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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 ۱۳۹۹ نیفرورد  ۱۵مصادف با  ۲۰۲۰ لیآور ۰۳ جمعة خطبهخالصه 

 فةیحضرت امیر المؤمنین سیدنا میرزا مسرور احمد ایده اهلل تعالى بنصره العزیز خل

مصادف با  ۲۰۲۰ لیآور ۰۳در  پنجم حضرت مسیح  موعود و امام مهدي علیه السالم

معه را ایراد فرمودند که با تراجم در جخطبه  ایتانیمبارک، بر تیب در۱۳۹۹ نیفرورد  ۱۵

ل زنده پخش شد. حضور انور ایده اهلل ازبانهاي مختلف بر مسلم تیلیفیزیون اینترنیسن

 بعد تالوت آیات قرآنی و ادعیه هاي مسنون فرمودند: تعالی بنصره العزیز

قانون  آنطبق  است و قانونی وضع کردهدولت اینجا  ،ایامبا توجه به شرایط این 

 چهارچوبدر لذا خطبه جمعه ایراد شود  اناجازه نیست که در حضور مردم و مقتدی

قانون به همان اندازه که اجازه داریم امروز در اینجا تدارک خطبه جمعه دیده شده است 

تعداد کسانی که خطبه را گوش  هرحال،من در مسجد خطبه را ایراد کنم چون به تا

ما باید بکوشیم که این وحدت را برقرار نگهداریم و است ، نفر کنند صدها هزار می

بخشد و این بیماري بشرایط را بهبود این پیوسته دعا هم بکنیم که خداوند متعال 

 واگیردار را ازبین ببرد و دوباره مثل قبل مسجد پر از نمازگزاران گردد.

ردازم. دو جمعه پیش ذکر خیر حضرت پاالن به موضوع خطبه امروز میسپس فرمودند 

بود. آنچه شهادتش در اثناي جنگ جمل اتفاق افتاد، به  جاريطلحه بن عبید اهلل 

در این راستا مطالبی را عنوان خواهم کرد و امروز به در آینده مناسبت آن گفته بودم که 

 پردازم. می همان

خالفت را تشکیل ل از وفات خود کمیته اي براي قب رضی اهلل عنه حضرت عمر

که مشتمل بر حضرت عثمان،حضرت علی ،حضرت عبد الرحمان بن  ،دادند 
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و حضرت  عوف،حضرت طلحه بن عبید اهلل، حضرت زبیر و حضرت سعد ابن وقاص بود.

عمر گفتند که من دیگر کسی را سزاوار خالفت نمی بینم چون وقتی نبی کریم صلی 

از اینها راضی بودند و سپس حضرت عمر رضی اهلل علیه وآله وسلم وفات یافتند ایشان 

اهلل عنه به خلیفه اي که بعد از ایشان منتخب می شود چند تا نصایح درباره 

 مهاجران،انصار و جمیع مسلمانان فرمودند.

 حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه با ذکر رویداد انتخاب خالفت حضرت عثمان

به حضرت عمر  کنند کهاینگونه تعریف می . است خیتار يهابرگرفته از کتاب که

. در ظرف سه روز تصمیم خواهند گرفت اعضاي این کمیته اي توصیه فرمودند که اینان

، آنها از حضرت وقتی ایشان به هیچ نتیجه اي نرسیدندپس از بحث و گفتگوي طوالنی 

ضرت عبدالرحمن قول گرفتند که در امر تصمیم رعایت حال هیچ کسی نخواهند کرد ح

عبدالرحمن سه روز به هر خانه مدینه سر زد و از زنان و مردان نظرشان را جویا شد که 

اند، همه همین را گفتند که خالفت حضرت عثمان را آنان در حق خالفت چه کسی

آنگاه وي در حق حضرت عثمان تصمیم خود را اعالم کرد و وي خلیفه قبول دارند. 

 منتخب شد.

حضرت طلحه در هنگام ح بخاري نوشته شده است که در فتح الباري شرح صحی

 وصیت حضرت عمر حاضر نبود. 

