بسم اهلل الرحمن الرحیم
موضوع :اجتهاد وتقلید -سرکوب فتنهگران و عهد شکنان
جلسه هفتادم 1399/12/11
اللهم صلی علی محمدٍ وآل محمد وعجل فرجهم اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن
الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین الحمدهلل والصالة علی محمد رسول اهلل وعلی آله آل
اهلل السیما علی موالنا بقیة اهلل واللعن الدائم علی اعدائهم اعداء اهلل إلی یوم لقاء اهلل.
پرسش:
نام چند تن از علمای اهلسنت که شیعه شدند را لطفا ذکر کنید.
پاسخ:
شما اگر کتابی که دفتر آیت اهلل العظمی «سیستانی» چاپ کردند به نام «موسوعة من حیات المستبصرین»
در سیزده جلد است بخوانید ،اسامی عدهی زیادی از مستبصرین را آورده.،
موسسهای هم در «قم» به اسم «ابو تراب» است ،این موسسه هم تمام کسانی که در سالهای اخیر شیعه
شدند ،نزدیک  50نفر از علمای اهلسنت که هم شافعی و هم حنفی در میانشان است .مولوی  ،ماموستا ،
همه را فهرست دارند.
حدود هشتاد نفر از طلبههایشان شیعه شدند ،عدهی زیادی از تحصیل کردهها و دانشگاهیان ،استاد
دانشگاه ،مهندس و  ...را برای دورههای آموزشی به قم میآورند.
مسؤل این موسسه هم اقای «مزاری» پسر «شهید مزاری -زاهدان» است .اینها خوب کار میکنند خدا
خیرشان بدهد .الحق زحمات زیادی در آنجا میکشند.
(موسسهای دیگری هم به اسم «امام هادی»علیه اسالم است،موسوعهای به نام «موسوعة المستبصرین»
چاپ کرده که آن هم حاوی نام و شرح حال جمعی از مستبصرین است).

مسلم است که اگر ما فرهنگ اهلبیت را خیلی خوب و با زبان خوش برای مردم بیان کنیم ،به تعبیر امام
هشتم (سالم اهلل علیه):
ن َك َال ِم َنا َالت َب ُع َ
ونا»
« َف ِإن الن َ
اس لَو َعلِمُ وا مَ َح ِ
اس َ
عيون أخبار الرضا (عليه السالم)؛ نویسنده :ابن بابويه ،محمد بن على ،مصحح :ال جوردی ،مهدی،
ناشر :نشر جهان ،ج ،1ص307
الحق هم همین است؛ چون آنچه که نورانیت است در کلمات اهلبیت است ،و گرنه روایاتی که «ابو هریره،
کعب االحبار یهودی ،تمیم داری مسیحی» و دیگران نقل میکنند و غالبا هم برگرفته از یهود و نصاری است،
اینها نور ی ندارد.
امام صادق(سالم اهلل علیه) به « َس َلمَ َة ب ِن ُك َهي ٍل و َح َك ِم ب ِن ُع َتي َب َة» که از بزرگان اهلسنت هستند فرمودند:
َ َ
صحِ يحا إال َشيئا َ
َ
ََ َ
خ َر َ
ج ِمن ِعن ِد َنا أَه َ
ت»
ان ِعلما َ
ل ال َبي ِ
ِ
«ش ِّرقا و غ ِّربَا ،فال ت ِج َد ِ
اگر تمام شرق و غرب عالم را بگردید ،علم صحیح را جز از طریق ما اهلبیت نمیتوانید پیدا کنید.
الكافي (ط  -اإلسالمية) ،نویسنده :كلينى ،محمد بن يعقوب بن اسحاق ،محقق /مصحح :غفارى
َ
س َشيء
على اكبر و آخوندى ،محمد ،ناشر :دار الكتب االسالمیة ،ج ،2ص -101 ،328ب ُ
َاب أن ُه َلي َ
اس إال مَ ا َ
خ َر َ
ج ِمن ِعن ِد اْلَئِمةِ عليهم السالم
ِم َ
ن ال َح ِّق فِ ي ي َِد الن ِ ِ
پرسش:
آیا عالمی داریم که شیعه بوده بعد سنی شده باشد؟
پاسخ:

هستند ،ولی اینها عددشان شاید از تعداد انگشتان دست تجاوز نکند ،در گذشته ما به آن شکل نداشتیم ،در
این پنجاه ،شصت سال اخیر ،بعد از قضیهی «کسروی» یک سری افرادی پیدا شدند .مثال خود «کسروی»
تقریبا سابقهی تشیع داشته است.
