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 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2016 فوریه 26» جمعهنماز  خطبه خالصه

 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، فوریه 26جمعه،  روز

طبق  که خواندندجمعه  خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  در العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

 .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه معمول با

بیهوده سخن می  بیشتردر دنیا معموال مردم  فرمودند که حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

می گویند که باعث ایجاد نزاع و مسایل می شود. معنای  هم بیهودهسخنی چنین رانند و برخی افراد در مزاح 

. خداوند متعال سخن گفتن می باشدیا احمقانه بدون تامل گفتگوی بیهوده و بیفایده یا  ‘لغو’ی لغوی کلمه 

یان شده است ن این بی مومها نشانه از چنین سخنگویی منع نموده است. یکی از در قرآن شریف مومنین را

از آن می گذرد. بنابراین برای مومن ضروری است که گفتگوی وی  امری لغو برخورد کند، که وی هر گاه با

همیشه باهدف و تهی از لغویات باشد. حضرت امیرالمومنین برخی مثال ها را تعریف کردند و فرمودند مومن 

ایجاد کند. معرفی نیک احمدی رفتار و کردار خویش و با نیکوکاری با قدر خویش را در دل های دیگران باید 

می گردد و اینگونه راه های  احمدیه هم ای تنها به وی محدود نمی ماند بلکه باعث نیک نامی جماعت

را نقل  باز می شوند. سپس حضرت امیرالمومنین وقایع و نصایح از قول حضرت مصلح موعود نیز تبلیغ

 نمودند.

حضرت امیرالمومنین فرمودند که هر داعی و مبلغ باید تا این اندازه از علوم جغرافیه، تاریخ، حساب، طب، 

آگاهی داشته باشد که برای شرکت در مجالس شرفا الزم می باشد. و این  غیره آداب گفتگو، آداب مجلس و

ه دست آورد. برای این امر کتاب های اساسی کار سختی نیست، با اندک زحمت و محنت می توان آن را ب

اوضاع  شود لذا ازعاصر جهان سوال می باره اوضاع ماز مربیان درد خواند. عالوه بر این یتمام علوم مزبور را با

 آشنایی داشته باشند و در هر مجلسی که بروند، قبل از آن درباره آن هم آشنایی پیدا کنند.فعلی جهان باید 



 
 

هنگامی که وی بعد از  حضرت امیرالمومنین با بیان مثالی فرمودند: کسی که مرتکب اشتباهی می شود،

تباه خویش اعتراف می کند، و اظهار ارتکاب اشتباه نزد خداوند متعال می رود و سر فرود می آورد و به اش

ندامت می کند، آنگاه به یقین خداوند متعال توبه اش را می پذیرد و بیش از قبل بر وی رحم می کند. 

که با دل  نابراین مومن باید با پیشه کردن صفات الهی، تا جایی که ممکن باشد از تقصیرات برادران خویشب

و آنانی که  و برای آنها دعا نیز بکند دبگذر ،صادق برای عذر خواهی بیایند و به اشتباه خویش اعتراف بکنند

ل اشتباهات شان و اشتباهات ما را ببخشد و از ما عذرخواهی نمی کنند برای آنها نیز دعا کند که خداوند متعا

 درگذرد.

با نقل  حضرت امیرالمومنینحضرت امیرالمومنین فرمودند: در هر شرایطی کردار انسان باید خوب باشد. 

به برقراری ارتباط محکم با خداوند متعال و پیشه کردن تقوا توصیه نمودند و فرمودند که مومن باید رویدادی 

متعال دوستی کند و با او مهر ورزد، راه پیشرفت و ترقی همین است که انسان خود را در دستان با خداوند 

م ود علیه السالخدا قرار دهد و به هر سمتی که او ببرد، برود. آن حضرت افزودند که حضرت مسیح موع

بیشتر از  بایدمومن  دوست صادق بیان کرده اند. پس از بیان واقعه ای آن حضرت فرمودند: مومن راستین را

جان و  همیشه آماده باشد تا و برای او برقرار نمایددوستی و رفاقت حقیقی رابطه ی با خداوند متعال  ،انسان

خویش را فدا کند. رابطه ی حقیقی آن است که در حالت عسر و یسر، تنگی و راحتی رابطه  مال و هر چیز

رقی در آن رخ ندهد. بنابراین آنانی که حق نمازها به جای نمی آورند، باید خود را مورد استوار بماند و هیچ ف

محاسبه قرار دهند و کسانی که دین را بر دنیا اولویت نمی دهند، باید خود درا بسنجند. آن حضرت افزودند: 

باید ودند، به کشورهای اروپا مهاجرت نم بودند و مشکالت و مصایبدچار احمدی بودن کسانی که به سبب 

احمدیه تقدیم کنند اما آنها این مسئولیت خویش را نادیده می  جماعتنظام هرچه بیشتر خود را برای خدمت 

می گذارند. چنین افراد نه عابد خوب هستند و نه وفادار.  هم گیرند و گاهی اوقات بنای اعتراض کردن

یرالمومنین فرمودند که اگر ما با حضرت خوب باشد. حضرت ام بایددر هر دو حالت یسر و عسر وفاداری 

باید با دستیارشان خواهیم بود، در آنصورت بسته ایم که ما در کارشان مسیح موعود علیه السالم عهد بیعت 

جلو بیاییم و مهر خویش را ابراز نماییم و در حالت  به صدای شان تمام توان خویش برای لبیک گفتن

معیار و مالک های وفاداری خویش را باال ببریم و برای هر نوع و  ،ایجاد کنیمنیکو خویش تحوالتی 

 فداکاری آماده باشیم. خداوند متعال به ما توفیق آن بدهد. آمین


