بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه « 62دسامبر »6024
دعا و تالش برای ایجاد انقالب در وجود خویش در محیط جلسه ،ما را وارث
دعاهای حضرت مسیح موعود علیه السالم خواهد ساخت.
این جلسه های معمولی نیستند بلکه این امری است که اساس آن بر تایید خاص
خدا و اعتالی کلمه دین می باشد.
ما باید در این روزهای جلسه محاسبة خویش کرده ،معیار و مالک ادای حقوق
اهلل و حقوق بندگان را بلند تر کنیم.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره
العزیز در  62دسامبر  6024از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 62 ،دسامبر  6102پنجمین 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 در آغاز از برگزاری جلسه ساالنه جماعت
احمدیه در قادیان و در کشورهای دیگر سخن گفتند سپس تاریخ جلسه ساالنه را بازگو کردند .و
با بیان قدقن شدن برگزاری جلسه ساالنه پاکستان فرمودند :هر سالی ماه دسامبر برای اهل

پاکستان نسبت به جلسه ساالنه احساس شدیدی را به وجود می آورد ،خدا کند که این احساس
شان در پیشگاه الهی چنان برسد که موجب جذب افضال الهی گردد تا تمام مخالفت ها و مشکل
ها و ناراحتی ها مانند خس و خاشاک از راه برداشته شوند و احمدیون پاکستانی نیز از آن برکاتی
فیض ببرند که احمدی های جهان می برند .معاندان با قدقن کردن برگزاری جلسه می خواستند
جلوی رشد و ترقی جماعت را بگیرند اما به فضل الهی در تمام کشور های دنیا که جماعت احمدیه
وجود دارد ،جلسه ساالنه برگزار می شود و اکنون این جلسه حضرت مسیح موعود علیه السالم به
رتبه بین المللی نایل شده است .این از تقدیر الهی بود که توسط جماعت احمدیه جهانیان از تعالیم
زیبای اسالم آشنا شوند .به همین خاطر حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند که این جلسه
را جلسه معمولی تلقی نکنید ،این امری است که اساسش بر تایید حق و اعتالی کلمه الهی است.
سپس افزودند :خشت اساسی این سلسله خداوند متعال خودش نهاده است و برای آن ملت ها را
آماده کرده است که با این می پیوندند...به یاد داشته باشید که اگر این جماعت من دکانداری من
است ،نام و نشان آن هم ازبین خواهد رفت ،اما اگر از طرف خداوند متعال است؛ و به یقین از طرف
اوست در آنصورت باوجود مخالفت تمام جهان ،گسترده تر و پیشرفته تر خواهد بود و فرشتگان از
آن حفاظت خواهند کرد.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :باید یاد داشته باشیم که ما هم مسئولیت هایی داریم.
به خاطر بسپارید که این جماعت ،جماعت معمولی نیست همچنین این جلسه ساالنه جلسه معمولی
نیست و احمدی بودن هم معمولی نیست چون هر احمدی وظیفه دارد که در جهت سهمی بردن
از تایید و یاری الهی باید در وجودش انقالبی را ایجاد کند که حضرت مسیح موعود علیه السالم
انتظارش از مریدان خویش می داشتند .فقط شرکت در جلسه ساالنه جهت وارث بودن دعاهای
حضرت مسیح موعود علیه السالم کافی نیست بلکه آنچه از این جلسه یاد می گیرید ،آن را بخش
دایمی زندگی خویش ساختن الزم است .پس تالشی برای ایجاد انقالبی در وجود خویش در محیط
جلسه و برای آن دعا موجب می شود که وارث دعاهای حضرت مسیح موعود علیه السالم بگردیم.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :حضرت مسیح موعود علیه السالم در ارتباط با جلسه
ساالنه نه تنها به ادای حقوق خدا متوجه ساختند ،بلکه به ادای حقوق بندگان هم تاکید کردند .از
مریدان خویش انتظار داشتند که آنها در نرم دلی و باهم مهر و اخوت و برادری سرمشق و الگو
بگردند .و متواضع و برای هم دیگر قربانی کنندگان باشند و به معیار و مالک بلند راستی و
درستکاری دست داشته باشند ،از تندخویی و کج خلقی دور باشند ...با زندگی چنان وابسطه نشوید
که ایمان را از دست بدهید ،جماعت ما باید چنین باشد که فقط پر از ادعا نباشد بلکه هدف اصلی
بیعت را به دست بیاورد .باید تحول درونی اتفاق بیفتد فقط با دانستن حل مسائل نمی توانید خدا
را راضی کنید .جهت تحولی در نفس تالش کنید ،در نماز دعاها کنید .با صدقات و خیرات و با هر
وسیله در زمره این مردانی که والذین جاهدوا فینا شامل شوید .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی
فرمودند :در این فضای جلسه ،باید خودمان را بسنجیم و تالش کنیم که به معیار بلند ادای حقوق
اهلل و حقوق بندگان دست پیدا کنیم.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی اهل هند و پاکستان را تاکید کردند که همراه خویش لحاف
ها را نیز بیاورند همچنین به شرکت کنندگان از اروپا و کشورهای دیگر نیز توصیه فرمودند که با
خود لباسهای گرم بیاورند .ایشان فرمودند که جماعت ها لیست اسامی نمایندگان نمی فرستند ،در
این خیلی تساهل ورزیده می شود ،از آینده هر کسی را که بخواهید به جلسه بفرستید ،مشخصاتش
طبق اقتضای مرکز بفرستید و این مسئولیت امرا می باشد که به مرکز این لیست بفرستند .حضرت
امیرالمومنین از این منع فرمودند که آنجا مطالبه شود که طبق میل اسکان داده شود ،و فرمودند
که مسئوالن جلسه به هرجایی که اسکان دادند آن را با شکر و سپاس بپذیرید.
در پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت وفات جناب احمد شمشیر سوگیا ،داعیة جماعت
ماریشس ،ذکر خیرش و راجع به خدمات دینی اش شرح دادند و اعالم نمودند که بعد از ادای نماز
جمعه ،نماز غایبشان خواهند خواند.

