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رویدادهای پندآموز عشق حضرت مسیح موعود به حضرت  شیننذکر دل

 ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

چند بعد سیرة حضرت مسیح موعود با استناد به رویدادهایی نقل شده از 

 حضرت مصلح موعود

ا ما نیز آن ردند باید حضرت مسیح موعود نمونه عمدة صداقت را تقدیم نمو

 پیشه کنیم.

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

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 ژانویه 32در العزیز

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 3102ژانویه  32 جمعه، روز

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

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

 .گردید پخش زنده



بنصره العزیز درخصوص حضرت مسیح موعود ین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

رویدادهایی نقل شده از حضرت مصلح موعود را  تقدیم نمودند. روزی حضرت مسیح موعود در 

ا و به ایشان سالم کرد امهم آنجا آمد  ایستگاه قطار الهور یا امرتسر بودند که پندت لیکهرام

و هیچ توجهی نکردند و سپس خشمگینانه فرمودند که خجالت حضرت مسیح موعود به سوی ا

 و مرا سالم می کند. از این رویداد غیرت ایشان در دشنام می دهد ملسو هيلع هللا ىلصنمی کشد که به سرورم 

 یمذهب آریه همایشپیروان در الهور سپس یک بار  .می آید بر ملسو هيلع هللا ىلصپیامبرحضرت  ارتباط با

جماعت احمدیه هم در آن شرکت کردند. مسئوالن و به دعوت آنها برخی اعضای  ندبرگزار کرد

هیچ کلمه نامناسب را به زبان نخواهند آورد  ملسو هيلع هللا ىلصهمایش تعهد داده بودند که درباره حضرت پیامبر

تعهد را زیرپا گذاشتند. زمانی حضرت مسیح موعود علیه السالم باخبر شدند که در اما آنها این 

ید، رد که آنجا بمانبی ادبی شده، فرمودند: غیرت شما چطور قبول ک ملسو هيلع هللا ىلصپیامبراکرمهمایش به 

ول از حضرت نقل قبا . سپس حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی نگشتید و بر چرا بلند نشده

بر حقانیت  که تعریف کردندمفصالً را  عبداهلل آتهم محقق شدن پیشگویی مصلح موعود  رویداد

 حضرت مسیح موعود یک نشانة فوق العاده است. 

ردن کمسیح موعود توطئه ای چیدند و برای ریشخند و سخره کشیشها جهت آبرو بردن حضرت 

این شیطنت کردند که چند کر و کور و لنگ را جمع کردند و جلوی حضرت مسیح موعود آورده 

 ی دادشفا مبه ظاهر ها را  و لنگکرها کوران را چشمان بینا می داد و گفتند که مسیح ناصری 

در پاسخ فرمودند: من چنین  موعود علیه السالمما هم این ها را شفا بدهید. حضرت مسیح ش

ته شده که اگر در شما ذره ای از ایمان وجود داشته باشد و دعایی ندارم. اما در کتاب شما نوشا

مایش به ن که من کت کنند، حرکت خواهند کرد و معجزاتیبه کوه ها بگویید که از جای خود حر

می گذارم شما هم می توانید نشان بدهید. پس این تقاضا از من کردن درست نیست. حاال این 

فا ش، پس اینها را ذره ای از ایمان را داریدحتی اری کر و کور و لنگ اینجا هستند اگر شما شم



بدهید. حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمودند که با این پاسخ آنها چنان انگشت به 

 ن آن کورها و کرها و لنگ ها را از آنجا بردند.که کشان کشا دندان شدند

صداقت  باو شکایت شدن و  سته پستالمومنین رویداد گذاشتن نامه در بحضرت امیرسپس 

دادن قاضی را مفصالً بیان کردند و  در دادگاه و بری قرار حضرت مسیح موعود اعتراف کردن

قت پیشه کردن است که ایشان برای ما ارائه دادند اما فرمودند که این یک نمونه کوچک صدا

د خود ، بایکسانی که به خاطر منفعت و سود خویش معیار و مالک صداقت را زیر پا می گذارند

را مورد محاسبه قرار دهند. در کشورهایی که به خاطر تحصیل پناهندگی یا سود جستن از 

د ینها باید بر کرده خویش تاسف بخورنپیشه می کنند. ا را شرکت های بیمه روش های نادرست

 یست.یک احمدی ن روش های نادرست سود دنیوی بردن شایستةچون با 

الل خسپس کسی را . وضیح دادندت را یک روایت جادو و جادوگری سپس حضرت امیرالمومنین

ه و فرمودند که خطبه بخش نماز است لذا میان منع نمود خطبه با سخن گفتن ساکت کردن

 نید.تربیت کاین زمینه در  به ویژهخطبه نباید سخن گفت. در خانه ها کودکان را از کودکی 

 


