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خس پجمعه ایراد ؽرمودند که با ترجمه سده در زبان وای مختلف بر ایم تی ای زنده 

  ؽرمودند: سد.خظور انور

 

از زورة آل  ۹۰۹بعد از تشهد، تعوذ، تزمیه و تلاوت زورة الؾاتحه خظور پر نور  آیت

 عمران با ترجمه تلاوت ؽرمودند.زپر اؽزودند 

ر ذیر اشحاب جاری بود و بخصی از ذکر ذیر خطرت زبیر باقی مانده بود که قرار ذک

ام، درباره آن خطرت عائشه رضی الله عهها به  ای که ومیهک ذوانده بود عهوان کهم. آیه

عروه، ذواورزاده ذود گؾت: نیاکانت زبیر و ابوبکر از اشحاب ذکر سده در این آیه 

ت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم زذمی سدند بودند، وقتی که در جهگ اخد خطر 

 و مصرکان برگشتهد باوجود زذمی بودن ذود به ندای ذدا و پیامبرش لبیک گؾتهد.

وای ذود از خطرت پیامبر اکرم شلی  کههد که من با گوش خطرت علی تعریف می 

 من ذواوهد بود.   الله علیه و زلم سهیدم که غلحه و زبیر در بهشت ومزایه

که در میدان خطرت زبیر سامل اشحاب عصره مبصره بود و از آن اشحاب کبار بود 

جهگیدند و در نماز پشت سر  جهگ جلوی خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم می

وی یکی از   خطرت ذلیؾه دوم خطرت مزید موعودبه نظر  ایزتادند. ایشان می

الله علیه و زلم خطرت زبیر بن  خطرت پیامبر اکرم شلیبود. کاتبان وخی  پانزده

ای به دلیل بیماری ذارش بدن اجازه داده بودند که پیراون  عوام را در وهگام غزوه

 ابریشم بپوسد. 

ؽرمایهد: خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و  میخطرت ذلیؾه دوم مزید موعود 

آن ازب  وای دولتی چهان تکه بزرگ عػا کردند که در زلم به خطرت زبیر از زمین



نزدیک به به نظر سان این قػعه توانزت بدود.  خطرت زبیر تا آذرین نؾر ذود می

 سود که به او داده سد.  وکتار زمین میبیزت وزار 

در زالی که بیماری ذونریزی بیهی سیوع پیدا کرد، خطرت عثمان بن عؾان وم به 

عدی[ مهضوب مردم از ایشان ذوازتهد که کسی را ذلیؾه ]بدماغ سدند  سدت ذون

خطرت عثمان گؾتهد: زوگهد به آن ذاتی آن وقت نام زبیر به ایشان گؾته سد.  کههد. 

دانم، وی از میان این مردم قػعاً بهتر  که جانم در دزت اوزت، تا جایی که من می

ازت یعهی خطرت زبیر به خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم وم بیس از ومه 

 عزیز بود. 

ؽرمود که باری، من با یک شحابی انضاری که از  رضی الله عهه میخطرت زبیر 

اشحاب اول بدر بود، در خظور خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم درباره 

کردیم، اذتلاف پیدا کردم، خطرت پیامبر  کانال آب که با آن مزرعه ذود را زیراب می

د: زبیر، تو پر از زیراب کردن اکرم شلی الله علیه و زلم برای رؽع این نزاع ؽرمودن

زمین ذود برای ومزایه ذود وم آب را بگذار ]تا او وم بتواند مزرعه ذود را آب بدود[ 

تان ازت،  آن انضاری از این تضمیم ذوسس نیامد و گؾت: یا رزول الله، او پسر عمه

 خطرت شلی کهید. آنگاه رنگ شورت مبارک آن به ذاغر ومین ایهػور دارید داوری می

الله علیه و زلم تػییر کرد و ایشان ذػاب به خطرت زبیر رضی الله عهه ؽرمودند: از 

این پر تو مزرعه ذود را زیراب کن و تا زمانی که آب به مهتهای ذع ؽاشل زمین 

کهم که این آیه زیر  ؽرماید که بخدا ؽکر می نرزد، آب کانال را روا نکن، خطرت زبیر می

یعهی زوگهد به «  ... تا به آذرؽلا و ربک لا یومهون»ازت:  درباره این رذداد نازل سده

توانهد مومن باسهد مگر این که در امور ذود تو را داور  پرودگارت که آنان ویچگاه نمی

ذود بپذیرند و زپر وقتی که درمیانشان نزاعی پیس بیاید آنگاه ور داوری که تو 

ه باسهد و ]بلکه درباره آن[ بکهی، نزبت به آن در دل ذود اخزاس نارضایتی نداست

 ؽرمانبرداری کامل پیشه نمایهد. 

