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 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، فوریه 12جمعه،  روز

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

 صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه طبق معمول با که خواندندجمعه 

 .گردید پخش زنده

رضی اهلل حضرت مصلح موعود  فرمودند که حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

حضرت مسیح موعود علیه السالم سخنان آموزنده، وقایع و داستان ها بیان در ارتباط با عنه 

فرمودند. در یک خطبه حضرت مصلح موعود فرمودند که خداوند متعال هنگامی که کسی را از 

خود بر می انگیزد، از او حمایت و تایید هم می کند. در کودکی ما عالقه بسیار به شنیدن طرف 

داستان ها داشتیم، و حضرت مسیح موعود علیه السالم برای ما داستان هایی نقل می کردند که 

با شنیدن آن عبرت به دست آید. پس از نقل یک داستان حضرت مصلح موعود می فرمایند که 

بر بچة گنجشک هم ارزش ندارد لذا  راستی در نزد خداوند متعال به اندازة ز صداقت ودنیا عاری ا

باید استوار بود. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که ما باید خود را مورد  راستی

محاسبه قرار دهیم که آیا ما پس از بیعت با حضرت مسیح موعود علیه السالم دین را بر دنیا 

نه، نیکی ها پیشه یم یا نه، بدی و زشتی ها را از وجود خویش بیرون می کنیم یا مقدم می دار

شیده نیست در بسیاری از کشورها هم دولت پو کسی چضاع فعلی جهان از هیکنیم یا نه، اومی 

مانی به همین سبب نازل می . آفات آسمی کنندنرا احقاق  همدیگر حقوق ها و هم رعیت شان



 
 

شوند که گناه به منتهای خود  رسیده است. بنابراین وظیفة بزرگ احمدی هاست که جهانیان را 

خداوند متعال ممکن است که بسیار آفات اصالح خویش توجه نکردند، متنبه کنند که اگر به 

 کشنده تر را نازل کند.

رالمومنین افزودند که ما می بینیم که در جهان همیشه سخن از حق خویش گرفتن حضرت امی

خواهد شد.  ، صرف نظر از این امر که به سبب آن به طرف مقابل چقدر خسارت و زیان وارداست

قل یک رویداد بیندیشد. در این باره آن حضرت پس از ن نه چگونه بایدمومن حقیقی در این زمی

فرمودند که اسالم حکم می کند که هر فرد حقوق دیگران را ادا کند و حقوق شان را استوار کند. 

ین است که آنچه برای خود می پسندید، برای دیگران نیز آن حضرت افزودند که تعریف امن ا

ی به این روش عمل خواهید کرد، آنگاه حقوق دیگران را نیز استوار خواهید کرد و بپسندید، وقت

د شد. آن حضرت فرمودند که رد، آنگاه امنیت برقرار خواهوقتی حقوق دیگران را استوار خواهید ک

توان متقاعد نمود. افسوس  نمی بدون نشان دادن نمونه های عملی ه این امرجهانیان را دربارما ا

رادر ق بی کند که حکه در دارالقضا برخی قضایا پیش می آیند که در آن یک برادر سعی م

را باال بکشد. اگر ما به این امر توجه کنیم، آنگاه بسیاری از  عزیزانحق یا  خویش را بخورد

مسایل قضا از خود حل خواهند شد. حضرت امیرالمومنین پس از بیان واقعة حضرت امام حسن و 

روحیة سبقت گرفتن در نیکی است که باید ما نیز در حضرت امام حسین فرمودند که این آن 

 درون خود ایجاد کنیم.

نتخابات است، از لحاظ جماعتی این سال، سال ا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که

خویش را درست کند، بعد از دعا امسال  انتخابات برگزار خواهند شد. لذا هر کسی باید طرز تفکر 

نوع رابطه و تعلق خویشاوندی حق رای خود را درست بکار ببرید و سپس  و صرف نظر از هر

ایل و امور گذاشتن مس ید. تصمیمات خود را بکلی با کنارآنچه تصمیم گرفته شود، آن را پذیرا شو

کنید. حضرت مصلح  صی اتخاد کنید و کسی که بر شما منصوب شود، با وی کامال همکاریشخ



 
 

تنها به زیردستان خویش تکیه نکنید موعود می فرمایند که خواه افسر باشد یا مسئوالن دیگر 

نجام و خود نیز سعی کنید که در ا نظارت داشته باشید مستقیما بر هر کار بلکه همیشه خود نیز

که در عهد طفولیت ما داستان چراغ اله آن کار شریک شوید. حضرت مصلح موعود می فرمایند 

نیست بلکه چراغ عزم و  برنزچراغ از ی است و این ن یک حکایت تمثیلدین را می شنیدیم، ای

مالیده شود، ا یاری طلبیدن از او این چراغ دستورات خداوند متعال و بت وقتی با عمل به اراده اس

 می گیرد.و سخت هم باشد، فوری صورت  آنگاه آن کار هرچقدر بزرگ

نکه د فرمودند که چناحضرت امیرالمومنین افزودند که چگونه باید دعا کرد. حضرت مصلح موعو

در سینة مادر بدون گریة بچه شیر نمی آید، همین گونه خداوند متعال نیز رحمت خویش را با 

ا به . لذا شما باید از لحاظ تدبیر نهایت تالش و کوشش روابسته نموده استبنده تضرع و گریه 

جای آورید و سپس هرچقدر که می توانید دعاها بخوانید. آن حضرت افزودند که در آن زمان 

وعود تحریک به روزه گرفتن و دعا کردن کرده بودند، چند سالی می شود که حضرت مصلح م

هستند که روزه می راد همچنان برخی اف دم که اعضای جماعت باید روزه بگیرند،من نیز گفته بو

یعنی تا چهل هفته  روزه بگیرید یک روز ر هفتهبگیرید، خواه د چهل روزه. اکنون الاقل گیرند

و صدقات بدهید چون در نقاط جهان بر اعضای  روزه بگیرید و دعاها کنید و نماز نافله بخوانید

وده شده است. وقتی ما در پیشگاه خداوند متعال گریه و سختی بسیار افزجماعت بر شدت و 

شد و تمام موانع و زاری خواهیم کرد، آنگاه ان شااهلل از آسمان یاری و کمک الهی نازل خواهد 

تان به اع جماعت در پاکسمشکالت از راه برداشته خواهند شد. حضرت امیرالمومنین با ذکر اوض

 نمودند. دعا تحریک

  


