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بنصره   حضرت تعالى  اهلل  ايده  احمد  مسرور  ميرزا  سيدنا  المؤمنين  امير 
 ۱۰در  پنجم حضرت مسيح  موعود و امام مهدي عليه السالم در:  فةیالعزيزخل
 رادی خطبه جمعه را ا  ایتانی ، برمبارک  تی در ب۱۳۹۹  ریت  ۲۰  مصادف با  ۲۰۲۰  ژوئیه

 یالملل   نیب  هی احمد  ونی زوی لمختلف بر مسلم ت  یفرمودند که با تراجم در زبانها
 .زنده پخش شد

 ز ی بنصره العز  ی  اهلل تعال  دهی مسنون حضور انور ا  اتی از تشھد و تالوت آ  بعد
 فرمودند 

  بغاوت آنگونه که در خطبہ گذشته ذکر کردم که خدا وند متعال حکم مجازت  
آنخضرت صلی اهلل داد..حضرت مصلح موعود درمورد این بنو قریظه را به  

 که  ماییندغزوه بیان کرده جای می فر

یعنی بعد از بیست روز مسلمانان نفس راحتی کشیدند  جنگ احزاب   از  بعد 
آنان اینگونه    بغاوت  .شدچون االن حکم مجازات بنو قریظه داشت صادر می

بعد    اهلل علیه وآله وسلم  صلی  شود.رسول کریم میپوشی  نبود که از این چشم
از برگشت به اصحاب فرمودند که  در خانه استراحت نکنید بلکه قبل از عصر  

  رضی اهلل عنه   ھای بنو قریظه برسید و سپس آنحضرت حضرت علیبه قلعه 
 خیانترا به بنو قریظه فرستادند که از آنھا بپرسند که چرا برخالف قرارداد

خ قریظه  بنو  اینکه  بجای  میجاکردند  طلبیدند  لت  می  معذرت  یا  کشیدند 
و رسول   ھای ناسزا و زشت گفتندرفیقانشان حرفحضرت علی و  به    ایشان  



ما نمی دانیم که محمد    دخوانودٔه ایشان را فحش دادند و گفتن  بانواناکرم و  
پاسخ ایشان دادی نبستیم.حضرت علی  چه کسی است؟و ما با آنھا هیچ قرار 

ھای یھود  با اصحاب به قلعه  اکرم  ر این حال رسولبرگشتند و درا شنیدند و  
فحش می یھود  چون  زشترفتند  و می  ھای  کریم  رسول  ودرباره  دادند 

حرف  را  دختران  و  میھمسران  بد  با ھای  اینکه  بخاطر  علی  حضرت  گفتند 
آنحضرت  شنی این کلمات  آزرده می شوددن  ای رسول     دلشان  عرض کردند 
می  چرا  !خدا ؟ما  زحمت  ھستیم.شماکشید  کافی  جنگ  این  پس    برای  لطفا 

ببرید   اکرم فرمودندتشریف  آنھا فحش میمن می’’   :رسول  دھند و  دانم که 
 :.حضرت علی فرمودند‘‘ایشان به گوشم برسند  ھایخواھید که فحش شما نمی

استبله    ’’ درست  رسول خدا حرف شما  فرمودند‘‘ای  اکرم  مشکل   :.رسول 
دھند.موسی پیامبر خودایشان بود وی را از این زیاد تر فحش می  نیست اگر

ھای یھود  به قلعه آنحضرت صل اهلل علیه وسلم    اذیت دادند ھمین گفتند و
ھای قلعه را بستند و با مسلمانان جنگ را آغاز کردند تا این رفتند ولی یھود در

عه بعضی ھای ایشان ھم در جنگ شریک شدند.چون زیر دیوار قلحد که زن
را کشت   یاز باال سنگ پرتاب کرد و مسلمان  یھود   مسلمانان نشسته بودند که زن 

روز چند  محاصره  از  بعد  یھود  مقابله    هولی  توان  آنھا  که  کردند   احـساس 
حضرت درخواست کردند که ایشان طوالنی ندارند سپس سردران ایشان به آن 

