
 الرحیم الرحمن اهلل بسم
 ۱۳۹۹تیر  ۱۳مصادف با ۲۰۲۰سوم ژوئیه  جمعة خطبهخالصه  
 بنصره تعالى اهلل ايده احمد مسرور  ميرزا سيدنا المؤمنين امير حضرت

 هیسوم ژوئ در  السالم عليه مهدي امام و موعود  مسيح حضرت پنجم العزيزخلیفة
خطبه جمعه را ایراد فرمودند که با  در بیت مبارک، بریتانیا۱۳۹۹ ریت ۱۳مصادف با ۲۰۲۰

 یزیون احمدیه بین المللی زنده پخش شد.وتراجم در زبانهای مختلف بر مسلم تیلی
 ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند:بعد از تالوت تشهد و آیات مسنونه حضور 

. رخدادی مربوط به بودهای گذشته ذکر خیر حضرت سعد بن معاذ جاری از خطبه
ح موعود حضرت مصلو  جنگ بدر در خطبه گذشته هم ذکر شددر  اشوفاداریاظهار 

این امر فرمایند: اند؛ ایشان میرا به روش خود بیان فرموده رضی اهلل عنه هم آن
و  بیندمعشوقش رنج و آسیبی ب هک خواهدطبیعی است که در عشق هیچ عاشقی نمی

طور هیچ کسی این را هم دوست ندارد که معشوقش به جنگ برود بلکه وی هر همین
اصحاب هم دوست   طوردهد که معشوقش به جنگ نرود. همینتالش ممکن را انجام می

وقتی حضرت به جنگ بروند.  نداشتند که حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم
فرمودند که  خود دیک به بدر رسیدند، به اصحابصلی اهلل علیه و سلم نزپیامبر اکرم 

نیست بلکه با ارتش  قریش وانر ما با کاخداوند متعال به من خبر داده است که مقابله
آنها در این رابطه مشورت خواستند و فرمودند که حضرت از خواهد بود و سپس آن

حضرت را اب کبار این سخن آنبگویید که پیشنهاد شما چیست؟ هنگامی که اصح
ثاری ناکاری و جانهایی مبتنی بر فدشنیدند، به تناوب بلند شدند و بسیار سخنرانی

.اما آنحضرت بعد از هر سخنرانی همین ارشاد فرمودند به ایراد کردند و عرض نمودند



. پس وقتی حضرت پیامبر اکرم به تکرار فرمودند که باز هم مشورت من مشورت دهید
 سعد بن معاذ منظور حضرت پیامبر اکرم را متوجه شد و از طرف انصار بلند شد د،دهی

و عرض  .که مبتنی بر اخالص و وفاداری بود خنرانی ایراد فرمودس و از طرف انصار 
به  شما شما امر بفرمایید ما به همراهتانیم و به خدا قسم، چنانچهکرد: یا رسول اهلل، 

ما عقب ک نفر هم از بیناندازیم و حتی یریا بیندازیم، میما دستور دهید که خود را به د
جنگیم و هم پشت سرتان می از پیش رویتانهم نخواهد ماند، یا رسول اهلل، ما 

تواند به جنگیم و دشمن نمیراستتان می هم به و جنگیمتان میجنگیم، هم به چپمی
 شود.های ما رد که از روی جنازهشما برسد مادامی 

سوره رعد که اینگونه  ۱۲تفسیر آیه  در جریاند رضی اهلل عنه لح موعوحضرت مص
یعنی برای او محافظانی از  «خلفه من و یدیه بین من تله معقب»شود که شروع می

فرمایند: تمام دوران نبوت حضرت پیامبر ش رو و پشت سر برگماشته شده است، میپی
اش ست که خداوند متعال وعدهاکرم صلی اهلل علیه و سلم مدرک بر این محافظت ا

 ایم. چنانکه در مکه معظمهتهداده است که از پیش رو و پشت سر محافظانی برگماش 
میان در  کردند وگرنهان از حضرت پیامبر صلی اهلل علیه و سلم محافظت میفرشتگ

