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 2020وریهف 14خطبه جمعه مورخه خالصه

 14 خیالسالم بتار هیموعود عل حیحضرت مس فةیخل نیپنجم نیمنؤالم رینا ام دیس

فرمودند که با ترجمه شده در زبان  رادیخطبه جمعه ا بیت الفتوح لندندر مسجد  2020فوریه

راجع   یگذشته مطالب خطبه در که حضور انور فرمودند زنده پخش شد. یا  یت میمختلف بر ا  یها 

از آن مانده بود که آن را  یکرده بودم و هنوز بخش انیبه شرح احوال حضرت محمد بن مسلمه ب

کرده بودم که حضرت  فیخواهم کرد. در ضمن قتل کعب بن اشرف تعر انیشاءاهلل امروز بان

  ی روشش، مبن نیبود و ا دهاز خانه خود دور برده و به قتل رسان یامحمد بن مسلمه او را به بهانه 

باورند که در سه  نیبر ا یتیروا یاز علما بر مبنا  یعنوان کردم که بعض طورنیبر دروغ نبود، هم

شرح  نیگفت که ا دیبا  ا ی است یتصور اشتباه نیا قتیاجازه دروغ هست اما در حق تیموقع

  قت یحق دهدیقرار م ز یرا جا  ییگوناراست ا یوقع دروغ است که در سه م ثینادرست آن حد

کلمات  نیا ثیهرگز اجازه دروغ گفتن داده نشده است بلکه در احاد اتیاست که در روا نیهم

را رها  یباز راست دیکشته و سوزانده شو یاگر حت یعنیهم آمده است که »ان قتلت و احرقت« 

السالم هم در کتاب  هیموعود عل حیحضرت مسحضور پرنود فرمودند که درباره این حدیث  .دینکن

 .اندداده حیخود نورالقرآن توض

قرار داده است   یپرستبا بت یرا مساو ییدروغگو فی: قرآن شرندیفرما یحضرت مآن

از  یعنی[ 31: فَاجْتَنِبُوا الرِِّجْسَ مِنَ الَْأوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ]حج: دیفرما یم یتعال یچنانکه خدا

  ث یبرخالف قرآن و احاد یثیآنگاه بر فرض اگر حد دییبگو .دیزیدروغ بپره یدیها و پلبت  یدیپل

  م ی را قبول دار ثیما فقط آن حد رایوجود هم داشته باشد، آن درخور اعتبار نخواهد بود ز حیصح

 ثیاحاد یدر بعض ،ی: آرندیفرما یحضرت مآن نباشد. فیو قرآن شر حیصح ثیکه مخالف احاد

 یبعض یدوپهلو برا یهاحرف یگفتن بعض یعن ی هیاشاره وجود دارد. تور هیتور تیبه مشروع



در   هیاما تور است.نفرت از آن، به نام کذب و دروغ موسوم شده  جادیها که به خاطر امصلحت

 اتیآن در روا تیعامه مردم مشروع یبرا یاگرچه در هنگام اضطرار و ناچار ستیواقع دروغ ن

هم   هیکه از تور  اندینوشته شده است که افراد برتر همان کسان حًایوارد شده است اما باز صر

کتمان  یرا از فتنه ب می که در هنگام ب ندیگویم نیبه ا یدر اصطالح اسالم هیو تور زندیبپره

ها صحبت شود چنان در صورت مثال ینمودن راز یمخف یبنا به مصلحت برا ا ی یزیکردن چ

ببرد و فکرش به   یپ اشی را بفهمد و نادان نتواند به منظور اصل ندهیکه انسان عاقل سخن گو

: قرآن بر ندیرما فیحضرت مسپس آنت. سین ندهیمعطوف گردد که منظور گو گرید یزیچ

و بر  اندمانیایو ب طانیمصاحب ش انیفرموده که دروغگو زیلعنت فرستاده است و ن انیدروغگو

