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 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 اوت، 14 جمعه، روز

 بامعمول  طبق که فرمودند ایراد را جمعه خطبه ،موردن لندنمسجد بیت الفتوح  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

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

از جمعه آینده جلسه ساالنه بریطانیا آغاز فرمودند:   بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

جهت برگزاری این جلسه ساالنه ای که حضرت مسیح موعود علیه السالم جاری می شود. نواجوانان و کارکنان ما 

هستند. این احساس فوق العاده  شامل زن و مرد و پیر و کودک همهو در این کارکنان،  کردند، دارند زحمت می کشند

 ه السالمجهت خدمت به مهمانان حضرت مسیح موعود علیه السالم امروز فقط در جماعت حضرت مسیح موعود علی

به نظر می رسد، غیر از آن، هیچ جای دنیا یافت نمی شود. حضرت امیرالمومنین بر حسب عادت در باب مهمان نوازی 

به کارکنان توصیه ها دادند. فرمودند: خداوند متعال در قرآن شریف با ذکر اهمیت مهمان نوازی، سخن از مهمانان 

که بعد از  شان ابراهیم مهمانان آمدند، اولین عکس العمل حضرت ابراهیم می راند که هنگامی که نزد حضرت

دند. سپس نگرانی شان درباره مهمانان را هم بود که فورا برایشان غذا تهیه نمو این ،خیرمقدم کردن و درود فرستادن

به  عراج به این سبب قرآن شریف ذکر نموده است که ایشان نگران بودند که قوم من، مهمانان مرا اذیت نکنند و

حفاظت مهمانان نگران گشتند. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: اگر به مهمان رنج و اذیتی برسد، این 

مهمان بسیار تاکید شده است.  ،به همین خاطر در اسالم به رعایت احترام مایه ننگ و خجالت برای میزبان است.

 و رسیده بودند. سپس ایشان به اصحاب خویش نیز اسلوبدر صفت مهمان نوازی به منتهای خود  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبر 

سپس حضرت امیرالمومنین رویدادهای ایمان آفرین مهمان نوازی تعریف نمودند. مهمان نوازی یاد دادند.  روش های

فرمودند که هرکسی که به خدا و روز آخرت ایمان دارد، به مهمان احترام بگذارد. حضرت امیرالمومنین  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبر

 مشغول شدن در سخنان بیهوده، اغلبیده اهلل تعالی فرمودند: از وظایف میزبان است که به هنگام شب به جای ا

 کنند. ملسو هيلع هللا ىلصاوقات خود را صرف ذکر خدا و پیامبرش 



 
 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: در جلسه های ما فارغ از احمدی ها، تعداد زیادی از غیر احمدی ها نیز 

ی آورند. کارکنان باید چنان الگو از خود نشان دهند که مهمانان این چیز را حس کنند که آنها جهت شرکت تشریف م

ت خالی اوقا معیار رفتار و اخالق خود را باال ببرند. درهمچنین کارکنان جشن دنیوی. و در در جلسه دینی آمده اند، نه 

کته را خوب این ن ملسو هيلع هللا ىلصرگذار خواهد بود. اصحاب حضرت پیامبر د، این عمل نیز بر مهمانان تاثیباهم گفتگوی دینی کنن

یز را ن مهمانان درک کرده بودند لذا ایشان نه تنها حق مهمان نوازی ادا کردند بلکه ضرورت معنوی، دینی و علمی

وجه  نند و بهتامین می کردند تا هنگامی که مهمانان به خانه خود برگردند، به نحو احسن خانواده خود را تربیت ک

و دعوت  شعبه تربیت. حضرت امیرالمومنین افزودند: در نظام ما نیز عالی پیام دین را به مردم منطقه خود ابالغ کنند

ه ب دی ها از وظایف کارکنان می باشد؛ باید. لذا دادن این مائده معنوی به احمدی ها و غیر احمالی اهلل وجود دارند

 نحو احسن آن را ادا کنند.

المومنین، درباره این که حضرت مسیح موعود علیه السالم چگونه مهمان نوازی می کردند سپس حضرت امیر

هم غذای  ،در خالل جلسه ساالنه و چگونه دیگران را تربیت می نمودند، چند رویداد ایمان آفرین را نقل کردند.

مناطق خاص و به  بعضی مهمانان برای غیر احمدی و انعمومی پخته می شود و هم غذای خاص که جهت مهمان

بیماران تهیه می شود. و در این هیچ اشکالی ندارد. البته جهت اطالع مهمانان ویژه، غذایی که مهمانان دیگر  جهت

بعضی مهمانان آن غذا را هم با شوق و رغبت میل می کنند. شعبه مهمان  چون تقدیم کنید به آنهامی خورند، آن هم 

ردند و این شعبه را بازگو کهای برخی مسئولیت  است. حضرت امیرالمومنین ه بسیار مهم جلسه ساالنهنوازی، شعب

فرمودند که اگر این شعبه مهمان نوازی تمام وظایف خود را درست انجام دهد، در آنصورت ما بقی تمام انتظامات هم 

ین را ادا کنند و ادرست صورت می پذیرند. خداوند متعال تمام کارکنان را توفیق دهد که به نحو احسن وظایف خود 

 جلسه به لطف خدا پر برکت باشد.

 اوت هم هست که روز استقالل پاکستان است. 14حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: امروز 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به تمام احمدی ها برای برقرار استقالل حقیقی پاکستان، بقا و سالمتی کشور 

 ردند.درخواست دعا ک

در پایان حضرت امیرالمومنین به مناسبت درگذشت جناب کمال آفتاب از هدرز، فیلد بریطانیا، و محمد نعیم 

 د.خوان ندی نماز جمعه، نماز میت غایب خواهاز آلمان ذکر خیرشان کردند و اعالم نمودند که بعد از اداو پسرش اعوان 


