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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 ۱۳۹۹فروردین   ۲۲ با مصادف ۲۰۲۰ آوریل۱۰ جمعة خطبهخالصه  

 العزیزخلیفة بنصره تعالى اهلل ایده احمد مسرور میرزا سیدنا المؤمنین امیر حضرت

 با مصادف ۲۰۲۰ آوریل ۱۰ در السالم علیه مهدي امام و موعود  مسیح حضرت پنجم

خطبه جمعه را ایراد فرمودند که با تراجم در  در بیت مبارک، بریتانیا۱۳۹۹فروردین   ۲۲

 یزیون احمدیه بین المللی زنده پخش شد.وزبانهاي مختلف بر مسلم تیلی

 بعد از تالوت تشهد و آیات مسنونه حضور انور ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند:

و  افراد خوديدر دنیا حاکم شده است،  امروزها به سبب ویروس کروناشرایطی که 

هاي خود را ابراز نویسند و نگرانیها میهمه را نگران ساخته است. مردم نامه بیگانه

تمام  نگرانیاین اند، باري، شده  هم به این بیماري مبتالها و بعضی از احمديدارند. می

حقیقت همین است که هیچ معلوم نیست که در دنیا چه و است.  فرا گرفتهجهان را 

خداوند متعال در قرآن شریف درباره همین شرایط امروزها  د .افتاتفاق دارد می

 انسان به حرف خواهد آمد که به او چه شده است؟ «و قال االنسان مالهافرماید: »می

هاي حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه درحدود صد سال قبل با ذکر بیماري 

طور مختصر شرح فرموده ها و آزمایش و ابتالها این آیه را به مسري و قحط و طوفان

کرد و یا به ندرت بیماري مسري شیوع پیدا می که قبالً است بدین قرارو آن  بودند

آمد اما االن چنان دورانی فرا رسیده است که در آن درهاي امتحان و آزمایش پیش می

شوم ها باز شده است. من هم از چندین سال گذشته دارم یادآور میها و آزمایشامتحان

حضرت والسالم و از زمانی که آن ةپس از بعثت حضرت مسیح موعود علیه الصلوکه 

اند، تعداد هاي مسري و آفات و بالهاي آسمانی هشدار دادهدنیا را درباره بیماري
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ها و آفات و این بیماري هاي مسري بسیار زیاده شده استها و بیماريها و زلزلهطوفان

هم حق خالق خویش و کنند تا وي نسان ظهور میبه طور عمومی براي هشدار دادن ا

د. پس در این شرایط، بر ما است که هم خود به حق مخلوق خداوند متعال را ادا کنهم 

ي هاو هم جهان را نیز هشدار دهیم. بعضی بیماري انابه کنیمسوي خدا بیش از پیش 

طبیعی همگی تحت تاثیر ها از این قبیل است که وقتی بیایند به طور یا طوفان مسري

فرمایند که درست است گیرند. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه هم میآن قرار می

در این دنیا زندگی هم ما  چونها مربوط به ما نیست ولی ها و آزمایشکه بعضی امتحان

روي دهد  هاو قحط شیوع پیدا کند هاي واگیرداربیماري به طور مثال لذا وقتیکنیم می

 گذارد؛ وبر ما نیز تاثیر می هاگیریم و آنقرار می هاتا حدودي ما هم دستخوش آن اهآنگ

به طور کامل محفوظ بمانند  هاهاي خداوند متعال از آنافتد که جماعتاینگونه اتفاق نمی

با خم و تسلیم شدن  اینچنین مشکالت ومن ازاما م .چون این برخالف مصالح خدا است

به  شود. پس چنانکه گفتم در این ایام ما بایدسپاسگزاري رد میار اظهدر بارگاه الهی و 

و از او رحم و فضلش را بطلبیم.  انابه کنیمبسیار فراوان در بارگاه الهی طور ویژه 

 بنابراین، هر احمدي باید بکوشد که بیش از پیش در بارگاه الهی خم و تسلیم شود. 

ند که این بیماري واگیردار به دارمیاظهار بعضی ]اینچنین[ نظرات را  ی افرادبرخ

عنوان معجزه حضرت مسیح موعود علیه السالم است لذا هیچ نیازي به احتیاط یا درمان 

در این بیماري  شیوع در اوایلهم گوییم چنانکه به طور عمومی می درباره آننیست 

ي زمینی و که پس از بعثت حضرت مسیح موعود علیه السالم بالهاگفتم ضمن ذکر آن 

آن را توان بنابراین، به طور عمومی بدون شک می سمانی و آفات بسیار زیاد شده است؛آ

گفت اما آن را وصل کردن به دوران طاعون حضرت مسیح موعود علیه اي[ ]نشانه

هایی که به این والسالم  و سپس از این قبیل سخنان گفتن که نعوذباهلل احمدي ةالصلو
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درست اند، ایمانشان ضعیف است یا ضعیف بود، در اثر آن درگذشته بیماري مبتالیند یا

