
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «5102 مهیکم » جمعهنماز  خطبه خالصه

رویدادهای ایمان آفرین حضرت مسیح موعود علیه السالم که توسط حضرت مصلح موعود بیان شد، ابعاد 

 مختلف سیره حضرت مسیح موعود علیه السالم را نمایان می کند.

خود کار کنید و برای خدمت به مستمندان و فقرا آماده  لمین، باید با دست هایجهت گشتن مظهر رب العا

 باشید.

 راضی به رضایت خداوند متعال بودن. درباب رویداد های درس آموز و جهت درمان بیماراندلسوزی بی نهایت 

 العزیز هبنصر تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعهنماز  خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 یکم مه در

 احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5102 یکم مه جمعه، روز

 باق معمول طب که فرمودند ایراد را جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده

 .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه

 حضرت مصلح موعود رضی اهللهنگامی که   فرمودند: بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

عنه رویدادهای سیرة حضرت مسیح موعود علیه السالم بازگو می کنند، آنوقت نکات دقیق نیز از آن رویدادها 

و  شناختاز خداوند متعال و دین برداشت می کنند که مومن را به راه های درست ایمان سوق داده، به وی 

را  کسی اما بجز خد. یکبار حین بیان تفسیر آیه الکرسی فرمودند: مردم می گویند که می دهد درست ادراک

ن د، از آنها مرادها می طلبند به دلیل ایدگان روی می آورنی کنیم اما به بنعبادت نم نمی پرستیم، بندگان را

. اما خداوند متعال شفاعت خواهند کرددر محضر خداوند متعال آنها از مقربان الهی هستند و آنها برای ما که 

م ه حضرت مسیح موعود علیه السالر این زمانجازة ما نمی تواند شفاعت کند. دمی گوید که هیچ کسی بدون ا



 
 

عا که بیمار بود، د پسر جناب نواب محمد علی خان راجع بهبزرگترین مقرب الهی بودند اما ایشان هم وقتی 

م در پیشگاه خداوند متعال عرض ه السالد، پاسخ آمد که فوت خواهد شد اما حضرت مسیح موعود علیکردن

ونه تو چگ ،می کنم از طرف خداوند متعال پاسخ آمد: بدون اجازه من این کودک شفاعت لهی منکه یا ا کردند

ن ممی توانی شفاعت کنی. حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که وقتی این وحی بر من نازل شد، 

روی زمین افتادم و لرزش عجیبی بر من غلبه کرد و نزدیک بود که جانم از بدنم پرواز کند اما وقتی اینگونه 

رحیم عبدالعت کردند و شدم، خداوند متعال به من فرمود: به تو اجازه شفاعت داده می شود. سپس ایشان شفا

 .تندرست شد

جایب قدرت عحضرت مسیح موعود علیه السالم خداوند متعال به  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند:

برای  یه السالمود علعخویش ارائه می داد. حضرت مصلح موعود با بیان مثالی می فرمایند: حضرت مسیح مو

ه ب دند وتمام شب ها بیدار می مان کوچک ترین پسر خویش مبارک احمد که بیمار بود، عالج و تیمارداری

 را جات ، دچار سرفه شدند. دوستی از خارج شهر آمد و برای ایشان به عنوان هدیه میوهبسیار زحمت علت

ه موز چطور است؟ یدند که در سرفپرساز من ، موز را برداشتند و آورد. حضرت مسیح موعود از آن میوه جات

و سه دمن من گفتم که خوب نیست، اما ایشان پوست آن کندند و به خوردن شروع کردند و لبخند زدند اما 

فرمودند: همین االن وحی شده حضرت مسیح موعود سپس که این برای شما خوب نیست.  بار اصرار کردم

ردند ک پیشگیریردند، و نه کدارویی مصرف نه باجود این که  ازبین رفته است. و همان لمحهاست که سرفه 

ت مسیح پیشگویی حضررویداد محقق شدن زبین رفت. و این تصرف الهی بود. حضرت امیرالمومنین ا سرفه اما

تی و تندرس امر است که باوجودال این ین مثرا نقل کردند، ا موعود علیه السالم درباره مرگ پندت لیکهرام

 تواند هالک گردد. سپس حضرت امیرالمومنین صبر و شکیباییانسان می  ،سالمتی و تدارکات حفظ خود نیز

یان را ب حضرت مسیح موعود علیه السالم به موقع وفات صاحبزاده مبارک احمدن دا بودو راضی به رضایت خ

این د که بوخبر داده او از پیش داوند متعال مرا راجع به مودند که خبا لبخند فرعلیه السالم کردند که ایشان 

 در عمر کوتاه فوت خواهد کرد و این موجب شادی است که نشانة خدا تحقق یافته است.

باهوش و زیرک بودن صاحبزاده میرالمومنین مقتبس بصیرت آفرین حضرت مصلح موعود راجع به حضرت ا

مبارک احمد تقدیم کردند و سپس رویداد نقل شده توسط حضرت مصلح موعود را عنوان کردند که خواهر 

 ودشان جنازه اش را با دستانفوت کرد، حضرت مسیح موعود علیه السالم خ ،کوچک ما که بعد از چند ماه تولد



 
 

، من بر می دارم. را به من بدهیدسیدی جنازه عیل جلو آمد و گفت که خود برداشتند، آنگاه جناب مرزا اسما

: این دخترم است و به عنوان دختر آخرین خدمتی که از دست من حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند

نکته برداشت می کنند  رویداد این ید همین است که آن را خودم بردارم. حضرت مصلح موعود از اینآبر می 

 رب العالمین الزم استبه مخلوق خدمت مادی هم بکنید. برای گشتن مظهر که برای شما ضروری است که 

یده ا که با دست خویش کار کنید و برای خدمت به مستمندان و فقرا آماده باشید. سپس حضرت امیرالمومنین

رت که حض دعا ل حضرت مسیح موعود علیه السالم بهاستجابت دعا و یقین کامتوکل به خدا،  رویداد اهلل

مصلح موعود نقل کردند، را بازگو کردند و فرمودند: این سنت اهلل است که وی توسط برگزیدگان خویش متواتر 

رت سپس حضمومنان بیشتر تقویت می یابد.  دهد که وقتی آن به تحقق می رسد، ایمانغیب می از اخبار 

مین زرویداد دیدن کشف حضرت مسیح موعود علیه السالم که صاحبزاده مبارک احمد امیرالمومنین ایده اهلل 

اب د که دورانی بود که در پنجرا بیان فرمودند. حضرت مصلح موعود می فرماین عینا اتفاق افتادآن می خورد و 

هیچ کسی معتقد ایشان نبود و االن نه تنها در هند بلکه در تمام قاره ها احمدی ها پراگنده شدند. حضرت 

تعال همه می شود. خداوند مایمان و یقین  یقین باعث مودند که این رویدادها بهامیرالمومنین ایده اهلل تعالی فر

 ما را در ایمان و یقین بیفزاید. 

حمود احمد از در پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت درگذشت خانم نسیم محمود همسر جناب سید م

 فرمودند. شند و اعالم خواندن نماز میت غایبدکراچی ذکر خیرش کر

 


