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 «5102 آوریل 01» جمعهنماز  خطبه خالصه

 ند.کو حقوق بندگان را نیز ادا بابد یقرب الهی را بباعث می شود که با فروتنی  جلوی خدامومن  سر فرود آوردن 

 ه است که در نماز خشوع را پیشه می کنند.به آنها داده شد رستگاری یقینیتضمین 

مراهی و گ شد واال آدمی در چاه ذلتقرار باند متعال تا وقتی برقرار می ماند که با فرستاده او رابطه بررابطه با خداو

 می افتد.

 در زیزالع بنصره تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعهنماز  خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 آوریل 01

 ایده احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5102 آوریل 01 جمعه، روز

 به ترجمه ابطبق معمول  که فرمودند ایراد را جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل

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

از سوره المومنون را تالوت فرمودند، ترجمه  3و  5ه در آغاز آی بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

 در نماز فروتنند. حضرت امیرالمومنین معنایآن دو آیه بدین قرار است که به یقین مومنان پیروز شدند، آنهایی که 

لغوی خشوع را بیان کردند و فرمودند که در این یک کلمه تصویر عبادت و نماز مومن حقیقی کشیده شده است. با 

عاجزی و فروتنی و محو کردن نفس خویش و با خشوع و خضوع سر فرود آوردن در پیشگاه خداوند متعال آنجا که 

هم ادا می کند. سپس  را حقوق بندگانو   حقوق خداوند متعال آنجامتعال را به دست می آورد،  مومن نزدیکی خداوند

یز نو منیت  رهایی از چنگ تکبر در مفهوم این آیهشوند که مسایل دنیوی او حل شوند. این نمازهای او باعث می 

در زندگی روزمره نیز به این عمل می کند و تالش پایین نگه نمی دارد بلکه نگاه را فقط در نماز مومن و می باشد 

می کند که از بدی و زشتی های جامعه مصون بماند. معنای رستگاری مومنان بسیار گسترده تر است. حضرت 

عنوان کردند و فرمودند که در این آیه به یقین تضمین رستگاری را معنای کلمه فالح  لغت، امیرالمومنین از فرهنگ



یشه کردن پت که تالش دارند که از صفت رحیمیت خداوند متعال فیض ببرند و شرط اول آن به مومنانی داده شده اس

است. حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که اولین مرتبه معنوی مومن آن  در نمازها و عبادت ها فروتنی

 .حالت خشوع و رقت و سوز و گداز است که در نماز و ذکر الهی به مومن دست می دهد

به  و همانند نطفه است. حالت خشوع در نماز برای وجود معنویحضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که 

در  همخفی می باشند. به طوری که نطف ،نطفه در ،ت و شکل و شمایل انسان کاملتمام قوا و صفا نیز طور معنوی

 سپس آن دارای تمام صفات انسانیشود و متولد رت بچه سالم و به صو باعث می شود که جنین صورت گیرد ،رحم

ونه گ راه سلوک معنویت را گزرانده از لحاظ معنویت به درجه انسان کامل می رساند. به ،خشوعحالت همچنین  گردد. 

 عنیی روحانیابتدایی ای که نطفه تا وقتی در معرض خطر وجود دارد که با رحم مادر تعلق بگیرد، همچنین حالت 

ه برقرار نکند. پس در نطفه و در مرحله ابتدایی بطخدای رحیم راخشوع تا آنگاه از معرض خطر بیرون نیست که با 

معنویت یعنی خشوع فقط این تفاوت وجود دارد که نطفه محتاج کشش رحم می باشد و خشوع نیاز به کشش خدای 

انسانی اولین مرحله است و تاوقتی که رحیم دارد. این مطابقت جالب و عجیب است که چنانکه نطفه برای وجود 

هیچ است همچنین خشوع برای وجود معنوی اولین مرحله است و تا وقتی کشش کشش رحم به وجود نیاید، آن 

 هیچ است. ،نباشد، این حالت خشوع میان خدای رحیم

ستاده خداوند است که با فر برقرار متعال تاآنگاه خداوند با یحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند که تعلق آدم 

این ری افتد. بنابی مگمراه و چاه ذلتآدمی در ، اشد، هنگامی که این تعلق گسسته بشودب برقرار متعال هم تعلق

جهت فیض بردن رحیمیت خداوند متعال تالش شود، و برای برقراری نزدیکی با و ، داشت بیماز خدا پیوسته باید 

دیدن چند خواب صادقه  خاطر مستجاب شدن چند دعا و به علت خداوند متعال و جذب افضال او سعی به عمل آید. به

د، رحیمیت او می کنناز کرد. این فضل خداوند متعال است که او تالش پیوسته آدمی را که وی برای جذب  نباید

آن عمل ما،  از هرشرف قبولیت می بخشد. ما باید به عاقبت خود نگاه داشته باشیم تا با جذب رحیمیت خداوند متعال 

. نندپیشرفت می ک و فروتنی شمار ما در آنان باشد که در عبادت کودک معنوی متولد شود که سالم و کامل باشد.

 در وی ،ر قبل از شروع نمازان نمازش فرق واضح وجود داشته باشد، اگپایشروع و  برای مومن الزم است که بین

د. هر روز موجب شود که ما به ضعف های خود پاک باشباید نماز دلش از آنها  پایان تکبری یا منیتی وجود داشت، با

د که در نگاه باش هر یک از ما از آنهاییو پی ببریم و افضال الهی را بیش از پیش جذب کنیم، همیشه استغفار کنیم، 

 رستگارند. آمینخداوند متعال 

 