وای سمشیر  وای زذم پر از نشانه تمام بدن خطرت زبیرگوید که  بن ذالد می خؾص

ام که بر بدن ویچ کسی  وا را دیده بود، به او گؾتم: بخدا من روی بدنت چهین نشانه

ا را من در راه ذدا به ومراه و دیگر ندیدم، زپر ؽرمود: به ذدا قزم، این تمام زذم

 ام. وا برداسته خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم در جهگ



خطرت عثمان، خطرت مقداد، خطرت عبدالله بن مزعود و خطرت عبدالرخمن بن 

وای ذود[ به خطرت زبیر وشیت کرده بودند، پر وی از اموال  عوف ]نزبت به دارایی

کرد. درباره  وایشان ذرج می رد و از اموال ذود بر بچهک این اؽراد نامبرده محاؽظت می

خطرت زبیر نوسته سده ازت که وی وزار برده داست که به او ذراج یعهی درآمد 

آورد بلکه ومه را  کردند اما وی ویچ چیزی از آن را به ذانه نمی زمین را پرداذت می

 ن ازت. وای دی کرد. خطرت عمر ؽرمود: خطرت زبیر یکی از زتون شدقه می

از خطرت عبدالله بن زبیر مروی ازت که وقتی که خطرت زبیر در روز جهگ جمل به 

وی به من گؾت: پسر  میدان آمد، مرا به نزد ذود ؽراذواند و من درپهلویس ایزتادم.

و به وی بابت پرداذت قرض سوم  امروز من در خالت مظلومی کشته میعزیزم، 

خطرت زبیر ایهػور قرضدار سد که مردم نزد او اموال ذود را به عهوان  ودایات داد.

گؾت که نخیر، اموالتان را به عهوان  آوردند ولی خطرت زبیر به آنها می امانت می

  .کهم کهم ولی به عهوان قرض قبول می امانت قبول نمی

ون و خطرت عبدالله بن زبیر تعریف کرد که من قرضس را خزاب کردم، آن دو میلی

از ادای خطرت زبیر به عبد هللا بن زبیر ودایت ؽرمود که اگر  .وزار بود شد دویزت

یعهی از ذدای من پر ور گاه در  من کمک بگیریمولای عاجز سوی  از قرض آن 

پرداذت قرض مواجه مشکلی می سدم ومین را می گؾتم که ای مولای زبیر قرضس 

بعد از پرداذت قرض خطرت عبد هللا بن  .انتظام آن را می کردرا پرداذت کن پر ذدا 

به گردن زبیر قرض  کسیاگر زبیر تا چهار زال متوالی در ایام خح مهادی می کرد که 

ذواویم کرد. بعد از این عبد هللا بن زبیر میراث وی تقزیم کرد. دارد بیاید ما پرداذت 

پهجاه و  تاسی و پهح میلیون و دویزت وزار  وایات مختلف کل دارای وی بالؼ برغبق ر 

 بیان سده ازت. دو میلیون

خجرت مضلد موعود ؽرموده ازت که: انتخاب ذلاؽت خطرت علی تؾضیل در بیان 

جویان وم سریع به نزد خطرت علی  ؽتههخطرت عثمان رخ داد، وقتی واقعه سهادت 

ت ازلامی ازبین رود، پر سما از مردم رود که دول آمدند و گؾتهد که الان اندیشه می

و خطرت علی را بر گرؽتن بیعت  بیعت بگیرید تا ترس به اغمیهان ذاغر تبدیل سود

مجبور زاذت. بعداً گرووی از این مؾزدین از خطرت غلحه و خطرت زبیر بزور بیعت 

گرؽت. این ور دو اشحاب تحت این شرط بیعت کرد که قضاص خطرت عثمان بزودی 

از بیعت کهار کشیدند و از این امر به تعویق اؽتاد ور دو اشحاب گرؽته بشود و وقتی 



طرت عائشه بر برای ذروج گرووی که در قتل عثمان دزت داست خ مدیهه رؽتهد.

