بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  61مه »4162
سلسلة خطبه هایی در ارتباط با حقیقت توحید الهی و موحد حقیقی گشتن و فرمایشات مملو از
معرفت حضرت مسیح موعود علیه السالم در مورد توحید
برکات توحید را درصورتی به دست می آورید که با پیروی از اسوة حسنه حضرت پیامبرصلی اهلل
علیه وآله وسلم اعمال شایسته به جای بیاورید.
جهت برقراری توحید الزم است که انسان امیال نفس و وجود خود را از بین ببرد.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در 61مه
 4162از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه61،مه  4162پنجمین 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 در ادامه خطبة گذشته درباره موضوع توحید فرمودند:این حضرت
پیامبر صلی اهلل علیه وآله وسلم هستند که مثال و نمونه حقیقی عملی الاله االاهلل هستند.حضرت امیرالمومنین ایده
اهلل تعالی در این خطبه فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه السالم را در راستای این که توحید حقیقی و حقیقت
توحید چیست و چگونه آدم موحدِ حقیقی می گردد،تقدیم فرمودند.
ایشان علیه السالم در تفسیر سورة الناس در توضیح اهمیت اله الناس می فرمایند:اله مقصود،مطلوب و معبود را می
گویند و معنای الاله اال اهلل این است که بجز اهلل هیچ مقصود،مطلوب و معبودی نیست.خداوند متعال درخور هرگونه
مدح و ستایش قرار داده شود.توحید درصورتی کامل می گردد که بخشنده تمامی مرادها و چاره و مداوای تمام امراض
همان ذات واحد گردد.مادامی که آدم به طور کامل بر الاله اال اهلل واقف نگردد ،محبت و عظمت دینی در وی برقرار
نمی شود.
ایشان افزودند:تا وقتیکه به اعمال شایسته توجه نشود،تنها اقرار توحید ،برکاتِ الاله اال اهلل را جذب نمی کند.به برکات
توحید درصورتی دست پیدا می کنید که در وجود حضرت پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم محو شده و اسوة ایشان را
پیش خود گذاشته ،اعمال صالح انجام دهید.توحیدی که بدون محبت و عالقه باشد،نیمه و ناقص است.و محبت با محو
شدن در وجود حضرت پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم حاصل می آید.

حضرت مسیح موعود علیه السالم درباره حقیقت توحید و معیار یک مومن می فرمایند:بین توحید و اسباب هیچ تناقضی
نباید باشد بلکه هر یک در جای خود باید باشد و مآل کار توحید باشد.باید رعایت اسباب شود اما اسباب ،به عنوان خدا
قلمداد نشود،توحید را مقدم دارید که از آن محبت الهی ایجاد می شود.برای برقراری توحید الزم است که آدم هواهای
نفس و وجود خویش را ازبین ببرد.انسان درصورتی موحد می گردد که توانایی های خود را نادیده گرفته خداوند متعال
را صاحب تمام قدرت و توانایی ها بشمارد.سپس ایشان می فرمایند :مادامی که عبادتها طبق دستور خداوند متعال به
جای آورده نشوند ،توحید کامل نمی شود .تنها ال اله اال اهلل گفتن کافی نیست.تاوقتیکه حقیقت ال اله اال اهلل عمالً در
وجود آدم محقق نشود،هیچ فایده ای نخواهد بود .ایشان افزودند:حضرت پیامبرصلی اهلل علیه وآله وسلم جامع تمام
کماالت بودند.پیروی کامل از ایشان آدم را به مقام محبوب الهی می رساند و از آن معلوم می شود که حضرت پیامبر
گرامی صلی اهلل علیه وآله وسلم نمونه کاملی از یک موحد بودند.سپس حضرت مسیح موعود علیه السالم می
فرمایند:معنای توحید این است که عظمت الهی به خوبی در دل استوار گردد و در مقابل آن عظمت هیچ چیز دیگری
در دل جای نگیرد.و مرجع هر عمل و حرکت و سکونی ،ذات خداوند متعال باشد و در هر امر به او تکیه شود .هرگز
نباید هیچ نگاه و توکلی به غیراهلل باشد.و هیچ نوع شرک در ذات و صفاتش روا داشته نشود ...خداوند متعال خیلی
کریم است اما برای آمدن به سوی او فروتنی ،بسیار الزم است.کسی که غرور و تکبر می کند عقب می ماند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند:حقیقت همین است که تاوقتی که انسان از هر نوع شرک
پاک نشود ایمان نسبت به توحید خداوند متعال کامل نمی گردد.باید به خاطر داشت کسی که به درجه نیستی کامل
رسیده و زندگی پاک و جدیدی به دست آورده باشد ،موجب ظهور توحید خداوند متعال و عظمت و عزت و جاللش
می باشد.او شاهد عینی و اثباتی زنده از هستی خداوند متعال می باشد و از این لحاظ و در این صورت گویا ظهور
خداوند متعال در وجود او محقق می شود و او به کلی در ذات خداوند متعال غرق می گردد و برای ظهور خداوند متعال
یک آیینه می شود.
سپس فرمودند :به یقین بدانید که بعد از این دنیا ،جهان دیگری هم وجود دارد که هیچگاه خاتمه نخواهد یافت ،باید
خود را برای آن آماده کنید.این دنیا و جلوه هایش همین جا تمام می شود .به حق می گویم کسی که این چیزها را
رها کرده به سوی خداوند بیاید ،مومن واقعی است و هنگامی که فرد ،مال خدا شود درآنصورت هیچگاه ممکن نیست
که خداوند متعال او را رها کند .باز می گویم که ریشة اصلی دین،توحید است.از کسانی نباشید که بر برگزیدگان خداوند
طعنه و مسخره می کنند و همواره از خدا بترسید و فضلش را از او بطلبید.خداوند متعال به ما درک حقیقی از توحید
بدهد.آمین
در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل به مناسبت وفات آقای عبدالکریم عباس از سوریه،ذکر خیرش نموده و اعالم
خواندن نماز جنازة غایب بعد از نماز جمعه فرمودند.

