
 بسم هللا الرحمن الرحیم

 ۵۲۵۲سپتامبر  ۵۲خلاصه خطبه جمعه مورخه 

در  ؾه حضرت مسیح موعود علیه السلام نا امیر المومهین پهحمین خلیذیذ

خعبه جمعه ایراد  المبارک اذلام آباددر مسحذ بیت  ۵۲۵۲ذپتامبر  ۵۸تارید 

 رذ.دش پم تی ای زنذه وای مدتلف بر ازبان بهؽرمودنذ که با ترجمه 

 ؽرمودنذ: حضور انور

حضرت ذعذ در جریان بود. باری حضرت پیامبر اکرم از حضرت بلال  خیر ذکر

تر از من می مانی؟ دیصب دلیل این چیست که تو در جهت جلو پرذیذنذ

ؾت رهیذم. حضرت بلال گخودم  جلویوارد جهت رذم زذای پای ترا  وقتی

زمان ور  ظور[ ]ومین و خوانذم ناؽلهدو رکعت نماز  ،گؾتمذان اور گاه که 

وار کههذه تر از این م ویچ عملی امیذبه گمان. گرؽتمکه بی وضو رذم وضو 

عذ از آن به ظور گرؽتم بکه ور گاه در رب یا روز وقتی وضوام انحام نذاده

 ام.حتم نماز خوانذه

به خاظر پاکیزگی و ؽقط این اذت که حضور پر نور ؽرمودنذکه: مهظور 

ومانگونه یانه خذاونذ به او این مقام را بدصیذ که در جهت نیز عبادت مدؾ

وای عیذ با نیزه جلوتر هللا علیه وذلم اذت که در روز  یکهار پیامبر اکرم زل

 رؽت.راه می ایصاناز 

در دوران خلاؽت حضرت عمر وقتی  :که ذایهؽرمرت میرزا بصیر احمذ میحض

تمام  گاهآن گؾت و اذان یک بار به اصرار عمر بلال رام ؽتح رذ « کصور»

 رامل حضرت عمر این قذر گریه کردنذ که به ذکسکه اؽتادنذ. ،ازخاب

ذوره  ۷۹در ذدهرانی به زنان در ضمن آیت باری حضرت خلیؾه المسیح 

ؽرمودنذ  کردهذکر الباقیات الطالخات حضرت بلال را  در ارتباط باالکهف 

وز پیش یک عرب آمذ و گؾت که من از اولاد بلال وستم، نمی که: چهذ ر 

 او را بػل کهمخواذت که ما آن وقت دلم میدانم که راذت گؾت یا دروغ ا



هللا علیه وذلم  یچون این از اولاد کسی اذت که در مسحذ پیامبر اکرم زل

املاک بلال کحا اذت؟ اما اذانی که در مسحذ  اذان داده بود. امروز اولاد و

وا ت و باقی خواوذ مانذ. و این نیکیپیامبر اکرم داده بود وهوز باقی اذ

 اذت که باقی خواوذ مانذ.

مروی اذت. در زخیخین چهار روایت آمذه اذت. در  حذیث ۷۲از بلال 

اذت که پیامبر اکرم ؽرمودنذ که جهت برای ملاقات ذه نقل رذه  روایتی

تعریف  ضمنی عمر در نؾر علی، عمار و بلال خیلی مصتاق اذت. بار 

 یکی اذت، ما سردارؽرمودنذ که این بلال که بلال  بهبا اراره ؽضایل ابوبکر 

 ایصان بلال را از بردگی نحات داده بود.اذت چون  وای ابو بکراز نیکی

حضرت ذلمان، زهیب و بلال در جمعی بودنذ که ابو ذؾیان آمذ. آن موقع 

دن ذابو بکر این  ،یؾتاددرمن خذا نایهها گؾتهذ که رمصیر خذا به گردن 

را این رخذاد  . وقتی حضرت ابو بکرهع کردماز آن و  آنها را  ران را رهیذ

، یپیش پیامبر اکرم گؾت ایصان زلعم ؽرمودنذ رایذ تو آنها را رنحانیذ

. حضرت ابو بکر بلا یحتماً پروردگار خود را رنحانیذ یچهانچه تو آنها را رنحانیذ

 از آن ازخاب ؽقیر عرر خواوی کرد. ؽازله برگصت و

ظبق روایتی که از حضرت علی مروی اذت پیامبر اکرم حضرت بلال را 

نقیب خود ؽرمودنذ، ومین ظور در یک موقع ایصان زلعم  ۴۷رامل 

 روز قیامت !وا، چه آدم خوبی اذتهذاء و موذنؽرمودنذ که: بلال رئیز ر

 ای ناقهبلال به ترین گردن خواوذ بود. ؽرمودنذ که: در جهت بلال دارای دراز

هللا علیه  یو وی بر آن ذوار خواوذ رذ. رذول خذا زل رود میداده 

بلال ور ذدهی نسبت به من داده وذلم به ومسر حضرت بلال ؽرمودنذکه: 

