
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 است محمد جمال فدای دلم و جان

 است محمد آل کوچه نثار خاکم

 «2016 ژانویه 08» جمعهنماز  خطبه خالصه

 مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2016، ژانویه 08جمعه،  روز

 که فرمودند ایراد جمعه را خطبه نماز موردن لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد

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

بجز من هیچ ’’حضرت مسیح موعود علیه السالم  این وحی حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

را بیان نمودند و فرمودند که در این وحی خداوند ‘‘ ا کارساز خویش قرار دهمعبودی نیست لذا تو تنها مر

به نگاه کردن به کسی دیگر  که تو نیازی متعال به حضرت مسیح موعود علیه السالم این تسالی خاطر داده

ضرت کارها وسایل را فراهم می سازم. ح سایر، تمام کارهایت را من سامان می دهم و خودم برای نداری

مسیح موعود علیه السالم به اعضای جماعت متوجه ساختند که این وحی را همیشه اعضای جماعت باید در 

خاطر داشته باشند که خداوند متعال محتاج به خدمات و فداکاری هایتان نیست. وی خود این جماعت را 

درک کردند و جهت جذب  خواهد کرد. اعضای جماعت این هدف را هم خود آن را ادارهو تاسیس نموده 

 نمودن افضال الهی و برای پیشبرد این مسئولیت هرنوع فداکاری نمودند.

: این تحریک در آغاز تنها برای پاکستان تحریک وقف جدید فرمودند از حضرت امیرالمومنین با بیان هدف

ماعت های بود اما بعدا برای تمام جهان تعمیم داده شد. این تحریک جهت دعوت الی اهلل و تربیت ج

پس از این که این تحریک تعمیم یافت، اهداف خاصی نیز  روستایی و مناطق دور و دراز و پس افتاده بود.

و مناطق آن عبارت اند از هند، طق معین از اعانه این تحریک خرج می شد یین شد و برای مناای آن تعبر

ه اگر وقف جدید جهت سوال یک نوجوان کبه ت امیرالمومنین در پاسخ رآفریقا و کشورهای فقیر. حض

ید چه اهدافی دارد، فرمودند: تحریک وقف جدید مخصوص به برخی جدت پس تحریک سر جهان اسسرا

 خرج می شود. ،ی که نیاز وجود داشته باشدهرجاتحریک جدید در تمام جهان  اعانةاز کشورهاست اما 



 
 

 به پایان سال وقف جدیدپنجاه و هشتم  2015 دسامبر 31در مومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: امیرالحضرت 

وقف جدید شش میلیون  تحریککه در جماعت جهانی توفیق یافتند  اعضای مخلصسال  اینخالل رسید و 

و هشتاد و شش صد  2014از سال  امسال و این فداکاری صد و نه هزار پوند فداکاری مالی تقدیم کنندهشت

همان  اعانه وقف جدید دراز ودند که یک سوم حضرت امیرالمومنین فرم .افزایش دارد پوند هزاردو 

 دو بخش دیگریکی از خرج می شود و اعانه پرداخت می کنند، در ذیل تحریک وقف جدید  کشورهایی که 

ا قل در کشورهای آفرید و بخش سوم این پوبه قادیان و جماعت های محلی هند اختصاص دار این پول

را ذکر  ام گرفت،جدید انجوقف  زیر پوشش تحریک  ی کهانفاق می شود. حضرت امیرالمومنین کارهای

سایه زیر پوشش هند است، دو مسجد و دو نپال که در بنا گردید. مرکز تبلیغ  23و مسجد  19نمودند؛ در هند 

د: تاوقتی که مساجد و مراکز تبلیغ بنا نشود، نمی المومنین ایده اهلل تعالی فرمودن. حضرت امیرساخته شد دار

 د در حال ساخت و ساز است.جسم 47بنا شد و مسجد  130قا جماعت ها را تاسیس نمود. در آفری توان

 شرکت کنندگان در تحریک وقف جدیدتعداد  2010ند: در سال عالی فرمودحضرت امیرالمومنین ایده اهلل ت

یک میلیون و دویست و سی وپنج هزار نفر  تعداد شرکت کنندگان باالی د اما امسالششصد هزار نفر بو

یشرفت ایمان نیز امکان باشد بدون آن پ بسیار ضروری میدادن  شرکت در اعانهجهت تربیت خود . است

. حضرت امیرالمومنین می شودمشاهده  پذیر نیست با اعانه دادن رابطه ای برقرار می شود و برکات آن هم

ها  احمدی از به مناسبت تحریک وقف جدید برخی رویدادهای ایمان آفرین را نقل کردند که چگونه برخی

آن  نمود. از فضل خویش بهره ور آنها را بیش از انتظارات شان نیز توفیق فداکاری یافتند و خداوند متعال

به حضرت مسیح موعود علیه السالم کمک الهی این رویدادها به منظره های تایید و  حضرت افزودند که از

. سیدنا امیرالمومنین فرمودند: از لحاظ جمع آوری کلی اعانه وقف جدید پاکستان ن مشاهده کردمی توارا نیز 

 زارشامیرالمومنین گ پس از آن،. دیتانیا، آمریکا، آلمان، کانادا هستنمقام اول را کسب کرده است و سپس بر

 را عنوان کردند. جماعت های محلی پاکستان، کشورهای غربی، آفریقا، هند

در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی به مناسبت درگذشت جناب محمد اسلم شاد منگال منشی 

 مودند.لژیک ذکر خیرشان نمودند و اعالم خواندن نماز میت شان نربوه و جناب احمد شیر جوئیه از ب شخصی


