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 «5102ژانویه   9» جمعه خطبه خالصه

درخصوص انفاق در راه  نآفری ایمان رویدادهای و یهدر جماعت احمد مالی قربانی معیار

 جدید سال وقف 2۵ اعالمخدا و 

 آن از بعد دارد، اول رتبة پاکستانقربانی مالی وقف جدید، مجموعی اظ گردآوری از لح

 .ستندبریطانیا، آمریکا، و آلمان ه

 باید ماکرد اما  خواهد مینتأ خودشنه ها را هزی  دینی یزهانیا در خصوص خداوند متعال

الن باید جهت ایجاد این روحیه دعا و . مسئومخویش روحیه قربانی را ایجاد کنی در وجود

 تالش کنند.

 در عزیزال بنصره تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 5102 ژانویه 9

 داحم مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 5102ژانویه  9 جمعه، روز

 زبان به رجمهت با که فرمودند ایراد جمعه خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده

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

 را تالوت و ترجمه نموده التغابن سورةاز  0۱،0۱ آیات در آغاز  حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالیسیدنا 

 ایدنب منمو پس در راه اوست. کردن خرج متعدد خداوند متعال یک دستور بسیار مهم، فرمودند: از دستورات

 دابرای رضایت خکه  است احمدیه جماعت فقط  امروز کند؛ تردید و نگرانی ابراز ،خدا راه در کردن انفاق موقع

نها آ فرستادنو  مربیانآماده کردن  و اشاعت دین کارکند. مثال  می خرج در جهت رشد و تعالی اهداف نیکو و



 ومدرسه ها  و مراکز جماعت و تاسیسمساجد  ن و بنایقرآ اشاعت و کتابهای مذهبی چاپبه میدان عمل و 

 ارستانبیم اجرای وتعالیم اسالم نشر می شود کشورهای مختلف  در که توسط آن شبکه های رادیویی اجرای

 ت که مربوط به حقوقاسهمچنین کارهای دیگر برای خدمت به انسانیت است. خالصه کارهای مختلف   و ها

 تعالیم اسالم انجام می دهد. طبقجماعت احمدیه اهلل و حقوق بندگان است که امروز در صفحه روزگار فقط 

 کسانی ما ..ما با قبول کردن امام زمان، حقیقت این کارها را درک کرده ایم.این امر بدین علت است که و 

ایشان  را درک کرده ایم. «رستگاران»اهمیت ملحق شدن به مفلحون ،بخل نفس با دوری از که هستیم

 زیر دین کسی نمی ماند، وندخدا ن است.افزودند: این انفاق در راه خدا موجب فالح و رستگاری خرج کنندگا

و از آن قدردانی می کند. خداوند متعال نه تنها در  به دیدة مهر و محبت می بیند را شما مالی های یقربانوی 

ق می بخشد و توفی هم را گناهان شما به خاطر این قربانی  چندین برابر می دهد بلکه ،عوض قربانی شما

 .انجام نیکی های دیگر می دهد

 الصو اخ جوش با جماعت افراد  خدا فضل به :فرمودند حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

بعد از قربانی مالی فوراً تجربه می کنند که خداوند متعال چگونه  ی از آنها هستند کهبسیار و کنند می قربانی

ین تاثیر این رفتار عطوفت و مهربانی خداوند متعال ا  گرداند.را بربرابر قربانی ایشان  چندینبا سود به ایشان 

قدر ایشان را تحت تاثیر قرار می دهد که آنها به لطف خدا آن سودی که دریافت کردند آن را دوباره در راه او 

ی از آن معلوم م را تعریف کردند، حضرت امیرالمومنین برخی رویدادهای ایمان آفرینسپس  خرج می کنند.

ند. ایشان ردشود که چطور آنها توفیق قربانی را یافتند و بیش از انتظارشان از فضل خداوند متعال سهمی ب

که صدق و حقانیت کالم خدا عیان می گردد، منظره های تاییدهای  این رویدادها آنجا فرمودند که باتوجه به

 خداوند متعال به جماعت احمدیه حضرت مسیح موعود علیه السالم هم به چشم می خورد.

 ارجخفراخوان وقف جدید را حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند: حضرت خلیفه چهارم 

ردند. شروع ک کشورهای آفریقا و هند مخصوصاً کشورها جهت تامین نیازهای در کشورهای دیگر از پاکستان

این کار  از آفریقا در کشورهای دیگر هم مسجد زیر بنا است. فارغ 92کشور آفریقا  0۱به فضل خدا اکنون در 

 .دشت تاسیس مرکز جماع 0۱2و  .مسجد تازه بنا شد 512کشور 52بر آفریقا در  عالوه و امسالجریان دارد. 

هشتاد در صد از تبرعات وقف جدید اروپا و کشورهای غربی در کشورهای آفریقا خرج می شود. حضرت 

ابطه محکم ر سالهای گذشته تاکید کردند که با بیعت کنندگان جدید در این بر جماعت افراد مومنین بهالامیر



 تازه بیعت کنندگان را جزو نظام تبرعات قرار داده شود، در آن صورت رابطه اگر و ایشان افزودند: برقرار کنند.

ه بنابراین گفته بودم ک صورت می گیرد.نیز  با نظام جماعت تعلق ،و با رشد ایمانمحکم می شود  ایشان

 از طرف وکالت مالبرای سال آینده  شامل کنید. مومنان جدید را نیز در فراخوان تحریک جدید و وقف جدید

به این امر زیاد توجه کنید. به لطف  داده خواهد شد.شامل کردن افراد دیگر  ها هدف جدیدی برایبه جماعت 

اوند متعال آن را تامین می کند، این وعدة ود، خدخدا راجع به هزینه ها نگران نیستم که چطور تامین می ش

وحیه و این ر بانی در وجود خویش ایجاد کرده باشندمی خواهیم که روحیه قری را افرادتعداد بیشتر  ما اوست.

 تالش را به خرج بدهند.هم  و  کنند دعا هم و در جهت آن مسؤالن نظام باید قربانی نیاز به رشد دارد.

افضال  دارای جدید وقف سال 2۱اعالم سال جدید وقف جدید فرمودند: حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی با 

احمدیه عالمگیر به فضل خدا در شعبه  جماعت امسال .شده شروع ژانویه اولسال از  2۱الهی به پایان رسید و 

 ی از سال گذشتهو این قربان .قربانی کندرا  ندپو هزار 9 یست وودو  لیونیم 6 توفیق یافته است که جدید وقف

پاکستان در رده اول قرار دارد  ،حاظ گردآوری کلیاز ل امسالتر است. پوند بیش هفت صد و سی و یک هزار

گان در وقف کنند المومنین فرمودند: تعداد قربانیامیرا و سپس آلمان است. حضرت مریکآ و آن بریطانیا از بعد

ربانی ش قین گزارسپس حضرت امیرالمومنصد و بیست و نه هزار باال رفته است. و از یک میلیون  ،جدید

 پاکستان و کشورهای غربی و آفریقا و هند را تقدیم نمودند. از جمله جماعت های درون کشور

ودند و فرمودند برای مصون ماندن نم جهت احمدی های پاکستانتحریض دعا در پایان حضرت امیرالمومنین 

 زیاد بفرستید و به خاطر برقراری امنیت در ملسو هيلع هللا ىلصبر پیامبر اکرم صلوات از فسادهای دنیا دعا کنید، در این روزها 

تالش عملی هم کنید. خداوند متعال از اوضاع فساد رهایی ببخشد و این وضعیت فساد  ،جهان و نشر امنیت

 مبدل شود.آمینبزودی به امنیت 

 