وقت از بلال دلدور نصو،  چگویذ به حتم راذت خواوذ بود، وی به تو می

 کهی.قبول ندواوذ رذ تا زمانی که بلال را راضی نمویچ عمل تو 



بمیری و بایذ بلال رضی هللا ؽرمودنذکه: بلال! در حال ؽقیری  بهپیامبر اکرم 

خواوذ بود. مهظور این اذت جایگاه تو گرنه آتش در حال ثروتمهذی نمیری و

ؽقط مال  این وم درذت نیست که رانی واز خود نبایذ بکه ویچ ذایلی را 

ذ این دعا کصیانذوزی کهی و خرج نکهی. وقتی بلال بر تدت خواب دراز می 

 . می خوانذ. ای خذا! تو از خعای من بگرر و بابت تقطیرات، مرا معرور بذان

ررت. وهگام حضرت بلال در ذال بیستم وحری در دمصق یا حلب درگ

 بود. هوؽات بیش از رطت ذال

مقام و مرتبه حضرت بلال ؽرمودنذ: بیان با حضرت خلیؾه المسیح الجانی 

ؽراتر از این و در قوم عرب به دنیا آمذنذ  وپیامبر اکرم در مکه متولذ رذنذ 

اقوام عرب را  چصم در جهان گصودنذ که دیگردر قریش که قبیله عربها بود 

کسانی آن هللا علیه وذلم از  یدانذ. رذول کریم زلذؾله و ؽرومایه می

ایصان اول یونان و حبصه  ؛می دانستهذ ذلیلو خوار گر را بودنذ که قوم دین

وا اتؾاق اؽتاد، م بیگانه جهگ. با اقوارا نیز ومانهذ اول عرب دوذت دارتهذ

 عارقآنها این باوجود  اما ران از بین رؽتهذوای در نتیحه آن ذلعهت و 

پیروان حضرت دمحم که  عصقی ،ذلم رذنذ هللا علیه و یحضرت زل آن

در پیروان مسیح ویچ مجال  نذنصان دادبرای ایصان  علیه وذلم هللا یزل

دیگر مال  آنها به حضرت پیامبر ایمان آوردنذوقتی یاؽته نمی رود،  آن

یا وی آبرده حبشی بود  که یک کهیم که بلال. ما بررسی میایصان رذنذ

ورزی پیامبر اکرم را بعهوان رواداری و دلذاری بردارت کرد یا عصق و مهر 

حضرت مطلح موعود  ؟ن برخورد بر مبهای عصق حقیقی بودباور کرد که ای

دنذ: ؽرمو ،رخذاد اذان بلال که در دوران خلاؽت حضرت عمر پیش آمذبا بیان 

ویچ نسبت  آنها بااو  کاروا کصیذنذ و وا بر عبلال که حبشی بود از وی 

گویهذ وقتی اد بر دل وی چه تاثیری گرارت. میخونی نذارت. این رخذ

. این رهادت تمام کرد بی ووش رذ و بعذ از چهذ دقیقه ؽوت کردرا اذان 

ظر من میان عرب به ن» :هللا علیه وذلم که یبود بر ادعای پیامبر اکرم زل



نسبت که اقوام بیگانه ی این مهر و عصق «ود نذارد.وج یتؾاوت عرب غیر و 

نصان دادنذ بزرگترین رهادت عملی بر این امر اذت که  به حضرت پیامبر

به آنها  هذتوان نمیوم ران ذاختهذ که قوم خود عمئنآنها را مرذول اکرم 

 به آنها دارتهذ.ذ که پیامبر اکرم نچهین عصق و مهر بورز 

معاع خود عصق و وؽا نا بلال ما که با آقا و حضور ؽرمودنذ: این بود ذیذ

نمونه ای نصان داد  با کردارپیصه کرد و توحیذ خذا را در دل خود جا داد و 

که برای ما اذوه و الگو اذت. امروز نحات ما بستگی به این دارد که توحیذ 

این نمونه وای عصق رذول عربی پیروی بکهیم، خذاونذ  ازرا برقرار کهیم و 

بذوذ. امروز ذکر حضرت بلال ایهحا به پایان  برای انحام این کار توؽیقما را 

 رذیذ. 