که   انصاری  لبابه  قبیله  رفیق  ابو  سردار  از  ایشان  ایشان  پیش  بودند  اوس 
حضرت ابو لبابه را فرستادند .یھود فرستاده شوند تا با آنھا مشورت کنند .آن

تصمیم  اختیار  مشورت خواستند که آیا تقاضٔه آن حضرت محمد که    اناز آن
به بسپارید    گیری  پرسیدند.ابو من  کنیم؟یھود  قبول  آیا  و خلع سالح شوید 



لبابه با تکان دادن قیافٔه خود به بله اشاره کرد ولی به گلوی خود اینگونه اشاره 
کرد که نشانه قتل باشد.رسول اکرم تا آن موقع تصمیم خود اعالم نکرده بودند 

در   ابولبابه  قتل    دل ولی  یھود جز  مجازت جنایت  که  کردند  گمان    چهخود 
باشد؟بدون درک و فھم با اشاره این سخن را گفتند ولی باالخر ھمین   تواندمی

یعنی قبیله بنوقریظه.چنانچه یھود    ،حرف ایشان موجب نابودی ایشان گشت
کرد نخواھیم  قبول  اهلل  رسول  محمد  تصمیم  ما  که  آن   گفتند  تصمیم  اگر 

می قبول  قبیلهٔ حضرت  مانند  مجاز  یھود  ھایکردند  فقط  از  دیگر  تبعید  ات 
فیصلٔه محمد رسول ما    شد ولی بدشانشی ایشان بود که گفتندمدینه صادر می

 قبیله اوس سعد  پیمان خود سردارھمقبیلٔه    قبول نخواھیم کردبلکه فیصله
کنیم ولی  خواھند گرفت ما قبول می  فیصلهبن معاذ قبول خواھیم کرد هر  

 کردند.  اختالف یھود باھم 

وتوک   تک  اتفاقات  قریظه  فقط  بنو  تصمیم  از  که  بودند  افراد  بعضی  بودند 
قرار داد ببندند و متفق شوند   خواستند که با مسلمانانکردند و میاختالف می

اتفاقات تک و توک بودند من حیث قوم مصر بودند که دستور آن  این  ولی 
. کنند  قبول  کرده    فرمانحضرت  انکار  را  وسلم  علیه  اهلل  صل  اکرم  رسول 

را اصرار کردند .آنان این را نپسندیدند که دستور رسول اکرم را    سعد   فیصلهٔ 
تصمیم  برای  را  ایشان  و  کنند  بلکه دستور حضرت  قبول  کنیم  انتخاب  گیری 

را اکرم ھم     سعد  قبول کردند .سعد   تقاضهٔ ترجیح دادند.و رسول  را  ایشان 
ا رضی اهلل عنه که در جنگ زخمی شده بودند اطالع داده شد که تصمیم شم 

 کنند.بخاطر این بیاید و حکم صادر کنید. بنو قریظه قبول می



بودند با    پیمانھم  خیلی وقت، مردم قبیلٔه اوس که از  با اعالم این پیشنهاد
 پیمانھم  سرعت پیش حضرت سعد آمدند و اصرار کردند که خزرج همیشه

به خاطر این شما هم امروز در    نجات دادندخود یعنی یهودیان را از مجازات  
ها بر سواری سوار  سعد به سبب زخم بدهید.  فرمانخود    پیمانھمحق قبیلٔه  
راست و چپ ایشان داشتند   ،بنوقریظه رفتند و افراد قومشان  سویشدند و به  

  صادر نکنید   حکمو از سعد اصرار کردند که ببینید خالف بنوقریظه    دویدندمی
حق فیصله به کسانی سپرده شود، وی دادند که    پاسخفقط ھمین  اما سعد  
  گیرم. صداقت تصمیم میو من با  دیانت تصمیم بگیرد  با  دار باشد و باید  امانت

منتظر سعد   ،وقتی سعد نزد قلعٔه یهود رسیدند جایکه بنوقریظه با دیوار قلعه
بودند و طرف دیگر مسلمانان نشسته بودند و سعد اول از قوم خود پرسید که 

