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اخالق عالی و خالل جلسه برخی امور پیشه کردن ، راض جلسه ساالنه، اصالح عملیبیان اهداف و اغ

 نظمی

 بهره ببرید. نآآموزش عملی هر فرد می باشد. از سه روز جلسه کارگاه 

ت و کند و نمونة محب یقربان نیاز دیگران حقیقی می باشد که نیاز خویش را به خاطروظیفة احمدی 

 ایثار از خود نشان دهد.

  اوت 29حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط 

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از 2102

نصره تعالی ب ایده اهللمیرزا مسرور احمد حضرت  سیدناپنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود  2102  اوت 29 ،جمعهروز 

 یتی ا ممختلف روی شبکه ا زبان هایبه  هجمطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترفتوح موردن لندن خالبیت مسجد از  العزیز

 زنده پخش گردید.به صورت 

رسماً ریطانیا جلسه ساالنة ب به فضل خدا از شامگاه امروزکه  فرمودند اهلل تعالی بنصره العزیزحضرت امیرمومنان ایده سیدنا 

مهمانان شرکت جلسه ساالنه است. در جمعة گذشته ذکر نموده بودم که  ازی شروع می شود هر چند این جمعه هم بخش

ر معنویت دم دینی فرا بگیرید، سعی کنید که ولهدف این است که عکننده با هدف نیکو در این جلسه شرکت می کنند. و آن 

ه عهد بهتر از قبل بسازید. پایبند برا که در سرشت نهاده شده است، ر اثر محیط معنوی سعی کنید آن خوبی ب رشد کنید،

روی  گذارید به عبادتمشغول ذکر الهی  را دین را بر دنیا اولویت دادن باشید، به ادای حقوق بندگان پردازید زبان خویش

 که ستا که در جلسه ساالنه شرکت می کند این وظیفة هر فردی بیاورید و به معیار عالی آن دست پیدا کنید. خالصه

جهت رضایت الهی قرار دهد. به یاد داشته باشید که این سه روز جلسه به خاطر خدا و خالصانه  این سفر خویش را  هدف از

رت ن خوب بهره ببرید. ایشان افزودند: حضفرد می باشد پس سعی کنید که از آی و اعتقادی هر ساالنه، کارگاه تربیت عمل

مسیح موعود علیه السالم برای شرکت کنندگان جلسه ساالنه اخالق عالی را پیشه کردن الزم قرار داده اند و می فرمایند: 

ی تواند نم رامش برادر را تا حد توان اولویت ندهد وایمان انسانی هرگز درست نمی باشد تاوقتیکه بر روی آرامش خویش، آ

با همدیگر  ت که مومنانوسمشکل خویش نداند. سپس در قرآن کریم دستور آمده اسمشکل دیگران را  مومن باشد تاوقتیکه

ر عمل ومهربان می باشند و درد همدیگر را حس می کنند و برایشان دعاها نیز می کنند. ایشان فرمودند: اگر ما به این دست

 کنیم نزاع های ما ازبین خواهند رفت.



حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز با ذکر اخالق عالی که در قرآن کریم ذکر شده اند فرمودند: بهترین 

ه فکند. و امروز به عنوان بهترین جماعت این وظی است که در دنیا نیکی ها را پخش کند و از بدی ها جلوگیریجماعت آن 

بر  ار درک کنیم. خداوند متعال می فرماید: دیگران مسؤلیت خویش را اهمیت به جماعت احمدیه واگذار شده است. ما باید

ت مسیح موعود علیه السالم از اهداف جلسه ساالنه بیان کردند که این وظیفة احمدی نفس خویش ترجیح بدهید. حضر

کند و نمونة محبت و ایثار از خود نشان دهد. به مومن به  ینیاز دیگران قربان حقیقی این است که نیاز خویش را به خاطر

کردن، صبر کردن این همه  عفوتواضع توصیه شده است همچنین حسن ظنی، اظهار حق، عدل و انصاف را پیشه کردن، 

دم جمع ی مریلبرای پیشه کردن آن سعی کنیم. اظهار این نیکی ها به موقعی به عمل می آید که خباید  نیکی هاست که

اگر معیار عالی اخالق نشان داده شود در آن  رخ دهد که به علت آن اخالق انسان معلوم می شود. شده باشند و حوادثئ

یبای اسالم می گردیم. و همین الگو و نمونه ها باعث تبلیغ پیام احمدیه می شود. خیلی ها با صورت ما نشانگر تعلیم ز

عضو جماعت که در جلسه ساالنه شرکت می کند باعث تبلیغ  ه سوی احمدیه می گرایند. پس هرنگاهی به این نمونه ها ب

 خاموش می گردد.

خی امور نظمی فرمودند: مردان هم باید با توجه کامل در جلسه گاه با توصیه به برحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی 

بنشینند و مراسم جلسه را گوش کنند و بچگان همراه خویش را از شلوغ کردن و بازی کردن در جلسه گاه منع نمایند و 

زنان هم  ذارند.حترام گبه جلسه ساالنه ا به بلوغت برسندبرای جلسه ساالنه احترام قایل شوند تا وقتی  سعی کنند که آنها

وش سخنرانی های جلسه را گ نیزخالل مراسم جلسه بیرون از جلسه گاه نشسته مشغول گفت و گو می باشند، باید آنها 

بچه ها  به بهانةخانم ها می باشد دربارة آن هم شکایت می شود که   ردابرای مادران دارای بچه  بدهند. خیمه ای که

کنم  به تمامی کارکنان جلسه دوباره توصیه می لجنه باید به این طرف توجه کنند. پس ماموران بیشتر صحبت می کنند.

که د. برای کارکنان بخش امنیتی تاجاییدارندنند و هیچ کاری را معمولی نپکه به طرف انجام وظیفة خویش توجه کامل کن

 ترکروری است. کارکنان دیگر و تمام شنشان دادن اخالق نیکو الزم است همانجا نظر دقیق و عمیق داشتن هم ض

د اگر امری قابل توجه را ببینید، به مسؤالن خبر دهید. ایشان فرمودند که نداشته باش کنندگان جلسه به محیط خویش توجه

جاهایی که شلوغ باشد آنجا هم صبر و نظم و ضبط نشان دادن الزم است. تمام شرکت کنندگان به توصیه های کارکنان 

کنند. از کارت خود محافظت کنید و از آن درست استفاده کنید و مهمتر از همه این که این دعا کنید که خداوند متعال عمل 

   و ما از تمام برکات جلسه بهره ببریم. آمین از هر لحاظ این جلسه ساالنه را پربرکت سازد

 


