بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه « 61ژانویه »5162
محکومیت شدید حمالت بر اسالم و حضرت پیامبرﷺ ،تمام توطئه ها و تالش های دشمنان
به ثمر نخواهند نشست.
صلوات بر پیامبرﷺ که عامل استقامت و پافشاری است ،را بسیار بخوانید تا به ثمر شیرین
استجابت دعا نایل شوید.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره
العزیز در  61ژانویه  5102از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 61 ،ژانویه  5162پنجمین 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 طبق معمول با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام تی ای به صورت
زنده پخش گردید.
سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی در آغاز آیة  25از سورة االحزاب را تالوت و ترجمه
نموده فرمودند :این آیه آشکارا حاکی این است که خداوند متعال بر پیامبر خود ﷺ رحمت های
خویش را نازل می کند .فرشتگانش هم برای حضرت پیامبر ﷺ دعاها می کنند و برایش خواستار
رحمت هستند .پس اگر چنین است در آن صورت تالش ها و توطئه های دشمنان به پیامبر

عزیز خداﷺ هیچ ضرری نمی تواند برساند .خداوند متعال برای هدفی که حضرت پیامبرﷺ را
فرستاد ،رسیدن به آن هدف به لطف خدا ادامه دارد .مخالفان ایشان نه قبالً هیچ گاه موفق
شدند و نه حاال می توانند موفق بشوند .این حکم خداوند متعال است .پس شما به خاطر ادای
وظیفة خویش بر این محبوب خداوند متعال ،کامل و مکمل و آخرین پیامبر ﷺ صلوات و درود
بی شمار بفرستید .ایشان افزودند :موفقیت در بسیار صلوات فرستادن به حضرت پیامبر ﷺ است.
کاش مردم بفهمند که تعلیم مهر و محبت اسالم می تواند جهانیان را ذودتر به آغوش اسالم
بیاورد.
آیه ای که در آغاز خطبه تالوت کردم در آن خداوند متعال با گفتن این که من و فرشتگانم بر
پیامبر ﷺ صلوات می فرستیم ،این امر اصلی را بیان کرده است که دشمنان با این حماقت های
خویش نمی توانند به مقام و منزلت حضرت پیامبرﷺ هیچ لطمه ای وارد کنند .اما وظیفة شما
به جای پاسخ جهالت با جهالت ،صلوات فرستادن بر حضرت پیامبر ﷺ است .حضرت
امیرالمومنین پیام پاپ فرانسیس راجع به احترام گذاشتن به هر مذهبی را خوش آیند قرار دادند.
ایشان افزودند :این اولین باری است که بسیاری از رسانه های جهان از جماعت احمدیه نظر ما
و عکس العمل ما راجع به این رویداد جویا شدند .بسیاری از شبکه ها و روزنامه های جهان نظر
ما را بیان کردند و این گونه تا چندین میلیون نفر نظر درست و تعلیم اسالم ابالغ شد .حضرت
امیرالمومنین برخی روایات پیامبرﷺ و اقتباس هایی از نوشته های حضرت مسیح موعود علیه
السالم را تقدیم نمودند که متضمن اهمیت و فایده های صلوات فرستادن بر حضرت پیامبرﷺ
بود .حضرت پیامبر ﷺ فرمودند که در روز قیامت نزدیک ترین من کسی خواهد بود که بیش از
همه بر من صلوات بفرستد .حضرت مسیح موعود علیه السالم راجع به صلوات فرستادن بر
حضرت پیامبر ﷺ فرمودند که در شأن هیچ پیامبر دیگری به صلوات فرستادن توصیه نشده .در
روح حضرت پیامبر ﷺ چنان صدق و وفا بود و اعمال ایشان چنان مورد پسند خداوند متعال قرار

گرفت که خداوند متعال برای همیشه دستور داد که آینده مردم به خاطر شکرگزاری و قدردانی
بر حضرت پیامبر ﷺ صلوات و درود بفرستند .صلوات بر پیامبرﷺ موجب حصول استقامت و
پافشاری است .لذا به کثرت بر پیامبرﷺ صلوات بفرستید اما نه به طور رسم و عادت بلکه حسن
و احسان حضرت پیامبر ﷺ را مدنظر داشته و جهت تعالی مدارج و مراتب حضرت پیامبر ﷺ و
در جهت موفقیت شان صلوات بفرستید .در نتیجة این ثمر شیرین و لذیذ استجابت دعا را به
دست خواهید آورد .با این غرض بر حضرت پیامبر ﷺ صلوات بفرستید که خداوند متعال برکات
کامل خویش را بر پیامبر خویش ﷺ نازل کند و وی را برای تمام جهان سرچشمة برکات بسازد
و بزرگی و شان و شوکتش را در این جهان و در آن جهان ظاهر کند .باید این دعا با حضور دل
شود .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند :به لطف خدا از ما خیلی ها هستند که از ته دل بر
پیامبر ﷺ صلوات می فرستند .و خداوند متعال منظره های برکات آن را هم به ایشان نشان می
دهد .خدا کند که تعداد چنین صلوات فرستندگان در جماعت همیشه بیفزاید چون نتیجة آن بر
رشد و ترقی جماعت هم تاثیر گذار خواهد بود .حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه می فرمایند
که وقتی ما بر حضرت پیامبر ﷺ صلوات می فرستیم در نتیجة آن درجات حضرت پیامبر رفیع
تر می شوند .خداوند متعال اول برکات خویش را به حضرت پیامبرﷺ می دهد سپس این برکات
توسط حضرت پیامبر ﷺ به ما داده می شود .خداوند متعال به ما توفیق بدهد که در صورت
حقیقی بر پیامبر ﷺ درود و صلوات بفرستیم.
در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز به مناسبت درگذشت جناب عبدالقادر
دهلوی ،درویش قادیان و خانم مبارکه بیگم همسر جناب بشیر احمد حافظه آبادی ذکر خیرشان
و خدمات جماعتی ایشان را بازگو کرده ،اعالم خواندن نماز جنازة غایب ایشان بعد از ادای نماز
جمعه فرمودند.

