بزم هللا الرخمن الرخیم
خلاصه خطبه جمعة
 ۲۰اکتبر  ۰۲۰۲مصادف با  ۱۱مهر ۱۹۱۱
خطرت امير المؤمهين سيدنا ميرزا مسرور اخمد ايده هللا تعالى بهصره
العزيزذلیفة پهجم خطرت مزيد موعود و امام مهدي عليه الزلام در ۲۰
اکتبر  ۰۲۰۲مضادف با  ۱۱مهر  ۱۹۹۹در بیت مبارک،اسلام آباد ،تلفورد ،بریتانیا
ذػبه جمعه ایراد فرمودند که با تراجمه شده در زبانهای مختلف بر ایم تی
ای زنده پخس شد..
در ادامه ذکر اصحاب اوۺ بدر ،خطرت ابو عبیده بن جراح را عهوان میکهم.
اسم او عامر بن عبد هللا بود و ازقبیله قریس و ذانواده بهو فهر بن خارث
بود .خطرت ابو عبیده بلهدقد و بدن لاغر داشت و ریشس آنچهان پرپشت
نبود .به موقع غزوه اخد وهگام در آوردن ذود از رذزار پیامر اکرم صلی
هللا علیه وسلم دو دندان جلویس شکزت .ابو عبیده شامۺ اصحاب عصره
مبصره بود و ازدواجوای متعدد کرد .او در اثر تبلیغ خطرت ابو بکر قبۺ از
این که مزلمانان در دار ارقم پهاه گزین بشوند نهمین نفر بود که به اسلام
گروید .ویئتی از یمن یا نجران وقتی پیس پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم
برای فرستادن یک نفر به ذاغر آموزش دیهی درذواست کرد ،پیامبر اکرم
صلی هللا علیه وسلم دست ابو عبیده را گرفته فرمودند ور امت یک امیهی
دارد و امین این امت ابو عبیده است .وقتی از خطرت عائشه راجع به پیامر
اکرم صلی هللا علیه وسلم پرسیدهشد که چه کسی را بیشتر محبوب داشتهد
یا بعد از ذود چه کسی را به سمت جانشیهی برگزیههد ،خطرت عائشه بعد از
خطرت ابو بکر و عمر نام ابو عبیده را برد .خطرت مرزا بشیر اخمد می
فرماید :خطرت عمر وهگام وفات ذود فرمودند که اگر ابو عبیده زنده بود
من او را به سمت ذلیفه نامزد ذواوم کرد  .وقتی خطرت ابو عبیده به
اسلام گروید پدرش ذیلی اذیتس کرد .او به خبشه مهاجرت کرد ومین غور

وقتی برگشت چهره پیامبر اکرم از دیدار او با ذوشحالی درذشید .پیمان
برادری وی با خطرت سالم،خطرت دمحم بن مزلمه یا خطرت سعد بن معاذ
بزته شد .ابو عبیده شامۺ غزوه بدر در تمام غزوات شرکت کرد ،در جهگ
بدر پدرش بهام عبد هللا از غرف قریس شریک بود و در دوران جهگ مدام
تلاش می کرد که خطرت ابو عبیده را ودف ذود قرار بدود وقتی او متوجه
شد که پدرش به دلیۺ بایبهدی به توخید از انتقام مهصرف نمی شود آن
وقت جذبه توخید بر تعلق نزبی غالب آمد و او پدر ذود را کشت .در غزوه
اخد بزبب سهگباری دو خلقه ذود در رذزار پیامر اکرم صلی هللا علیه
وسلم فرو رفت .خطرت ابو بکر تعریف میکرد که من به غرف پیامبر اکرم
دویدم ،دیدم که ابو عبیده با چیهین سرعت و تهدی به سمت پیامبر اکرم
صلی هللا علیه وسلم می دوید که انگار دارد میپرد ،سپر خطرت ابو
عبیده ور دو خلقه را از دندان ذود کشید و بیرون آورد وبدین علت دو
دندانس شکزت .وهگام صلد خدیبیه ماه ذولقعده  ۶وجری او نیز شامۺ آن
مزلمانان معزز بود که بر توافقهامه صلد امظاع کردند .رسول اکرم وی را
به سرایای متعدد فرستادند .در ربیع الآذر  ۶وجری ،وقتی در سریه
ذوالقضه ،بهو ثعلبه تمام  ۱۲نفر دمحم بن مزلمه را به گمان ذود شهید کرد
دمحم بن مزلمه توسع یک مزلمان به رسول اکرم رسید .ایشان صلعم به
ذاغر انتقام جویی و جلو گیری از ذػر خمله به مدیهه در فرماندوی
خطرت ابو عبیده بن الجراح یک جماعت را مشتمۺ بر  ۰۲اصحاب مزتعد
اعزام فرمودند ،او در این سریه پیروز شد و برگشت.
 ۷یا  ۸وجری به موقع سریه ذات الزلاسۺ در فرماندوی خطرت عمرو بن
عا ص سیضد اصحاب به غرف بهو قظاعه فرستاده شدند با دریافت
گزارش افزایس تعداد دشمن  ،نیرووای بیشتری با روبری خطرت ابوعبیده
بن جراح اعزام شدند .به ذواسته خطرت عمرو بن عاص فرماندوی لشکر
پیس ذود او ماند و خطرت ابو عبیده در این مورد اذتلاف نکرد .وقتی

