بسم اهلل الرمحن الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه نماز جمعه « 3آوریل »5102
ذکر رویدادهای ایمان آفرین کسانی که تازه بیعت کردند و در ایمان و یقین و
معنویت رشد چشمگیری کردند.
توسط کتاب های حضرت مسیح موعود علیه السالم و خطبه های حضرت
امیرالومنین وضع علمی و عملی احمدی های جدید رو به بهبود است.
به عالوه دعا برای رشد ایمان خویش و احمدی های جدید ،برای خیرخواهی
جهان هم باید دعا کنیم.
خالصه خطبه نماز جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی
بنصره العزیز در 3آوریل  5102از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 3 ،آوریل  5102پنجمین 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 را 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 بنصره العزیز فرمودند :هیچ شکی در آن نیست که
احمدیه درختی است که خداوند متعال کاشته است و رشد و گسترش آن طبق وعده خداوند متعال
صورت خواهد گرفت .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل برخی رویدادهای افضال الهی بر احمدی های
جدید را نقل کردند .اینها کسانی هستند که در دل هایشان خداوند متعال نور صداقت ایجاد کرد و
بعد از بیعت در ایمان محکم و در یقین و اخالص و معنویت رشد چمشگیری کردند .در نمازها به
ذوق و شوق و لذت دست پیدا کردند .و در کردار هم بهتر شدند و با علم کالم احمدیه در علم و
عرفان نیز افزودند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که این مردم نیک سرشت ،خودشان می گویند که
بعد از پیوستن به جماعت احمیه ،توانستیم تعالیم حقیقی اسالم را بفهمیم و در اعمال تحوالت
زیادی ایجاد کردیم و تقرب به خداوند متعال نیز ایجاد شده است .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل
فرمودند که همین امری است که هر احمدی باید برای رسیدن به آن تالش کند .دوستی از گنی
کناکری بیان می دارد که بعد از بیعت چنان تحول معنوی در درون من ایجاد شده است که قبال
هیچگاه آن را حس نکرده بودم .به آن آرامش معنوی دست پیدا کردم که از سال ها دنبال آن
بودم .یک کشیش کانگو به احمدیه گرایید ،وی می نویسد که آن آرامش قلبی و نزدیکی با خدا را
که در احمدیه احساس کردم ،هیچگاه تجربه آن نداشتم .االن همه چیز من احمدیه است.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند که بسا کسانی هستند که توسط ایم تی
ای توفیق پذیرش احمدیه یافتند .کالم حضرت مسیح موعود علیه السالم چه تاثیری بر دل ها
می گذارد ،راجع به آن دوستی از مراکش می نویسد که خداوند متعال توفیقم داد که بیعت کنم و
بعد از آن مطالعه کتاب های حضرت مسیح موعود علیه السالم را شروع کردم و احساس کردم که
این کتاب ها مرهم زخم های من و درمان روحم هستند .داعیه بوسنی می نویسد که سال گذشته
شما راجع به اصالح عملی خطبه هایی که ایراد فرمودید ،در اثر آن حضور مردم در نماز فجر بیش

از انتظار شده است .دوستی از مقدونیه می نویسد که خانمم قبال حجاب را رعایت نمی کرد ،اما
بعد از شنیدن خطاب شما به خانم ها در جلسه ساالنه آلمان ،محجبه شده است و بر احمدیه ثابت
قدم است و به فضل خداوند متعال در ایمان هم رشد می کند .حضرت امیرالمومنین خاطر نشان
کردند که خانم های جوان و دیگر هم به طور خاص باید توجه کنند که حجاب از دستورات اسالمی
است لذا به آن عمل کرده ،حجاب را رعایت کنند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که زمانی من گزارش ها راجع به چنین رویدادهای
ایمان آفرین را می خوانم ،متوجه می شوم که خداوند متعال چگونه نشانه های خویش را به نمایش
می گذارد ،با رؤیاها به مردم هدایت می کند .این مخالفت ها هم باعث می شوند که دل های آدم
های پاک سرشت به احمدیه بگرایند .توجه به علم و عرفان و به سازی وضع عملی رشد می یابد.
پس این امور دال بر تایید و نصرت خداوند متعال در حق حضرت مسیح موعود علیه السالم می
باشند و برتری اسالم را به اثبات می رسانند و ادارک و فهم وجود خداودند معتال را فراهم می
کنند .ایشان افزودند که با شنیدن رویداد این احمدی های جدید ،تاجایی که الزم است که برای
رشد ایمان آنها دعا کنیم ،برای جهانیان هم باید دعا کنیم .حضرت امیرالمومنین اوضاع کنونی
کشورهای اسالمی را بیان کرده ،به دعا تحریض کردند.
در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز به مناسبت درگذشت جناب انتصار احمد
ایاز پسر دکتر افتخار احمد ایاز ،از بوستون آمریکا و به مناسبت درگذشت جناب وسیم احمد
دانشجوی جامعه احمدیه قادیان ذکر خیرشان فرمودند و بعد از نماز جمعه اعالم خواندن نماز میت
حاضر جناب انتصار احمد و نماز میت غایب جناب وسیم احمد فرمودند.

