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توصیه به عمل به دستورات خداوند متعال با تمام استعداد و استطاعت و توان. سفارشات به 

 مربیان جماعت و مسؤالن.

 م را به سوی نیکی دعوت کنند و تربیت شان کنند.وظیفة مربیان و واقفان زندگی است که مرد

تالش جدی کند که  نیز دیگرانباشد، برای  خود فعالهر یک از ما آنجا که برای کار دینی 

 فعال شوند.

 نصرهب تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 ژانویه 03در العزیز

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5302ژانویه  03 جمعه، روز

 جمعه بهخط لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور میرزا

 ورتص به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه باطبق معمول  که فرمودند ایراد

 .گردید شپخ زنده

ی مافوق خداوند متعال به کس فرمودند:بنصره العزیز ین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

توانش تکلیف نمی کند، وی هیچ دستوری نمی دهد که از توان آدم خارج باشد بنابراین عمل 

 تیش تالش کنیم که بر دستوراان است. ما باید با تمام توان خوبه آن از تکلیف های انس



. اگر دو استعداد باش خداوند متعال عمل کنیم و دستور داده شده ایم که عمل باید طبق توان

جسمی و علمی و ذهنی آدم ها باهم  وضع داد آدم را بنگریم متوجه می شویم کهعتتوان و اس

فرق می کند لذا خداوند متعال ضعف های انسان و نیازهایش را مدنظر داشته در دستورات 

ش آن قدر نرمی ورزیده که مالک حد اقل و معیار حد اکثر هم تعیین کرده است. پس با خوی

خداوند متعال می فرماید که بر دستورات من با اخالص عمل کنید. پس  ،توجه به چنین نرمی

ه طبق فطرت انسانی می باشد. حضرت مسیح موعود علیه السالم این تعلیم زیبای اسالم است ک

عال توقع و انتظار خداوند متمی فرمایند: هیچ تکلیف شرعی فوق توان و طاقت داده نشده است. 

از آدم برای عمل به فرامینش طبق استعداد و توانش می باشد. لذا مومن حقیقی باید برای آن 

 تالش به خرج بدهد.

نین ایده اهلل تعالی فرمودند: به گونه ای که در استعداد و توان آدم ها فرق حضرت امیرالموم

ان یکس در ایمان و عمل به فرامین خداوند متعال وجود دارد، همچنین همه انسان ها نمی توانند

باشند. معیار ایمان و عمل همه نمی تواند یکی باشد. پس هر آدمی هر آنچه توان درک و عمل 

نیکی وی می باشد. ایشان افزودند: خداوند متعال از نهان ما خوب مطلع است  دارد همان معیار

ذا در پیشگاه خداوند کارگر نیست ل و هیچ نوعی از بهانه کم علمی و بی عقلی و کمی استعداد

استعداد و  توان خویش را درک کرده، ایمان و عمل خویش را محاسبه کنید. حد اقل معیار این 

ه باجماعت به پا شود همچنین روزه و زکات هم فرض است. ایشان افزودند: است که نماز پنجگان

وضع ما چنین است که ما حتی نماز هم طبق دستور خدا به پا نمی داریم. به یاد داشته باشید 

به گونه ای که برای کارهای دنیوی تالش می شود، باید بیش  که نمی توان خدا را فریب داد.

ایشان افزودند: جهت رشد و شکوفایی استعدادهای مردم  کوشش شود.از آن برای کارهای دینی 

مربیان ما و صاحبان دانش باید نقش مهم خویش را ایفا کنند. سعی کنید که استعدادهای مردم 

خواهد شد.  آحاد و جماعترا صیقل کرده آن ها را جلو بیاورید. و این امر باعث رشد و تعالی 



و واقفان زندگی می باشد که مردم را به سوی نیکی دعوت کنند. ایشان فرمودند: وظیفة مربیان 

ر د و تقویت راه های رشد یاد دادندر خصوص تربیت و تعلیم افراد جماعت توجه خاص کنند. 

در جهت دعوت جهانیان به و نیز باید راهکار های جدید  ربیان است.مبه عهدة  ایمان و یقین

اعضای  که استعدادهای دارند مهم وظیفهمربیان و به ویژه واقفان زندگی  نند. پسنیکی ایجاد ک

و  علمیشد رهمچنین مسؤلین نظام جماعت هم تالش کنند که سطح  جماعت را باال ببرند.

باید  یزن تمام اعضای نظام جماعت مدیر تربیت به عالوةرا بلند تر کنند.  اعضای جماعت دینی

به گوش کردن خطبه و درس و شرکت کردن در  آنها را .کنندگران را تربیت با نمونة خویش دی

ام و یادآوری مد تا آنها در علم و دین و معنویت رشد کنند کنندتوصیه  برنامه های جماعتی 

برای کارهای نام برده وظیفة مسؤالن است. پس مسؤالن وظیفه دارند که تکیه گاه ضعیفان 

تالش کنند. یادآوری استعدادها را صیقل می دهد.  برای دعوت به نمازآنها را بگردند. همیشه 

پس با تالش اندک مردم تنبل می توانند غفلت ورزی را رها کنند. اگر به همسایگان و نزدیکان 

. در نیکی ن تر خواهد شدری کنید، تعداد حضار در مسجد افزویادآو مدام خویش را برای نماز

وی باال بیاورید. کسی که به س کشان ضعیفان را کشانیش را نیز دخیل سازید و ها برادران خو

نجا خود در آیکا یک ما تا می برد. پس نیکی کننده  ثوابنیکی دعوت می کند ثوابی همانند 

 . هم فعال کنیم را دیگران کنیمتالش  کارهای دین فعال باشیم

انم جنان خ گذشتتعالی بنصره العزیز به مناسبت دراهلل  پایان حضرت امیرالمومنین ایده در

اعالم  وکو ذکر خیرشان فرمودند یالعانی از سوریه حال ساکن ترکیه و خانم حبیبه از مکس

 دند.نماز جمعه فرمواز خواندن نماز جنازة غایب ایشان بعد 

 


