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 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 اوت، 07 جمعه، روز

 که ودندفرم ایراد را جمعه خطبه ،موردن لندنمسجد بیت الفتوح  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

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

هنگامی که ما رویدادهای رفقای فرمودند:   بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

برای شناخت صداقت،  پاک، جستجو کنیم، در آن سرشتعه می حضرت مسیح موعود علیه السالم را مطال

ظاهر و  را فداکاری جان و مال و عشق شان به حضرت مسیح موعود علیه السالم طبق مالک و مذاق شان،

. هر یک از آنان راه و روش خودشان داشتند و کسانی که با اینان در ارتباط بودند، چیزهای باهر می یابیم

حضرت مصلح موعود خودشان نیز صحابی حضرت مسیح موعود علیه السالم بودند د. زیادی از آنها یاد گرفتن

و اصحاب دیگر را شخصا می شناختند لذا هنگامی که ایشان رویداهایی مربوط به ایشان را تعریف می کنند و 

 ییدادوآن پند و نصیحت بسیار تاثیر گذار می باشد. سپس حضرت امیرالمومنین ردر از آن استنتاج می کنند، 

الهی  یدربارة بیعت مولوی برهان الدین جهلمی را بیان کردند و این مسئله را رد نمودند که پیامبران و اولیا

 ند و هیچ فضیلتی بر آنان ندارند. مثل انسان های عادی می باش

شان وجودحضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند: موجودیت پیامبران همانند باران می باشد، 

از نور و جامع خوبی های متعدد است. این تصور که وجودشان مثل انسان های عادی می باشد، ظلم است. پر 

هت ج . و زمین سرسبز و شاداب می گردد.می یابدبه سبب مهر و محبت به پیامبران و اولیا، ایمان تقویت 

لق به تعالی رویداد متع سرسبزی معنوی جاری بودن الهام ضروری است. سپس حضرت امیرالمومنین ایده اهلل

اخالص و فداکاری مالی حضرت سیت عبدالرحمان مدراسی بازگو کردند. سپس روایت نحس بودن روز سه 

خداوند متعال تمام روزها را پر برکت ساخته است و در شنبه را توضیح دادند و فرمودند: هرگز اینگونه نیست. 



 
 

رت امیرالمومنین رویداد فروتنی حافظ محمد ساکن ده است. سپس حضصفات خود را متجلی نموتمام روزها 

 ه خود حسن ظن داشته باشد.بپیشاور را بیان کردند و فرمودند که مومن باید نسبت 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: خداوند متعال لباس را مایه زینت قرار داده است اما اینجا در اروپا 

خورد. و متاسفانه این عریانی را در جامعه مد قرار داده اند. حضرت مصلح  به ما همه جا عریانی به چشم می

: ر صایب و معقول داده است. وی گفتزن رای بسیا جسم  نقاشی نسبت به نمایش  موعود می فرمایند: هنرمند  

جیبی می ع بیشتر از عریانی است. امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: مردان هم لباس ،زیبایی زن در لباس

 جامعه دچار افول اخالقی کنند و دست دهند و زشتی خود را نمایانپوشند که باعث می شود که وقار خود را از 

شود. باید به خاطر داشت که شناخت زیبایی، عریانی یا حالت ظاهری نیست بلکه چیز دیگری است. خداوند 

 ن از لباس دورتر می گردد.اما انسا متعال دستور لباس جهت پوشاندن عیب ها، داده است

ی فرمودند: فطرت انسانی است که وی نمی تواند تنها زندگی کند. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعال

حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند: شکی نیست وی با کسی رابطه داشته باشد.  ضروی است که

 ،ب جوید، به یقین وی می تواند بگوید که بعد از آنبه خدا تقر انسان که اگر به خداوند متعال یقین باشد و

در سرشت انسانی این امر وجود دارد که وی می خواهد مال کسی باشد وی هیچ نیازی به کسی دیگر ندارد. 

مال خدا گردد و جهت رسیدن به او  ،کسی بودن این است که انسان مال  یا کسی مال او باشد. و بهترین راه  

کر ذ مصلح موعود معیار عشق و مثال رابطه با خداوند متعال را بیان کردند. ایشان با تالش کند. سپس حضرت

فردی به نام محمد یار که تا حد جنون با حضرت مسیح موعود علیه السالم عشق می ورزید، فرمودند: دست 

حضرت مسیح موعود علیه السالم که تکان می خورد، وی فکر می کرد که ایشان مرا نزد خویش فرا خوانده 

یم که ما ادعا که می کن ی فرمودند:اند و می رفت و نزد ایشان می نشست، حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعال

و فالح بیایید، نه به خداوند متعال مهر و محبت می ورزیم اما باوجود اعالم فرا خواندن او، که به سمت نماز 

دوان دوان می رویم و نه مرتب نماز جمعه را به پا می داریم. لذا هر احمدی باید به این امر  به سوی نمازها

 ن دوان به سوی مسجد بیایدواضح خداوند متعال لبیک گفته، همانند آن عاشق، دوا توجه کند و بر فرا خوان

د. خداوند متعال به ما توفیق دهد که ما از نمازهای خود حفاظت کنیم و حق ادای آن به و مساجد را آباد کن

 جای آوریم. آمین


