بسم هللا الرحمن الرحیم
خلاصه خطبه جمعه
 ۷۱ژوئیه  ۰۲۰۲مصادف با  ۰۲تیر ۷۹۱۱
زید نا امیر المومهین پهجمین ذلیؾه خضرت مزید موعود علیه الزلام بتاریر ۷۱
ژوئیه  ۰۲۰۲مضادف با  ۰۲تیر ۷۹۳۳در مزجد بیت المبارک ازلام آباد ذػبه جمعه ایراد
ؽرمودند که با ترجمه سده در زبان وای مختلف بر ایم تی ای زنده پخس سد.خظور
انور ؽرمودند :در ذػبه گذسته تذکره خضرت زعد بن معاذ بیان می کردم .خضرت
میرزا بشیر اخمد در کتاب زیرة ذاتم الهبییهن در جریان ذکر غزوه اخزاب و خضرت
زعد بن معاذ نوست که :در این جهگ مزلمانان زیاد آزیب ندیدند .ؽقع پهح یا سس
نؾر سهید سدند .زه نؾر از لشکر قریس کشته سدند اما در این جهگ قریس چهان
ازیب زختی دید کہ بعد از این ویچ وقت دزت جمعی علیه مزلمانان یا بر مدیهه
جزارت لشکر کصی نکرد.
مچ خضرت زعد بن معاذ در غزوه ذهدق مجروح سد و ومین زذم مهجر به سهادت
اش سد .خضرت عائشه رضی الله ؽرمود که خضرت زعد بن معاذ یک زره بر تن
داست و ور دو اغراف تن وی از زره ذارج بودند .یعهی جزم او ؽربها و زذیم بود
بعلت این اغراؽس از زره ذارج بودند .وقتی وی مجروح سد به درگاه ذداوند این دعا
کرد که ای ذداوند متعال تا وقتی که از غرف بهو قریظه اغمهان ذاغر بشوم مرا
بدزت مرگ نزپار .وقتی تیر به بازوی خضرت زعد ذورد رزول اکرم ش ۴الله علیه
وزلم از دزت ذود توک تیر را بیرون آورد .پیامبر اکرمﷺ در مزجد برای او چادر زدند
تا بتوانهد نزد او مانهد وعیادت اش کههد .ومین غور زنی بهام رؽیده که در پرزتاری
چیره دزت بود به ذدمت او مامور گشت.
وقتی زذم خضرت زعد بن معاذ ذشک سد و رو به التیام یاؽت وی دعا کرد که ای
ذداوند متعال اگر از جهگ میان ما و قریس باقیزت مرا برای مقابله به آنها زنده
نگهدار تا وقتی که بتوانم در راه تو جهاد بکهم اما اگر زلزله جهگ میان ما و آنها
ذاتمه داده ای چون گمان می برم پر رگ مرا باز کن و این زذم موجب سهادت من
گردد .ومان سب زذم باز سد و ذون جاری سد .وقتی ذون خضرت زعد بن معاذ
جاری سد پیامبر اکرمﷺ نزدش رؽت و وی را باذود چزپید .چهره و ریس مبارک داست
ذون آلود می سد .زپر آنحضرتﷺ دعا کردند که ای ذدا تو روخی را باذیر قبول می

کهی روح وی را نیز با آن ذیر قبول کن .زن خضرت زعد بن معاذ موقع وؽات ۹۲
زال بود.
خضرت میرزا بشیر اخمد می ؽرمود که وؽات زعد برای مزلمانان ضرر جبران ناپزیر
بود .زعد در انضار ومان جایگاوی داست که خضرت ابو بکر در مهاجرین داست.
شدمه پیامبراکرم شلی الله علیه وزلم امر غبیعی بود اما
موقع مرگ ؽرزند روخانی،
ٔ
ارده ذداوند سر تزلیم ذم کردند .بعد از
ایشان سکیبایی کام ۴نشان دادند و جلوی
ٔ

این پیامبراکرم شلی الله علیه وزلم نماز میت اقامه کردند و برای تدؽین ومراه مردم
تصریف بردند تاکهدن قبر ومانجا تصریف داستهد .آن وهگام ایشان ؽرمودند که اوتز

