بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  3اکتبر »4102
شرح سفر حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به ایرلند ،مراسم افتتاح مسجد مریم ،گزارش مهمانی
و نظرات اغیار
خلیفة المسیح ما را از اسالم ،قرآن و تعالیم امنیت و محبت به نحو احسن آگاه ساخت .نظرات
با تمام وجود خویش از خداوند متعال اطاعت حقیقی به جای بیاورید .و با مخلوقش دلسوزی کنید و
نمونه های نیکو را از خود نشان دهید.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در  3اکتبر
 4102از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 3 ،اکتبر  4102پنجمین 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 فرمودند :تعلیم اسالم دو بخش دارد .اول حقوق خداوند متعال و دوم
حقوق بندگان .حق الهی این است که خداوند متعال را واجب االطاعت قرار داده و با تمام وجود خویش از او پیروی کنید.
و شرح حقوق بندگان این است که با مخلوق خدا همدردی و دلسوزی کنید و برای خدمت به مخلوق تمام قوای خویش را
به کار بندید و و روش لطف و احسان را پیشه کنید .ایشان افزودند :اگر ایشان به نحو احسن از این تعلیم مطلع ساخته
شوند ،و با نمونه عملی اظهار آن تعلیم ببینند در آن صورت تحت تاثیر فراوانی قرار خواهند گرفت .چند روز پیش مراسم
افتتاح اولین مسجد جماعت احمدیه ایرلند بود .در همان روز ،شامگاه مراسم مهمانی با اغیار برگزار شد که روی ایم تی ای
زنده پخش گردید .در آن مراسم من هم سخنرانی داشتم .در سخنرانی ،درخصوص تعلیم زیبای اسالم برخی مطالب را بیان
نمودم .عالوه بر این ،مصاحبه ها با رسانه ها و برخی سخنان راجع به تعلیم اسالم با سیاستمداران و دانشمندان گالوی
راندم .حضرت امیرالمومنین نظرات نیکوی مهمانان راجع به خطاب خویش در مراسم افتتاح و درمورد جماعت احمدیه را
تعریف کردند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :رئیس مجلس شورا و اعضای پارلمان و سناتورها و اعضای هیئت شهرداری،
سر کشیش ،اعضای انجمن ،استادان ،دکتران ،مهندسان ،وکال و از گروه های دیگر حدوداً صد مهمان در مراسم افتتاح

حضور داشتند .در مراسم افتتاح به فضل خدا توسط سخنرانیم ،دیدار با مهمانان و مصاحبه ها با رسانه ها توفیق یافتم که
جماعت احمدیه را معرفی کنم و تعلیم حقیقی اسالم را نشر کنم .مهمانان در نظرات خویش بیان کردند که آنها از سخنرانی
خلیفة المسیح تحت تاثیر زیادی قرار گرفتند .مردم از مکاتب مختلف را در یکجا جمع شده نگاه کردن ،بسیار خوشحال
کننده است و این اثبات می کند که کشور ایرلند و به ویژه شهر گالوی از احمدیه استقبال می کند .در عصر حاضر مردم از
دین زیاد می ترسند .اما این مراسم برای ما د رس تحمل مذهبی را داده است .خلیفه ما را از اسالم و قرآن و تعالیم امن و
محبت آگاه ساخته است .سخنرانی خلیفه مملو از حکمت و اثر کننده در دل بود .خدا کند این پیام شما در سراسر جهان
نشر شود و شما سفیر حقیقی حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله وسلم بگردید .این شعار جماعت احمدیه’’عشق برای همه
نفرت برای هیچ کس‘‘ خیلی خوشم آمد .و در این تردیدی نیست که جماعت احمدیه به چیزی که دعوت می کند ،به آن
عمل نیز می کند .جهان به شدت نیاز به این پیام دارد .جهان نیاز دارد که اطالع داده شود که در اسالم جماعتی است که
سراسر پیام مهر و محبت را می دهد .جماعت احمدیه تندروی را قبول ندارد .جماعت احمدیه همواره ثابت کرده است که
جماعت طبق اهداف بلند خویش عمل می کند .برگزاری کنفرانس بین مذاهب از سوی جماعت احمدیه و مذاهب مختلف
را در یکجا جمع نمودن خیلی خوشایند است.
حضرت امیرالمومنین با ذکر نشر پیام اسالم توسط مطبوعات و رسانه ها فرمودند :رسانه ها نقش خیلی مهمی را در نشر
پیام اسالم در جهان ایفا کرد .حضرت امیرالمومنین عنوان کردند :خبر درمورد سخنرانی من در مراسم مهمانی روی تلویزیون
هم پخش شد .بیننده این کانال پنج میلیون نفر اند .تعداد گوش کنندگان توسط رادیو یک میلیون است .سپس در رادیو
ایف ایم گالوی سخنرانی من پخش گردید .تعداد شنوندگان این رادیو سی و پنج هزار نفر است .روزنامه ملی ایرلند هم خبر
افتتاح مسجد و مراسم مهمانی را پخش کرد .تعداد خوانندگان این روزنامه صد و هشتاد و یک هزار نفر است .روی انترنت
حدوداً بیش از چهار صد و هشتاد و چهار هزار نفر این روزنامه را مطالعه می کنند .ایشان افزودند :این لطف خداوند متعال
است که او در سفرهای من برکت فوق العاده را می نهد .و هر احمدی در ایمان و اعتقاد محکم تر می شود .خداوند متعال
به ما توفیق بدهد که بتوانیم به نحو احسن وظیفه مان را انجام بدهیم.
در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز وفات خانم روبینه کریم همسر دکتر محمد عبدالمومن از ایرلند
و شهادت دکتر مبشر احمد کهوسه از میرپور خاص سنده و وفات حاجی خانم نعیمه لطیف همسر حاجی جالل الدین لطیف
را ذکر نمودند و خدمات و ذکر خیرشان را بازگو کردند و اعالم خواندن نماز جنازه حاضر و غایب فرمودند.

