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 «1094 دسامبر 91» جمعه خطبه خالصه

دعای مغفرت بچه های دبستان، برای ایشان  بهیمانة قتلبه شدت محکوم کردن 

 ی درخصوص همدردی مخلوقو تعلیم اسالم

 ،هداست که انسانیت از آن به لرزه افتااین حادثه بدترین مثال درندگی و سفاکی 

 بی قرار شد.

و نرم  نید.ظلم  مک هیچ تدبیریبه بندگان رحم کنید، به آنان با دست یا زبان یا با 

 دل و همدرد مخلوق بگردید تا در پیشگاه خداوند متعال قبول شوید.

 نصرهب تعالی اهلل ایده مومنان امیر حضرت توسط شده ایراد جمعه خطبه خالصه

 لندن موردن، الفتوح بیت مسجد از 1094 دسامبر 91 در العزیز

 حضرت سیدنا موعود مسیح و مهدی امام حضرت خلیفة پنجمین 4192 دسامبر 91 جمعه، روز

 ایراد معهج خطبه لندن موردن الفتوح بیت مسجد از العزیز بنصره تعالی اهلل ایده احمد مسرور میرزا

 .دگردی پخش زنده صورت به ای تی ام شبکه روی مختلف های زبان به ترجمه با که فرمودند

حادثه دلخراشی که در روزهای گذشته در العزیز  بنصره تعالی اهلل ایده امیرمومنان حضرت سیدنا

دبستان شهر پشاور پاکستان رخ داد که در آن قتل عام بچه های دبستان با بی نهایت ظلم و 

بربریت و بهیمیت به عمل آمد را به شدت محکوم کرده فرمودند: این رویداد بدترین مثال سفاکی 



ن حادثه ای است که از آن انسانیت به و درندگی می باشد که از آن انسان به لرزه می افتد. چنی

 تاسفداراست، از این واقعه اظهار  را شرافت خردهصدا در آمد و بی قرار شده است. آدمی که یک 

ایشان افزوند: در دلهای ما احمدی ها درد برای انسانیت بسیار زیاد است و ما که هرگاه  است. کرده

یدادی دل ما را به لرزه در می آورد. من خودم برای همدردی انسانیت آماده می باشیم. چنین رو

این حال داشتم که تمام روز حالم خوش نبود. خداوند متعال کشور را بلکه تمام کشورهای اسالمی 

م زخم ظل ،فزودند: بعد از چنین رویدادهارا به زودی از این ظالمان و بدبختان پاک کند. ایشان ا

ازه می شوند. چنین رویدادی چهار سال قبل در سال می شوند، ت هایی که با احمدیون روا داشته

آن ظلمی رخ داد. اما نه دولت و نه اغلب مردم این غم ما و  نیز در شهر الهور در مساجد ما 4192

وردند. اما ما احمدی ها که همدرد انسانیت هستیم و اینها که هم وطن ما را قابل توجه به شمار آ

عال می کنیم. خداوند مت و تاسف ایشان ناراحت هستیم و با آنها اظهار تاثرنیز هستند ما به خاطر 

والدینشان را توفیق صبر بدهد.  و رحمت خویش قرار بدهدو همه این شهدا را زیر چادر مغفرت 

که حین جنگ هم شمشیرکشیدن روی کودکان و زنان غیر  ملسو هيلع هللا ىلصایشان افزودند: حضرت پیامبرما

ا ر ل این کودکانی که پدران و مادرانودند. به هر حال خداوند متعامسلم را به شدت قدقن کرده ب

 ازدست داده اند، را نیز صبر بدهد و رحم شان کند و کفیلشان گردد.

حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی افزودند: این رویدادهای تندروی و ظلم مسئله تمام کشورهای 

وغیره نیز ظلم روا داشته می شود.   بی، سوریه، لیاسالمی است. نه تنها در پاکستان بلکه در عراق

می کنند بلکه نسل های آینده را نیز برباد می دهند.  ظاهری و غارتگری این مردمانی نه فقط قتل

ی هستند. اسالم که تعلیم مهر و ضد تعلیم اسالم از دین دور می رانند. این تمام رویدادهای ظلم

تعلیم محکومیت تندروی و  ،لمومنین با استناد به قرآنمحبت و برادری می دهد. حضرت امیرا

برقراری عدالت را بازگو کردند. ایشان افزودند: خداوند متعال که می فرماید: از اهلل و پیامبرش 

ه خداوند . و صبر را پیشه کنید کو رعب شما ازبین نرود اطاعت کنید و باهم مجنگید تا ترسو نشوید

ضای برادری باهم فکه با دشمنان نیز عدالت نشود و تا وقتی  است.پیشه کنندگان صبر متعال با 



ایجاد نشود و تا زمانی که دولت رعیت خویش را رعایت نکند و رعیت از دولت خویش اطاعت 

 نکند و تا هنگامی که در دلها خوف الهی نباشد، این رویدادهای ظالمانه ادامه خواهند داشت. 

الی بنصره العزیز فرمودند: در ما دلسوزی و همدری برای انسانیت حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تع

ایشان فرمودند:  مومنان به نرمی و شفقت دستور  حضرت مسیح موعود علیه السالم ایجاد کردند.

داده شده اند، پس این دستور را همیشه مدنظر داشته باشید. هر آدمی هر روز بسنجد که تا چه 

ری برخورد می کند. بر بندگان خدا رحم کنید به آنان از دست یا حدی با برادران خویش با همد

د، مخلوق تالش کنید، تکبر مکنی خیر رساندن به و در جهتزبان یا هیچ تدبیر دیگری میازارید. 

وند تا در پیشگاه خدا مدهید، غریب، حلیم نیک نیت و همدرد مخلوق بشوید مکسی را دشناهیچ 

واهد که با تمام انسانیت با عدالت برخورد کنید، این ظلمی که در متعال قبول شوید. خداوند می خ

پاکستان روا داشته شده، مسلمًا برای ما باعث خیلی تاسف است. خداوند متعال جهت ازبین بردن 

این ظلمها طبق وعدة خویش مسیح موعود را فرستاده است که جنگها و سختی ها را ازبین برده 

ش که مردم این حقیقت را درک کنند. ایشان افزودند: برای پاکستان مهر و محبت را شیوع کند، کا

 و کشورهای اسالمی دیگر خیلی دعا کنید. خداوند در این کشورها نیز امنیت برقرار کند.

ناب جمناسبت شهادت دلخراش  به حضرت امیرالمومنین ایده اهلل تعالی بنصره العزیزدر پایان 

ج ب کتهووالی بخش توبه تیک سنگ و به پاس وفات خانم  294مبارک احمد باجوه از روستای 

امینه اوصاف از کبابیر و جناب ابراهیم عبدالرحمان بخاری از مصر ذکر خیرشان کردند و اعالم 

 فرمودند.ادای نماز جمعه  بعد ازخواندن جنازة غایبشان 

 


