
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «1122 ژوئن 21جمعه نماز  خطبه خالصه

 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 1122 ژوئن 21 جمعه، روز

 به ترجمه ابطبق معمول  که فرمودند ایراد جمعه خطبه ،لندنمسجد بیت الفتوح  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

  .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان

فرمودند: حضرت مسیح موعود علیه السالم می  بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن 

نعمت های خداوند متعال را ذکر و یاد کنید که با آن محبت  د.یفرمایند که باید در هر حال و زمان دعا را پیشه کن

الهی افزون تر می شود. حضرت امیرالمومنین رویداد سفر اخیر به آلمان و شرکت در جلسه ساالنه را بازگو کردند. به 

ان رویدادهای ایمان آفرین، افضال و برکات و انعامات الهی را عنوان کردند. ایش ،خداوند متعالاز عنوان سپاس 

دیت در حقیقی یعنی احم فرمودند که طی این روزها توسط جلسه ساالنه آلمان و بعضی برنامه های دیگر پیام اسالم

کشور ابالغ شد. دسترسی تا دل ها بجز فضل و اذن الهی امکان پذیر نیست. گاهی اوقات سخنرانی های  غالب نقاط

بر دل اثر می کند و چنین منظره ها در جلسه ساالنه مشاهده تاثیر گذار نمی شود اما سخنی ساده  جنب و جوشپر 

رکت برای ش بسیاری مهمانان رق اروپا و کشورهای همسایه آلمانکردیم. ایشان فرمودند: به لطف خداوند متعال از ش

ع بیعت ، با آنها دیدار کردم، سوال و جواب هم شد و برخی از آنها حق را شناختند و همان موقآمده بودند در جلسه

 کردند. 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی نظرات مهمانان را بازگو کردند. آنها در این نظرات خویش،  محبت، 

اخالص، خدمت بی چشم و طمع را که مشاهده کردند، ابراز کردند. گفتند: در تدارکات جلسه وسعت فراوانی و تحول 

ای به این خوبی آشنا شدیم. پیام اسالم بیشتر از همه ما را تحت تاثیر در زندگی اولین بار با آدم هبزرگی به عمل آمد. 

منظم بود و انضباط به چشم می خورد. این امر بیش  دریافت کردیم. تمام برنامه ها قرار داد. پاسخ سواالت را از اینجا

به علت دین، ملت، زبان باهم  از همه متاثر کرد که تمام انسان ها نزد خدا برابر هستند. تمام حضار تحمل داشتند و

اختالفی ندارند. تمام امور این جلسه مسحور کن بود. روش حضرت خلیفة المسیح جهت ابالغ پیام حق به شدت دل 

ه بانگیز بود. محیط جلسه آنقدر معنوی بود که تا عمق روح اثر کرد. با دیدار با حضرت خلیفة المسیح و با گوش دادن 



 
 

ز . این امر نیه احمدیه کال عوض شد. محیط و فضای جلسه پر از وحدت و محبت بودنظر راجع ب ،سخنرانی هایشان

بسیار تعجب انگیز بود که صدها نفر بدون هیچ مزد و حقوقی کار می کنند. سخنرانی های خلیفه وقت سوق دهنده 

ودیم. م هیچگاه ندیده ببه راه هدایت بود و محبت، برادری، اتحاد و یگانگت از سخنان شان پیدا بود. چنان نهضت منظ

 جماعت احمدیه ثابت کرد که خدای حی امروز هم وجود دارد. 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل راجع به برخی امور به کارکنان گوشزد کردند. ایشان فرمودند: در تدارکات به 

ه کوتاهی های خود نظر داشتاین بزرگی، کوتاهی و کمی می ماند اما باید تالش شود که آن هم رفع شود. ما باید به 

باشیم. ایشان خاطر نشان کردند که در بخش زنان، نان و آش بسیار ضایع شده است. مسئوالن مخصوصا لجنه اما 

باید توجه کند و به خانم ها متوجه سازد که چیزی ضایع نکنند. و محل اقامت مهمانان نیز از جلسه گاه  در آینده اهلل

جلسه گاه باشد. شرکت کنندگان هم باید نظافت را رعایت کنند و چیزهای  دور بود، باید اقامت جلسه گاه نزدیک

بیهوده را اینجا و آنجا پرت نکنند، در آینده باید این امر رعایت شود. شرکت کنندگان جلسه نباید برای غذای خاص 

وش رغذا داده شود میل کنند و صبر کنند. گاهی بعضی کارکنان  جلسه، سفارش بدهند، هرچه از طرف مسئوالن

اذیت می شوند. کارکنان باید تا حد امکان تسهیل فراهم کنند.  مهمانان و این طور بعضی سختی را پیشه می کنند،

مجموعا نظام جلسه خوب بود. مدیر جلسه ساالنه و تیم ایشان نسبت به گذشته کار بهتری ارائه دادند. خداوند متعال 

 از تمام کارکنان تشکر زیادی می کنم. تمام کارکنان را جزای نیکو بدهد که بسیار زحمت کشیدند و

 ،حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: در این سفر دو مسجد را نیز افتتاح کردم. در مراسم افتتاحیه

افراد مهمی شرکت کردند و این کار خیر جماعت را ستودند و نظرات نیک خود را ابراز کردند. در این مراسم حضرت 

نی کردند و به رسانه ها مصاحبه دادند. حضرت امیرالمومنین پوشش رسانه ها از جلسه ساالنه را امیرالمومنین سخنرا

علیم زیبای تصد و هفت میلیون نفر  ی الیکترونیکی و چاپ حدودا بهو فرمودند که از طریق رسانه هانیز ذکر کردند 

که موجب می شود که احمدی ها در معنویت اسالم و پیام احمدیت ابالغ شد. ایشان افزودند: جلسه ساالنه تا جایی 

 می کنند. د و اینگونه مردم بیعت نیزت اسالم حقیقی به اغیار نیز می گردرشد کنند،  آنجا مایه نشان دادن تصویر درس

در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به مناسبت درگذشت خانم رشیده بیگم همسر جناب محمد دین 

 نماز میت غایبش خواهند خواند. بعد از ادای نماز جمعه، ذکر خیرش کردند و اعالم کردند کهبدر درویش قادیان 

 


