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 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ژوئیه 03 جمعه، روز

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

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

ظام ئوالن نو مس غانمسئولیت تمام مبل فرمودند: بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

گیرند، و برای عمل به این دستورات که در قرآن شریف آمدند، در پیش  را جماعت است که دستورات خداوند متعال

تذکر دهند. و جهت انجام این مسئولیت اول از همه باید خود را مورد محاسبه قرار دهند که آیا آنان با نیز به دیگران 

اعضای  دنجاه در صسرمشق بگردند. اگر چنین صورت پذیرد، پالگو و ن خداوند متعال تالش دارند که عمل به فرامی

صالح خویش، به جهانیان نیز از معیارهای پایبند به فرامین خداوند متعال خواهند شد. و این گونه فارغ از ا جماعت

اصالح انسان است. این ماه تاجایی که به ما به سوی عامل بزرگی جهت  آگاه خواهیم ساخت. ماه رمضان بلند اخالق

می کند که به ضعف های خود توجه کنیم و برای اصالح آن کوشش نیز عبادات متوجه می سازد، آنجا خاطر نشان 

اید از روزه بدون عذر موجه نب کنیم. معیار ایمان آورندگان به حضرت مسیح موعود علیه السالم باید بسیار بلند باشد.

سنت  قرآن نیز از عه فراوانهمچنین در ماه رمضان مطال شود ادا ه حق عبادتک الش کنیدد. باید تنیرباز زگرفتن س

که  کنید تالش بیش از همیشه .پردازیدب به نمازهای نافلهباید  .عبادات بسیار ضروری استخالصه است.  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر

 ازید.شگی زندگی سجزو همی را که عبادات این ماه تالش کنیدسپس  ای خویش را در ذکر الهی مشغول کنیدزبان ه

اوند متعال خد عبادت حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: در قرآن کریم دستور داده شده است که به

ایشان افزودند: هنگامی که به من شکایت می شود که برخی کارکنان و  ایجاد شود. بپردازید، تا در دل شما تقوا

مازها از نبسیار شرم می آید. باید  هم نماز نمی خوانند، عت در مساجد نمی روند حتی در خانة خودمسئوالن نظام جما

 . و به ترقیات معنوی نایل شوید ی را جذب کنیدافضال اله دات خود حفاظت کنید تا بتوانیدعباو 



 
 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی افزودند: خداوند متعال به ما دستور داده است که در امانت خیانت نکنیم. حضرت 

ت که خداوند متعال فرموده اس خیانت نکنید. گرفتند که عهد مسیح موعود علیه السالم به طور ویژه در شروط بیعت

و حقوق بندگان را ادا کند. و خیانت در ادای حقوق باعث می شود  ملسو هيلع هللا ىلصخائن نمی تواند حقوق من، حقوق پیامبر گرامی 

دل ند: فرمود ملسو هيلع هللا ىلصرا قبول نمی کند. حضرت پیامبر عبادات چنین فردی خداوند متعال که از تقوا دوری شود در نتیجه 

نمی تواند خیانت کند. به خاطر خدا خالصانه کار کردن، خیرخواهی همه، درمیان جماعت  در ارتباط با سه امرن موم

ذکر شده است. حضرت  هم حق خداوند متعال و هم حق بندگان و هم وفادار بودن به جماعت روایت بودن. در این

سالم تند. حضرت مسیح موعود علیه ال، به ادای امانت ها متوجه ساخامیرالمومنین ایده اهلل تعالی با توضیح این سه امر

ت. یسدست نمی کشد از جماعت من نرشوه و نت، چشم چرانی، خیا و توبه از تصرف ناجایزفرمودند: فردی که از 

ی و نت ها و پیمان های ایمانتمام امازیبای معنوی از تقوا پدیدار می شود و تقوا این است که انسان سپس فرمودند: 

 .درعایت کن را مخلوق و پیمان ها با آن یانت هاهمچنین ام

، که رددجامعه می گ تور دیگری نیز است که موجب زیبای تعالی فرمودند: دسایده اهلل حضرت امیرالمومنین

با مردم درگذشت را پیشه کرده، احسان کنید. جهت  در ارتباط کنید و کشکنید، خشم را فرو اری مالیدر راه خدا فداک

 ،باوجود تحمل سختی ملسو هيلع هللا ىلصبرصحاب حضرت پیاما که فداکاری پیشه شود. ری استگاهی اوقات ضرو ،ی حقوقادا

 به چشم می خورد. سپس ملسو هيلع هللا ىلصوة حضرت پیامبرز اسرا به خود اولویت می دادند و مثال عالی عظمت این کردار ا دیگران

ت کردند که آنان خشم جایز خود را نیز به عفو عوض کردند و به آنان راه های اصحاب خویش را چنان تربی ملسو هيلع هللا ىلصایشان 

قوا تاحسان و لطف یاد دادند. حضرت مسیح موعود علیه السالم فرمودند: غرض از تشکیل این جماعت این است که 

ق و الگو گردد، و خشم بی مورد وغیره در اخالق حسنه سرمشانسان و هریک عضو ایجاد شود، چشم، در زبان، گوش، 

ی که حالدر اصالح کند،را د که خداوند متعال او شنام دهد، با درد دل برایش دعا کناگر کسی د. هرگز پیشه نکندرا 

 بزودی به خدا می رسید. بیفزایید،عالی د. اگر شما در این صفات دل هیچ کینه ای باقی نگذار در

اخالق  و خود را بیفزاییمو ادای حقوق جامعه رمضان معیار عبادات خدا به ما توفیق بدهد که بتوانیم در این  

ع ترقی جماعت، مصون ماندن از هر نو برای ه اهلل تعالیاید فاضله را در پیش گیریم. در پایان حضرت امیرالمومنین

 تحریک کردند که بسیار دعا کنید. اسالم غلبةجهت شر و 

 


