بسم اهلل الرحمن الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه نماز جمعه «یکم ژانویه »1026
روز جمعه ،یکم ژانویه 1026 ،پنجمین خلیفة حضرت امام مهدی و مسیح موعود سیدنا حضرت
میرزا مسرور احمد ایده اهلل تعالی بنصره العزیز از مسجد بیت الفتوح ،موردن لندن خطبه نماز
جمعه را ایراد فرمودند که طبق معمول با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام تی ای به
صورت زنده پخش گردید.
به مناسبت آغاز سال جدید سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در
پرتو قرآن شریف و اسوة پیامبر اکرم و فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه السالم راه های
زندگی کردن را بیان کردند و فرمودند که بزرگترین هدف تمام احمدی ها باید حصول رضایت
خداوند متعال باشد.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :امروز اولین روز سال جدید و روز جمعه
است و دارم تبریکات سال جدید را دریافت می کنم .احمدی ها با عبادت این سال جدید را
شروع کرده اند اما به خاطر بسپارید که در منظر خداوند متعال مومن حقیقی کسی است که فقط
یک روز به عبادت نمی پردازد بلکه با عبادت مداوم در دل خود تغییری نیکو و پاک ایجاد می
کند و جهت رسیدن به رضای خدا با ثبات قدمی و مداومت تالش می کند .نیکی یا عبادت یک
روزه یا تهجد یک روز کفایت نمی کند بلکه این اعمال را دوازده ماه و سیصد و شصت و پنج
روز با عزم و اراده باید انجام داد.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :انسان باید با خدا رابطه برقرار کند ،مرگ و زندگی
وی باید به خاطر خدا باشد .دنیا هدف اصلی نباشد و تنها نام ایمان نباید باشد و فقط ادعای مهر
و محبت به پیامبر خدا ﷺ نباشد .اگر عمل درکار نباشد ،در آنصورت تنها پوست بدرد نخور است.
فردی نام فرزند خود را خالد نهاد [یعنی صاحب عمر طوالنی] اما شبهنگام وی در قبر بود،
بنابراین فقط نام هیچ سودی نمی رساند .هر چیزی که در آن مغز وجود نداشته باشد ،آن مثل
چیز بی ارزش دور افکنده می شود لذا همواره باید اعمالی انجام داد که توسط آن به رضایت خدا
نایل شوید و دین را همیشه بر دنیا مقدم بدارید.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :حضرت مسیح موعود می خواستند جماعتی را
تشکیل دهند که کارهای دین را در اولویت قرار دهند و رضایت خدا را از هر چیزی مقدم بدارند
و جهت این آن حضرت بسیار توصیه ها نموده اند .امروز با تقدیم آن توصیه ها جلوی اعضای
جماعت به ایجاد تحوالت نیکو متوجه می سازم .در طمع دنیا گرفتار نشوید ،چون اینطور بر
تشنگی آن بیشتر می افزایید کسی که در دنیا گرفتار می ماند ،به هیچ چیزی نایل نمی شود.
کسی که برای دنیا دیوانه می شود ،از خداوند متعال دور می گردد لذا تعالیم حضرت مسیح
موعود علیه السالم را درنظر گرفته ،زندگی خود را سپری کنید.
حضرت امیرالمومنین از نوشته ها و فرمایشات حضرت مسیح موعود علیه السالم برخی از تعالیم
را بازگو نمودند که توسط آن ،انسان می تواند به هدف آفرینش خود برسد .حضرت امیرالمومنین
فرمودند :از تعالیم دینی متابعت واقعی باید کرد و از شیطان باید دوری جست .حسنات دنیوی
همان است که توسط آن به حسنات دینی نایل شوید ،سود دنیوی که توسط آزارسانی به کسی
حاصل آید یا از راه نامشروع دنیا کسب شود ،آن نمی تواند حسنه دینی بگردد لذا جهت کسب
دنیا آن راهی را رها کنید که راه بدی و زشتی است.

حضرت امیرالمومنین فرمودند که در جهان طاعون و زلزله ها و آفت ها به سبب خشم خدا وارد
می شوند .جهت قرار گرفتن در زمرة منعمین علیه باید تحول نیکو در وجود خود ایجاد کنید.
جهت تحول پاک راه تقوا را در پیش گیرید یعنی به طور کامل بسوی خدا بگرایید .خداوند متعال
اندکی گرایش به خویش و اندکی گرایش به شیطان را دوست ندارد ،خداوند متعال از شرک
خوشش نمی آید .جهت تحول پاک همواره مرگ را به یاد داشته باشید معلوم نیست مرگ کی
فرا برسد لذا همیشه به راه تقوا گام بنهید .سپس غفلت را رها کنید و همواره آمرزش بطلبید و بر
کوتاهی ها و اشتباهات خود اظهار شرمندگی و ندامت بکنید و جهت رسیدن به نفس مطمئنه
تالش کنید .سپس یک راه دیگر این فرمودند که در حال مصیبت یا مشکل صبر کنید و به
سوی خدا بگرایید و همواره به راه نیکی ها گام بنهید تا سایة رحمت خدا مشمول شما گردد.
جهت تحول پاک تکبر ،عجب و خودپسندی را رها کنید و خشمگین نشوید چون خشم از
خودپسندی سرچشمه می گیرد .سپس صفت ایثار داشته باشید و دیگران را بر خود ترجیح دهید
و برای آنها احساس دلسوزی و مهر ایجاد کنید.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :والدین به فرزندان خویش فقط به تحصیالت
دنیوی متوجه نسازند بلکه راجع به علم دینی شان نیز بیندیشند .مسئوالن نیز به مردم نصیحت
کنند اما به موقع نصیحت به دیگران در وجود خود نیز تحول ایجاد نمایند .و به اموری پند ندهند
که خودشان به آن عمل نمی کنند بلکه خود را الگو و نمونه بسازند .حضرت امیرالمومنین ایده
اهلل تعالی فرمودند که تقوا جهت استجابت دعا نیز شرط است .کسی که تقوا پیشه می کند ،بر
وی درب های استجابت دعا نیز باز می شود.

