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ِ أَْسوَاقُهَا ِ مََساِجُدَها َوأَبْغَُض الْبََِلدِ إََِل اَلَلُّ ۔أََحُبُّ الْبََِلدِ إََِل اَلَلُّ  
 

" ہللا ےک سب ےس پسندیدہ مقامات مساجد ہیں  

  اور ہللا ےک لئے سب ےس زیادہ نفرت یک جگہیں 

۔"ہیں  بازار  

( 716 د، کتاب المساج صحیح مسلم)            
 

 ِ  تعمیر

 مساجد

 یک

 اہمیت

 

ت مرذا  ،  غالم احمد قادیانر حضر  
علیہ السالم   نے فرمایا: 

 مسیح موعو د 

بہت یس مساجد یک  ہماری جماعت کو " 

۔ جو بیھ   ورت ہے ۔ یہ ہللا کا گھر ہے ضے

،اےس    شہر گاؤں یا    اس کو  تعمیں کر سکتا ہے

ور تعمیں کرے۔     یہ اچیھ طرح سمجھ  ضے

( لی ےک   مسجد نا چاہیں کہ )اس شہر میں

  رکھ بیھ  بنیاد   ساتھ یہ جماعت یک ترقی یک

           " ۔گئے ہے   دی

      ( 93 صفحہ) ملفوطات جلد چہارم ،       

     نیا منصوبہ:                   

آئندہوفن میں مسجد ےک لئں ایک جگہ  

     ۔خریدنا  و ک

: درخواست                  
جزبے ےک ساتھ اس میں    بلند براِہ کرم 

ں۔کت اختیار کریش     

 

 

ت مرذا بشیر الدین محمود احمد ،   حضر
 خلیفۃ المسیح الثانر رضر ہللا تعایل عنہ  نے فرمایا: 

" ہللا کرے کہ دنیا ےک ایک کنارے ےس دوشے  
اجد تعمیں ہو سکیں اور ہر کنارے تک مس 

 دیں۔ جہاں کہیں بیھ  
مسجد ےس آذانیں سنائے

کہ خدا کا  ئےجا سورج طلوع ہو ، وہاں دیکھا 
۔   ی خواہش ہے  مقدس نام بلند ہو رہا ہے میں

ہوئے  کہ دنیا میں ہر جگہ ایک مسجد 
۔     ۔"چاہیں

(  280، نمیے  30) الفضل                            
                            

 

احسن الجزاجزاک ہللا   

   (HMF) شعبہ ہالینڈ مسجد فنڈ     
 

ہاؤسر  ہالینڈ یک مساجد / مشن  

مبارک۔ مسجد  1      

بیت النور  ۔  2      

۔ بیت المحمود  3      

۔ بیت العافیت 4      

ت مرذا طاہر احمد ،   خلیفۃ المسیح حضر  
  الرابع   رحمہ ہللا تعایل   نے فرمایا: 

" جماعتوں کو جو نصیحتیں یک گئے تھیں ان میں  
  
ی
سب ےس زیادہ اہم نصیحت یہ تیھ کہ  خدا تعاٰل

ت ےس بناؤ ۔   بنانےےک گھر  وع کرو اور کیر ش 
، وہ   چونکہ ان مسجدوں کو آباد کرنا خدا کا کام ہے

   ۔۔"  گا   آئےآپ یہ گھیں گھیں کر آدیم ےل 
     ( 1999مارچ   19خطبہ جمعہ  )                  

 
                   (Friday Sermon March 19, 1999) 

 

 

ت مرذا مرسور احمد  خلیفۃ المسیح   ،حضر
 الخامس  ایدہ ہللا تعایل بنضہ العزیز     نے  فرمایا:   

ٹارگٹ رکھیں کہ ہر دو سال میں کم از کم  " اگر یہ 
ایک شہر میں جہاں جماعت یک تعداد اچیھ ہے  
( تو پھر   ے تو شہر ہیں مسجد بنائے ہے )یہاں دو تیں

، انشاء ہللا
ی

" ۔۔اس ےک بعد مزید جماعت پھیےل یک  
(        0072 جنوری 5 نونسپیت خطبہ جمعہ)     

 

َُِّذۡی  ِضَع لِلنَُّاِس لَل ُ َیٍۡت وُّ لَ ب    َاِنَُّ اَوَُّ

 

ۃ

َ
 
ک َ
ِب 
رلَِمۡۡیَ ◌   ب  ُِّلۡع َکًا وَُّ ہُدًی ل ◌ُمٰبر     

    

" یقینا پہال گھر جو بئے نوع انسان )ےک فائدے( ےک لئں  

۔ )وہ( ہ میں ہے
َّ
تمام جہانوں ےک   بنایا گیا وہ ہے جو َبک

۔ ہے  مبارک اور باعِث ہدایت بنایا گیا  لئے   

                              ( ( 97سورۃ آِل عمران ، آیت نمیے 

 

 


