بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه « 82نوامبر »8024
آدم فقط تکیه گاه های دنیوی را عامل پیروزی برای رسیدن به اهداف خویش
فکر می کند درحالی که درحقیقت این فقط حق خداوند متعال است که از او
استعانت طلبیده شود چون اوست که یاری می کند.
پرستش کنان و فقط از خداوند متعال استعانت طلبیده در پیشگاهش زانو بزنید.
فکر مکنید که من با قدرت خویش عبادت خداوند متعال را به جای می آورم چون
تاوقتی از خداوند متعال استعانت و توفیق داده نشود ،هیچ عملی انجام نمی شود.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره
العزیز در  82نوامبر  8024از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 82 ،نوامبر  8102پنجمین 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 که حضرت مسیح موعود علیه
السالم می فرمایند :باید این امر را در باب استعانت مدنظر داشت که حق اصلی فقط خداوند متعال
دارد فقط از او باید یاری طلبید .جهت انجام کارهایی اگر نیاز به کمک کسی دارید آن فقط ذات

خداوند متعال است که می تواند در حقیقت یاریتان کند .چون او درحقیقت قدرت یاری رساندن
دارد و یاری هم می کند .این امر به حدی مهم است که هر مومن حقیقی را باید همیشه این را
در نظر داشته باشد خواه آن امر مربوط به نیازهای شخصی باشد یا نیازهای جماعتی .اما ما در
عمل می بینیم که مردم عوامل مختلف را برای تامین نیازها و رسیدن به اهداف خویش عامل
اصلی می دانند .حضرت مصلح موعود در یک موقع مفصالً مواقعی را بازگو کردند که آدم در آن
فکر می کند که مردم مختلف یاری و کمک کردند یا خودش با زور و بازوی خود به هدف خویش
دست پیدا کرد و گاهی اوقات اقوام خویش را عامل رسیدن به هدف می داند و بعضی وقت دوستان
و یاران یا گاهی نظام و گاهی دولت را حاجت روای خویش فکر می کند ،و گاهی از انجمن های
رفاهی خواستار کمک می شود .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی افزودند :از این هم نمی توان
انکار کرد که چنین زمانی هم فرا می رسد که از این همه هیچ کسی به درد نمی خورد و عامل
پیروزی نمی گردد .اما کسی که باوجود نبود این همه عوامل موفق بشود فکر می کند که به دست
غیبی پیروز شده .و آدمی هر قدر که به کمک غیبی باور دارد ،همان قدر موفقیت خویش را به
خدا نسبت می دهد .اما اگر کسی بر خداوند متعال این یقین کامل داشته باشد که فقط خداوند
متعال این حق را دارد که از او باید استعانت طلبید و اوست که یاری می کند .در آنصورت وی
کاری که توسط عامل دنیوی انجام شده ،آن را هم به کمک خداوند نسبت خواهد داد .اما کسانی
که با خداوند متعال رابطة محکم ندارند ،آنها عوامل دنیا را همه چیز خویش می دانند و همیشه
توجه شان به آنها می باشد ،نگاه شان به سوی خداوند متعال بلند نمی شود ،اما زمانی این همه
عوامل بی سود می گردند ،آنگاه به فکر یاد خدا می افتند و او را یاد می کنند چون حاال دیگر چاره
ای جز یاد خدا ندارند.
حضرت امیرالمومنین عنوان کردند که خداوند متعال می فرماید :در ساعت امتحان و مشکل هر
ذات دیگری شما را تنها می گذارد ،فقط ذات خداوندی است که همیشه همراه می ماند و به کار
می آید .بلکه خداوند متعال می فرماید دعاهایی که با اضطراب به عمل آیند ،مستجاب می شوند

خواه دهریه آن دعا کند .خداوند متعال گاهی اوقات به دهریه ها هم جهت اثبات ذات خویش
نشانه ای را می نمایاند .مردم دنیادار هم حین ساعت مشکل وقتی تکیه گاه دیگری به چشم
نخورد سعی می کنند که به خداوند متعال تکیه کنند .پس کسانی که ادعایشان و کار اصلی ایشان
تکیه به خداست ،آنها چقدر نیاز به توجه به این امر دارند که نگاه شان همیشه به سوی خداوند
متعال باشد .خداوند متعال بدین خاطر دعای ایاک نعبد یاد داده است ،و دستور داده که آن را در
هر رکعت نماز بخوانیم تا هیچگاه نگاه از خدا دور نشود .هیچ وقت نگاه مان به تکیه گاه های
دنیوی نباشد .بله بیشک خداوند متعال فرموده است که تدبیر ظاهری را در نظر بگیرید اما باید
توکل به خدا باشد .ما باید همانند مومنین عالی با درک صحیح از عبادت و استعانت از خداوند
متعال عمل کنیم .ما بجز این چاره ای نداریم که جلوی خدا زانو بزنیم و با درک مفهوم اصلی
ایاک نعبد مال خداوند متعال بگردیم .همه جا در راه های ما مشکالتی ایجاد کرده می شوند .اما
به یاد داشته باشید که این آتش مخالفتها خود در آتش خویش سوزانده خواهد شد اما ما نباید
وظیفة خویش را فراموش کنیم .حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند :خداوند متعال تعلیم
ایاک نعبد داده است و ممکن بود که انسان بر قدرت خویش تکیه کند و از خداوند متعال دور شود
لذا همراه ایاک نعبد ،ایاک نستعین را هم یاد داد تا آدم فکر نکند که این عبادتی که به جای می
آورم با زور و بازوی خویش انجام می دهم ،هرگز .بلکه تاوقتی یاری الهی میان نباشد ،و آن ذات
پاک توفیق و قوت ندهد هیچ کاری ممکن نیست .پس باید همیشه این اهمیت را در نظر داشته
باشیم.
در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :اوضاع و شرایط جهان با سرعت فراوانی
عوض می شوند ،خداوند متعال این اوضاع را موجب رشد و ترقی جماعت احمدیه بسازد و به ما
توفیق بدهد که خداوند متعال را عبادت کنیم و به نصرت و تاییدش دست پیدا کنیم و آن تایید
همیشه همراه ما باشد .آمین