کنید، آنان  گیرم شما قبول میدهید که هر تصمیمی میقول میآیا تمام شما  
آیا شما هم   گفتند بلی. سپس سعد به بنوقریظه مخاطب شدند و گفتند که 
بعد    کنید. آنان گفتند بلی.دهید که هر تصمیمی گیرم آن را قبول میقول می

آن طرفی که پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم تشریف   ،با خجالت و نگاه خم
دهند یعنی  اند قول میداشتند اشاره کردند و گفتند که کسانی که اینجا نشسته
توانستند نگاه کند، شرم پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم را با چشمان باز نمی

این تصمیم به عنوان حکم نامزد شدند.و حیا داشتند به خا این برای  و   طر 
پرسش هم الزامی بود و به خاطر این نگاه خود را پایین کردند و رخ خود را  
به طرف پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم کردند و پرسیدند که شما هم قول  

  بعد از اینکه سعد از   دهید، پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم فرمودند بلی.می



فیصله کردند، در کتاب تمام سه گروه وعده گرفتند و سعد طبق کتاب مقدس  
 مقدس نوشته است.

می   آشکار  مقدس  کتاب  تصمیم  میطبق  پیروز  یهودیان  اگر  و   دندششود 
می وسلم  علیه  اهلل  صلی  اهلل  رسول  کتاب    ختندبامحمد  فرمان  این  طبق 

از جمله مردان و زنان و بچگان کشته می به  و    دندشمقدس تمام مسلمانان 
که همین تصمیم یهودان بود که دفعتا تمام   رسدبه اثبات میطوری که تاریخ  

اما اگر آنان از حد با مسلمانان التفات   شوندکشتهمردان و زنان و بچگان را  
کتاب استثناء آنان مانند رفتار اقوام دور    کردند در آنصورت طبق فیصلهٔ می
میمی را  مردان  تمام  و  و  کردند  را کشتند  پسران  و  زنان  و  اسباب  تمام 
وقتی    که  سعد  ربودند.می بودند  آنان  دوستان  از  و  بودند  بنوقریظه  حلیف 

ب که  نکردند  قبول  را  اسالمی  فرمان شریعت  یهود  که  از جان   هدیدند  یقین 
محمد صلی اهلل علیه وسلم را قبول نکردند آن موقع   کند، حکممحافظت می

در استثناء برای ایشان همان فیصله را درمورد یهود دادند که حضرت موسی  
داده بودند و مسئولیت این تصمیم بر عهدٔه محمد صلی اهلل    واقعهاینگونه  

وسلم   نبودعلیه  مسلمانان  کتا  یا  طبق  حکم  این  بود  بو   بلکه   خودشان 
مسئولیت این بر موسی و تورات و یهودیان است که با اقوام غیر تا هزاران  

و فردی را که برای رحم پیامبراکرم صلی اهلل علیه  سال اینگونه رفتار کردند  
وسلم خوانده شد، وی انکار کرد و گفت که ما حرفهای محمد رسول اهلل علیه 

نداریم. قبول  را  داریم.وسلم  قبول  را  سعد  حکم    حرفهای  طبق  سعد  وقتی 
 ند ادموسی فیصله د



که نوشتند  موعود  مصلح  مسیحیت    حضرت  اهل  که  می  واویال امروز  کند 
محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم ظلم کردند. آیا مصنفین مسیحی این 

علیه وسلم به موقع صلی اهلل  کنند که چرا محمد رسول اهلل  امر را درک نمی
اختیار  ، خود  و جز این ظلمی ندیدند و صدها دفعه دشمن دیگر ظلمی نکردند

دفعه محمد صلی اهلل علیه    و هر  فیصله به محمد صلی اهلل علیه وسلم دادند
وسلم آنان را بخشیدند و این تنها فرصتی بود وقتی دشمن اصرار کرد که ما 

کنیم بلکه حکم فالن محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم را قبول نمی   حکم  
و از آن شخص از محمد رسول اهلل صلی    کنیمیعنی شخص دیگر را قبول می

بود   گرفته  قول  وسلم  علیه  هر  اهلل  میکه  قبول  فرمانی  را  آن  ایشان  دهم 
ایشان اعتراف کردند و بعد از این،  که    که در تاریخ نوشته است  طوریکنند  می

وی فرمان داد بلکه وی فرمان نداد، فرمان موسی را بازگو کرد و آنان مدعی  
پس اگر کسی ظلمی کرد خود یهودان بر جان خود  بودند که از امتش هستند.

