بسم اهلل الرحمن الرحیم
خالصه خطبه جمعه مورخه  ۲۲مه ۲۰۲۰
سید نا امیر المومنین پنجمین خلیفه حضرت مسیح موعود علیه السالم بتاریخ  ۲۲مه  ۲۰۲۰مصادف با دوم
خرداد ۱۳۹۹در بیت مبارک ،بریتانیا خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه شده در زبان های مختلف بر
ایم.تی.ای زنده پخش شد .حضور فرمودند :اوالً میخواهم که از تمام آن احمدیها تشکر کنم که در ایام
گذشته به سبب لیز خوردن من و صدمه دیدن ،احساسات فوق العاده خود را نسبت به بنده اظهار نمودند و با
جدیت تمام برایم دعا کردند .در عصرحاضر عشق به محض خاطر خدا و طبق فرمان خدا و علی الخصوص
نسبت به خلیفه وقت و این نمونه اخالص و وفا را فقط میتوان در جماعت احمدیه دید .این جملهٔ حضرت
خلیفه سوم رحمه اهلل را بسیار دوست دارم که خلیفه وقت و اعضای جماعت دو نام یک وجودند .آقای پزشک
به من گفت که معموالً زخمهای روی صورت زود خوب میشود اما به این زودی که این زخمها التیام یافته،
من هرگز انتظار آن را نداشتم .به وی همین جمله را گفتم که درمان به جای خود ولی اصل چیز دعاهایی
است که احمدیها برایم میکنند .من مرهم عیسی طبق نسخه سریانی آماده کرده و فرستاده بود ،از آن االن
استفاده کردم و همینطور یک کرم هومیوپاتی به نام کلندوال را استعمال نمودم .باری ،اصل چیز ،لطف و فضل
الهی است چون تنها او شفا دهنده است .داروها را بدین خاطر ذکر کردم که شاید به درد کسی دیگر هم بخورد
چون گاهی اوقات نیاز به آن پیش میآید .بههرحال ،االن دعا کنید که تبعات بد این زخمها را هم خداوند
متعال بزودی رفع نماید .قدرت اصلی ،فضل خداوند متعال است که به دعاها نایل میشود .به خاطر دارم که
چندی پیش کتف و بازوهایم به شدت درد داشتند و حتی بلند کردن دست هم سخت بود و برای آن از دست
دیگر کمک میگرفتم .آن وقت نیز بعلت دعا ها در ظرف چند روز از دردها درمان شدم .پس این فضل خداوند
متعال است که هر لحظه باید طلبید و در برابر او باید خم و تسلیم شد.
از شرایطی که امروزها میگذریم در این شرایط توجه دوستان احمدی به طرف انابه به خدا بسیار زیاد معطوف
شده است .به سبب قرنطینه ،خانوادهها در منازل نماز جماعت میخوانند ،درس و تدریس هم به عمل میآید
و رمضان هم در این شرایط فرا رسید و آن توجه مردم که به عبادت معطوف شده بود ،در آن بیش از پیش
اضافه شده است .االن دولت هم قصد دارد که در قانون قرنطینه تا حدودی تسهیل نماید و بعضی دولتها این
کار را کردهاند لذا یک توصیه که در اینجا میخواهم بکنم این است که شروطی که دولت برای استفاده از این

تسهیالت قانون قرنطینه گذاشته است ،هر احمدی باید بکوشد که آنها را رعایت کند اما نکته مهمتر از همه
که هر احمدی باید مدنظر خویش داشته باشد این است که این اجازه کار و بیرون آمدن و سپس به اتمام
رسیدن ماه رمضان موجب نشود که این عبادت خداوند متعال و نیکیهایی که در این مدت پیشه کرده بودید،
آنها را دیگر از دست دهید یا در آن کمی و کوتاهی بکنید بلکه نیکیها و تداوم نمازهای جماعت و سلسله
درس و تدریس برای چند دقیقه در منزل هم بایستی جاری بماند به دیدن برنامههای ام تی ای هم توجه
کنید .خانمها در خانه به نمازها اهتمام ورزند تا فرزندان الگوها را ببینند.
