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 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 خلاصة خطبة جمعه

 ۰۲۰۲ زپتامبر ۸۱ 

 دیپهجم خطرت مز فةیذل نیالمؤمه ریخطرت ام دنایز

الزلام ايده هللا تعالى بهصره  هیموعود و امام مهدي عل

المبارک،ازلام آباد ،  تیدر ب  ۰۲۰۲امبر پتز ۸۱العزيز در 

مختلف  یتلفرد،  ذعبة جمعه را ايراد فرمودند که در زبانها

 زنده پخس سد. یالملل نیبایم تی اے ترجمه سده بر 

ذکر ذیر خطرت بلال  ،شحاب اول بدرااز  در ذعبه گذسته

 آن را که ه بودسده بود و بخصی از آن ماندرضی الله عهه 

نقل از خطرت ابووریره روایت امروز تعریف ذواوم کرد. 

خطرت پیامبر  ،در اثهای بازگشت از غزوه ذیبرسده ازت که 

اکرم شلی الله علیه و زلم تمام سب راه رفتهد و زپر 

وقتی ذوابشان آمد، برای اسراخت اتراق نمودند و به بلال 

فرمودند: امشب از نمازما محافظت کن یعهی مهظور این 

بود که مواظب وقت نماز باش و در وهگام نماز ما را بیدار 

له ذواند ]و کن. زپر خطرت بلال تا خد مقدور نماز ناف

خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و و بیدار ماند[  ایهعور

زلم و بقیه اشحاب ذوابیدند. وقتی وقت نماز فجر نزدیک 

نشزت و در این  مصرقبه رو سد، بلال با تکیه به مرکب ذود 

 نشزتهدر خال خالت ذوابس برد و وی با تکیه به ناقه ذود 

ویچکدام از اشحاب تا  . پر نه بلال بیدار سد و نهذوابید
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ایهکه نور آفتاب به آنها ذورد، آنگاه اول از ومه خطرت پیامبر 

خطرت پیامبر اکرم اکرم شلی الله علیه و زلم بیدار سدند. 

خطرت بلال را فرا ذواندند. خطرت شلی الله علیه و زلم 

و پر  ،خطرت فرمودند: خرکت کهید آنبلال عذر ذواب کردند. 

بر اکرم شلی الله علیه و زلم ومه را از اندی خطرت پیام

متوقف کردند و وضو گرفتهد و به بلال دزتور دادند که برای 

پر از ظلوع ایشان نماز اقامه بگوید. آنگاه وی اقامه گفت و 

ایشان  ،ذورسید نماز را اقامه نمودند. پر از اتمام نماز

 کسی که ذواندن نماز را فراموش کهد، وی ور فرمودند: ور

 .گاه که یادش بیاید آن را بخواند

در روز فتد مکه خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم 

به خطرت بلال دزتور دادند که بالای زقف کعبه اذان 

وقتی که خطرت پیامبر اکرم شلی الله  و وم چهین  بگوید

خطرت پیامبر اکرم شلی علیه و زلم وارد ذانه کعبه سدند، 

ند نماز ذواند وا زتوندو بین کعبه الله علیه و زلم در 

 خطرت بلال وم به ومراوشان بود.

خطرت ذلیفة المزید الثانی با ذکر خطرت بلال در ارتباط با 

فرماید: خطرت عباس رضی الله عهه با   فتد فکه می

ابوزفیان در مجلر خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و 

گفت: ای پیامبر ذدا، من . زلم خاضر سد، آنگاه او بیعت کرد.

ام، پر به من  فامیل سما و برادرسمایم، من مزلمان سده

در خطرت فرمودند: باسد، برو و  وم اخترام گذاسته سود. آن

مکه اعلام کن که ور کسی که به ذانه ابوزفیان برود، در 
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امان ازت، ور کسی که به ذانه کعبه برود، به او امان داده 

در امان  تحویل دوهدلحه ذود را کزانی که ازذواود سد، 

بهدند به او امان  کزانی که درھای ذانه اش میذواوهد بود، 

وا  مانهد، آن بیچاره وا می باز مردم کوچه داده ذواھد سد.

