
 
 

 الرحیم الرمحن اهلل بسم
 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2015سپتامبر 25» عید قرباننماز  خطبه خالصه

 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ،سپتامبر  25 جمعه، روز

برای نماز  ،مسجد بیت الفتوح موردن لندن به وقت ایران به 13:10 در ساعت العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

 جهانی شبکه روی که فرمودند ایراد را عید قربان نماز خطبه 13:30و تقریبا ساعت عید قربان تشریف آوردند.

 .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام

کنیم.  امروز ما عید قربان برگزار می فرمودند: بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

 ،براهیم علیه السالمو این عید را در یاد حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل برپا می کنیم. در زمان حضرت ا

حضرت ابراهیم علیه السالم اولین . در اوالد آدم به عمل آمدجهت برقراری توحید  و خانواده،خود  قربانیآغاز 

دادند  ایشان آتش را بر انکار توحید ترجیح آن به آتش افکنده شدند. و در اثرشکستند،  بار جهت توحید بتی را

ر دایشان به دستور خداوند متعال پسر خویش را  کرد. آن آتش را خاموش ،ل نیز توسط باراناما خداوند متعا

که  دندوایشان حضرت اسماعیل را به گونه ای بزرگ کرده ب گفتنی است که .رها کردندزمین بی آب و گیاه 

 نیز برای توحید الهی جهت ذبح شدن آماده شدند. آن حضرت

سر خویش پ حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: این که حضرت ابراهیم برای قربانی کردنِ

اما ایشان وی را هم در  آماده شدند، کار آسانی نبود چون این فرزند به ایشان در نود سالگی اعطا شده بود.

و گیاه که نه چیزی برای خوردن داشت بلکه بسیاری از جانوران جنگلی هم داشت، رها کردند،  زمین بی آب

نبود اما این آغاز فداکاری بود که انتهایش منوط به  یز آماده شدند. این فداکاری معمولیو هم برای ذبحش ن

 بود. ملسو هيلع هللا ىلصزمان حضرت پیامبر 

 یح موعود علیه السالم فرمودند که کاری کهحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت مس

صورت گرفت. هم  ملسو هيلع هللا ىلصآغازش در زمان حضرت ابراهیم علیه السالم شد، انتهایش در زمان حضرت پیامبر 



 
 

راهیم برای حضرت اب در آتش فتنه انداخته شدند. ملسو هيلع هللا ىلصحضرت ابراهیم در آتش افکنده شدند هم حضرت پیامبر 

سیزده سال مکه بلکه تا امروز این سلسله ادامه دارد.  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبر آتش تنها یک بار افروخته شد اما برای 

آن را به منتهای خود  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت ابراهیم جهت سوق دادن به خانه کعبه، آن را بنا کردند و حضرت پیامبر 

رساندند و امروز نیز صدها هزار حاجی آنجا مراسم حج ادا می کنند و میلیون ها نفر به سمت خانه کعبه نماز 

این  ملسو هيلع هللا ىلصاما در زمان حضرت پیامبر  ابراهیم علیه السالم هم جهالت وجود داشتی خوانند. در دوران حضرت م

 ایشان وآشکار شد نسبت به حضرت ابراهیم تایید و نصرت خداوند متعال جهالت به منتهای خود رسیده بود. 

داوند متعال از اما همواره خ شدند نیز مصیبت های بسیاری وارد ملسو هيلع هللا ىلص. به حضرت محمد ش مصون ماندنداز آت

 تمام مکه ملسو هيلع هللا ىلصضرت محمد برای حاما  ندایشان محافظت نمود. معاندان حضرت ابراهیم، خویشاوندان شان بود

گشتند و بجز خدا همه ایشان را رها کردند. خداوند متعال به حضرت ابراهیم علیه السالم  و تمام اعراب دشمن

ه داد که آنان از تعالیم قرآن ب حابینیز چنان اص ملسو هيلع هللا ىلصبه حضرت پیامبر  اوالد بی شماری داد و ،مانند ستارگان

 ستاره های آسمان روحانیت گشتند.منور شدند که  قدری

ادند. د تمام جهان را به سوی خدا سوق را مرکز دایمی توحید قرار دادند و خانه کعبه ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبر 

ملت کتاب کامل و مکمل نازل جهت آن  ملسو هيلع هللا ىلصبود اما بر آن حضرت  به اوج خود و جاهلیت در عرب بی سوادی

انسان گشتند سپس با فرا گرفتن علوم این کتاب انسان با  ،آن زمان شد. با عمل به این کتاب، مردم جاهلِ

خدای گشتند و سپس دین را بر دنیا چنان مقدم داشتند که پرچمدار توحید شده، در سراسر جهان توحید را نشر 

سخنان معنویت، حکمت، امنیت و سالمتی را به تمام  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر  دادند و در پیروی از نمونه و الگوی حضرت

 جهانیان یاد دادند.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: در این زمان خداوند متعال به ما لطف کرده است که 

اختند. س حضرت مسیح موعود علیه السالم را فرستاده است. و ایشان به ما از تعالیم درست و توحید حقیقی آگاه

امروز ما شروط بیعت را قبول نموده، عهد کردیم. و جهت ایفای این عهد باید تمام جهانیان را به سمت توحید 

سوق دهیم. معیارهای عبادت خویش را باال ببریم، از نمازها محافظت کنیم با همدیگر مهر و محبت ورزیم، 

ل این هدف متوجه سازیم. تا زمانی که به این تکبر را از سینه دور بیندازیم و به نسل خود نیز جهت حصو

، انعام ها کنیم عمل را رها اگر د اماتعالیم عمل خواهیم کرد، از انعام های خداوند متعال بهره مند خواهیم بو

 هم ازبین خواهند رفت.



 
 

ویش نداشته فس ختا وقتی که ما ادراک قربانی کردن گوسفند نحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: 

اری احمدی های جدید چنین فداک برهه از زمان نیز در این ..عی نایل شویم.اقباشیم، نمی توانیم به شادی عید و

برای ذبح نمودن گوسفند نفس آماده کنید. جهت  اوالد خویش را هم خود را و هم ...ها را انجام می دهند.

تعال خداوند م. بیاموزید را به آنها تالش بفرمایید و درس مقدم داشتن دین بر دنیا اخالق حسنه شان دررشد

 همه ما توفیق آن دهد.

 ی دست جمعیدر پایان خطبه راجع به برخی دعاها تحریض نمودند سپس خطبه ثانیه خواندند و دعا

 پسس بعد از دعا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به تمام احمدی ها تبریک و تهنیت گفتند و نمودند

 می خوانیم. را اما ما نماز جمعه وانیم نماز جمعه نخوانیممی تعید و روز جمعه جمع شود،  اگرفرمودند 


