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 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، مارس 4جمعه،  روز

 خواندندجمعه  خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  در العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

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

حکایات و داستان های  : از چند مدت دارمفرمودند حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

ودند، تعریف نم علیه السالم پندآموزی را که حضرت مصلح موعود در رابطه با حضرت مسیح موعود

روایات برخی را بیان خواهم کرد. این روایات تنها داستان ها نیستند بلکه امروز نیز از آن نقل می کنم. 

برخی امور معطوف می کنند و توجه ما را به  برخی وقایع حقیقی هستند که برای ما پندآموز می باشند

یان کردند را ب قصه ی کمهارن و مالنحضرت امیرالمومنین  .جلوه گر می کنندبر ما عد اصالحی را و بُ

هر دو در دادگاه علیه همدیگر شکایت کردند و در خدمت حضرت مسیح موعود علیه السالم برای  که

پیروزی خویش درخواست دعا کردند. حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند که این هر دو تا 

که وی بر دیگری مرید من هستند و من با هر دو تا تعلق خاطر نیز دارم، برای چه کسی دعا کنم 

منین پیروز گردد. لذا من همین دعا می کنم که هر کسی که صادق است پیروز شود. حضرت امیرالمو

شکایت می  علیه همدیگر دو فریق احمدی در دار القضا نیز چنین روی می دهد که فرمودند: امروزه

روی ند برای حل مسایل د. آن حضرت افزومی نویسند دعا ی نامهموفقیت خویش  کنند و به من برای

جایز است اما اگر امکان حل مشکل با فریق سوم وجود داشته باشد، در آنصورت نباید به دادگاه آوردن 

او را در معرض نوشتن نامه به امام وقت با  نباید به دادگاه روی بیاورید و همچنین در این شرایط

 امتحان قرار دهید.



 
 

است که به والدین احترام  حضرت امیرالمومنین فرمودند: خداوند متعال به این امر به ما متوجه ساخته

واجب است. آن حضرت در این راستا قصه ای بیان کردند و بر ما و اطاعت و ادای حقوق آنها  بگذاریم

، اما گوش می دهندیا به طور عادت نرانی های علما را تنها به خاطر لذت آنی فرمودند که مردم سخ

حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که در مجالسی به این خاطر شرکت نکنید که فالنی 

سخنران خوبی است لذا باید سخنرانی اش را گوش بدهم بلکه به این امر توجه کنید که در آن مجلس 

این روش سخنرانان نیز  وانید بگیرید همینطورزی است و از آن چه استفاده ای می تصحبت از چه چی

خویش احساسات مردم را برانگیزند سپس تند و تیز  درست نیست که تنها می خواهند با کلمات

ن به سخنرانی قصه ی آدم روستایی نقل کردند که برای گوش داددر این راستا  حضرت امیرالمومنین

 آمده بود.

از که  باید تالش کنیدکه به قرآن تامل و  تفکر کنید. و حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند 

 قصه ی علم و معرفت مربوط به رنجیت، حضرت امیرالمومنین نکات علم و معرفت را پیدا کنیدقرآن 

مودند که همراه علم تجربه عملی نیز ضروری است. در امور جماعت افراد سنگ را نقل نمودند و فر

هیچگاه نمی توانند پیشرفت کنند بلکه نمی توانند زندگی خویش را ادامه دهند مگر این که با ریشه 

رابطه ی محکم داشته باشند. و در این زمان بهترین وسیله ی برقراری ارتباط روزنامه های جماعت 

ه ها افراد دوردست را نیز باهم مرتبط و در تماس نگه می دارند. حضرت مسیح موعود هستند. روزنام

دو بازوی من هستند. سپس حضرت امیرالمومنین  الحکم و البدر ه می فرمودند کهسالم همیشعلیه ال

را بیان کردند و فرمودند که در این زمانه خداوند  گاری داشت،قصه ی تبلیغ کردن یک احمدی که 

بر ما ارزانی داشته است لذا هر را نعمت ام تی ای  بسیار سهولت ایجاد کرده است کهمتعال برای ما 

با خالفت برنامه های ام تی ای را  طه ی محکمراب جهت برقراری وخویش احمدی باید برای تربیت 

 معرفی کند.نیز و از برای تبلیغ ام تی ای و سایت جماعت را به دیگران  نگاه کند

حضرت امیرالمومنین فرمودند که باید با افرادی روابط برقرار کنید که حالت دینی شان بهتر باشد، 

در تعداد و در مکان اندک که ربوه و قادیان را به خصوص اهالی  پایبند نمازها باشند، در این راستا من

. که مساجد را آباد کنید تاکید می کنم  رار دارند،ق فاصله بسیار کم در شان همو مساجد زیادی هستند،



 
 

افرادی که درباره نظام جماعت تفکرات نادرست در سر دارند، از آنها نیز احتراز کنید. آن حضرت 

فرمودند که فردی در مجلس حضرت مسیح موعود علیه السالم آمد و تقاضا کرد که آن حضرت 

ت مسیح موعود علیه السالم به وی پاسخ دادند که خداوند ه نمایش بگذارند. آنگاه حضرمعجزه ای را ب

متعال بازیگر نیست که بازی را نشان دهد بلکه تمام کارهای او مبتنی بر حکمت می باشند. حضرت 

پاسخ دادند و فرمودند که جهت که درباره تحریک جدید مطرح شده بود،  یامیرالمومنین به اعتراض

سپس حضرت امیرالمومنین  ت پذیر باید مدام و با ثبات قدمی کار کنند.پیشرفت جماعت افراد مسئولی

بستگی روش گدایی یک فقیر زمان حضرت مسیح موعود علیه السالم را بیان کردند و فرمودند که 

کارهای ما می باشد، لذا باید تالش کنید که نتیجه ی هر کار به طور معین ظاهر نتایج خوب و بد به 

نویت و استجابت دعاها و قرب الهی روش عمل خویش را مورد محاسبه قرار گردد. جهت حصول مع

ادت های خویش را بسنجید. حضرت مسیح موعود علیه السالم دهید، به اصالح خویش روی آورید، عب

تدبیر نیز همراه   و مدام مشغول طلب کردن از خدا باشد اما رمایند که انسان باید خر گدا بگرددمی ف

 دعا ضروری است. خداوند متعال به ما توفیق بدهد که به این امور عمل کنیم. 

در پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت شهادت جناب قمر الضیا از کوت عبدالمالک، شیخوپوره، ذکر 

 خیرش نمودند و اعالم ادای نماز میت غایبش نمودند.

 


