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 میبسم اهلل الرحمان الرح

 ۰۲۰۲اکتبر  ۹خطبه جمعه مورخه خالصه

زید نا امیر المؤمهین پهجمین ذلیؾة خطرت مزید 

در مزجد  ۰۲۰۲اکتبر  ۹موعود علیه الزلام بتاریر 

ایراد ؽرمودند  مبارک تلؾورد ازلام آباد ذعبه جمعه را

که با ترجمه سده در زبان وای مختلف بر ایم تی ای 

 زنده پخس سد.

رت ابوعبیده در ذعبه گذسته، ذکر ذیر خط :دندومر ؽ روضخ

د بخس باقی مانده از آن را تعریف ذواو ومجاری بود، امروز 

در سام در زاخل رود بزرگترین نبرد وجری  ۵۱در   سد.

دویزت  تقریبا   وا به ؽرماندوی باوان رومی یرموک رخ داد.

در خالی که  ؽرزتادند کارزار و پهجاه وزار جهگجو را به میدان

تعداد مزلمانان ؽقط نزدیک به سی وزار بود و از میانشان 

یه و یک وزار نؾر اشحاب خطرت پیامبر اکرم شلی الله عل

. زلم بودند و از بیهشان شد نؾر اشحاب اول بدر بودند

از خمص به ظور را  ارتس ذود ،مزلمانان پر از مشورت

این بالؼ بر  کهان را س بازگرداندند و به مزیحیان جزیهموقت 

وقتی این پول را به آنها  .ادندپر د آنهابه چهدین میلیون بود 

دوزتی و  خقیقتبازگرداندند، مزیحیان به زبب این 

 متاثر سدند. سان عدالت
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. روخیه گرؽتهد وا از رؽتن مزلمانان از خمص رومی

وا باوان، زؾیری به نام جارج را به ظرف  کل رومی ؽرمانده

لشکر ازلامی ؽرزتاد، وقتی که وی به لشکر ازلامی رزید 

از خطرت ابوعبیده چهد زوال کرد که یکی از آنها این بود که 

وقتی خطرت ابو درباره خطرت عیسی چه اعتقادی دارید؟ 

ن سک جارج گؾت: بدوعبیده عقیدٔه مزلمانان بیان کرد 

خطرت به ازلام گروید. اوشاف مزید ومین ازت و 

ای  ابوعبیده لشکر مزیحی را به ازلام دعوت داد اما نتیجه

به کردند.  ذود را شروع ل نشد و برای جهگ آمادگیخاش

دادند و از  لشکر زنان بودند که سربازوا را آب می سر پشت

کردند. خطرت ابوعبیده قبل از جهگ  وا مراقبت می زذمی

 .زنان و مردان نضاید ؽرمودند عاب بهذ

جلوی دسمهان شلیب ظلایی بود و درذشس 

کرد و از سر تا نوک پا زره  وا را ذیره می سان چشم ازلحه

از اناجیل  را وایی  برگرؽتهوا  پوسیده بودند کشیس

کردند، مزیحیان مخؾیانه  ذواندند و مردم را تحریک می می

ان مزلمانان کدام اظلاعات جمع کرده بودند که از می

ای مامور  اشحابهد و زپر برذی از تیراندازان ذود را روی تپه

اب را ودف تیروای ذود قرار کردند که به ظور ذاص اشح

در ذدمت خطرت ابوعبیده خاضر سد و عرض عکرمه . دوهد

وای  ما به قلب لشکر دسمن خمله ذواویم کرد و ژنرالکرد: 

بوعبیده ؽرمود: این آوریم. خطرت ا مزیحی را ازپا درمی
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بزیار ذعرناک ازت، با این روش که تمام جوانانی که 

ظور ازت  سوند، عکرمه گؾت: آری، ومین روند، کشته می می

باری، عکرمه به ظور مکرر ای وم نیزت،  اما غیر از این چاره

اجازه ظلبید که به ومراه چهارشد سرباز به بخس مرکزی 

ابوعبیده بها به اصرار  لشکر دسمن خمله کهد، عاقبت، خطرت

سدیدش به او اجازه داد و وی به بخس مرکزی لشکر دسمن 

خمله کرد و آن را سکزت داد اما در این جهگ اغلب جوانان 

نزدیک به وشتاد وزار رومی در اثهای سهید سدند و 

نشیهی به رود یرموک غرق سدند و مردند و شدوزار  عقب

تهد. از میان مزلمانان رومی را مزلمانان در میدان کارزار کش

 تقریبا  زه وزار نؾر سهید سدند. 

