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رويدادهاي استجابت دعا، نوشته هاي حضرت مسيح موعود عليه السالم درخصوص 
 نشانه ها و تاييد الهي، و توصيه به پيروي از فرامين و اندرز مامور الهي

خداوند متعال جهت تاييدم  نشانه هاي فراواني را ارائه داده است و صدها هزار نفر 
 اين نشانه ها را ديدند و شاهد مي باشند.

كه جهت رضايت من رضايت خويش را رها كند و  مي باشدهمراهم فقط همان كسي 
 بر راه من قدم بزند و در اطاعت فنا شده و از جلد انانيت بيرون آمده است.

 العزيز بنصره تعالي اهللا ايده مومنان امير حضرت توسط شده ايراد جمعه خطبه صهخال

 لندن موردن، الفتوح بيت مسجد از 2014 نوامبر  21 در

 ميرزا حضرت سيدنا موعود مسيح و مهدي امام حضرت خليفة پنجمين 2014  نوامبر 21 جمعه، روز
 كه فرمودند ايراد جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بيت مسجد از العزيز بنصره تعالي اهللا ايده احمد مسرور

 .گرديد پخش زنده صورت به اي تي ام شبكه روي مختلف هاي زبان به ترجمه با

از نوشته هاي حضرت مسيح موعود  جمعه خطبه در العزيز بنصره تعالي اهللا ايده اميرمومنان حضرت سيدنا
نه ها و تاييدات الهي را تقديم كرده، توصيه كردند كه به ، نشاسالم برخي رويدادهاي استجابت دعاعليه ال

سخنان فرستادة خدا گوش كنيد كه در همين بركت است و رشد و ترقي اين جماعت احمديه از تقدير 
الهي مي باشد. و بقاي انسانيت منوط به قبول كردن آن است. حضرت مسيح موعود عليه السالم مي 

ناب نواب محمد علي خان برايم نامه نوشت كه امور معاشم بند آمده فرمايند: يك بار رييس لدهيانه ج



است دعا كنيد كه باز شوند. دعا كردم و وحي شد كه باز مي شوند. من توسط نامه به وي از اين خبر 
حضرت مسيح موعود عليه اعتقادش به  ،دادم. سپس بعد از چند روز امور معاشش باز شد. و بعد از اين

محكم شد كه گويي در محبت و ارادت فنا گرديد. سپس ايشان در جاي ديگر مي  السالم به حدي
: چند روزي بود كه جناب سيت عبدالرحمان تاجر مدراس در امور تجارت نگران بود و براي آن فرمايند

 :درخواست دعا كرد. آنگاه وحي شد

ا ��در ’’     ‘‘� � �پاوے� ��ىا �ڑدے �� اس �   م �وے� وہ �بار�ہ ��ٹ

از كند، هيچ كسي  درست شده را خرابكند و كار  درستشده را خراب كار كه خداوند متعال قادر است 
 اسرار خداوند متعال مطلع نيست.

، اول در تجارت پيشرفت صورت گرفت و سپس بعد از مدتي تجارتش يواش يواش اين وحي رخ دادطبق 
 رو به افول كرد و كار و بار خراب شد. 

حضرت اميرالمومنين ايده اهللا تعالي بنصره العزيز پيشگويي آمدن مسيح موعود در دو چادر زرد را در 
كلمات حضرت مسيح موعود عليه السالم مفصالً تعريف كردند و فرمودند: منظور از دو چادر زرد دو 

يك درد سر  اريبيم بيماريي بودند كه حضرت مسيح موعود عليه السالم به آن مبتال بودند. از آن دو
ديابت بود. به اثر دعاي حضرت مسيح موعود عليه السالم خداوند متعال ايشان را از اثر بد شديد و دوم 

