بسم اهلل الرمحن الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه نماز جمعه « 28اوت »2015
روز جمعه 28 ،اوت 2015 ،پنجمین 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 :به مناسبت انعقاد موفقیت
آمیز جلسه ساالنه بریطانیا از سراسر جهان نامه ها و فاکس ها دریافت می شود و در آن اظهار می
شود که توسط ام تی ای جلسه ساالنه را مشاهده کردیم و گوش دادیم ،و استفاده بردیم .سود و
فیض حقیقی در صورتی خواهیم برد که آنچه گوش دادیم ،آن را در زندگی خود عملی نیز کنیم و
از خدا سپاسگزاری نماییم که وی جهت اصالح ما و برای رشد علمی ،عملی و اعتقادی ما ،اختراع
دنیوی را وسیله قرار داد .تلویزیون ،انترنت ،روزنامه ها و دیگر وسایل اشاعت برای ما دست به کار
هستند ،با توجه به این ،ایمان مومن تقویت می یابد .خداوند متعال به داوطلبان توفیق داد که امور
جلسه را به نحو احسن ترتیب دهند .تمام داوطلبان متحد گشته کار کردند .ما از این تمام افراد
اعم از مرد و زن سپاسگزاری می نماییم .خداوند متعال به همه اینان جزای نیکو دهد .و از طرف
کارکنان من از تمام مهمانان هم تشکر می کنم که همکاری کردند.
حضرت امیرالمومنین مهمانان جلسه ساالنه که از کشورهای دیگر تشریف آورده بودند ،و
در آن سیاستمداران و وزرا و مقامات عالی هم بودند ،نظراتشان درباره جلسه ساالنه را عنوان کردند.

حضرت امیرالمومنین افزودند :هنگامی که انسان سخنانشان را می شنود ،در سپاسگزاری خداوند
متعال بیشتر خم می شود .مهمانی از اوگاندا می گوید :از انتظام مهمان نوازی ،امنیت ،نظم و انظبام
بسیار شگفت زده شدم که چگونه مردم داوطلبانه فداکاری می کنند .اگر جلسه ساالنه را به طور
خالصه بیان کنم ،خواهم گفت که بزرگ ترین ویژگی و خوبی جلسه ساالنه این است که جماعت
احمدیه جهت انسانیت ،الگوی امنیت ،مهر و محبت و برادری است.
دوستی از نیجریه گفت :خدام به نحو احسن وظیفه خود را ادا می کردند و از اطاعت سرشار
بودند .منظره ی اطاعت از امام که در امام جماعت احمدیه و در جماعتش دیدم ،هیچگاه ندیده
بودم.
مهمانی از کنگو کنشاسا چنین ابراز کرد که جماعت احمدیه آنچه اسالم را معرفی کرده
بود ،آن را در عمل اینجا در جلسه ساالنه مشاهده نمودم .معاون رئیس مجلس ملی بنین می
گوید :بزرگ ترین چیزی که من احساس کردم این بود که اعضای جماعت احمدیه به خلیفه خود
بسیار عشق می ورزند .و این را هیچ جای دیگر دنیا نمی توان دید .من تمام اتنظامات جلسه را
مشاهده می کردم ،در تمام امور حسن انتظام مشاهده کردم .مهمانی از صربیا گفت :شعار احمدیه
’’ محبت به همه نفرت از هیچ کس‘‘ را در عمل ،با شرکت در جلسه ساالنه و با دیدار با افراد
مختلف و در محیط جلسه دیدم .خانمی از کازاخستان چنین اظهار نظر کرد که من خیلی جاها
رفته ام ،اما مهر و محبت به انسانیت و در معنای حقیقی خدمت به انسانیت فقط اینجا مشاهده
کردم.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :به فضل خداوند متعال امسال جلسه ساالنه
توسط رسانه های الیکترونیکی ،در سطح بسیار گسترده ،معرفی شده است سپس حضرت
امیرالمومنین شرح آن را بازگو کردند و فرمودند :از طریق ام تی ای ،شبکه های تلویزیونی ،رادیو،
رسانه های الیکترونیکی دیگر ،روزنامه ها و مصاحبه ها به میلیون ها نفر در قاره های مختلف

جهان پیام این جلسه ساالنه ابالغ شد .سپس حضرت امیرالمومنین فرمودند که در بعضی
کشورهای آفریکا برنامه های جلسه ساالنه نشان داده شد و سپس نظرات برخی افرادِ آنجا را بازگو
کردند و فرمودند که توسط این جلسه ،جماعت احمدیه در حد وسیع معرفی گشته است.
حضرت امیرالمومنین با ذکر برخی ضعف و کوتاهی ها فرمودند :برخی شکایات هم رسیده
اند که صندلی ها در جلسه گاه کم بود ،یک پرده نمایش ،کافی نبود ،در حمام ها و توالت ها،
کمبود آب و دستمال کاغذی و در بازار به جای صف بندی مهمانان ،بی نظمی و شتابزدگی و
همچنین در شعبه حمل و نقل ،برخورد ناشایسته از سوی برخی از مهمانان به عمل آمد .حضرت
امیرالمومنین جهت رفع این شکایات رهنمودها و توصیه ها دادند .و فرمودند به هر حال جلسه
ساالنه بالعموم باعث جلب افضال الهی گردید .خداوند متعال به هر فردی که در جلسه حضور
داشت یا توسط ام تی ای برنامه های جلسه ساالنه را مشاهده کرده یا شنیده ،توفیق دهد که در
وجود خود تحول پاک ایجاد کند.
در پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت وفات خانم فریده بیگم همسر جناب میرزا رفیق
احمد ،عروس حضرت خلیفه دوم رضی اهلل عنه ،ذکر خیرشان کردند و اعالم نمودند که بعد از
ادای نماز جمعه نماز میت غایب خواهند خواند.