ین جهگ رذدادی تعریف خطرت مضلد موعود با ذکر پایان ا

وهگامی که جهگ به پایان رزید، مزلمانان عکرمه و  د:که می

ومراوانس را به ظور ویسه گشتهد و دیدند که دوازده نؾر از 

یک سرباز عکرمه وم میانشان بود. اند و  آنها به سدت زذمی

مزلمان نزدش آمد و دید که وضعس بزیار وذیم ازت، به 

ذیک آب دارم، کمی آب بهوش، او گؾت: ای عکرمه، من 

عکرمه سر ذود را تکان داد و دید که پسر خطرت عباس در 

خالت زذمی اؽتاده ازت، وی به آن سرباز مزلمان گؾت: 

کزانی که به خطرت د اولادود که  غیرت من اجازه نمی

پیامبر اکرم شلی هللا علیه و زلم آن زمان کمک کردند که 

من مخالف سدیدسان بودم، از تشهگی بمیرد و من با آب 
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برای ومدیگر   سان ذوردن زنده باسم، این اخزاس ؽداکاری

بود بهابراین اول به خطرت ؽضل بن عباس آب بده، اگر 

. آن مزلمان به نزد چیزی باقی بماند آن وقت برایم بیاور

خطرت ؽضل رؽت، وی آن را به ظرف زذمی دیگر اساره کرد 

و گؾت: اول به او آب بده، او از من نیازمهدتر ازت، آن 

مزلمان نزد او رؽت، وی وم با اساره به زذمی دیگر گؾت 

که اول به او آب بده او از من سزاوارتر ازت، بدیهگونه آن 

ی آن سرباز را به نزد یکی رؽت، و سرباز نزد ور کسی که می

ذورد، وقتی وی به  ؽرزتاد و ویچ کسی آب نمی دیگر می

الان  آن مزلمانزذمی رزید، وی درگذسته بود، آدم آذرین 

اما او وم ؽوت برگشت به ؽرد قبلی که پیس او ؽرزتاده بود 

ت و به برگشومه  یکی پیسیکی این مزلمان کرده بود و 

 بودند. ومه درگذسته ولی  عکرمه رزید

وای  نمونهبا دیدن مردم سام پیرو ادیان مختلف بودند و 

خطرت چهد روز قبل از ؽتد یرموک . مزلمانان ازلام آوردند

ابوبکر درگذست و خطرت عمر ذلیؾه ]بعدی[ انتخاب سد، 

وا  خطرت عمر مزئولیت نظارت بر سام و ؽرماندوی ارتس

ابوعبیده به خطرت ابوعبیده زپرد، وهگامی که خطرت 

، را دریاؽت کرد درباره این انتضاب ذود نامه خطرت عمر

خطرت ابو عبیده جهگ به اوج ذود بود لذا خطرت ابوعبیده 

از دلشکهی ضحرت خطرت ذالد این مضمون این نامه را 

وقتی که مزلمانان پیروز سدند و لشکر خطرت اؽشا نکرد . 
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رؽتن ذالد قضد بازگشت نمود، زپر خطرت ذالد به وهگام 

از آنجا ذعاب به مردم گؾت: باید ساد و ذوسحال باسید که 

امین این امت ]یعهی خطرت ابوعبیده[ ولی و سرپرزتتان 

ازت، آنگاه ابوعبیده ؽرمود: من از خطرت پیامبر اکرم شلی 

هللا علیه و زلم سهیدم که ؽرمودند: ذالد بن ولید سمشیری 

 از سمشیروای ذداوند متعال ازت. 

بر این واقعه رای ذود را ایهعور اظهار ؽرمودند  خضور انور

 آمیز اخترام محبت و در ؽضای مهر وور دو از ومدیگر  که 

جدا سدند و این ازت تقوای مومن که نه آرزوی نام و سهرت 

ؽقط این ازت  سو نه آرزوی اؽسری و ؽرماندوی، ودؽ دارد

د و پادساوی ذداوند را جلب کهکه رضایت ذداوند متعال 

ازوه  ما قرار گردد، پر این اؽراد برایال در جهان بر متع

اند و ور مزئول نظام و ور اخمدی باید این امور را  خزهه

 مدنظر ذویس داسته باسد. 

وا برای پر گرؽتن سامات آذرین تلاش  وجری رومی ۵۱در 

ذود را کردند: مردم سام سمالی، الجزیره، عراق سمالی 

و مزیحیان و ایرانیان به ورقل  نشیهان کردوای آرمیهیا و بادیه

 .درذوازت کردند که بر علیه مزلمانان به آنها کمک کهد

خطرت زعد ارتصی به ؽرماندوی قاق بن عمرو ؽرزتاد اما 

لشکر رومی و لشکر ازلامی  باوجود آن تؾاوت بین تعداد

بزیار زیاد بود، خطرت ابوعبیده با ذعاب به سربازان 
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بعد از آن . اد کرد و ؽرمودزخهرانی بزیار سورانگیز ایر 

 پیدا نکرد که به سام خمله کهد.ویچگاه قیصر جرأت 

ای ازت که از رمله به مزیر بیت  ظاعون عمواس وادی

وقتی خطرت المقدس به مزاؽت سس مایل واقع ازت. 

