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بدی  تناع ورزیدن ازسال جدید را با محاسبة سال گذشته و با عزم و ارادة پیشه کردن نیکی ها و ام

 .ها آغاز کنید

 ری دست پیدا کنید که در ده شرط بیعت بیان گردیده است.در نیکی ها به معیا

یامبر بر پ تغفار و صلواتنماز، اس  ویید وروغ، زنا، بدکاری و از پیروی به رسومات دوری جشرک، د

 شه کنید.فرستادن را پی ملسو هيلع هللا ىلصاکرم

 نصرهب تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه الصهخ

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 ژانویه 2 در العزیز

 امیرز حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2102ژانویه  2 جمعه، روز

 یرادا جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

 .دگردی پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه با که فرمودند

ال جدید به مناسبت آغاز سبه تمام احمدیون  العزیز بنصره تعالی اهلل ایده امیرمومنان حضرت سیدنا

ه ه قرار دهیم کمحاسبمورد باید خودمان را  تبریک گفتند و فرمودند: در چنین مواقع مامیالدی 

وتاهی ک کمی وآنچه  تالش کنیم که عهدی که بسته ایم، آیا طبق آن زندگی کرده ایم یا نه و

کردیم آن را در سال جدید تکرار نکنیم. وظیفة ماست که نیکی ها را پیشه کنیم، آیا ما جهت 



. سپس در نیکی ها ودادا شایم که حق وظیفه  چنان تالش و زحمت را به خرج داده انجام وظیفه

ر ه دست پیدا کنیم که حضرت مسیح موعود علیه السالم انتظارش داشتند. یبه آن معیارباید هم 

 برای انی حتماً این عهد می بندد که هیک نفر از ما حد اقل یک بار در سال به موقع بیعت ج

ش خواهد تال ،فرمودند ت مسیح موعود علیه السالم بیانکه حضر هاییو مالک  معیاردسترسی به 

را  طقرار دادن الزم است؛ فقط این شرایشرایط بیعت را مدنظر  و کوشش، و برای تالش کرد.

ها چنان  بدیاز نیکی ها را خوب درک کرده به آن عمل شود و باید قبول کردن کافی نیست بلکه 

 .دوری جسته می شود از درنده ای با ترس ید دوری جست که با

مده ت اما در آن سه نوع دستور آحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: ده تا شرط بیعت اس

وقات د بلکه گاهی اننمی باش یو برنز ییطال فقطها است. یک از شرک باید رهایی یافت. بت 

 ،روغد ورزید. متکی به اید امتناعروغ بسخن، فعل و تدبیر را هم بت قرار داده می شود. سپس از د

ت که این اس سومدستور دنیوی از دروغ بپرهیزید.  به خدا را ترک می کند. در هر کار کردن تکیه

این نشانة  .کنید کناره گیرید نکه نزد زنا می بر هم . از تقریباتی یا وسایلینا بر حذر باشیدز زا

پاکیزگی است. چهارم این که از چشم چرانی احتراز کنید. چشمی که چیزهای حرام را نمی بیند، 

ن فرامیاز م این که از فسق و فجور دوری جویید. سرپیچی پنج جهنم برای آن حرام است.آتش 

کسی  امتناع کنید یعنی حقدشنام دهی فسق است. ششم این که از ظلم به کسی خداوند متعال و 

هم  وا نکنید حتی کسی که خیانت می کند به خیانت است کهاین  هفتمدستور را پایمال نکنید. 

های  ه. نهم این که از رادست نگه دارید هشتم این که از هر نوع مجادله و مشاجره .نکنیدخیانت 

ب قانون د که موجیه کاری نزنبغاوت و سرکشی بپرهیزید. علیه نظام جماعت یا دولت وقت دست ب

ور خدا دستوید بلکه نر هوی و هوس های نفسانی نی باشد. دستور دهم این است که زیر بارشک

 و تالش برای دیآور رایط آن به جایرا با تمام شپیشه کنید. یازدهم این که نماز پنجگانه  را

دوازدهم این که بر حضرت  واندن نماز تهجد هم به عمل آورید تا فرصت دعا کردن میسر شود.خ

ف الهی االطبه استغفار روی آورید. چهاردهم این که مدام م این که . سیزدهدرود بفرستید ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر



ن که حمد ای مرور کنید همچنین از آدمهایی که لطف می کنند سپاسگزار باشید. پانزدهمرا همیشه 

ت که فدهم این اسیشانزدهم این که مخلوق الهی را هیچ گونه اذیت نکنید. دستور ه الهی کنید.

 ا تاالح باشد، در آنصورت معامله راگر هدف اص باشد، میان کینه و عداوتنباید عفو را پیشه کنید. 

وزدهم ن مطیع فرمان الهی بمانید. ،در هر حال و شرایط برسانید. هیجدهم این که همیشهمسئوالن 

ی کس دیباشن خویش هوی و هوس روی نکنید. بیستم این که پی برآوردناین که از رسومات پی

خویش را به خاطر خدا ترک می کند، به مقام باالی جنت دست پیدا خواهد کرد. بیست  که خواسته

و یکم این که فرمانروایی قرآن را قبول کنید و به هر دستور آن عمل کنید. بیست و دوم این که 

 ست و سوم این کهرا مشعل راه خویش قرار دهید. بی ملسو هيلع هللا ىلصهر فرمایش خداوند متعال و پیامبر اکرم 

ن است ایچهارم  و بیست دستورا کنید چون خداوند متعال از تکبر بیزارست. تکبر و نخوت را ره

ید. بیست پنجم این که خوش خلقی را پیشه کنو که تواضع و شکسته نفسی را پیشه کنید. بیست 

اسالم را  و عزتهمدردی  هفتم این که و ی زندگی کنید. بیستششم این که با حلیمی و فقیرو 

هشتم این که به خاطر خدا با مخلوقش  و لویت بدهید. بیستاو رض خویشجان و مال و عِ بر

سود  نوع انسان را ،های خدادادو استعداده با توانایی همدردی و دلسوزی کنید. بیست و نهم این ک

چنان  ار رت مسیح موعود علیه السالمبا حضاطاعت و رابطه این است که سی ام  دستوربرسانید. و 

محکم برقرار کنید که نظیر آن در هیچ تعلق دنیوی به چشم نخورد. خداوند متعال همه ما را توفیق 

 متعال خداوند دهد که به عهد خویش عمل کنیم و این تعلیم را دستور العمل خویش قرار بدهیم وب

 ندهد.آمیب نیکانجام اعمال با چشم پوشی بر کوتاهی های سال گذشته برای آینده توفیق 

شاه  یدر پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به مناسبت شهادت جناب لقمان شهزاد از بهر

ذکر خیرشان  وس از مقدونیهو به پاس وفات خانم شهزادی سلطان عرحمان، بخش گوجرانواله 

 فرمودند.اعالم خواندن نماز جنازه غایبشان بعد از ادای نماز جمعه  ،کرده

 