 شانتوانست محفوظ بماند. آری، پس از تشریف آوردناین همه دشمن چطور جانشان می
ع محافظت نصیبشان شد یعنی هم محافظت فرشتگان آسمانی و هر دو نو به مدینه

رمایند که این فحضرت مصلح موعود میفرشتگان زمینی یعنی صحابه. محافظت هم 
مخلصان هم به نظرما از آن معقبات هستند یعنی از آن محافظانی هستند که خداوند 

 حضرت برگماشته بود.متعال جهت محافظت از آن



ه به همراه حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم در گوید کمییک صحابی 
جای شرکت در این  سیزده جنگ شرکت کردم اما دلم بارها این آرزو کرده است که به

ها کاش آن جمله را من گفته بودم که سعد بن معاذ گفت یعنی جمله مبتنی بر جنگ
 وفاداری عهد.

تم النبیین با ذکر اخالص حضرت سعد حضرت میرزا بشیر احمد در کتاب سیرت خا
صحابه در  ،به پیشنهاد سعد بن معاذ سردار قبیله اوسفرماید معاذ در جنگ بدر میبن 

اهلل علیه و سلم سایبانی درست کردند ای از میدان برای حضرت پیامبر اکرم صلی پاره
و در  و سعد مرکب حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم را نزدیک سایبان بست

خدمت حضرت عرض کرد: یا رسول اهلل، شما در این سایبان تشریف داشته باشید و ما 
ین جنگیم، چنانچه خداوند به ما فتح و پیروزی عطا کرد و همبه نام خدا با دشمن می

آنگاه اما اگر خدای نکرده امر دگرگون شد  ت در آن صورت الحمدهلل،آرزویمان هم هس
رسید. وی در کنار آن چادر یک هر طور  شده به مدینه ب شما روی مرکب سوار شده و

ما هستند شتر نوع خوب را بست و عرض کرد پس شما به مدینه برسید در آنجا برادران 
محافظت از  شما از جان دادن هم دریغ و م نیستند که در اخالص و ارادت از ما ک

  .نخواهند کرد
در هنگام غزوه احد در شب جمعه حضرت سعد بن معاذ و حضرت اسید بن حضیر و 

اسلحه روی در حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل  ه در مسجد نبوی باحضرت سعد بن عباد
 علیه و سلم کشیک دادند.

در غزوه احد وقتی که حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم روی  [طور همین]
به کتف خود انداخته و نیزه به دست گرفته از مدینه برآمدند، اسب سوار شده و کمان 



آنگاه هر دو سعد یعنی حضرت سعد بن معاذ و حضرت سعد بن عباده جلوی حضرت 
 .دویدندمی

م صلی اهلل علیه و سلم عشق مادر حضرت سعد بن معاذ چقدر به حضرت پیامبر اکر
فرمایند که در هنگام میورزید، حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه با ذکر آن می

بازگشت از جنگ احد حضرت سعد بن معاذ افسار مرکب حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل 
جنگ برادرش کشته این رفت در حالی که در علیه و سلم را گرفته و به افتخار راه می

هادت حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم پیچیده بود در مدینه خبر ش شده بود. 
ه آمدخبر لنگ لنگان از مدینه بیرون  آن پیر زن هم با شنیدن این  اند  که ایشان شهید شده

د بلکه فقط حضرت رسید، وی درباره پسرانش نپرسیوقتی آن پیرزن نزدیک آن، بود
پرسید که حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم کجایند؟ حضرت سعد پاسخ داد 

های ضعیفش صورت نگاهبا که جلویتان هستند. آن پیرزن نگاه خود را بلند کرد و 
را دید، حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و  علیه و سلم حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل

: خانم، متاسفم که پسر جوانت در این جنگ شهید شده است، سلم خطاب به او فرمودند
دهد اما آن شنود، مشاعر خود را از دست میدر پیری وقتی کسی اینچنین خبری را می

چه حرفی است، من نگران  پر از محبت داد که یا رسول اهلل، این یپیرزن چقدر پاسخ
 سالمتی شما بودم. 