پیامبر اکرم باب ت خال اغاعت ابو عبیده را در این سریه مػلع گشتهد ایشان
صلعم فرمودند :رخمت ذدا بر ابو عبیده باد.
سریه سیف البحر؛ در  ۸وجری در فرماندوی ابو عبیده سیضد سوار به
غرف بهو جهیهه فرستاده شدند .این سریه به ذاغر نظارت بر قافله تجاری
قریس بود ،قضد جهگ نبود .خطرت جابر میگوید که :ما نیم ماه را بر
ساخۺ سمهد گذراندیم و به سبب گرسهگی شدید برگوای درذتان را
ذوردیم و به سربردیم .در این اثها دریا یک جانور بزرگ ویکۺ بهام «عهبر»را
بیرون زد .ما تا نیم ماه گوشت آن را میذوردیم .وقتی ما به مدیهه برگشتیم
و تمام موضوع را با پیامبر اکرم صۺ هللا علیه وسلم درمیان گذاشتم،
ایشان صلعم بر ذکر فرمودند :ذداوند متوجه اوضاع شما شد و این رزق را
برای شما مهیا ساذتهبود .اگر قزمتی از آن ومراه آوردی برای ما نیز خاضر
کهید .آن وقت کسی از آنها بخصی از آن «گوشت ماوی» پیس پیامبر تقدیم
کرد و ایشان صلعم آن را ذوردند .خطرت سید زین العابدین ولی هللا شاه
بابت این سریه در شرح ذود مینویزد که :این ماموریت بعد از صلد
خدیبیه پیس آمده بود و قضد از این جهگ با کسی نبود .پیامبر اکرم دور
اندیصی کردند و به ذاغر اختیاط این دسته را فرستادند تا پایگانی تاسیر
کههد و قافله تجاری که از شام میآمد تعرضی صورت نگرفت و این غور
بعد از توافقهامه صلد برای نقط توافقهامه بهانه ای به دست قریس
نیامد.
وهگام فتد مکه پیامبر اکرم صلی هللا علیه وسلم خطرت ابو عبیده را بر
لشکر پیاده رو و نشیب وادی فرمانده مهضوب کردند.
باری او از مهػقه بحرین جزیه گرفته برگشت آن وقت مردم آگاه شدند و
ومه نماز فجر را در امامت رسول اکرم صلی هللا علیه وسلم ذواندند ،بعد
از نماز ایشان لبخهد زدند و فرمودند که :انگار متوجه شدید که ابو عبیده
چیزی را آورد ،فرمودند من در مورد شما از فقر و اختیاج نگران نیزتم بلکه
از فراذ ی دنیا و خرص نگران وزتم .خظور پر نور فرمودند :پر ور کر

