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 «1524 دسامبر 50» جمعه خطبه خالصه

شرحی مملو از معارف و حقایق راجع به دستور قرآنی درباره اطاعت از خداوند متعال، پیامبرش و اولواالمر 

 و توصیه به عمل به آن

 عمل آید، در دل نوری و در روح لذت و بارقه ای ایجاد می شود.اگر اطاعت با صدق دل به 

باشد، و در آن روحیه وحدت دمیده نمی شود مگر این که اصول نام داشته ملت  دهیچ ملتی نمی توان

 اطاعت را پیشه کند.

 دسامبر 50 در العزیز بنصره تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 1524

 اهلل ایده احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 4502 دسامبر 50 جمعه، روز

 شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه با که فرمودند ایراد جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی

 .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام

فرمودند: در ه سورة النسا را تالوت و ترجمه کرد 05آیه  ،العزیز در آغاز خطبه بنصره تعالی اهلل ایده امیرمومنان حضرت سیدنا

از  دستور اطاعت این آیه این امر اصولی بیان شده که مومن حقیقی وصف اطاعت خویش را صیقل می کند. در قرآن کریم

از نیز  بدهد آن، پیامبرش و اولواالمر یعنی دولت وقت می باشد بنابراین دولت هر دستوری که طبق شریعت خداوند متعال

بدهد، در آن صورت دستور خدا و پیامبرش  ملسو هيلع هللا ىلصخداوند متعال و پیامبر ما اگر دولت دستوری ضد دستور واضحمنکم می باشد. ا

 وی عمومی تمام مقررات دولت را رعایت کند.این وظیفة مومن است که در مقررات دنیاولویت دارد. 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی با تقدیم مقتبس حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند: در این مقتبس حضرت مسیح 

ی م الزمان مپادشاه و به طور معنوی اما از اولواالمربه طور مادی مراد موعود علیه السالم خیلی امور را روشن ساخته اند. مثال 

باشند و ما خوش  فعال نیززمان ی هم وجود داشته باشد. و هر دو همنظام معنو باشد. در نظام دنیوی دولت ممکن است که

یس نظام امام الزمان، نظام خالفت را هم تاسیس کرده است، یم. خداوند متعال جهت تاسظام معنوی هستتیم که جزو این نبخ



این نظام سعی می کند که دولت خداوند متعال را در دلها استوار کند. و در وقت اختالف طبق دستور خدا و پیامبرش داوری 

ارقه ح لذتی و بی و در رواز ته قلب به عمل آید، در دل نورم می فرمایند که اگر اطاعت کند. حضرت مسیح موعود علیه السال

نظام معنوی می باشد و این مالک و معیار است که به آن می توان وصف اطاعت از  هاین دربارمسلماً ای ایجاد می شود. 

د. با اطاعت از دولت رقه ای ایجاد می گرداطاعت خویش را سنجید که آیا در دل نوری ایجاد می شود و در روح لذتی و با

 طاعت از نظام معنوی به دست می آید. سط اتوتنها وقت امنیت برقرار می شود اما نور معنوی و لذت روحانی 

یز بیان رشد در معنویت این نکته را ن درخصوصالمومنین ایده اهلل تعالی افزوند: حضرت مسیح موعود علیه السالم حضرت امیر

که به اطاعت است. کسانی که بر نمازها و عبادت های خویش می بالند و از کردند که آنچنان نیاز به مجاهده ها نیست 

جهت به دست آوردن معیار اطاعت این امر مهمی  هی بگردند. سپس ایشاناطاعت سرباز می زنند، نمی توانند صاحب افضال ال

ت. پایان دادن الزم اساشد. تکبر و انانیت را را عنوان کردند که در اطاعت خواسته های نفسانی را ازبین بردن ضروری می ب

پیامبرش برگرداندن مهم است. سپس ایشان فرمودند: ممکن است که  خواسته های خویش را طبق رضایت خداوند متعال و

، اما در دلها بت های خود باشد بی شک ادعای عبادت خدای واحد ها وجود داشته باشند. بتموحدان بزرگ هم در دلهای 

 ومنینمد. حضرت امیرالنهم محروم می ساز معمولیبسیار د که در یک لحظه انسان را از اطاعت نفروشی می باشپسندی و فخر

 ح دادند که هیچ ملتی نمی تواند ملتاطاعت قرار داده توضیرشد ملی را منوط به  : حضرت مسیح موعود علیه السالمافزودند

 ملسو هيلع هللا ىلصامبرحضرت پی د.نخوانده شود و در آنها روح ملیت و یگانگت دمیده نمی شود مگر این که اصول فرمانبرداری را پیشه کن

ون بد ؛سخنان امام الزمان و اطاعت می باشدبه دن تعالی منوط به همراه جماعت بودن و گوش دافرموده اند که پیشرفت و 

آن ممکن نیست. ما احمدی ها که با یک جماعت پیوند داریم، ما باید تالش کنیم به معیار بلند اطاعت و فرمانبرداری دست 

ن در این یاگر اطاعت کنیم با آن نه تنها انجام بخیر می شویم بلکه انقالبی هم رخ خواهد داد. حضرت امیرالمومن پیدا کنیم.

ی : حضرت مصلح موعود رضدنددنیوی هم انقالب رخ می دهد و افزو ن بیان کردند که توسط اطاعت از نظاملئوپاراستا مثال ن

نان انقالب آ و رهبران همانند او تایید الهی با خود نداشتند که با مذهب صادق می باشد اما بازهم نلئوپاناهلل عنه می فرمایند: 

فهوم و این م فنا ساختنطاعت در اخود را  است نام ل و وضع دیگری دارند. چون بیعترا به پا کردند. اما بیعت کنندگان حا

 این قدر بلند است که فرمانبرداری در امور دنیوی در مقابل آن هیچ است.

بیان کرده فرمودند: وحدت و وصف اطاعت اصحاب  ملسو هيلع هللا ىلصاطاعت از حضرت پیامبر الی رویدادهایحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تع

 ملسو هيلع هللا ىلصچنان بود که دلها را فتح کرده بود. پس نیاز به این اتحاد می باشد. بنابراین از الگوی اصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

 نبرداری را پیشه کند. این یک مسئولیت بزرگیپیروی کنید و این در صورتی به عمل می آید که هر یک از ما اطاعت و فرما

د توجه جهان را به خوبتواند بگردد که  اطاعت و الگوی است که بعد از بیعت با حضرت مسیح موعود چنان نمونه هر احمدی

 آمین ود از ما دارند، ما همیشه برآورنده آن باشیم.کند. خدا کند انتظاراتی که حضرت مسیح موع جلب

 