انده پرچمی درزت که حطرت برای بلال   آنکشته ذواوهد سد، 

رچم بلال بیاید در امان که ور کسی که زیر پفرمودند که 

 کرد .  گاه ابو زفیان اظهار تزلیآن ماند. می

از ومه امری  فرماید: در این رذداد خطرت مصلد موعود می

در خالی که سردار،  ازت پرچم خطرت بلالتر  الشان عظیم

و کبار خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم بودند 

اما برای ویچکدامشان پرچمی شحابه و افراد با اثر وم بودند 

نفر بود که در مکه ویچ فقط یک  .سود زاذته نمی

 کردند که به وا می به او چهان ظلم و زتمو  یذویشاوند

خال وقتی که لشکر ازلامی ده وزار نفره نشد.  ویچکسی

برای ورود به مکه آمد، ممکن ازت که در ذون بلال این فکر 

وا گرفته  کوبی ذعور کرده باسد که امروز انتقام آن پایه

وا  کردند، امروز انتقام آن سکهجه می ام سود که بر زیهه می

دند اما وقتی که کر  سود که ظالمانه به من می وم گرفته می

اعلام امان کرده خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم 

ساید این فکر آمده باسد که انتقام آنگاه در ذون بلال  باسهد

خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم گرفته نشد. ن که م

تواند از  وجه سدند که امروز فقط یک نفر ازت که میمت

 خضور فرمودند که .بخشیدن من اذیت سود و آن بلال ازت
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از وقتی که دنیا آفریده سده ازت و به انزان قدرت اععا 

سده ازت و از زمانی که انزان آماده گرفتن انتقام ذون 

ذود از دیگری سده ازت و قدرتس را پیدا کرده ازت، ویچ 

پر ایشان الشانی نگرفته ازت.  انزانی ایهچهین انتقام عظیم

ران مکه که با فرمودند که پرچم بلال را بلهد کهید و به آن سردا

که  گفته سدند کردند وذیز می اش جزت ا روی زیههو کفس

ذواوید از جان ذود و جان زن و فرزندانتان محافظت  اگر می

وایس  کفسبا آنگاه ور کسی که  کهید زیر پرچم بلال بیایید.

کرد امروز سر شاخبان آن  کوبی می پایه بلال  روی زیهه

اند، این آن انتقامی  سدهوای بلال ذم  در برابر کفس وا کفس

تر بود زیرا یوزف  الشأن ازت که از انتقام یوزف وم عظیم

کسی که به ]به ذاظر پدر ذود برادرانس را عفو کرده بود، 

و  [، پدرش بود و برادران ذود را بخشیده بودذاظرش بخشید

دمحم رزول الله شلی الله علیه و زلم به ذاظر یک برده 

 .ذود را بخشیدندعمووا و برادران ذویس، 

ارجاع قبلی از ]کتاب[ زیر روخانی بود و خطرت مصلد 

موعود ومین رذداد را به ظور مختصر در کتاب دیباچه 

ازت و این توضید را بدین   تفزیر القرآن وم تعریف کرده

نویزهد  به من نامه می]بعداً[ دوم که بعطی افراد  دلیل می

ازت، در ور   فرمودهایهگونه ]خطرت[ که که در فلان جایی 

ویچ تفصیل و اذتصار  بجز ]خطرت مصلد موعود[ دو بیانیه

بعطی افراد از ظرف ذود نکاتی کشف  تفاوتی وجود ندارد.

