر به وجود  مبهای اذتلاف با فرقه

آمذه باسذ بلکه این آن جماعتی ازت که ظبق پیصگویی خطرت پیامبر اکرم شلی 

الله علیه و زلم و وعذه ذذاونذ متعال توزط غلام شادق خطرت پیامبر اکرم شلی 

 .و زلم در آذرالزمان تازیز سذه ازتالله علیه 

فرمود: تمام  خطرت مسید موعود علیه السلامذذاونذ متعال در وخی ذود به 

مسلمین را که بر روی زمین قرار دارنذ، بر دین واخذ جمع کن. پز این آن کاری ازت 

که ذذاونذ متعال به ایصان مخول نموده ازت و ومین کار بعذ از ایصان با پیوزتن به 

افت و بیعت با ذلیفه وػیفٔه جماعت تازیز سذه توزط ایصان ازت و ومین کار ذل

دویم  را ما از شذ و سی زال گرسته به فضل و لعف ذذاونذ متعال داریم انحام می

کهیم یا از زمانی که نؼام ذلافت برقرار سذه ازت یعهی شذ و دوازده زال داریم می

و   ایات دادگاوی و زدتگیریو سک  باوجود مواجه سذن با مدالفت سذیذی

سود. ومانا ما از نصر  پیامی مبتهی بر شلد و امهیت به ومگی داده می  دسهامگویی



از شذوا زال غیر از چهذ دوه اول،  .دادن خق و گفتن خق دزت بر ندواویم داست

انذ. در این  کرده مسلمانان به اذتلافات روی آورده و وخذت و یگانگی ذود را زست می

ا در ماه مخرم وستیم که در تقویم ازلامی اولین ماه زال ازت، اما سوربدتانه ایام م

گرایی قتل و  در آغاز زال جذیذ ازلامی در چهذین کصور ازلامی به زبب فرقه

یذ بررسی کهیم که چعور ما بایذ به تعمق و تامل بهصیهیم و با .افتذ غارتگری اتفاق می

زیم، بایذ تعمق کهیم که چهانچه سرور و مسلمانان را امت واخذه بسا توانیم می

ما خطرت ذاتم الانبیا دمحم مصعفی شلی الله علیه و زلم پز از پیصرفت  معاع

ازلام به دوران فیح اعوج ذبر داده بودنذ آنگاه این مسده وم که داده بودنذ که ذلافت 

هیم آن از این علمانما و کورچصم پیروی نکهیذ ببی. بر ظریق نبوت برقرار ذواوذ سذ

موعود چه کسی ازت، لازم ازت او را بحوییم و ببیهیم که کیست که ذذاونذ متعال او 

وا  را برای نصئه دوم ازلام برانگیدته ازت. یکی بایذ برانگیدته سذه باسذ، ما اخمذی

گوییم که آن فرد موعود موزز جماعت اخمذیه، خطرت میرزا غلام اخمذ قادیانی  می

ونذ متعال به ایصان مسئولیت نصئه محذد ازلام زپرده علیه السلام ازت و ذذا

دوذ و در آیهذه وم انحام ذواوذ داد و  ازت و به دزت ایصان این کار را انحام می

وا و فسادوا را به شلد و امهیت تبذیل ذواوهذ کرد. پز اگر ما عقل داریم  ایصان نزاع

یا نصان دادن کیهه و ذصم نبایذ ماه مخرم را ماوی فقط برای ابراز تأزف و زوگواری 

در عصرخاضر به  .ذود قرار بذویم بلکه بایذ آن را ماه مهر و مخبت به ومذیگر بسازیم

توانیم مسلمان  مقام و مرتبت داور و دادگر رزانذه ازت و فقط در این شورت می

 رو ذود بسازیم.  توانیم دنیا را دنباله خقیقی ذوانذه سویم و فقط در این شورت می

باری خطرت مسید موعود علیه الصلوة والسلام فرمودنذ: موقعیت من، موقعیت یک 

آذونذ یا ملا نیست بلکه مقامم ومچون پیامبران ازت، مرا مردی آزمانی بپریریذ 

توانذ خل و فصل  وا و دعواوا که بین مسلمانان وست در دمی می آنگاه تمام این نزاع

ه از ظرف ذذاونذ متعال به عهوان داور فرزتاده ای که ماموری ک سود. قرآن را به گونه

