
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «5112 آوریل 17» جمعهنماز  خطبه خالصه

وض عمی تواند هیپنوتیزم نام چند بازی است اما دعا آن اسلحه ای می باشد که زمین و آسمان را 

 کند. هیپنوتیزم در مقابل قوه ارادی ایمان هیچ است.

دلنشین سیره حضرت مسیح موعود علیه السالم در پرتو رویدادهای نقل شده توسط حضرت ابعاد 

 مصلح موعود رضی اهلل عنه

پیشگوی های حضرت مسیح موعود علیه السالم هم در حیات ایشان محقق شدند و هم تا امروز 

 به تحقق می رسند. و ثبوت آن، پیشرفت جماعت احمدیه، است.

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

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 آوریل 17 در العزیز بنصره

 رزامی حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5112 آوریل 17 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

وعود رضی یکبار حضرت مصلح مفرمودند:  بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

اهلل عنه راجع به اهمیت دعا، مطالبی را بیان می فرمودند که چگونه می توان توسط دعا، کارهای 



 
 

بزرگ را انجام داد. ضمناً راجع به هیپنوتیزم فرمودند که برخی در این علم دست دارند و توسط 

دی و گذرا می باشند، و سود انقالبی این علم، برخی تحوالت را ایجاد می کنند اما آن تحوالت، فر

از آن به دست نمی آید؛ اما اگر دعا به گونه ای به عمل آید که حق دعا ادا شود، آنگاه دعا، حتی 

معضالت ملت را نیز حل می کند. حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند که هیپنوتیزم نام 

ان را عوض می کند. سپس حضرت چند بازی است اما دعا آن اسلحه ای است که زمین و آسم

امیرالمومنین یک رویداد نقل شده توسط حضرت مصلح موعود رضی اهلل راجع به هیپنوتیزم را 

حالت روحی فرستاده خدا، حضرت مسیح موعود  ،. فردی می خواست با هیپنوتیزمتعریف کردند

که نشانه بل نامراد نمود و نه تنها وی را ناکامکنترل کند اما خدای تعالی در مجلس علیه السالم را 

ساخت. زمانی حضرت مسیح موعود علیه السالم از این ماجرا پی نیز حقانیت ایشان علیه السالم 

، و دادادرادی خبردند، فرمودند: قوه ارادی هیپنوتیزم با قوه ارادی ایمان نمی تواند مقابله کند. قوه ا

. قوه ارادی ای که خدای تعالی به کسی می قوه ارادی انسانی باهم از زمین تا آسمان فرق دارند

 دهد، درمقابل آن قوه ارادی انسانی مثل بازی کودکان است. 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: خداوند متعال جهت احقاق حقانیت عزیزان خود به 

ه السالم هنگامی که حضرت مسیح موعود علی 1011مخالفان هم نشانه ها ارائه می دهد. در سال 

به الهور تشریف بردند و در یک همایش سخنرانی کردند. یک وکیل غیر احمدی شیخ رحمت 

 باالی سَر حضرتاهلل، هم در آن همایش حضور داشت. او می گوید که حین سخنرانی دیدم که از 

مسیح موعود یک ستون نوری بیرون آمده، که تا آسمان می رود. آنوقت با من یک دوست دیگر 

سته بود، من به او گفتم که ببین آن چه چیزیست. او دید و گفت که این ستون نوریست هم نش

بیرون آمده و تا آسمان می رود. این منظره چنان شیخ رحمت اهلل  ،که از باالی سر حضرت میرزا

را تحت تاثیر قرار داد که وی همان روز بیعت کرد. حضرت امیرالمومنین فرمودند: این نشانه هایی 

ن االخداوند متعال  مختلف دارند و د. و نشانه ها شکل هایه مردم با دیدن آن ایمان آوردناست ک

د. حضرت مصلح موعود با بیان رویداد مجلس حضرت ده ئه میاار نشانه ها را  هم به بندگان خود



 
 

مسیح موعود علیه السالم می فرمایند: من به خاطر دارم که فردی خدمت حضرت مسیح موعود 

می آیند. حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند: زد خواهرم نجن ها علیه السالم نوشت که 

 می گویند، اصال وجود ندارند.آن جن هایی که مردم 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی معجزات و نشانه های حضرت مسیح موعود علیه السالم نقل 

فا یرالمومنین رویداد ششده توسط حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه را بیان فرمودند. حضرت ام

یاتیک من کل فج عمیق را عنوان کردند. حضرت  ،عبدالکریم و محقق شدن وحی الهی یافتن

مسیح موعود علیه السالم فرمودند: جهت حقانیت من خدای تعالی صدها هزار نشانه به نمایش 

حضرت  نیت: من که می گویم جهت حقاه فرمودندلح موعود رضی اهلل عنگذاشته است. حضرت مص

 که اصال نمی توان آن رامسیح موعود علیه السالم خدای تعالی آنقدر نشانه ها را ارائه داده است 

. اما این نشانه ها برای آنها نشان داده می شوند که دارای عقل هستند. این نشانه به حساب آورد

 د علیه السالمها جهت ما موجب تقویت ایمان می گردند. یکبار معاندی نزد حضرت مسیح موعو

آمد و گفت که مرا نشانه ای بنمایانید؛ حضرت مسیح موعود علیه السالم لبخند زدند و فرمودند: 

معلوم می شود که چقدر خداوند به شما ، از آن یدحقیقة الوحی را مطالعه کنکتابم، شما  !جناب

تعالی  ایده اهللمتعال برای تایید من نشانه ها را به نمایش گذاشته است. حضرت امیرالمومنین 

د و ایشان محقق شدن یح موعود علیه السالم هم در حیاتفرمودند که پیشگویی های حضرت مس

هم در این زمان محقق می شوند. پیشرفت روز به روز جماعت ثبوت آن است. خداوند متعال به 

 آمینمردم چشم بصیرت عطا کند و به ما هم هرآن در ایمان قوی تر کند.