]ولی گفتهی کههد،  وا وم می کرده و شروع به ایجاد تفاوت
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گیری ویچ  وم به لحاظ وقایع و وم به لحاظ نتیجهازت که[ 

 .تفاوتی وجود ندارد

خبشه به خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و  ساه نجاشی 

برای ذود  را زلم زه نیزه به عهوان ودیه داد، ایشان یکی

جلوی خطرت پیامبر  ینعیدروز داستهد خطرت بلال در  نگه

رفت و آن را در زمین  اکرم شلی الله علیه و زلم راه می

خطرت به زوی آن نماز  کوبید و آن ]عیدگاه[ فرو می

ذواندند، پر از وفات خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه  می

گونه ]در روز عید[ با این نیزه جلوی  و زلم خطرت بلال ومین

 رفت.  خطرت ابوبکر راه می

ز وفات خطرت پیامبر اکرم شلی الله علیه و زلم پر ا

اجازٔه جهاد ذوازت. خطرت بلال نزد خطرت ابوبکر آمد و 

کهم و خق  خطرت ابوبکر فرمود: بلال، من ذدا را وازعه می

پیر و ضعیفم و من سوم،  و خرمت ذودم را به تو یادآور می

زمان مرگم نزدیک ازت، پر نزدیکم بمان آنگاه خطرت بلال 

خطرت  وفات خطرت ابوبکر رضی الله عهه در کهارش ماند.تا 

که من بعد از وفات رزول  بر این شرط در مدیهه ماند بلال

پر  . دوم یاذان نم چکریو یوزلم برا هیالله عل یالله شل

از وفات خطرت ابوبکر وی نزد خطرت عمر آمد و ومان 

زخهی را به او گفت که به خطرت ابوبکر گفته بود. خطرت 

عمر وم مثل خطرت ابوبکر پازر داد اما خطرت بلال قبول 

نکرد و وی برای رفتن به جهاد مصر بود و جلوی خطرت عمر 
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صرار بها به ارا خطرت بلال اصرار نمود.  ]رفتن به جهاد[به 

 ذودش به جهاد فرزتاد. 

روزی خطرت وقتی خطرت بلال در زوریه زندگی می کرد 

بلال پیامبراکرم شلی الله علیه وزلم را در رویا دیدند و 

ایشان فرمودند که ای بلال! این چگونه زخت دلی ازت که 

اکهون زمانی فرا نرزیده ازت که برای دیدار من بیایید. 

ار سدند به مدیهه رفتهد و به خطرت بلال در خالت رنح بید

مزار مبارک پیامبراکرم شلی الله علیه وزلم خاضر سدند و 

کردند و مضعرب سدند در این اثها خزن و خزین  گریه می

وم آمدند و خطرت بلال به ایشان بوزه کردند و در آغوش 

گرفتهد و خطرت خزن و خزین به خطرت بلال گفتهد که ما 

خطرت  با سهیدن آذان سما بدوید ذواویم که آذان فجر را می

مدیهه لرزید زمان  در فرط اخزازات  گوید که بلال راوی می

 .به ذاظر آمده بودپیامبراکرم شلی الله علیه وزلم 

وقتی خطرت عمر به زوریه رفتهد و ظبق ظبق روایتی 

فرمان خطرت عمر، خطرت بلال اذان دادند. خطرت ذلیفة 

کههد که  المزید الثانی درمورد ایام اذیر خطرت بلال بیان می

ایشان درذوازت و خطرت بلال در آذر عمر به زوریه رفتهد 

ازدواج در زوریه کردند و گفتهد که من خبصی وزتم و اگر 

زدواج نکید. اگر به زبب این که شحابی رزول ذواوید ا می

وزتم با من ازدواج کهید، درآنصورت ذیلی زپاس ملسو هيلع هللا ىلص الله 

 گزارم. آنان برای ازدواج راضی سدند و در زوریه ماندند.  می
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وقتی خطرت عمر در دوران ذلافت ذود دفتری برای 

