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خالصه خطبه نماز جمعه « 10ژوئیه »2015
روز جمعه 10 ،ژوئیه  2015پنجمین 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 را ایراد فرمودند که
طبق معمول با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام تی ای به صورت زنده پخش گردید.
سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند :به فضل خداوند متعال امروز بیست
و دوم روزه است .طبق فرمایش حضرت پیامبر اکرم ﷺ از دهه های رحمت و مغفرت گذشتیم و االن در دهة
’نجات از جهنم‘ وارد شدیم .باید بسنجیم که آیا ما از فیض این روزها استفاده کرده ایم یا نه .دستورات خداوند
متعال و فرمایشات حضرت پیامبر اسالم ﷺ همراه با برخی شرط و شروطی می باشد ،بدون شروط نمی باشد.
جهت فیض بردن از رحمت و مغفرت و نجات از جهنم این روزها باید به برخی شروط پایبندی کنیم جهت
فیض بردن باید این امر را مدنظر داشته باشیم که رحمت الهی دو گونه است .اول به طور احسان که در آن
انسان هیچ کوشش و تالشی نمی کند و از این نوع رحمت تمام انسانیت بهره می برد .رحمت نوع دوم منوط
به اعمال است .چنانکه خداوند متعال می فرماید :رحمت خداوند متعال به نیکوکاران نزدیک است .و نیکوکار
کسی است که با دیگران رفتار خوبی داشته باشد ،تقوا پیشه کند ،صاحب علم و دانش باشد و کارهایی را که
از طرف خداوند متعال دستور آن داده شده ،با رعایت تمام شروط انجام دهد .بر این قبیل افراد رحمت الهی
فرود می آید و دعاهایشان مستجاب می شوند بنابراین اگر می خواهید که دعاهایتان مستجاب شوند باید
نیکوکار باشید .نیکوکاران سعی می کنند که رمضان باعث تحوالت پاک در زندگی شان بگردد لذا باید این
رحمت الهی را جذب کنیم و برای همیشه مشمول این رحمت باشیم.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :چون شیطان همیشه همراه ماست ،لذا بعد از رسیدن به
این رحمت الهی جهت موندن مشمول این رحمت برای همیشه در ده روز آینده از خداوند متعال یاری و نیرو

بطلبید .آن نیرو استغفار است .حضرت پیامبر ﷺ فرمودند :دهة دوم رمضان موجب مغفرت می باشد .مومن
کسی است که صفت ستاری و رحمت خداوند متعال را جزو زندگی خود بسازد و جلوه آن باید از عبادات و
اعمال نیک دیگر و استغفار مداوم به چشم خورد .هنگامی که به این عمل شود ،مشمول رحمت الهی خواهیم
گشت .حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند :معنای حقیقی استغفار ،در محضر خداوند متعال درخواست
کردن است که نگذارد ضعف های بشری بروز کند و فطرت و سرشت انسانی را نیرو بدهد و یاری برساند.
حضرت پیامبرﷺ با قرار دادن دهة دوم رمضان ،دهة مغفرت ،ما را به این طرف متوجه ساختند که جهت بهره
برداری همیشگی از رحمت الهی ،و برای مصون ماندن از ضعف های فطری توسط استغفار در پناه وی در
آیید .خدا کند که یکایک ما با این طرز تفکر در حال طلب مغفرت خداوند متعال دهة دوم رمضان را پشت سر
گذاشته باشد.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :آنچه حضرت پیامبر ﷺ فرمودند که دهة سوم رمضان
موجب نجات از جهنم می گردد ،معنایش این است که هنگامی که انسان در زیر چادر خداوند متعال درآید ،و
از نور مغفرت وی بهره ای ببرد و مرتب مغفرت او بطلبد در آنصورت درب های جهنم فقط در رمضان بر وی
بسته نمی شود بلکه عبادات سی روزه ،ادای حقوق اهلل و حقوق بندگان و عادت مستمر توبه و استغفار این
درب های جهنم را برای همیشه خواهد بست .ایشان افزودند :رهایی از جهنم از همین دنیا شروع می شود و
نیل به بهشت نیز از همین دنیا آغاز می گردد و انسان اثرات بلند مدت این روزها را در حالت های مختلف در
جهان آینده می بیند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :در دهة آخر رمضان حضرت پیامبر ﷺ مژده لیلة القدر
نیز داده اند .جهت پیدا کردن لیلة القدر ایمان و محاسبة نفس ضروری است .هر فردی که از رمضان و لیلة
القدر در حال ایمان و محاسبة نفس بگذرد ،باید به مغفرت خداوند متعال امید داشته باشند .مومن باید همیشه
این احساس داشته باشد که عمل به فرامین خداوند متعال الزم است .ایشان افزودند :دوران پیامبر نیز لیلة
القدر است .و لیلة القدر هر فرد هنگامی فرا می رسد که وی از بدی و زشتی های دنیا پاک و صاف بشود و
در ایمان رشد پیدا کند و خود را مورد محاسبه قرار داده ،تمام بدی ها را رها کند .خدا کند که اغلب کسانی از
ما به لیلة القدر برسند که ساعت استجابت می باشد .آمین

