بسم اهلل الرحمان الرحیم
جان و دلم فدای جمال محمد است
خاکم نثار کوچه آل محمد است
خالصه خطبه جمعه« یکم اوت »4102
احمدی های گوجرانواله مثال جدید قربانی ها را ارائه داده اند .شرح سانحه گوجرانواله ،ذکر خیر مرحومین
و سفارش به دعا برای زخمی ها
در پیشگویی ها ذکر شده است که احمدی ها قربانی های مالی و جانی را خواهند داد.
شما تخمی هستید که خداوند متعال کاشته است ،او شما را ضایع نخواهد کرد .پس خوشا کسی که به
سخنان خدا ایمان داشته باشد.
خالصه خطبه جمعه ایراد شده توسط حضرت امیر مومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز در یکم اوت 4102
از مسجد بیت الفتوح موردن ،لندن
روز جمعه ،یکم اوت  4102پنجمین خلیفة امام مهدی و مسیح موعود سیدنا حضرت میرزا مسرور احمد ایده اهلل تعالی بنصره العزیز
از مسجد بیت الفتوح موردن لندن خطبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه به زبان های مختلف روی شبکه ام تی ای به صورت
زنده پخش گردید.
سیدنا حضرت امیرمومنان ایده اهلل تعالی بنصره العزیز بعد از تالوت و ترجمه آیه  0تا  04سورة البروج فرمودند :خداوند متعال می
فرماید که در عهد مسیح موعود بی شک احیای نو اسالم به وقوع خواهد پیوست اما کسانی که به او ایمان خواهند آورد ،وادار کرده
می شوند که قربانی های بزرگ را تقدیم کنند .در این آیات نقشة مخالفان و معاندان کشیده شده است که این نوع مخالفت ها به
وقوع خواهند پیوست اما سرانجام این معاندان به عاقبت بد خویش می رسند .به هر حال مومنان مورد جور و ستم و مظالم شدیدی
قرار خواهند گرفت .حضرت مسیح موعود علیه السالم می فرمایند :رشد و پیشرفت دین از ما تقاضای چیزی می کند و آن تقاضای
مرگ است .در این آیات از همین خبر داده شده است که علیه شما ،آتشی دارای هیزم های زیادی شعله ور خواهد شد .و کسانی
که این آتش ها را شعله ور خواهند کرد ،گرد این آتش خواهند نشست و تماشا خواهند کرد .اما خداوند متعال از قبل فرموده است
که بیشک از مصایب آتش گذشتن الزم است اما عاقبت کار کسانی که مومنان را در آتش می سوزانند ،به هالکت رسانده خواهند
شد .ایشان افزودند :حضرت مسیح موعود علیه السالم به مناسبت مخالفت این معاندان به جماعت تسلی داده می فرمایند :فکر
نکنید که خداوند شما را ضایع می کند ،شما تخمی هستید که خداوند در زمین کاشته است .خداوند متعال می فرماید این تخم
خواهد رویید و رشد پیدا خواهد کرد و به هر سو شاخه هایش گسترش پیدا خواهند کرد و یک درخت بزرگی خواهد گردید .پس
خوشا کسی که بر سخن خداوند متعال ایمان داشته باشد و از آزمایش های میانی نترسد .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی
فرمودند :تاریخ  041ساله جماعت احمدیه و ترقی و رشد آن حاکی از این است که این کار انسان نیست بلکه کار خداست و اینها
با دخالت در کار خدا می خواهند سعی کنند که از آن جلوگیری کنند اما اینها به جز خشم خدا هیچ چیز را به دست نمی آورند.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند :بر ما تهمت زده می شود که ما احمدی ها به حضرت پیامبرصلی اهلل
علیه و آله و سلم ایمان نمی آوریم یا مرتکب اهانتشان می شویم .این تهمت دلهای ما را به سختی می رنجاند .حقیقت این است
که احمدی ها جهت اظهار عزت و جالل ح ضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم در تمام کرانه های جهان شبانه روز مصروف
عمل اند .هرجایی که بر عزت و ناموس حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم حمله می شود برای پاسخ آن ،احمدی اول از
همه آنجا می رسد .پس ما که آنها هستیم که می توانند مرگ را قبول کنند اما کلمه کوچک تحقیر حضرت پیامبر صلی اهلل علیه
و آله و سلم را نمی توانند تحمل کنند و به ما حضرت مسیح موعود علیه السالم همین درس داده اند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند که اهل گوجرانواله در فتنه های  0792قربانی های زیادی را تقدیم کردند
و یک الگو و نمونه را ارائه داده بودند و امروز هم آنها الگوی جدیدی از قربانی ها را تقدیم کرده اند .ایشان افزودند :در این سانحه