بورس مرتب فرمودند خطرت عمر از خطرت بلال پرزیدند 

گذارید یعهی چه کسی  پیس چه کسی می که دفتر بورس ذود

ایشان پازر دادند ؟ کهید را مزئول شورت خزاب تعیین می

ملسو هيلع هللا ىلص که پیس ابورویحه، من به زبب آن اذوتی که پیامبراکرم

 کهم. بین من و ایشان ایجاد کرده بودند، ویچگاه ترک نمی

بلال در روایت ایهگونه رذداد درمورد رازتگویی خطرت  

خطرت بلال ذودش را با عرب نزبت  برادرکه  آمده ازت

کرد که از بین آنان ازت. ایشان به زن  داد و گمان می می

عرب پیشههاد ازدواج کردند و گفتهد که اگر خطرت بلال 

کهیم. زپر  آورد در آنصورت با سما ازدواج می تصریف می

خطرت بلال آمدند و تشهد ذواندند و گفتهد که من بلال بن 

ادر من ازت و این آدم با اذلاق و ذوب رباح وزتم و این بر 

ذواوید  ذواوید با این عقد کهید و اگر نمی ازت و اگر می

درآنصورت ترک کهید. ایشان گفتهد که سما برادر کزانی 

 .کهیم  وزتید ما با این عقد می

گفتهد  آمدند وملسو هيلع هللا ىلص پیامبراکرم  روزی بعطی از اشحاب  نزد

فرمودند ملسو هيلع هللا ىلص ذواور ما را به عقد فلانی بدوید. رزول الله  که

ولی بار آمدند و  .آنان زهکه درمورد بلال چه نظر دارید 

 ومان پازر دادند. آنان زومین بار آمدند آنوقتآنحطرت 

فرمودند که درمورد بلال چه نظر دارید و آن ملسو هيلع هللا ىلص آنحطرت

 گوید که آنان ذواور سخصی که از اول جهت ازت. راوی می

 ذود را به عقد بلال دادند.
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خطرت عمر در دوران ذلافت ذود در مکه آمدند و ومان 

تک تک در ذدمت خطرت عمر برای ملاقات آمدند. روز عید 

بود و قبل از آنان پسران سرداران مکه در ذدمت ایشان خاضر 

سده بودند. وقتی خطرت عمر بلال را نگاه کردند و به روزا 

روزا  ناچارختی  گفتهد که عقب بروید و بلال را جا بدوید. 

روی جا کفصی نشزتهد و این رزوایی برای آنان ناقابل تحمل 

بود و ومان لحظه بلهد سدند و بیرون رفتهد و به یکدیگر 

گفت که درزت  گفتهد که امروز چگونه رزوا سدیم فردی دانا

این به زبب اعمال اجداد سما ولی  ازت ما رزوا سدیم

ه در این ازت ایشان به خطرت عمر گفتهد که امروز ذلتی ک

گفتهد که ذواویم مشورت کهیم.  مجلر دیدیم درمورد آن می

ذواویم دریافت کهیم که آیا  ما ادراک داریم ما فقط می

درمان این ذلت وجود دارد و آیا آنچهان آبی وجود دارد که این 

لکه را تمیز کهد. خطرت عمر ایهقدر رقیق سدند که 

را به ظرف  توانزتهد به آنان پازر دوهد، تهها دزت نمی

زوریه بلهد کردند که آنجا با افواج قیصر جهگ ازت، اساره 

کردند. مهظور این بود که در آن جهگ شرکت کهید و جان 

دوید. بهابراین آنان ومان لحظه بیرون رفتهد و بر ستران ذود 

گوید  زوار سدند و به ظرف زوریه روانه سدند و تاریر می

در پایان ذعبه خضور  د.که ویچ کر از بین آنان زنده برنگر 

به زبب قربانی مرتبه و مقام گرفته پر نور فرمودند که 

سود و تعلیم زیبایی ازلام این ازت که کزانی که در  می

ابتدا اول وفا باسهد به ور خال مقام آنان بالا ازت. ذواه 



9 

 

 

انشاءالله ذکر بلال  . باسد دیگر از نزل غلام یا غلام خبصی

 دارد و در آیهده بیان ذواود سد. ادامه 

 