باید این را به عهوان تهبیه به ذاغر داشته باشید .به دلیۺ صرف نظر از این
«تهبیه» روبران و مزلمانوای ثروتمهد در خرص از ومه جلوتر وزتهد .ما
باید در این زمیهه وضعیت ذود مان را بررسی بکهیم.
در سال  ۱۲وجری ،به موقع خجه الوداع خطرت ابو عبیده ومراه پیامبر اکرم
خح کرد .بعد از وفات پیامبر اکرم بین انضار و مهاجرین در مورد ذلافت
اذتلاف ایجاد شد .انضار در ذانه خطرت سعد بن عباده جمع شدند و رای
شان این بود که از ور دو گروه انضار و مهاجرین جدا جدا یک امیر باید
باشد .آن موقع از غرف مهاجرین خطرت ابوبکر ،خطرت عمر و خطرت ابو
عبیده رفتهد ،خطرت عمر میگویهد که در آن وهگام ذواسته بودم که یک
سخهرانی را ایراد بکهم چون بیم داشتم که خطرت ابو بکر ومانهد من
آمداگی نداشتهد و نتوانهد صحبت بکههد اما خطرت ابو بکر سخهرانی فوق
العاده و فض ید کرد که از تمام سخهرانی وا لایق تر بود .فرمودند که ما
یعهی مهاجر وا امیر وزتیم و شما انضار ،وزیر وزتید پر به دست یکی
عمر
از این دو اصحاب ،خطرت عمر یا ابو عبیده بیعت بکهید.خطرت
ؓ
فرمودند ذیر ما که بیعت شما می کهیم زیرا شما امیر ما وزتید و بهترین
عمر
از ما و محبوب ترین رسول ذدا ﷺ وزتید.بعد از این سخن ،خطرت
ؓ
بیعت خطرت ابو بکر ؓ کرد و بعد ازین ومه مردم بیعت خطرت ابوبکر ؓ
کردند.بهر خال در نظر خطرت ابو بکر ؓ مرتبه خطرت ابو عبیده این بود که
برای ذلافت نامس را پیشههاد کردند .در جریان صحبت در مورد ذلافت،
خطرت ابو عبید ؓه به انضار فرمودند که شما آن کزانی وزتید که اول از
ومه کمک کردید خالا ایهػور نشود که شما اول از ومه اذتلاف بکهید.
ابوبکر در زمان ذلافت ذود کار بیت المال را به دست خطرت ابو
خطرت
ؓ
عبید ؓه سپرد .در  ۱۹وجری بعهوان فرمانده لشکر به شام فرستاده شد.
ولید را از فرماندوی برکهار کرد و خطرت
خطرت عمر ؓ خطرت ذالد بن
ؓ
ابوعبید ؓه را به سمت فرمانده مهضوب کرد .نبرد با رومیوا در بزیاری جبهه
وای جهگ رخ داد و ابو عبیده چهارمین امیر لشکر بود که به خمص خمله

بکر فرمودند وقتی ومه لشکر به جای جمع شوند پر
کرد .خطرت ابو
ؓ
خطرت ابو عبید ؓه فرمانده می شوند.
در جمادی الاول  31وجری وهگام جهگ اجهادین در مقابۺ صد وزار لشکر
رومیان ،تعداد لشکر مزلمان سی و پهح وزار بود .در این جهگ نیز خطرت
ابوعبید ؓه فرمانده یک جماعت بود.بعد از فتد دمشق در وهگام معرکه فحۺ
لشکر رومی به ذاغر صلد سفیر ذود را پیس ابوعبید ؓه فرستاد وی خطرت
ابو عبید ؓه را ومراه سربازان و زیردستان نشزته دید .سفیر خطرت ابوعبید ؓه
را تػمیع کرد که برگردد ولی وی رد کرد.
پر از آن  ،خطرت ابوعبیده پیصروی کرد و لاذقیه را محاصره کرد.این مقام
از نظر تدارکات امهیتی بزیار مزتحکم بود.وی با خزن تدبیر این جا را فتد
کرد.
ذکرخطرت ابوعبید ؓه ادامه ذواود داشت.در آذر ذػبه خظور انور ایده هللا
تعالی بهصره العزیز برای اخمدیان پاکزتان تحریک دعا کرد.فرمودند ذداوند
ٰ
آنها را از شر ملاوا و کارمهداندولتی محافظتکهد.محافظان قانون در خال

نقطقانون وزتهد.گمان می کههد که شاید ومیهػور در سیاست مزتحکم
می شوند ولی به ذاغر بیاورند که ومین علت موجب ولاک شان ذواود
شد.امیدوارم که کمک ذدا بزودی بیاید و اخمدیها به زودی از این مشکلات
نجات یابهد .آمین

