
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «6102 ژوئن 62» جمعهنماز  خطبه خالصه

 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 6102 ژوئن 62 جمعه، روز

 بامعمول  طبق که فرمودند ایراد را جمعه خطبه ،مسجد بیت الفتوح موردن لندن از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

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

ه اقتباسی از نوشته های حضرت مسیح موعود علی بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

لیه السالم فرمودند: جماعت ما نباید فقط به گفتار حصر کند، السالم را تقدیم کردند در آن حضرت مسیح موعود ع

 آن خداوند متعال مرا مامور کرده است. الح ضروری می باشد و به سببهدف اصلی این نیست. تزکیه نفس و اص

س خود و همیشه پاک نگه داشتن پاک را جزو ایمان و عمل به دستورات خداوند متعال و اصالح نف اموری منجمله

ات رای ادای حق بیعت الزم است که به دستوربرنامه زندگی بسازید. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: ب

در چق کهرا مورد محاسبه قرار دهیم  خداوند متعال روی بیاوریم و به آن عمل کنیم. در محیط خاص رمضان باید خود

ر داده ایم. خداوند متعال دستور داده است که بندگان رحمان روی زمین مه زندگی قراجزو برنا به فرامین خداوند متعال

 نجیب و ه به این توجه می کند که متواضعه می روند و تکبر نمی ورزند. بنده حقیقی رحمان به ویژبا آرامش و وقار را

  دعواها و فتنه های را فراهم ساخته است. این روزهای رمضانخداوند متعال جهت اصالح ما باشد، از تکبر پاک باشد. 

بر  واضع بگردید که هیچ کسیمنیت تالش کنید. تا این حد متموده برای برقراری اخود را رفع ن محیط جامعه، خانه و

. اصل اردند یفرمودند: عربی بر عجمی و عجمی بر عربی فوقیت ملسو هيلع هللا ىلص. حضرت پیامبرنکند و مفاخره فخر دیگر کسی

دت خداوند متعال از تکبر به ش چیزی تقوا است. حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند: از تکبر بپرهیزید چون

ه نجات مراه خانوادید و به هتا هالک نگرد شما نباشد ید که هیچ شعبه ای از تکبر در وجودبیزار می باشد. سعی کن

و تا اندازه ای که انسان از انسان  .که امکان آن وجود دارد ر و عشق بورزیدمه متعال تا این حد خداوند پیدا کنید. به

داوند خپاک و غریب و فقیر باشید تا بر شما و دل دارای فکر  خویش بیم داشته باشید. شما دیگر می ترسد، از خدای

 متعال رحم کند. 



 
 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند که خداوند متعال عادت ندارد 

جزی کند، خداوند متعال وی را ناکام و نامراد بمیراند. کسی که به سوی خداوند کسی که در محضر او تواضع و عا

، هیچگاه دکسی که با خداوند متعال رابطه مستقیم می دارضایع نمی کند. هیچگاه متعال می آید، خداوند متعال وی را 

رنج و درد نمی شود، برای دد. شخصی که در محضر خداوند متعال خالصانه خم شود، هیچگاه دچار نامراد نمی  گر

می ضایع ن هیچگاه کسی که با خداوند متعال ذره ای رابطه می دارد وی خود بخود راه حل پیدا می شود. هر مشکلش

 ت،اهم ساخته اساین روزها را به فضل خود جهت ایجاد تحوالت خوب و استجابت دعا فر لبنابراین خداوند متعا گردد.

باید در این روزها به این امور توجه شود. حضرت امیرالمومنین فرمودند: ماه رمضان تاجایی توجه ما را به عبادت ها 

 وظیفة مومن ،در این روزهادای این حقوق ا حقوق جامعه نیز متوجه می سازد بنابراینمعطوف می کند، آنجا به ادای 

 برایایشان در این ماه جهت ادای حقوق بندگان مخصوصا آمده است که در روایات  ملسو هيلع هللا ىلصاست. درباره حضرت پیامبر

افزودند:  بود. حضرت امیرالمومنین یشان بیش از بادتندسخاوت ا آنقدر بسیار خرج می کردند که مثالفقرا و مستمندان 

توجه بنده رحمان و عبد حقیقی را به ادای حقوق بندگان عبادت تا جایی به ادای خداوند متعال متوجه می سازد آنجا 

گر کسی این حقوق را ادا نمی کند، وی مومن نیست بلکه از کسانی می باشد که متکبر و وف می سازد. انیز معط

وی اخالق عالی داشته باشد. در اثر ادای این حقوق که انتظار دارد  بدیخداوند متعال از هر عا خودپسند است. بنابراین

 عبادت ها مورد قبول قرار می گیرد.

ان، والدین، اقربا، ایتام، مستمندان، همسایگ ، حقوقِحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: در این حقوق

حضرت امیرالمومنین بعد از بیان تمام این حقوق فرمودند: اعضای جماعت باید شامل می باشد.  مسافران و زیر دستان

تعلیم زیبایی است که صلح و آشتی ایجاد می کند و در جامعه  آن ،همیشه این اهمیت را در نظر داشته باشند. این

یی که حق خدا و بندگان را ادا می ید و بر آنهاامنیت برقرار می کند. خداوند متعال در این روزها خودش نزدیک می آ

. حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند: اگر می خواهید که خداوند متعال در آسمان از شما فضل می کند کنند،

. شما بر زیردستان و همسران و برادران مستمند خود ترحم از یک شکم برادر دوباهم چنان گردید که  راضی شود،

 آسمان بر شما ترحم شود.کنید تا در 

در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به مناسبت درگذشت خانم هدایت بی بی همسر جناب عمر 

احمد درویش قادیان و به مناسبت درگذشت جناب موالنا محمد احمد ثاقب، واقف زندگی و استاد اسبق جامعه احمدیه 

 خواهند خواند. ببر ایشان نماز میت غایبعد از نماز جمعه اعالم کردند که  ذکر خیرشان کردند و 


