بسم هللا الرحمن الرحیم
خلاصه خطبه جمعه
مورخه  ۱۱سپتامبر  ، ۰۲۰۲مصادف با  ۰۱شهریور ۱۹۱۱
زید نا امیر المومهین پهجمین ذلیفه خضرت مزید موعود علیه الزلام ۱۱

زپتامبر  ۰۲۰۲مضادف با  ۰۱سھریور  ۱۹۱۱در مزجد مبارک ازلام آباد تلفورد
ذػبه جمعه ایراد فرمودند که با ترجمه سده در زبان وای مختلف بر ایم
تی ای زنده پخس سد.خظور انور فرمودند:
از شحابی اول بدر که امروز ذکر ذیر میکهم ،ازمس خضرت بلال بن رباح ازت.
خضرت بلال برده امیه بن ذلف بود مادر خضرت بلال از اوالی خبشه بود .اما پدرش از
سرزمین عرب بود.به روایتی خضرت بلال در مکه متولد سد .به روایت دیگر وی در
زورا متولد سد .رنگ پوزت خضرت بلال گهدمگون و مایل به زیاوی بود ،بدنس لاغر
و ضعیف و مووای سرش پرپشت بود ،روی رذزار ذود گوست بزیار کمی داست؛
خضرت بلال ازدواجوای متعددی کرده بود  .اما وی از ویچکدام از ومسران ذود
بچهدار نشد .خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم فرمودند :بلال زابق الحبشه
یعهی از اول خبشه بلال اول از ومه ایمان آورد.
خضرت بلال بن رباح از آن افرادی بود که وقتی به ازلام گرویدند مورد رنح و عذاب
قرار گرفتهد تا از دین ازلام بازگردند .اما خضرت بلال ویچگاه جلویسان آن کلمه مورد
نظرسان را به زبان نیاورد یعهی ذدای [واخد] را انکار نکرد .در روایتی آمده ازت که
پر از ازلام آوردن خضرت بلال ،شاخبانس او را روی زمین میذواباندند و بر او
زهگریزهوا و پوزت گاو میانداذتهد و میگفتد :پروردگارت لات و عزی ازت اما وی
در پازر فقع اخد اخد میگفت .خضرت ابوبکر به قیمت وفت اوقیه خضرت بلال را
ذرید و آزاد کرد .گفتهی ازت که یک اوقیه برابر با چهل دروم ازت یعهی [خضرت
ابوبکر وی را به قیمت دویزت و وشتاد دروم ذرید.مردم به خضرت ابوبکر گفتهد:
چهانچه سما فقع به یک اوقیه [یعهی چهل دروم] وم او را میذریدید ،ما او را
میفروذتیم ،خضرت ابوبکر رضی الله عهه گفت :اگر سما او را به شد اوقیه یعهی چهار
وزار دروم وم میفروذتید باز وم من او را میذریدم.
در روایتی خضرت عمر میگفت که ابوبکر سردارما ازت و وی سردارما یعهی خضرت
بلال را آزاد کرد.

خضرت ذلیفه دوم مزید موعود با ذکر رنح و سکهجهای که به خضرت بلال داده
میسدمی فرماید بلال را شاخبانس روی سن داغ میذواباندند و روی او زهگ
مینهادند یا جوانان را مامور میکردند که روی زیههاش پایهکوبی کههد .بلال
خبصینساد برده امیه بن ذلف سردار مکه بود .امیه وی را در تابزتان به وهگام ظهر
روی سن داغ میذواباند و بر زیههاش زهگ داغ میگذاست و میگفت :ذدایی لات و
عزی را بپذیر و از دمحم شلی الله علیه وزلم بیزاری جو ولی بلال در پازر فقع اخد
اخد میگفت یعهی ذداوند واخد ازت ،ذداوند واخد ازت .با سهیدن پازر مکرر وی
امیه عضبانیتر میسد و در گردنس غهاب میانداذت و آن را به افراد شرور میزپرد
و میگفت :وی را در کوچهوای مکه از بالای زهگریزهوا ببرید ،در اثر آن تمام بدنس
ذونی میسد اما باز وی به غور مرتب و مزتمر اخد اخد میگفت یعهی ذدا واخد
ازت ،ذدا واخد ازت .بعد از مدتی وقتی که ذداوند متعال به مزلمانان در مدیهه
شلد و امهیت عػا کرد خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم بلال را مامور
فرمودند که اذان بگوید .این برده خبصی وقتی که در اثهای گفتن اذان به جای گفتن
اسهد ان لا اله الا الله ،ازهد ان لا اله الا الله میگفت ،مردم مدیهه که از اخوالس آگاه
نبودند ،شروع به ذهدیدن میکردند بر موقعی خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه
وزلم فرمودندسما به اذان گفتن بلال میذهدید اما ذداوند متعال بر روی عرش از
سهیدن شدای اذانس ذوسحال میسود.
خضرت بلال از زمره الزابقون الاولون [پیشگامان نخزتین] به سمار میرود ،وی در
زمانی ازلام ذود را اعلام کرد که فقع وفت نفر توفیق یافته بودند خضرت بلال وقتی
که وجرت نموده و به مدیهه تصریف آورد ،در مهزل خضرت زعد بن ذیثمه ازکان
نمود .خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم بین او و خضرت عبیده بن خارث یا
خضرت ابو رویحه ذیثمی پیمان برادری بزتهد.
وقتی خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم به مدیهه آمدند ،در آنجا شحابه شروع
کردند به بیمار سدن و خضرت ابوبکر ،خضرت بلال و خضرت عامر بن فهیره وم
ساملشان بودند [که بیمار سدند].خضرت بلال گفت :الها ،لعهت بر سعبه بن ربیعه،
عتبه بن ربیعه و امیه بن ذلف باد زیرا آنها ما را از سرزمین ذود به سرزمین دارای
بیماری واگیردار راندهاند خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم  ،این دعا ذواندند
که پروردگارا ،مدیهه را برایما ومانگونه عزیز بزاز که مکه به ما عزیز ازت یا ختی
بیشتر از آن.

