بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  51اوت »4152
خدا کند ایمان ما همانند صخرة محکم ،استوار بماند و ما همیشه مسؤلیت های خویش را به جای
بیاوریم.
باید مومن همیشه لبیک گویان پی اصالح خود باشد.
این وعدة خداوند متعال است که این جماعتِ خود را در تمام کشورها پخش خواهد کرد و از روی
حجت بر همه پیروزی خواهد بخشید.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در  51اوت
 4152از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 51 ،اوت  4152پنجمین 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 بعد از تالوت و ترجمه آیه 41سورة االنفال فرمودند :خداوند متعال
برگزیدگان خویش را برای دادن زندگی معنوی می فرستد .مومن باید همواره به صدای مامور من اهلل لبیک گویان پی
اصالح خود کوشش کند .خداوند متعال توسط حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم برای ایمان آورندگان اسباب زندگی
مهیا کرد و یک شریعت کامل در صورت قرآن شریف نازل کرد و نمونة کاملِ عامل بر آن حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و
آله و سلم را قرار داد .پس اگر زندگی معنوی می خواهید ،باید از پیامبر خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم تبعیت کنید و بر
فرامینش عمل نمایید .طبق آیه ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی برای طالب محبت الهی ،اطاعت از حضرت پیامبر صلی اهلل
علیه و آله و سلم ضروری است .مسلماً همین محبت الهی آن مقامی است که توسط آن زندگی معنوی به دست می آید.
پس جهت زندگی حقیقی معنوی به ندای حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم لبیک گفتن الزم است .کان خلقه
القرآن اخالق حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم قرآن بودند.
و قرآن کریم می گوید ،دشمنی با جمعیتی به شما به بی عدالتی وادار نکند .بی جهت خون کسی نریزید ،حقوق مخلوق را
به جای آورید .این قرآن کریم است که می گوید که حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم رحمة للعالمین هستند.
خالصه هرگاه که قرآن را بخوانید در آن هر نوع رهنمود و هدایت یافت می شود.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند که حضرت مسیح موعود علیه السالم ادعا کردند که من جهت
زندگی دادن آمده ام .و کسانی که به ایشان ایمان آوردند این زندگی را به دست آوردند .حضرت مسیح موعود علیه السالم
می فرمایند که در این دورانی که این جماعت تاسیس گردیده است ،چندین نفر «با اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله
وسلم» شباهت دارند .آنها معجزه ها و نشانه ها را می بینند و با نشانه ها و تاییدات تازه به تازه نور و یقین را یافت می
کنند .آنها در راه خداوند متعال مورد تمسخر و لعن و طعن و رنجهای جور و اجور و بدزبانی و قطع رحم وغیره قرار می
گیرند .آنها نشانه های واضح خداوند متعال و تاییدات آسمانی و تعلیم حکمت زندگی پاک را به دست می آورند .خیلی از
آنها چنین اند که در نمازها گریه می کنند و سجده گاه ها را با اشکها خیس می کنند پس این ادعای حضرت مسیح موعود
علیه السالم که من برای زندگی دادن آمده ام با شأن و شوکت تمام محقق شد و محقق می شود .خداوند متعال به حضرت
مسیح موعود علیه السالم وعده داده است که ایشان پیروز می شوند و ایمان آورندگان شان همواره پیشرفت و ترقی خواهند
کرد .نظام خالفت بعد از ایشان برای تداوم مسؤلیتشان همیشه ادامه خواهد داشت.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که ایمان آورندگان مجبور می شوند که قربانی ها کنند و آنها خوب می دانند
که این قربانی ها ضایع نخواهند بود .در عهد حضرت مسیح موعود علیه السالم نیز چنین کسانی بودند که خانواده،
خویشاوند ،مال و تجارت حتی جان را هم قربان کردند اما نگذاشتند که بر زندگی معنوی ایشان مرگ بیاید و امروز هم
صدها و هزارها نفر چنین اند که قربانی ها می کنند .برخی چنین اند که به محض این که پیام زندگی بخش اسالم و
احمدیه را قبول می کنند ،برایشان دوران مشکالت و مصایب شروع می گردد اما آنها هیچ باکی از آن ندارند و زندگی
معنوی را بر زندگی ظاهری اولویت می دهند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل رویدادهای خوشبختانی که مخالفت ها و مصایب را تحمل کرده ،بر ایمان شان محکم چنگ
زده اند ،تعریف کردند سپس مثال حواری های حضرت عیسی زدند که چطور آنها مشکالت و مصایب را تحمل کردند و
قربانی ها کردند و با مخفی شدن در غارها ایمان خود را نگه داشتند و جهت صیانت از زندگی معنوی عقب صخره ها رفتند.
همین طور امروز غالمان حضرت مسیح موعود علیه السالم نیز باید که در این دوران مصایب ،ایمان خود را حفظ کنند اما
نه با رفتن عقب صخره ها بلکه ما ایمان خویش را مانند صخره های محکم ،استوار خواهیم کرد.
حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند :این پیشگویی که او این جماعت را در تمامی کشورها گسترش خواهد داد،
مال کسی است که زمین و آسمان را آفریده است .خداوند در این سلسله بی نهایت و فوق العاده برکت خواهد گذاشت و
هرکسی که به فکر معدوم کردن آن است ،او را ناکام و نامراد خواهد ساخت .من که برای تخم پاشی آمده ام ،این تخم
خواهد رویید و رشد پیدا خواهد کرد و یک درخت خواهد گشت و هیچ کسی نیست که مانع آن بشود.
در پایان حضرت امیرالومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند :خدا کند ما همیشه جزو این درختی که همیشه می روید
و رشد پیدا می کند ،باشیم و ایمان ما مانند صخره محکم بماند و ما برآورندة مسؤلیت های خویش باشیم .آمین

