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 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، ژانویه 29جمعه،  روز

 خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور میرزا

 صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه طبق معمول با که خواندندجمعه 

 .گردید پخش زنده

فرمودند که حضرت مسیح موعود علیه السالم  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

می فرمایند که خداوند متعال مخفی است اما با قدرت های خویش شناخته می شود. و توسط 

دعا نیز می توان به هستی وی پی برد. انسان به هنگام دچار شدن بعضی مشکالت کامال عاجز 

حضرت مسیح موعود  می شود، آنگاه توسط دعا می توان مشکالت را حل نمود. صحابةو بیچاره 

علیه السالم چنان به دعا یقین و ایمان داشتند که اغیار نیز آن را قبول داشتند. بیگانگان نیز می 

دانستند که دعاهای احمدی ها مستجاب می شوند. حضرت امیرالمومنین واقعة استجابت دعای 

 دند که اینان بزرگانی بودند کهحضرت منشی اروره خان رضی اهلل عنه را نقل کردند و فرمو

ما هم در  تحت تاثیر دعاهای خویش قرار داده بودند و همین امر است که باید نیزرا بیگنانگان 

نظر بگیریم و در تقرب به خداوند متعال بیفزاییم. حضرت امیرالمومنین برخی وقایع حضرت 

 نقل شده توسط حضرت مصلح موعود را عنوان کردندو برخی اموری مسیح موعود علیه السالم 

 که برای رشد و تقویت روحانیت ما بسیار ضروری می باشند.



 
 

ی فرمودند که در این زمانه آنچه فرق درمیان احساسات و حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعال

کسی  معنوی نیز جاری است. یطبایع و سرشت های انسانی وجود دارد، همین قانون در دنیا

مال کسانی باید باشد که  ،جماعت اکثریتاما  .کمتر تحت تاثیر نماز قرار می گیرد، و کسی بیشتر

که نماز حقیقی  اثرات روحانی قرار گیرند و سپس به دنیا خبر دهندبیشتر تحت تاثیر حواس شان 

المومنین ت و برای آن کدام حس باید ایجاد کرد. حضرت امیرقیقی چیسچیست. و عبادت ح

خواهش دربارة در آن برخی رویدادهای زمان حضرت مسیح موعود علیه السالم نقل کردند که 

برای زیارت حضرت مسیح موعودعلیه  السالم و   مختلف از کشورهای سعید فطرت برخی افراد

حضرت  در اخالص سخن رفته بود. با آن حضرت و رشد و پیشرفت شانشان ن دربیعت ک

در آمریکا نسبت به کشورهای اروپایی  احمدیه جماعته م کمصلح موعود فرمودند که می بین

یابد اما در آمریکا  بسیار زیاد پیشرفت می کند، در برخی کشورهای اروپا هم احمدیه نشر می

یده اهلل تعالی فرمودند که خداوند متعال کند که ی کند. حضرت امیرالمومنین ام بیشتر رشد

پرچم زیر  آنهابرای جمع کردن جماعت محلی آمریکا چنین افراد پاک سرشت را پیدا کرده، 

 د.اسالم تالش به خرج دهن

عود علیه السالم با کودکان و نگرانی شان حضرت مصلح موعود درباره روابط حضرت مسیح مو

 تریبتشی می باشد، ر سن پایینا می فرمایند که هنگامی که کودک دهبرای تریبت و تعلیم آن

 یح موعود علیه السالم برای ما قصه هایبسیار ضروری می باشد. حضرت مستوسط داستان ها 

 داستان هاست.بیان تعریف می کردند. بنابراین بهترین روش تربیت در طفولیت  پیامبران راستین

ست. آن حضرت بازی ها ین چیزبهتر بزرگ تر شود، برای تربیت ویآن کودک  وقتیسپس 

فرمودند که بنابراین پدران هم باید برای بچه های خویش وقت اختصاص دهند. اگر پدر و مادر 

 به یقین هر دو برای تربیت فرزندان خویش توجه کنند، و با آنها روابط دوستانه برقرار کنند، آنگاه

ری از مسائل تربیت حل خواهند شد. آن حضرت افزودند که دوستی های کودکان هم نباید بسیا

ر ودی بکشند. دوستی و رفاقت حقیقی آن است که اگر به خاطچنین باشند که آنها را به ناب



 
 

باید انجام دهید، اگر چنین دهید، میل وی کاری انجام  باشد که مخالف الزممنفعت دوست 

نید. جهت امنیت و سالمتی جامعه این امر نیز ضروری است که احساسات نکنید، او را نابود می ک

واطف همدیگر را رعایت کنید و بی دلیل تیرهای زبان را نیندازید که زخم های شان همیشه و ع

 تازه می ماند.

ن به حضرت مسیح موعود علیه حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که پس از ایما

وچک باعث ضایع محافظت از ایمان خویش وظیفة هر احمدی است. گاهی اوقات امور ک السالم

. ایمان با زحمت به دست اید خود را مورد محاسبه قرار دهیدمان می شوند لذا همیشه بشدن ای

متوجه ساختن  رایحضرت مسیح موعود علیه السالم ب می آید اما با یک جمله از دست می رود.

دست در کار و دل به یار. آن حضرت افزودند که ارفی را نقل می کردند که قول ع به ذکر الهی،

گذشته باشد اما در معین کردن یک زمان این خوبی شمارش  حد ذکر حقیقی آن است که از

ی می کند لذا وجود دارد که در آن زمان انسان برای محبوب خویش از کارهای دیگر کناره گیر

ذکر  باید و برخاست در حال نشست ؛شود الهی باید ذکر هم به طور غیر معینهم به طور معین 

سپردن و عمل به  خویش هظو آنها را به حاف سخنان دینی با دقت شنیدند. یالهی به عمل بیا

آنها باید وجهة عمل هر احمدی باشد. درباره زنان فرمودند که در زنان نیز چنین غفلت وجود 

یم اساسی هم هستند، و ن تعالمحتاج به دانست زنانبرخی دارد. گاهی متوجه می شوم که هنوز 

که همین  د شنیدن سخنان عالی معنوی ندارند حضرت مصلح موعود می فرماینداتوان و استعد

حال برخی مردان نیز است. سپس توصیه نمودند و فرمودند که خواندن کتاب های حضرت 

با  یک احمدی است لذا ردن از آنها از مهمترین وظایفو استفاده ب الممسیح موعود علیه الس

ما  قوة عمل ایجاد کند بلکه ما تنها درنیت عمل کردن به این امور توجه کنید. خداوند متعال نه 

ما به قرب الهی و  گرداند مان ارواح بیفزاید و آن را مایة رفعت و بلندیر تسبیح و تحمید نیز ب را

 نایل شویم. آمین

  


