بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  91سپتامبر »4192
خداوند متعال بندگان نیکوی خویش را عزیز می دارد۔ تعلیم اسالمی راجع به انجام دادن اعمال
شایسته و توصیه های حضرت مسیح موعود
خداوند متعال اعمال شایسته را می طلبد ،تا هنگامی که این نباشد ،نمی توانید به خداوند متعال تقرب
جویید.
هرنوع بداخالقی بخشی از شرک است .مرتکب این بداخالقی ها نمی تواند از افضال الهی بهره ای
ببرد.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در  91سپتامبر
 4192از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 91 ،سپتامبر  4192پنجمین 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 این فرمایش حضرت مسیح موعود علیه السالم را بیان فرمودند که
خداوند متعال همراه ایمان ،اعمال شایسته را نیز قرار داده است .و عمل شایسته آن است که حتی در ذهن شما هم خیال
ظلم ،عجب ،ریاکاری ،تکبر و تلف حقوق انسان خطور نکند .اگر در خانه حتی یک آدم هم دارای اعمال شایسته باشد ،آن
خانه «از بالها» مصون می ماند .باید با عزم مصمم و عهد واثق به سوی اعمال شایسته توجه شود .ایشان افزودند :انسان
بدون عمل همچون درختی است که شاخه های سرسبز و زیبایش را بریده آنرا خیلی زشت ساخته شود .بنابراین تنها
ادعاهای ایمان و اعالم استحکام ریشه آن هیچ فایده ای ندارد مگر این که شاخه های سرسبز و میوه های اعمال شایسته
زیبایش را آشکار نکند و به دیگران فیض نرساند .بیقین این زیبای اعمال و فیض رسانی ،دنیا را به طرف خود جلب می
کند .این حالت هنگامی ایجاد می شود که با امام رابطه و تعلق هم وجود داشته باشد .امروز مسؤلیت هر احمدی که امام
الزمان را قبول کرده این است که عکس درستی از اعمال شایسته را نشان بدهد .جماعت حضرت مسیح موعود علیه السالم
آن درختی است که خداوند متعال خود کاشته است و ریشه هایش محکم و استوار است و شاخه هایش نیز سرسبز ،زیبا و

میوه دار اند و توجه جهان را به سوی خویش جلب می کند .ایشان افزودند :ما در صورتی می توانیم حق جهان را ادا کنیم
که با اعمال شایستة خویش به هر گاه اخالق عالی را نشان بدهیم.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :خداوند متعال درمورد مومنان و صالحان می فرماید :اینان مغفرت الهی و مقام
عالی را در بهشت به دست خواهند آورد .و چنان به اجر بهترین نایل خواهند شد که تصورش هم نمی توانید بکنید .آنها
رزق پاکیزه داده خواهند شد و هیچ ترس و بیمی نخواهند داشت و در امنیت خواهند بود .خداوند برایشان ود را ایجاد خواهد
کرد یعنی مهر عمیق و رابطة محکم که بریده نشود را ایجاد خواهد کرد .خداوند متعال در چنین مومنان مهر خویش و مهر
بندگان را مانند میخ استوار خواهد کرد .پس اگر عمل به تعلیم حقیقی شود ،در آنصورت این آزار و مشکالتی که به یکدیگر
رسانده می شود دیده نخواهد شد .پس امروز این بر جماعت احمدیه فرض است که با استوار نمودن ریشه های ایمان چنین
برگ های سرسبز و شاخه ها و میوه ها بگردند که جهان را به طرف زیبای اسالم جلب کنند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز به جای آوردن اعمال شایسته و در توضیح آن فرمایشات و گزیده ای از
نوشته هایشان را تقدیم کردند .ایشان فرمودند :اعمال مانند بال ها اند ،انسان نمی تواند بدون اعمال به سوی مقام های
معنوی پرواز کند ،از حمله شیطان هیچ وقت خود را مصون مپندارید ،او همیشه جهت گمراه ساختن انسان و برای فاسد
نمودن اعمالش در کمین می نشیند .خداوند متعال اعمال را می طلبد برای همین به مرات این دستور داد که اعمال شایسته
به جای آورید .خداوند متعال همواره بندگان نیکوی خویش را عزیز می دارد ،عمرشان را درازتر می کند ،در کاروبارشان
برکت می نهد ،ایشان را ضایع نمی کند و آنها را مرگ توهین آمیز نمی دهد .اگر می خواهید که خداوند متعال قدر شما را
بداند برای آن الزم است که آدم نیکو بگردید تا نزد خداوند متعال قابل قدر بشوید .کسانی که از خداوند متعال می ترسند
و پایبند به فرامینش می باشند ،خداوند متعال بین ایشان و دیگران فرق بزرگی را قرار می دهد .برای به دست آوردن برکت
همین رازی است که از بدی ها پرهیز ورزیده شود .چنین انسانی هر جا که باشد شایسته قدر و منزلت می باشد چون از
وی به دیگران نیکی می رسد .او با فقرا خوش رفتاری می ورزد ،با همسایه همدری می کند و شیطنت نمی کند و شکایات
دروغین را به دادگاه نمی برد و شهادت نادرست نمی دهد بلکه دل را پاک نگه می دارد و به سوی خدا مشغول می باشد.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند :تکبر ،بخل ،خودبینی وغیره بداخالقی ها نیز بخشی از شرک می باشند .بنابراین
کسی که مرتکب این بدی ها می شود ،نمی تواند از افضال الهی بهره ای ببرد .حضرت مسیح موعود علیه السالم می
فرمایند :پس حاال که عضو این جماعت شده اید پس آدم نیک و متقی بگردید ،از هر بدی بپرهیزید ،وقت خویش را در
دعاها بگزرانید ،شب و روز مشغول تضرع و گریه باشید ،در گفتار نرم زبانی و مالیمت را پیشه کنید .استغفار طلبیدن را
روش خویش قرار دهید ،در نمازها دعاها کنید .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :این توصیه هایی است که
همواره باید مدنظر داشته باشیم .خداوند متعال ما را مومن حقیقی بسازد .آمین
در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز به مناسبت درگذشت جناب رشید احمد خان ابن جناب اقبال
محمد خان از لندن ذکر خیرش نمودند و اعالم خواندن نماز جنازه بعد از نماز جمعه فرمودند.