عرش الرخمن لموت زعد..یعهی موقع مرگ زعد ،عرش رخمن تاب ذورده ازت.
رزول الله شلی الله علیه وزلم به مادر زعد بن معاذ ؽرمودند که پسر تو اولین
کزانی ازت که برایس ذداوند لبخهد زد و برایس عرش لرزید پیامبراکرم شلی الله
جهازه زعد بن معاذ خظور داستهد که
علیه وزلم ؽرمودند که وؾتاد وزار ؽرستگان بر
ٔ
قب ۴از امروز برای ویچکر نزول نکردند .وقتی رزول الله شلی الله علیه وزلم زعد

جهازه ایشان برگشتهد اسکوای ایشان از ریس جریان بودند.
را دؽن کردند و از
ٔ
بعد از مدتی پارچه از ابریشم بعهوان ودیه پیس ایشان آمد ،آن موقع برذی اشحاب
آن را دید و ملایمی آن را دیدند با تعجب ذکر کردند و آن را چیز ؽوق العاده تضور
کردند  .پیامبراکرم شلی الله علیه وزلم ؽرمودند که آیا به ملایمی این تعجب
میکهید.به ذدا پارچهوای زعد از این ملایم تر و بهتر ازت.
شحابی بعدی که ذکر ایشان ازت ،ازم ایشان خضرت زعد بن ابی وقاص ازت.
کهیت زعد ،ابوازحاق بود .ازم پدرسان مالک بن اویب اما در روایات دیگر مالک بن
وویب بیان سده ازت .پدرسان به زبب کهیت ابووقاص معروف بودند و به ذاغر این
ازم ایشان زعد بن ابی وقاص بیان سده ازت.ازم مادرسان خمهه بهت زؾیان بود.
قبیله قریس بهوزوره بودند .خضرت زعد بن ابی
خضرت زعد بن ابی وقاص از
ٔ
وقاص از ده شحابی بودند که پیامبراکرم شلی الله علیه وزلم آنان را در زندگی
بشارت جهت داده بودند .آن ده شحابی را عصره مبصره میگویهد .خضرت زعد
ؽرمودند که من ذوابی دیدم که من در تیرگی وزتم و ویچی نمیبیهم .دؽعتا دیدم
که ماه غلوع سد و من به غرف آن راه اؽتادم .چه میبیهم که قب ۴از من زید بن

خارثه ،خضرت علی و خضرت ابوبکر به غرف ماه میروند .وی توزع تبلیؼ خضرت ابو
بکر رضی الله به ازلام گروید و آن وهگام او ویؾده یا نوزده زالگی بود.
معضب پسر خضرت زعد بیان میکهد که پدرم زعد به من بیان کرد که مادرم قزم
ذورده بود یعهی مادر خضرت زعد که با ایشان ویچگاه خرف نمیزند تا ایهکه از دین
ذود انکار کهد یعهی ازلام را ترک کهد بهابراین غذانمیذورد و آب نمینوسید .خضرت
زعد بیان میکههد مادرم یک روز و یک سب ویچی نخورد و نوسید و خالت بد سد و
من به وی گؾتم که زوگهد به ذدا اگر تو وزار تا جان داستی و تمام آنان دانه دانه
ذارج سد در آنضورت دین ذودم را ترک نمیکردم.
در اوای ۴ازلام وقتی مزلمانان مخؾیانه نماز میذواندند ،یک بار خضرت زعد در
وادی به ومراه چهد شحابی در خال نماز ذواندن بود که بعضی مصرکان به آنجا سر
رزیدند و شروع کردند به زخره گرؽتن و ازتهزای مزلمانان و ذوازتهد که عیب دین
ازلام را بشمرند و آنجا کار به جهگ و دعوا کشید ،و آنگاه خضرت زعد به سر مصرکی
ازتخوان ستر را چهان محکم زد که سرش ترکید ،پر این اولین ذونی بود که در ازلام
ریخته سد.
در مکه کؾار مزلمانان را تحریم کرده و در سعب ابی غالب محضور کرده بودند و
این غور آن مزلمانانی که با رنح و آزاروای آن زمان روبرو سدند ،از آنها یکی خضرت
زعد بن وقاص وم بود .زعد بن ابی وقاص تعریف میکهد که باری ،در وهگام سب
پایس به چیزی نرم برذورد کرد و به نظر میرزید که تکهای از ذرما باسد ولی آن زمان
او چهان به سدت گرزهه بود که بلاؽاشله آن را برداست و قورت داد و وی تعریف
میکهد که من تا امروز ذبر ندارم که آن چه چیزی بود .در وهگامی دیگر به زبب
گرزهگی وی این خال داست که او چرم ذشکیده را روی زمین پیدا کرد و ومان را در
آب نرم و تمیز کرد و زپر کباب کرده و ذورد و زه روز را با ومین ضیاؽت غیبی به
سر برد.
خضرت زعد از اولین کزانی بود که وجرت نمودند ،وی قب ۴از تصریفآوری خضرت
پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم به مدیهه وجرت کرده بود .خضرت پیامبر اکرم
شلی الله علیه و زلم بین خضرت زعد بن ابی وقاص و خضرت مضعب بن عمیر
پیمان برادری بزتهد و در روایتی دیگر خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم بین
او و خضرت زعد بن معاذ عقد برادری مهعقد ؽرمودند.

