بسم اهلل الرمحن الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه نماز جمعه « 02اکتبر»2015
روز جمعه 02 ،اکتبر 2015 ،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.
سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در آغاز آیات  156و  157از سوره البقره را تالوت
فرمودند و پس از بیان ترجمة آنها ،فرمودند که در این آیات این ویژگی های مومنان ذکر شده اند که آنها در هنگام
مشکالت و مصایب یا به صورت دیدن ضرری صبر و شکیبایی از خود نشان می دهند .مومنان از آزمایش یا در صورت
دچار شدن خسارتِ شخصی یا جماعتی پیروزانه و در حال جلب رضایت خداوند متعال بیرون می آیند .حضرت
امیرالمومنین چند مقتبس حضرت مسیح موعود علیه السالم را تقدیم کردند و با بیان نکات مهم از آن مقتبسات
فرمودند :همیشه به خاطر داشته باشید که هنگامی که مشکالت و سختی ها بر برگزیدگان خدا و جماعت شان وارد
می شوند ،آن ،به عنوان آزمایش می باشند و در پی آنها ،خداوند متعال مژدة انعام ها می دهد اما هنگامی که معاندانِ
برگزیدگان خدا دچار مشکالت و مصایب می شوند ،این مشکالت و مصایب برای آنها مایه تباهی و نابودی می
گردند ...سپس افزودند :آنانی که در هنگام مشکالت و سختی ها صبر پیشه می کنند ،وارث ثواب و پاداش بی حساب
خداوند متعال می شوند .به هنگام وارد آمدن خسارت ،تا حدودی افسوس هم باید خورد اما فوری عزم تازه نیز باید
کرد که جهت رسیدن به منازل دیگری بیش از پیش تالش و زحمت خواهم کشید .تنها صبر پیشه کنندگان به حقیقتِ
دعا پی می برند .وظیفة مومن این است که به رضای خدا راضی باشد و بر هیچ فعل خداوند متعال شکوه و شکایت
نکند و همین صبر است.
حضرت مسیح موعود علیه السالم با متوجه ساختن به توبه حقیقی می فرمایند :توبه نیز جهت موفقیت و
پیروزی در امتحانات و آزمایش هایتان ضروری است .وظیفة مومن است که فارغ از عمل ،به توبه نیز توجه کند یعنی
هرگاه دچار مصیبت شود ،در پیشگاه خداوند متعال خم شود و ضعف های خود را اعتراف نموده ،جهت اصالح مستمر
خویش ،اعمال نیکو انجام دهد .مصایب و مشکالت بر مومنان برای همیشه نمی مانند بلکه می آیند و می روند.

بنابراین با دعا و اعمال خویش ،افضال الهی را جذب کنید و هنگامی که از مشکالت و مصایب گذر کنید ،در زمرة
آنان باشید که انا هلل و انا الیه راجعون می گویند .معنای آن ،این است که اگر ما مال خداییم پس خداوند متعال هیچگاه
ما را نابود نخواهد کرد .اگر دچار مشکلی شدیم ،ممکن است که از آن ارادة خداوند متعال بر این باشد که توسط آن،
به ما انعام های بیشتری دهد .سپس در حال عبودیت در محضر خداوند متعال عرض می کنیم که انعامی بزرگ که
در آینده می خواهید به ما دهی ،نگذار که ما خود مانع آن انعام بشویم بلکه ما به سوی تو خم می شویم و همواره
خواستار این انعام و افضالت هستیم.
حضرت امیرالمومنین فرمودند :معاندان نمی توانند به ما هیچ لطمه ای بزنند به شرط این که با خداوند متعال
رابطة محکم و حقیقی داشته باشیم .به سبب آتش گرفتگی به دو تاالر بیت الفتوح ،خسارت زیادی وارد شده است.
بعضی مردم به سبب این رخداد خوشحال شدند و برخی افراد با ما ابراز همدردی کردند .رسانه های جهان به گونه
ای این خبر را پخش کردند ،که آن باعث شد جماعت احمدیه در سطح وسیع معرفی شود .اگرچه ما متاسفیم و صبر
کردیم و اناهلل خواندیم اما خداوند متعال به هنگام این آسیب و امتحان ،افرادی از اغیار را در حق جماعت بلند کرد و
از این خبر داد که من همراه این جماعت هستم .هر چه دلیل یا علت آتش گرفتن باشد ،این دال بر ضعف مسئولین
می باشد ،آنها باید استغفار کنند .حضرت امیرالمومنین افزودند :اظهار افسوس بر خسارت ،طبیعی است اما نباید آن
افسوس را بر خود مسلط کرد .به لطف خداوند متعال جماعت احمدیه از لحاظ مالی مشکلی ندارد؛ انشااهلل تالفی این
خسارت به رنگ خوبتر به عمل خواهد آمد .هرچه دلیل این آتش گرفتن باشد ،ما در هر صورت این مسجد را مجددا
به شکل زیباتر در می آوریم .فعال نیازی نمی بینم که به جماعت در این عرصه برای کمک مالی تحریض کنم اما
افراد از خود شروع به فرستادن پول کرده اند .سپس حضرت پر نور فداکاری کودکان را نیز ذکر نمودند سپس سخن
از خسارتی که به دو تا تاالر وارد شد و بخش هایی که از آتش مصون ماندند ،به میان آوردند و فرمودند که خداوند
متعال به فضل خود از تلفات جانی مصون داشته است .سپس آن حضرت رویداد مصون ماندن یک احمدی از آتش
که معجزانه صورت گرفت ،تعریف کردند .به هر حال خداوند متعال بسیار لطف کرد .اعضای جماعت باید به دعاها
توجه کنند و سپس آن حضرت به خوندن برخی دعاها تحریض نمودند .حضرت امیرالمومنین فرمودند :بسیار باید
استغفار کرد .خداوند متعال به ما توفیق دهد که در آینده وظایف خویش را به نحو درست انجام دهیم.
در پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت درگذشت جناب چودری محمود احمد مبشر ،درویش قادیان ،جناب
خالد سلیم از سوریه و یک نفر دیگر از سوریه ،ذکر خیرشان نمودند و اعالم نمودند که بعد از نماز جمعه نماز میت
غایب این سه نفر را اقامه خواهند داشت.