هیچ کسی حق آن را ندارد. طاعون براي حضرت مسیح موعود علیه السالم به نیست و 

ظهور کرده بود اگرچه حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل اثبات حقانیتشان  يعنوان معجزه

هرحال، چون اند اما بههید قرار دادهعلیه و سلم کسی را که در اثر این بیماري بمیرد، ش

بیماري طاعون به عنوان معجزه ظهور کرده بود و درباره آن خداوند متعال به طور ویژه 

ظهور در واقع این بیماري شیوع بود لذا ایشان درباره آن اعالم فرمودند که  خبر داده

طاعونی  پس .دهایی نیز فرمودناست. و درباره آن به اعضاي جماعت توصیه ايمعجزه

اي دارد اما از قرآن شریف ثابت که در دوران حیاتشان شیوع پیدا کرد، جایگاه جداگانه

به همراه زشتکاران بعضی نیکوکاران هم شود است که زمانی که قهر الهی نازل می

شان در پیشگاه خدا طبق اعمالشان به عمل خواهد گیرند ولی محاسبهمورد آن قرار می

ببینید طوفان نوح همه را تحت تاثیر قرار داد و معلوم است که هر مرد و زن و .آمد. 

که ادعاي نوح چیست و بر حقانیت آن کدام دالیل  خبر نداشتکودک به طور کامل 

به هایی که روزيدر اثناي جهاد فتوحات و پی اما باز وي گرفتار طوفان گشت وجود دارد

و به همراه حضرت پیامبر اکرم  مه براي حقانیت اسالم معجزه بودنایل آمد، همسلمین 

 کردند کسب را ها پیروزي آنجهاد شرکت کردند و در  درصحابه اهلل علیه و سلم صلی 

و پس از ایشان در دوران خلفاي راشدین هم جهاد به عمل آمد و در آن در بعضی جاها 

فرمایند: همه حضرت مینیز خوردند اما به طور عمومی پیروز شدند؛ آن  مسلمین شکست

ها نیز اینها براي حقانیت اسالم معجزه است اما در هر جهاد به همراه کفار مسلمان

 . پس اگرچهنده باشاینگونه اتفاق نیفتاد که فقط کفار کشته شد کشته شدند و هیچگاه

شدند ولی مسلمانی که میلمانان نیز کشته جهاد به عنوان معجزه بود اما در آن مس

ما به طور طاعون براي حقانیتدقیقاً همینشد.میمسلمان و شهید خوانده  شد،میکشته 

ما نیز شهید عنوان معجزه است و ممکن است که در اثر آن بعضی از اعضاي جماعت
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احساسات نفسانی خود را پاک اول از همه حقوق اهلل را ادا کنید و ]در این شرایط[  شوند.

به خداي تعالی ایمان راستین بیاورید و به  ،نگهدارید و سپس حقوق بندگان را ادا کنید

تضرع و فروتنی در بارگاه الهی به دعا مشغول باشید و هیچ روزي بر شما اینچنین نرسد 

ین، اسباب براعالوه ،که در آن در محضر خداوند متعال با گریه و زاري دعا نکرده باشید

همه را به جاي  ،هاي ظاهري که الزم استظاهري را نیز رعایت کنید یعنی احتیاط

بیاورید: هر کسی از شما به تقدیر الهی مبتال به طاعون شود با او و بازماندگانش به طور 

کمکشان کنید و در عالج و درمانش هیچ  ممکن کامل همدردي کنید و به هر طریقی

تمام تالش خود را بکنید اما به یاد داشته باشید که معنی همدردي نوع کوتاهی نکنید و 

همانا همدردي کنید ولی  د.یاز نفس یا لباس سمی آن بیماري بگیراین نیست که 

 بیماري حفظ کنید.  بد از تاثیرخود را رعایت تدابیر احتیاطی هم ضروري است و 

ی که در اثناي شیوع این باید بگیریم که تمام کسانرا ین درس ، از این نکته اپس

ها را پیشه کنند؛ به طور مثال امروزه گفته احتیاطتمام اند، باید رسانيبیماري یار

طور در این هاي دیگر و غیره است. همیناحتیاط طورشود که ماسک بزنید و همینمی

کسانی که به آنها کارهاي پس هاي مردم هم باید احتراز کرد ایام از رفتن به خانه

ها و دعاها این وظیفه باید با پیشه کردن تمام احتیاطهم آنها کمکی سپرده شده است 

احتیاطی دوري جویند. بیهوده خود را به  ٍرسانی را انجام دهند و از هر نوع بیکمک

شجاعت نیست، پس بسیار باید احتیاط  نیندازند چون این کار جهالت است و هالکت

 کنید.

حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند: کسی که خداي نکرده در اثر این  

یا کفن جدیدي  داده شود وي شهید است براي او الزم نیست که غسل بیماري بمیرد،

شود. این سخن مربوط به شیوع . با وي رفتاري مثل شهید روا داشته میه شودپوشاند
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نجا دولت تا حدودي اجازه داده است لذا حضرت است. در ایبیماري طاعون در دوران آن

حضرت اوضاع آن توانیم جنازه را غسل بدهیم و هم کفن بپوشانیم. در آن دورانِهم می

حضرت فرموده بودند که نیازي به این کارها نیست. و بود لذا آن و وخیم بسیار جدي

بلکه لباس  را رعایت کنید نه تنها نظافت منزل خودسپس اکیداً این هم فرمودند که 

تمام سیستم  ها را نیز تمیز کنید. در اینجاکانال فاضالب، خود را نیز تمیز نگهدارید

این توصیه علی الخصوص مربوط به کشورهایی است که  فاضالب زیرزمین است پس

. پس این نکته خیلی مهمی است هاي فاضالب بازکانالسر پیشرفته نیستند و در آنجا 

 فاضالب را باید تمیز نگهداشت.هاي است که کانال

است که امر که مهمتر از همه این  :حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند 

 . هاي خود را پاک کنید و با خداوند متعال به طور کامل صلح کنیددل

پس ما همواره باید به خاطر داشته باشیم که حضور انور ایده اهلل تعالی فرمودند :

با این یقین باید به درگاه الهی انابه کنیم که  و همیشه باز است براي ما دروازه دعا

پس کند. را گشوده است و او دعاها را مستجاب می ما راه دعاخداوند متعال براي 

را  یماندعاي به چه نحو صانه در بارگاه او خم و تسلیم شویم آنگاه اوچنانچه خال

هاي ر عمومی براي عزیزان و فامیلداند. به طوکند آن را او به بهتر میمستجاب می

 باید دعاها خواند. خود و اعضاي جماعت و انسانیت

اند که امکانات احتیاط را ها نیز شاملشاندر دنیا بسیاري از افرادند و بعضی احمدي 

و حتی غذا و خوراک  در دست ندارند و حتی تسهیالت درمان هم برایشان وجود ندارد

در سیستم جماعت هم ندارند، خداوند متعال هم به آنها و هم به همه ما رحم کند. ما 

ها را به هر احمدي برسانیم اما باز احتمال دارد کنیم که در این شرایط خوراکیسعی می

که کوتاهی و کاستی باقی بماند بلکه باوجود تالش و کوشش این که امکانات درمان و 
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ماند و ما نه تنها خوراک را به اک را فراهم کنیم باز کمی و کوتاهی باقی میخور

به کنیم این امکانات را تا حد مقدور رسانیم بلکه سعی میها میهاي احمديخانه

 ،ورزي و تعصبی که الزم باشد برسانیم و بدون هیچ غرضیهر جاها هم در غیراحمدي

ی عوامل متعصب بعضدهیم اما باز نجام میخالصانه با نیت همدردي این کار را ا

کنند یا ها خدمت میاینکه احمديزنند که این تهمت میبه ما علمانما  یاها رسانه

این کارها را فقط براي آنها کنند، رسانند یا کمک درمانی را فراهم میها را میخوراکی

هرحال، این تبلیغشان باز شود. بههاي دهند تا راهتبلیغ خود به عنوان کمک انجام می

مان دهند، خداوند متعال از نیات و احساساتها هیچ کارما را تحت تاثیر قرار نمیتهمت

 کنید، به دعا زیاد توجه کنم که در این ایام به دعا بسیارآگاه است، پس باز تاکید می

ال به سایر اعضاي بسیار زیاد توجه کنید. خداوند متع به دعا بسیار زیاد توجه کنید و

. قرار بدهددر حفظ و امان خود  مجموعیجماعت هم به لحاظ فردي و هم به لحاظ 

خداوند متعال هم به من و هم به شما توفیق دهد که دعاها بکنیم و از استجابت دعاها 

 فیض ببریم. 

هایی بگویم که در کار تجارت هستند که آنها خواهم به احمدياین نکته را هم می

هاي خود سود اضافی ببرند و علی الخصوص در د سعی کنند که در این ایام از جنسنبای

 روري را در نظر بگیرند، باید آنها را بابه جاي این که سود غیر ض ،هاي خوراکیجنس

حضرت مسیح  ،به آن راجع سود بفروشند و همین ایامِ خدمت انسانیت است که کمترین

همدردي و دلسوزي ]روحیه[ خود  آن در دراند که دهموعود علیه السالم هم توصیه فرمو

این ایام براي همین روزها براي اداي حقوق بندگان است و از این طریق  ایجاد کنید.را 

جویی به خدا نیز هست. خداوند متعال به هر انسانی که تاجر است توفیق دهد که تقرب
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دلسوزي و  طریقاز رت خود را تجاآنها به جاي اینکه سود ناجایز ببرند، در این شرایط 

 همدردي مدیریت کنند. 

