بسم اهلل الرحمن الرحیم
خالصه خطبه جمعه مورخه  ۲۴آوریل ۲۰۲۰
سید نا امیر المومنین پنجمین خلیفه حضرت مسیح موعود علیه السالم بتاریخ  ۲۴آوریل  ۲۰۲۰مصادف با ۰۵
اردیبهشت ۱۳۹۹در بیت مبارک ،بریتانیا خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه شده در زبان های مختلف بر
ایم.تی.ای زنده پخش شد .بعد از تالوت تشهد و تعوذ و آیات  ۱۸۶تا  ۱۸۴سورت بقره و بیان کردن ترجمه
آن حضور فرمودند :به فضل خداوند متعال از فردا در اینجا ماه رمضان شروع میشود .خداوند متعال روزههای
ماه رمضان را برای اعتال و پیشرفت معنویمان نهاده است .آیهی اول که از قرآن شریف تالوت کردم ،در آن
همین نکته فرموده شده است که روزه بر شما بدین علت فرض گردیده است که تا شما تقوا پیشه کنید؛ و تقوا
چیست ،حضرت مسیح موعود علیه السالم با شرح و توضیح آن در جایی میفرمایند :تقوا این است که انسان
تمام امانتهای خدا و عهدهای ایمانی را همینطور تمام امانتهای مخلوق و پیمانهایشان را تا حد مقدور
رعایت کند .یعنی پهلوهای ظریف اندر ظریف امانتها و عهدها را هم در نظر داشته و ادا کند .هر قدر الطافی
که خداوند متعال به ما نموده است ،در قبال آنها او بر گردن ما حق دارد که از او تشکر و سپاسگزاری کنیم و
این حق سپاسگزاری را ما ادا نمیکنیم و نمیتوانیم ادا بکنیم و مردم بدون توجه به ادای آن ،از نعمتهای
خداوند متعال استفاده میکنند گویی که این حقشان است در حالی که این لطف خداوند متعال است که باوجود
حاالتنابسامان و ناسپاسیمان به طور مرتب ما را مورد لطف خود قرار میدهد .عهدهایی که ما با خداوند
بستهایم ،ما آنها را وفا نمیکنیم ،عالوهبراین ،حقوق مخلوق است ،حقوق والدین است ،حقوق همسایه و
مسافران است ،جامعه به طور عمومی بر ما حقوقی دارد که ما آنها را ادا نمیکنیم .من یک فهرست عمومی
[بالغ بر این حقوق] درست کرده بودم و در آن بعضی حقوق ضروری مربوط به حقوق خدا و بندگان را جمعآوری
کرده بودم که آنها هم حدوداً بیست و هشت – بیست و نه درآمده بود.نمی توانیم آنها را ادا کنِم.
خداوند متعال می فرماید که این ماه رمضان بدین خاطر آمده است و به روزه گرفتن بدین علت متوجه ساخته
شده است که کمی و کوتاهیهایی که در یازده ماه سال در ادای این حقوق رخ داده است ،آنها را در این ماه
رفع کنید در این حال که خالصانه به طرف خدا توجه معطوف نموده و به خاطر او حتی چیزهای جایز را هم
ترک کنید و با تحمل گرسنگی و تشنگی بیش از پیش به عبادت خداوند متعال توجه نموده و به طور ویژه به
ادای حقوق بندگان توجه کنید و وقتی این کار را کنید ،نام آن تقوا است و همین هدف ماه رمضان و روزههاست.

چنانچه انسان با این نیت و برای نیل به این هدف روزه بگیرد و ماه رمضان را بگذراند و با نیت نیک از آن رد
ل گذرا و موقتی نخواهد بود بلکه تحولِ دایم خواهد بود.
