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مسرور احمد  رزايحضرت م دنايموعود س حيو مس يحضرت امام مهد فةيخل نيپنجم 2017اوت  4جمعه،  روز
كه طبق  يان فرمودندبالفتوح، موردن لندن خطبه نماز جمعه  تيدر مسجد ب زيبنصره العز ياهللا تعال دهيا

 .ديبه صورت زنده پخش گرد يا يشبكه ام ت يمختلف رو يمعمول با ترجمه به زبان ها

فرمودند اين احسانِ خداي متعال است كه جلسه ي جماعت بريطانيه به خير و خوبي  حضرت امام اقدس
. هر كسي از شاملينِ جلسه حس كرد كه نصرت شد و ما نشانه هاي فضلِ خدا را مشاهده كرديم برگزار

گزاريم، كم است. و شكرِ خداي متعال هر آن نازل مي شد. بر اين چيز هر قدر كه از خداي متعال سپاس ب
وان شد، وقتي هر آن طالبِ رضايش باشيم. شاملين هم بايد سپاس بگزارند تا مي تحقيقي آن لحظه 

بر خدمت مامور بودند به آنها هم بايد سپاس بگزارند.  كه فضلهاي خدا را بيشتر جذب بكنند نيز كساني
از مقاصد  در واقعتشكر نمي كند.  فرمودند كسي كه به مردمان سپاس نمي گذارد از خدا هم ملسو هيلع هللا ىلص آنحضرت

مهمانان را تحت تاثير  ،. اين اظهار اخوتج داداو دوستي رو باهم اخوت بايد جلسه ساالنه يكي اينست كه
مي گذارد. عالوه بر برنامه هاي علمي و ديني الگوئ عملئ هر احمدي هم متاثر مي كند و مردمان مي 

 . مشاهده كرديمگويند كه با شموليت در جلسه، ما الگوئ حقيقئ اسالم را 

بنين آمد، گفت كه از معيارِ  كشور حضورِ انور نظرات و احساسات شاملينِ جلسه را ارائه دادند. مشيري كه از
. مديريت هم هيچ نقصي به مشاهده نيامد. اخالص كاركنان شگفت آور بود. از لحاظ زياد تاثير گرفتمجلسه 

و جوان و مرد و زن سعي  وقتي به كاركنان مي نگريستم هر كودك و بزرگ، پيرمعيارِ هر بخش عالي بود. 
كه ديگران زنان را كلفت مي  او اضافه كردخندان بود.  يشانو روها ي برسانندبه ديگران راحت كردند تا مي

مسايل تربيت، وي در مورد اند و به  خواندهرا معلمه  ويپندارند ولي امامِ جماعت در خطابِ خود به زنان، 
داده بزرگي است كه به زنان  و مقام است. اين مرتبت پيوسته اين چيزيبه دنيا  آينده يتوضيح دادند كه 

در اين جلسه ديده ام.  وستامن د اسالمِ اظهار داشت كه تصويرِگفت كه اتماال از پارلمانِ گو عضويشد. 



شعارِ جماعت احمديه همين تنها راهي است كه به سبب او امنِ عالم، محبت باهمي و انصاف در دنيا ميتواند 
زنان بيشتر  چادرِ بزرگكه من در  وي گفتخدمت به مهمانان يك نظاره ي شگفت آور بود. استوار شود. 

جماعت احمديه گفت  يراحت حس كردم، اين بهترين مثالِ آموزه هاي اسالم است. پروفيسورِ دانشگاه
پارلمانِ آستراليا گفت كه در جلسه  عضوِ. سپس مشيرِ نشان مي دهدعملي  به صورت آموزه هاي اسالم را

خود را معاف كنيد دل  ساالنه خطابات را بادقت شنيدم و پندهاي شما مرا تحت تاثير گذاشت كه اگر دشمنانِ
شكايات با شموليت در جلسه  اظهار داشت كهكشور  هيتياز كينه پاك خواهد شد. يك نماينده ي صدرِ 

در احمديت ديده  اين اسالم از بين رفت و ميتوانم بگويم كه اگر اسالم دينِ راست است، هاي من درمورد
و نسل هركسي را بدون تميزِ رنگ مردم جلسه ديدم كه  درحينِميشود. مردي از بوركينا فاسو گفت كه 
 نقطه ي مركزئ خطابات امام امنِ دنيا بود.دوست دارند و به آنان احترام مي گزارند. 