سذه، معهی ذواوذ کرد، ومان معهی درزت ازت وگرنه دعواوای سیعه و زهی تا 

مادامی که ایهها روش ذود را روا کرده و از مهؼر من امور را  .ابذ خل سذنی نیست

دم گویی و بذدوهی نزد ور آ توانهذ به خق برزهذ. دسهام بررسی نکههذ ورگز نمی

توانذ از عبادت  ای نیست پز آن نزد ذذای قذوس چعور می شریفی چیز پسهذیذه

گویم که نزدم بیاییذ و به من گوش کهیذ تا بتوانیذ  سمرده سود! به ومین ذاظر می

  .خق را ببیهیذ

خطرت مسید موعود علیه السلام مقام و مرتبت و بزرگی ذلفای راسذین را در جایی 

توانذ مومن و مسلمان  دانم که ویچ کسی نمی نذ که: و من میا ایهگونه بیان فرموده

باسذ مادامی که به شبػه ابوبکر و عمر و عجمان و علی رضوان الله علیهم اجمعین 



درنیایذ. آنها دنیا را دوزت نذاستهذ بلکه ایصان زنذگی ذود را در راه ذذا وقف کرده 

 بودنذ. 

ید موعود علیه السلام ازت که برای پز این مقام و مرتبت آنها در نگاه خطرت مس

گصتن مومن و مسلمان خقیقی لازم ازت که این چهار ذلیفه الگو و سرمصق ذود 

 .ما سرمصقهذ قرار داده سونذ. پز جماعت اخمذیه بر این باور ازت که ومه ایهها برای

تا  کهم وا از گفتارسان را تقذیم می برای سهاذت مقام ور یک از آنها من بعطی برگرفته

سونذ و ومچهین جوانان بفهمهذ که در  کسانی که تازه به جماعت اخمذیه ملخق می

فرمایهذ: در آن دوران  خطرت مسید موعود علیه السلام می .این رازتا اعتقادما چیست

در ایهچهین شرایط خطرت ابوبکر ذلیفه سذ، پز  ،]یعهی در اوایل دوران ذلافت ابوبکر

وی چقذر با مصکلات روبرو سذه بود. چهانچه وی دل  توانذ تصور کهذ که انسان می

داست و رنگ ایمان خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم را در ذود  قوی نمی

گصت اما  سذ و وی دزتپاچه می نذاست آنگاه این شرایط برای او بسیار زدت می

اذلاق ایصان خطرت به او افتاده بود، تاثیر  زایه پیامبر بود یعهی زایه آن  شذیق وم

بر او سذه بود و دلش سرسار از نور یقین بود لرا آن سحاعت و پافصاری را نصان داد 

معمئهم که اگر  .نؼیر ازت شلی الله علیه و زلم کمکه بعذ از خطرت پیامبر اکرم 

بود. آن  بعذ از خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم ابوبکر نبود، ازلام وم نمی

وای دسمهان و خفغ کردن شریعْت  ال برای مخافؼت ازلام از خملهزمان ذذاونذ متع

خطرت ابوبکر شذیق را بلهذ کرده بود و ایصان به زبب تربیت ذاِص خطرت پیامبر 

اکرم شلی الله علیه و زلم و ارتباط ذاص با خطرْت ازلام را خیات ]محذد[ داد و 

گ ابوبکر شذیق ازت که خطرت افزودنذ: این لعف بزر  خمله دسمن را ذهجی نمود. آن

وی ازلام را دوباره برقرار زاذت و با قذرت ایمانی ذود تمام یاغیان را محازات کرد و 

شلد و امهیت را ومانگونه برقرار نمود که ذذاونذ متعال فرموده و وعذه داده بود که 

من توزط ذلیفه رازتین امهیت را برقرار ذواوم کرد و این پیصگویی در ذلافت 

یق به تخقق رزیذ و آزمان و زمین در عمل در این باره سهادت دادنذ. پز خطرت شذ

تعریف شذیق این ازت که در وجودش شذق و رازتی به این مرتبه و کمال بایذ 

 وجود داسته باسذ. 