شاملشان وقتی حضرت عثمان شهید شدند، تمام مردم که اصحاب و تابعین نیز 

گفتند که امیرالمومنین علی هستند. آنگاه علی شتافتند و  ، به طرف حضرتبودند

ب اهل بدر است، درباره هر حضرت علی فرمودند: این کارتان نیست بلکه کار اصحا

آنگاه تمام اصحاب اهل کسی که اصحاب اهل بدر راضی شوند، او خلیفه خواهد بود. 

 حضرت بیعت کردند. با آنو بدر در خدمت حضرت علی حاضر شدند 
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حضرت طلحه و حضرت زبیر پردازند که آیا حضرت مصلح موعود به این موضوع می

ه بودند یا نه، ایشان این مسئله را در ضمن بیعت کردو حضرت عائشه با حضرت علی 

کردن نبیعت  .کنندهاي آقاي خواجه کمال الدین مطرح میپاسخ به بعضی اعتراض

این قرار ندهید ]ایشان خطاب به آقا خواجه دلیل را بر گفته خود طلحه و زبیر و عائشه 

ط به قاتلین عثمان بود. د.[ آنها منکر خالفت نبودند بلکه موضوع مربونگویمیسخن را 

فارغ از این، باید به شما بگویم که هر کسی که به شما گفته که آنها با حضرت علی 

اشتباه خود به مدینه  عتراف  بیعت نکردند، اشتباه گفته است. حضرت عائشه که پس از ا

بیعت نکردند: ارجاعات  حضرت علیرفت و طلحه و زبیر درنگذشتند تا وقتی که با 

جلد  ياي از کتاب خصایص کبرشود: برگرفتهدر ذیل نقل میبر این مطلب[ ]مبتنی 

 دوم است

که حضرت طلحه در حالت نزع  به دست یک فردي که از لشکر حضرت علی بود 

گفتند: اهلل اکبر، با حضرت علی بیعت کردند وقتی حضرت علی را خبر دادند ایشان 

سخن پیامبر خدا چقدر صحیح و راست ثابت شد. خداوند متعال همین خواست که 

بود که ده صحابی آن از ی یکطلحه بدون بیعت با من وارد بهشت نشود. حضرت طلحه 

 دریافت کرده بشارت بهشتدر حیات خود از حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم 

: کاش همین طور حضرت عائشه هم یکبار بر این عمل خود تاسف کردند و گفتند بود.

طلحه و و  ماندم.نشین ماندند، من هم در خانه میآنگونه که دیگران در آن روز خانه

ز آن ده صحابی بودند که به آنها حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم در زبیر ا

حضرت صلی اهلل علیه و حیاتشان بشارت بهشت داده بودند و درست بودن بشارت آن

ج علیه حضرت علی توبه کرده سلم امري قطعی است. و همین نیست بلکه آنها از خرو

 .بودند
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عثمان و بیعت حضرت علی و جنگ  شهادت حضرتحضرت مصلح موعود با ذکر 

براي این که آنها پراکنده شده بودند و ]در بین مسلمین[ قاتلین  گروهفرمایند: جمل می

ت زدند. وقتی آنها متوجه شدند که حضراتهام را از خود رفع کنند به دیگران تهمت می

هایی ایشان تهمتپیدا کردند که به را ، فرصت خوبی اندعلی از مسلمانان بیعت گرفته

بزنند و این سخن درست هم بود که در پیرامون حضرت علی بعضی از قاتلین حضرت 

به عثمان هم جمع شده بودند لذا مخالفان و منافقان فرصت خوبی براي تهمت زدن 

گروهی از آنها که به مکه رفته بودند حضرت عائشه را  پس، پیدا کردند.حضرت آن

اي گرفتن انتقام خون حضرت عثمان اعالم جهاد کنند. بر ایشانمتقاعد کردند که 

کردند و اصحاب را براي کمک خود فراخواندند. حضرت را اعالم وانگهی ایشان جهاد 

ایشان هر چه سریعتر از طلحه و زبیر با حضرت علی به این شرط بیعت کرده بودند که 

جله برداشت کرده اي که آنها از عمعنیقاتلین حضرت عثمان انتقام خواهند گرفت. 

