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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 جان ودلم فداي جمال محمد است

 خاكم نثارِ كوچه اَل محمد است

 ، در مسجد بيت الفتوح لندن2017دسامبر  8خالصه خطبه جمعه 

حضرت امام مهدي و مسيح موعود سيدنا  عيسوي پنجمين خليفه ي 2017دسامبر 8 روز جمعه

اهللا تعالي بنصره العزيز در مسجد بيت الفتوح لندن، خطبه اميرالمومنين حضرت ميرزا مسرور احمد ايده 

جمعه را ايراد فرمودند كه طبق معمول با ترجمه به زبان هاي مختلف روي شبكه ام تي اي به صورت 

 پخش گرديد. زنده

از سوره ي آل عمران تالوت فرمودند كه ترجمه اش  15حضرت امير المؤمنين در آغاز خطبه آيه 

از طال و نقره و  ييها انيبه زنها و فرزندان و هم لياز م ،يحب شهوات نفسانمردم را  است كه اينگونه

 يمتاع زندگان نهاي) اكنياست، (ل بيو دلفر بايو مزارع در نظر ز انيو چهارپا كويننشان دار ياسبها

 .كويو نزد خداست منزل بازگشت ن استي) دني(فان

حضور انور فرمودند در اين آيه چگونگئ آن مردمان بيان شده كه خدا را فراموش كرده اند و تنها 

بليونها داشتند ولي ماديت  امالكمقصد ايشان حصول دنيا مي باشد. صحابه رضوان اهللا عليهم هم 

خدا اين نيست كه دنيا را ترك  خواستهپرست نبودند. حضرت مسيح موعود عليه السالم مي فرمايند 

نفس را پاك ميسازد، فالح ميابد. مومن بايد به خاطر داشته باشد  هركهاو اينست  خواستهكنيد بلكه 

نباشد كه خداي متعال را فراموش كند. اين براي كساني است كه در محبت  اينگونهكه محبت دنيوي 

آرزو و طلبِ شديدي براي چيزي داشتن و  اينست كه شهوهماديت غرق شده اند. فرمودند كه معنئ 

هر وقت در فكرِ آن بودن. مطلبِ ديگري اينست كه مقصد چيزي كه فقط منحصر به آرزوي نفساني 

ميگويند. فرمودند وقتي انسان در محبت  شهوهآرزوي جنسي شديد تر باشد آنرا هم و سفلي باشد. 
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باشد آنگاه اين (خواهشها) مبدل به آرزوهاي  نهاآچيزهاي دنيوي اينقدر غرق شود كه دايماً در فكرِ 

نيز فرمودند كه براي . مشاهده مي شودطورِ عموم به ه شود و اين در ماديت پرستان ب ميشيطاني 

ثروت ازدواج مي  دستيابي برايتنها . نادرست برقرار مي كنند روابطبا زنان  ،مال و ثروتحصول 

خداي  . باوجود اينكهمورد نظر قرار مي دهندرا  دنيا بگيرند. تنها اين آرزو دارند كه زنِ ثروتمند ،كنند

كه از اين چيزها پرهيز كنيد و به آن حد  مي دهدمتعال به مسلمانان تعليم زيبا داده است و هشدار 

  حيات را فراموش كرده اند.دنيا مقصد  مردمانِ نرويد، ولي

كشورهاي اسالمي درآمده است سببش اينست  حضور انور فرمودند كه امروز اين حالت فساد كه در

تند و با هردو دست دستبرد مي زنند هس جمع كردنِ ثروت رهبران درپي. ي گرفته اندكه از دين دور

 عالوه برايننمي كنند  عامه مردم اعتنا. علما به رشد و بهبود دين تصور كردن آن ممكن نيستكه 

به اقتدار و قدرت برسند، مال را جمع بكنند،  بكشانند تا به نام دين عوام را دنبالِ خود سعي كنند كه

امالك بسازند. چه علتي است كه كشورهاي اسالم وسايل دارند ولي شخص فقير، فقيرتر ميشود و 

خيلي خوب است. ميليونها  رهبرانوقت به مشكل به او ميسرميايد البته حالِ شاهزادگان و  غذاي يك

دوالر در يك روز هزينه ميكنند. آنان اين مال را از وسايلِ ناشايسته بدست ميآورند و هم  بر چيزهاي 

 ناشايسته خرج ميكنند. 

بايد منتقل  كه سفارتخانه صدا بلند كرده و گفتهحضور انور در ادامه فرمودند كه امروزها يروشلم 

به سببِ و يك غوغا بلند شده است. اين همه اوضاع  يشنهاد را رد كرد. ولي دنياي خارجي اين پشود

نيز در حالت اضطراب اند مي جنگند ضعف و ناتوانئ مسلمانان پديدار شد. كشورهاي اسالمي باهم 

 س امريكا ميخواهد مسلمانان هيچگاهبدين سبب ديگران فرصت يافتند كه اين نوعها اعالم بكنند. رئي

قبالً  كرده است كه اين فيصله را قبول ندارد ولياكنون اعالم  عربستانِ سعودينيايند. به حالت امن در 

 . خواستندآنوقت عليه يمن هم از ديگران كمك مي  داشت.مي با آنها اتفاق نظر 
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 پوستبا مريض  را حضور انور فرمودند كه حضرت مسيح موعود عليه السالم مثالِ اين ماديت پرستان

داده اند كه با خارش كردن راحت مي گيرد و بدن خود را مجروح مي كند. پس اين چيزها كه انسان 

موجبِ اضطراب ميشود. كارِ يك مومن اينست كه  باالخرهاز حد به آن آرزو مي دارد در  بيش

د را فراموش مي كن مرگو  درحالت مستي مي باشدانسان در جواني  ...جوينده به رضايت خدا باشد.

