بسم اهلل الرحمان الرحیم
اسمعوا صوت السماء جاء المسیح جاء المسیح

نیز بشنو از زمین آمد امام کامگار
خالصة خطبه جمعه  52آوریل 5102
بر موقع وفات خادم دیرینه و امیر جماعت استرالیا ذکر خیرش و احوال خاندان و خدمات جماعتی
اش
او سلطان نصیر خلفای وقت و با خلیفة وقت مانند نبض حرکت می کرد.
آقای محمود احمد بنگالی به یقین آدم متواضع و مسئولیتهایش را باا مماام اساتعدادشایش ان اام
دشنده و آدم بزرگی بود.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در  52آوریل  5102از مسجدد
بیت الفتوح موردن ،لندن
جمعه 52،آوریل  5102سیدنا حضرت خلیفةاملسیح الخامس ایدد

تعدای نصردر ازعز دز از مسجدد بیجت الفتجوح

موردن لندن خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام تی ای به صجورت زنجده خخج
گردید.
حضرت امیرمومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز بر وفات شخصیت بزرگ و خادم دیرینه جماعجت و امیرجماعجت اسجترالیا
جناب آقای محمود احمد شاهد بنگالی،ذکر خیرش،احوال خاندان

و اوصجا حمیجده و خجدمات جمجاعتی اش را بجازگو

کردند.
حضرت امیرمومنان ایده اهلل فرمودند:هر انسان مدبور است که این دنیا را بدرود بگوید اما چقدر خوش بخت انجد کسجانی
که سعی می کنند که زندگانی شان را طبق رضایت خداوند متعال سپری کنند و کوشا می باشند که تا حد تجوان عدجد و
خیماندای شان را برآورند و همراه خدمت دین همواره خی خدمت انسانیت می باشند.طبق فرمودة حضرت خیامبر صلی اهلل
علیه وآله وسلم بدشت برای این چنین مردم واجب می گردد.آقای محمود بنگالی نیز از قبیل چنجین مجردم بجود.او خجادم
جماعت،سلطان نصیر خلیفة وقت و دارای غیرت زیادی برای خالفت بود.او همراه خلیفة وقت ماننجد نجبح حرکجت مجی
کرد.او فدای خلیفة وقت و عاشق حقیقی و به کلی فرمانبردار بود.حضرت امیرالمومنین ایده اهلل کمجی از احجوال مجر
وفات

را بیان کردند.سپس فرمودند که او در بنگالدی

و

به دنیا آمد.والد بزرگوارش جناب موالنا ابو الخیر محمجد محجب

اهلل در سال  3491به احمدیه گروید.خدرش در سال  3499به موقع مطرح شدن برنامجة وقجف اوالد از سجوی دومجین
خلیفة حضرت مسیح موعود علیه السالم او را وقف کرد.تحصجیالت مقجدماتی از مجوطن خجوی
 3491در جامعه احمدیه ثبت نام کرد و در سال  3499مدرک ’’شاهد‘‘ به دست آورد.ازدواجج

فجرا گرفجت و در سجال
در سجال  3499بجا

دختر امیر جماعت بنگالدی

جناب مولوی محمد خانم هاجره برگزار شد.او دارای سه دختجر و یجپ خسجر است.حضجرت

امیرالمومنین ایده اهلل بعضی احوال و روادید را از نامه های اعضای جماعت عنوان کردند.
حضرت امیرمومنان ایده اهلل فرمودند:حدودا در سال  3493/3491به موقجع اجتمجا خجدام االحمدیجه سجومین خلیفجة
حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند:در سال گذشته وقتی رای گیری برای رئیس خدام االحمدیه به عمجل آمجد،در
آن رای گیری از لحاظ رای ها نام آقای محمود به درجه خندم بود و من او را از خندم گجرفتم و رئجیس خجدام االحمدیجه
مرکزیه منصوب کردم.و درحقیقت هد از این عملم این بود که به اعضای جماعت درس بدهم که انتخجابی کجه خلیفجه
وقت می کند همان بدتر است.حضرت خلیفة ثالث رحمه اهلل علیه با تحسین نمودن خدمات

فرمودند:برکت باد بر کسی

که با منویات مخلصانه از خالفت خیروی کند چون تمام برکات وابسطه به همین نظام خالفت اسجت.محمود بنگجالی آدم
را افزونتر کند.کارهای زیادی اندام داد و دعاهای را از آن خود ساخت.

خیلی مخلص هست.خداوند اخالص

در آن زمان در تمام جدان سازمان خدام االحمدیه یپ رئیس داشت.و در جدان دیگر رووسا نبودند بلکجه قایجدین نامیجده
می شدند.آقای محمود آخرین رئیس بین المللی سازمان خدام االحمدیه بود.حضجرت امیرالمجومنین ایجده اهلل نامجه خجر از
خوشنودی حضرت خلیفة املسیح ازرابد ححةدة

یلید که ایشان جدت تحسین و تمدیجد خجدمات

بجه او نوشجتند ،را

بیان کردند.
حضرت امیرمومنان ایده اهلل با ذکر خدمات ارزنده ای که در عدد ریاست آقای محمود بنگالی به عمل آمجد افزودند:خجدام
االحمدیه در چندین بخ

خیشرفت کرد.او برای رفاه و بدبودی اسیران موسسه رفاه اسیران تاسیس کرد.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل افزودند:او برای رشد و اعتالی نظمی سازمان خدام االحمدیجه خجارا از کشجور بجه چنجدین
کشور مسافرت کرد.سپس حضرت امیرمومنان کارهای ارزنده را شرح دادند.سپس فرمودند:او معتمد خلیفة وقجت بجود.اگر
گاهی درموردی از سوی خلیفه بازخرس می شد همواره قول سدید را خیشه می کرد همیشه برای اصالح کوشا بود و برای
آینده از خلفا خواستار رهنمایی می شد و التماس دعا می کرد.سپس حضرت امیرالمومنین ایده اهلل فرمودند:او در اعجتال و
ترقی جماعت احمدیه استرالیا نق

مدمی را ایفا کرد.او دل هر کوچپ و بزرگ را بااخالق خوب و الگوی عجالی خجوی

به دست آورده بود.خیلی مدمان نواز بود .او خدمات جماعتی را از زعامت خوابگاه جامعه احمدیه شرو کرد سجپس قایجد
محلی سازمان خدام االحمدیه منصوب گردید.سپس تا ده سال رئیس سازمان خجدام االحمدیجه بجود.در بخج
ارشاد نیز توفیق خدمات را یافت.در بخ

اصجالح و

سمعی و بصری وکیل بود.و از  19ژوئن  3443تا نفس آخر به عنجوان امیجر

جماعت احمدیه استرالیا خدمات به جای آورد.خداوند رحمت

کند و ترفیع درجات

نماید .بجه یقجین او آدم متوضجع و بجا

تمام استعدادها خدمت کننده به جماعت بود.خداوند متعال اوالدش را توفیق زنده نگه داشتن نیکی های

بدهد.آمین