زپز خطرت اقذس مسید موعود علیه الصلوة والسلام با ذکر اوشاف و مقام 

ذ: مقام و مرتبت خطرت عمر رضی الله فرمایه خطرت عمر رضی الله عهه در جایی می

دانیذ که از میان شخابه چقذر بلهذ بود ختی گاوی اوقات ظبق نؼرش قرآن  عهه را می

  . سذ شریف وم نازل می



زپز در جایی دیگر با ذکر خطرت ابوبکر، خطرت عمر و خطرت عجمان به 

دنذ: پروردگارم بر من آسکار نموده ازت که خطرت ظور جمعی فرمو

ابوبکر شذیق و خطرت عمر فاروق و خطرت عجمان رضی الله عههم افراد 

نیکوکار و مومن بودنذ و از میان کسانی بودنذ که ذذاونذ متعال آنها را 

 .برگزیذ

لوة والسلام با ذکر مخازن و زپز خطرت اقذس مسید موعود علیه الص

فرمایهذ: ایصان رضی الله عهه نیکوکار  مقام خطرت علی رضی الله عهه می

ای وم سکی وجود  در این امر ذره ...و پاک و از عزیزترین بهذگان ذذا بودنذ

وت و خحت نؼیر زدا نذارد که خطرت علی امیذ جویهذگان خق و نمونه بی

اما دوران ذلافت ایصان دوران شلد و امهیت ذذا برای بهذگان ذذا بودنذ. 

وا بود. عامه مردم درباره  وا و ػلم و تعذی و ظوفان نبود بلکه دوران فتهه

اما خق این ازت که خق با  .تهذذلافت ایصان و ابن ابی زفیان اذتلاف داس

علی مرتطی بود و ور کسی که در دورانصان با ایصان جهگیذ، سرکصی و 

 د.بػاوت کر 

فرمایهذ: بدذا قسم آنها چهان افرادی بودنذ که به ذاظر کمک به  میزپز 

ذیر کائهات شلی الله علیه و زلم در میادین مرگ پابرجا مانذنذ و به ذاظر 

 .ذذا پذران و پسران ذود را روا کردنذ

پز این درکی ازت که خطرت مسید موعود علیه الصلوة والسلام درباره 

انذ و ومین مقامی ازت که وقتی  دهمقام و مرتبه این چهار ذلیفه به ما دا

 .که ور مسلمان به آنها ذواوذ داد، مسلمان خقیقی ذوانذه ذواوذ سذ

خطرت مسید موعود علیه الصلوة والسلام یا درباره عموماً در ارتباط به 

 .و مرتبت ذانذان نبوت را نصهاذتیمکههذ که ما مقام  جماعتصان فکر می

من در این ارتباط وم بعطی معالب را تعریف ذواوم کرد و از روی نوستار 

 .و گفتار خطرت مسید موعود علیه الصلوة والسلام عهوان ذواوم کرد

در خالت بیذاری ایصان را دیذم یعهی با خطرت علی  که من :فرمودنذ 

ایصان یعهی خطرت علی تفسیر کتاب ذذاونذ علام الػیوب  ملاقات کردم.



