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 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 اوت، 21 جمعه، روز

 ترجمه ابطبق معمول  که فرمودند ایراد را جمعه خطبه لندن ،حدیقة المهدی آلتن از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

 .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به

امروز بعد از ادای نماز جمعه، جلسه ساالنه فرمودند:   بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

دارد. با توجه به این اهمیت، دعاهایی که امروز بکنید، در آن جهت  را خودشرسما آغاز می شود اما جمعه هم اهمیت 

پربرکت بودن جلسه ساالنه هم دعا کنید. ایشان افزودند: هدف اصلی از برگزاری جلسات و از بیعت نیز همین است 

است که ما از  مهر و محبت ایجاد گردد و این در صورتی امکان پذیر ملسو هيلع هللا ىلصکه در دل به خداوند متعال و پیامبر اکرم 

 از ما هریک صلوات بفرستیم و سپس حالت های خویش را هم مطابق با آن بسازیم. ملسو هيلع هللا ىلصعمق دل به حضرت پیامبر 

 باید وقت خود را با تمرکز بر صلوات و ذکر الهی سپری کند.

دگان نمونه عظیم الشأنی از حقوق بن ملسو هيلع هللا ىلصحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: در اسوة حضرت پیامبر 

ین بیان کرده است که آنان باهم به مهر و محبت زندگی ی مومن اهانشانه یکی از به چشم می خورد. خداوند متعال 

بارزترین نمونه می باشد. آن مهر و محبتی که ایشان به مومنان داشتند،  ملسو هيلع هللا ىلصمی کنند و در این باره اسوه حضرت پیامبر

ک اگر یکی از اصحاب ید اذیت و آزار قرار بگیرند. هیچگاه مور روا نداشتند که اصحابآن حضرت آنقدر زیاد بود که 

غم  ل وخرده هم اذیت می شد، نسبت به وی نگران می شدند. و این الگوست که برای ما اسوه می باشد که مشک

  ما گردد و این فقط در صورتی امکان پذیر است که ما به همدیگر مهر و محبت ورزیم.همدیگر باید باعث نگرانی 

این است که روابط اعضای جماعت یکی از اهداف برگزاری جلسه ساالنه فرمودند: وعود علیه السالم حضرت مسیح م

مهر ل خود که دباید نه تنها تالش کنند ساالنه آمده اند، ت در جلسه باهم محکم تر شوند. پس آنهایی که برای شرک

اال اطالعات دینی خود را ب ایجاد کنند بلکه باهم نیز روابط مهرآمیز داشته باشند و ملسو هيلع هللا ىلصو محبت به خدا و پیامبرش 

 برند.



 
 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی مقتبسی از فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه السالم درباره اهداف و اغراض 

ا به رر را در نظر بگیرد که ما باید به اهداف جلسه ساالنه و فرمودند: یکایک ما باید این اماالنه تقدیم نمودند جلسه س

. و چنانکه در جای دیگر حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند: این جلسه را نظیر جشن های دست بیاوریم

 کز باشد.دن سخنان ربانی متمردنیوی تلقی نکنید، ما باید توجه ما در این روزها به گوش دا

وقت خود را در مجلس های بیهوده و بازارها تلف نکنید بلکه اوقات خالی را در ذکر  حضرت امیرالمومنین فرمودند:

به این نیت گوش کنید که به آن عمل نیز کنید. و آنها را مایه رشد  برنامه های جلسه ساالنه به الهی سپری کنید و

کنندگان در جلسه هدف جلسه ساالنه را مدنظر داشته بنابراین، تمام مهمانان و شرکت  سازید.خود و ایمان و یقین 

 خداوند متعال همه شما را توفیق آن دهد. هرچه بیشتر فیض برید.تالش کنید باشید و 

را نیز خاطر نشان کردند و فرمودند: با مدیریت ظامی امور انتبرخی  منین ایده اهلل تعالیمیرالموحضرت ا

عمل کنید. ایشان افزودند که بخش مدیرت غذا باید در نظر گیرد که بعضی افراد  یشانهمکاری کنید و به توصیه ها

، نیاز به غذا پیدا می کنند و به این علت به محل غذا می روند لذا علت بیماری یا مجبوری، به عالوه اوقات غذابه 

آنجا بیست و چهار ساعت باید غذا داشته باشید. سپس فرمودند که مادران بچه دار باید جهت بچه های خود چیزهای 

حس کنند، به آنها غذا دهند، جلسه گاه شان هم جداست.  شاننخوردنی همراه خود بیاورند و هر وقت نیاز به خوراند

شود، آنجا ماشین ها را اختصاص داده  کنید، جایی که برای پارکنگ نقل و حمل نیز همکاریهمچنین با مدیرت 

 قبل از ورود مل کنید ووید، تحبهتر از گذشته قرار داده شده است اما اگر با مشکلی دچار شپارک کنید. شعبه امنیت را 

احمدی دور  ی کنید. و هرعمومی هم خوب همکار امنیتبا مدیریت با مدیریت همکاری کنید همچنین  در درب ها

 پر برکت سازد.  ،از هر لحاظجلسه ساالنه را خود را در نظر داشته باشد. خداوند متعال و بر 

ناسبت شهادت جناب اکرام اهلل خان از تونسه شریف بخش در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به م

ان رشتحریک جدید ربوه، ذکر خی دیره غازی خان و به مناسبت وفات جناب چوهدری محمد علی وکیل التصنیف

 خواند. اهندماز جمعه، نماز میت غایبشان خود از ادای ندند و  اعالم نمودند که بعکر

 