ر تالش حق هستم. از كه من در كليسا راهبه بودم. اكنون د اسي بيان كردحضور انور فرمودند كه زني از كرو
گذاشتند. و من به همه امور با بردم. خطابات امامِ جماعت احمديه بر ذهنم تاثيرِ زيادي  جلسه خيلي لذت

بودند. هنگام جلسه كودكان با محبت آب مي  اين جلسه دقت نظر كردم، بعضي دانشجويان هم شاملِ
نقشِ مهمي ايفا كردند. از  اكردند نيز انتظامِ نظافت وغيره همه اين چيزهمي ك را كنترل يفانوشاندند و تر

 ود، از اين چيزهاي زيادي آموختم.چيز بزرگي بيك ميگويند اين جلسه برايم  وي مردي شامل بودند نفيليپي
 افراد جماعت باهم بامهر و محبت مالقات مي كنند. 

نبايد كه  پيدا كند.فرمودند كه اين تاثيرِ جماعت احمديه بايد بعد از اين ايام هم ادامه حضرت اميرِ مومنان 
كه  ايرلند بيان كردجزيره . سپس مهماني از بايد اين روش دوام پيدا كند خودنمايئ چند روزه باشد، بلكهاين 
جزيره اينجا فرصت پيدا شد كه با مردان پاك طينت مالقات كردم. مهماني از  ،بود جلسه نخستين برايم اين

نوجوانان مرا تحت تاثير  سرويس هاينيز جالب بود.  برنامه جلسه خيلي خوب بود، محيط هالند گفت كه
لسه نديدم چه آواي دلم است تا امروز اينجوري ج حرفهاميگويند اين  U.Kگذاشت. سپس ديود مارتن از 

اگر كسي مرا  كه بيان كردندون يد. مهماني از سرالئرا نشان داداسالم  زيبايي تصويرِعالي جماعت است. شما 
فتاد، باور نكردم ولي وقتي خود دند و هيچ رويداد بد به اتفاق نياين اطالع داده بود كه چندين هزار نفر بو

در جلسه چند مهمانِ  بودند. افرادي غير از جماعتظرات نفرمودند اين چندين  حضور اقدس ديدم باور كردم.
 مسلمانان هم شامل بودند نظرات آنان را هم تقديم كنم. 



نبود.  مناقشهحضور انور در ادامه فرمودند كه آقاي الحاج گفت اينقدر انتظامات بزرگ را ديدم ولي هيچ جا 
 مردم به بود. عاديانتظامات بسيار عالي بودند. اين اسالم است كه ديده بودم. معيارِ تربيت كودكان غير 

ولي مثل برادران باهم مالقات مي كردند. شماها همه را عقب گذاشته ايد و  تعلق داشتندكشورهاي مختلف 
كه  بيان كرد يه كوناكرينگدست خدا است. مهماني از به پشت شما كه  دارم. باور گام مي زنيدبر راه راست 

ون عضوِ پارلمان از سرالئ. پيدا ديده نشد نقضيعالي بود. هيچ  امنيتي بسيارمن با پليس وابسته ام، سستم 
است. اينك اسالم را با  ستايشحقيقئ اسالم است و سعي براي گسترش امن قابلِ  تصويرِميگويند احمديت 

براي صداقت جماعت احمديه كافي  هرا باطل مي كنند. اين نشاننظر پيوند ميدهند، احمديون اين  سميترور
تصويرِ حقيقئ اسالم را ديدم. هر سخنرانئ خليفه وقت به  ،ميگويند اينجا آمده ساحلِ عاجاست. مهماني از 

پارلمان  عضوِم است. حقيقئ اسال تصويرِنام خدا شروع شود و به نام خدا به پايان برسد و اين جلسه ساالنه 
مسيحيان هم شموليت  مراسممن در زياد تحت تاثير گذاشت.  مرا گفت كه تقريبِ بيعت عالمگير از كرواسي

بيعت عالمگير مشاهده كردم، آن تجربه ي نادر و شگفت  درحينِكرده ام ولي اين خلوصِ عاطفي كه اين جا 
 ميگذارند ولي اينجا زنان سر پشتمغرب زنان را به روزنامه ي فرانسوي گفت كه در  عضوِآور بود. سپس 

انصاف پسند را تحت تاثير مرد را جايزه ميدهند. فرمودند كه محيط جلسه تاثيري دارد كه هر  بهترين
 ميگذارد.