هیچگاه هیچ احمدی که پس از بیعت با حضرت مسیح موعود علیه السالم تعهد میدهد که در خود تحوالت
پاکی را به وجود میآورد ،نباید عهد بیعت خود را فراموش کند .این کار مومن نیست که هیچگاه در زمره آن
مردم قرار بگیرد که دربارهشان خداوند متعال میفرماید که آنها وقتی دچار مشکلی میشوند به خدا توجه و
رجوع میکنند و می کوشند که در پناه او قرار بگیرند و از او کمک میطلبند و او را میخوانند و وقتی که آن
مشکل رفع شود خداوند متعال را از یاد میبرند .امروزه مردم در این تالشند که بدانند این ویروس کرونا اتفاق
طبیعی است یا عذاب الهی .نسبت به از این قبیل آفات و بیماریهای مسری که میآیند ،کار یک مومن این
است که در آن بیش از پیش به درگاه الهی انابه کند و برای عاقبتبخیری خود دعا کند .حضرت مسیح موعود
علیه الصلوة والسالم آن زمان هم که خداوند متعال به ایشان خبر شیوع طاعون به عنوان معجزه داده بود،
بسیار نگران شده و در حق دنیا دعا میکردند .صدای دعاهایشان که از در بسته شنیده میشد ،شنوندگان آن
تعریف میکنند که صدای گریه شدیدی همچون جوشیدن آب در دیگ به گوش میرسید که خداوند متعال
انسانیت را نجات دهد.
بعضی افراد یک مقاله حضرت خلیفه چهارم رحمه اهلل تعالی به عنوان حوادث طبیعی یا عذاب الهی را سعی
می کنند که به ویروسی که امروزها شیوع پیدا کرده است ،پیوند بدهند .نکته اصلی و کلماتی که درخور توجه
است آن این میباشد که آنحضرت نوشتهاند که برای اعضای جماعت در آن هم اخطار است و هم بشارت.
اخطار این است که فقط عنوان احمدیه برای نجات و رستگاری کافی نخواهد بود بلکه به همراه آن شرطِ تقوا
هم گذاشته شده است و جنبهٔ بشارت این است که ضعفهایی که در عمل سرایت خواهد کرد ،احمدیها
تالش خواهند کرد که به سرعت آنها را اصالح کنند .چنانکه در خطبه گذشته ذکر کرده ام که طبق فرمان
صریح حضرت مسیح موعود در عصر شان عده آفات و بال ها افزونی پیدا کرد گاهی اوقات مومنین نیز تحت

تاثیر این قانون قرار گرفتند اما آنها به عنوان شهید به شمار می آیند .پس در این ایام بطور ویژه برای به جا
آوردن حقوق اهلل و حقوقالعباد متوجه شوید .احمدیها به فضل خداوند متعال در این ایام نه تنها به عبادات
توجه کردهاند بلکه کار خدمت خلق را نیز دارند انجام میدهند و در این باره از همه جای [جهان] گزارشهای
بسیار خوبی به دست میرسد.
چند روز پیش از کانادا گزارش رسیده بود که یک زن شب ساعت دو به خط کمکرسانی خدام االحمدیه که
برای همسایهها درست شده است ،زنگ زد که پسرم بیمار است و تمام راههای به دست آوردن دارو بسته شده
است .خانم می گوید که وقتی من او را زنگ زدم او خواب بود ولی من او را بیدار کردم اما باز وی پنجاه کیلومتر
سفر کرد و برایم آن دارو را آورد و از این عملش من به هستی خداوند متعال باور پیدا کردم.
حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلوة والسالم میخواهند ما را به کدام مقام و سطح ایمانی ببینند ،در جایی
حضرت اقدس با ذکر این مقام و سطح ایمانیما میفرمایند :باید هر احمدی بکوشد که برای نماز تهجد بلند
شود و در نمازهای پنجگانه هم قنوت کند ،و از هر امر ناراحتکننده خدا توبه کند .عادات انسانی را شایسته
کنید طبق توان و مقدور خود صدقات هم بدهید خداوند جز بندگان صالح هیچکس را پروا نمیکند بین خودتان
اخوت و محبت ایجاد کنید و کارهای وحشی و نزاع را رها کنید و باخداوند صلح واقعی اختیار کنید و به اطاعتش
برگردید.
حضرت مسیح موعود فرمودند :امر واقعی این است که کار سخت و نازک ادای حقوق العباد است چون هر گاه
این معامله در پیش است و هر وقت این ابتال جلوه میزد .پس در این مرحله باید با دقت قدم برداریم و مذهب
من این است که نباید با دشمن رفتار بد کنیم.