یا «رکن آبادی ،شریعت سنگلجی ،قلمداران ،سید ابو الفضل برقعی» اینها بودهاند و اینها شاید در مجموع
در طول این چهارده قرن ،به ده نفر نمیرسند .آنچه که بنده اطالع دارم .اینها هم یک سری اغراض
سیاسی دارند ،یک سری اغراض مادی دارند ،به این جهت به طرف وهابیگری میروند.
و گرنه کسی که از روی تحقیق و بررسی علمی تشخیص داده باشد ،بنده تا به حال سراغ ندارم.
شما اگر شرح حال اینها را مطالعه کنید ،از همان «کسروی ،شریعت سنگلجی ،قملداران ،سید ابو الفضل
برقعی» معموال یک سری اغراض مادی دارند ،یک سری اغراض سیاسی دارند ،یک سری از حوزه ،مرجعیت
و روحانیت عقده دارند.
مثال «سید ابو الفضل برقعی» که شاخص اینها بود ،وهابی شد .حدود چهل و شش – هفت کتاب هم علیه
شیعه نوشته ،قبال هم حدود چهل کتاب در حقانیت شیعه نوشته بود.
ایشان بعد از مرحوم «سید ابو الحسن اصفهانی» خیلی دوست داشت پسر عمویش (سید علی اکبر
برقعی» ،مرجع تقلید بشود ،نشد و آیت اهلل العظمی «بروجردی» مرجع تقلید شدند.لذا ایشان که
در«مسجد امام» تدریس میکرد ،شروع کرد علیه آقای «بروجردی» حرف زدن.
طلبهها او را از منبر پایین آوردند ،عمامهاش را زمین انداختن و خودش را کتک زدند ،علما هم از ایشان
حمایت نکردند،او هم عقده پیدا کرد« ،تهران» رفت و در آنجا مسجدی گرفت ،مسجدی بود که «فرح زن
شاه» ساخته بود!
در تهران شخصی به نام سید مهدی موسوی بود ،یک طلبهی عادی بود« ،مالزی» رفت که دکترا بگیرد ،او
هم یک آدم روانی است،بعد وهابی شد و االن در شبکههای وهابی ،علیه شیعه تبلیغ میکند.

فردی هم به اسم «شیخ حسین موید» در «قم» بود و درس خارج میگفت ،ایشان قبال سنی بود ،شیعه
شد و دوباره به اصلش برگشت.
آغاز بحث...
موضوع بعدی درباره اثبات الهی بودن حکومت نبی اکرم(صلی اهلل علیه واله وسلم)  ،سرکوب فتنهگران
است.
در کتاب «التراتیب اإلداریة یا نظام الحکومة النبویة» نوشته «عبد الحي الكتاني»  ،در جلد  ،1روایتی از
سیره«ابن هشام» نقل میکند ،البته اهلسنت نسبت به «ابن هشام» ،خیلی خوشبین نیستند .روایاتش
یک مقدار مورد بحث است.
به هنگام عزیمت برای «جنگ تبوک»  --که یکی از جنگهای خیلی سخت رسول اکرم بوده ،که بعد از
قضایای جنگ موته و شهادت جعفر بن ابی طالب واقع شد و یک مانور نظامی قوی در مقابل مشرکان و
رومیان بود—
«بلغ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي
يثبطون الناس عن تبوك فابعث صلى اهلل عليه وسلم طلحة بن عبد اهلل في نفر وأمره أن يحرق
عليهم بيت سويلم ففعل واقتحم الضحاك بن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله واقتحم أصحابه
فأفلتوا»
خبر رسید به نبی اکرم که منافقین اجتماع کردهاند در خانه سويلم اليهودي و مردم را از جهاد
منصرف میکنند .رسول اکرم «طلحة ابن عبداهلل» را با یک جمعی فرستاد و دستور داد که خانه آنها
را به آتش بکشند و آنها هم این کار را انجام دادند.
