
 
 

 یمبسم اهلل الرحمن الرح
 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «5102 دسامبر 52» جمعهنماز  خطبه خالصه

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5102، دسامبر 52جمعه،  روز

 خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور میرزا

 به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه طبق معمول با که فرمودند ایراد جمعه را

 .گردید پخش زنده صورت

با ذکر شروع جلسه ساالنه قادیان  سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

در استرالیا و ساحل غربی آمریکا نیز جلسه ساالنه شروع شده است یا شاید در حال فرمودند که 

شروع باشد و در برخی کشورهای دیگر نیز جلسه برگزار می شود یا برگزاری آن نزدیک است. 

آن حضرت افزودند: حضرت مصلح موعود حال جلسه ساالنه های زمان حضرت مسیح موعود 

و برخی پیشگویی ها را ذکر نموده، به اعضای جماعت جهت تداوم علیه السالم را بیان کردند 

بخشی سلسلة تایید و نصرت الهی توصیه ها نمودند. حضرت امیرالمومنین نیز در همین عرصه 

 ابتداییحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت مصلح جلسه ساالنة  .اندرزها دادند

ر دو یا دو و نیم فرش ]این فرش در هند از پنبه درست می را ذکر نمودند که بر جای مختص

شود[ پهن کردند و دویست و دویست و پنجاه نفر دور حضرت مسیح موعود علیه السالم نشسته 

بودند و همة آنان از قشر فقرا و متوسط بودند. از لحاظ جمعیت جهان، آنان هیچ ارزشی نداشتند، 

می گرفتند. آنها را عزیزان شان و اغیار ترک کردند و از خانه بلکه جهانیان آنها را به باد تمسخر 

بیرون نمودند اینان گویی یتیم شده بودند و الوارث بودند اما اینان در عشق بسیار پیشرفته بودند. 



 
 

و دعاها و  .و قصد داشتند که در جهان انقالب به پا کنند ه صدای فرستادة خدا جمع شدهاینان ب

حالت به وضع فعلی مبدل شود  عث شد که آنبا ،بود در حال ضعف و بی قدرتی که ناله هایشان

حضرت امیرالمومنین  که االن جلسه گاه قادیان بسیار گشاده و با امکانات زیادی وجود دارد.

را ذکر نموده اند اما االن جلسه گاه  0391فرمودند: حضرت مصلح موعود جلسه ساالنه سال 

 51از  مردمدر قادیان امکانات زیادی فراهم آمده است. چندین برابر از آن گسترده تر شده است. 

آنجا حضور دارند و در چندین کشور دیگر نیز جلسه های ساالنه برگزار می شود. کشور  52، 51

حضرت امیرالمومنین ایده  هم ذکر نمودند. را حضرت امیرالمومنین خرید زمین جدید در استرالیا

، می بینیم که بر پیشرفت و گسترش اریخ نگاه کنیماهلل تعالی فرمودند: اگر به دریچه های ت

عت مرتب در حال پیشرفت است. حضرت امیرالمومنین جماعت باران فضل الهی می بارد و جما

باشند، به ن غمگین ربوه و پاکستا اهلشاید . امروز ه ها را نیز بازگو کردندشرح گسترش جلس

ییر پیدا خواهد کرد اما برای آن دعاها ایشان خبر می دهم که غمگین نباشید، اوضاع به حتم تغ

را  تاکید بر دعاها رحم خداوند متعالو نشان ندهید. با رشد در ایمان ضعف در ایمان از خود کنید. 

عت های الهی ه هنگامی که جماد. به خاطر بسپارید کوضاع عوض می شوا نمایید، به حتم جذب

پیشرفت می کنند، مواجه به مخالفت نیز می شوند. حاسدین شیطنت می کنند اما خداوند متعال 

پس از پاکستان و  معاندان. ترقی و پیشرفت عطا می کند همواره کنندگان را هستقامت پیشا

دا شهید نموده اند. و امروز در حین نماز یک احمدی را در راه خ نیز رقیزستانقدر زی اکنون اندون

شده اند، اینطور در  الدش در مسجد بمبی منفجر شده و برخی احمدی ها زخمیجمعه در بنگ

ان به شدت به ر و رشد در ایمصورت پیشرفت، بر مخالفت نیز افزوده می شود اما ما باید با صب

 دعا روی آوریم.

ح موعود درباب جلسه مومنین ایده اهلل تعالی پند و اندرزهای حضرت مصلحضرت امیرال

آن پندها این بود که احمدی ها باید سعی کنند که در این النه را عنوان کردند. یکی از سا

این که کسانی که در جلسه های ساالنه شرکت نمی کنند، جلسات به حتم شرکت کنند. دوم 



 
 

سعی اوالدشان از دین فاصله می گیرند بنابراین احمدی های هرکشور در جلسه های کشور خود 

نی که در جلسه شرکت می کنند، آنها باید به یاد داشته . و کساشرکت کنند کنند که به حتم

باشند که تالش به عمل آورده می شود که بهترین تدارکات برای مهمان نوازی دیده شود اما باز 

د بلکه باید صبر و تحمل از این امور نباید دچار لغزش ش در این صورت می ماند ییضعف ها

ته باشید یعنی بر علم بیفزایید، به دعاها و نظر داش مد د و هدف اصلی جلسه ساالنه راپیشه کنی

. آن ایمان د تا این پیام نشر داده شودداکاری ها نماییاهلل ف ت دعوت الید و جهعبادت ها بپردازی

وجود حضرت مسیح موعود علیه السالم د که در صحابه اخالص و جوشش را در خود ایجاد کنیو 

از بکارید وز آن تخم را شما بو امر ه استآمد این پیشرفت به دست عاهای صحابهو به د داشت

دف نند و این پیام را همواره گسترش دهند. هالی را ببیتا فرزندان شما نیز منظره های ترقی و تع

 یار بزرگ است، ما با کمک همدیگر به آن می رسیم.ما بس

در  حضرت مصلح موعود فرمودند: عنوان کردند که میرالمومنین ایده اهلل تعالیحضرت ا

آمدند، سپس ماشین ها آمدند، سپس ی گاری به جلسه می آمدند، سپس روپیاده  پاگذشته مردم 

امروز مردم از  قادیان بیایند. هم به هاهواپیمادر یک زمانی ممکن است  و قطار به قادیان آمد

پرواز  هواپیماها باما آنجا رسیده اند اما آن روز نیز ممکن است که فرا برسد که طریق هواپی

 بیاورند. این سخن دربرابر خدا غیرممکن نیست. ادیانبست مهمانان را به قدر

س از جناب یون شهید در راه خداذکر خیر در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی 

 .نمودند یب وینماز میت غاخواندن  دند و اعالمکر قرقیزستان

 


