بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  17اکتبر »4112
’’من دین را بر دنیا اولویت خواهم داد‘‘ تعهد هر احمدی است .شرح آن و توصیه به هر احمدی
و مسؤل برای عمل به تعهد.
طبق فرامین خداوند متعال زندگی کردن و با قول و عمل او را راضی کردن دین می باشد.
خداوند متعال کسانی را که جهت رشد و اشاعت دین مخلصانه نهایت تالش می کنند ،در
اخالصشان برکت می نهد و با قرب خویش سرافراز می کند.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در 17
اکتبر  4112از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 17 ،اکتبر  4112پنجمین خلیفة حضرت 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 :در جماعت احمدیه جمله ای که ’’من دین را بر دنیا
اولویت خواهم داد‘‘ را هر احمدی می داند و حضرت مسیح موعود علیه السالم نیز ما را به طرف این جمله متوجه
ساختند .در سخنرانی های ما هم اغلب این جمله به کار برده می شود ،خالصة شرایط بیعت و خالصة تعهد انجمن
ها نیز همین جمله است که دین را بر دنیا اولویت خواهم داد .خالصه این جمله تعهد احمدی و اساس بیعت و اظهار
پیوند به خالفت و نظام جماعت می باشد .حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند :اگر کسی هنگام بیعت
اقرار می کند که دین را بر دنیا اولویت خواهد داد اما عمالً بر تعهد خویش عمل نمی کند ،در آنصورت خداوند متعال
به او هیچ میل و رغبتی ندارد .ایشان افزودند :در این جمله این پیام واضح است که نباید در امور دینی هیچ چیز
دنیوی مانع شود .و دین این است که طبق فرامین خداوند متعال زندگی کردن و خداوند متعال را با هر قول و عمل
خشنود کردن .ما زمانی رضایت خداوند متعال را به دست می آوریم که امور دنیوی ما بر امور دینی اولویت نیابند
بلکه امور دینی ما بر امور دنیوی غالب باشند .ایشان فرمودند :بیشک خداوند متعال از کسب دنیا منع نکرده است اما
مانع شدن امور دنیوی در رشد و ترقی دین حق جایز نیست .پس آموزه این است که هیچگاه از کار دینی غفلت

نکنید تا بتوانید حق اولویت دادن دین بر دنیا را به جای آورید .پس همیشه به خاطر بسپارید که اموری که مانع امور
دین ی شوند ،آنها را رفع کنید .حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند :تجارت منع نیست .اصحاب پیامبر صلی
اهلل علیه و آله و سلم نیز تجارت می کردند اما آنها همیشه دین را بر دنیا اولویت می دادند .ایشان افزودند :کسانی
که غالم و بنده دنیا می گردند ،آنها پرستندة دنیا می شوند ،شیطان بر این قبیل مردم خیلی زود سیطره می یابد .اما
کسانی که به فکر رشد و ترقی دین می باشند ،گروه کسانی می باشد که حزب اهلل نامیده می شود که بر شیطان و
لشکرش پیروز می گردد.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :نماز رکن اساسی دین است اما مردم نماز نمی خوانند .اگر آبادی مساجد
به خاطر اهداف بلند نیست در آنصورت همه چیز بی فایده است .ما باید در سراسر جهان مساجد را بنا کنیم تا بتوانیم
عبادت گزاران حقیقی را ایجاد کنیم .باید جهت ادای حق این کار نقشه بکشیم .و معیارهای بلند اخالق انسانی را
برقرار کنیم .اگر این کارها را همراه کسب دنیا انجام می دهیم ،در آنصورت کسب دنیا هم از دین ما می گردد.
ایشان فرمودند :اصل چیزی طبق ضرورت و بر موقع قربانی کردن است .اگر ما تصدق جماعتی را عقب انداخته،
نیازهای خویش را اولویت می دهیم یا به جای پرداخت سهمی در بنای مساجد ،خواسته های خویش را ترجیح می
دهیم در آنصورت باوجود این که نیازها و خواسته های ما جایز است اما در این شرایط ناجایز می گردند .پس ما نیاز
به ایجاد روحیه ای داریم که بتوانیم رضایت خداوند متعال را به دست بیاوریم .در همین فالح و پیروزی ماست و
همین ،دین را بر دنیا اولویت دادن است.
حضرت امیرمومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند :خداوند متعال کارهای زیادی را به عهدة ما گذاشته است.
ما برای قربان کردن جان و مال و وقت و عزت تعهد نیز می دهیم .بنابراین همواره باید با جدیت درباره این
بیندیشیم .ایشان فرمودند :مسؤلیت بزرگ والدین است که اوالدشان را به گونه ای تربیت کنند که آنها بتوانند به
درد دین بخورند .و از کودکی دین را بر دنیا اولویت دادن را درک کنند .ایشان فرمودند :از سطح پایین تا سطح باال
و از نظام محلی گرفته تا نظام مرکزی هر مسؤل باید تالش کند که تعهد خویش را برآورده کند .نگاه خداوند متعال
بر دلهاست وی کسانی را که جهت رشد و اشاعت دین مخلصانه نهایت تالش می کنند ،در اخالصشان برکت می
نهد و با قرب خویش سرافراز می کند .باید هر مسؤل جماعت نهایت تالش کند که این مقام را به دست بیاورد.
در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز به مناسبت شهادت جناب لطیف احمد بت ابن جناب
خورشید عالم بت از کامره بخش اتک ذکر خیرش فرمودند و بعد از نماز جمعه اعالم خواندن نماز جنازه غایب
فرمودند.

