بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه «  13اکتبر »4132
این وظیفة ما احمدی هاست که تعلیم خیر و نیکی را با حکمت و تالش در هر دلی استوار کنیم.
تمام جهان را کمک رسانی معنوی و مادی از وظایف اساسی ماست.
هر جا تعداد داعیان الی اهلل را افزایش دادن و به آنها فعال کردن خیلی مهم است .نظام جماعت
باید به این طرف توجه کند.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در 13
اکتبر  4132از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 13 ،اکتبر  4132پنجمین خلیفة حضرت 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 :خداوند متعال درباره کسانی که به خدا و پیامبر اکرم
صلی اهلل علیه و سلم ایمان آورده اند می فرماید :شما بهترین ملت جهان اید که جهت سود رسانی دنیا متولد شده
اید اما امروز ما بینیم که جهانیان به علت تروریسم و قتل بدون تفکیک زنان ،بچگان و پیران ترسیده اند .کسانی
که فقط به خاطر اختالف نظریات ،مردم را غالم خویش می سازند ،نمی توانند نیکی و خیر جهانیان را بطلبند .برای
ما احمدی ها این باعث شرمندگی و رنج و درد است که اینها باوجود خود را به پیامبر عزیزما صلی اهلل علیه و آله و
سلم رحمت العالمین نسبت می دهند اما بازهم چنین اعمال از ایشان سر می زند و این طور اسالم را بدنام می کنند
و اسوة پاک حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را نیز بد جلوه می دهند اما ما به عنوان احمدی هیچ وقت
نومید نیستیم.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :جهان را به سوی نیکی فرا خواندن و خوبی هر کسی را طلبیدن وظیفة
هر احمدی است .تالش جدی کردن جهت برقراری امنیت در جهان ،جلوگیری بدی ها و جهان را از فساد مصون
داشتن نیز وظیفة ماست .ما خیرخواه این مردم و تمام اهل مذاهب دیگر هستیم و خوبی ایشان را می طلبیم .این ما
هستیم که باید آنها را راه های نیکی و بدی را نشان بدهیم .خداوند متعال با گفتن اخرجت للناس ،میدان عمل ما

را خیلی گسترده قرار داده است .بنابراین ما باید جهت خیرخواهی و نیکی جهانیان ،آنها را راه درستی که تا خداوند
متعال می برد ،را نشان بدهیم .و به ایشان توصیه کنیم که از فرامین خداوند متعال پیروی کنند و با خداوند متعال
رابطه نزدیکی برقرار کنند تا عاقبت بخیر شوند .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :ما نمی توانیم این
مطالب را به دیگران یاد بدهیم مگر این که اول خود عاقبت خویش را در نظر بگیریم .پس این مسئولیت بزرگی
است که ما باید با دقت و بررسی زیادی انجام بدهیم .در انجام این مسئولیت سنگینی با مشکالت نیز مواجه می
شویم ،مخالفت های مذهبی پیش خواهند آمد اما همیشه به خاطر داشته باشید که با جماعت های الهی همیشه
چنین برخورد می شود .از این مخالفت ها نباید ترسید .با حضرت مسیح موعود علیه السالم وعده های الهی وجود
دارند سپس تایید های فراوانی خداوند متعال گواهی بر این امر می دهند که خداوند متعال با ایشان است .پس جهان
هر طور بخواهد با ما برخورد کند ،این کار مربوط به ایشان است .چون تاییدهای الهی همراه ماست پس باید طبق
فرمان خداوند متعال خواهان خیر و نیکی جهانیان ،کار اشاعت دین محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم و تعلیم زیبای
قرآن را در جهان گسترش بدهیم .درحالی که خداوند متعال ما را خیر امت قرار داده است ،پس نباید هیچگاه از کار
نشر نیکی و خیر دست بکشیم و نیکی بزرگتر از ابالغ پیام دین حق و دعوت به سوی خدای یگانه وجود ندارد.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :حضرت مسیح موعود علیه السالم ما را یاد دادند که برای دشمنان نیز
دعا کنید و خیرشان بطلبید و با ایشان نیکی کنید .در این دوران حضرت مسیح موعود در پیروی از مطاع و سرور
خویش ،حضرت پیامبر اکرم محمد صلی اهلل علیه و آله و سلم الگوی عالی خیر طلبیدن برای دشمنان خویش را
ارائه دادند .بنابراین تاکید ما در پیروی از حضرت مسیح موعود و حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم بر این
باید باشد که مردم از تباهی مصون بمانند ،برای این مطلب ما باید با درد دل دعاها کنیم و سعی و تالش را به
خرج بدهیم .ایشان افزودند :فارغ از این ،کمک مادی و خیر رسانی نیز به عهدة ما گذاشته شده است .ما نباید تنها
برای مردم خودمان تالش کنیم که گرسنگی و کمی لباس و بیماری ازبین برود بلکه باید برای دیگران و هر
نیازمندی نیز سعی کنیم .ما باید طبق آموزه های قرآنی به همه بدون هیچ تفکیکی کمک معنوی و مادی به مردم
برسانیم .ما باید این دایرة کمک رسانی خویش را گسترده و گسترده تر کنیم .سپس حضرت امیرالمومنین ایده اهلل
تعالی برخی مثالهای خیرخواهی حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را تعریف کردند .حضرت امیرالمومنین
فرمودند :تکیه ما به این مردم دنیادار نیست بلکه تنها به ذات خداوند متعال و به کمک جستن از او می باشد .پس
امروز این وظیفة غالمان مسیح موعود است که با حکمت و تالش ،تعلیم دینی نیکی و خیر را در دلها استوار کنند
و جهت این امر تالش جدی کنند ،باید برای حصول این غرض در هر منطقه تعداد داعیان الی اهلل را افزایش بدهیم
و آنها را فعال کنیم .خداوند متعال به اعضای جماعت توفیق بدهد که به این طرف توجه زیادی کنند .آمین.