ایشان بر این باور بودند که اول در در منظر حضرت علی برخالف مصلحت بود.  بودند،

ها نظم و انضباط برقرار شود و سپس به کیفر دادن قاتالن حضرت عثمان تمام والیت

یر در امر قاتالن چندان تأخ چرا که گام مهمتر محافظت از اسالم است وتوجه شود 

، کسانی که با در تعیین این قاتلین هم اختالف وجود داشت فارغ از این،. ضرر ندارد

ترس و ]به طور مرتب[ گرفتن قیافه افسرده اول از همه پیش حضرت علی رفته بودند و 

شان به طور طبیعی حضرت علی نمودند، دربارهاندیشه ایجاد تفرقه در اسالم را ابراز می

ذار این فتنه بودند ولی مردم دیگر به آنها مشکوک گپایهشک و تردید نداشتند که آنها 

د زیر قول نبودند لذا به سبب این اختالف طلحه و زبیر پنداشتند که حضرت علی دار

گمانشان حضرت علی آن شرط را به ند چون آنها به یک شرط بیعت کرده بودند و نزمی

روي شرع از بیعت با  کردند که ازمی تصورآنها  ،به سبب آن برآورده نکرده بودند لذا

آنگاه اینان نیز به اند و زمانی که اعالم حضرت عائشه به آنها رسید، حضرت آزاد شدهآن
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یشان نیز لشکري زمانی که به حضرت علی خبر این لشکر رسید، ا ایشان ملحق شدند

و وقتی نماینده هاي این بزرگان یکدیگر را  و به طرف بصره روانه شدند. آماده کرده

د کردند اشتباه هایشان که درباره یک دیگر داشتند رفع شدند و ایشان به این بازدی

 .نتیجه رسیدند که جنگ درست نیست و به صلح و امنیت راضی شدند 

وقتی این خبر به سبائیان یعنی گروه عبداهلل بن سبا و قاتالن حضرت عثمان رسید،  

جمع شدند و تصمیم گرفتند براي شورا  گروهی از آنهاآنها بسیار نگران شدند و در خفا 

به هر  بنابراین،،آور خواهد بود ما بسیار زیاندر بین مسلمین براي برقراري صلح که

لح برقرار شود. در این اثنا حضرت علی هم رسیدند و یم که صرطریقی ممکن نگذا

آنگاه حضرت طلحه رضی اهلل عنه که حضرت ایشان با حضرت زبیر مالقات هم کردند 

زبیر هم همراهش بود، گفت: شما مردم را به قتل حضرت عثمان تحریک کرده بودید. 

عنت که در قتل حضرت عثمان دست داشت، لبه هر کسی حضرت علی فرمودند: من 

آیا یادت نیست که فرستم، سپس حضرت علی خطاب به حضرت زبیر فرمودند: می

حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم فرموده بودند: به خدا قسم، تو با علی 

جنگی و تو ستمکار و ظالم خواهی بود. پس از شنیدن این سخن، حضرت زبیر به می

رگز با حضرت علی نخواهد جنگید و طرف لشکر خود بازگشت و سوگند خورد که وي ه

اعتراف نمود که خطاي اجتهادي مرتکب شده است. وقتی این خبر در لشکر پیچید، 

گیرد بلکه صلح برقرار همه اطمینان خاطر پیدا کردند که االن دیگر جنگ درنمی

، آنها براي فرارسیدجویان از این شرایط سخت نگران شدند و وقتی شب شود اما فتنهمی

 آنها  بودند یعلحضرت همراه که ییآنها که گیري از این صلح این تدبیر اندیشیدندجلو

 در  که یکسان و زدندورشی ریزب و طلحهحضرت و شهیعاحضرت برلشکر شبموقع

 و برپاشد يشور آن جةینت در که زدند ورشی یعلحضرت لشکر به آنها بودند لشکرشان
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 ان یسبائ طوطة نیا درواقع اما استداده بیفر گرید یگروه که که کردگمان یگروه هر

