
 
 

 الرحیم الرحمان اهلل بسم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2102 آوریل 24» جمعهنماز  خطبه خالصه

اهمیت و  بر موضوع بصیرت آفرین میان روحانیت، اخالقیات و مادیت. خطبه ارتباطدلنشین بیان 

 دین. به نیاز

مه ه به انسان ند متعال درستی اخالق و پیشرفت مادی را تابع دین قرار داده است تا با آن،خداو

 چیز حاصل شود.

 الزم است کهایمانی  ،می تواند تمام جهان را به دست بیاورد اما برای آن با حصول دین حق،آدم 

 رضایت خدای تعالی را جذب کند.

 یتعال اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعهنماز  خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 آوریل 24 در العزیز بنصره

 رزامی حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 4102 آوریل 42 جمعه، روز

 ایراد ار جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور

 هزند صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه باطبق معمول  که فرمودند

 .گردید پخش

جوانان  بی دینان جلوی امروزه: فرمودند بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

مهم اخالق خوب که  مطرح می کنند را عموما این سوال ،مردم دیگر جامعه مخصوصا و در مقابل



 
 

دین چه حاجتی می د، پس برای هم که به اخالق خوب سوق می ده و تحصیالت دنیوی هستند

 ،خطبه حضرت مصلح موعود ن در پرتوحضرت امیرالمومنی یاد می دهد.را اخالق  ماند زیرا دین نیز

را عنوان کردند که اخالق خوب، پیشرفت مادی، و دین باهم چه ارتباطی دارند و اسالم درباره این 

دین، ان درمی تفکیکآن چه رهنمایی می کند. حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه می فرمایند که 

سخت است. کسی که به دین اعتقاد دارد، که مربوط به جسم او باشند، اخالق و نیازهای انسانی 

همچنین نمی تواند بگوید که دین مرا از دنیا بی نیاز ساخته  پندارد.ب اخالق را از دین جدانمی تواند 

نیازی  هیچ چیز که من دیگر به رز فکراین ط ندارم.دنیا  به نیازیدیگر هیچ است بنابراین من 

ارند اما د د. گویی دین، اخالق و پیشرفت مادی باهم ربطمتوقف می سازرا پیشرفت انسانی ، ندارم

معلوم می شود که مادیت، اخالق و دین آنقدر نزدیک  دارند. با دقت نظر باوجود آن باهم فرق نیز

ز کجا شروع می شود و به کجا هم هستند که آدم معمولی نمی تواند درک کند که مرز اینها باهم ا

 دقت کنیم. ملسو هيلع هللا ىلصباید به حیات پاک حضرت پیامبر ،تمام می شود برای درک آن

تمام امور مربوط به روحانیت،  ملسو هيلع هللا ىلصحضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت پیامبر

ر دمتاسفانه چیز را ایشان بخش دین قرار نداده اند.  توضیح داده اند اما هر را اخالقیات و مادیت

. ما خوش را پدید آورده است اده، جهالت عجیبینظر خود را جزو دین قرار در حاضر هر کسی عص

ودند هنمایی فرمار از این خرافات مصون داشته،بختیم که حضرت مسیح موعود علیه السالم ما را 

 ملسو هيلع هللا ىلصنگاه کنید. حضرت پیامبر ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبرسمت همیشه به  ،حقیقت امور کجهت دردر که 

به جای آوردن، اسالم حقیقی است. ایشان  یدر هر امر اعتدال پیشه کردن، و حق کار فرمودند:

 حق نیزفرمودند که بی شک عبادت بسیار مهم است اما بر تو جانت و همسرت و همسایه ات 

وقتی هر کسی در جامعه با این طرز فکر عمل خواهد کرد، آن جامعه از لحاظ روحانی، دارند. 

 اخالقی، و مادی به پیشرفت عالی خواهد رسید.



 
 

ودند: خداوند متعال در این زمان حضرت مسیح موعود حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرم

 را در شرایطیالی ماموران خود ح جهان مبعو  کرده است. و خدای تععلیه السالم را جهت اصال

و دنیا را به مقام دنیا قرار  اخالق اخالق را به محل را به جای دین و نستد که ایشان دیمی فر

ه رسیدن بمی آورند اما این هر سه باهم ارتباط خاصی دارند. با  را می دهند. به ظاهر پیام معنوی

 یزناخالق پیشرفت مادی  درستی و همراه درست شدن اخالق الزامی می باشد ،کمال در معنویت

هم ش دین و که در دنیا پیشرفت می کند، اخالقاما این درست نیست که کسی  است؛ ضروری

بنابراین خداوند  بوده او به طرف خودآوردن ند معتال از خلق انسانیت، درست باشند. هدف خداو

ق و ترقی مادی را تابع دین قرار داده است تا کسی که به طرف دین توجه متعال درستگی اخال

 شرفتپی به تمام ورد. خداوند متعال می فرماید که مومن کاملت بیااز خود به دس را بقیما کند، 

تمام تالش او فقط برای دنیا می باشد. پس  ی که دنیاطلب باشد،دست پیدا می کند اما کس ها،

کار مشترک جدا وجود دارند اما یک راه هایراهکار چیز، به این سهآشکار گشت که جهت رسیدن 

به خداست. با تالش برای اخالق، اخالق خوب ایجاد می شوند،  جستن باشد و آن با تقربهم می 

خود محدود  رهیجه هر تالش در داید اما نت، اموری مادی حاصل می شونمادیامور با سعی برای 

ا ر آنها هم معنویت هم اخالق و هم دنیا ،یدا می کننده به معنویت دست پماند؛ اما کسانی ک می

پس با دین حقیقی می توان به تمام چیز رسید. اما برای آن نیاز به ایمانی است  به دست می آورند.

که رضایت خدای تعالی را جلب کند. کسی که ایمانش کامل باشد، چطور ممکن است که اخالق 

ا و ، امانت، تقواگر آدم تمام ابعاد اخالق را پیشه کند و به آن عمل کند، صداقت عالی را رها کند.

ش بیمن مو بایدحاصل خواهد شد. بنابراین  آورد و با این، دنیا نیز به دست خواهد طهارت همه را

 تالش کند. تمعنوی از همه به سوی پیشرفت در

 


