بسم الله الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«4آوریل »4104
نوشته های سرشار از معارف و تأثیرگذار حضرت مسیح موعود علیه السالم در رابطه با حقیقت محبت الهی و راه هایی
رسیدن به آن
کسی که به خدا محبت می کند ،به طور ظلی نور خداوندی را به دست می آورد۔
هر فرمانِ حضرت مسیح موعود علیه السالم درارتباط با ایجاد محبت الهی و رسیدن به معیار بلندش ،مشعل راه ماست.
خالصهه خطبه جمعه ایراد شهده توسح حضرت امیر مومنان ایده الله تعالی بنهره العزیز در 4آوریل  4104از مسجد
بیت الفتوح موردن ،لندن
جمعه4،آوریل  4104سهیدنا حضهرت خلیفا المسهیح السامی ایده الله بنهره العزیز از مسجد بیت الفتوح موردن لندن
خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه به زبان های مستلف روی شبکه ام تی ای به صورت زنده پسش گردید.
سهیدنا حضرت امیرمومنان ایده الله تعالی بنهره العزیز فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه السالم در رابطه با محبت
الهی را بیان کردند و درآن حقیقت محبت الهی ،رازهای بدسهههت آوردن محبت الهی و فلسهههفه آن را عنوان کردند۔ و نیز
این را هم بازگو کردند که حضهرت مسیح موعود علیه السالم چه توععاتی از ما دارند و معیار آن چه باید باشد۔ حضرت
امیرالمومنین ایده الله فرمودند ،در این ارتباط تمام فرمایشات حضرت مسیح موعود مشعل راه هستند۔
حضهههرت مسهههیح موعود علیه السهههالم می فرمایند نمی توان با تعارف محبت کرد بلکه محبت یکی از عوای انسهههانی می
باشهههد و حقیقت آن بدین شهههرح اسهههت که چیزی به دل خوش آید و به سهههویش گرایش یابد۔ کسهههی که با خداوند متعال
محبت می کند او طبق اسههههتعداد خویش به طور ظلی از نور خداوندی بهره می برد۔ محبت با خداوند متعال آن هنبام به
اکمال می رسههههد که بعد از آ گاهی به صههههفات الهی ،جزو کردار فرد گشههههته و خود را با رنگ خداوند متعال رنبین کرده
شود۔
و با توضیح درباره محبت الهی می فرمایند؛ خداوند متعال را طوری یاد کنید که پدران خویش را یاد می کنید بلکه بیشتر
از آن یاد کنید و شهان مومن همین اسهت که او خداوند متعال را بیشتر از همه چیز محبت می کند۔ حضرت امیرالمومنین
ایده الله در کلمات حضهههرت مسهههیح موعود علیه السهههالم از آیه ایتا ری القربی ،حقوق الله و حقوق العباد را توضهههیح
دادند۔
حضههرت مسههیح موعود علیه السههالم با بیان عالیم محبت راسههتین فرمودند کسههانی که با خداوند متعال رابطه نزدیکی
دارند همیشهه در اسهتافار مشاول می باشند۔ سرچشمه نجات حقیقی محبت راتی با خداوند متعال می باشد که با عجز

و نیاز و با اسهتافار دایمی به دسهت می آید۔ و هنبامی که انسان محبت با خداوند متعال را به درجه کمال می رساند و با
آتش محبت الهی احساسات نفسانی را می سوزاند آن گاه یکباره مانند شعله ای محبت الهی بر دل فرود می آید و او را از
زشهههتی و پلیدی های زندگی رهایی می بسشهههد و رنگ پاکیزگی خدای حی و عیوم بر نفی وی سهههیطره می یابد بلکه از
تمام صههفات الهی به طور ظلی بهره ای می برد و مرهر تجلیات الهی می گردد۔ ایشههان فرمودند درمان خشههکی گناه سههه
راه دارد۔ اول محبت دوم اسههتافار و سههوم توبه هسههت۔ چون خشههکی گناه به علت بی ارتباطی پدید می آید بنابراین راه
درسهت برای رف این خشهکی و و درمان صحیح ،ارتباط محکم با خداوند متعال ،مهر و عشق با خداوند متعال ہست و
تمام اعمال شههایسههته که از سههرچشههمه محبت و عشههق به عمل آیند ،برای آتش گناه مانند آب هسههتند۔ فلسههفه گناه همین
است دوری از خدا به وجود می آید پی رف آن منوط به تقرب به خداوند متعال می باشد۔
سهسی حضهرت مسهیح موعود علیه السهالم با بیان عامل تقرب به خداوند متعال می فرمایند عرآن شریف تعلیمی را می
دهد که با عمل به آن در همین دنیا دیدار الهی میسهر می گردد۔ برای تقرب به خداوند متعال نیاز به انجام اعمال شایسته
ای که در آن هیچ نوع فسهاد  ،ریاکاری ،تکبر نباشهد است .بلکه آن اعمال نیکویی که سرشار از صدق و وفاداری باشند و
گذشته از این باید از هر نوع شرک هم دوری شود۔
حضهرت مسهیح موعود علیه السهالم می فرمایند شهما در مهر خداوندی چنان محو شوید که وجود شما ازبین رود و در
مقابل محبت خداوندی پروای هیچ چیزی نباشههد و مطی هیچ طم و حرصههی نباشههید و ترسههی بر شههما مسههلح نشههود۔
ایشهان افزودند تاوعتی با خداوند متعال ارتباط خاص برعرار نشهود ،ایمان در خطر سنبینی عرار می گیرد۔ اما هنبامی که
مهر الهی پدیدار می شهههود ،آنباه انسهههان از حمالت شهههیطانی امان می یابد۔ و این مهر خاص و راتی را با دعا به دسهههت
بیاورید۔ سهههسی درباره مالک عشهههق الهی مومن می فرمایند مومن به رنگ عاشهههق می باشهههد و او برای معشهههوق یعنی
خداوند احسهاسات خالهانه و محبت و مهری که تا حد فداکردن باشد ،روا می دارد۔ و با تضرع و ابتهال و پافشاری در
حضور وی می ایستد۔ هیچ لذت دنیا برایش لذتی نمی باشد و روحش در عشقش پرورش می یابد۔
سهسی می فرمایند چقدر بدبست اسهت کسهی که تاکنون نمی داند که او یخ خداوندی دارد که بر تمام امور عادر اسههت۔
بهشهههت ما خدای ماسهههت۔ بهترین لذت های ما در خدای ما هسهههتند چون ما او را دیدیم و تمام زیبایی را در او یافتیم۔
سسی فرمودند خداوند یخ گنجینه خیلی گران بهاست عدر آن را بدانید که او در هر گام مددکار شماست۔ آن خدا بر آن
کی جلوه گر می شههود که او را با صهههداعت و مهر دل جسههتجو می کند۔ و هر کسهههی که در رضهههای وی فنا گردد ،مرهر
عدرت اعجازی وی می شود۔
درپایان حضهههرت امیرالمومنین ایده الله تعالی بنههههره العزیز فرمودند خداوند متعال به ما توفیق دهد که به این معیار و
مالک ها که حضهرت مسهیح موعود علیه السهالم از ما انترار داشتند ،دست پیدا کنیم و خالهانه به طرف خداوند متعال
بگراییم و به او مهر بورزیم و در بهشت های رضایت وی وارد شویم۔ آمین۔

