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 «4302  مه 03 »جمعه خطبهخالصه 

حضرت .کنید بلکه همیشه به خاطر داشته باشیددعاهای یوبیل خالفت را فراموش ن

 آن دعاها را ذکر نمودند. امیرالمومنین به عنوان یادآوری،

 بنهیم.پیشگاه خدا گردن به  نگرانی هر مشکل ووقوع هنگام در ما باید 

و خادم مردم آقای دکتر مهدی  و وفادار مخلص،فداکار یداد شهادت بی نهایترو

 .ایشان ذکر خیرمفصلهمچنین علی قمر و 

حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط 

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از 4302 مه 03العزیز در 

میرزا مسرور احمد حضرت  سیدناپنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود  4302 مه  03،جمعهروز 

 هجمرطبه جمعه ایراد فرمودند که با تفتوح موردن لندن خالبیت مسجد از  تعالی بنصره العزیز ایده اهلل

 زنده پخش گردید.به صورت  یم تی امختلف روی شبکه ا زبان هایبه 

در آغاز خطبه فرمودند که این لطف بزرگی  اهلل تعالی بنصره العزیزحضرت امیرمومنان ایده سیدنا 

سال تاریخ جماعت  601قرار داده است. را در مسیر وحدت ه او جماعت احمدیهخداوند متعال است ک

نظام  احمدیه گواه این امر است که بعد از وفات حضرت مسیح موعود علیه السالم اعضای جماعت

 به خوبی این امر را می داند که بعد ازن قبول کردند.هر احمدی در جهابا اطاعت کامل خالفت را 

زرگترین ب آن سلسلة خالفت که باید شروع می شد، پیوستن باآمدن حضرت مسیح موعود علیه السالم 

هست.ایشان افزودند:خداوند متعال کسانی را که با نظام خالفت پیوند محکم برقرار می  اشفریضه 

انی برای این هدف قربتوجه می کنند و  عبادت که آنها به ،بدین علت وارث انعام ها قرار داده استکنند

الفت خ یرالمومنین ایده اهلل فرمودند:روزو توحید الهی را در جهان برقرار می کنند.حضرت ام  می کنند



عبادتها و بر توحید استوار ماندن و به سنجش معیارهای نشر و  می کنیم،باید به ما بهبرگزار که ما 

حید متوجه کننده باشد.اگر معیار قرب الهی ما باال نمی رود در آنصورت همایشها،سخنرانی اشاعه تو

 هر مشکل و وقوع ما باید هنگامها،گفتگو های علمی،خوشحال شدن ما هیچ اهمیتی ندارد. فرمودند:

 پیشگاه خدا گردن بنهیم.با دعاها می توانیم به انعام های خداوند نایل شویم بنابر این خیلیبه نگرانی 

ایی که ه برای رفع نگرانی ها و جهت حفظ پیروزینیاز داریم که به سوی دعاها و استغفار توجه کنیم.

 از طرف خداوند حاصل خواهند شد نیاز به دعاها داریم.

ی یوبیل دعاها برخی دعاها فرمودند: لی بنصره العزیز با توصیه برحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعا

ه اهلل به ومنین ایدخاطر داشته باشید.حضرت امیرالمبه را  آنها ه همیشهکنید بلکخالفت را فراموش ن

سپس سبحان اهلل  سپس ورد دورد شریفسوره فاتحه هست  آن دعاها فرمودند:اوالً عنوان یادآوری

وبحمده....سپس ربنا التزغ قلوبنا.....سپس ربنا افرغ علینا....سپس اللهم انا نجعلک...سپس 

 زیاد بخوانید. خیلیرا  این ادعیه.... سپس این دعا ربنا فاغفرلنا ذنوبنا...استغفراهلل....سپس رب کل شی 

و  دارو وفا فداکارمرد بی نهایت مخلص و  تعالی بنصره العزیز در مورد حضرت امیرمومنان ایده اهلل

 جناب آقای دکتر مهدی علی قمر ابن آقای چوهدری فرزند علی که در آمریکا متخصص خادم مردم

فصالً  تعالی بنصره العزیز م.حضرت امیرالمومنین ایده اهللقلب بود و در ربوه شهید شد،سخن فرمودند

ز او پوشش رسانه ها را بیان کردند. ایشان،ذکر خیر اقارب و خویشاوندان ،نظرداد شهادت،شرح احوالروی

 رعطوف و رقیق القلب بود.با هرکسی دلسوزی می کرد و د او خیلیدر مورد ایشان فرمودند:جمله 

شفیق بود و خیلی آدم متواضع و با مهربان و  ،می کرد.با عیال و فرزنداندیگران شرکت  ی و غمشاد

انی قرب ر فراخوانی لبیک می گفت و در اخالص و محبت زیادی داشت.بر ه ای همراه با خالفت رابطه

یده اهلل ا نینماهلل تا حد جنون بود.حضرت امیرالموالی دعوت به  عالقة اوپیشاپیش بود.و های مالی 

روزنامه های یز قرائت کردند.ایشان فرمودند:ن را اشعارش تعدادی از تعالی بنصره العزیز

پاکستان،آمریکا،کانادا،بریطانیا و تعدادی دیگر روزنامه های جهان این قتل بهیمانه را محکوم 

ه این قتل ک تمام این روزنامه هاییه به چاپ رسیده است.روزنام 00 کردند.تاهنوز این خبر در بیش از

 جماعت احمدیه را نیز معرفی کرده اند.،همانجا را محکوم کرده اند

ارش دعا احمدیون پاکستان سفوضع در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز برای 

 کردند و اعالم خواندن نماز جنازه غایب شهید فرمودند.