ظلم کردند که از حکم محمد رسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم امتناع کردند. و 
وسی علیه السالم کرد کسانی که درمورد دشمن محصور اگر کسی ظلمی کرد م

در   بود  این ظلمی  اگر  و  دادند  تورات  در  تعلیم  از خداوند خبر گرفته همین 
آنصورت نویسندگان مسیحی باید موسی علیه السالم را ظالم بخوانند بلکه 

 خدای موسی را ظالم قرار دهند که اینگونه تعلیم در تورات داده است. 

مشتمل بر حرفهای بیشتر است و حضرت مرزا بشیر الدین هم  شرح این که  
و   نوشتند  المومنین    شرحش  امیر  امورحضرت  نیز  چند  این  بیان   در مورد 

 . فرمودند



اینگونه معلوم می که  نوشتند  بد حضرت مرزا بشیر احمد  به سبب  شود که 
وند عهدی و بغاوت و فتنه و فساد و قتال و خونریزی بنوقریظه از دادگاه خدا

فیصله   بوداین  نابود   ایشان  که مردم جنگجو  صادر شده  این جهان  از  باید 
آغاز  بشوند. غزوه به پیامبراکرم صلی   درباره اینغیبی    ترغیب  ،بنابراین در 

اما    کند که این تقدیر خداوند بود همین را روشن می  شود ومی  اهلل علیه وسلم
خداوند این را قبول نداشت که از دست پیامبر این فرمان صادر شود و به  

از را  خاطر این خداوند از تصرفات  غیبی، رسول اکرم صلی اهلل علیه وسلم  
و فیصله هم  این امر جدا کرد و از دست سعد بن معاذ این فیصله صادر شد  

از پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم    اینگونه صادر شد که هیچ نوع دخالتی 
شوند و این  نشد چون ایشان وعده داده بودند که ایشان پایبند این تصمیم می

مسلمانان   تمام  بلکه  نبود  ایشان  ذات  به  تنها  نه  فیصله  این  تاثیر  متاثر که 
با رای خود خواه به طرف  می شدند برای این ایشان حق خود ندانستند که 

توانستند عوض کنند و همین تصرف یعفو و رحم مایل باشد این تصمیم را نم
آن نیروی  سبب  به  که  بود  بی  ،خداوند  و  شدند  متاثر  دهان  ایشان  از  درنگ 

این   سعد!  ای  یعنی  اهلل  بحکم  قد حکمت  که  شدند  خارج  الفاظ  این  ایشان 
 . س توان تعویضش نداردشود که هیچکتصمیم تو تقدیر خداوند معلوم می

و آن موقع دل  بلند شدند و به طرف شهر رفتند  و ساکت    این الفاظ را گفتند
آرزو داشتند که این قوم ایمان   ایشان به سبب این فکر اندوهگین شد که ایشان

اما به سبب بد فعلی ایمان محروم ماند و مورد خشم و  بیاورد  از  های خود 
شاید به همین موقع ایشان این الفاظ پر از تاسف شود و  عذاب خداوند می



مودند که اگر از بین یهود ده نفر یعنی ده آدم بانفوذ ایمان آوردند، آن موقع فر
من را قبول کند و از عذاب خداوند   ،از خداوند آرزو داشتم که تمام این قوم 

 مصون ماند. 