شود آنگاه این تحو ْ
حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم یک بار فرمودند که عبدی که به خاطر خدا در حال طالب فضل او
بودن روزه بدارد ،خداوند متعال بین صورت او و آتش دوریِ هفتاد خریف میاندازد یعنی فاصله زمانی که بین
یک فصل هست ،از فصل پاییز تا پاییز سال دیگر یا از فصل زمستان تا زمستان سال دیگر این فاصله زمانی
را به اندازه هفتاد پاییز ایجاد میکند .یعنی از یک فصل پاییز تا فصل پاییز دیگر یک سال هست ،پس خداوند
متعال فاصله زمانی برابر به هفتاد سال [بین آتش و صورت روزهدار] میاندازد .پس این از برکات روزه است و
این است آن روزه که تقوا را ایجاد میکند .روزه فقط برای سی روز تقوا ایجاد نمیکند بلکه روزه حقیقی تا
هفتاد سال تاثیر دارد و با این حساب اگر ببینیم که پس از فرض شدن روزهی ماه رمضان بر انسانی بالغ و
رشد کرده ،وقتی وی فیض حقیقی از روزههای این ماه میبرد و با درک روحیه آن روزه میگیرد وی در تمام
عمر خود از این برکات فیض میبرد که خداوند متعال در روزه نهاده است و راههای تقوا را میپوید که هدف
روزه است و این طور از خشم خدا هم محفوظ میماند و به طور مرتب خوشنودیاش را جلب میکند .اگر ما
تصور بکنیم که چنانچه از این قبیل روزهدارانی در جامعهما پدیدار شوند آنگاه آن چقدر جامعه زیبایی خواهد
شد که در آنجا هم حق خداوند متعال و هم حق بندگان ادا میشود و همین آن جامعه زیباست که هر مومن
آرزوی برقراری آن را دارد و بلکه هر انسان میکوشد که اینچنین جامعه را برقرار بدارد و تا جایی که موضوع
مربوط به حقوق خودش است درباره آن چنانکه گفتم ،انسان معموالً اینچنین جامعه را خواهان است هرچند
نسبت به حقوق دیگران حتی فکر هم نکند اما اسالم میآموزد که برای دیگران هم باید اینچنین جامعه را
برقرار کنید فقط آرامش و سهولت خود را در نظر نگیرید ،فقط اهداف و اغراض خود و حقوق خود را نبینید
بلکه از حقوق دیگران هم محافظت کنید و آنها را رعایت کنید.
در این ایام ویروسی که شیوع پیدا کرده است ،با توجه به آن ،داوطلبانی تحت نهاد خدام االحمدیه هر جایی
که نیاز به کمک وجود داشته باشد ،در آنجا خوراکیها یا داروها را میرسانند .پس این حقوقی که ادا میشود،
با آن این افراد چنان نمونهای از خود نشان میدهند که از آن نه تنها افراد خودی دارند استفاده میکنند بلکه
بیگانگان هم بسیار تحت تاثیر آن قرار میگیرند .پس این طرز فکر که برای خدمت به انسانیت در این ایام
ایجاد شده است ،این طرز فکر به طور دایم باید در میانما وجود داشته باشد فارغ از این ،فواید روحانی هم از

این شرایط پیش آمده چیست ،درباره آن مردم مینویسند که به سبب آن در خانهما فضای جدیدی ایجاد شده
است که ما در خانه نشستهایم و نمازهای جماعت میخوانیم و پس از نمازها به طور مختصر درس و تدریس
هم به عمل میآید ،خطبه جمعه را دستجمعی گوش میکنیم ما باید بکوشیم که با جدیت بیشتری به درس
و تدریس و نمازهای جماعت توجه بکنیم ،به کودکان مسایل کوچک را یاد بدهیم این بیماری واگیردار فضایی
که معموالً در خانه ها ایجاد کرده است ،ما باید سعی کنیم که [در این ماه مبارک] این فضا را بهتر از قبل
بسازیم نه مثل آن خانوادههای دنیادار بشویم که دربارهشان معموالً گفته میشود که [در این ایام] در آنها
جنگ و دعوا و فساد بسیار زیاد شده است و به ناراحتی و اضطراب افزوده شده است و در فضای نیکوی [ماه
رمضان] به سبب آن نیکیای که به انجام آن به ما تذکر داده شده است ،محیطما باید بهتر [از قبل] باشد.
حضرت مسیح موعود علیه السالم حصن حصین عصرحاضرند ،آن پناه و قلعه محکمند که پس از دریافت
راهنمایی از خداوند متعال بر ما تعالیم حقیقی اسالم را بر ما تصریح نمودهاند ما که با این پیمان عضو جماعتشان
شدهایم که پس از شنیدن سخنانشان به آنها عمل خواهیم کرد.