بین جماعت باهم نزاع نشود برادران دینی را بانگاه حقارت نبینید به سبب مال و ثروت و فامیل دیگران را
تحقیر نکنید پیش خداوند معزز کسانی است که متقی است،فرموده است ان اکرمکم عنداهلل اتقاکم با دیگران
با اخالق رفتار کنید کسی که خلق بد را نشان میدهد وی آدم خوب نیست.مردم خالف جماعت ما بهانه
می جویند تا مورد محاکمه قرار دهند.برای مردم تنها یک طاعون است اما برای جماعت ما دو نوع طاعون
است اگر فردی از جماعت کار بد میکند به سببش تمام جماعت مورد رسوایی قرار میگیرد.دانش و حلم و
صرف نظر را پیشه کنید و حرف های نادان را به آرامش و سالمتی پاسخ دهید.

همینطور در این زمان مقام و مرتبه پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم و واقعیت اسوه را حضرت مسیح موعود
علیهالسالم بر ما آشکار کردهاند که ادای این اخالق عالی و حقوق اهلل و حقوقالعباد به سبب اقتدای اسوه
پیامبر اکرم میتوان کسب کرد و چندین بار به ما فرمودهاست که راه پیامبراکرم را رها نکنید .حضرت مسیح
موعود علیهالسالم مقام محمدی را به وضوح فرمودند که به سبب اتباع واقعی پیامبراکرم خدا را می یابیم کسی
که اتباع پیامبراکرم را ترک کرده تمام عمر سجده کند هرگز نمیتواند به مقصودش برسد.
پس ما به سبب بیعت حضرت مسیح موعود علیهالسالم در متبعین واقعی پیامبراکرم قرار گرفتهایم و همین
بقای ما است که با بیعت غالم صادق پیامبراکرم در متبعین واقعی باشیم و اسوه ایشان را با تمام قوا اختیارکنیم.
حضور فرمودند :برای اسیران راه مولی دعا کنید و کسانی که مورد محاکمه شدیدی قرار گرفتهاند و بین
اسیران برای آنان مخصوصا دعا کنید .در روزهای گذشته علیه یک خانم رمضان بیبی محاکمه توهین رسالت
بی دلیل زدند و در زندان انداختند این فامیل در سال  ۲۰۰۲بیعت کرد.شوهرش به من نوشت که ما از قربانی
نمیترسیم و نه از زندان .همسرم و من دلخور این هستیم که ما جان خود را برای پیامبری میدهیم درمورد
توهینش به م ا اتهام زدند.و این درد ما است.پس همین اسیران را و کسانی که در این محاکمه مورد مجازات
اعدام قرار گرفتند برای آنان مخصوصا دعا کنید خداوند برای رهایی آنان مجزه نشان دهد و رحم کند .دادگاه
و دولت را توفیق دهد که عدالت برگزار کنند.
خداوند هر یک نفر از بین ما را توفیق دهد که پیام بعثت حضرت مسیح موعود علیهالسالم را ابالغ کنیم و
محبت خداوند و رسولش صلی اهلل علیه وسلم بر تمام محبتها غلبه پیدا کند و به تعلیم واقعی اسالم عمل
کنیم و خانه ما الگوی محبت باشند بچههای که به سبب درگیری باهمی والدین نگران هستند خداوند نگرانی
آنان را از بین برد برای تمام واقفین حیات دعا کنید خداوند آنان را توفیق خدمت جاودانه دهد و وقف خودشان
را ایفا کنند برای شهیدان احمدیت و خاندان آنان دعا کنید و تمام احمدی که دچار سختیها هستند برای آنان
دعا کنید برای یکدیگر و خودتان دعا کنید .دعاهای خداوند برای یکدیگر و خودتان هم طلب کنید و فضل
خداوند را جلب میکنند یا برای دیگران دعا .برای ازدواج دختران دعا کنید به طور خاص برای دخترانی که
بدون سبب ازدواج آنان موخر شدهاند .برای اوضاع اقتصادی کنونی دنیا دعا کنید برای عالم اسالم نیز دعا
کنید.

در پایان خطبه حضور دعا ها را بازگو کردند و برای تکرار کردن آنها تاکید فرمودند .حضور .این آخرین جمعه
ماه رمضان است خداوند ما را توفیق دهد که در این ماه رمضان کارهای نیک که ما انجام دادیم و تغییری در
ما ایجاد شده است آنان را ادامه دهیم و این دعا در حق ما مستجاب کن .قبل از خطبه ثانیه حضور ابهام در
مورد عید الفطر در بریطانیه رفع نمودند و فرمودند که انشاء اهلل عید در روز یک شنبه  ۲۴مه خواهد بود.

