
 

ِحیِْم ط ْْحرِن الرَُّ ِِ الرَُّ  بِْسِم  اَلَلُّ

 

َِاِِا َُِّذۡی نَُّ ا َل بَیٍۡت وُُِّضَع لِلنَُّاِس لَل    َوَُّ

 

ۃ

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

جہانوں تمام( وہ) ہے۔ میں َبکَّہ جو ہے وہ گیا بنایا لیے کے( فائدے کے) انسان نوع بنی جو گھر پہال یقینا"   

  (97 نمبر آیت ، عمران آلِ  سورۃ)ِِ۔ہے گیا بنایا ہدایت  باعثِ  اور مبارک لئے ےک 
   ِِِِِِِِِِِ  

 

 

ِ أَْسَواُقهَا ِ مََساِجُدَها َوأَبْغَُض الْبََِلِد إََِل اَلَلُّ    ۔أََحُبُّ الْبََِلِد إََِل اَلَلُّ

  جگہیں کی نفرت زیادہ سے سب لئے کے ہللا اور  ہیں مساجد مقامات پسندیدہ سے سب کے ہللا" 

( 716 اجدالمس کتاب ، مسلم صحیح)  "ہیں۔ بازار   
 

 حضرت مرذا غالم احمد قادیانی ،  مسیح موعود علیہ السالم   نے فرمایا:    
 تعمیر اسے شہر یا گاؤں بھی جو ہے۔ گھر کا ہللا یہ ۔ ہے ضرورت کی مساجد سی بہت کو جماعت ہماری" 
 کے مسجد( میں شہر اس) کہ چاہیے نالی سمجھ طرح اچھی یہ  کرے۔ تعمیر ضرور کو اس ہے، سکتا کر

     ( 93 صفحہ ، چہارم جلد ملفوطات)  ِِ       "۔ہے گئی دی رکھ بھی بنیاد کی ترقی کی جماعت ہی ساتھ

 

 حضرت مرذا بشیر الدین محمود احمد ، خلیفۃ المسیح الثانیرضی ہللا تعالی عنہ  نے فرمایا:    
 آذانیں سے مسجد ہر اور سکیں ہو تعمیر مساجد تک کنارے دوسرے سے کنارے ایک کے دنیا کہ کرے ہللا" 

 میری  ہے۔ رہا ہو بلند نام مقدس کا خدا کہجائے دیکھا وہاں ، ہو طلوع سورج بھی کہیں جہاں دیں۔ سنائی
( 280 مبرن ، 30 الفضل) "                چاہیے۔۔ ہونی سجدم ایک جگہ ہر میں دنیا کہ ہے خواہش  

                            

 
 حضرت مرذا طاہر احمد ،  خلیفۃ المسیح  الرابع  رحمہ ہللا تعالی  نے فرمایا:  

 گھر کے تعاٰلی خدا  کہ تھی یہ نصیحت اہم زیادہ سے سب میں ان تھیں گئی کی نصیحتیں جو کو جماعتوں" 
 گھیر گھیر ہی آپ وہ ہے، کام کا خدا کرنا آباد کو مسجدوں ان چونکہ ۔ بناؤ سے کثرت اور کرو شروع بنانے
   ( 1999 مارچ 19 جمعہ خطبہ)    ِِِِ" ۔۔ گا آئے لے آدمی کر

 

                    

 

 

 حضرت مرذا مسرور احمد ، خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ ہللا تعالی بنصرہ العزیز   نے فرمایا: 
 مسجد ہے اچھی تعداد کی جماعت جہاں میں شہر ایک کم از کم میں سال دو ہر کہ رکھیں ٹارگٹ یہ اگر" 

        "۔۔ہللا انشاء گی، پھیلے جماعت مزید بعد کے اس پھر تو( ہیں شہر تو تین دو یہاں) ہے بنانی
(       2007 جنوری 5 ننسپیت جمعہ خطبہ)                                                                             

 

ِِِ(HMF) شعبہِہالینڈِمسجدِفنڈِِ   

 تعمیِر مساجد کی اہمیت

ٹارگٹ  کا  نیاِِ 2022 - 2021 

ِہللاِکیِصدِسالہِجوبلیِکیِموقعِپرنےِِِہم کاِوعدہِکیاِہے۔ِیورو 202200ِلجنہِِاماء   

(€160)ایکِسوِساِٹھِیوروِاورِہرِناصرہِکمِازِکم(ِ€310)تینِسوِدسِیوروِِازِکمِکماگرہرلجنہِ  
ِاداِکریںِتوِیہِٹارگٹِبآِسانیِحاصلِکیاِجاِسکتاِہے۔ِ  

http://maal.ahmadiyya.nl/ ِِِِِ:رقم آنِالئنِاسِلنکِِپرِاداِکیِجاِسکتیِہے 

NL 91 ABNA 0580 459241          :یاِاسِبنکِاکاؤنٹِپر 

ِ(فنڈِکاِنامِ–مجلسِکاِنامِِ–نمبرِِآئیِڈیِ–نامِلکھناِنہِبھولیں:ِِِکوائفمندرجہِذیلِ )  
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