االن من بعضی برگرفتهها از سخنان حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسالم تقدیم خواهم کرد که ایشان
در مجالس مختلف برای پیشرفت معنویما و ارتقای سطح تقوایمان جلوی اعضای جماعت ایراد فرمودند .در
مجلسی حضرت اقدس مسیح موعود علیه السالم با بیان توضیح این مطلب که تقوا چیست و چطور میتوان
به آن رسید ،میفرمایند :تقوا این است که انسان از پلیدی باریک اندر باریک خود را حفظ کند و روش تحصیل
آن این است که انسان چنان تدبیری کامل بکند که به گناه نزدیک نشود و سپس تنها به تدبیر خود بسنده
نکند بلکه چنان دعایی کند که حق آن است آن کسی که فقط دعا میکند و تدبیر نمیکند مرتکب گناه
میشود؛ او خداوند متعال را امتحان میکند و همینطور کسی که فقط تدبیر میکند و دعا نمیکند وی نیز در
ساحت خدا گستاخی میکند آنحضرت افزودند :اما این طریق مومن راستین و مسلمان حقیقی نیست ،وی
تدبیر و دعا هر دو را در پیش میگیرد ،هم تدبیر میکند یعنی تمام اسباب ظاهری را به کار میگیرد و سپس
امر خود را به خداوند متعال واگذاشته و دعا میکند و همین تعلیم در اولین سوره قرآن شریف داده شده است
چنانکه فرمود :ایاک نعبد و ایاک نستعین.
سپس به این مسئله اینگونه توضیح بیشتر دادند که فرمودند :قوایی که خدای تعالی به انسان اعطا نموده است،
[انسان مومن] آنها را به طور کامل به کار میگیرد و سپس عاقبت کار را به خدا میسپارد و به درگاه الهی

عرض می کند که به حدی که تو به من توفیق عطا کرده بودی ،من از این قوا استفاده بردهام و این معنی
ایاک نعبد است و سپس با گفتن ایاک نستعین از خداوند متعال کمک میطلبد.
اول ضروری است که آن پنجرهای بسته شود که از آن معصیت وارد [خانهی دل] میشود و سپس آن سوراخی
یا جایی باید بسته شود که از آن گناه وارد میشود .به همین خاطر گفته شده است که والذین جاهدوا فینا
لنهدینهم سبلنا و همینطور فرمود :ادعونی استجب لکم که از من دعا کنید ،من [دعاها را] مستجاب میکنم.
پس اگر انسان طالب تقوای کامل است آنگاه باید هم تدبیر کند و هم دعا و بایستی حق هر دو را به جای
بیاورد .و سپس فرمودند ]:تقوای خدا ریشهی هر عمل است ،انسانی که [در اعمال خود] این ریشه را ندارد،
فاسق است .با تقوا ،اعمالْ زیبا میشوند .زمانی که به طور کامل هیچ مرحلهای از تقوا باقی نماند آنگاه وی در
زمرهی اولیاءاهلل قرار میگیرد و تقوا در حقیقت در درجه کامل خود مرگی است زیرا وقتی انسان با تمام پهلوهای
نفس مخالفت خواهد کرد ،آنگاه نفسش میمیرد به همین دلیل گفته شده است که موتوا قبل ان تموتو که
قبل از این که بمیرید ،نفس خود را بکشید .ایشان به جماعتخویش وعظ عمومیکردند که جماعتم باید مرگ
بر نفس واردکنند و برای دستیابی تقوا تمرینکنند طوریکه بچهها خوشخطی میآموزند و اول حرفهایکج
مینویسند اما درنتیجهٔتمرین خودشان صاف و واضح مینویسند
اصل ریشه تمام پاکیزگی و نیکی،ایمانآوردن به خداوندمتعال است.ایمان به خداوند هرچه قدر کمتر باشد،همان
اندازه،سبک روی در اعمال صالحه وجوددارد.اما وقتی ایمان محکم به خداوند متعال داشتهباشد،اعمال هم
درست باشند.وقتی ایمان محکم باشد و خداوندمتعال را با تمام صفاتش قبول کردهشود طبق آن دگرگونی در
اعمال انسان ایجادمیشود اگر به صفات خداوند یقین محکم پیداشود آن وقت دگرگونی عجیبی در اعمال
انسان ایجادمیشود کسی که به خداوند ایماندارد قادر به گناه نمیشود.زیرا ایمان اعضای نیروی نفسانی و
گناه را میبٌرد.برای به دستآوردن اطمینان کامل الزم است که ایمان کامل داشتهباشند.فرمودند که اولین
فریضهٔجماعتم این است که ایمان محکم به خداوندمتعال کسبکنند.