وقتی که از قادیان مهاجرت سد ،خضرت مضلد موعود رضی الله عهه ذػاب به
اخمدیوا نضیحت کردند که این غضه را روا کهید که با از دزت دادن اموال و دارایی
ذود وجرت کردهاید ،خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم بر آن مهاجران اظهار
تازف میکردند که به از دزت دادن وغن و دارایوای ذود غضه میذوردند .روزی
خضرت بلال وم تب کرد وی با گفتن بیت شروع به ایجاد سر و شدا کرد ،خضرت پیامبر
اکرم شلی الله علیه و زلم وقتی که این رفتارش را دیدند بر او عضبانی سدند و
فرمودند :آیا سما برای ایهچهین کاروا به ایهجا آمدهاید؟ من وم به سما میگویم که
ذوسحال باسید ،این را نبیهید که ما چه چیزوا را از دزت دادهایم ،چهانچه از دزت داده
ذود را به ذاغر ذدا و پیصرفت ازلام از دزت دادهاید در آن شورت ذوسحال باسید.
پر ما اخمدیوا که این غرز فکر داریم و به ما ذلیفه آن زمان ایهػور نضیحت کرده
بود که وجرتما به ذاغر ذدا و برای ذدمت به ازلام ازت ،امروز آن کزانی که بر
علیه تشکیل پاکزتان بودند و مدعی تازیر آن سدهاند ،با دروغ و فریب ذود
اخمدیوا را از خقوق اولیه سهروندیسان وم محروم میکههد در خالی که بیس از
ومه اخمدیوا به ذاغر پاکزتان فداکاری کرده بودند .آن دیهی که به ذاغر ذدمت به
آن و اثبات برتریاش ما وجرت کرده بودیم ،پارلمان پاکزتان به ذاغر اوداف زیاسی
ذود ما را قدقن کرده که ما ختی نام آن دین را وم ببریم .ما بهورخال نیازی به زهد [و
اجازهسان] نداریم اما بر این امر قػعاً اخزاس تأزف میکهیم که این انحضارغلبان
کشور نه تهها به اخمدیوا ظلم و زتم کردهاند بلکه به پاکزتان ظلم کردهاند و دارند
میکههد و در جهان موجب بدنامی کشور و مانع پیصرفت آن میسوند ،ومچون
موریانه دارند میذورند.دعا کهیم که ذداوند متعال کشور را از این ظالمان و
زتمکاران پاک کهد.
دوباره وقایع و روایات خضرت بلال را تعریف میکهم خضرت بلال در تمام غزوات به
ومراه خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم شرکت کرد .در غزوه بدر وی با
گرووی انضار امیه بن ذلف را کشت .خضرت بلال مهصی یا ذزانهدار خضرت پیامبر
اکرم شلی الله علیه و زلم وم بود.
خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم ذانم ھا را به شدقه دادن تحریط نمودند
آنگاه ذانموا دزتوای ذود را ذم کرده و انگشتروای ذویس را درمیآوردند و به
پارچه خضرت بلال میانداذتهد.
خضرت بلال این زعادت پیدا کرد که اولین مؤذن باسد .خضرت بلال در تمام خیات
خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم در زفر و خضر مؤذن بوده ازت .به

