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 «5132مارس  31» جمعه خطبه خالصه

ایمان آفرین نقل شده توسط حضرت مصلح موعود درباره فرمایشات و رویدادهای 

 حضرت مسیح موعود و اصحابشان.

 د گونه ای باشد که ما از دیگران ممتاز باشیم.وضع عملی و اعتقادی ما بای

برقرار می شود که حقیقت احدیت را درک کنیم. توضیح لغوی توحید حقیقی آنگاه 

 حد بودن خداوند متعالواحد و ا

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

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102مارس  31در العزیز

 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5132 مارس31 جمعه، روز

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

 .یدگرد پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه باطبق معمول  که

توسط  نقل شده رمایشات و رویدادهایف بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

مربوط  که مستقیما یا بالواسطه دعوت به سوی خداتبلیغ و حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه درباب 

امور فراوانی جهت  ها،از این رویداد به حضرت مسیح موعود علیه السالم هستند را نقل فرمودند.

وعود یم. حضرت مصلح ممی توانیم رهنمود بگیر شوند. و با آن در این ایام هم یافت میدرس گرفتن 



انه زیادی می داشتند، و شب فکرهای ،ود علیه السالم جهت تبلیغوعمی فرمایند که حضرت مسیح م

 روز به فکر این بودند که پیام اسالم تا کرانه های جهان ابالغ شود.

ند پیشنهاد کرد حضرت مسیح موعود علیه السالم حضرت مصلح موعود فرموند که یک بار 

علیه  انباشد. به یقین ایش نمونه ای تبلیغبر یک نوع لباس بپوشد تا هر عضو جماعت جماعت ماکه 

هد جلب خوا و نمونه عملی آن از لباس جماعت ما یانجهانتوجه  ،با این روش آرزو داشتند که السالم

و عمل هستیم باید در  شد و اعضای جماعت هم مواظب خواهند بود که ما نماد جماعت احمدیه

میرالمومنین ایده اهلل فرمودند که امروز هم ما نیاز به ایجاد این احساسی حضرت ا .اعتقاد خوب باشیم

داریم که ما باید گونه ای زندگی کنیم که دیگران با دیدن ما متوجه شوند که این احمدی است و 

 این از دیگران جدا است.

ا توصیه به ب الزم است که قیافه مبلغ مومنانه باشد. لیغحضرت مصلح موعود می فرمایند که جهت تب

و در مو و ریش و لباس  باشدطبق شعار دینی  شما شکل ظاهریباید یه فرمودند که خدام االحمد

تور می دهد که دسبلکه  داز لباس تمیز پوشیدن منع نمی کن شمابه باید سادگی پیشه کنید. دین 

نظافت را رعایت کنید، نزدیک آلودگی نروید اما در لباس خیلی تکلف  کردن منع است. در هر امر 

 باید اعتدال پیشه شود.

تبلیغ حضرت مصلح موعود و  ایمان آفرین حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی برخی رویدادهای

 مصلح موعود با توضیححضرت  اصحاب دیگر حضرت مسیح موعود علیه السالم را عنوان فرمودند.

این امر که مخالفت هم موجب هدایت می گردد، می فرمایند که زمانی مخالفت به اوج می رسد، 

خداوند متعال هم و تاییدهای جماعت هم ترقی می کند چون وقتی مخالفت رشد می کند، معجزات 

یه السالم می فرمایند مخالفت نشانه رشد است هرجایی رت مسیح موعود عل. حضبه وقوع می پیوندند

. حضرت مصلح موعود می فرمایند که با آمد حضرت ی می کندشد، آنجا جماعت ترقکه مخالفت با

مسیح موعود علیه السالم توحید برقرار می شد لذا تمام موانعی که در راه خدا پیش می آمدند، جهت 



جوشش زیادی داشتند و همین جوشش بود که به فضل حضرت مسیح موعود علیه السالم رفع آن 

 و جهت صدق دین تاسیس نهاد. خداوندی را جذب کرد

ه خداوند احد فرمودند کواحد و  از کلماتمختصر با بیان توضیح ن ایده اهلل تعالی حضرت امیرالمومنی

ی می ودبودن است. و انسان تا حد متعال هم واحد است هم احد. مقصود از واحد در صفات واحد

و منظور  می باشد ملسو هيلع هللا ىلصتواند پرتو صفات خداوند متعال بگردد و بزرگ ترین مثال آن ذات حضرت پیامبر

از احد، یکتا بودن خداوند متعال است. و درمقابل احد هیچ چیز دیگر را نمی توان تصور کرد. پس به 

قیقت حما ودند که توحید حقیقی آن وقت برقرار می شود که گونه ای که حضرت مصلح موعود فرم

درک کنیم خداوند متعال به ما توفیق بدهد که با رسیدن به اهداف حضرت مسیح موعود  را احدیت

 علیه السالم، توحید حقیقی را برقرار کنیم. آمین

 


