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 «2102 فوریه 27» جمعه خطبه خالصه

از روایات  ذکر ایمان آفرین سیره ی حضرت مسیح موعود و حضرت مصلح موعود

 حضرت مصلح موعود

 با اخالق و احترام سخن می گفتند.نام دهی و دش مخالفت شدید باوجود ایشان

هنگام شب وقتی ایشان سر خویش را بر بالین می گذاشتند خداوند متعال تمام شب 

 با وعده همراه بودن، تسلی می داد.

 العزیز هبنصر تعالی اهلل ایده نمومنا امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 فوریه 27در

 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 7102 فوریه 72 جمعه، روز

 رمودندف 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 باطبق معمول  که

ود روایتی درباره سیره ی حضرت مسیح موع بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

علیه السالم که حضرت مصلح عنوان کردند را ذکر نمودند و فرمودند که یک دفعه فردی به حضرت 

سیح موعود علیه السالم گفت که اگر قبل از اعالم ادعای خویش با مردم خاص دیدار می کردید و م

آنها را متقاعد می نمودید با این برنامه ریزی مردم به راحتی می توانستند به شما قبول کنند. حضرت 



ن کاری می داد اما مفرمودند که اگر این نقشه ی انسانی بود، شاید چنین رخ  مسیح موعود علیه السالم

 کردم که خدا به من گفت و ما که راضی به رضایت خدا هستیم.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی عنوان کردند که یک آریه دهرم پال در ضد اسالم کتابی  

، اعتراضاتی که وی در آن کتاب کرده بود، حضرت خلیفه ی اول رضی اهلل عنه در پاسخ آن نگاشت

نور الدین نوشتند. وی یک اعتراض این کرد که اگر آتش طبق ادعای قرآنی حضرت  کتابی به نام

ابراهیم را هیچ ضرری نرساند، چرا امروزها این گونه رخ نمی دهد. حضرت خلیفه اول پاسخ دادند که 

آن آتش مخالفت بود که سرد شد، حضرت مسیح موعود علیه السالم این پاسخ را رد کردند و دستور 

این پاسخ را بنویسند که اگر می خواهی که امروز هم این را تجربه کنی مرا در آتش بیفکن.  دادند که

به یقین آتش سرد خواهد شد چرا که به من وحی شده است که آتش غالم ماست بلکه غالم غالمان 

ماست. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه بعد از نقل این رویداد فرمودند که ادراک و فهمی که 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که حضرت مصلح  بران می دارند مردم دیگر ندارند.پیام

موعود می فرمایند که حضرت مسیح موعود علیه السالم برای حضرت خلیفه ی اول احترام زیادی قائل 

 ل استبودند. یک بار ایشان در خانه در حضور حضرت مادر جان فرمودند که لطف بزرگ خداوند متعا

داد. وی تمام روز درس می دهد و طبابت می کند که با آن هزاران جان حفظ می  که ما را جناب حکیم

که نبض با دل حرکت می کند. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل  د. وی با ما گونه ای حرکت می کندونش

لفا ار داد چراکه احترام خنباید خلفا را در مقابل حضرت مسیح موعود علیه السالم قرتعالی فرمودند که 

در همین است که آنها از متبوع خویش به طور کامل پیروی کنند. به علت عدم آگاهی ممکن است 

اشتباهی رخ بدهد اما این هم به خاطر داشته باشید که خلفا توان درک درست از کالم حضرت مسیح 

. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه در این خصوص برخی دارنددیگران  موعود علیه السالم بیش از

 اشتباهات تایپی را به عنوان مثال بیان کردند.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی این رویداد نقل شده توسط حضرت مصلح موعود رضی اهلل  

ی کسوف و خسوف طلبیده معنه را بیان کردند که چگونه از حضرت مسیح موعود علیه السالم نشانه 

ا سیره ی حضرت مسیح موعود علیه السالم ر ق افتاد، منکر آن شدند. سپسفاشد و زمانی این نشانه ات



ا عفو و درگذشت برخورد می کردند. باوجود آنکه آنها هم بیان کردند که ایشان با مخالفان و معاندان ب

اما هرگاهی که آنها  نداز ساختن کوزه برایشان منع شد انکوزه گرو برایشان آب را ممنوع کردند، 

فورا عفو و گذشت می کردند. یک بار سروان شهرداری به خاطر این ایشان ، خواستار عفو می شدند

ردن یر کدستگموعود این را معاف می کنند، و مجرمان را دستگیر نکرد که می گفت حضرت مسیح 

 فایده ای ندارد و همین گونه رخ داد. مجرمان

سنگ  یکی ها مخالفت رمودند که حضرت مصلح موعود ازحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی ف 

اندازی را هم ذکر کردند در مسیر امرتسر و سیالکوت سنگ اندازی شد و از آن سنگ ها برخی به 

اصابت کردند. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه می فرمایند نیز حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه 

ق با و اخال م اما با بردباریدیمخالفان دشنام ها شن که من هم با دل آرام با دشمانان مقابله می کنم، از

ایشان گفتگو را ادامه دادم، به حضرت مسیح موعود علیه السالم تمام روز دشنام داده می شدند اما وقتی 

در شب ایشان سرشان را بر بالین می گذاشتند، تمام شب خداوند متعال به ایشان تسلی می داد. پس 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که  ال را می تواند ترک کند.چنین آدم چگونه خداوند متع

حضرت مصلح موعود عنوان می کنند که حضرت مسیح موعود گفتگوی مذاهب دیگر را هم گوش می 

 ملکه قیصره انگلیس هم پیامیبه آن زمان در دادند و سپس به آنها پیام حق  ابالغ می کردند. ایشان 

یر حضرت مصلح موعود می فرمایند که سفکردند که راستی را پیشه کند.  فرستادند و به وی نصیحت

کشف در مورد آمدن او خبر  لیه السالم از رویو حضرت مسیح موعود عبه قادیان آمد  یک بار ترکیه

به آن شهادت دادند. حضرت امیرالمومنین  هم محقق گردید و روزنامه هاکشف دادند که هر حرف آن 

وصیه فرمودند که اگر مردمان دولتمردان امانت و دیانت نداشته باشند، با این ایده اهلل تعالی با بیان ت

 دولت سست می شود.

در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز به مناسبت درگذشت خانم سمیر 

ماز بخوطه از آلمان و جناب چوهدری بشیر احمد از شیخوپوره ذکر خیرشان کردند و اعالم خواندن ن

 جنازه غایب شان بعد از ادای نماز جمعه فرمودند.


