بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه«  52ژوئیه »5102

اهمیت و برکات لیلة

القدر و جمعة الوداع در دهة آخر رمضان /.محکومیت ظلم و جورها بر فلسطینی ها و

سفارش به دعا
ساعتی که به مناسبت آن ،نامش لیلة القدر نهاده شده است ،مربوط به اتحاد و یکپارچگی ملی است.
اگر نتیجة آزمایش ها خوب از آب در بیاد ،در آن صورت قربانی ها مقبول است واال آن مجازات و عذاب
است.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در  52ژوئیه 5102
از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه 52،ژوئیه  5102پنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد ایده اهلل تعالی بنصره العزیز
از مسجد بیت الفتوح موردن لندن خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام تی ای به صورت
زنده پخش گردید.
سیدنا حضرت امیرمومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند :دهة سوم و آخر هم خیلی سریع دارد می گزرد .عامه مردم در این
دهه به دو چیز لیلة القدر و جمعة الوداع خیلی اهمیت می دهند ،از این دو ،لیلة القدر که درحقیقت دارای اهمیت می باشد و اهمیت
آن از حضرت پیامبر صلی اهلل علیه وآله و سلم و قرآن شریف ثابت است اما جمعة الوداع شرحی است که خودشان داده اند.
خداوند متعال حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را درخصوص تاریخ معین لیلة القدر آگاهی بخشیده بود ،اما از روایات معلوم
می شود که به علت دعوای دو نفر ،تاریخ معین لیلة القدر از یاد آن حضرت صلی اهلل علیه و آله و سلم برده شد .به هر حال ایشان
فرمودند که لیلة القدر را در شبهای فرد دهة آخر جستجو کنید .حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه فرمودند :ساعتی که به مناسبت
آن نامش لیلة القدر نامیده شد ،مربوط به اتحاد و یکپارچگی ملی می باشد .ملتی که اتحاد را از دست می دهد ،لیلة القدر هم
برداشته از آن می شود .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :افسوس که در کشورهای اسالمی اتحاد و یکپارچگی نمانده
است ،به همین علت است که اغیار جرأت آن را پیدا کردند که علیه مسلمانان فعالیت ها را انجام دهند به همین دلیل است که
کشور اسرائیل ظالمانه مسلمانان فلسطینی را می کشد .اگر در کشورهای اسالمی اتحاد و یکپارچگی وجود داشت و در راهی که
خداوند نشان داده است ،قدم می زدند ،در آن صورت قدرت کشورهای اسالمی آن قدر بزرگ می شد که این چنین ظلم بزرگی بر

آنها روا داشته نمی شد .به هر حال ما که فقط می توانیم دعا کنیم که خداوند متعال مظلومان و معصومان را از ظلم مصون بدارد
و امنیت برقرار شود.
حضرت امیرمومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز بعد از بیان معانی لیلة القدر فرمودند :تمام تصمیمات پیشرفت انسانی در هنگام
شب یعنی در تاریکی گرفته می شود .حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه این پیشرفت را با رشد جسمانی ربط داده و می فرمایند:
از قرآن شریف معلوم می شود که رشد جسمانی انسان نیز در ظلمت های پی در پی صورت می گیرد .تولد یک کودک در شکم
مادر ،نتیجة مجموعة تاریکی هاست و همانجا تصمیم رشد جسمانی انسان گرفته می شود .محیط ظاهری مادر و غذایش ،روی
حالت اخالقی و صحی بچه تاثیر گذار می باشد .شریعت جهت پرورش بچه به ویژه خالل این روزها که او در تاریکی ها می باشد،
خیلی به احتیاط کاری تاکید ورزیده است .بنابراین همانگونه که رشد جسمانی در ظلمت و تاریکی صورت می گیرد همان گونه رشد
معنوی نیز در تاریکی شب به وقوع می پیوندد .رشد معنوی هر ملتی به همان اندازه می باشد که از ابتدا قربانی کرده باشد و معیار
مدت زمان رشد و پیشرفتش منوط به لیلة القدر می باشد .فقط عزیزان خداوند ،مورد آزمایشات قرار می گیرند .ما باید به یاد داشته
باشیم که ما هم در برخی مناطق مورد آزمایش هستیم و این لیلة القدر است و جستجوی لیلة القدر به خاطر مهر و محبت به
خداوند ،با سعی و تالش فراوان صورت می گیرد اما اگر ما معیار و مالک اتحاد و یکپارچگی خودمان را از دست بدهیم ،در آنصورت
نمی توانیم از لیلة القدر به خوبی بهره ببریم .اگر قربانی ها را جهت رضایت خداوند بدهیم در آن صورت پیروزی و کامیابی همیشه
قرین ما خواهد بود .پس مراعات اموری که موجب دسترسی به لیلة القدر می باشند هم ضروری است بعد از آن مطلع الفجر یعنی
طلوع فجر هم فوق العاده می باشد .ایشان افزودند :لیلة القدر نام آن ساعت قربانی است که نزد خدا مقبول بوده و نتایج خوبی از
آن قربانی به بار بیاید .در برخی کشورها احمدی ها با اوضاع بسیار سخت مواجه اند ،این اوضاع سرسختانه نه تنها مژده دهندة
مطلع الفجر می باشند ،بلکه در نتیجة لیلة القدر مردم دیگر هم با ما می پیوندند .پس باید جهت کسب برکات بیشتر از لیلة القدر،
اتحاد و یکپارچگی مان بیش از قبل باشد ،ناهنجاری های بین خود را ازبین ببرید .کدورت های خود را خاتمه بدهید.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند :هدف از زندگی انسان ،گشتن عبد عبادت گزار است .و این هدف
مخصوص به روز یا جمعه خاصی نیست بلکه هر نماز و هر جمعه ای واجب است .پس کار مومن حقیقی این است که سعی کند به
تمام دستورات خداوند متعال با تمام توان خود عمل کند .نیاز ویژه به توجه به عبادت است ،این جمعه نیامده است که با خواندن آن
رمضان را وداع بگوییم بلکه این جمعه به این خاطر آمده است که ما از آن بهره برده ،آن را برای همیشه در دل خود جای دهیم.
توجهی که طی رمضان به خواندن قرآن داشتیم ،آنرا تمام سال جزو زندگی بسازیم و سعی کنیم که به آن عمل کنیم.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز یک بار دیگر برای مسلمانان فلسطین سفارش به دعا کردند و در پایان به مناسبت
وفات جناب نعیم اهلل خان از قرغزستان ،ککر خیرش و خدماتش را بازگو نموده ،اعالم خواندن نماز جنازه غایب فرمودند.