ایشان وقتی از آنجا بلند شدند به مردم فرمان دادند که مردان،زنان و بچگان   
هر دو گروه را جداگانه به مدینه آوردند  پس    د.نبنوقریظه را جدا جدا کرده شو

و صحابه طبق فرمان پیامبراکرم اسکان داده شدند     و به دو جاهای جداگانه
باشند   گرسنه  خودشان  شاید  وسلم  علیه  اهلل  بنوقریظه  ولی  صلی  برای 

های فراوان جمع کردند و نوشته است که اهل یهود تمام شب مشغول به میوه
روز بعدی اجرای حکم سعد بن معاذ بود. پیامبراکرم صلی   . خوردن میوه بودند

آدم   چندین  وسلم  علیه  و   باھوشاهلل  نمودند  تعیین  کار  این  انجام  برای 
خودشان به جایی نزدیک تشریف داشتند تا هنگام اجرای فیصله اینگونه امری 
 درپیش آمد که اگر راهنمایی پیامبراکرم صلی اهلل علیه وسلم الزامی باشد تا 

اگر   اینکه  برای  و  کنند.  راهنمایی  بالفاصله  برای  ایشان  فرمان  اجرای  هنگام 
مجرمی از شخص دیگر فریاد رحم باشد، ایشان همان لحظه فیصله دهند زیرا  

نمی ایشان  دادگاهی پیش  به صورت  اما  فریاد حکم سعد  تواند مطرح شود 
لت خاصی بعنوان پادشاه یا رئیس جمهور ایشان برای فرد خاصی به سبب ع

می را  رحم  رحم  فریاد  تقاضای  به  ایشان  حال  هر  به  کنند.  گوش  توانستند 
فرمان دادند که مجرمان جداگانه قتل شوند. یعنی موقع قتل، نفر بعدی نزدیک  
آورده شد و طبق فرمان سعد کشته   را جداگانه  بنابراین هر مجرمی  نباشد. 

 شد.



مسلم   غیر  مورخین  برخی  بنوقریظه  رخداد  طریق  درمورد  بر  ناشایسته  به 
وسلم حمله می علیه  اهلل  به  پیامبراکرم صلی  و حدودا  کردند  یا حمله  کنند 

سبب قتل چهار صد یهودیان، ایشان را نعوذ باهلل بعنوان حاکم ظالم و سفاک  
مطرح کردند اما یک پژوهشگر ما تحقیق کرده است که تعداد واقعی شانزده 

کسی صد نفر نوشته  مورد تحقیق است.  امر اکنون هم   یا هفده نفر است اما این
کسی هزار است کسی چهار صد نوشته است کسی از این بیشتر نوشته است 

صد نوشته است بنابراین تعداد معین نبود به خاطر این  هنوشته است کسی ن
صد است اما بنای اعتراض به   راگر در واقع تعداد آنان چها  اینقدر جدال شد.
هبی است که متعلق به اسالم و موسس اسالم صلی اهلل علیه سبب تعصب مذ

توانستند آزاد وسلم است، بسیاری از مورخین تربیت دیده در جهان غرب نمی
 زده اند.  و همین اتهام دندش

بخشی از احوال  بعد ازین حضور انور ایده اهلل تعالی بنصره العزیز فرمودند .
اهلل تعالی در آینده تعریف  ء شاان حضرت سعد بن معاذ هنوز مانده است که  

 خواهم کرد. 

و در پخش دیگر خطبه جمعه حضور انور ایده اهلل تعالی بنصره العزیز ذکر  
خیر چھار فوت شدگان را کردند و بعد از نماز جمعه نماز جنازه غایب هایشان  

 را اقامه فرمودند.

اهلل   ء لجنه اماذکر خیر اول متعلق به حاجی خانم رقیه خالد است که صدر  
ژوئن در شصت و پنج سالگی به قضای الهی درگذشت، انا   ۳۰غنا بود. وی در  

هلل و انا الیه راجعون. وی یک خانم متین و باوقار و خوش سلیقه و منضبط 



و نماز شب خوان بود و به طور مرتب اعانه   ردبا همه نیکی ک  .و مقرراتی بود
می بودپرداخت  هم  وصیت  نظام  عضو  و  پیوند   کرد  بسیار  خالفت  به  و 

نوه چهار  و  دختر  یک  و  پسر  دو  بازماندگانش  داشت،  خداوند  محکمی  اند، 
متعال با او به مغفرت و رحمت برخورد نماید و درجاتش را رفیع سازد و به  