را پاداشِ خوبي بدهد كه جزو تبليغ  شاملينحضور انور نيز فرمودند كه خداي متعال همه خدمت كاران و 
 ،بود . امسال باوجود سختئ هوا، به سبب كاركناناشندا بايد به دعا ها ياد داشته بكاركنان ر ند.مي شو عملي

ند. همه ي مانند اين، نقص باقي مي مابزرگ نابودنِ ساختمان را حس نكرديم. ولي بهرحال در جلسه كه 
 ليون آنيم 36خبرِ جلسه نشر شد.  358 ي خبريطبق رسانه هاكاركنان اليق تشكر و قدرداني هستند. 

پيام حقيقي اسالم را  و سهجلليون نفر يم 58رسانه هاي اجتماعي  تلويزيون و طبق راه ليون ازيم 31الين، 
ليون يم 128به و تقريبا تا تماشا كردند.  فرد جلسه را ميليون 0.25 رسانه ايم.تي.اي پخش زندهشنيدند نيز بر 

. شكرِ خداي متعال بجا آوريم پيام جماعت و اسالمِ حقيقي بايد نفر اين پيام رسيد. فرمودند كه بر گسترش
ميليون نفر استفاده  60رسانه ديگري اين نشريات را پخش كردند و از اين  10عالوه بر ايم.تي.اي افريقا 

مبيا توي رسانه ي ملي جلسه ات را پخش كردند. اولين بار در گابردند. اين رسانه ها بيعت عالمگير و خطاب
پخش گرديد. بي.بي.سي يوگيندا خبر را نشر كردند. اين همين فضلِ خداي متعال است. فرمودند به  ساالنه



خدا كند كه همه ما مسئوليت . نيكو دهادهم سپاس ميگزارم. خداي متعال همه را پاداشِ  ريرسانه خب بخش
 خود را به طريق احسن انجام بدهيم. 

واپيما از كاندا آمده منشور هنفر به وسيله  350 تقريباً در ادامه فرمودند كه امسال هم گروهي مشتمل بر
نظافت شموليت كردند و از اختتامِ جلسه تا ديروز اينكار را مي كردند و كارِ زياد را به پايان در كار بودند آنها 

باشند. اگر نخير، غلط كردند به آنها ميگويم كه  شنيدهرساند اند. اميد دارم كه اين خدامِ كاندا جلسه را هم 
مرد و زن را جزاي خير  جلسه را بشنوند سپس كارِ نظافت را انجام دهند. خداي متعال همه كاركنان اوال
 د. اده

حضور اقدس در آخر براي نماز جنازه اي سه مرحومين، اعالم فرمودند. اولين جنازه ي خانم زكيه بيگم بود 
احبزاده ميرزا داود احمد بود. وي ص زادههمسرِ پسرحضرت مسيح موعود عليه السالم بود و زاده وي دختر

انجام  عاديانجمنِ لجنه زياد كار كردند و به مادرِ خود خدمت غيرِ  وي در موصيه بود و پنج دختر داشت.
طارق داد. وصف ميهمان نوازي زياد داشت. خداي متعال درجاتش را بلند كند. دومين، جنازه ي آقاي 

سالگي در اثرِ  27. به عمر كار مي كردندو ارشاد مركزيه  در نظارت اصالح ايشانمسعود، مربي سلسله است. 
بودند.  يمخلص جوانايشان بسيار شدند.  فارغ التحصيلاز جامعه احمديه  2014در سال . وفات يافتندبرق 

اشد. خداي مي بوالدين سه برادر و يك خواهر  برعالوه  ايشاننزديك بود. در پس ماندگانِ هم ازدواجش 
در  ايشاند. سومين، جنازه ي آقاي شكيل احمد منير، سابق امير آستراليا است. متعال درجاتش را بلند كنا

از استان بهار بودند. آنها از دهاكه مدرك  و از هندوستان بودندن كريم را ترجمه كردند. زبان مائوري قرآ
در نيجريه قائد تعليم بودند. و در هيئت تبليغئ ايم.ايس.سي گرفتند و به رشته ي تدريس پيوستگي داشتند. 

 1991در سال شته شدند. جماعت احمديه بسيار كار سرانجام دادند. بعد از وقف اولين رئيسِ مبلغين گما
تن و بي نفس بودند. هم از دنيا بهرِ خوبي بردند و بدون اجرت وفرميالدي مدير جامعه احمديه بودند. بسيار 

هم اين چنان مبلغين را به جماعت عطا كند كه از هر نوع  هبه طور مبلغ كار مي كردند. خداي متعال در آيند
 بي نفس و فروتن باشند. آمين.