 ز ین نیا یبلکه حت دییبلکه فرمود: هرگز دروغ نگو ستین نیو تنها هم شودینازل م نیاطیآنها ش

و از   دینی خود برنگز قیرا دوست و رف نها و آ دیبا افراد دروغگو را هم ترک کن ینی فرمود که همنش

  د، ی: هر گاه صحبت کندیفرما یم گرید یو در جا  دیبمان انیو به همراه راستگو دیخدا بترس

 .صدق محض باشد دیکالمتان با 

حضور انور فرمودند که در مدینه قبیله ای به نام بنو نضیر بود آنها با مسلمانان پیمان امن 

بستند و باوجود این ایشان پیمان امنیت را شکستند و طوطة قتل آنحضرت محمد صلی اهلل علیه 

و سلم حضرت محمد بن  هیاهلل عل یاکرم صل امبریحضرت پوسلم کردند. در پاداش این جرم 

برو و به آنها بگو که مرا   ریبنونض انیهودیفرستادند، و به او فرمودند: نزد  هودیا نزد مسلمه ر

 . دیکه شهرشان را ترک کن میاند که به شما بگوو سلم نزدتان فرستاده ه یاهلل عل یصل دارسول خ

 یبر موس یتعال یکه خدا دهم یمن به شما به آن تورات قسم م که رفت و گفت هودینزد  یو

سپس محمد بن مسلمه همه نشانه های پیامبر موعود را که در تورات   نازل کرد، لسالم علیه ا

با  انیهودی بیان شده بود بیان کرد که یهودیان پیش از بعثت پیامبر اکرام بیان می کردند .

موعود  امبریآن پ نیا ی. اما آنها گفتند که ول می گفتیم طورنیما هم ،یگفتند که آر  نیا دنیشن

. حضرت مگفتی یکه ما م ستندین امبریو سلم آن پ هیاهلل عل یاکرم صل امبریحضرت پ یعنی ستین



و در ادامه   کنمیحضرت را ابالغ مآن امیام االن پمحمد بن مسلمه گفت: من سخن خود را گفته

فرمودند که شما آن  شان یاند و او سلم مرا فرستاده  هیاهلل عل  یاکرم صل امبریگفت: حضرت پ 

سپس حضرت   د،یبده ب یکه مرا فر دیکرد یو سع  میکه باهم بسته بود دیارا شکسته مانیپ

اهلل  یاکرم صل امبریاز قصدشان خبر داد که نسبت به حضرت پ انیهودیمحمد بن مسلمه به 

اهلل  یاکرم صل امبریگفت: حضرت پ حضرت محمد بن مسلمه به آنها . و سلم کرده بودند هیعل

وگرنه بر  دهم،یبه شما مهلت ده روز م د،یشهرم را ترک کن نیاند که شما او سلم فرموده  هیعل

 قبیلة بنو نضیر از مدینه رفتند. بعد از این .شما جنگ مسلط خواهد شد

ر در ذکر قبیله ای یهود که نامش بنو قریظه بود به تفصیل بیان کرده فرمودند  حضور پرنو

  و سلم  هی اهلل عل یاکرم صل امبری: حضرت پسدینویآن م انیبا ب یالثان حیالمس فةیحضرت خل که 

 انتیخود خ مانیفرستادند که از آنها بپرسند که چرا برخالف پ ظهیرا نزد بنوقر یحضرت عل

گفتن  راهیکنند، شروع کردن به بد و ب یعذرخواه ا یکه شرمنده شوند  نیا یا کردند؟ آنها به ج

حضرت را ناسزا آن یها و سلم و به خانم هیاهلل عل یاکرم صل امبری. و حضرت پیبه حضرت عل

 چ یو ما ه ستیو سلم ک هیاهلل عل یکه محمد صل میدانیگفتند و فحش دادند، و گفتند: ما نم