تحریط نموده بود. در ابتدا خطرت غلحه و زبیر ور دو با خطرت عائشه وم دزتی 

کردند اما خطرت زبیر از زبان خطرت علی این پیس بیهی پیامبر اکرم را سهیده قبل از 

ی سوی. م ظلم و تعدیمرتکب  گیری کرد که اگر با علی می جهگی آغاز جهگ کهاره

 قبل از وؽاتس بدزت خطرت علی بیعت کرد.خطرت غلحه نیز 

ز وهگام برگشت از جهگ جمل سهید کرد. وقتی ابن جرمو خطرت غلحه راابن جرموز 

ری ایشان ؽرمودند این سمشی رت علی آوردسر و سمشیر خطرت زبیر را پیس خط

آن اضػراب و بیتابی پیامبر اکرم شل هللا علیه وزلم را ؽرو نشانده  ازت که توزع

. زپر ایشان به ابن جرموز وعید وای اموات و مؾزده ازت مقتلدر بود اما خال 

ور نبی خواری دارد  که مبر اکرم شل هللا علیه وزلم ؽرمودنداجههم داد و گؾت که پی

. خطرت زبیر موقع و خواری من زبیر ازت. خطرت زبیر در وادی زوا دؽن سدند

در اوقات  وی زاله بودند. ۴۶یا  ۴۴زاله بودند و غبق برذی، ایشان  ۴۶سهادت 

وؾت ازواج ازامی بکثرت اولاد به دنیا آورد. خظور پر نور  د ومختلف متعدد ازدواج کر 

  اولاد خطرت زبیر را تعریف کردند. و ویجده

الله تعالی بهصره العزیز ذکر ذیر زه  در قزمت دوم ذػبه جمعه خظور پر نور ایده

 .و اعلام اقامه نماز میت غایب سان ؽرمودند ندمرخومین کرد

نها ذکر آقای الحاجی ابراویم مبائع ازت که زومین معاون امیر کشور گامبیا آاولین از 

در زال لیه راجعون. او یاؽت. انا هلل و انا ا وؽاتزالگی  ۰۷بود و دوم اوت 

به مالی پیصی می جزت.  در ؽداکاری مداماخمدیه گروید.  م به جماعت۹۱۷۸م،۹۱۷۹

غولانی بعهوان  تا مدتتلاوت قرآن سػف داست و عاسق و وؽادار ذلاؽت بود. 

ملی  یاؽت. علاوه بر این بعهوان اؽسر جلزه زالیانه، دبیر ذدمت می معاون امیر توؽیق

برای کزب تحضیلات هللا گامبیا توؽیق ذدمت یاؽت  ذارجه و رئیر مجلر انضار امور

از گشت ذدمت کشور و ملت پرداذت.  عالی در رسته ذود به آمریکا رؽت و وقتی بر

پزماندگان وی دو زن، وؾت پسر و دو دذتر وزتهد. یک زن وی بهام ذانم ثقیبه رئیر 

امبیا ازت و یک پسر او واقف زندگی ازت و از تهظیم لجهه اماء هللا گ

التحضیل ازت. ومین غور یک پسر وی بعهوان رئیر تهظیم  المبصرین ؽارغ ةجامع

 کرد.  ذدام الاخمدیه ذدمت



به مکرم آقای نعیم اخمد ذان پسر آقای عبد الجلیل ذان ازت  متعلقنماز میت دوم 

یاؽت. انا هلل و انا الیه رجعون.  در پایان ماه آوریل وؽاتکه معاون امیر کراچی بود. 

مرخوم در ذدام الاخمدیه به جایگاه مختلف ذدمت کرد علاوه بر این قاید مجلر 

توؽیق ظیم انضار هللا کراچی بعهوان ناظم تهکراچی زپر  ذدام الاخمدیهتهػیم 

یانه برنامه ریزی برای جلزه زالکارگردان موززه ؽظل عمر نیز بود.  ذدمت یاؽت.

تهضیب دزتگاه نان پز کرده سد و شروع به زاذتن دزتگاه وا کردند، وی در این 

بادات دل متوؽی تهجد گزار بود و به عماموریت بعهوان مههدس اعزاز ذدمت یاؽت. 

 بزته بود، به ذلاؽت رابػه اذلاص و وؽا داست.

بصری بیگم، زن پیمانکار آقای ولی دمحم متوؽی از  به ذانم متعلق زومنماز میت 

زالگی بعلت زکته قلبی در آلمان  ۺ۰ژوئیه در  ۹۱آلمان ازت. وی بتاریر 

بزرگس خطرت میاں نظام الدین از مهػقه  بود. انا لله و انا الیه راجعون. پدر یاؽته وؽات

ذواند،  میتهجد  نابها شحابی خطرت مزید موعود علیه الزلام بود. مرتب نماز

 به قرآں عشق می ورزید.نواز بود، مواظب نیازمهدان بود.  نماز بود و میهمان پایبهد

پزماندگان وی سامل چهار پسر و دو دذتر ازت. یک پسر بهام آقای سؾیق الرخمان 

وزلهد ازت و آقای عتیق الرخمان امروزوا ایهجا مبلػین در نی مبلؼ زلزله و رئیر

مبلػین آقای  کرد. رئیر ذضوصی در بخس ضبع کار می دبیر کرده و در اداره وقف

 سود.  سؾیق الرخمن نتوانزت که در نماز میت مادرش سامل

 دعا کردند. ؽوتشدگان مػؾرت و بلهدی درجات  خظور پر نور برای

 

 

  

 


