
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «5112 ژوئن 19جمعه نماز  خطبه خالصه

 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5112 ژوئن 19 جمعه، روز

طبق معمول  هک فرمودند ایراد جمعه خطبه ،ندنمسجد بیت الفتوح ل از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

  .گردید پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه با

ول امروز روز پربرکت جمعه و روز افرمودند:  بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن 

د که در روز جمعه ساعتی وجود دارد که در آن خبر دادن ملسو هيلع هللا ىلصماه مبارک رمضان است. حضرت پیامبر اسالم 

 مستجاب می شود. سپس ایشان افزودند: ماه مبارک رمضان ،مومن هر دعایی که از خداوند متعال بخواهد

درب های بهشت باز می شوند و درب های جهنم بسته می شوند. رحمت الهی در این ماه  وقتی فرا می رسد،

جهت جذب افضال  ملسو هيلع هللا ىلصطور ویژه جوش می زند و باران نعت و رحمت بر مومنان می بارد. حضرت پیامبر به

 همچنین نباید شر بپا نباید بیهوده حرف زد، الهی برخی شروط را تعریف کردند که در این روزهای رمضان

ند با استجابت دعا پیو رارمضان مبارک  اوند متعال ماهخد کرد، نه به کسی فحش داد و نه با کسی دعوا کرد.

در رمضان پس از به جای آوردن عبادات از من چیزی بطلبند، به آنها  بندگان من اگر :و می فرماید زده است

بگو که من بسیار نزدیک شان هستم و دعای دعاکننده را مستجاب می کنم. جمعه هایی که در رمضان می 

است  دعا ها نیز شب های قبولیت بشبرابر می شود. روز هم روزهای استجابت و  آیند، اهمیت شان دو

 هم روز هم شب در دعاها سپری کنید خالصه ما باید از این روزها هرچه بیشتر استفاده کنیم.بنابراین 

می  به عبادت روی صانهخالبرای خدا د: هنگامی که مومن حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودن

می کند و هم در رشد و نیکی بت دعا را مشاهده می کند، آنجا هم در تقوا آورد در اثر آن تاجایی که استجا

د و در کنن می را قبولفرامین خداوند متعال  مان کسانی بهره می برند کهایمان و ایقان. از برکات رمضان ه

کنند. مومن حقیقی را باید که این روزها را در کمال تواضع با اعتراف ضعف های خود، می  ایمان تقویت پیدا 



 
 

 رمضان نیز این خانهبلکه بعد از  در دعا کردن سپری کند. این حضور شما در نمازهای جمعه عارضی نباشد

 ما رارد که خداوند متعال یکایک دعا کاین  باید  ویژه خدا را همین گونه آباد سازید. در این روزها به طور

ا خشیت و ر م. تاوقتی که ددهد که تقوا را پیشه کنیم. تقوا نام خشیت و بیم از خداوند متعال استتوفیق ب

گناهان ما چشم پوشی خواهد کرد و ما در پناهش خواهیم ماند.  باقی خواهد ماند، خداوند متعال ازخوف الهی 

ی ایمن از تباهبت و عشق به خداوند متعال. تاوقتی ما به خداوند متعال محبت خواهیم ورزید، خشیت یعنی مح

السالم  هبسیار غیور است. حضرت مسیح موعود علی ند متعال نسبت به محبت بندگان خودخواهیم ماند. خداو

عبد خداوند  کمال تواضعبنابراین در حال وصیه کردند. به پیشه کردن تقوا ت کرات به ایمان آورندگان خویشبه 

 قرب به خداوند متعال تالش کنید.متعال بگردید و برای رشد در ت

ی به بندة خویش بسیار خوشحال محضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: خداوند متعال بر تو

 برای قبول کردن توبه بنده خود و راضی گردیدن اسباب زیادی و او داوند متعال از مادر مهربان تر استگردد. خ

ل به این سبب قرار داده است که بنده اگر باوجود خداوند متعانیز را م ساخته است. این ماه رمضان از وی فراه

وشحالی با خخداوند متعال  ند،و بیاید و توبه کاشتباهات و گناهان تمام سال به علت محبت و عشق به طرف ا

د اوست. خوشقاوت قلبی بدبختی  از بهره ای نبرد، ایناگر بنده کند اما باوجود این همه امکانات  وی را قبول

ما ما ا افزودند: شیطان از هر راهی برای گمراه کردن ما تالش می کندمومنین ایده اهلل تعالی حضرت امیرال

ی م اوند متعال بگردیم و در اثر آن ماعبد حقیقی خد یستیم و از حمالتش مصون بمانیم وباید در مقابل آن با

ا که به سود شخصی می رسیم، آنجا جماعت نیز به ببریم. از این عمل تاآنجفیض حقیقی از رمضان توانیم 

متنج به ترقی جماعت می گردد.  ،تقوانیکی و ثمرات نایل خواهد شد. اصالح و پیشرفت اعضای جماعت در 

تح من رمایند: ترقی و فحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت مسیح موعود علیه السالم می ف

از خداوند متعال ترقی جماعت بطلبیم و بسیار زیاد به باید از طریق دعاها صورت خواهد گرفت. بنابراین 

وسعت بدهید در جهت فتح د نکنید بلکه آن را را محدود به خود یا عزیزان خودعاهای خود عبادتش بپردازیم. 

م بسیار دعا کنید. خدا کند که او ضعف های ما را رفع نموده، از گناهان ما چشم پوشی کند به و غلبه اسال

هیم. دبتوانیم اسالم را در کلیه ادیان غلبه بطاقت و قوتی ایجاد کند که توسط آن فضل خود در ما چنان 

خداوند متعال در اعمال و توان ما قوت ایجاد کند. با نیکی ها وابستگی ایجاد شود، تقوا در دل های ما استوار 

این رمضان باعث شود که بتوانیم این تمام کند که  گردد، هر عمل و گفتار ما طبق رضایت الهی بگردد. خدا

 عمال شایسته را انجام بدهیم. آمینا