ن رخداد با تحریض به وظیفه تبلیغ حضرت مصلح موعود پس از تعریف کردن ای
همین آن زنان بودند که برای نشر و تبلیغ اسالم دوشا دوش خطاب به زنان فرمودند: 

ار هایشان جهان اسالمی افتخکردند و همین آن زنانند که به فداکاریمردان کار می
اب اند، حضرت خطکند. زنانی که به حضرت مسیح موعود علیه السالم ایمان آوردهمی



 سیح موعود علیه الصلوةمه شما هم ادعا دارید که به حضرت فرمایند کبه آنها می
 [و ظل]اید و حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسالم بروز والسالم ایمان آورده

حضرت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و سلم هستند گویی به عبارت دیگر شما بروز 
زند که در موج می یدین سآیا در بینتان همان احساصحابیاتید اما انصافًا بگویید که 

نور وجود دارد که در صحابیات بود، آیا اوالدتان صحابیات بود، آیا در شما همان 
، چنانچه تأمل و تعمق کنید خود را ندکه مال صحابیات بود ندهمانگونه نیکوکار هست

 . یابیدبسیار عقب از صحابیات می
لذا آنها   چون حضرت مصلح موعود با زنان احمدی مخاطبندپر نور فرمودند:  حضور  

اند و من هم به اند وگرنه در مواقع فراوان همیشه خلفا گفتهبه طور خاص ذکر شده
و فقط در ما هم باید همین نمونه و الگو را نشان دهند  ام که مرداندفعات متعددی گفته

گوییم پیام اسالم را در جهان به آن ادعای خود  عمل بکنیم که میوانیم  تمیین صورت  ا
 .م دادنشر خواهی

فرمایند: جهان مسیحی بر آن شجاعت مریم حضرت مصلح موعود رضی اهلل عنه می
و زنان همراهش خوشحال است که آنان آنها دور از چشم دشمنان به هنگام مگدلینی 

گویم که بیایید کمی به مخلصان و رفتند، من به آنها میصبح به قبر مسیح می
در کنارش ماندند  ر چه حاالتیدآنها نثاران معشوق و محبوب من را نگاه کنید که جان

 پرچم توحید را برافراشتند.  شرایطیو در چه 
وقتی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم به مدینه هجرت نمودند و کعب بن اشرف 
همراه رفیقان در این قراردار شرکت نمود که بین پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم و 

نوشته شده بود اما در درون کعب آتش یهودان درمورد دوستی و امن و دفاع باهمی 



عدوات و کینه انگیخت و با تدبیر مخفیانه مخالفت اسالم و موسس اسالم شروع کرد. 
 داد. بنابراین نوشته است که کعب هر سال به علمای یهودیان و بزرگان را خیریه می

وقتی مسلمانان موقع بدر پیروزی فوق العاده به دست آوردند و روسای قریش در 
وی تصمیم رود.  آن کشته شدند و کعب درک کرد که این دین جدید به راحتی از بین نمی

کند وی همان لحظه برای مسافرت مکه آمادگی کرد گرفت که حتما اسالم را نابود می
ور دلهای قریش را شعلهآتش پرچرب، با زبان و به سبب شعرگویی و  وقتی آنجا رسید

شدنی درمورد خون تمام نو در دلهای آنان تشنگی روی زخم ایشان نمک پاشید  کرد 
های کعبه به دست آنان داد و دهوی آنان را به حیاط کعبه برد و پر مسلمانان ایجاد کرد.