هر دوي بيماري مصون داشت. بعد از آن حضرت اميرالمومنين ايده اهللا تعالي مامور حق بودن حضرت 
 سپس قانيت ايشان تقديم كردند. ودر حرا مسيح موعود عليه السالم و پيشگويي هاي قرآن و نشانه ها 

متروك شدن سواري شتر در عهد مسيح موعود و فرمايشات حضرت مسيح موعود عليه السالم درباره 
در كلمات حضرت مسيح موعود عليه السالم  اري هاي جديد را عنوان كردند. بعد از آنايجاد سو

 دند.و تحقق آن را بيان كر پيشگويي درباره انجام بد عبداهللا آتهم

حضرت مسيح موعود عليه السالم مي فرمايند: من اين بركات قرآني را به طور قصه بيان نمي كنم بلكه 
داده شده ام. تعداد اين معجزه ها بيش از صد هزار است. زلزله  خودم نشانمعجزاتي را تقديم مي كنم كه 

كه نشان داده شده ام.  بودهمين معجزه هايي هايي كه رخ داد و مرض طاعون كه جهان را مي بلعد از ه



برخي اين حوادث و آفاتي هنوز بس نيست بلكه آنچه در آينده از آفاتي رخ خواهد داد، خيلي زياد است و 
آفات جديدي هم به وقوع خواهد پيوست كه قبالْ در هيچ كشوري ظاهر نشده. ايشان افزودند: معلوم 

ردم جهان از خدا بيم داشته باشند، ممكن است نيست كه در كدام بخش كشور اين رخ خواهد داد. اگر م
اين آفات به وقوع نپيوندد چون خداوند متعال پادشاه زمين و آسمان مي باشد. سپس حضرت مسيح 

دوري جستن مردم از جهالت، گوش دادن به صداي خداوند متعال و تغيير  موعود عليه السالم با بيان
د: امروز چيزي كه نام آن دين است، در آن فرق آمده دادن وضعيت خويش طبق رضايت الهي مي فرماين

است؛ صدق و وفاداري، اخالص، محبت و توكل به خدا باقي نمانده است. و اكنون خداوند متعال مي 
خواهد كه اين صفات را مجدداً زنده كند براي همين مامور خويش را فرستاده است و در علوم و فنون 

ام حجت نشانه ها را ارائه مي دهد. مردم فراواني از اين نشانه ها رشد صورت مي گيرد. آسمان جهت اتم
ر نفر آنها را بهره مي برند. خداوند متعال جهت تاييدم نشانه هاي بسياري را بروز داده است و صدها هزا

اين سلسله نشانه و بر آنها گواه مي باشند اما بازهم من بر خداوند متعال خويش يقين كامل دارم كه  ديده
د. حضرت نشانه اي را ارائه خواهد دا خواهدب گاهي كههر بلكه  در آينده هم بند نخواهد كردا را ه

، يكي بسوي جماعت احمديه معطوف شدهاميرالمومنين ايده اهللا تعالي فرمودند: اين توجه جهان كه امروز 
 قبولكساني مرا  از نشانه ها مي باشد. حضرت مسيح موعود عليه السالم مي فرمايند: درحقيقت همان

سخنانم را سنجيدند و اوضاعم را مطالعه كردند و  ،ند و با فراسته اند كه با دقت نظر نگاهم كردكرد
جهت رضايتم رضايت  است كهكسي همان فقط سخنانم را گوش دادند و در آن دقت كردند. همراهم 

 از جلد انانيت بيرون بيايد. د وباش در اطاعت به مرتبه فنازند و  خويش را رها كند و بر راه من قدم

در پايان حضرت اميرالمومنين ايده اهللا تعالي به مناسبت وفات جناب غالم قادر درويش قاديان ذكر 
خيرش كردند و اعالم خواندن جنازه غايبش بعد از نماز جمعه فرمودند. نيز ذكر خير دو درويش قاديان 

 چند ماه قبل فوت كردند، فرمودند. جناب مرزا محمد اقبال و جناب منظور احمد چيمه كه


