
 ن الرحیمبسم اهلل الرحما

 جمال محمد استی افد و دلم جان

 آل محمد است خاکم نثار کوچه

 «2102  اوت 22 »جمعه خطبهخالصه 

جای آوردن به  هر چه بهترجلسه برای این  قبل از برگزاریتوصیه به دست اندرکاران جلسه ساالنه 

 و پذیرایی حق مهمان نوازیادای وظیفة خویش و 

 دل مهمان مانند آیینه می باشد. آرامش فراهم کنید، ،مهمانبرای که ممکن باشد،  جایی تا

در توجه به جزئیات کوتاهی  .یی می شودضعف هاموجب بروز  ،امور بیش از حد نسبت به نظماعتماد 

 نکنید.

  اوت 22حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط 

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از 2102

تعالی  ایده اهللمیرزا مسرور احمد حضرت  سیدناپنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود  2102  اوت 22 ،جمعهروز 

مختلف روی شبکه  زبان هایبه  هجمطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترفتوح موردن لندن خالبیت مسجد از  بنصره العزیز

 زنده پخش گردید.به صورت  یم تی اا

االنة بریطانیا شروع به فضل خدا از جمعه آینده جلسه س که فرمودند اهلل تعالی بنصره العزیزحضرت امیرمومنان ایده سیدنا 

د مهمانان هم آغاز گردیده است. خداون ورود .استدیده شده  زیادیتدارکات المهدی  حدیقة جلسهمکان می شود. در 

هماند عالی حضرت امیرالمومنین ایده اهلل ت .آسان گرداندبرایشان سفر را در امان خود نگه دارد و تمام مسافران را  متعال

ایشان  تند.متوجه ساخ و پذیرایی مسؤلیت ها و به جای آوردن حق مهمان نوازی به اداینسبت کارکنان جلسه را  گذشته،

ستند چون این معمولی نیستند بلکه دارای اهمیت ویژه ای ه مهمانانمی کنند، انی که در این جلسه شرکت افزودند: کس

حمل ت وجود هدف دینی و به خاطر خدا از کشورهای دور و دراز با باهدف شخصی نیامده اند بلکه فقط  مهمانان به خاطر

ی بینم، را م . وقتی در چشمان این شرکت کنندگان محبت خالفتی سفر در این جلسه شرکت می کنندسختی ها

یست. سپس جوشش شرکت کنندگان چنان است که در هیچ خویشاوندی دنیوی ن احساس شکر الهی افزون تر می گردد.

اس خوشی به و احس داوطلبانه کار می کنندبه صورت  مرتبه، بلند دارای افراد ،اینجا در بخش های مختلف جلسه فرمودند

انان غیر احمدی موجب تبلیغ هم می شوند.ایشان دست می دهد و همین کارکنان برای مهم  

 ایشان ازو پذیرایی  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند: خداوند متعال در قرآن شریف اهمیت مهمانان و مهمان نوازی

 یمقام بلندمی کنند، نزد خدا دارای  پذیرایی با از خود گذشتگیهایی که ان میزبپس  زیاد بیان کرده است. ربسیارا 



و ضعیف  مسن افراد ،شرکت کنندگان جلسه بینزیرا که آنها این خدمت را فقط به خاطر خدا انجام می دهند. در  هستند

پس کسی که در حال انجام  سخت می باشدبرایشان المهدی هم  حدیقةاز لندن تا رفتن و بیمار هم می باشند که 

. بعضی اوقات مهمانان برخوردهای اشته باشددبرخورد نیکو از هر لحاظ وظیفه باشد چه مرد چه زن باید با این افراد 

سالم مهمان را  دهد.و وظیفة خود را انجام ب کردهپیشه  شکیباییباید صبر و  خادمباز هم هر  می دهند ولی بروز یغلط

خوشحالی کنید چنان امنیت فراهم کنید و اظهار مهمان  برایاحساسات نیکو را ارائه بدهید و به نحو احسن جواب بدهید، 

 به دست می آید. و عزیز خوشحالی که با دیدن خویشاوند

وسایل را به کار گرفته  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: ما نیاز به ایجاد معیار بلند مهمان نوازی داریم. تمام

حضرت پیامبر صلی اهلل علیه  فراهم کنید. سازیم، راکه ما برای مهمانان می توانیم فراهم  یبهترین امکانات، طبق شرایط

پس حق او را به جای آورید. حضرت امیرالمومنین با بیان برخی  و آله و سلم فرمودند که مهمان بر شما حق دارد،

مهمان نوازی هم ایمان آفرین مهمان نوازی اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم فرمودند: به مناسبت  هایرویداد

. حضرت بر ذات خویش ترجیح می دهنددیگران را  ،ایثارگر نودی خداوند متعال را بدست آوردند. مومنانِایشان خش

 روزهای جلسه خالل درهم ما نیاز به پیشه کردن این روش داریم. حضرت امیرالمومنین  که امروزامیرالمومنین فرمودند 

ذکر نمودند. سپس برخی رویدادهای ایمان آفرین مهمان نوازی حضرت مسیح  ساالنه، مهمان نوازی اهل ربوه را نیز

موعود علیه السالم را هم بازگو کردند. یک بار جلوی حضرت مسیح موعود علیه السالم سخن از پذیرایی مهمانان به 

این امر سفارش  بر خیلیهیچ مهمانی آزاری نرسد بلکه  که به هستم در این اندیشهمیان آمد، ایشان فرمودند من همیشه 

. دل مهمان مانند آیینه نازک می باشد و با ضربة مهمان آرامش مهیا کنیدبرای آنجا که ممکن است  می کنم که تا

حضرت  کرد.تهیه می توان غذای جداگانه برای ایشان . برخی مردم بیمار می باشند معمولی گسسته می شود

 است. خادماخالق عالی وظیفة هر ارائه دادن  .سازیدنن را خدشه دار هیچگاه عواطف مهماامیرالمومنین فرمودند: 

درک می  یخوببه ی خویش را در بخش های مختلف به حد کافی تربیت یافته اند و کارهاکارکنان ایشان افزودند: اکنون 

باشید ولی  اعتماد داشته. ایجاد می کنددر نظم امور را  ییضعف هاشته باشد کنند اما بعضی اوقات اعتمادی که از حد گذ

در نباید تمامی امور  دقت نظر دربه دلیل نیاز به فعال شدن دارد.  در توجه به جزئیات کوتاهی نکنید. بخش امنیتی به ویژه

موجود آنجا افراد بزرگ و عاقل هم باید  نگذارید بلکه در محل بازرسیرا  بچه هافقط  اخالق خوش کوتاهی راه یابد.

خویش دعا کنند همچنین هریک باید دعا کند که  انجام وظیفةهمه کارکنان برای  الزم استباشند و مهمتر از همه 

    نوع امکانات فراهم  همهه پایان برساند و برای مهمانان خداوند متعال تمام امور انتظامی جلسه ساالنه را به موقع ب

 آمین .دشو

 


