
 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «5102مارس  6» جمعه خطبه خالصه

 و حیات بعد الموت ایمان بر باید محور افکار شما امروز ارزشی ندارد، اصل چیزی فردای شماست.

 باشد. محاسبه

 جمع کنیم. را آخرت سرمایه حیاتشروع نکنیم، نمی توانیم  اگر ما از امروز آمادگی

عمال نیاز به اداشتن خویش  در فضا همیشه بیماری های معنوی شیوع پیدا می کنند. جهت مصون

 عالج است.مداوم و 

 صرهبن تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102مارس  6در العزیز

 میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5102 مارس 6 جمعه، روز

 فرمودند رادای جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

 .یدگرد پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه باطبق معمول  که

یات آ بعد از تالوت و ترجمه بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی امیرالمومنسیدنا حضرت  در آغاز خطبه

رای شود و بمی نداده به گناه اهمیت  کهین است فرمودند که علت هر گناهی اسوره الحشر  51و  01

شود. و همین سهل انگاری انسان را مرتکب گناهان بزرگ می سازد می تالش ن ن ماندن از آنمصو

بعد  ندگیمل بر زو انسان آهسته آهسته نیکی ها را فراموش کرده، و از تقوا دور می شود و ایمان کا

اوند متعال وی مومن نمی ماند. خداوند متعال در این ر نظر خدو سپس د از مرگ را از دست می دهد



به همین موضوع متوجه ساخته است که فقط به فکر دنیا نباشید بلکه به فکر راجع  مومنان را آیات

حاسبه و م ر حیات بعد الموتایمان ب محور افکار شماباید ی باشید که آن فردای شماست. اصل چیز

رت موفقیت در دنیا و آخبرای می فرمایند که خداوند متعال  حضرت خلیفه اول رضی اهلل عنه باشد.

 ودر زیست دنیوی هم ین روش ، با ادیباشفردا نگران برای امروز  است که آدمبیان کرده  را راه این

ر این آدم نه تنها د ولتنظر نفس که تعلیم قرآنیبا عمل به این خرت بهتری ایجاد خواهد شد. هم در آ

توانیم  گردد. ما هیچگاه نمیبه فضل خدا به موفقیت نایل می در آخرت نیز  روز می شود بلکهدنیا پی

شروع جهت آن دار القرار در آمادگی را م مگر این که از امروز جهت آخرت سرمایه حیات جمع کنی

خداوند . انیمخومی طبه نکاح هم ات در خه این آیحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند ک کنیم.

به امور مختلف تاکید کرده است مثال انساب رحمی را رعایت کنید،  در آیات خطبه نکاحمتعال 

ه کنید چون شبر شما الزم می شوند آنها را ادا کنید، راستی را پی دواجبا این عقد ازمسئولیت هایی که 

 نید.را پیدا می ک دستورات خداوند متعالعمل به و انساب  تداومتوفیق اعمال نیک و  توسط راستی

د شما اوال در ،نه تنها در ذات شما نیکی ها ایجاد خواهند شد بلکه به سبب این روش با اینسپس 

بنابراین اگر خانواده هایی که به علت امور ریز و معمولی خانه  هند داشت.انیکی ها ادامه خوهم 

نها در آنصورت نه تکنند  و تعمق ند، اگر بر این دستورات خداوند متعال عملمی دهرا به باد  خویش

 تربیتدرست ن سکون و آرامش را برقرار خواهند کرد بلکه فرزندان خویش را نیز در خانه هایشا

 خواهند کرد و آنها را به سوی تقوا سوق خواهند داد.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که مردم وسایل و نیازهای دنیا را همه چیز می پندارند. 

 و سپس به خاطر تنبلی و بی دهند ترجیح میبدون احساس تکیه های دنیوی را بر تکیه به خدا 

را اهمیت نمی دهند. حضرت خلیفه اول رضی اهلل عنه فرمودند  ین جهان و آخرتلیاقتی خویش آینده ا

که باید مومن هر کاری که انجام دهد، قبل از آن، بسنجد که نتیجه آن چه می شود، اگر این اصل 

ستور آید. خداوند متعال با دهم به دست می  تقوا پیشه کردنبه  را مدنظر داشته باشد، آنوقت توفیق

امور جامعه و کاروبار و کشور و  در ه گرفته تامتوجه ساخت که از امور خانما را  داشتن بر فردا نظر



ور د ود برده شود، از دین و ایمانفریب سهر روشی که در آن با  تقوا را در پیش گیریم. بین المللی

ن ایمان از امتحانات دنیوی خیلی زیاد است و در نتیجه آن همیشه یاد داشته باشید که امتحا می برد.

دل های خویش را مورد محاسبه قرار  این پنداربا  ما باید دنیا و آخرت هر دو به باد می روند. پس

 را می بیند.کارهایم  اشته بایم چون که خداوند متعالو بر انجام هر کاری نظارت د دهیم

تب خطرناک ااهلل تعالی فرمودند که بیماری معنوی از بیماری جسمانی به مرحضرت امیرالمومنین ایده 

بیماری های معنوی پیوسته شیوع دارند. بنابراین جهت مصون ماندن خویش  تر است. در این جامعه

 حالت وشه اعمال مداوم و عالج است. نباید مومن هیچگاه از خشیت الهی عاری باشد. همینیاز به 

آیت دومی که تالوت کردم در  ا به خاطر پیشه کردن تقوا مورد محاسبه قرار دهید.خویش رکارهای 

ایشان  .را فراموش کرده اند ه مثل آنان نگردید که خداوند متعالآن خداوند متعال تاکید کرده است ک

داوند منکر وجود خ ، کسانی کهموع مردم هستند که از خدا دور به نظر می رسند. یکافزودند که سه ن

متعال هستند، دوم آنهایی که ایمان حقیقی بر خداوند مقتدر ندارند و سوم مردمانی که در کارهای 

به این سو توجه نمی کنند که  دنیوی آنقدر مشغول شده اند که خداوند متعال را فراموش کرده اند.

نند می ک نماز فرض قرار داده است. کسانی که خداوند متعال را فراموشتا خداوند متعال در روز پنج 

و  در معنویت افت می کنندو هم  می شوند دچار انحطاط اخالقیهم ی رسند که به روزی م آنها

داوند خ سرانجام آرامش ذهنی ازبین می رود. ایشان افزودند که خداوند متعال می فرماید که اگر شما

ه باز فاسقان خواهید گشت و فاسق کسانی هستند که  را فراموش خواهید کرد، در آنصورتمتعال 

دستورات خداوند متعال عمل نمی کنند و از اطاعت بیرون می شوند. بنابراین یکایک ما باید سعی 

تور خداوند متعال انجام دهد. به جای نگاه به سودهای عارضی و کند که هر کار خویش را طبق دس

 گذرا به فردای خویش نظر داشته باشد. خداوند متعال به ما توفیق این بدهد.آمین

 


