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حضرت مسیح موعود اعالمیه های متعددی را چاپ کردند که حاکی از همدردی 

 مخلوق و دردی برای اصالح جهانیان می باشند.

 .اعت، فداکاری و معنویت الزامی می باشداطجهت غلبه دین، رشد در اخالق، 

گذاشته است و آینده هم نخواهد گذاشت هیچگاه ما را تنها ناوند متعال خد

 مشروط بر آن که با صدق دل با او پیوسته باشیم.

 یتعال اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعهنماز  خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102مارس  27در العزیز بنصره

 رزامی حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 7102 مارس 72 جمعه، روز

 ایراد ار جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

 هزند صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه باطبق معمول  که فرمودند

 .گردید پخش

السالم  فرمودند: حضرت مسیح موعود علیه بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

چاپ اعالمیه ها جهت اشاعة دین قرار دادند.  ،شاخه از پنج شاخه ی هدف بعثت خویش، یک

در  ،ین تمام اعالمیه هاتا وفات اعالمیه های متعددی چاپ کردند و ا ،ایشان از آغاز ادعای نبوت



 این تنها این کار را با رنج بسی انجام می دادند.تن ارزش گنج را دارند. ایشان  ،جهان مذهبی

دردی ایشان علیه السالم برای مخلوق و دردی برای اصالح جهانیان می منشانگر ه ،اعالمیه ها

 ظیفه ی اعضای جماعتباشند. االن داشتن این درد اصالح جهانیان و انتقال دادن آن در دیگران، و

می باشد. در عهد حضرت مسیح موعود علیه السالم توسط اعالمیه ها تبلیغ می شد و به کثرت 

. حضرت امیرالمومنین اپ دو هزار اعالمیه هم زیاد بوداعالمیه ها چاپ می شدند. در آن زمان چ

در  در آنصورت حرکتی ایده اهلل فرمودند که اکنون اگر دویست یا سیصد هزار اعالمیه چاپ شوند

آن هم  از ایجاد خواهد شد. در این خصوص برخی جماعت ها کارها کرده اند و نتایج مثبت جامعه

 است. دیده شده

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی برخی فرمایشات حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه  

ه نوع که س حضرت مسیح موعود علیه السالم فرموده اندایشان می فرمایند که  را تقدیم کردند.

کامال دین جدا و برای  دنیا عوامل رشد برای  مردم هستند که در جماعت احمدیه داخل می شوند.

 فداکاری پیشه شود،ین الزامی می باشد که اخالق درست اتخاذ شوند و . جهت رشد دهستند جدا

 رفته شوند، به خدا توکل شود،گنمازها به پا شوند تا در معنویت رشد پیدا شود همچنین روزه ها 

. ایشان افزودند که به یاد داشته باشید که می شودو فرمانبرداری عهد بسته شود که از او اطاعت 

 ،سیکاز شکایت  سود جستنو کردن بت ادن، مکر کردن، غیعند الضرورت دروغ گفتن، فریب د

داشتن که در پیش خدا پیروز می شوید، به یاد داشته باشید که با این همه  هم با این همه امید

 به حضرت مسیحعیوب نمی توانید آن پیروزی را به دست بیاورید که وعده اش خداوند متعال 

موعود علیه السالم داده است. بنابراین هر احمدی باید مالک صداقت و معنویت خویش را باال 

 ببرد.

امیرالمومنین ایده اهلل تعالی برخی رویدادهایی نقل شده توسط حضرت مصلح حضرت 

رضی اهلل عنه درخصوص شرح احوال حضرت مسیح موعود و اوضاع ابتدایی جماعت احمدیه موعود 



که طلوع می کند، همراه خود امتحان تازه و ایشان می فرمایند که هر صبحی  را عنوان کردند.

 با خود امتحان تازه و مسئولیت که فرا می رسدرد و همچنین هر شبی را می آو مسئولیت های جدید

های جدید را می آورد اما نسیم نصرت الهی تمام نگرانی ها را مثل خس و خاشاک ازبین می برد 

به ابرهای رحمت و  د در اندک زمانیتهدید می کردنجماعت احمدیه  تاسیسبه  و ابرهایی که

 فضل تبدیل می شدند.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: اگرچه امروز نیز در برخی کشورها زمین بر  

گذشته بهتر است. مثال از لحاظ مالی و در امور  ن اوضاع ازاحمدی ها تنگ می شود اما باوجود ای

تا  یهاحمدوضع خیلی بهتر از گذشته است و حاکی از افضال الهی می باشد.  دیگر به لطف خدا

ایجاد  تاگر  بعضی مشکالرسیده است و به لطف خدا در حال گسترش است. اقصی نقاط جهان 

هیچگاه ما را اوند متعال خدپس  وز هم تکیه گاه ما می گردد.می شوند، صدای خداوند متعال امر

 گذاشته است و آینده هم نخواهد گذاشت مشروط بر آن که با صدق دل با او پیوسته باشیم.تنها ن

 ل الهی را برای ما می آورد.هر فداکاری راه جدیدی افضا

رخورد رویداد متعلق به حفاظت الهی و ب ن ایده اهلل تعالی بنصره العزیز دوحضرت امیرالمومنی  

محبت آمیز خداوند متعال با حضرت مسیح موعود علیه السالم را عنوان کردند. حضرت مسیح 

که خداوند متعال برای آن مرا مامور کرده است، این است موعود علیه السالم فرمودند که کاری 

که در میانه خدا و مخلوقش کینه ای که ایجاد شده است، آن را ازبین برده، محبت و اخالص را 

 در ملت بکارم.را دوباره برقرار کنم و درخت ابدی توحید 

حمد جناب نعمان ا در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به مناسبت قربان شدن

انجم از کراچی در راه خداوند متعال ذکر خیرش فرمودند و همچنین به مناسبت وفات جناب فاروق 

 یر بخش پیشاور ذکر خیرش فرموده، اعالم خواندن نماز میت غایب هر دواحمد خان معاون ام

 مودند.ن نماز جمعه ادای بعد از مرحوم