 ی اکرم صل امبریاثنا حضرت پ نیپاسخشان بازگشت، در ا نیبا ا ی. حضرت علمیبا او ندار یمانیپ

داشتند درباره  هودیراه افتادند و چون  هودی یهاو سلم به همراه اصحاب به طرف قلعه هیاهلل عل

  ن یبا ا یحضرت عل بردندیکار مبه  یزشت اریو سلم کلمات بس هیاهلل عل یصل امبراکرم یپ تحضر

در   شوند،یم تیآن سخنانشان اذ دنیو سلم از شن هیاهلل عل یاکرم صل امبریکه حضرت پ الیخ

ما  د،یکشیچرا زحمت م ا و سلم، شم هیاهلل عل یرسول اهلل، صل ا یحضرت عرض کرد: خدمت آن

و سلم   هیاهلل عل یاکرم صل امبری. حضرت پدیشما لطفًا بازگرد م،یهست یجنگ کاف نیا  یبرا

 یجنگ شروع شد و حت . کرده بودند تیآزار و اذ نیاز ا شتریب زیرا ن حضرت موسیفرمودند: آنها 

سنگ انداخت و با آن،  وارید یاز باال یهودیزن  کی جنگ شرکت کردند. نیزنانشان هم در ا

اهلل  یاکرم صل امبریدر خدمت حضرت پ ن یهودسردارا بعد محاصرة چند روزه را کشت. یمسلمان



اوس بود،   لهیرا که دوستشان و سردار قب یو سلم درخواست کردند که ابولبابه انصار هیعل

ما  ا ی: آدندیپرس یحضرت ابولبابه را فرستادند، آنها از ونزدشان بفرستند تا با او مشورت بکنند. آن

  م ی که اسلحه را کنار گذاشته و تسل می ریو سلم را بپذ هیلاهلل ع یدستور محمد رسول اهلل، صل نیا

اما با دست خود اشاره کرد به طرف گردن خود که عالمت   ،یابولبانه به زبان گفت: آر م،یشو

و سلم  هیاهلل عل یاکرم صل امبریحضرت پ میتصم گرید لیاگر آنها همچون قبا  کشته شدن است.

  م یآن تصم هود یها شوربخت بودند. اما آن شدندی م دیحد اکثر به طور مجازات تبع رفتند یپذیرا م

  رفت، یپذ میاوس، سعد بن معاذ را خواه لهیسردار قب میو گفتند ما تصم رفتندیحضرت را نپذآن

کرده است و از رفتار  انتیگفتند: ملت ما خ هودیاز  یبعض کرد. میقبول خواه  د،یهر چه بگو یو

یهود از قلعه بیرون آمد که از روش .یک سردار برحق است نشانیکه د شودیمسلمانان ثابت م

قوم خود بیزار بود دسته ای از مسلمانان وی را گرفتند و نزد محمد بن مسلمه آوردند محمد بن 

اقالت اثرات الکالم   یآنگاه محمد بن مسلمه فرمود: اللهم التحرمن مسلمه ازو درگزر کردند و

دعا کرد که پروردگارا، مرا از سرپوش  یتعال یو سپس در بارگاه خدا دیبرو یشما به سالمت یعنی

 امبر یکه به حضرت پ  یزمان .محروم نکن چگاهی ه بیو نج ف یاشتباهات افراد شر یگذاشتن رو

  نمودند. نیکارش را تحس نیا شانیا  دیرس دادیرو نیو سلم خبر ا  هیاهلل عل یاکرم صل

ست  یوی در خیبر می ز حضور پرنور فرمودند که واقعه دیگر درباره ابو رافع یهودی است.

 کیمسلمانان تحر هینجد را عل یو جنگجو یوحش لیقبا  یکه واختیار کرده بود روش را  نیا و

وی در هر حال می خواست که یپامبر اکرم صلی اهلل علیه وسلم را بکشد. بعد از خارج  .کردیم

خزرج در خدمت حضرت   لهیاز قب یافراد انصار یآنگاه بعضشدن بنو نضیر بغضش زیاد شد. 

