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رویدادهای ایمان آفرین اصحاب حضرت مسیح موعود علیه السالم که بعد 

از مشاهده نشانه ی کسوف و خسوف بیعت کردند و در اطاعت و اخالص و 

 کردند.وفا خیلی پیشرفت 

حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که به خاطر ما نشانه ی کسوف 

 و خسوف اتفاق افتاد و صدها نفر با مشاهده آن به جماعت ما پیوستند.

 تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102مارس  02در العزیز بنصره

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 0202 مارس02  جمعه، روز

 جمعه طبهخ لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور میرزا

 هب ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه باطبق معمول  که فرمودند ایراد را

 .گردید پخش زنده صورت

فرمودند که امروز اینجا و در کشورهای  بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

 داخت صدقهپر اربه دعاها و استغفبه این مناسبت  ملسو هيلع هللا ىلصدیگر کسوف اتفاق افتاد. حضرت پیامبر



هرجایی که کسوف اتفاق افتاد به جماعت های محلی سبب امروز  فرمودند و به اینتوصیه 

 توصیه شده بود که نماز کسوف را به پا کنند. از پیش

یکی از نشانه های بزرگ بعثت مسیح موعود، نشانه ی کسوف و خسوف بود که به  

فضل خداوند در شرق و غرب در تایید حضرت مسیح موعود علیه السالم به وقوع پیوست. 

 دارد. بنابراین نشانه کسوف ربط خاصی با حضرت مسیح موعود و جماعت احمدیه

ه عنوان ب سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند: اتفاق کسوف امروز را نمی توان 

ت ربه بعثت حضنشانه ی بعثت حضرت مسیح موعود قلمداد کرد یعنی این را نمی توان 

 یوف و خسوفی کسبه آن نشانه توجه را حتما این کسوف د اما مسیح موعود اختصاص دا

اتفاق افتاد. و این کسوف امروز به این خاطر هم موجب  عنوان نشانهجلب می کند که به 

انعطاف توجه به نشانه کسوف و خسوف می باشد که امروز روز جمعه است و روز جمعه با 

ط خاصی دارد. سپس ماه مارس هم مایه جلب ابترابعثت حضرت مسیح موعود علیه السالم 

این روز و این  یز هست. گویی این ماه،توجه است چون در ماه مارس روز مسیح موعود ن

 .ت احمدیه می شودجماعتاریخ  ،یاد آورکسوف از ابعاد مختلف

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به این مناسبت فرمایشات حضرت مسیح موعود  

 علیه السالم می فرمایند که نشانه ی کسوف دیم نمودند. حضرت امام مهدییه السالم را تقعل

حضرت  جماعت ما پیوستند. این نشانه به ا نفر با مشاهده یاد و صدهو خسوف رخ د

ه وعود علیامیرالمومنین ایده اهلل برخی رویدادهای ایمان آفرین از اصحاب حضرت مسیح م

السالم را عنوان کردند که بعد از مشاهده ی نشانه ی کسوف و خسوف به جست و جوی 

و با ایشان بیعت کردند و در  به قادیان آمده حضرتآن عود پرداختند و برای زیارت مسیح مو

 و صیقل دادند. کرده اطاعت و اخالص و وفا خیلی پیشرفت کرده، ایمان خویش را قوی



ی مآخوندی به نام بدرالدین د تعریف می کنند که در روستای ما حضرت غالم محم  

فت گبدرالدین به من آقای  .فاق افتاد. من جلوی خانه اش ایستاده بودم که کسوف اتزیست

. بعد از گذشت مدتی مان ظهور امام مهدی فرا رسیدو حاال ز تحقق یافت که عالیم مهدی

ت محمد حیا حافظ ومنین ایده اهلل رویدادی کهاین آخوند احمدی شد. سپس حضرت امیرالم

بعد از اتفاق افتادن نشانه کسوف  0981تعریف فرمودند. در سال  را ،از اللیان نقل کرده است

این  تحقق یافتن به قادیان رفتند و به علتپیاده از اللیان پای و خسوف سه یا چهار نفر 

 نشانه با حضرت مسیح موعود علیه السالم بیعت کردند.

 عنوان کردند و فرمودند که ه اهلل برخی رویدادهای دیگر را نیزحضرت امیرالمومنین اید 

 را انایش ت مسیح موعود،حضربا دهد که به جای مخالفت خداوند متعال به جهانیان توفیق 

 قبول کنند.

 یاحمد یحی وفات آقای تبه مناسب در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

وت صادف فاحمدیه بود و در تباجوه پسر جناب نعیم احمد باجوه از آلمان که دانشجوی جامعه 

 .را به صورت غیابی می خوانم او نماز میتاعالم کردند که  و از خوبی هایش گفتند کرد


