
 بسم اهلل الرحمن الرحیم
   ۲۰۲۰مارس  ۲۰خالصه خطبه جمعه مورخه

 مسيح حضرت پنجم خلیفة العزيز بنصره تعالى اهلل ايده احمد مسرور  ميرزا سيدنا
در  ۱۳۹۸اسفند  ۲۹با  مصادف ۲۰۲۰مارس  ۲۰در  السالم عليه مهدي امام و موعود 

ی ت امتوسط ایراد فرمودند که خطبه جمعه  بریتانیاتلفودر  اسالم آبادبیت مبارک،
 زنده پخش شد.  یر جهاندر سا انترنیسونالای 

پس از سه روز، بیست و سوم مارس است و این آن روزی است که در آن 
والسالم شروع به بیعت گرفتن کردند. در  ةحضرت مسیح موعود علیه الصلو

شود و به مناسبت این جماعت احمدیه این روز به نام روز مسیح موعود برگزار می
شود و در آن درباره ادعا و هدف بعثت حضرت مسیح برگزار میها نیز روز همایش

شود. لذا امروز من در کلمات خود حضرت والسالم صحبت می ةموعود علیه الصلو
از گفتارهای ایشان را تقدیم  والسالم چند برگرفته ةمسیح موعود علیه الصلو

 خواهم کرد.

گزار نشود لذا به عالوه ها برامسال شاید در غالب کشورها و مناطق این همایش
ها ارائه ام، روی شبکه تلویزیونی ام تی ای هم به مناسبت این روز برنامهخطبه

داده خواهد شد، هر احمدی باید سعی کند که در منزل خود به همراه فرزندان خود 
والسالم در غالمی حضرت  ةآنها را گوش کند. حضرت مسیح موعود علیه الصلو

 علیه و سلم و برای پیشبرد ماموریت خود حضرت پیامبر پیامبر اکرم صلی اهلل
حضرت در جهان مبعوث شده بودند، حضرت در یک جایی اسالم و نشر دین آن

فرمایند: من به حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم درود و صلوات می
فرستم چون خداوند متعال این جماعت را به خاطر ایشان تاسیس نموده است می
رساند در واقع در نتیجه فیضان و ین یاری و نصرت که خداوند متعال به ما میو ا

گویم که عقیده و می صراحت به’’افزایند: حضرت میآن حضرت است.برکت آن
باورم همین است که بدون اتباع و پیروی از حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و 

 ‘‘ واند تحصیل نماید.تسلم هیچ انسانی هیچ فیض و فضل روحانی را نمی



فیض روحانی که حضرت مسیح موعود علیه السالم از حضرت پیامبر اکرم 
صلی اهلل علیه و سلم کسب کردند، خداوند متعال به سبب آن ایشان را جهت 
اصالح خلق و برای برقراری مجدد شأن و شکوه اسالم برانگیخت. چنانکه 

 مرا وندخدا که ‘‘الخلق الصالح ربی وارسلنی’’فرمایند: حضرت در جایی میآن
 .کنم اصالح را مخلوق تا است فرستاده

والسالم با بیان توضیح بیشتر راجع  ةسپس حضرت مسیح موعود علیه الصلو
فرمایند: من این نکته را به طور مکرر تعریف خواهم کرد و هرگز به بعثت خود می

توانم از بیان آن خودداری کنم که من همان کسی هستم که به هنگام نیاز جهت نمی
ها برقرار کند. و من اصالح خلق فرستاده شده است تا دین را به طور مجدد در دل

 . ام که آن شخص بعد از کلیم اهلل فرستاده شده بودهمانگونه فرستاده شده

حضرت با اعالم این که آن مسیح موعود که درباره ظهورش حضرت سپس آن
به هنگام خود ظهور کرده پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم بشارت داده بودند، 

فرمایند: پس، االن ای برادران، به محض خاطر خدا، زور و اجبار پیشه است، می
نکنید، الزم بود که من سخنانی را بگویم که در آن مرتکب خطا شده بودید. چنانچه 

ام که بودید، هیچ نیازی به آمدنم نبود. من قباًل هم گفتهاز پیش بر راه راست می
ام که حضرت آمده ام و همانگونهصالح این امت با نام ابن مریم آمدهمن برای ا

مسیح ابن مریم برای اصالح یهود آمده بودند و به این لحاظ من شبیه و نظیر 
ایشان هستم چون به من همان نوع ماموریت سپرده شده است که به ایشان 

 سپرده شده بود.