 نیفتنه بجز ا نیعالج ا گریو سلم حاضر شده و عرض کردند: حال، د هیاهلل عل یاکرم صل امبریپ

و سلم با در نظر  هیاهلل عل یاکرم صل امبریفتنه کشته شود. حضرت پ نیاست که مغزمتفکر ا چیه

جو فر مفسد و فتنه ن کیدر کشور، کشتن  یاگسترده تارکشت و کش ینکته که به جا  نیگرفتن ا

چهار  یانصار کیعبداهلل بن عت یبهتر است، به آن اصحاب اجازه قتلش دادند و به فرمانده



نمودند  دیرا به طرف ابورافع روانه کردند اما در هنگام حرکت کردن به آنها تاک یخزرج یصحاب

ل بیان  یفصتبه را  کشته شدنشسپس واقعه  .دیش زن و کودک را هرگز نک چی ه دیکه مواظب باش

 فرمودند.

رمودند که بعد از فوت کردن رسول کریم صلی اهلل علیه وسلم حضرت عمر فحضور انور 

و  ضی اهلل عنه حضرت محمد بن مسلمه رضی اهلل عنه را بر مسئولیت های عالی برگماشتند.ر

 ی رارا ب یحضرت عمر و د،یرسیم یتیاز مسئوالن دولت به دربار خالفت شکا  یکیهرگاه درباره 

پس از شهادت حضرت عثمان درباره حضرت محمد بن مسلمه نقل شده  .فرستادیم قیتحق

 کندیم فیحضرت محمد بن مسلمه تعراز ایشان روایتی است که شد  نینشگوشه یاست که و

تا  نیدادند و فرمودند: با ا هیهد یریبه من شمش سلمو  هیاهلل عل یاکرم صل امبریکه حضرت پ

شروع به  نیکه مسلم ینی که بب یآن زمان با مشرکان جهاد کن که آنان با تو قتال بکنند و زمان

کار را  نیهم یپس و،  زده و بشکن یارا به صخره ریشمش نیاند، آنگاه اکرده گریکشتن همد

که حضرت سعد بن  یزمان  هم شرکت نکرد. نی ها جدا ماند و در جنگ جمل و صفکرد و از فتنه 

آن، حضرت محمد بن مسلمه را  یبررس یوقاص در کوفه کاخ درست کرد، حضرت عمر برا یاب

 .خود فرستاد  ندهیبه عنوان نما 

مروان بن حکم اقامه   تشیساله بود. نماز م ۷۷درگذشت و در هنگام وفات  نهیدر مد یو

 کرده بود. دیاو را شه یهم نقل شده است که کس نیا اتیروا ینمود. در بعض

که  یم زمان۱۹۸۴در . کردند در آخر حضور پرنور ذکر خیر آقای تاج دین پسر صدر دین

الرابع  حیالمس فةیآباد در خدمت حضرت خلخدمت در اسالم  یبراوی شد،  دهیآباد خراسالم نیزم

  دا یخدمت پ قیتوف یچشمداشت چیو دو سال با اخالص و بدون ه ستیداوطلب شد و سپس تا ب

. به نماز و روزه بود ندیبپا  اریبس. وی دیکشمی  زحمت ادیز اریدر جلسه ساالنه بس. خصوصًا کرد

 ی خدا . پسرش مربی  جماعت است. بر اخالص و وفا داشت یمبن قیرابطه عم اریبا خالفت بس



مثل او در  زیرا ن شیها و اوالد و نسل دیبه رحمت و مغفرت برخورد نما  امرزیبا خداب یتعال

بعد از  کرد که من حضور پرنور اعالم عطا کند. ییبا یو به آنها صبر و شک دیفزایاخالص و وفا ب

 د. خواهم کراقامه نماز میتش نماز جمعه 


