بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  8اوت »4102
در این دوران آزمایش ها و مصایب به احمدی ها سفارش به دعاهای متضرعانه و به خداوند متعال
خالصانه روی آوردن
اول از همه دلها را پاک کنید ،سالح موفقیت های ما دعا و پاکیزگی دل هاست.
نیکی ها و دعاهای فردی موجب رفع مصیبت های جمعی می شوند .جهت از بین بردن مصایب جمعی
نیاز به گریه و زاری است.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در  8اوت
 4102از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 8 ،اوت  4102پنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد ایده اهلل تعالی بنصره
العزیز از مسجد بیت الفتوح موردن لندن خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام تی ای
به صورت زنده پخش گردید.
سیدنا حضرت امیرمومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در آغاز خطبه بعد از تالوت و ترجمه آیه 36سورة النمل فرمودند:
حضرت مسیح موعود علیه السالم مراراً و تکراراً به اعضای جماعت همین توصیه نمودند که سالح موفقیت ما فقط دعاست.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل افزودند :معموالً بعد از رمضان توجه به دعاها به آن شدت نمی باشد که در رمضان می باشد.
اکنون اوضاع جهان را می بینیم که از طرف اسرائیلی ها حمله های ظالمانه بر فلسطینی ها ،قتل عام شان و ظلم و جور
مسلمانان بر یکدیگر و گ ردن زدن و قتل و غارتگری به منتهای خود رسیده است و سپس این که به نام خدا و رسول بر
احمدی ها ستم روا داشته می شود .اکنون در پاکستان به هر موقع و در هر صحنه احمدی ها را آزردن و آنها را مورد ظلم
و جور قرار دادن ،شیوه معاندان احمدیه گشته است .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز با ذکرِ آزرده شدن
احمدی ها با روش و حیله های مختلف و مورد خسارت جانی و مالی قرار دادن آنها در گوجرانواله و سراسر پاکستان و
برخی کشورهای دیگر فرمودند :ما در این دوران آزمایش ها بیش از پیش نیاز به روی آوردن به خدا داریم .پس نگذارید
دعاهای شما کم شوند .ما باید این ظلم و ستمهایی را که بر ما روا داشته می شود ،با آه و فغان و دعاها در پیشگاه خداوند
متعال و با گریه و زاری در آستانة او ازبین ببریم .پس نیاز به رابطه محکم با یار نهان است.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز با به یاد آوردن یک خواب گذشتة خود فرمودند :اگر می خواهید که بزودی
اوضاع را در حق خود کنید ،پس من حیث الجماعت باید جهت صیانت از این آزمایش ها دعاهای خویش را خالص کرده
در پیشگاه خدا روی بیاورید  .اگر این کیفیت مال تمام جماعت شود در آن صورت در ظرف دعاهای چند شب می تواند
انقالب رخ بدهد .ایشان فرمودند :در این خواب من همین فکر می کردم که این برای احمدی های پاکستان پیامی است.
پس احمدی های پاکستان به ویژه نیاز به توجه به این«پیام» دارند زیرا که اکنون به مناسبت احمدیه بیش از همه در
پاکستان ظلم و ستم روا داشته می شود .ایشان افزودند که خداوند متعال دعای فرد مضطر و مصیبت دیده را خیلی زود
مستجاب می کند و دعاهایش موجب عجایب می گردد .پس این مسؤلیت ماست که برای رهایی سریع از این ظلم ها
حالت مضطر را بر خود وارد کنیم .در حال تنگی ها هم نیاز به تضرع و در آسایش هم به یاد یار نیاز داریم .پس یک مومن
هیچگاه خودخواه نمی باشد و در همه حال او با خداوند متعال پیوند دارد و باید هم داشته باشد .حضرت امیرالمومنین ایده
اهلل فرمودند :با واسطة صفات مختلف خداوند متعال از خدواند متعال استعانت جستن نیز موجب رفع مصایب جماعتی می
گردد .حضرت امیرالمومنین رویداد سه نفره که برای صیانت از طوفان به یک غار پناه بردند و دهانة آن غار با یک سنگ
بسته شد و آنها در آن غار محبوس شدند .این هر سه نفر با دادن واسطة نیکی های فردی خویش از خداوند متعال یاری
جستند و از آن مصیبت رهایی یافتند .حضرت امیرالمومنین فرمودند :نیکی های فردی این سه نفر و دعاهایی که با واسطة
آن کردند ،موجب شدند که استجابت جمعی به عمل آید .پس در این روایت این درس وجود دارد که نیکی ها و دعاهای
فردی افراد موجب می شوند که مصیبت جمعی را از بین ببرند .بنابراین اگر ما ادعا می کنیم که در یک جماعت سفته شده
ایم پس الزم است که دعاهای خویش را برای رفع مصایب و آزمایش های جمعی نیز اختصاص بدهیم.
حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند :برای استجابت دعاها الزم است که انسان در درون خویش تحول را ایجاد
کند .انسان نیکو آن است که طبق رضای خداوند عمل کند .اول از همه دلهای خویش را پاک کنید .ما نه با سالح می
توانیم پیروز شویم و نه با قدرت دیگری .سالح ما فقط دعا و پاکیزگی دلهاست .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند:
برای وبال و عذاب معاندان دعا نکنید بلکه این طور دعا کنید که ای خدا آنجا که ما موفقیت ها را می طلبیم و یاری تو
برای رفع مصایب و آزمایش ها می خواهیم ،همانجا ما خواهان بهبودی این مردم نیز هستیم هالکت شان را نمی خواهیم.
پس اگر تو اینها را هم هدایت بدهی ،این خیلی خوش بختی است ،اما اگر حکمت تو برخی را شایستة این نمی داند و
هالکتشان بهتر است ،آنها را از راه ما طوری ازبین ببر که پیشرفت و ترقی اسالم که اکنون تو آنرا با احمدیه وابسطه کردی،
در آن وجودشان مانع نشود .از این لحاظ باید دعا کنیم نه نفرین .خداوند متعال همه ما را توفیق بدهد که حق دعاها به
جای آوریم .آمین