که درباره ظهورش حضرت حضرت با اعالم این که آن مسیح موعود سپس آن
پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم بشارت داده بودند، به هنگام خود ظهور کرده 

بودید، فرمایند: پس، االن ای برادران، چنانچه از پیش بر راه راست میاست، می
ام که من برای اصالح این امت با نام هیچ نیازی به آمدنم نبود. من قباًل هم گفته

به من همان نوع ماموریت سپرده شده است که به   ام و همانگونهدهابن مریم آم
 ایشان سپرده شده بود.

فرمایند: این نکته هم پرواضح و روشن باشد که حضرت در یک جایی میآن
ظهورم در این برهه از زمان از طرف خداوند متعال فقط برای اصالح مسلمین 



مسلمین و هندوان و مسیحیان  نیست بلکه هدف از آن اصالح هر سه قوم یعنی
است و آنچنانکه خداوند متعال مرا برای مسلمانان و مسیحیان با نام مسیح موعود 

ام که زمین مملو از آنها شده است و فرستاده است، من برای زدودن آن گناهان آمده
 طور نظیر راجه کریشنا نیز هستم. چنانکه شبیه مسیح ابن مریم هستم همین

والسالم با بیان اهمیت بعثت خود  ةمسیح موعود علیه الصلوحضرت 
کند، موجب فرمایند: هر آنچه انسان با دستور خداوند متعال مخالفت میمی

آورد آنگاه هر شود. وقتی یک سرباز ساده از طرف دولت دستوری میمعصیت می
پس وقتی گردد. شود و مجازات میکسی که از او فرمان نبرد، مجرم قرار داده می

ی خدای احکم حال حاکمان مجازی این است آنگاه اهانت و قدر ندانستن فرستاده
الحاکمین چقدر سرپیچی از فرمان خداوند متعال است و او بسیار غیور است. و او 
از روی مصلحت و دقیقًا به هنگام نیاز بر سر قرن فساد راه یافته فردی را 

را خواند و مخالفت با مصالح او گناه بزرگی برانگیخته تا مردم را به سوی هدایت ف
تواند با مصلحت خداوند متعال افزایند: عقل انسان نمیحضرت میاست. سپس آن

همخوانی داشته باشد. انسان اصاًل چه چیزی است که ادعا بکند که بیشتر از 
حضرت کند. االن مصلحت الهی بدیهی و آشکار است. آنمصلحت الهی درک می

شد شد بسیار سروصدا ایجاد مید: قباًل در اسالم وقتی یک نفر مرتد میفرماینمی
االن چنان اسالم را زیر پا له  [کنندحضرت راجع به دوران خود دارند صحبت میآن]

اند و به دین مقدس اسالم چنان حمالت ناپاک اند که صدهزار نفر مرتد شدهکرده
حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه شده است که صدها هزار کتاب پر از دشنام به 

رسد. آنچه ها به چاپ میها به تیراژ میلیونشود و بعضی رسالهو سلم منتشر می
شود چنانچه همه آن در یک جا گردآوری شود، از آن کوهی علیه اسالم منتشر می

شود. و وضع مسلمین این است که گویی اصاًل جان ندارند و همه درست می
نچنین شرایط اگر خداوند متعال هم ساکت بماند آنگاه چه وضع اند. در ایمرده

شود. یک حمله خدا از هزار حمله انسان شدیدتر است و چنان است که با آن می
کنند شود. مسیحیان از هزار و نهصد سال دارند شلوغ بپا میبرتری دین ثابت می

دارند در این که عیسی خداست و دینشان تاکنون گسترش یافته است و مسلمانان 
سالح بزرگ در دست مسیحیان این است  [و در این راستا]کنند. امر به آنها کمک می



اند. گویند مسیح زنده است و پیامبرتان صلی اهلل علیه و سلم درگذشتهکه می
افزایند: در الهور اسقف الرد در جمع بزرگی همین نکته را مطرح حضرت میآن