خداوند ما را برای حصول آن معیار و بر خواستههای حضرتمسیحموعودعلیهالسالم توفیق عملدهد .همین
تقوا است و سپس در آیهٔبعدی شرح روزهها بیان شدهاست وتوفیق کاربرد صحیح و تخفیف میدهد خداوند
این امر را به حالت انسان واگذاشتهاست به شرط اینکه تقوا را پیشبگیرد اگر این نوع بیماری دارد که نمیتواند
روزهبگیرد و توان روزهندارد و پزشک هم گفته که نباید روزه گرفتهشود آن وقت فدیه اداکند.اما با تالش بهانه

فدیه ادانکنید بلکه فرمود که اطاعت با کار نیک الزامی میباشد.باید ببیند که خداوند انجام این کار را به کدام
روشی فرماندادهاست پس اگر کسی از طریق عمیق تقوا خودش را بسنجد آن وقت معلوم میشود که روزه
بهتراست یا موقتا ادای فدیه بهتراست .حضرتمسیحموعودعلیهالسالم فرمودند:دل شخصی با این خوشحال
باشد که رمضان آمدهاست و منتظرشبود که باآمدن این،روزه بگیرد و به سبب بیماری نتوانست روزهبگیرد وی
در آسمان از روزه محروم نگشتهاست.
امروزه به سبب بیماری ویروسی مردم سوالمیکند که گلو خشک میشود و امکان بیماری بیشتر میشود،آیا
روزه بگیریم یا نه؟ من در این ضمن فتوای عمومی صادر نمیکنم اما همین مینویسم که طبق حال خودتان
تصمیمبگیرید و با دل پاک و تقوا از دل فتوا بگیرید.
اگر کسی بگوید که پزشک گفته که با این مشکلی ایجاد میشود ،من هم با پزشکان مشورتکردم بین رای
پزشکان اختالفنظر وجوددارد.برخی پزشکان گفتهاند که این امر قطعی نیست که حتما بیماری حمله میکند
اما اگر عالیم مانند سرفه یا تپ یا عالمت دیگر حسکنید درآنصورت روزه را ترککنید و اگر با روزه هستید
درآنصورت افطارکنید.پزشکانی که این رایدارند که نباید روزه گرفتهشود یا شرطگذارند اما نتیجهٔآن این
است که روزهنگیرید اما رای آنان واضح نیست .با دیدن نظرات گوناگون ،این رای به دستمیآید که در
روزهگرفتن هیچگونه حرجی وجودندارد.
این هم یادتان باشد که طبق اوضاع جهان ،اینگونه مرضی شیوع پیدامیکند و اوضاع اقتصادی جهان خراب
شدهاند و وقتی اینگونه اوضاع اقتصادی جهان میشوند و امکان جنگ بیشتر میشود و بسیاری ماهرین اینگونه
حرفها میزند که دولتهای دنیوی برای مفاد خودشان از حیلههای دنیاوی استفاده میکند و برای جلب توجه
مردم اینگونه حرف میزند و به سختیهای بیشتر میاندازند و به چاه نابودی میروند طوری که گفتم که
اهلرای به این شکل رای دادند .خداوند به ابرقدرتها را فهم بخشد که اینگونه قدمی بر ندارند که فساد
برپاشود باید تصمیم گیری درست کنند و به طرف خداوند رجوعکنند و ازش کمکگیرند و از مصون ماندن
این بیماری دعاکنند و سعیکنند برای درمان این پژوهشگران دارند سعیمیکنند ،کمک آنان کنند .خداوند ما
را توفیق دعا بخشد و حالتهای خویش را بهتر کنیم و توفیق دهد که اهلدنیا مخصوصا ابرقدرتها در امور
سیاسی با هوشمندی کارکنند و برای آینده طرحریزی خوبی انجام دهند.آمین