ازت و اکهون به سما  این تفسیر منمن را ععا فرمودنذ و فرمودنذ که 

الفت ملاقات کردنذ و  من باگویم که ایصان با می من بدذا سود. داده می

و ومراه  ...در دلم انذاذته سذ که ایصان من و عقیذٔه من را بلذ وستهذ

الهبیین وم بودنذ و ومراه ایصان  ایصان خسن و خسین و زیذالرزل ذاتم

و  ،متینتعؼیم لة القذر و پاک و پربرکت و سزاوارذانم زیبا و شالخه و جلی

از غم دیذم و ایصان غم ذود را  مملونور محسم بودنذ که من ایصان را 

مة الزورا پههان کرده بودنذ و در دلم انذاذته سذ که ایصان خطرت فاظ

 ایصان رفتار ذوبی مانهذ مادر مهربان کردنذ. .وستهذ

 :زپز در جای دیگر خطرت مسید موعود علیه السلام فرمودنذ

کهذ.  بذ ذات ازت آن کسانی که زبان ذود را بر کاملان و رازتبازان دراز می

انسانی زبان ذود را برای رازتباز مانهذ خسین یا عیسی  اگر کهرم من یقین دا

 یک سب زنذه بمانذ توان    نمیدراز کهذ و 

خطرت مسید  خطرت مرزا بصیر اخمذ رضی الله تعالی عهه بیان کردنذ که

به زبب عصق با رزول اکرم شلی الله علیه وزلم با  موعود علیه السلام

هابراین موقع ماه مخرم بود و ب .آل و اولاد و اشخاب ایصان مخبت ورزیذنذ

روی تدت در باغ دراز کصیذه بودنذ و  علیہ السلام خطرت مسید موعود

ایصان ذواور ما مبارکه بیگم زلمها و برادر ما مبارک اخمذ مرخوم که از 

بیایذ : ذا کردنذ و فرمودنذپیش ذود ش ،تمام برارد و ذواور کوچک بودنذ

پز با روش دردناک رذذاد سهادت ز دازتان مخرم تعریف کهم. برای سما

امام خسین رضی الله عهه تعریف کردنذ و ایصان این رذذاد را تعریف 

اسک از چصمانصان سرازیر بودنذ و از بهذ انگصت تمیز کردنذ و  می

 کردنذ.  می

 ازت کهایمانی  باعث سقاوت و بیاین امر بی نهایت ایصان فرمودنذ: 

بزرگ و کسی که خسین یا از فردی  ذنخسین رضی الله عهه تخقیر کرده سو

آورد، ایمان ذود را به  ائمه معهرین تخقیر کهذ یا واژٔه بذ به زبان ذود می

  .کهذ باظل می



چعور ممکن ازت که خطرت مسید موعود علیه السلام تمام این  پز

ادراک  گوییم که با آل دمحم مخبت نذاستهذ. وا گوش کردنذ و ما می خرف

 ایصان توانذ به آن رزذ و دیگر نمی مخبتی که ایصان داستهذ ویچکز

اما ایصان به آنان از واقعیت آگاه  اما اول تصیع اغراق کردنذگفتهذ  ومین

، آنان را وم اشلاح فرمودنذ و ومین و جائیکه اول تسهن استباه کردنذکردنذ 

ایصان را  ،کار خکم و عذل ازت و ذذاونذ برای گسترش تعلیم واقعی ازلام

گویهذ و ما را  بزرگ به اخمذیان ناسزا می فرزتاد اما باوجود این ور دو فرقهٔ 

را روا دزت سکیبایی دوهذ اما باوجود این ومه  مورد ػلم قرار می

  .کهیم نمی

رونذ و خطرت مسید موعود  انصاءالله این دفعه قربانی ما به وذر نمی

این دفعه پیروزی برای آنان ازت که شفات علیه ازلام در جای فرمودنذ که 

ور چه قذر  و و شلوات وم بدوانیم بسیار دعا کهیمبایذ  پز .خسیهی دارنذ

 ذذاونذ در .سود آنقذر زود پیروزی نصیب ما می .سویم زیاد پیش ذذاونذذم 

 این ایام مخرم موػب تمام مسلمانان باسذ.

 

 