ابو ازحاق روایت میکهد که از اشحاب خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم
چهار نؾر خملهوران سدیدی بودند :که خضرت عمر ،خضرت علی ،خضرت زبیر و
خضرت زعد بودند .پر از وجرت مدیهه ،مزلمین ومیشه نگران خملهی کؾار
میبودند و به زبب آن در اوای ۴مزلمانان اغلب در سب وم بیدار میماندند و
خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم وم معمولا ً در سبوا نمیذوابیدند .در این
باره روایتی نق ۴سده ازت که خضرت عایشه تعریف میکهد که در دوران
تصریفآوری خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم به مدیهه ،ایشان باری
نتوانزتهد سب بخوابهد آنگاه ایشان ؽرمودند :کاش از اشحاب من یک مرد نیکوکار
امروز به جای من نگهبانی دود ،وی میگوید که ما در ومین خال بودیم که شدای
ازلحه را سهیدیم ،خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم ؽرمودند :کیزتی؟
خضرت زعد عرض کرد :زعد بن ابی وقاص که من زعد بن ابی وقاشم؛ خضرت
پیامبر اکرم زلی الله علیه و زلم از او پرزیدند :چرا آمدی؟ وی گؾت :در دلم نزبت
به رزول ذدا شلی الله علیه و زلم بیم و ترسی ایجاد سد لذا آمدم تا برای سما
نگهبانی بدوم خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم برای زعد دعا کردند که
پروردگارا ،زعد ورگاه در درگاه تو دعا کهد ،دعایس را مزتجاب بؾرما.
به زبب این دعای خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم خضرت زعد به عهوان
مزتجاب الدعوه معروف بود .در روایتی آمده ازت که قیر بن ابی خازم تعریف
میکهد که باری ،من داستم در بازار مدیهه میرؽتم و وقتی به مکان وجار الزید
رزیدم ،دیدم که مردم دور و بر یک نؾر ازدخام کردهاند که بر مرکبی زوار بود و
داست خضرت علی را دسهام میداد ،در این اثها خضرت زعد بن ابی وقاص وم به
آنجا آمد و از آنها پرزید که چه اتؾاقی اؽتاده ازت؟ مردم پازر دادند که این مرد
خضرت علی را دسهام میدود ،خضرت زعد جلوتر رؽت و مردم برای او راه را باز
کردند تا این که وی دربرابر آن مرد ایزتاد و پرزید :ای مرد ،تو چرا خضرت علی را
دسهام میدوی؟ آیا وی قب ۴از ومه ازلام نیاورده بود؟ آیا او اولین نؾر نبود که با
خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم نماز ذواند ،آیا او از میان مردم از ومه
بیشتر متقی و پارزا نیزت؟ آیا وی بیشتر از ومه مردم علم و آگاوی ندارد؟
نیزخضرت زعد تعریف میکهد که آیا خضرت پیامبر ذدا شلی الله علیه و زلم با
درآوردن دذتر ذود به عقد او شرف و اؽتخار دامادی ذود را به او اعػا نکردند ،آیا او
در غزوات خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم پرچمدار آنخضرت نبود؟ راوی

میگوید که پر از آن ،خضرت زعد رو به زوی ذانه کعبه کرد و برای دعا دزتوای
ذود را بلهد کرد و دعا ذواند که پروردگارا ،او از بین اولیای تو یکی یعهی خضرت علی را
دسهام داده ازت ،تو قب ۴از این که این جماعت پراکهده سوند ،معجزه قدرت ذود را
نشان بده .این ارجاع از مزتدرک گرؽته سده ازت ،قیر میگوید که بخدا قزم ،ما
وهوز از آنجا نرؽته بودیم که مرکب آن مرد ،او را به زمین زد و سرش را با پاوای ذود
زهگ زد و از آن سرش ترکید و مرد.

