
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «1395فروردین 27» جمعهنماز  خطبه خالصه

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 1395فروردین  27جمعه،  روز

جمعه  خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  در العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور میرزا

 پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه طبق معمول با که خواندند

 .گردید

فرمودند: خداوند متعال به مومنان بر به پا داشتن و  زنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیحضرت امیرالموم

خبر داده است که هدف اصلی آفرینش انسان عبادت است  فرضیت نمازها مکررا توصیه نموده است و

 اما انسان از این هدف به دور است.

حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند: کسانی که این هدف اصلی و فطری را رها نموده، 

ند. دین به ما ر می کنند، از فضل الهی دور می باشتصوهدف زندگی  را خواب و خوراکمانند جانوران 

نماز پنجگانه داده است. حضرت مسیح موعود علیه السالم به ما روش های درست عبادت و  دستور

حکمت آن را یاد داده اند و مکررا به ادای نماز متوجه ساخته اند تا ما اهمیت نمازها را درک کنیم و در 

اهمال کاری در نماز فجر به سبب   ایجاد کنیم. آن حضرت افزودند: و زیبایی را نمازهای خویش حسن

هوا یا کوتاه بودن شب ها یا جمع بستن نمازهای ظهر و عصر به دلیل مشغولیت کار یا به پا  شدت

درست نیست. افراد باید جهت ادای نماز به مساجد محلی یا مراکز نماز  به هیچ وجه نداشتن نماز

بروند. به خصوص مسئوالن نظام جماعت، کارکنان و واقفین زندگی به این امر توجه کنند، اگر اینطور 

ل آید، بر تعداد حضار نمازگزاران افزوده خواهد شد. حضرت مسیح موعود علیه السالم می به عم

فرمایند: نمازها تا جایی که جهت رسیدن به هدف زندگی ضروری هستند، آنجا ما را از آفات و مصایب 



 
 

فرصت نیز مصون می دارند لذا به کثرت استغفار کنید، کسانی که به علت اشتغال زیاد در امور دنیوی 

ادا  آن را کمال میل با ندارند، باید بیشتر از همه بترسند. برای نماز تهجد به طور ویژه بلند شوید و

ید که کار فرا می رسند، باعث امتحان آدم می گردند، به خاطر بسپار انجام کنید. نمازهایی که در حین

 سر وقت به پا دارید.را نماز  همواره باید روزی دهنده خداست، لذا

ی خوار تا وقتی که از و سرور در نماز می فرمایند: آدم م درباره لذت حضرت مسیح موعود علیه السالم

برد، پی در پی می می خورد تا اینکه مست می شود. آدم عاقل می تواند از این نکته استفاده می لذت ن

برد، و برای بکند و بر نماز مداومت پیشه کند و آن را ترک نکند و در  تالش این باشد که از نماز لذت 

. چنانکه نایل شودو سرور از خداوند متعال نیز دعا کند و مادامی این کارها را ادامه دهد که به لذت  آن

و  نطور تمام تمایلمی باشد، همی وجود دارد، و حصول آن هدف اصلی اشدر ذهن می خوار لذتی 

اضطراب و اقل مانند لذت باشد و سپس با اخالص و جوشش ال به رسیدن هدف قوای مومن باید

د و به دعا روی آورد آنگاه به یقین به را ایجاد کنصه اضطراب و غدر وجود خویش می خوار  غصه

با درنظر گرفتن مومن باید براین ا را ازبین می برند بناه نیکی ها بدیلذت دست پیدا خواهد کرد. 

گردد. آن حضرت  او را نمازی همانند نماز صدیقان و محسنان نصیب کهدعا کند  ت،حسن و لذ

و تاثیر فیض رسانی  که در درون خود روح صداقت نماز بدی و زشتی ها را ازبین می بردآن افزودند: 

 در بر می دارد. مغز و روح نماز دعاست که در ذات خود لذت و سروری دارد. 

ن حکمت حالت های مختلف نماز و  تاثیر آن که باید بر ما باشد، را شرح دادند و حضرت امیرالمومنی

فرمودند که در نماز جمع شدن حال و قال ضروری است. با قیام، رکوع و سجده ی ظاهری باید بر 

 روح نیز همان حالت مستولی گردد.

است. و برای نماز در  حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که پایبندی نماز بسیار ضروری

در ذهن وهله ی اول باید نماز مانند عادت راسخ و محکم انسان گردد و فکر رجوع به خدا همیشه 

ع کلی نور و د که در حالت انقطایرس ه رفته از خود آن زمان نیز فرا خواهدمستولی گردد، سپس رفت

بریدن از خداست،  ارید که خضوع به غیر از خدا هماننددهد. به خاطر بسپ نسان دستلذتی به ا



 
 

 به او می کند و با توبه راستین. وقتی که احدی به خدا توجه است در عملتوحید  درحقیقت نماز نامِ

می  ویش قرار می دهد. خداوند متعال همیشه، خداوند متعال همواره وی را مورد فضل خروی می آورد

با دل پاک به سوی او بیایید. به راستی به شما می گویم که خداوند متعال صاحب  که شما خواهد

کسانی از آن بهره می برند که با بی پایان است اما تنها  و برکات افضالدارای قدرت های عجیبی و 

چشم مهر و محبت به سوی او می آیند. اگر محبت صادق و راستین باشد، خداوند متعال بسیار زیاد 

دعاها را مستجاب می کند و نشانه های تایید خویش را به نمایش می گذارد بنابراین ما باید اوامر 

رایض دیگر را انجام و نمازها و فآن عبادت خداوند متعال را در زندگی خویش عملی کنیم و مطابق 

دهیم. حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند که مادامی که انسان به طور کامل بر توحید 

لذت و سرور به  وی استوار نمی گردد، در وجود وی مهر و محبت و عظمت دین ایجاد نمی شود، و

نماز است لذا باید پایبند  ،اد دادن عبودیت کاملدسترسی پیدا نمی کند. بهترین معلم و وسیله ی ینماز 

 حق نماز را ادا کنیم.از دل و جان  بتوانیم مانماز بگردید. خدا کند که 

بیگم همسر جناب شیخ رحمت اهلل  صغریلمومنین به مناسبت در گذشت خانم در پایان حضرت امیرا

وی نماز میت غایب خواهند  ودند که بعد از ادای نماز جمعه براز کراچه ذکر خیرش نمودند و اعالم نم

 خواند.

 

 