یده و ؽرماندوان با خطرت ابوعب به مقام سرغ رزیدندعمر 

دادند که در سام . آنها به خطرت عمر ذبر ارتس ملاقات کرد

خطرت عمر . بعد از مشورت ظاعون سیوع پیدا کرده ازت

گردیم، خطرت ابوعبیده آن  دزتور داد که اعلام کهید که برمی

زمان پرزید: آیا ؽرار از تقدیر ذدا ممکن ازت؟ خطرت عمر 

ؽرار آری، ما از یک تقدیر ذدا به خطرت ابوعبیده ؽرمود: 

 .یمرو  به تقدیر دیگر ذدا میکرده و 

می ؽرمود که  یک خکم ذداوند متعال خطرت مضلد موعود 

من از ذاص ازت و یکی عمومی. خطرت عمر ؽرمودند که 

کهم بلکه از یک خکم او به ظرف خکم  خکم او ؽرار نمی

 .روم دیگرش می

خطرت عمر به مدیهه برگشتهد و ایشان از سیوع ظاعون 

ذواند را ؽرا  خطرت عمر خطرت ابوعبیده نگران بودند. روزی

هد و بین زپاویان ذود شتاز ترس سیوع ظاعون برنگوی ولی 

سد،  ور موقع زپاوی به زبب ظاعون سهید میماندند .

کردند و از ذداوند ذوازتار  خطرت ابوعبیده گریه می

وجری ۵۱سدند. خطرت ابوعبیده بن جراح در  سهادت می

 زاله بودند. ۱۱درگذستهد و آن موقع ایشان 
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خضور انور ذکر ذیر زه مرخومین  ،دومین ذعبهدر قزمت 

 .ؽرمودند نکردند و اعلام اقامٔه نماز میت سا

پروؽزور دکتر نعیم الدین ذتک ابن ؽضل دین ذتک ناخیه 

موقع ظهر زاعت دو و نیم مخالؾین با  اکتبر ۱پیشاور روز 

 سلیک به سهادت رزاندند.انا لله و انا الیه راجعون. 

کردند و زاعت یک و  ؽهون تدریر میایشان در دانشکده 

گشتهد که دو زوار موتور با سلیک ومانجا  نیم به ذانه بر

مرخوم شؾات سهید کردند. انا لله و انا الیه راجعون. 

و به مزتمهدان کمک دارند ذلق  ومدردیو  یمیزبان

وظیؾٔه محاؽظت خاضر  جماعت برای ذدمتدر . کردند می

در بازماندگان سهید، ومسر ایشان زعدیه نزیم  می سدند.

 و زه دذتر و دو پسر سامل وزتهد. 

جهازٔه دوم از عزیزم ازامه شادق دانشجویی جامعه اخمدیه 

آلمان ازت، پسر دمحم شادق. در روزوای اذیر در رودذانٔه 

رائن غرق سد و درگذست.انا لله و انا الیه راجعون. موقع 

 علاقهو  آدم زاده و کم زخنزم عزیوؽات بیزت زاله بود. 

بازماندگان وی جز مادر، پهح در  و عبادت داست.تبلیػی به 

 ذواور و یک برادر ازت. 

به رستٔه آموزش بود که  جهازٔه بعدی جهاب زلیم اخمد ملک

جامعه ازتاد  دروابزته بودند و وقتی بازنشزته سدند 

زپتامبر درگذستهد.انا الله و ۰۲زالگی روز ۱۸بودند. به زن 

-کمیته اولیندر مورد تازیر جامعه اخمدیه انا الیه راجعون. 
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آغاز جامعه اخمدیه در  عضو  آن بودند. که زاذته سد ای

در . متوؽی وی بزمت مدیر ارسد برگماسته سد برظانیه

دذتر و متعدد نوه پسر بازماندگان ذود علاوه بر ومسر، زه 

دبیر امور وی در جماعت انگلیزتان  و نوه دذتر داست. 

 تعلیم و در رسته وای مختلف ذدمات را انجام دادند. ،ذارجه

 دعا مرخومینمػؾرت و بلهدی درجات خضور انور برای 

به رخم و مػؾرت  ینذداوند با مرخومکه  دندوز ؽاو  ؽرمودند

وای وی را برذورد نماید و بازماندگان و ؽرزندگان و نزل

توؽیق بدود که ومین ظور با ذلاؽت و جماعت رابعه ای 

  تهی بر وؽا   داسته باسهد.مب

 

 