قسم گرفت که تا وقتیکه اسم اسالم و موسس اسالم را از این جهان پاک نکنند تا آن 
نشینند. بعد از فضای آتشفشانی در مکه توقف نکرد و آن بدبخت به زمان به راحتی نمی

دینه قبایل دیگر رفت و سپس هر قومی و قبیله را خالف مسلمانان برانگیخت. بعد به م
برگشت و عملیات تند خالف اسالم را آغاز کرد و بین غیر مسلمانان و مخصوصا یهودیان 
را با اشعار پرجوش و ذکر زنان مسلمانان را به طور فحش کرد و تا این حد اکتفا  نکرد 
بلکه آتش مخالفت روشن کرد و نقشه کشید که پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم کشته 

عوت در خانٔه خود دعوت کرد وهمراه چند نوجوان یهودی نقشٔه قتل شوند و به بهانٔه د
رسید و خالف کعب اتهام عهد شکنی، بغاوت، یعنی  کار به اینجاوقتی  .کشیده بود

نگ، فتنه پردازی، فحش گویی و نقشٔه قتل خالف دولت مستقر سرکشی کرد، تحریک ج
به پایه اثبات رسیدند پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم از روی قرارداد بین االقوام، بعد 
از آمد پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم به مدینه بین اهل مدینه بسته شده بود و 

فرمان دادند که به  پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم  رئیس و حاکم اعلی بودند. ایشان



سبب عملیات، کعب بن اشرف باید کشته شود و به برخی اصحاب فرمودند که وی کشته 
شود. به سبب اوضاع و تقاضایی حکمت، ایشان دستور دادند که کعب به طور آشکار 
کشته نشود بلکه مخفیانه برخی افراد و به وقت مناسب وی را بکشند و ایشان این 

از قبیلٔه اوس سپردند و تاکید کردند که هر تدبیری را اختیار   فریضه به صحابی مخلص
کنید حتما با مشورت سعد بن معاذ رئیس قبیلٔه اوس انجام دهید. بنابراین محمد بن 
مسلمه با مشورت سعد بن معاذ، ابونائله و دو سه اصحاب دیگر را همراه خود بردند و 

 . مجازات قتل کعب را پایان رساندند
 ایشان وقتی پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم مال غنیمت از غزوه بنونضیر گرفتند، 

که اگر شما دوست دارید من مالی که از بنونضیر گرفتم بین این پیشنهاد کردند  ار  به انص
. توزیع کنید کنندشما و مهاجرین توزیع کنم. مهاجرین مانند قبل در خانٔه شما زندگی می

های شما اسکان داشتند نصف توزیع کنید اما طوری که قبال در خانه  باھم  و مال غنیمت
کنید.  تقسیم نصف باھمو طوری که رفتار شما با آنان بود یعنی احسان کردید و مال را 

کنم  اما راه دوم این است که اگر شما دوست دارید من این مال را بین مهاجرین توزیع می
کنم و آنان از دهم و تمام مال را بین مهاجرین پخش میصار را از این چیزی نمیو ان

کنند گردند خودشان آمادگی میشوند و دوباره به خانٔه شما برنمیخانٔه شما خارج می
چون اکنون مال به دست آنان رسیده است. حضرت سعد بن عباده و حضرت سعد بن 

کردند که یا رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم معاذ باهم مشورت کردند و هر دو عرض 
شما این مال را بین مهاجرین توزیع کنید و این هم گفتند که اما طبق معمول در خانٔه 

آن موقع خواهیم بعد از گرفتن مال از خانٔه ما خارج شوند. کنند ما نمیما زندگی می



پسران پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم فرمودند که ای خداوند! بر انصار رحم کن و بر 
 انصار رحم کن. 

همین طور   هم حضرت سعد بن معاذ نمونٔه فدائیت را نشان دادند.موقع رخداد افک  
برای مذاکره با رئیس که دند ر نفوذی بواصحاب پآن یکی از  نیزوی خندق در غزوه 

بودند. در پایان غزوه خندق حضرت سعد  فرستاده شده قبیله بنو قریضه کعب بن اسد
 .ژه ایفا نمودبرای مجازات قبیله بنو سعد در قبال بغاوت نقش وی

به خاطر این  شرح این جنگ، طوالنی است: پر نور فرمودندبه حضور در پایان خط
 در آینده شرح آن بیان خواهم کرد.انشاءاهلل 

 
 
 
 
 
 


