بسم الله الرحمان الرحیم

جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه« 82مارس »8102
بیان صدد ح ضدر

مسدیم مودود دهیه السال و مجموده تا ییدا

و نشانه های الهی و

داستان های ایمان آفرین گرایش به احمدیه
خداوند متعال مرا مامور کرده و جهت تایید نشانه ها را به فراوانی آشکار ساخته است.
خداوند متعال می خواهد که تا وقتی که این سهسهه به کمال خود نرسد ،با دستان خویش
این جمادت را استوار کند.
خالصده خطبه جمعه ایراد شدده توسح حضر

امیر مومنان ایده الله تعالی بنهره العزیز

در  82مارس  8102از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
جمعه82،مارس  8102سدیدنا حضدر

خهیفا المسدیم السامی ایده الله بنهره العزیز از مسجد بیت

الفتوح موردن لندن خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه به زبان های مستهف روی شدددبکه ا تی ای
به صور

زنده پسش گردید.

سدیدنا حضر

امیرمومنان ایده الله تعالی بنهره العزیز در ادامه موضوع خطبه گذشته سسنان حضر

مسیم مودود دهیه السال راجع به نشانه های تایید شان و داستان های ایمان آفرین را بازگو کردندد
حضدر

مسیم مودود دهیه السال می فرمایند خداوند ،در تایید نشانه های فراوانی را آشکار ساخته

است آنگونه که اگر تک تک آنها را بشمار  ،بیش از سیهد هزار نشانه خواهند بود .و راجع به نشانه ها
می فرمایند برخی نشددانه ها از این قبیا اند که خداوند همیشدده وبد ودده خویش مرا از شددر دشددمنان
مهدون داشت ،حاجا

مرا تامین کرد ،آنها که بر من حمهه کردند را خوار و ذلیا کرد ،آنها که دهیه من

شکایت کردند را درمقابهم شکست داد و این مههت ووالنی به کاذب داده نمی شود بعضی نشانه ها با
نگاهی به وضعیت این زمان به نظر می رسند مثال این زمان امامی را می وهبد .برخی نشانه ها چنین اند

که در آن خداوند دداهای مرا در حد دوسدتانم مسدتجاب کرده اسدت و برخی نشددانه ها از این قبیا اند
کده نفرین من ،دشددددمندان را از پدا درآورد .برخی با دداهای من از بیماریهای خطرناک شددددفا یافتند و
خداوند درباره شددفایشددان قبال بهم خبر داده بود .برخی نشددانه ها چنین اند که بعضددی مرد برجسددته و
سرشناس و مشهور و فقیر درباره صدقم خوابها دیدند برخی نشانه ها این گونه اند که هزاران نفر فقح
بدین دهت بیعت کردند که صددداقتم برای آنها در خواب آشددکار شددد و برخی نشددانه ها ووری اند که
برخی بزرگان گذشته ،قبا از تولد  ،پیشگویی ظهور مسیم مودود را با نامم کرده بودندد
حضدر

مسدیم مودود دهیه السدال می فرمایند به وور جدی می گویم که شدما به نشانه های خداوند

بی احترامی نکنید و آنها را کوچک نشددمارید چون این نشددانه محرومیت اسددت و خداوند آنرا دوسددت
ندارددددددد من مجددا درک می کنم که تکذی

نشددانه های خداوند متعال درسددت نیسددت زیرا خداوند

خشمگین می شودد
سدسی حضر

امیرالمومنین ایده الله برخی نشانه های شفا یافتن مریضان و هالکت دشمنان را دنوان

کردند و سسی نشانه وادون را که در هند پیچید مفهالً بیان کردند حضر
می فرمایند که من فرسدتاده شدد تا دظمت از دسدت رفته حضر
صدد قرآن را دوباره به دنیا بنمایانم و این همه کار صدور

مسیم مودود دهیه السال

پیامبرﷺ را دوباره برقرار کنم و

می گیرد اما کسدانی که جهوی چشمانشان

پرده ای ست ،نمی توانند آن را ببینند سسی می فرمایند خداوند مرا جهت اصالح ،مامور کرده است و
نشددانه هایی را به وسددیهه ا آشددکار سدداخته اسددت که اگر چنین مردمی به آنها آگاهی داشددته باشددند و
فطرتشدان از تعهد  ،پاک و در دلهایشان از خداوند متعال بیم باشد و دقهشان را به کار می گیرند ،در
آنهور

آنها از این نشانه ها حقیقت دین را به خوبی می توانند درک کنندد در این نشانه ها ،پیشگویی

هایی موجود اسدت که مشدمول امور بیبی می باشدند و دالیمی که وابسته به مهدی مودود مانند نشانه
کسددوو و خسددوو در رمضددان و شددیوع وادون در کشددور و همه این گواهی ها برای تأیید به وقوع
پیوستند با اینکه تاکنون فقح ربعی از قرن چهاردهم را گذرانده ا امدددددا این دالیا آنقدر زیادند که اگر
تما آنها به رشته تحریر کشیده شود ،در هزار کتاب هم نسواهند گنجیدد
حضددر

امیرالمومنین ایده الله برخی رویدادهای تازه گرایش به احمدیه را تعریف کردند و فرمودند که

چگونه خداوند متعال در زمان حضدر
هدایت می کرد حضر

مسدیم مودود دهیه السدال مرد را به وسیهه نمایش خواب ها

مسیم مودود دهیه السال می فرمایند از ورو خداوند سهسهه این نشانه ها و

رهنمایی ها ادامه دارد تا آن هنگا که این سدددهسدددهه به کمال نایا آید۔ حضدددر

امیرالمومنین ایده الله

فرمودند امروز این پیشددگویی با چه شددأن بزرگی تحقد یافته اسددت .آنها که هزاران فرسددنر دورترند،
گواه این هستند که چطور خداوند هدایتشان می کندد
حضددر

امیرالمومنین ایده الله رویدادهای برخی از اهالی آفریقا و کشددورهای دیگر را دنوان کردند که

در آن خداوند متعال توسدح خواب آنها را به سدوی صدد حضدر

مسدیم مودود دهیه السال هدایت

و نشدانه ها در حد حضدر

مسدیم مودود دهیه السدال هستند

کرد ایشدان فرمودند این همه تاییدا
حضدر

مسدیم مودود دهیه السدال می فرمایند چون این آخر زمان است و شیطان با نوادگان خویش

حمهه نهای ی کرده اسدت لذا جهت شدکسدت دادن او خداوند متعال هزاران نشدانه ها را جمع کرده استد
مسالفان می خواهند هر وور شده این جمادت خداوند متعال نابود گردد اما خداوند متعال می خواهد
تا آن هنگا که این جمادت به کمال خود نرسیده ،آن را با دستان خویش تحکیم بسشد د
درپایان حضددر

امیرالمومنین ایده الله تعالی بنهددره العزیز جهت برقراری امنیت در برخی کشددورهای

اسالمی سفارش به ددا کردندد