در زمان غزوه ذهدق وم در تاریر به چشم میذورد ،خضرت مضلد موعود رضی الله
عهه با ذکر آن میؽرمایهد :خضرت عایشه تعریف میکهد که به گونهای که بقیه
اشحاب نگهبانی میدادند ،خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم وم به
ومراوشان نگهبانی میدادند و وقتی که ایشان در اثهای نگهبانی بزیار ذزته
میسدند و از سرما بیخال میسدند ،برای اندک زمانی برمیگشتهد و در لحاف من
دراز میکشیدند اما به محط ایهکه بدنشان گرم میسد دوباره برای محاؽظت از آن
سکاؽی میرؽتهد و به زبب به غور متواتر چهد سب بیدار ماندن ،روزی آنخضرت
بینهایت ذزته سدند و در وهگام سب ؽرمودند :کاش الان مزلمانی مخلص میبود
تا من کمی ازتراخت میکردم ،در این اثها شدای زعد بن ابی وقاص آمد ،آنخضرت
از او پرزیدند :چرا آمدهای؟ گؾت :برای نگهبانی از سما آمدهام ،آنخضرت ؽرمودند:
نیازی به نگهبانی از من نیزت ،به ؽلان جا برو ،در جایی که کهاره ذهدق سکزته ازت،
از آن نگهبانی بده تا مزلمانان محؾوظ بمانهد ،آنگاه زعد رؽت تا از آنجا نگهبانی و
کشیک دود و زپر خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم برای اندک زمانی
ذوابیدند .ذکر ذیر بقیه خضرت زعد بن وقاص را انساءالله در آیهده بازگو ذواوم کرد.
امروز وم الان دو زه نماز میت غایب اقامه ذواوم کرد و ذکرذیرسان را عهوان
میکهم ،اولین ذکر ذیر از آقای معلم عبدالزمیع ذان کاتگری ازت که در  ۶ژوئیه در
ربوه درگذست ،انا لله و انا الیه راجعون .وی در ۷۳۹۲م در قادیان به دنیا آمد.
پدربزرگس خضرت چودری عبدالزلام ذان کاتگری زعادت پیدا کرد که به دزت مبارک
خضرت مزید موعود علیه الزلام در ۷۳۲۹م بیعت کهد و ایهػور وی شحابی
آنخضرت بود .در زال ۷۳۲۰م مدیر مدرزه تعلیم الازلام گماسته سد .از  ۰۲۲۲الی
۰۲۲۳م زعیم انضار الله و از ۰۲۷۹م الی  ۰۲۷۶به عهوان شدر جماعت دار الرخمت شرقی

ربوه توؽیق ذدمت پیدا کرد .وی معلم من وم بود و بزیار به نحو ذوبی درس میداد،
روی شورتس ومیشه مهربانی و ملایمت بود و به روش بزیار ذوبی درس ذود را
تؾهیم مینمود ،اولاد وی سام ۴یک پسر و یک دذتر ازت.
نماز میت دوم متعلق به آقای زید مجیب الله شادق ازت که در  ۰۲مه در زن ۲۹
زالگی درگذست ،انا لله و انا الیه راجعون .وی در مهػقه ارزؾیلد بریتانیا به عهوان
شدر جماعت اخمدیه توؽیق ذدمت یاؽت و زپر پر از بازنشزتگی در دؽتر آقای
امیر جماعت اخمدیه بریتانیا به عهوان کارکن داوغلب سانزده زال ذدمت به جای
آورد .متوؽی بزیار نمازسبذوان بود ،به ذلاؽت و جماعت محبت می ورزید ،دارای
ویسگی وای ؽوق العاده می باسهد .علاوه بر زن دو پسر و دو دذتر به یادگار گزاست.
در پایان ذػبه خظور پر نور ؽرمودند :ذکر ذیر نماز میت زوم را قبلا ً بیان کردهام که
متعلق به کارکن دیریههما و ازیر راه مولی آقای رانا نعیم الدین محروم ازت .چون
نماز میت او را نخوانده بودم لذا نماز میت او نیز سام ۴این نمازوای میت غایب ازت
که انساءالله پر از نماز جمعه اقامه ذواوم کرد ،ذداوند متعال با ومه ایهان به
رخمت و مػؾرت برذورد نماید.

