
 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «4152 نوامبر  51» جمعه خطبه خالصه

 ابعاد آن در کردند، تعریف عنه اهلل رضی موعود مصلح حضرت که رویدادهایی

 .گردد می آشکار ایشان و السالم علیه موعود مسیح حضرت زندگی مختلف

 و کودکان به دادن دلداری با رابطه در موعود مسیح حضرت تقلید قابل رویدادهای

 دینی آداب و قانون به پایبندی و صبر

 موعود مسیح حضرت دنیا تمام اگر: فرمایند می عنه اهلل رضی موعود مصلح حضرت

 .کنم می استوار جهان در را سلسله این و کنم نمی رها یکی من کند، رها را

 نوامبر  51 در العزیز بنصره تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 4152

 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 4152  نوامبر 51 جمعه، روز

 فرمودند ایراد جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

 .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه با که

 که کردند عنوان را رویدادهایی جمعه خطبه در العزیز بنصره تعالی اهلل ایده امیرمومنان حضرت سیدنا

 حضرت زندگی مختلف های جنبه رویدادها این در کردند، تعریف عنه اهلل رضی موعود مصلح حضرت

 عنه اهلل رضی موعود مصلح حضرت. شوند می آشکار موعود مصلح حضرت همچنین و موعود مسیح

 که هنگامی بلکه کردم قبول هستند، پدرم که این علت به نه را موعود مسیح حضرت من: فرمایند می



 از شدند، اثبات کاذب باهلل نعوذ ایشان تحقیقاتم، نتیجة در اگر که گرفتم تصمیم بودم ساله یازده من

 که حتی کرد پیدا تقویت بروز روز ایمانم و کردم درک را ایشان حقانیت من اما زنم می بیرون خانه

  .شد محکم قبل از بیش یقینم کردند، فوت موعود مسیح حضرت زمانی

 می دعا درخواست خانه خدمتکاران و کودکان به خویش امور جهت السالم علیه موعود مسیح حضرت

 دیگران از گونه این بود، داده وعده متعال خداوند دعاهایش استجابت درباره که کسی اگر پس. کردند

 قادیان در معاندین برخی. دارند امر این به توجه به نیاز چقدر دیگران پس کرد، می دعا درخواست

 ها احمدی برخی. بروند مسجد به نماز جهت نتوانند مردم تا کردند بنا دیوار مبارک مسجد جلوی

 وظیفة: فرمودند السالم علیه موعود مسیح حضرت اما کنند تخریب را دیوار خواستند و خوردند جوش

 رویدادهایی برخی تعالی اهلل ایده امیرالمومنین حضرت. است قانون به پایبندی و شکیبایی و صبر ما

 و دولت با وفاداری کودکان، به موعود مسیح حضرت دلداری با رابطه در موعود مصلح حضرت که

 اصحاب درباره موعود مصلح حضرت رویداد یک همچنین. کردند نقل را کردند، عنوان را قلم با جهاد

 را موعود مسیح حضرت حضرت بلند مقام و ادب چقدر آنها که السالم علیه موعود مسیح حضرت

 آداب این همیشه باید ما نوجوانان: افزودند امیرالمومنین حضرت. کردند بیان را کردند، می رعایت

 آدم زندگی در امور این اینکه باوجود است کم توجه طرف این به معموالً کنند رعایت را اخالق و دینی

  .دارند مثبت خیلی تاثیرات

 اشاره پاکستان ای تی ایم های برنامه برخی سوی به این ضمن تعالی اهلل ایده امیرالمومنین حضرت

 چنین: افزودند ایشان. نشدند رعایت احمدیه جماعت سنت و اخالق و دینی آداب این آنها در که کردند

  ای تی ایم مسؤالن باید بنابراین نیستند تحمل قابل اصالً شوند درست ربوه از که هایی برنامه

 دارند منزلتی و مقام آنها کنند، توجه طرف این به ویژه به باید مربیان. کنند رعایت را امر این پاکستان

 دیگر رویداد یک العزیز بنصره تعالی اهلل ایده امیرالمومنین حضرت. دارند نگه را خویش مقام باید

 مصلح حضرت بار یک. کردند نقل را کردن بازی با ارتباط در عنه اهلل رضی موعود مصلح حضرت

 مسیح حضرت کنید، بازی کریکت ما با نیز شما: فرمودند السالم علیه موعود مسیح حضرت به موعود

 که کریکتی اما رود نمی بیرون استادیوم از که شما توپ این: فرمودند آن پاسخ در السالم علیه موعود



 عالم اکناف تا ایشان توپ که ببینید اکنون. رفت خواهد عالم اکناف تا آن توپ کنم می بازی من

 رویداد یک بیان از بعد سپس. رسد می جهان تمام تا احمدیه جماعت پیام امروز نرسید؟ یا رسید

 می السالم علیه موعود مسیح حضرت. آید نمی دست به فضلی هیچ زحمت بدون: فرمودند دیگری

 اگر هم معاندان. است کرده وابسته ما با را شرف و عزت تمام ما عهد این در متعال خداوند که فرمایند

 سودی ناقص ارتباط که فرمایند می سپس. آورد خواهند ما توسط آورد، خواهند دست به را منزلتی

 که است این الزم. ماند می نصیب بی انسان آن بدون. است کمال به منوط شرف و عزت رساند، نمی

 دست به را چیز همه صورت این در بماند همانجا و بنهد متعال خداوند آستانه در بکلی را خود انسان

 او از کامال باید ایم، آورده ایمان اگر که باشد داشته مدنظر را امر این باید احمدی هر لذا. آورد می

 این از  بعد که کنم می تاکید اغلب من: فرمودند تعالی اهلل ایده امیرالمومنین حضرت. کنیم اطاعت

 به ایقان و ایمان در باید. بخورد چشم به دیگران و ما بین تفاوتی باید موعود مسیح حضرت با بیعت

 ایم بسته که بیعتی عهد از تا گردیم نمایان قانون به پایبندی و اخالق و عبادات و متعال خداوند

 نگیرند، قرار شداید و مصایب مورد اهلل اهل که وقتی تا: فرمودند امیرالمومنین حضرت. کنیم سودی

 ما همه متعال خداوند. نیست فنا آن را خویش هوسهای و هوا انسان اگر. شوند نمی آشکار اخالقشان

 ایشان سیرة از و کنیم عمل عنه اهلل رضی موعود مصلح حضرت های توصیه بر که بدهد توفیق را

 آمین. کنیم پیروی

 جناب همسر بیگم ثریا خانم وفات پاس به العزیز بنصره تعالی اهلل ایده امیرالمومنین حضرت پایان در

 عبداهلل محمود جناب وفات مناسبت به همچنین و بریطانیا، مانچستر ساکن فعال و ملتان از عبدالرحیم

 آقای غایب جنازة و خانم حاضر جنازة نماز خواندن اعالم و خیرشان ذکر جماعت مربی یمن از شبوطی

 .فرمودند جمعه، نماز از بعد شیوطی عبداهلل محمود


