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 هاید احمد مسرور میرزا حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 2015، نوامبر  06جمعه،  روز

 ترجمه ل باطبق معمو که فرمودند ایراد جمعه را خطبه نماز موردن، لندن ،الفتوحمسجد بیت  از العزیز بنصره تعالی اهلل

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

از سورة آل عمران  93بعد از تالوت و بیان ترجمه آیة  سیدنا حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

 به رضایت الهی نایل جه ساخته است که اگر می خواهیدال در این آیه مومنان را به این امر متوفرمودند: خداوند متع

فداکاری را می طلبد. بنابراین جهت حصول رضایت خدا، فداکاری کنید. و باید چیزی فدا کنید  ،بدانید که نیکی شوید،

. مال از همیشه به انسان عزیز بوده است. میل و و باعث سود و آرامش و سهولت شما باشد انکه بسیار مورد پسندت

ر این د می باشد. خود به اوج گرایی رغبت به پول و تالش برای رسیدن به آن به منتهای خود رسیده است و مادیت

ر پا گذاشتن امیال خویش و فداکاری جهت سخن از فدا کردن چیز دلپسند جهت حصول نیکی و زی و محیط، فضا

نیز مردمانی وجود دارند که  ین برهه از زمانداران خبر ندارند که در اداران خنده دار است اما دنیار دنیادیگران در منظ

ی م ن زمانه نیز افرادی هستند که سعیکه به آن عمل کنند. در ای را درک می کنند و تالش می نمایند تعلیم قرآن

ای دست  باشد. تالش می کنند که به نیکی قربانی کاری وانتهای فدا ،کنند که چنان نیکی کنند که برای دیگران آن

 پیدا کنند که آنها را برای نشر دین به معیار بلند فداکاری مال، جان و وقت برساند و بر اطاعت و تقوا بیفزاید.

و  ملسو هيلع هللا ىلصاغلب جهان نمی داند که اینان چه کسانی هستند. اینان آنانی اند که با پیوستن به غالم حضرت پیامبر 

نیکی حقیقی پیدا کرده اند. حضرت مسیح موعود علیه السالم در فرمایشات خود  از حصول درک درست امام زمان

 اند و معیارهای بلند فداکاری را معرفی را خاطر نشان کرده نیکی حقیقی را بیان فرموده اند و  مفصال تعالیم قرآن

ا تنالوا البر یعنی نیکی حقیقی ر. لن وست داردنموده اند. آن حضرت فرمودند که انسان در این جهان مال را بسیار د

نفاق مال می مقتضی ا ،همدردی مخلوق الهی کنید. ه ترین چیز خود را فداهرگز نمی توانید بیابید مگر اینکه پسندید

رسانی و رساند. جهت سودچگونه می تواند به دیگران سود ب ،پیشه نکند تا وقتی ایثار و ازخود گذشتگی باشد، آدم



 
 

ایثار الزم است. در این آیه لن تنالوا البر توصیه به ایثار شده است. پس انفاق در راه خدا نیز محک و معیار  ،دردیهم

 سعادت و تقوای انسان است.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند: اعضای جماعت حضرت مسیح موعود علیه السالم معیارهای 

به فضل خداوند متعال در جماعت افرادی اعم از مردان و زنان و کودکان می  فداکاری را وضع کردند و امروز نیز

ارند د همچنان کاریرفته اند، ادراک درست از لن تنالوا البر دارند و در فدا باشند که در اخالص و وفا بسیار پیش

اینان  اولویتکردند. ی که تازه بیعت یند و هم احمدی هابیل افراد هم احمدی های قدیمی ااین ق پیشرفت می کنند؛

ند. و ا کردن مال عزیز خود نیز آماده برای فدا ،کسب دنیا بود اما بعد از پذیرفتن احمدیه قبل از گرویدن به احمدیه،

این انقالبی است که در این زمانه حضرت مسیح موعود علیه السالم ایجاد کردند. سپس حضرت امیرالمومنین برخی 

به فداکاری این مخلصان را نقل کردند و برکات فداکاری مالی تحریک جدید را عنوان  رویدادهای ایمان آفرین متعلق

د. خداوند زنان و کودکان درخصوص فداکاری به چشم می خورنمودند و فرمودند: رویدادهای بی شماری مردان و 

روح فداکاری و مسیح موعود علیه السالم مخلصانی عطا می کند که متعال در تمام کناره های جهان به حضرت 

 قربانی را درک می کنند. خدا کند که این روح همیشه رو به رشد باشد و همه در تقوا بیفزایند.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی هشتاد و دومین سال تحریک جدید را اعالم نمودند و سپس گزارش 

سال گذشته را قرائت نمودند. ایشان افزودند که امسال جماعت احمدیه جهانی در این نظام مالی توفیق یافته است 

ه اول را کسب کرده است و از پاکستان رتب احمدیه شته جماعتمثل گذپوند قربانی تقدیم کند.  9،217800که 

کشورهای خارجی آلمان اول، بریتانیا دوم، آمریکا سوم قرار گرفته است. و در کشورهای آفریقا غنا، نیجریه و موریس  

 د به یک میلیونعنوان اول دوم و سوم را از آن خود ساختند. به فضل خدا تعداد شرکت کنندگان در تحریک جدی

شده اند. در جماعت های محلی  این تحریک عضو جدید نفر است. و امسال صدهزاررسیده  نفر هزارو یازده سیصد 

اول الهور، دوم ربوه و سوم کراچی هستند و از لحاظ بخش، جماعت سیالکوت اول، فیصل آباد دوم و  ،پاکستان

هند  دا، استرالیا و. همچنین آن حضرت گزارش جماعت هایی از آلمان، آمریکا، بریتانیا، کاناگودا سوم قرار گرفتسر

تقدیم نمودند. خداوند متعال در اموال و نفوس این فداکاری کنندگان بی نهایت برکت  را کردند، فداکاری نمایان که

 دهد و آنها را در اخالص و وفا افزاید. آمین