و خادم  یادي از یک کارکن بسیار مخلصدر آخر خطبه  حضور انور ایده اهلل تعالی  

که در پنجم آوریل به قضاي الهی درگذشته  ندکرد جماعت، آقاي ناصر احمد سعید

 است. انا هلل و انا الیه راجعون. 

م در یکی از روستاهاي دسکه بخش سیالکوت در ۱۹۵۱آقاي ناصر احمد سعید در 

ه زاده بود، تحصیالت زیادي فرا نگرفتخانه آقاي تاج دین به دنیا آمده بود. وي احمدي

م در نظارت امور عامه به 1973سپس در  فقط تا کالس هشتم درس خوانده بود. بود

 ه عنوان کارکن حفاظت ویژه گماشته شد. سپس دو سال پس از هجرت حضرت خلیف

م وي نیز به لندن منتقل شد. و در آنجا خدمت انجام 1985چهارم مسیح موعود در 

بازنشسته کردند اما پس  ۲۰۱۰داد. طبق قوانین دفتر به لحاظ سن وي را در ماه اکتوبر 

بازنشست شدن هم وي کار خود را ادامه داد و به فضل خدا از خالفت سوم گرفته تا  از

کلثوم و . در پس ماندگانشان همسرش خانم خالفت من سعات پیدا کرد که خدمت کند.

 .و پسران خالد هستند دیفرزند خالدسعتک

دي هاي زیاد بودند وظیفةخود را صادقانه و با مستعآقاي ناصرسعید حامل ویژگی

با  زانشیبا همه عز شانیا ورزیدند.احمدیه صادقانه عشقدادند ایشان با خالفتانجام

و و جانشینش باشد  کردندیمستمندان را در اخفا کمک م یو برخ کردندیمحبت رفتار م

 همسر ناصرسعید را شکیبایی بخشد.

کردند که آقاي هارون دانشجوي از جامعه آلمان نوشت که ایشان برخی موقع تجربه

گوید که من کردند، بعد میشود بین آنها سالمتی برگزار میاگر نزاع بین مردم ایجاد می

روید ایشان درپاسخ فرمودند که همیشه از ایشان پرسیدم که در تعطیالت مسافرت می
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است و نباید مقصود زندگیدادن تعطیل واقفه را انجامخلیفه ماندن و وظیفدر خدمت

 باشد دیگري

کردند بلکه افراد ثروتمندان را تلقین ایشان همیشه مستمندان را دراخفا کمک می

 کند.کردند که خواهران و برادران فقیر را کمکمی

جلسه این ایشان میهمانداري بود به طور اخص در ایامیک از ویژگی نمایان

دادند و برخی میهمانان بدون جلسه را به دل عزتایشان به اوج بود میهمانانصفت

باشد هر روز صبح و شام به خانه آوردند یا هر کشور دیگري آمدهاینکه از مرکز تشریف

کردند و به ایشان غذادادند و یک کردند و مجلس دوستانه را برگزار میدعوت می

 دادند.به ایشان هدیه می باشدسجاده که در مسجد استفاده شده

 بودند.ایشان با خالفت وفادار بودند و مخلص

اینجا به سبب محدودیت قانونی جنازة ایشان نیاورده شد و جز خویشاوندان کسی 

کنند و شرط دیگر این است که جنازه فقط جاي که در قبرستان تواند شرکتدیگر نمی

خوانم ة غایب ایشان وقت دیگر میشود بنابراین جنازاست آنجا خواندهمخصوص شده

اند واقعیت را اند و هر چه نوشتههایشان نوشتهانشااهلل خیلی مردم درمورد ویژگی

ها بودند طوري که گفتم ایشان به وفاداري اند و ایشان حامل آن ویژگینوشته

کردند و در همین حال از این جهان درگذشتند هرعهدي که با خداوند بستند آن خدمت

ایفاکردند و همین در زندگی ایشان دیدیم. از این لحاظ ایشان شامل آن مردم  را

السالم فرمودند که آنان شهیداند.خداوند موعودعلیهمسیحشوند که دربارة آنان حضرتمی

شدند خداوند با ها که به سبب این بیماري فوتکند تمام احمديایشان را شامل آنان

دادند که با هر کس چه شد دعاي ما همین خداوند بهتر میکند آنان رفتار مغفرت و رحم

 است که رفتار مغفرت و رحم خداوند شامل حال تمام آن کسانی باشد.