مشورت شحابه خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم برای فراذواندن به نماز به
فکر سیپور افتادند و زپر به زدن ناقوس دزتور دادند.زپر خضرت عبدالله بن زید
انضاری در رویا الفاظ کهونی اذان یاد داده سدند .خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه
و زلم فرمودند که این رویا از غرف ذدا ازت و به غبق فرمان پیامبر اکرم شلی
الله علیه و زلم عبدالله بلال را این الفاظ یاد داد .خضرت عمر بن ذػاب وقتی
شدای این اذان را سهید و در ذدمت خضرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم عرض
کرد :یا رزول الله ،به ذدا قزم ،من وم در ذواب ومان را دیدم که وی دیدند
خضرت بلال میذوازتهد بعد از اذان در ذدمت نبی کریم شلی الله علیه وزلم
اغلاع بدوهد و جلوی در ایشان میایزتادند و میگویهد که خی علی الضلوة ،خی
علی الفلاح ،الضلوة یا رزول الله.
در زهن ابن ماجه از خضرت بلال روایتی ازت که ایشان برای اغلاع نماز فجر در
ذدمت نبی شلی الله علیه وزلم آمدند و گفتهد که سما در خالت ذواب وزتید و
خضرت بلال گفتهد که الضلوة ذیر من الهوم.
در روایت دیگر ازت که رزول الله شلی الله علیه وزلم فرمودند که ای بلال! این
الفاظ چه قدر زیبا اند ،در اذان فجر سامل کهید.
خظور انور فرمودند که بخصی از ذکر خضرت بلال باقی ازت .ان ساء الله در ذػبه
آیهده بیان ذواود سد .در بخس دوم ذػبه خظور پر نور ذکر ذیر چهار فوتشدگان
کردند و اعلام نماز میت غایب سان فرمودند.
دانشجویی جامعه در

رووف بن مقضود از بلسیک ازت.او
اولین ذکر از عزیزم ٔ
بریػانیا بود .بتاریر  ۴زپتامبر بزبب تومور مػزی فوت کرد .انا لله و انا الیه راجعون.

او در زال ۰۲۱۲م در جامعه ثبت نام کرد.عزیزم ذوش اذلاق،ذوش گفتار ،ادراک روخیه
وقف را داست عاسق ذلافت بود .بزیار روسن مػز داست ،نوجوانی دارای ازتعداد
وای فوق العاده بود.
نماز میت دوم از آقای غفر اقبال قریصی معاون امیر ازبق ناخیه ازلام آباد بود.
متوفی بتاریر  ۹زپتامبر در  ۲۸زالگی وفات یافت .انا هلل و انا الیه رجعون .پدر
بزرگس آقای عبید هللا قریصی شحابی خضرت مزید موعود علیه الزلام بود .متوفی
از لحاظ سػل مههدس بود و در زال ۱۱۱۱م بعهوان مههدس ارسد از سػل دولتی باز
نشزته سد .در زال ۱۱۱۲م تا ۰۲۱۱م وی بعهوان معاون امیر ازلام آباد توفیق ذدمت
می یافت .خظور انور فرمودند متوفی با بزیار فروتهی و عاجزی وظایف ذود را به جا
می آورد.

ذکر ذیر زوم از عالی جهاب کابهی کاباجا کاتے از زهگال بود که بتاریر  ۰۱اوت در ۲۸
زالگی فوت کرد .انا هلل و انا الیه راجعون .متوفی تا ویجده زال عظو پارلمان کشور
بود .ومین غور در کمیته مرکزی بعهوان دبیر امور ذارجه توفیق ذدمت یافت .وی
ذیلی سجاع ،مخلص ،عاسق ذلافت ،میهمان نواز ،و دارای ازتعداد وای زیاسی و
اداری فوق العاده بود.
ذکر ذیر بعدی از آقای مبصر لػیف وکیل دادگاه عالی بود که  ۸مه در  ۲۸زالگی
فوت کرد .انا هلل و انا الیه رجعون .متوفی تا  ۱۸زال رئیر جماعت فیضل تاون لاوور
ماند .متوفی در تیم وکیل وا در پاکزتان توفیق ذدمات گران قدر یافت .از میان زه
وکیل بودند که در زال  ۱۱۸۱نمایهدگان جماعت بودند .تا مدت  ۱۴زال فریظه
درس و تدریر در دانشگاه پهجاب انجام دادند .در پزماندگان علاوه از ومسر ،سس
دذتر و نوه دذتر و پسر زیادی گذاستهد.