دختر کوچولوی شش یا هفت ماهه ،دختر هشت ساله ،یک زن  11ساله و یک بچه هفت ماه که هنوز در شکم مادر بود و به دنیا
نیامده بود در راه مولی قربان شدند .ما برای کمک علیه این ظلم ها قبالً هم به خدا رویی می آوردیم و امروز هم به او رویی می
آوریم .ایشان افزودند :کسانی که در راه مولی قربان شدند از این قرار اند :خانم بشری بیگم همسر جناب مرحوم منیر احمد و دو
دختر حرا تبسم و کائنات تبسم که دختران جناب محمد بوتا و نوه خانم بشری بیگم بودند .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی شرح
رویداد کچی پمپ والی گوجرانواله دادند و فرمودند که در این منطقه 01 ،خانه احمدی هاست .افسوس که باآنکه به پلس به موقع
اطالع داده شده بود اما آنها هیچ اقدامی جهت حفاظت احمدی ها نکردند و ساکت آنجا ایستادند و تماشا کردند .در تاریخ  49ژوئیه
 4102دو روز قبل از عید فطر ساعت نه و نیم شب حدوداً چهار یا پنج صد نفر بر خانه احمدی های منطقه کچی پمپ والی حمله
کردند .حمله آوران عکس قابل اعتراضی را به طرف خادم احمدی آقای عاقب سلیم ابن جناب محمد سلیم منسوب کردند و بر
اساس آن مردم را جمع کردند و فتنه به پا کردند در حالی که چنین هیچ رویدادی رخ نداده بود .حمله آوران اثاث های خانه و مغازه
ها را به یغما بردند و سپس آنها را آتش زدند .کسانی که در راه مولی قربان شدند ،به علت حبس دم در اتاق جان خود را از دست
دادند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند :احمدیه در خاندان خانم بشری بیگم که در این سانحه شهید شد ،توسط
پدربزرگش جناب میان شهاب الدین از لودهی ننگل که در عهد خلیفة دوم بیعت کرد و عضو جماعت گشت،آمد .اینها به سیالکوت
مهاجرت کردند .ازدواج خدابیامرز در گوجرانواله با آقای منیر احمد به عمل آمد .در سال  0791خانم بعد از ازدواج به این شهر آمد.
همسرش منیر احمد شش ماه قبل فوت کرد .خانم مرحومه به فضل خدا پایبند نماز پنجگانه ،شب زنده دار و تالوت کننده قرآن
کریم بود .تمام خانواده خیلی شریف ،بی نهایت مخلص و دارای غیرت جماعت بود .در فراخوانی های مالی و دیگر با کمال میل
پیش پیش بود .شهید مرحومه در بازماندگان سه پسر و دو دختر از خود گذاشته است .یک پسر همین است جناب محمد بوتا که دو
تا دخترش شهید شدند .در بازماندگان دختران پدر ،مادر یک برادر عطا الواسع  1ساله و یک خواهر سدرة النور سه ساله می باشند.
حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی فرمودند :در مجروحین این سانحه برادر جناب محمد بوتا ،جناب فضل احمد همسرش خانم
حمیرا فضل همراه بچگان عطیة البصیر واقفه نو سن سه سال ،ثمر منیر سن یک سال و طلحه انصر سن یک ماه و خواهر جناب
محمد بوتا خانم مبشره جری که از هفت ماه حامله بود و اکنون در طاهر هارت انستیتیوت ربوه تحت معالجه می باشد .گذشته از
این جناب منیب احمد سن  33سال  ،جناب خلیل احمد ،همسر جناب محمد بوتا خانم رقیه بیگم و دو کودک ،عطاالواسع و سدرة
النور در این سانحه زخمی شدند.

در ان سانحه حمله آوران شش خانه احمدی ،خانة جناب محمد احسن ،جناب محمد اشرف ،جناب محمد بوتا ،جناب محمد سلیم،
جناب خلیل احمد و جناب فیروز دین را همراه اثاث سوزاندند و دو خانه مال جناب استاد بشیر احمد و جناب مظفر احمد را ویران
کردند و اثاث را بیرون کشیده به آتش کشیدند .عالوه بر این  1مغازة احمدی ها را بعد از به یغما بردن سوزاندند .همچنین مرکز
نماز را هم مورد حمله قرار دادند ،بعد از سوزاندن نسخه های قرآن کریم ،کتابهای جماعتی و دیگر اثاث ،مرکز نماز را نیز آتش
زدند .حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند :خداوند متعال درجات کسانی که در راه مولی قربان شدند ،را رفعت
ببخشد و بازماندگانشان را توفیق صبر و شکیبایی بدهد به ویژه به آن مادر و پدر و خواهر و برادر را که دختران معصوم را از ایشان
جدا ساختند .خداوند متعال تمام بیماران را هم به زودی شفا بدهد و خسارت مالی شان را هم با فضل خویش جبران کند و بیش از
قبل بدهد.آمین
در پایان حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیز بعد از نماز جمعه اعالم خواندن نماز جنازة غایب مرحومین این سانحه
فرمودند.

