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 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ژوئیه 24 جمعه، روز

 بامعمول  طبق که فرمودند ایراد را جمعه خطبه ،الفتوح موردن لندنمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

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

ضرت ح بازگو شده توسط ایمان آفرین رویدادهای بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

مصلح موعود رضی اهلل عنه درباره عشق و محبت حضرت مسیح موعود علیه السالم به اصحاب خویش و اخالص و 

در که - را مومنین الهامیحضرت امیرال کردند. را تعریف یه السالممسیح موعود عل وفای اصحاب نسبت به حضرت

یکی از اصحاب ایشان به نام حافظ  دخترازدواج   مربوط است به و ،در تذکره نقل شده است القا شد و 1908سال 

حقیقت پیوستن آن را بیان کردند. حضرت مصلح موعود  د و بهتوضیح دادن -با شیخ عبدالرحمان مصری احمد اهلل خان

 را در نکاح زینب و دختر خود اگر جناب حافظ به سخن حضرت اقدس گوش می داد هرضی اهلل عنه می فرمایند ک

ر گفرض است. اعبدالرحمان مصری در نمی آورد، ایمانش ضایع نمی شد لذا عمل به سخنان مامور خدا بر هر مومن 

، ایمانش ضایع نمی شد. سپس حضرت امیرالمومنین رویداد یک سیک بیان کردند دن، عمل می شدبه جای توجیه کر

ر دیگر هم دارید! آنگاه پدیدم که شما یک پسر که وی نزد پدر حضرت مسیح موعود علیه السالم آمد و گفت: شن

 به وی پاسخ دادند: وی در خانه خدا زندگی می کند، نسبت به او نگران هستم کهالسالم ح موعود علیه یسحضرت م

این آن سیک از کجا نان در می آورد، هر وقت که سخن از کار و شغل میان می آورم، انکار می کند. هنگامی که 

با حضرت مسیح موعود علیه السالم درمیان گذاشت، ایشان فرمودند: پدرم بی جهت نگران می شوند، به گفتگو را 

 که باید استخدام می شدم، شدم و نوکر کسی که باید می شدم، شدم.ایشان بگویید که نزد کسی 

، ودندب یشان در بهیره آدم آبرومندیا حضرت خلیفه اول فرمودند:فداکاری  حضرت مصلح موعود یکبار با ذکر

ار یکار مطب شان در بهیره بس که خداوند متعال به ایشان کار و  شغل درجه یک داده بود و احتمال زیاد می رفت

م به قادیان تشریف آوردند، هنگامی که می رونق پیدا کند اما ایشان برای دیدن حضرت مسیح موعود علیه السال

خواستند برگردند، حضرت مسیح موعود علیه السالم به ایشان فرمودند: االن همینجا بمانید. ایشان چنان از دستور 



 
 

 و جهت آوردن اسباب خویش هم خودحضرت مسیح موعود السالم اطاعت کردند که اراده برگشتن را ترک کردند 

را فرستادند تا بیاورد و خودشان در قادیان ماندند و حتی فکر رفتن به بهیره هم از سر خویش بیرون نرفتند بلکه فردی 

کردند. سپس  درباره فداکاری حضرت مولوی عبدالکریم می فرمایند: فداکاری شان اینگونه بود که ایشان هیچ درآمد 

شان نجام می دهد، آنگاه ایکاری که تمام اداره ا درست حسابی نداشتند اما ایشان به عنوان منشی کار می کردند، االن

المومنین حضرت امیر در وادی بی آب و گیاه می باشد.قربانی جان  نیز برابر به فداکاریو این  انجام می دادندیک تنه 

ایده اهلل تعالی فرمودند: این الگوهایی است که واقفان زندگی ما باید مدنظر داشته باشند و آن را پیشه کنند. و عشقی 

 بکنند.ند نمی توانفکر آن حضرت مولوی عبدالکریم به حضرت مسیح موعود علیه السالم داشتند، دیگران حتی که 

اروره  رت منشیحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت مصلح موعود عنوان می کنند که حض

یح موعود علیه السالم عشق می ورزیدند. حضرت مسیح موعود علیه نیز به حضرت مس لویترخان رضی اهلل کپو

حضرت مصلح موعود می فرمایند: یکبار در مجلس حضرت مسیح  السالم اخالص شان را بسیار تحسین می نمودند.

عربی را  کلماتایشان  که  و تمسخر کرد بر حضرت مسیح موعود علیه السالم ایراد گرفت فردی موعود علیه السالم

. در عکس العمل حضرت صاحبزاده عبداللطیف شهید جهت کتک زدن وی دست خویش نمی توانند درست تلفظ کنند

که حضرت مسیح موعود علیه السالم ایشان را منع کردند و فرمودند: اینان فقط همین یک سالح دارند  را بلند کردند

پس به س بود چه نیازی به فرستاده شدنم می ماند. کنند، و اگر اخالقشان خوب پس چکار اگر آن را هم به کار نبرند،

 رمودند:موعود ف حضرت صاحبزاده فرمودند: شما چه می خواهید که اینان این سالح را نیز به کار نبرند. حضرت مصلح

گر ما باید نیکی و تقوا را پیشه کنیم. ا از این امور نادانی است. از کوزه همان بیرون تراود که در اوست.دن پس ترسی

وط تمام چیزهای مربدر کسی در مجلس تمسخر کند، از آن مجلس بلند شوید، همین دستور خداوند متعال است. وی 

 برکت می نهد.به برگزیده خویش 

در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به مناسبت درگذشت جناب مولوی محمد یوسف درویش قادیان، 

احمدیه قرآن  مدت مدیدی در مدرسه بود و برایی در خاندان خویش تنها احمدی ذکر خیرش کردند و فرمودند که و

و حدیث درس می داد. خداوند متعال مرحوم را ببخشد و درجاتش را رفیع تر کند. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی 

 اعالم کردند که بعد از نماز جمعه نماز میت غایبش خواهند خواند.

 


