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 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015 ژوئیه 17 جمعه، روز

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

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

سوره الجمعه تالوت کردند  از 11و  10در آغاز آیات  بنصره العزیزین ایده اهلل تعالی سیدنا حضرت امیرالمومن

اشند ب بسیاری از ما از این روزها بهره بردهامیدوارم که دند: ماه رمضان رو به پایان است. ترجمه آن فرمو بیان و بعد از

جزو زندگی  ار تجربیات جدید به دست آورده باشند االن باید تالش کنید که این فیض و برکات و تجربیاتو بعضی 

 قائل اند و زیادی اهمیت ،آخرین جمعه رمضانبرای . امروز آخرین جمعه ماه رمضان است. برخی افراد خویش بسازید

که در این جمعه شرکت کند، تمام گناهان گذشته اش معاف می  هر فردیکه این جمعة الوداع است و  فکر می کنند

ت در اشته باشند که فقط با شرکباید به یاد د شوند و حق عبادات تمام ساله با انجام فقط این یک جمعه ادا می شود.

از این مسئله رمضان، حق زندگی ما ادا نمی شود و این شرکت در جمعه موجب نجات ما نمی گردد و  جمعه آخرین

انسان در دل خود تصمیم بگیرد که از امروز به بعد اما اگر این آخرین جمعه باعث شود که ثابت نیست. قرآن و سنت 

را به پا خواهم داشت، در آنصورت این جمعه و این روز اهمیت  نماز جمعه خواهم نمود و همیشه م را رفعضعف خود

ایش بر و تحول پاک در وجود خود ایجاد کرد، ای که در آن وی تصمیم مصمم گرفت این لحظهکند بلکه پیدا می 

 القدر خواهد گشت.لیلة 

، خداوند متعال می متالوت کردخطبه آیاتی که در آغاز در مومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: حضرت امیرال

و بعد از  .کنید رها را فروش و خرید و بشتابیدنماز  سوی به شود، گفته اذان جمعه روز نماز برای که هنگامیفرماید: 

پیشه  به برپای نماز جمعه و . در این آیه خداوند متعالادای نماز در زمین پراکنده شوید و فضل خداوند متعال را بطلبید

تذکر نداده است بلکه به اهمیت هر جمعه متوجه جمعة الوداع  ادای بهنسبت فقط متوجه می سازد؛ تقوای خدا  کردن

ضرت . حدیر کرد جمعه نماز باشد. سپس افزودند: نباید برایجمعه می  شرط مهم ایمان، شرکت در نمازساخته است. 

مورد پاداش قرار دادند. حضرت امیرالمومنین ایده اهلل  ،معه سبقت می جویدکه در شرکت نماز جرا کسی  ملسو هيلع هللا ىلصپیامبر 



 
 

 چهاربجز جمعه  جماعت ادای نماز گناه است. ،تنبلی اثر فقط در بدون عذر موجهه عترک نماز جمتعالی فرمودند: 

. برای مجبوران و دارای عذر موجه رخصت است. حضرت فرض است بر هر مومن غالم، زن، کودک و مریضاستثنا: 

نماز  نماز پنجگانه تا نماز پنجگانه دیگر و فرمودند: ملسو هيلع هللا ىلصحضرت پیامبر  امیرالمومنین این چهار استثنا را توضیح دادند

ی گناهان م هکفارگناهان بزرگ دوری جوید،  تاوقتی آدم ازجمعه تا نماز جمعه دیگر و ماه رمضان تا ماه رمضان دیگر 

ایشان خاطر نشان کردند: اگر کسی حقوق دیگران را ادا نمی کند، نمازهایش موجب هالکت وی می گردند  گردند.

بنابراین هر جمعه باید گواهی دهد که ما این روزها را در خشیت الهی سپری کردیم و مرتکب هیچ عملی نشدیم که 

فرمودند: بهترین روز از روزهای هفته، روز جمعه است، در این روز به  ملسو هيلع هللا ىلص موجب خشم الهی گردد.  حضرت پیامبر

 صلوات به من تقدیم می شود. ،کثرت بر من صلوات بفرستید چون در این روز

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی عنوان کردند که با ادای نماز جمعه به ترقیات مادی نیز نایل می شوید 

انجام دهید و فضل خداوند متعال را بطلبید به یقین برکت  خود را ل دستور داد که کاروباربه خاطر همین خداوند متعا

را اختصاص می دهید، وی تمام ضررهای شما را جبران می کند. گویی  ناوقات تا ده خواهید شد. اگر به خاطر خدا دا

ه سخن دیگر این نیز فرموده است که مومن اگر کسب دنیا هم بکند، آن نیز منوط به فضل من است. خداوند متعال ب

اگر  د.بر زبان هایتان همیشه ذکر خدا باش باید بنابراین باوجود این کارهای دنیاداری خداوند متعال را از یاد نبرید بلکه

هد عکر در پیش گیریم که  جمعه آینده نیز مهم است و می خواهیم امروز را باارزش بسازیم، الزم است که این طرز ف

عف مصون ماندن از بدی ها و ض طرز تفکر باشد، در آنصورت برای . اگر اینرفع بنماییمضعف های خود را بندیم که ب

ل به آن ، با عمتوفیق انجام آن یافتیم نیکی هایی که در این رمضان بیاییم.در پناه خدا تالش خواهیم کرد که  ها

نیکی ها از رمضان آینده استقبال خواهیم کرد. ما باید خود را مورد محاسبه قرار دهیم که آیا ما تقوا پیشه کرده ایم یا 

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: قرآن کریم را به تکرار مطالعه  ؟یا در تقوا پیشرفت کرده ایم یا نه ؟نه

پیش خود یادداشت کنید و سپس تالش کنید که به فضل خداوند متعال از را  بیان شده در قرآن کنید و کارهای بد

ه تمام و باین بدی ها بپرهیزید. این وهلة اول تقوا می باشد و ترقی در آن منوط به انجام نیکی هاست. دین یعنی 

ه ما ب ین باید این رمضان، و جمعه و عباداتبدی ها و با تمام اخالص پیشه کردن نیکی ها. بنابراکمال رها کردن 

 ردند.تحریک کت رای احمدی های گرفتار مشکالبدعا  جهتمتوجه سازد که در تقوا بیفزاییم. حضرت امیرالمومنین 

 


