بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  2مه »2102
فرمایشات پر از معرفتِ حضرت مسیح موعود علیه السالم دررابطه با حقیقت قرب الهی،اهمیت آن،راه
های به دست آوردن آن
هیچ مرتبه ای از شرف وکمال و هیچ مقام عزتی بجز از راه پیروی کامل از نبی صلی اهلل علیه وآله
وسلم به دست نمی آید.
شما با صدق دل و با اخالص کامل دوست خدا شوید،بر مخلوق ترحم کنید و درحقیقت مال خدا شوید
تا او هم مال شما گردد.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در  2مه 2102
از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 2،مه  2102پنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد ایده اهلل تعالی بنصره
العزیز از مسجد بیت الفتوح موردن لندن خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام تی
ای به صورت زنده پخش گردید.
سیدنا حضرت امیرمومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز گزیده هایی از کالم حضرت مسیح موعود علیه السالم در رابطه با
حقیقت تقرب به خداوند متعال،و راه برای رسیدن به آن،اهمیت آن و انتظار حضرت مسیح موعود علیه السالم از جماعت
خویش در رابطه با قرب الهی را بازگو کردند.
حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند:تمام اخالق نیکو و تمام نیکی ها به ذات خداوندی وابسته هست سپس
هرکس به میزانی که از نفس و امیال خویش وارسته شده ،مخلصانه به آن ذات خداوندی تقرب جوید به همان میزان،
اخالق االهیه در وجودش متجلی می شود.این تجلی اخالق عالی خداوند بر دلهای آن مردمی آشکار می گردد که از قرآن
شریف پیروی کامل می نمایند.خداوند متعال کسانی را از نزدیکان و مقربان خویش قرار می دهد که در محبتش محو و
در اطاعتش فانی و همیشه از روی محبت و عبادت در ذکر و یادش مشغول می باشند.وسیله ای برای رسیدن به قرب
الهی و نمونه و آموزشی که خداوند متعال به ما تقدیم کرده است آن پیروی کامل از حضرت پیامبر صلی اهلل علیه وآله
وسلم هست.ما هرگز نمی توانیم هیچ مرتبه ای از شرف و کمال وهیچ مقام عزت و قربی را بجز از راه اطاعت حقیقی و
کاملِ حضرت پیامبرما صلی اهلل علیه وآله وسلم به دست آوریم.ما هر آنچه به دست می آوریم به طور ظلی و به وسیله
اوست...هنگامی آدم تمام اراده هایش را رها کرده پی رضای خدا باشد و در خدا گم شده یک نوع مرگ را بر خود وارد کند
و با رنگ محبت ذاتی خداوند رنگین شده با مهر و محبت جوشان از او اطاعت کند و به چنین چشمانی دست پیدا کند که

تنها با او نگاه می کنند و چنان گوشهایی یابد که فقط توسط او گوش می کنند و چنان دلی دارا باشد که سراسر به طرف
او گرایش داشته باشد و چنان زبانی داشته باشد که تنها با اذن او تکلم کند این آن مقامی است که بر آن تمام سلوک به
اتمام می رسد.آنگاه انسان با مشاهدة خداوند متعال پیراهن زندگی سفلی را از تن به در می کند و یک لباس نورانی می
پوشد و در همین دنیا دیدار و گفتار و نعمتهای بهشت را به دست می آورد.
حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند:در قرآن شریف استغفار به دو معنی وارد شده است.یکی این که مهر و
محبت الهی را محکم کرده،ظهور گناهان را که در حال تنهایی جوشش می زنند با تقرب به خدا پیشگیری کردن و با
خداوند ملحق شده،از او یاری جستن
و دیگری اینکه از گناه وارسته به سوی خدا شتافتن و سعی کردن که طوریکه درخت در زمین استوار می گردد همینطور
دل هم اسیرِ محبت الهی گردد تا نشو نمو پاک یافته از خشکی و زوال دنیا مصون بماند.
سپس فرمودند :قرب الهی از پیروی قرآن شریف به دست می آید و خداوند متعال برای چنین مقرب خویش نشانه ها را
آشکار می کند.سپس افزودند:مثال دعا همانند چشمه شیرین است و محل نیکوی آن نماز است.چیز بزرگی که توسط نماز
به دست می آید آن قرب الهی است.پس برای رسیدن به تقرب الهی،ادای حق نمازها الزم است.باید انسان به طرف
پروردگار خویش رجوع کند تا او نیز به سوی او با رحمت خویش رجوع کند.
سپس با تاکید بر به جا آوردن اعمال شایسته می فرمایند:عمل صالح نعمت بزرگی است.خداوند کریم با عمل صالح راضی
می گردد و قرب حضرت احدیت به دست می آید.من این را خوب می دانم که مومن پاک گردانده می شود.به قدری که
او در قرب الهی می افزاید و کالم خداوند متعال را گوش می دهد همان قدر با آن تسال می یابد.حاال خودتان فکر کنید
که آیا شما این مقام را دارا هستید.
حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند:از لعنت خدا بسیار بترسید که او قدوس و غیور است.بدکار،متکبر،خائن و
هریک که برای نامش غیرت ندارد،نمی تواند قربش را به دست بیاورد.آنهایی که بر دنیا مانند سگ ها و مورچه ها و
کرکس ها می افتند و از دنیا آرامش می یابند،نمی توانند به قربش دست پیدا کنند.هریک چشم ناپاک از او دور است و هر
دل ناپاک ازش بی خبر است.شما از صدق دل و تمام اخالص دوستش شوید.شما بر زیردستان خویش و بر همسران و
برادران مستمند ترحم کنید تا بر آسمان روی شما ترحم شود.شما درحقیقت مال او شوید تا او هم مال شما شود.
در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در با اوضاع احمدیون در پاکستان به احمدیون پاکستانی و
هرکسی که با پاکستان رابطه دارد و بالعموم به تمام احمدی ها توصیه به دعا و برقراری رابطه با خداوند متعال و افزودن
به آن،کردند.ایشان فرمودند:خدا کند که دولت شیطانی به زودی در این جهان خاتمه یابد و دولت مقربین الهی در دنیا
برقرار شود.خداوند متعال توفیق دعاها کردن بدهد و در زمرة مقربین درآورد.آمین