«ضحاک بن خلیفه» از پشت بام افتاد ،پایش شکست و ...فتنه خوابید

«وفي غزوة تبوك جاءه صلى اهلل عليه وسلم خبر مسجد الضرار من السماء فدعا مالك بن الدخشم
ومعن بن عدي العجالني فقال انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدمه وأحرقه فخرجا فحرقاه
وهدماه»
در قضیه مسجد ضرار ،رسول اکرم دستور دادند مسجد را خراب کرده و آتش زدند.
الكتاب :التراتيب اإلدارية=نظام الحکومة النبویة -المؤلف:محمد َعبد َ
الحي اإلدريسي ،المعروف بعبد
الحي الكتاني (المتوفى1382 :هـ) -المحقق:عبد اهلل الخالدي-الناشر:داراْلرقم  -بيروت ج ،1ص255
در جریان «یهود بنی النضیر» که رسول اکرم با اینها پیمان بسته بودند که علیه مسلمین اقدام نکنند؛ ولی
پس از «جنگ احد» اینها پیمان شکنی کردند .در «جنگ احزاب» با کفار قریش همپیمان شدند و آن
قضیهی مفصلی که در «جنگ احزاب» پیش آمد و بعد از آن هم رسول اکرم با بعض از اینها جنگیدند و
شکست دادند و بعضی از اینها با رسول اکرم پیمان بستند.
امثال این قضایا نشان میدهد که رسول اکرم حکومتشان ،حکومت الهی است.
مرحوم «عالمه طباطبایی» در کتاب «المیزان» جلد ، 19در این رابطه مفصل بحث کردهاند.
َ
ُ
(هوَ الذِ ي أَخ َر َ
دِيار ِهم)
اب ِمن
ج الذِ َ
ين َك َف ُروا ِمن أه ِل ال ِك َت ِ
ِ
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«سبب ذلك أنه كان بالمدينة ثالثة أبطن من اليهود :بني النضير وقريظة وقينقاع وكان بينهم وبين
رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم عهد ومدة فنقضوا عهدهم»
این سه دسته یهود ،پیمانی با پیامبر اکرم داشتند و مدتی هم به پیمانشان عمل کردند و بعد
نقض پیمان کردند.
«وكان سبب ذلك بني النضير في نقض عهدهم أنه أتاهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم
يستسلفهم دية رجلين قتلهما رجل من أصحابه غيلة ،يعني يستقرض  ،وكان بينهم كعب بن اْلشرف

فلما دخل على كعب قال  :مرحبا يا أبا القاسم وأهال وقام كأنه يصنع له الطعام وحدث نفسه أن
يقتل رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ويتبع أصحابه ،فنزل جبرئيل فأخبره بذلك  .فرجع رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إلى المدينة وقال لمحمد بن مسلمة اْلنصاري :إذهب إلى بني النضير
فأخبرهم أن اهلل عز وجل قد أخبرني بما هممتم به من الغدر فإما أن تخرجوا من بلدنا وإما أن تأذنوا
بحرب ،فقالوا  :نخرج من بالدك»
در رابطه با «بنی نضیر» که دو مرد با مسلمانی قتال کرده بودند ،بنا بود دیه این دو گرفته شود«
کعب بن اشرف» هم با اینها بود ،او تصمیم داشت که پیغمبر را بکشد ،جبرئیل به پیغمبر خبر داد،
پیغمبر به «مدینه» برگشتند و به «محمد بن مسلمه» گفتند برو به «بنی نضیر» خبر بده که خدای
عالم ایشان را از آن توطئهای که داشتید آگاه کرده است .یا از این منطقه بیرون بروید و یا آماده
جنگ باشید .اینها گفتند ما از اینجا بیرون میرویم.
«فبعث إليهم عبد اهلل بن أبي :ال تخرجوا وتقيموا وتنابذوا محمدا الحرب فإني أنصركم أنا وقومي
وحلفائي فإن خرجتم خرجت معكم وإن قاتلتم قاتلت معكم ،فأقاموا وأصلحوا بينهم حصونهم وتهيؤا
للقتال وبعثوا إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم أنا ال نخرج فاصنع ما أنت صانع»
«عبداهلل بن ابی» نزد اینها رفت به گفت از اینجا بیرون نروید ،با پیغمبر بجنگید ،ما شما را یاری
میکنیم .اگر بیرون بروید ما هم با شما بیرون میرویم اگر قتال کنید همراه شما قتال میکنیم ،اینها
حرف «عبداهلل بن ابی» سر دسته منافقین را قبول کردند و در آنجا ماندند و مشغول آماده سازی
شدند و به پیغمبر پیغام دادند ما بیرون نمیرویم ،آنچه میتوانی انجام ده.
