بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  01اکتبر »4102
توصیه به اعضای جماعت برای گشتن عابد حقیقی ،پرهیز از لغویات ،اتخاذ اخالق نیکو و نشان
دادن الگوی خوب
ما باید اوصاف عفو و گذشت و صبر و شکیبایی و بردباری را پیشه کنیم.
مسؤالن جماعت باید عدل را در نظر گرفته ،امور را مدیریت کنند و با مردم به نرمی و مالطفت
برخورد کنند.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در  01اکتبر
 4102از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 01 ،اکتبر  4102پنجمین 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 فرمودند :خداوند متعال مومن را به گشتن عابد حقیقی و اتخاذ
اخالق نیکو خیلی تاکید ورزیده است چرا که بدون این ،مدعی ایمان؛ مومن خوانده نمی شود .آنجا که این از نشانه های
مومن است که او عابد باشد ،این نیز الزم است که او از کارهای بیهوده اعراض کند .این ممکن نیست که فردی مومن
باشد و باز هم اخالق بد را از خود نشان دهد .ایشان افزودند :انسان زمانی بداخالق می گردد که متکبر باشد ،لذا خداوند
متعال درباره بندگان خدای رحمان می فرماید :آنها با فروتنی روی زمین راه می روند و انسانی که فروتنی را پیشه کند،
نه تنها از دعواها و فسادها مصون می ماند و مایل به صلح جویی می باشد بلکه اخالق نیکوی دیگر را هم اتخاذ می
کند .بنابراین مومن حقیقی؛ عابد و فروتن می باشد .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :خدام االحمدیه و لجنه
اماء اهلل باید تالش کنند که نوجوانان را پایبند به نماز سازند .در این بخش عمری ،صحت می باشد و می توان حق
عبادتها به جای آورد .حضرت مسیح موعود علیه السالم به ویژه به این امر متوجه ساختند .حضرت امیرالمومنین ایده
اهلل فرمودند :صفت بزرگی آدم خوش اخالق اظهار صداقت و راستی است و بر صداقت استوار ماندن است .برای یک
مومن الزم است که هرگز نزد دروغ نرود بلکه از دروغ بی نهایت بیزار باشد .سپس خداوند متعال درخصوص اخالق می
فرماید :با مردم با نرمی و اخالق خوش برخورد کنید .ایشان افزودند :هر عضو جماعت باید تالش کند تا معیاری برای

اخالق و انسانیت بگردد .نباید به خاطر امور ریز و بی ارزش در دام تکبر گیر شوید .ما باید احساسات خویش را کنترل
کنیم.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :خداوند متعال می فرماید :خشم را کنترل کنید ،و با اخالق خوش برخورد
کنید ،و بر اشتباهات خویش پافشاری مکنید .سعی کنید حقوق بندگان را به جای بیاورید .حضرت مسیح موعود علیه
السالم می فرمایند :کسی که حقوق بندگان را ادا نمی کند و اخالق خوش نشان نمی دهد ،نمی تواند حقوق خداوند را
نیز ادا کند .عبادتها و نمازهای چنین مردم نیز عبث و بیهوده است .سپس ایشان می فرمایند :هنگامی انسان عصبی
می شود عقلش را از دست می دهد اما کسی که صبر می کند و بردباری را نشان می دهد ،به وی نوری داده می شود
که با آن در عقل و فکرش نور جدیدی ایجاد می شود .به یاد داشته باشید آدم خشن که بزودی خشمگین می شود
هرگز نمی تواند سخنان حکیمانه و معرفت آمیز را براند .دلش از سخنان حکیمانه بی نصیب گردانده می شود .آدم باید
قوا را به مکان و زمان درست بکار ببندد .مومن کسی است که خشم را فرو می نشاند و با مردم به عفو و گذشت برخورد
می کند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :حضرت مسیح موعود علیه السالم در فرمایشات و نوشته های خویش
پیاپی فرموده اند که باید احساسات را کنترل کنید .این دستور برای هر احمدی و مسؤالن جماعت نیز است .سپس
ایشان می فرمایند :باوجود بر حق بودن همانند دروغ پردازان فروتنی را پیشه کنید .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی
به مسؤالن نظام جماعت توصیه برای مدیریت امور باعدل و انصاف و رفتار نرم و مالطفت آمیز با مردم کردند .ایشان
افزودند :اگر از اعضای جماعت کسی مجازات می شود ،وی را با تاسف و تاثر مجازات می کنم اما روزی که در نامه
های من از جانب نظارت امور عامه در حق کسی برای گذشت کردن سفارش می شود ،آن روز خوش برای من می
باشد .حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند :خداوند متعال می خواهد در وجود شما انقالب بزرگی رخ دهد و از
شما مرگ را می طلبد که بعد از آن او شما را زنده می گرداند .شما با همدیگر زود صلح کنید و از تقصیرات برادران
گذشت کنید چون شریر است کسی که برای صلح با برادر خود راضی نمی گردد ،وی از جماعت ما رانده خواهد شد
چون وی تفرقه انداز است طبق فرمان حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در جامعه احمدیه نیاز به ایجاد احساس
جلوی گیری از حرکات نادرست و اخالق بد با دست و زبان یا حداقل کراهت و بیزاری از آن است .ما نباید هیچ
ستمکاری را یاری کنیم .خدا کند ما همراه عبادتها ،نه تنها اخالق نیکو را پیشه کنیم بلکه دیگران را نیز برای پیشه
کردن آن تحریض کنیم .خداوند متعال ما را از هر نوع نفسانیت مصون بدارد.
در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز به مناسبت درگذشت خانم آسیه بیگم همسر جناب مرحوم
چوهدری عبدالرحمان از گوجرانواله حال ساکن بریطاینا ذکر خیرش فرمودند و بعد از نماز جمعه اعالم خواندن نماز
جنازه حاضر فرمودند.

