
 ن الرحیمبسم اهلل الرحما

 جمال محمد استی افد و دلم جان

 آل محمد است خاکم نثار کوچه

 «4102 اکتبر  42 »جمعه خطبهخالصه 

در روایات اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السالم جنبه های پند و نصیحت و تاریخ و سیرت 

 حضرت مسیح موعود علیه السالم وجود دارد.

علیه السالم و حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه از روی روایات سیرت حضرت مسیح موعود 

 سیدنا حضرت مصلح موعود

باآنکه جهت حقانیت حضرت مسیح موعود علیه السالم طاعون پدید آمد اما ایشان از روی همدری 

 ، متضرعانه دعاها می کردند.مخلوقبا و دلسوزی 

اکتبر  42حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط 

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از 4102

ایده میرزا مسرور احمد حضرت  سیدناامام مهدی و مسیح موعود حضرت پنجمین خلیفة  4102  اکتبر 42 ،جمعهروز 

مختلف  ایزبان هبه  هجمایراد فرمودند که با تر طبه جمعهفتوح موردن لندن خالبیت مسجد از  تعالی بنصره العزیز اهلل

 زنده پخش گردید.به صورت  یم تی اروی شبکه ا

 بخشی از سخنرانی حضرت مصلح موعود رضی اهلل را فرمودند: اهلل تعالی بنصره العزیزحضرت امیرمومنان ایده سیدنا 

رویدادها و سخنان اصحاب حضرت مسیح موعود در الفضل بین المللی خواندم. در آن ایشان توصیه نمودند که احوال و 

علیه السالم را در رشته تحریر درآورید. چون زمانی فرا می رسد که این کار خیلی ارزشمند می گردد. در این احوال و 

رویدادها جنبه های پند و نصیحت و تاریخ و سیرت حضرت مسیح موعود علیه السالم و اصحابشان وجود دارد. و این 

 د بود.سائل آینده خیلی مفید خواهبرای حل م

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی برخی رویدادهایی را که حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه تعریف کردند، تقدیم 

ایشان افزودند: من نیز بعضی اوقات چنین رویداد و روایات را بازگو می  نمودند. و با استناد به آن پند و نصیحت دادند.

بنابراین تالش می کنم که چنین سخنان  که مردم روی ایم تی ای بیش از همه خطبه جمعه را گوش می دهندکنم چرا 

 تا بیشترین مردم برسند.



حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: یک بار حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه در کودکی برای نماز جمعه 

نماز جمعه برگشتند. به خاطر این حضرت مسیح موعود علیه السالم از ایشان  رفتند اما بنا بر گفته کسی بدون خواندن

ن خویش توصیه کردند که باید والدین بچگا این رویداد یلی بازپرس کردند. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه با بیانخ

اشند. حضرت شدیدیشان می ب والدینی که بچگان خویش را پای بند به نماز نمی سازند دشمن را پای بند به نماز بسازند.

امیرالمومنین ایده اهلل تعالی برخی رویدادهای پند آموز شخصی حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه که ایشان خودشان 

در سخنرانی های خویش تعریف کردند را عنوان کردند. مثالً در کودکی بیماری ایشان و مهربانی و شفقت حضرت 

حضرت خلیفة اول رضی اهلل عنه قرآن و بخاری خواندن و چند رویداد دیگر تعلیم  همراه نیز مسیح موعود علیه السالم

 و تربیت حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه را تعریف نمودند. 

حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه فرمودند پیامبران جهت تربیت مردم حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: 

در راستای عظمت ایشان موعود علیه السالم عظمت قرآن و نماز را دلها قرار دادند.  مبعوث می گردند. حضرت مسیح

فرمودند: نباید از اعتراض و ایرادی بر قرآن نگران شد بلکه پی جواب آن باید تالش کرد چون قرآن محافظ  شریف قرآن

د متعال ازبین برود، انسان ماست نه محتاج حفاظت ما. در خصوص عظمت خداوند متعال می فرمایند: اگر بیم از خداون

 در گناه و معصیت می افزاید بنابراین هرگز احساس گناه را ازبین نبرید تا توفیق نیکی را بیابید.

احساس همدری و دلسوزی حضرت مسیح موعود علیه  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: در این روایات

ایشان طاعون ظاهر گشت و مردم السالم برای مخلوق نمایان است. زمانی طبق وعده های خداوند متعال برای تایید 

ر اگر همه مردند بکردند که می ایشان متضرعانه برای حفظ مردم از این طاعون دعا آنگاه  ؛را به کام خود گرفت زیادی

سی ایمان خواهد آورد. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه فرمودند: پیامبران خدا برای شخص خویش غیرت من چه ک

 عزت و اقبال خداوند متعال سخن می رانند.نشان نمی دهند بلکه از بهر خدا غیرت را نشان می دهند. ایشان برای 

مورد افضال الهی قرار می گیرد. و  طره های دریاحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: جماعت احمدیه مانند ق

رشد و ترقی جماعت احمدیه نشانه بزرگی حقانیت حضرت مسیح موعود علیه السالم می باشد و کسانی که این صداقت 

رویداد  رت امیرالمومنین ایده اهللحض ند.خداوند متعال نمی رسانند بلکه خود ضرر می کن را قبول ندارند، هیچ زیانی به

شما جلوی مردم را می گیرید اما مردم به  یشان معاندی را این جواب دادند:ردند که ایک صحابی آقای پیرا را عنوان ک

 قادیان می روند. در نزد حضرت مسیح موعود علیه السالم برای دیدارصدها نفر  روزانهحرف شما گوش نمی دهند و 

 متعال ما را در غیرت دینی و تعلق باهللدر پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند: خداوند 

ودمان خبیفزاید و توفیق خدمت انسانیت با صبر و شکیبایی بدهد و بر تکبر ما فروتنی و شکسته نفسی غلبه یابد و ما 

 بسازیم. آمین.  ،طبق انتظاری که حضرت مسیح موعود علیه السالم از ما داشتندرا 

 