 هایش را جاری نگهدارند. هایش توفیق دهد که نیکینسل

ارک احمد مبلغ سابق  متعلق به خانم صفیه همسر آقای شیخ مبذکر خیر  دومین  
ژوئن به سن نود و   ۲۷جماعت احمدیه در افریقا و امریکا و انگلیس بود که در  

راجعون. وی صاحب  الیه  انا  و  انا هلل  درگذشت.  الهی  به قضای  سالگی  سه 
به  خوبی ارتباطش  بود،  نیکوکاری  خانم  و  دعاخوان  بسیار  و  فراوانی  های 

خورد و وی ظیرش کم به چشم میخالفت چنان پر از عشق و محبت بود که ن
این عشق را در اوالد بلکه اوالد اندر اوالد هم ایجاد کرده بود، خانم مرحوم  
موصی بود، آقای شیخ مبارک احمد دومین ازدواج با او کرده بود و از او یک  

 دختر به دنیا آمد و از همسر اول هم اوالد داشت  

  ۱۸ته وقف جدید است که در  بعدی از آقای علی احمد معلم بازنشس  ذکر خیر
الیه راجعون، پدرش حضرت   ۸۶ژوئن در سن   انا  انا هلل و  سالگی درگذشت 

م ۱۹۰۳میان اهلل دتا، صحابی حضرت مسیح موعود علیه السالم بود که در سال  
در حین سفر حضرت مسیح موعود علیه السالم به جهلم از روستای خود ده 

حضرت توفیق بیعت پیدا کرده  دست آن   دوازده مایل پیاده سفر کرده و روی  -
الی   ۱۹۶۷م خود را وقف نمود و از سال  ۱۹۶۵هرحال، آقای علی در سال  بود. به
های پنجاب های محلی مختلف استانم حدودًا چهل و یک سال در جماعت۲۰۰۸



دختربچه صدها  او  کرد،  خدمت  هند  پسربچهو  و  را ها  زنان  و  مردان  و  ها 
ها روح های تبلیغ و دعاهایش دهزش داد، در اثر تالشخواندن قرآن شریف آمو

آقای مرحوم  پیدا کردند که به جماعت احمدیه ملحق شوند.  سعید سعادت 
موصی بود، در بازماندگانش عالوه بر همسرش، دو دختر و سه پسرند. یکی 
از پسرانش عبدالهادی طارق در غنا مربی جماعت است و در آنجا در جماعت 

کند،  لمللی از هفت سال به عنوان استاد توفیق خدمت پیدا میاحمدیه بین ا
وی به سبب شرایط فعلی نتوانست در نماز میت و مراسم تدفینش شرکت 

 اش حافظ قرآن هستند. اش مربی جماعت و سه دخترزاده کند، دو برادرزاده

خداوند متعال درجاتش را رفیع نماید و اوالد و نسلش را هم توفیق عطا کند  
 هایش را جاری نگهدارند.نیکیکه 

دوگر   ذکر خیر احمد  آقای بشیر  بی همسر  بی  رفیقان  به خانم  متعلق  بعدی 
مه به قضای الهی درگذشت انا هلل   ۲۲ایدهی پور بخش نارووال است که در  

وانا الیه راجعون. احمدیه در خاندانش توسط پدربزرگش حضرت ملک سردار  
خان دوگر رئیس روستا و صحابی حضرت مسیح موعود علیه السالم معرفی 

 شد. 

به رحمت و مغفرت برخورد کند و درجاتش را   همرحوم  مخداوند متعال با خان
 هایش را جاری نگهدارند. رفیع نماید و به نسلش هم توفیق دهد که نیکی

کسانی    طور امروز نمازمیت غایب آن همینبعد ازین حضور انور فرمودند که  
ام، فقط به  تههای گذشته گفرا هم خواهم خواند که ذکر خیرشان را در خطبه

آقای ناصر   آنها بدین قرارند:  دلیل اوضاع فعلی نماز میتشان اقامه نکردم و 



آباد و ذوالفقار مربی جماعت سعید، غالم مصطفی، دکتر نقی الدین از اسالم
 آمین  اندونزی، خداوند متعال با همه اینها به رحمت و مغفرت برخورد نماید.

 