. الغرض عمرِ جواني را انجام بدهدچيزها را درك ميكند آنگاه نميتواند هيچ كاري اين و باالخر وقتي 

 .شماربايد غنيمت 

 مورد خطاب قرار داده فرمودندحضرت مسيح موعود عليه السالم شخصي بنام شرمپت را 
رسيده باشند.  لبه تكمياين عمر چقدر عزم و اراده كرده ايد بعضي از آنها  در مدتكه شما 

معدوم مي شوند و هيچ  مي مانند كه به زودي حبابكنيد، آنها مانند يك  دقتولي اكنون 
 چيزي بدست نمي آيد. از راحت هاي گذشته هيچ فايده نيست با تصور آن رنج زياد ميشود.

 يد ابن الوقت باشد. وقتي كه گذشت آندراين براي يك مرد دانا درسي است كه انسان با
است. تصورِ آن بي فايده است. ببينيد وقتي انسان در آغوش مادر مي باشد همه او را  مرده

چه شد. هردو هشت است و اكنون ياد كننيد كه به آن دوران بغل ميكنند آن زمان گويي ب
را  هاو قوت بدست ميرسد بايد اين چيز ي قدرتيعني آسانيها و مشكلها موقتي است. وقت

. در جواني وقتي انسان طاقت دارد كه فرست خوب استفاده كنند و از اين پيش نظر دارند
قوع خواهد ودر آينده چه حادثه به آنگاه اين چيز را فراموش مي كند كه مال را كسب كند 

ميشود و چارِ آن ناگهان در ولي بعضي اوقات انسان سعي كند كه از رنجها دور شود،آمد. 
كرده است و عمر  خطااين رنج زياد تر ميشود آنگاه فكر كند كه اگر اوالد صالح نباشد 

گي را ضايع شده است. آنوقت به خاطر ميآيد كه اي كاش طبق فرموده هاي خدا زند
 مرتبتآمدند ولي اين شرف و در اين جهان نِ ذي مقدرت بزرگ مابودم. مرد گذرانده

 شدند.  نابوددنيوي به آنان هيچ فايده نداد و همه 
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دانا آنكس است كه به خدا توجه دارد. خدا را واحد رت مسيح موعود عليه السالم مي فرمايند كه حض

به خاطر داشته باشيد كه آن خداي است كه ديگر براي خدا شريك و همتا قرار نمي دهد. پس بداند 

ه كسي ياد تان باشد كدهيد. را ايجاد مي كند. هيچكس را با وي شريك قرار ندر قلبِ مادر محبت 

وي ميشود. نمي توان به خدا فريب داد. انسان در  و سرپرست كه براي خدا وقف شود خدا متولي

محبت دنيا كور ميشود و هرچيز را از دست ميدهد. بزرگترين گناه كه مسلمانان را تباه كرده است 

وقتي در قبر انداخته د نو نگاه به آن وقت ندار مبتال مي باشنددر غم اين  هرگاههمين محبت دنيا است. 

. پس كارِ مومن اين مي آورندبدست  سود زيادي اينچنين مردم اگر ترسِ خدا داشته باشندد. نشو

است كه به جاي فكرِ دنيا، به آخرت توجه كند. معبود همان است كه معبود حقيقئ ما است. محبت 

 بايد به خدا داشته باشيد. 

هستند كه به خدا محبت دارند اين چيز باعث حفظ  آن انحضرت امير المؤمنين فرمودند كه مومن

ايمان است كه هيچكس را در محبت وي شريك نسازيم. مومن هيچكس را بيشتر از خدا دوست 

ندارد. همه بركات و قبوليت از وظايف عادي بدست نرسند بلكه با فنا شدن در ذات خدا بدست 

دنيوي بشكلِ شهوت پيشش خواهد آمد.  بِابسات ميآيند. پس يك مومن نمي تواند بينديشد كه محب

 ديهاوخبزرگترين  رِاكتابع، ديشابكه متقي  دنپس تقوا و قناعت چيزِ الزم است. به همين سبب فرمود

 هاگنآ اكرم فرمودند اگر قانع شويد. محبت خدا را در دل پيدا كنيد تا حقِ عبادت ادا شود. رسولِ دش

. خداي متعال در ما اطاعت پيدا كناد. و به دريذپ يم ار بيات يا شكرگزار هم خواهيد شد. خدا توبه

 جاي محبت دنيا مقصود ما محبت خدا ميباشد. 

فرمودند كه ميخواهم به طرف دعا متوجه كنم. امريكا مقامِ خود را از دست داده است. به جاي 

نتقلئ سفارتخانه درآمده است. آن اعالم كه براي م قشمرسواشنگتن، بيجنگ، پايتخت چين به شكلِ 

بهتر خواهد شد؟ اكنون براي نبرد بين  طباوراسرائيل  اب نيا ببس هبدر يروشلم اعالم شده آيا 
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و امكانِ  دنشابخواهند كرد. براي كشورهاي اسالمي دعا كنيد كه متحد  دنت و ديدشمسلمانان سعي را 

و متحد  داهدخداي متعال آنان را عقل جنگ و نبرد از بين ببرد. جنگهائ داخلي هم بپايان برسند. 

خود نايل نشوند. بيشتر از همه اين دعا كنيد كه فرستاده ي  ياه هتساوخبشوند تا دشمنانِ اسالم به 

ند در دنيا امنيت ن، ميتوامالسلا هيلع با ايشان نديدنويپرا بپذيرند، كه با  مالسلا هيلع مسيح موعود ،خدا

 استوار كنند. 