نسته بود به او پاسخ دهد اما عضوی از جماعت ما کرده بود و هیچ مسلمانی نتوا
جناب مفتی محمد صادق در آنجا حضور داشت، وی بلند شد و از قرآن شریف و 
حدیث و تاریخ و انجیل و غیره ثابت کرد که حضرت عیسی درگذشته است و 

اند و دلیل آن این است که همیشه کسانی ما صلی اهلل علیه و سلم زندهپیامبر اکرم
 اند.حضرت کسب فیض کرده و صاحب کرامت و خوارق گشتهاند که از آنهبود

والسالم در یک جایی  ةسپس حضرت اقدس مسیح موعود علیه الصلو
فرمایند: آن کاری که به خاطرش خداوند متعال مرا مامور کرده است، این است می

موده و که کینه و کدورتی که بین خدا و مخلوقش ایجاد شده است، آن را رفع ن
های دینی رابطه عشق و اخالص را دوباره برقرار کنم و با اظهار صداقت به جنگ

های دینی که از چشم پوشیده شده خاتمه بدهم و بنیان صلح را بنهم و آن صداقت
نفس لگدکوب شده  است، آنها را به نمایش بگذارم و روحانیتی که زیر تاریکی

های خداوند متعال را که با دست آن قدرت اش را ارائه بدهم و کیفیتاست، نمونه
رسند، از حال نه از مقال تعریف دادن به انسان از طریق توجه یا دعا به ظهور می

کنم و مهمتر از همه این که آن توحید خالص و درخشان که از آمیزش هر نوع شرک 
که از بینم عاری و ازبین رفته است، دوباره درخت دایمی آن را در ملت بکارم و می

یک سو خداوند متعال با تربیت کردن من به دست خویش و با عطا کردن شرف 
وحی خود به دلم این شور و جوشش اعطا نموده است که برای انجام اینچنین 

هایی را نیز آماده کرده است که برای اصالحات بلند شوم و از سوی دیگر او دل
 عمل به سخنانم آماده باشند.

جهانیان همین است که زمانی که در دنیا مصیبت و مشکلی  قانون قدیِم خداوند
شود. زمانی که به سبب به منتهای خود برسد رحمت الهی به رفع آن متوجه می

سالی شدیدی و از بیماری مسری و واگیردار صدها هزار انسان شروع به مردن قحط
خدا را گم  طور وقتی مردم راهو همینآید.  آنگاه صورت اصالح پدید می کنندمی
کنند آنگاه خداوند متعال از طرف خود به پرستی را رها میکنند و توحید و حقمی



ای بصیرت کامل عطا نموده و مشرف به کالم و الهام خویش ساخته و برای بنده
 فرستد.هدایت و راهنمایی بنی آدم می

 آن شخص بسیار مبارک و سعادتمند است که دلش پاک و خواستار اظهار عظمت
شود و جالل خداوند متعال باشد وقتی که در دْل پاکیزگی و طهارت ایجاد می

شود و وانگهی هر نوع قدرت و توانایی ویژه ایجاد می ،آنگاه برای پیشرفت و ترقی
کند. شود و اینطور او پیشرفت میاسباب در جهت این پیشرفت معنوی فراهم می

گاه کنید، ایشان کاماًل تنهای تنها حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم را ن
بودند و در این حالت تنهایی ادعا کردند که »یا ایها الناس انی رسول اهلل الیکم 
جمیعا« که ای مردم، من پیامبر خدا به سوی شما همگی هستم. چه کسی آن زمان 

 شود.یار و مددکار محقق میتوانست تصور کند که این ادعای انسانی بیمی

والسالم با نصیحت به جهان به طور  ةمسیح موعود علیه الصلو سپس حضرت
ما همین است که ایمان خود را بررسی کنید، فرمایند: آخرین نصیحتعموم می

اعتنایی در نگاه خدای ذوالجالل سرکش قرار بگیرید. مبادا با پیشه کردن تکبر و بی
 وند متعال است.ثابت فرمود که این سلسه خدا براهین قاطعخداوند متعال با 

مثل های انجام آتهم و لیکرام، خداوند متعال  اثبات تاییدحضور پرنور برای 
به ارایه داده هنری مارتن کالرک ومیرزا احمد بیگ های قضیه جلسه مذاهب عالم و 

دنیا تنبیه کردند که با فرستادة خدا دعوا نکنید وقتی کسی را خداوند فرستاده 
هم می دهد و برایش نشانه ها هم آشکار می سازد. ایشان است وی را کمک و یاری 

فرمودند که خداوند متعال با الفاظ پرشکوه به من گفته است که نذیری به دنیا آمد 
اما دنیا او را قبول نکرد اما خدا او را قبول خواهدکرد و با حمله های زورآور 

 صداقتش را آشکار می کند.