 خبردهد  را شهیعاحضرت به یکس که صداکردند یعلحضرت شدشروع جنگ یوقت بود

حضرت عائشه با صداي بلند می گفتند که نجنگید ولی .برسد انیپا به فتنه نیا تا

 گرید يجا به و نفرمودند شرکت جنگ در ریزبحضرت.مفسدان این را باور نکردند

 .رساندشهادت به نماز حالت در را آنها و رفت دنبالشان یشق کی اما رفتندخلوت

 جنگ یوقت یعلحضرت.شدند دیشه مفسدان توسط جنگ دانیم در طلحه حضرت 

 تمام با کردندافسوس شدت به دید نیمقتول نیب طلحهحضرت جسد دیرسانیپا به

 قاتالن یطانیش نیا بلکه نداشتند یدخالت نوع چیه صحابه که شودیم معلوم رخدادها

 شدند فوت یعلحضرت عتیب در ریزب و طلحهحضرت نکهیا گرید امر و بود عثمانحضرت

 اما خواهندبود یعلحضرت همراه که کردنداذعان و شدندمنصرف خودشان ارادة از چون

داده  یکه انعام نیکه قاتل بود در گمان ا یآن کس .شدنددیشه رانیشر دست به

شدن دشمن من بشارت کشته نیرالمومنیاميآمد و گفت که ا دنیدر حال دو شومیم

: طلحه. نیرالمومنیکه کدام دشمن؟ گفت ام فرموندافتیدر یعلحضرت دهمیشما م

که در  دهمیمبشارت  وسلمهیعلاهللیصل امبراکرمیفرد من تو را از پ يفرمودند که ا

دفعه به من فرمودند و  کی وسلمهیعلاهللیصل امبراکرمیچون پ يشویدوزخ انداخته م

تحمل  ییبه سبب حق و عدالت، زلت و رسوا يطلحه بار يطلحه هم حضورداشت که ا

 بر  یعلحضرت و اندازدیاما او را خداوند در جنهم م کشدیم یو تو را شخص دکردیخواه

 ..کردندلعنت شانیا قاتالن

 دستکج که گفت یکس ندیفرمایذکرم در موعودمصلح حضرت جملجنگ موقع

 چطور که یدانیم بدبختيا گفت و کردگوش را حرفها نیا که یصحاب شدکشته

 فرارکرد جنگ دانیم از اصحاب لشکر سوتفاهم خاطر به جملجنگ هنگام شد دستکج



7 

 

 

 لشکر اندمانده تنها دانیم در اصحاب چند با امبراکرمیپ که شدندمتوجه کفار و

 را امبراکرمیپ رخ  و دندیکششانیا بر کمان ریت صدها و شدجمع شانیا دور هزارنفرسه

 مراقبت يبرا که یکس وقت آن کند سوراخ  سوراخ  ریت با تا قراردادند رخودشانیت هدف

 هر و کرد امبراکرمیپ يجلو را دستش طلحه بود، طلحه کس آن ستادیا اکرمرسول

 نشد يعاد زخم نکهیا تا برخورد طلحه دست يرو امبراکرمیپ رخ  يجا به زدند که يریت

 به حقارت با تو و زد فلج دستشان و کارشدندیب دستان عضالت زخم یفروان سبب به و

 آن يآرزو ما از کس هر که استینعمت آن شدنش دستکج يگویم دستکج یکس

 .کندیم برکت

  ی کنون اوضاع درمورد در آخر خطبه حضور انور ایده اهلل تعالی بنصره العزیز

که ایشان در روز هاي وبا  خواندند را السالمهیعل موعودحیمس حضرت ملفوظات هاي

 زیتم و دیبپوش زیتم لباس و دیزکنیتم را هاخانه و دیدارنگاه روشن را هاخانهفرمودند که 

 .فاهجر والرجز فطهر ابکیث و استآمده فیشر قرآن در. است سنت داشتن نگاه

 و دیکنگرم را آنها و دیردا زنگاهیتم را هاخانه و دینرو گرید يجا به خودشان شهر از

 د یکن یقیحق توبه نکهیا همه از ترمهم و دیکنعمل تقدم ما حفظ بخاطر را یمهم ریتداب

 .دیکندعا تهجد در شب موقع و دیکن صلح پاک خداوند با و

 را هاياحمد تمام خداوندسپس حضور انور ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند که  

 دستورات بر باید که و کنندیخاص توجه دعاها طرف به روزها نیا در که دهدقیتوف

 اسفند  و دیدارنگه زیتم را هاخانهو به احمدي ها نصیحت فرمودند که   کنندعمل دولت

 هر به کندرحم و کندفضل همةما بر خداوند. دیبپپاش یضدعفون محلول و دیکن دود را

و بر ما  .دهدقیتوف را ما همة خداوند دیکن خاص توجة دعا طرف به روزها نیا در حال

 رحم کند آمین


