
 ن الرحیمبسم اهلل الرحما

 جمال محمد استی افد و دلم جان

 آل محمد است خاکم نثار کوچه

 «4102 نوامبر  7» جمعه خطبهخالصه 

تاد ند، اعالم هشآفرین مخلصان که قربانی مالی کرد اهمیت قربانی مالی، رویدادهای ایمان

 ‘‘تحریک جدید’’و یکمین سال 

می برای سعاعت و تقوا شعاری انسان  یمعیار و محکنیز  در راه خدا خرج کردن اموال

 باشد.

وم و سرتبه پاکستان رتبه اول، آلمان رتبه دوم و بریطانیا  ،جمع آوری مجموعیاز لحاظ 

 .چهارم را کسب کردرتبة آمریکا 

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

 فتوح موردن، لندنالبیت  مسجد از 4102 نوامبر  7

میرزا مسرور حضرت  سیدناامام مهدی و مسیح موعود حضرت پنجمین خلیفة  4102  نوامبر 7 ،جمعهروز 

به  همجطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترفتوح موردن لندن خالبیت مسجد از  تعالی بنصره العزیز ایده اهللاحمد 

 زنده پخش گردید.به صورت  یم تی امختلف روی شبکه ا زبان های

از سورة آل  39در آغاز خطبه بعد از تالوت و ترجمة آیه  اهلل تعالی بنصره العزیزحضرت امیرمومنان ایده سیدنا 

که اخالص و ایمان حقیقی  عمران فرمودند: حضرت مسیح موعود علیه السالم در شرح این آیه می فرمایند

راه خداوند متعال عزیزترین مال خویش را خرج کنید زیرا که بخش مهمی  به دست نمی آید مگر این که در

 اند.برس سودیبه دیگران بدون ایثار چطور می تواند همدردی با مخلوق الهی خرج اموال را می طلبد. انسان 

ت رای سعادخرج کردن اموال محک و معیار ب ه شده است. بنابراین در راه خدادر آیه ذکر شده تعلیم ایثار داد

ردن به توفیق به ایمان آوو تقوا شعاری انسان می باشد. ایشان فرمودند: این لطف خداوند متعال بر ماست که 

اعتقادها و اعمال طبق فرامین خداوند متعال و تعالیمش  و ایشان داد؛را حضرت مسیح موعود علیه السالم 

را یاد دادند، به پرداخت حقوق تزکیه و جهت رشد معنوی  راه هایی طبق تعالیم قرآنرا اصالح کردند و  نما



 را کردن جان، مال، وقت و اوالد جهت رضایت الهی یروحیة قرباندر ما  .اهلل و حقوق العباد متوجه کردند

ایجاد کردند. در آیه ذکر شده به وظایف معنوی ما تاکید شده است از این وظایف یکی در راه خدا مال قربان 

ده حضرت امیرالمومنین ای عامل بزرگی جهت ادای حقوق خدا و بندگانش است.کردن است. قربانی مالی نیز 

اهلل تعالی فرمودند: جهت ادای حقوق العباد و اشاعت دین نیز نیاز به قربانی مال است. و در دوران حضرت 

 تمسیح موعود علیه السالم این کارها به منتهای خود رسیده بودند و امروز ما احمدی خوش شانسیم که جه

تکمیل این کار سهیم می باشیم تا رضایت خداوند متعال را جلب کنیم. ایشان افزودند: این تاثیر تعلیم و تربیت 

 را حضرت مسیح موعود علیه السالم است که اغلب احمدی ها جهت اشاعت دین از اموال پسندیده خویش

ه مقدر کرده است. لذا خداوند متعال احمدیبا رشد و ترقی اسالم را  ،در این عهدخداوند متعال خرج می کنند. 

خودش دلهای مومنین را برای قربانی مالی آماده می کند. حضرت امیرالمومنین برخی رویدادهای تازه واردان 

 پسس. نمودندبه جماعت احمدیه از آفریکا که با اخالص کامل جهت رضایت الهی قربانی کردند، را تقدیم 

 ،از کشورهای دیگر که اموال عزیز خویش را در راه خدا قربان کردند رویدادهای ایمان آفرین مخلصان دیگر

را تعریف کردند و فرمودند: یک دوست مخلصی از کیراله، هند در سال گذشته وعدة تحریک جدید را با اضافة 

 کرده است.  در تحریک جدید تصدقدو برابر پرداخت کرده بود، و امسال نیز با اضافة غیر معمولی 

دیمی نه تنها احمدی های قفرمودند:  هابعد از بیان رویدادلمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز حضرت امیرا

تعجب می  به  صی قربانی می کنند که آدما چنان اخالبلکه احمدی های جدید از جمله مرد و زن و بچه ب

و  ند.ردبیان ک مختصراًرا  نقشه خرج این تصدقاتد. بعد از این حضرت امیرالمومنین برای اطمینان خاطر افت

د و وقف جدید تاکید کردند. ایشان با اعالم هشتاد و یکمین سال تحریک یدرخصوص اهمیت تحریک جد

اعت امسال جم ،شاترطبق گزا شته را تقدیم کردند.سال گذ اتجموع گردآوری تصدقجدید، گزارشی درمورد م

تان تقدیم کرده است. پاکس را وندت صد پشت میلیون چهار صد و هفتاد هزار و هشاحمدیه عالمگیر قربانی ه

ی جان اند بلکه در قربان ه تنها در قربانی مال جلوترنپاکستان  اعضای جماعترتبة اول را کسب کرده است، 

ت م و آمریکا سوم قرار گرفته است. در جماعپیشاپیش می باشند. بعد از پاکستان، آلمان اول، بریطانیه دوهم 

همچنین گزارشی درمورد ایشان گرفته است. پاکستان، الهور اول، ربوه دوم و کراچی سوم قرار  محلیهای 

ل و نفوس قربانی کنندگان برکت بدهد و خداوند متعال در اموا آفریکا و کشورهای دیگر نیز عنوان کردند.

 ال را به نحو احسن خرج کند. آمین.نظام جماعت احمدیه را نیز توفیق بدهد که این امو

در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز به پاس وفات جناب حاجی یوسف از غانا، ذکر 

 فرمودند. ،اعالم خواندن نماز جنازة غایب وی بعد از نماز جمعهخیرش کردند و 


