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رویدادهای حضرت مسیح موعود علیه السالم نقل شده توسط حضرت مصلح 

 موعود برای ما پندآموز و موجب رشد ایمان می باشد.

 می رساند. با دل پاک بهره ای هم فقط خواندن قرآن کریم

که مردم از مشاهدة پارسایی و  تحول پاک را ایجاد کنیدچنان درون خویش 

 شما به خدا به سوی شما جذب شوند. تقربپاکیزگی و استجابت دعاها و 

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

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 فوریه 6در العزیز

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5102 فوریه 6 جمعه، روز

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

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

 .گردید پخش زنده

 رویدادهای ایمان آفرین و پندآموزبنصره العزیز ین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

ضرت مسیح موعود علیه السالم نقل شده توسط حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه را تقدیم ح



انسان با تعصبی که کتاب های حضرت مسیح موعود علیه السالم را می  نمودند و فرمودند:

خواند طبق آن اثرات مثبت و منفی را برمی دارد. حضرت امیرالمومنین یک رویداد درارتباط با 

ین ا د احسن امروهی و مولوی بشیر احمد را بیان فرمودند، نتیجة این مناظرهمناظره بین محم

ایمان  بود، حضرت مسیح موعود علیه السالم شد که مولوی محمد احسن امروهی که مخالف

از منکران گشت. حضرت مصلح موعود با  ان بودکه از طرفدار ا خود مولوی بشیر احمدآورد ام

 کردن خیلی ضرر دارد و ها علم النفس بحث روی ه ازاستناد به این رویداد استنتاج کردند ک

بعضی اوقات موجب زیان شدیدی می گردد. این قبیل مسائل چنان باریک و ریز می باشد که  

با چشم اعتراض مطالب مفیدی هم  از د کهتالش کنیاگر  توان درک آن هر درس دهنده ندارد.

 کتاب های حضرتبخشی از آن هم باعث لغزش می شود. خیلی ها  و انتقاد مطلبی را بیاورید

نان قرآن کریم برای موم جهت ایراد گرفتن می خوانند. ا بدون سیاقالسالم ر علیه مسیح موعود

موجب شفا و رحمت است اما جهت ایراد گیران و ظالمان سبب ضرر و زیان می گردد. پس 

 هیچ سودی نمی رساند. خواه کالم خدا هم باشد، اگر با دل پاک برای خواندن آن تالش نشود

حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه رویداد حضرت مسیح موعود علیه السالم درخصوص اهمیت 

نماز جماعت بیان کردند و فرمودند که گاهی اوقات حضرت مسیح موعود علیه السالم به هر 

دوستان اید ببراین می خواندند. بنا ه نماز با جماعتبروند در خاندلیلی نمی توانستند به مسجد 

 و همیشه به خاطر داشته باشید که زیبایی نماز دیتدارک نماز با جماعت را ببیند که باشیهرجا 

ر سالم گفتن به دیگری سبقت هر کسی دباید در با دقت خواندن آن است. ایشان افزودند: 

مسؤالن نظام جماعت به ویژه باید در این  به مافوقش. افسر به زیر دستش و زیر دستبگیرد، 

عرصه خود را الگو قرار دهند. و هر احمدی اعم از جدید و قدیم باید جهت تقویت و تثبیت ایمان 

وعود علیه ت مسیح متالش کند. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی تایید الهی که برای حضر

ات در حی فرمودند: ، بازگو کردند ونازل شد ،کردن معاندان در دادگاه شکایات موقع السالم در



شار د. مردم از تمام اقیده بوحضرت مسیح موعود علیه السالم تعداد پیروانشان تا صد هزاران رس

 شد. فراتر رفته به کشورهای دیگر هم نشر ایشان بیعت کردند و این سلسله بیعت از پنجاب با

نی که درخصوص دین برخورد امردم حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: امروز

یی را بی پاسخ خواهد گذاشت؟ هرگز بلکه تمسخرانه می کنند، آیا خداوند متعال این هرزه گو

الج این مردم عنباید قرار خواهد داد. پس خداوند متعال چنین مردم را در دنیا هم مورد عبرت 

د ایجا حول نیکو راتچنان کرد بلکه توسط دعاها باید کرد. پس درون خویش  و تفنگبا دست 

اکیزگی و پحال شما این باید باشد که مردم با مشاهدة پارسایی و  د.د که دنیا آن را حس کنکنی

جذب شوند. به یاد داشته باشید که ترقی و  به سوی شما خدا به شما استجابت دعاها و تقرب

رقم خواهد خورد. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بیل مردم پیشرفت احمدیه توسط این ق

دین و ارادتش به حضرت مسیح موعود و جماعتشان رویداد ایمان محکم حضرت مولوی برهان ال

 را نقل کردند.

ت مسیح موعود علیه السالم تمام روز حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه می فرمایند که حضر

حتما پیاده روی می کردند. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی  در روز ارکار می کردند اما یکب

در فضای باز بازی که  کنید متوجه به این طرفهم را  امروز انانوبچه ها و نوجباید فرمودند: 

ساعت ک یتا  در فضای بیرونبازی کردن ویان جامعات احمدیه به ویژه دانشجبرای  باید و کنند

 شد.الزم با پیاده روی و بازی کردن باید داده شود. اگر مجبوری نباشد و سی دقیقه الزم قرار

 مشغول کاری باشد. بعد همه وقتمومن باید ی فرمایند: حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه م

 و نسخة رازدست آوردن هدف دیگری کمر خود را ببندد و همین به ی ااز رسیدن به هدفی، بر

 آمین و ملی می باشد. خداوند متعال به ما توفیق آن بدهد. پیشرفت و ترقی فردی

 


