
 ن الرحیمبسم اهلل الرحما

 جمال محمد استی افد و دلم جان

 آل محمد است خاکم نثار کوچه

 «5102  ئیهژو 52 »جمعه خطبهخالصه 

رمضان./ محکومیت ظلم و جورها بر فلسطینی ها و  آخر هةالوداع در د جمعةو  لیلة القدراهمیت و برکات 

 سفارش به دعا

 .ملی است ط به اتحاد و یکپارچگینهاده شده است، مربولیلة القدر که به مناسبت آن، نامش  ساعتی 

نتیجة آزمایش ها خوب از آب در بیاد، در آن صورت قربانی ها مقبول است واال آن مجازات و عذاب اگر  

 است.

 5102  ژوئیه 52حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط 

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از

 زیزتعالی بنصره الع ایده اهللمیرزا مسرور احمد حضرت  سیدناپنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود  5102  یهژوئ 52،جمعهروز 

ورت به ص یم تی امختلف روی شبکه ا زبان هایبه  هجمطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترفتوح موردن لندن خالبیت مسجد از 

 زنده پخش گردید.

فرمودند: دهة سوم و آخر هم خیلی سریع دارد می گزرد. عامه مردم در این  اهلل تعالی بنصره العزیزحضرت امیرمومنان ایده سیدنا 

قت دارای اهمیت می باشد و اهمیت که درحقی لیلة القدراز این دو،  الوداع خیلی اهمیت می دهند، جمعةو  لیلة القدردهه به دو چیز 

 الوداع شرحی است که خودشان داده اند. جمعةیف ثابت است اما از حضرت پیامبر صلی اهلل علیه وآله و سلم  و قرآن شر آن

ت معلوم آگاهی بخشیده بود، اما از روایا لیلة القدرخداوند متعال حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم را درخصوص تاریخ معین 

از یاد آن حضرت صلی اهلل علیه و آله و سلم برده شد. به هر حال ایشان  لیلة القدرمی شود که به علت دعوای دو نفر، تاریخ معین 

ه مناسبت تی که برا در شبهای فرد دهة آخر جستجو کنید. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه فرمودند: ساع لیلة القدرند که فرمود

هم  درلیلة القملتی که اتحاد را از دست می دهد،  ربوط به اتحاد و یکپارچگی ملی می باشد. نامیده شد، م لیلة القدرآن نامش 

می شود. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: افسوس که در کشورهای اسالمی اتحاد و یکپارچگی نمانده از آن برداشته 

ه همین دلیل است کبه دهند ه مسلمانان فعالیت ها را انجام همین علت است که اغیار جرأت آن را پیدا کردند که علیبه است، 

اهی که ر اتحاد و یکپارچگی وجود داشت و در کشور اسرائیل ظالمانه مسلمانان فلسطینی را می کشد. اگر در کشورهای اسالمی

ر ببزرگی ن ظلم که این چنی درت کشورهای اسالمی آن قدر بزرگ می شدصورت ق خداوند نشان داده است، قدم می زدند، در آن



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 آنها 

  و امنیت برقرار شود.

م انی در هنگاپیشرفت انس فرمودند: تمام تصمیمات لیلة القدر از بیان معانیبنصره العزیز بعد حضرت امیرمومنان ایده اهلل تعالی 

می فرمایند:  وربط داده  با رشد جسمانید. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه این پیشرفت را شب یعنی در تاریکی گرفته می شو

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 

مجموعة تاریکی هاست و همانجا تصمیم رشد جسمانی انسان گرفته می شود. محیط ظاهری مادر و غذایش، روی نتیجة مادر، 

 ،که او در تاریکی ها می باشد می باشد.  شریعت جهت پرورش بچه به ویژه خالل این روزهاتاثیر گذار بچه حالت اخالقی و صحی 

رشد  ظلمت و تاریکی صورت می گیرد همان گونهکه رشد جسمانی در  ده است. بنابراین همانگونهاط کاری تاکید ورزیخیلی به احتی

و معیار  از ابتدا قربانی کرده باشد می باشد که ه همان اندازهملتی بهر پیوندد. رشد معنوی  ز در تاریکی شب به وقوع میمعنوی نی

یاد داشته ه بقرار می گیرند. ما باید مورد آزمایشات  ،می باشد. فقط عزیزان خداوند لیلة القدرمنوط به  مدت زمان رشد و پیشرفتش

ه مهر و محبت ب به خاطر لیلة القدراست و جستجوی  لیلة القدرو این  ما هم در برخی مناطق مورد آزمایش هستیمباشیم که 

اتحاد و یکپارچگی خودمان را از دست بدهیم، در آنصورت  گیرد اما اگر ما معیار و مالک صورت می فراوان ا سعی و تالشخداوند، ب

یابی همیشه امدر آن صورت پیروزی و ک بدهیمبه خوبی بهره ببریم. اگر قربانی ها را جهت رضایت خداوند  لیلة القدرنمی توانیم از 

می باشند هم ضروری است بعد از آن مطلع الفجر یعنی  لیلة القدرقرین ما خواهد بود. پس مراعات اموری که موجب دسترسی به 

خوبی از  و نتایجعت قربانی است که نزد خدا مقبول بوده نام آن سا لیلة القدرطلوع فجر هم فوق العاده می باشد. ایشان افزودند: 

هندة مژده دنه تنها این اوضاع سرسختانه  ،اندمواجه سخت  ها با اوضاع بسیاربار بیاید. در برخی کشورها احمدی  آن قربانی به

 ، لیلة القدر از تربرکات بیش کسبپیوندند. پس باید جهت می مردم دیگر هم با ما  لیلة القدر، بلکه در نتیجة مطلع الفجر می باشند

 های خود را خاتمه بدهید. ین ببرید. کدورتباشد، ناهنجاری های بین خود را ازب اتحاد و یکپارچگی مان بیش از قبل

دف هحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند: هدف از زندگی انسان، گشتن عبد عبادت گزار است. و این 

ه بار مومن حقیقی این است که سعی کند کواجب است. پس  ای مخصوص به روز یا جمعه خاصی نیست بلکه هر نماز و هر جمعه

با تمام توان خود عمل کند. نیاز ویژه به توجه به عبادت است، این جمعه نیامده است که با خواندن آن  تمام دستورات خداوند متعال

دهیم. ل خود جای آن را برای همیشه در دن بهره برده، به این خاطر آمده است که ما از آرمضان را وداع بگوییم بلکه این جمعه 

 توجهی که طی رمضان به خواندن قرآن داشتیم، آنرا تمام سال جزو زندگی بسازیم و سعی کنیم که به آن عمل کنیم.

پایان به مناسبت  دعا کردند و دربه حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز یک بار دیگر برای مسلمانان فلسطین سفارش 

  خان از قرغزستان، ککر خیرش و خدماتش را بازگو نموده، اعالم خواندن نماز جنازه غایب فرمودند.وفات جناب نعیم اهلل

 

 