دو صد کشور جهان گسترش پیدا کرده  پس امروز جماعت احمدیه که بیش از 
است اعالم می کند که خداوند متعال صداقتش را بر جهان روشن کرده است. 
خداوند متعال ما را توفیق دهد که کار ایشان را گسترش بدهیم و در این کار 
سهمی داشته باشیم و ایمان و ایقان مان را تقویت دهد و ما را توفیق دهد که 

 انجام دهیم.مسئولیت خویش را 



است حضور پرنور فرمودند که اکنون من درمورد بیماری که شیوع پیدا کرده
گفت که  دنیا رای دارند می خواهم تقدیم کنم. فلپ جونستن میدرمورود آن اهل

کنند که کند در نتیجه این است و شاید برخی از ما فکر میجهانی که پیشرفت می
عجب آور است، فقط در طول دو هفته این پیشرفت برای همیشگی است این ت

اند و ها متوقف شدهنویسد که تمام پروژهاست ادامه میجهان ما دگرگون شده
گوید که در بعد میاند سپس می گوید های مان غیر مستحکم شدهتمام آروز 

توانستند در تئاتر و سینما و کافه و کلب بروند اما امروزه های قبلی مردم میبحران
گوید که شاید علوم پایه واکسن این مرض ها امکان پذیر نیست. بعد میاین کار 

گوید که شاید نتیجه این باشد که این واکسن برای درمان ما دریافت نماید و می
 سودمند باشد یا نه.

-گوید که در طول تاریخ مردم بر اعتقاد خود تکیه گذاشتند وآنهایی که بی می 

نماید چون عت اعتقاد سیکوالر اختیار میدین اند بر موقع این جوری وضی
کنند بعد مسئله گرمایش جهانی باشد یا بیماری پژوهشگران راه حلش را پیدا می

حضور فرمودند  شویم که آیا آروز داشته باشیم یا نه.مسری. به نزدیک متوجه می
 وم.رگوید که اگرعلوم ناکام شد شاید من به کلیسا می که این دنیادار است لذا می

حضور چند مضامین دیگر را ذکر کردند که در آن مرض های مسری ذکر شده بود. 
تا اکنون بیشتر از هزار و پانصد ویروس  ۱۹۷۰طبق سازمان بهداشت جهانی بعد از 

 اند. جدید دریافت شده

خواهم یادآوری کنم ام میدند که درمورد کرونا قبال پیشنهادات دادهوحضور فرم
-است و اینجا هم نفوذ پیدا کردهبیماری در کل جهان گسترش پیدا کردهچون این 

 است.

 دستورات دولت را رعایت کنید.

ها بیرون نروند و آن های که نیروی سیستم ایمنی بدنشان کم افراد مسن از خانه
 است باید بیشتر مواظب باشند.

منطقه خویش برای رفتن به مسجد احتیاط کنید و نماز جمعه در مسجد 
 بخوانید.



بیشتر آب بخورید و بعد از یک ساعت یا نیم ساعت آب بخورید و خواب را 
 رعایت کنید.

ها را تمیز نگه دارید و ژل ضد عفونی استفاده کنید و قبال هم گفتم که دست
مانند به گیرند آنها فرصت بیشتر دارند و تمیز میآنهایی که پنج گانه وضوع می

ید درمورد عطسه گفتم که هنگام عطسه در مسجد و خانه این طرف توجه کن
 دستمال را روی دماغ بگذارید.

-ها دعا کنید که در این بیماری مبتال شدهحضور فرمودند که برای تمام آن احمدی 

اند و آنهایی که مریض شدند خداوند به ایشان شفا بدهد و هر احمدی را شفا 
 تقویت بدهد. آمینبخشد و با این همه ایمان و ایقان را 


