بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  11سپتامبر »4112
رویدادهای ایمان آفرین کسانی که با رهنمایی خداوند متعال به صداقت حضرت مسیح موعود علیه
السالم پی بردند و به جماعت احمدیه پیوستند.
در دنیا پیام حق و راستی را عام کردن و هدایتشان کردن کار و وظیفة هر احمدی می باشد.
خداوند متعال جهت رشد قوت ایمانی جماعت نشانه ها را ارائه می دهد و این سلسه ادامه دارد.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در  11سپتامبر
 4112از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 11 ،سپتامبر  4112پنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد ایده اهلل تعالی
بنصره العزیز از مسجد بیت الفتوح موردن لندن خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام
تی ای به صورت زنده پخش گردید.
سیدنا حضرت امیرمومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز نامة یکی از احمدی های آمریکا را ذکر نمودند ،وی در آن نوشته بود
که شما در موقع جلسه ساالنه بریطانیا در سخنرانی خویش رویدادها را تعریف فرمودید که چطور مردم به احمدیه می
گروند .توسط تبلیغ و با رهنمایی مسقیم از خد ا نیز به سوی احمدیه گرایش ایجاد می شود .مردم در قوت ایمانی راسخ و
پخته تر می شوند و صداقت احمدیه هم در دلهایشان محکم تر می شود .ایشان فرمودند :برخی مردم بعضی اوقات فکر
می کنند که شاید رویدادی با اغراق بیان می شود اما باید به خاطر داشت که هر رویدادی که اینجا تعریف می شود ،قصه
یا داستانی نیست بلکه این حقایق اند .این نمونه ای چند از اوضاع زمانه است که خداوند ایجاد کرده است که من برای شما
تقدیم می کنم .این رویدادها را به خاطر این تعریف می کنم تا ایمان ها محکم تر شوند و ما هم محاسبه خویش کنیم که
تا چه حدی ریشه های احمدیه در ما محکم تر است و چطور ما باید به سوی عبادتها روی بیاوریم.حضرت امیرالمومنین
ایده اهلل تعالی فرمودند :ما نباید این رویدادها را تنها به عنوان رویدادهای جالب گوش بدهیم بلکه این صداقت و حقیقتی
است که باعث رشد ایمان می شود و باید باعث رشد ایمانی شود و همچنین سبب ایجاد احساس مسئولیت می شود و باید
هم سبب ایجاد احساس مسئولیت شود.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند :به دنیا پیام حق و راستی ابالغ کردن و رهنمایشان کردن امروز
مسئولیت و فریضة ما است .پس تا جاییکه نیاز به ادای این مسئولیت است همانجا نیاز است که طبق روشی که خداوند

متعال بیان کرده است ،وضعیت عملی خویش را نیز بهتر بسازیم تا نمونه و الگوی ما برای گروندگان تازه موجب رشد ایمان
شود .حضرت امیرالمومنین رویدادهای ایمان آفرین کسانی که با رهنمایی خداوند متعال و با خواب های صادق به صداقت
حضرت مسیح موعود علیه السالم پی بردند و به جماعت احمدیه پیوستند را بیان کردند .ایشان افزودند که این تقدیر
خداوندی است که کاروان احمدیه همیشه به سوی جلو حرکت خواهد کرد.انشااهلل تعالی و هیچ مانعی در آن نیست پس ما
خیلی نیاز برای توجه به این امر داریم که جزو این قافله باشیم .حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند :زمانی بود
که فقط یک یا دو نفر با من بودند و حاال می بینم که گروه گروه «مردم به سوی من» می آیند .و قضیه تا همینجا بس
نیست بلکه معاندین تا حد توان سعی خودشان را به عمل آوردند که مردم از آمدن«پیش من» منع شوند اما سرانجام آن
کالم محقق گردید .االن هر آدم تازه که پیش من می آید ،نشانه ای از این وحی است .سپس ایشان می فرمایند :خداوند
متعال نمی خواهد که ایمان اعضای جماعتم سست بماند .خداوند متعال جهت تقویت ایمان جماعت نشانه ها را ارائه می
دهد .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند :سلسله این نشانه ها تا امروز جاری است ،خداوند متال همواره این قافلة احمدیه
را باسرعت جلوتر گرداند و ما هم همیشه جزو این بمانیم .آمین
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی سخن از تصادف خانواده آقا جمیل احمد گل از آفن باخ آلمان میان آوردند و فرمودند
او همراه خانواده خویش از جلسه ساالنه بریطانیا به آلمان بر می گشت .در این تصادف همسرش خانم امة الحمید و نوه
اش سلینه جمیله احمد یازده ساله و فاتحه رانا ده ساله برجا شهید شدند و دخترش و نوه اش زخم شدیدی برداشته اند و
در حال قومه رفتند .به فضل خداوند متعال االن حالشان بهتر است .خداوند متعال آنها را شفای کامل و عاجل بدهد .خداوند
متعال درجات رفتگان را بلند کند و بازماندگان را صبر و شکیبایی عطا کند .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل اعالم خواندن
نماز جنازة غایب مرحومین نیز کردند.