را تعریف کردنذ و  مرحوم ۸به حضور پر نور ذکر خیر در بدش دوم خع

 :ؽرمودخواوهذ اقامه  را ب راننماز میت غای کردنذ که اعلام

وب ابن جهاب ظیب یعقوب مبلؼ از مولانا ظالب یعقخیر ندستین ذکر 

ذالگی  ۳۶ذن  درذپتامبر  ۸وباگو بود. مرحوم روز از تریهی داد ت جماعت

زنذگئ خود را وقف کرد و  ۴۱۹۱ؽوت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. در ذال 

مذرک راوذ  ۴۱۸۱احمذیه ربوه ثبت نام کرد و از آنحا در ذال  جامعهبه 

وی در باز  ،جهان با اخلاص خذمت کرد متعذدکصوروای  در مرحومگرؽت. 

ه یک پسر، دو دختر، دو برادر و ذه خواور به یادگار گرارت خود مانذگان

 .اذت

او وکیل المال ثالث  ،از مههذس اؽتدار علی قریشی اذت دوم نماز میت

 ۱۱ دراو در ذوم  ژوئن  ،زذر محلز تخریک جذیذ بودو نایب  اذبق

  .ذالگی درگررت

و توؽیق  م باز نصسته رذ بعذ از این زنذگی خود را وقف کرد۴۱۸۶در ذال 

           انحام خذمات متعذدی یاؽت.



مولػػوی خوررػػیذ  ومسػػروم از خػػانم رضػػیه ذػػلعانه اذػػت کػػه ذػػ نمػػاز میػػت

انػا للػه و رػت. رذػالگی درگ ۸۴بػود. وی در  ]زذر عمومی اذبق ربوه[احمذ

 یک دختر به یادگار گرارت.  خود در بازمانذگاناو انا الیه رجعون. 

دمحم ظػاور احمػذ پسػر  اقػای دمحم مهطػور  آقػای متعلػق بػهبعذی  نماز میت

مػه بعلػت سػرظان  ۵۸ در  احمذ معاون ناظر بیت المال از قادیػان اذػت. وی

. انا لله و انا الیػه وؽات یاؽتقادیان در بیمارذتان نور در ذالگی  ۸۹در جگر 

اوػل حیػذر آبػاد بػود بعػذ از ؽػارغ التخطػیل رػذن از جامعػه مرحوم راجعون. 

 مػذت برای ۵۲۵۲تا دم آخر یعهی مه  ۴۱۸۱احمذیه قادیان از ماه ذپتامبر ذال 

 ذال در اداره وای مدتلف خذمت می کرد.  ۶۴

 ه اذت.ارترو دو پسر به یادگار گومسر  علاوه بر والذین پیر،

 اذػػتادعزیػػزم عقیػػل احمػػذ پسػػر مػػرزا خلیػػل احمػػذ بیػػگ از بعػػذی نمػػاز میػػت 

 او آنحػا بػهو بػود  رؽتػه پاکسػتانبػه اذت. عقیل احمذ غها جامعه بین المللی 

ه ذػالگی بػ ۴۶ در و بعذ از بیمػاری کوتػاه مػذت تصدیض رذ ژرم ذل تومور

حضػػور پػػر نػػور دعػػا  قضػػای الهػػی وؽػػات یاؽػػت. انػػا للػػه و انػػا الیػػه رجعػػون.

را  شنذ درجات مرحوم را رؽیػع بسػازد و والػذین و خػواورانؽرمودنذ که: خذاو

 تخمل این زذمه را اععا بکهذ. قذرت

وػای میػت ضور پرنور ؽرمودنذ که: چػون امروزوػا ایهحػا نماز در پایان خعبه ح

 وػای میػت غایػبمػردم بػرای اقامػه نماز  لػرا خیلػی ازرونذ  اقامه نمی حاضر

تػوان  مػینرا قلت وقت ذکر خیر تمام مرحومین  هبها ب و درخواذت می کههذ

کهم  رػان را تعریػف نمػی باوجود ایهکه اذامی ولی بایذ بگویم که کرد عهوان

 کهم؛ وػػای غایبهػػذ کػػه در ایهحػػا اقامػػه مػػی امػػا آنهػػا وػػم رػػامل ایػػن نمازمیت

ا نیػز خذاونذ متعال با ومه ایهها به مػؾرت برخورد نمایذ و بازمانذگان ران ر 

    ران را ادامه بذوهذ. آمینوایتوؽیق بذوذ که نیکی بکهذ و زبر اععا

 


