
 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «5132 فوریه 31» جمعه خطبه خالصه

بیان پرحکمت در باب بدی های فردی و ملی و رفع آن با ارجاع به یک خطبه ی حضرت مصلح 

 موعود

ی های جامعه را کنترل تمام بخش های نظام جماعت با برنامه سازی تالش کنند که بدباید 

 کنند.

ت نیز لیکایک ما نه تنها عیب های نفس خویش را در نظر داشته باشد بلکه به عنوان یک م

 رده، آن را رفع کنیم.باید به عیب های خویش پی ب

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

 لندن موردن، الفتوح تبی مسجد از 5102 فوریه 31در العزیز

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5132 فوریه 31 جمعه، روز

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

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

 .گردید پخش زنده

 بنصره العزیز فرمودند: یک بار حضرت مصلح موعودین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

باب عیب های ملی خطبه ایراد فرمودند و در آن عوامل بدی ها و راهکارها  رضی اهلل عنه در



ان دارد. حضرت نیاز به بیهم آن را بیان فرمودند، این موضوع امروز از برای مصون ماندن 

هم در فرد و هم در ملت می  نیکی و خوبی هاهمچنین امیرالمومنین افزودند: عیب و بدی ها و 

ا جزو هباشد. نیکی و بدی در اثر محیط خود به وجود می آید. و محیط در رشد نیکی ها و بدی 

ن صورت در آ د رفع می شود اما اگر محیط بد باشدبا تالش فر الزم است. بدی های فردی

بدی های فردی را می توان بعد از تشخیص . ر آن محیط از این بدی اثر می گیرندتمام ساکنان د

ازبین برد اما در جهت زدودن بدی های ملی تمام ملت باید به فکر بیفتد. و  و کوشش با تالش

 تالش نکند در آن صورت این بدی هان آن بدی ها داگر آن ملت به عنوان ملت جهت زدو

ملت را فرا می گیرد و روزی می رسد که این بدی ها منجر به هالکت آن ملت می شود.  تمام

پس تا آنجا که این الزم است که یکایک ما بدی های نفس خویش را در نظر داشته باشد، آنجا 

این هم ضروری است که ما به عنوان ملت به بدی های خویش پی ببریم و به عنوان یک ملت 

 کنیم بنابراین حس ملی جهت اصالح الزم است.جهت رفع آن اقدام 

حضرت مصلح موعود در خصوص جماعت احمدیه  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند:

اجع ر با تاکید به این که ما چگونه این بدی های ملی را نگاه کنیم فرمودند: اگر اعضای جماعت

بین برند، مفید خواهد بود. حضرت امیرالمومنین تعمق کنند و آن را از به برخی ابعاد بدی ها

عوامل ایجاد این بدی ها را بیان کردند. ایشان افزودند: رسانه ها فاصله ها را ازبین برده است. 

ند. در نتیجه ی آن کودک به سخنان پدر و مادر ه اپیدا کرد را کودکان گرفتاری های خودشان

 والدین و برخی .افزوده اندودشان فاصله ها را گوش نمی دهد و والدین هم بین فرزندان و خ

زیون محیط خانه را فاسد می کنند و خانه ویاین گونه هم هستند که خودشان با شبکه های تل

و زندگی را به باد می دهند. جامعه اروپا که به نام آزادی به سوی تباهی می رود و این یک 

لی این بدی مار می گیرند. قبل از این که ن قرت اما برخی احمدیون هم زیر اثر آبدی ملی اس

وباره دایمان آوردیم به حضرت مسیح موعود  از این که گردد و خیلی زیاد نشر پیدا کند و ما بعد



، تالش و کوشش مان را اینملت جهت مصون ماندن از عنوان به جهالت برگردیم ما باید به 

ل این مسئله تعمق کنند و . پس تمام بخش های نظام جماعت احمدیه جهت حافزون تر کنیم

برنامه ریزی کنند و اگر بین ما بدی هست آن را همین االن ازبین ببریم. خدا نکند که بین ما 

به عنوان ملت بدی های اروپا راه پیدا کند. بر عهده ی ما ازبین بردن بدی های تمام جهان 

بدی های فردی و است اگر ما خودمان دچار این بدی ها بشویم در آن صورت از جهان این 

 ملی را کی ازبین خواهد برد.

ی خاطر نشان کردند. و به پایبندرا  ضعف هایی که بین ما وجود داردبرخی  حضرت امیرالمومنین

اه از ایم تی ای و پایگ استفاده بردن رابطه محکم با خالفت وبرقرار کردن  نماز باجماعت وبه 

به جای این که برنامه های بیهوده دیگر را تماشا انترنتی جماعت تاکید کردند. ایشان فرمودند: 

کنید، توسط ایم تی ای از تعالیم حقیقی قرآن و علم و عرفان حضرت مسیح موعود را یاد 

بگیرید. ایشان فرمودند: خدا کند که ما آموزه های دینی را درک کرده، هر بدی را قبل از این 

ر را نیکی ملی ساخته در جماعت خویش نش بریم و هر نیکیبکه مبدل به بدی ملی شود، ازبین 

  بدهیم. خداوند متعال به ما توفیق آن بدهد.

برخی فوت شدگان ذکر خیر کردند و اعالم خواندن نماز جنازه از در پایان حضرت امیرالمومنین 

 ی غایبشان فرمودند.