الميزان في تفسير القرآن؛ تأليف :العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره ،ناشر :جماعة
المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ،ج ،19ص208
در سوره حشر هم خیلی مفصل این قضیه را مطرح میکند.
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ِ
ِ ِ ِ َ
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آيا منافقان را نديدي که پيوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب ميگفتند« :هرگاه شما را (از
وطن) بيرون کنند ،ما هم با شما بيرون خواهيم رفت و هرگز سخن هيچ کس را درباره شما اطاعت
نخواهيم کرد؛ و اگر با شما پيکار شود ،ياريتان خواهيم نمود!» خداوند شهادت ميدهد که آنها
دروغگويانند! اگر آنها را بيرون کنند با آنان بيرون نميروند ،و اگر با آنها پيکار شود ياريشان
نخواهند کرد ،و اگر ياريشان کنند پشت به ميدان کرده فرار ميکنند؛ سپس کسي آنان را ياري
نميکند! وحشت از شما در دلهاي آنها بيش از ترس از خداست؛ اين به خاطر آن است که آنها
گروهي نادانند! آنها هرگز با شما بصورت گروهي نميجنگند جز در دژهاي محکم يا از پشت
ديوارها! پيکارشان در ميان خودشان شديد است( ،اما در برابر شما ضعيف!) آنها را متحد
ميپنداري ،در حالي که دلهايشان پراکنده است؛ اين به خاطر آن است که آنها قومي هستند که
تعقل نميکنند!
سوره حشر ( :)59آیه  11تا 14
«فقام رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وكبر وكبر أصحابه وقال ْلمير المؤمنين :تقدم على بني
النضير فأخذ أمير المؤمنين الراية وتقدم  ،وجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم وأحاط بحصنهم
وغدر بهم عبد اهلل بن أبي  .وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إذا ظهر بمقدم بيوتهم حصنوا
ما يليهم وخربوا ما يليه  ،وكان الرجل منهم ممن كان له بيت حسن خربه  ،وقد كان رسول اهلل صلى
اهلل عليه وآله وسلم أمر بقطع نخلهم فجزعوا من ذلك وقالوا  :يا محمد إن اهلل يأمرك بالفساد ؟ إن
كان لك هذا فخذه وإن كان لنا فال تقطعه»

رسول اکرم ،تکبیر گفت و اصحابش هم تکبیر گفتند ،امیر المؤمنین پرچم را گرفت و عازم شد و
پیامبر هم آمدند و قلعهشان را محاصره کردند- ،مفصل است  -پیغمبر دستور داد تمام
نخلستانهای آنها را نابود کنند .اینها گفتند آیا خدا (نستجیر باهلل) به فساد دستور داده است؟
اگر اینها مال شما است بگیرید ،و اگر مال ما است قطع نکنید!
{آیه در برابر عجز و عیب جویی مشرکین درباره قطع نخل ها آمده:
ُ
مَ ا َق َطع ُتم مِّ ن لِّي َنةٍ َأو َت َرك ُتمُ َ
ين []٥٩:٥
وها َقآئِمَ ة َع َلى أ ُ
ى ٱل َفـ ِ
سقِ َ
صول َِها َف ِب ِإذ ِن ٱلل ِه وَ ل ُِيخ ِز َ
هر درخت باارزش نخل را قطع کردید یا آن را به حال خود واگذاشتید ،همه به فرمان خدا بود؛ و
برای این بود که فاسقان را خوار و رسوا کند}
سوره حشر ( :)59آیه } 5
«فلما كان بعد ذلك قالوا يا محمد نخرج من بالدك فأعطنا مالنا ،فقال :ال ولكن تخرجون ولكم ما
حملت اإلبل  ،فلم يقبلوا ذلك فبقوا أياما ثم قالوا  :نخرج ولنا ما حملت اإلبل»
بعد از آن گفتند:خارج میشویم اما اموالمان را بدهید ...شما به اندازه بار یک شتر میتوانید از
اموال خودتان ببرید،کمی مقاومت کردند ولی عاقبت پذیرفتند
«فقال :ال ولكن تخرجون وال يحمل أحد منكم شيئا ،فمن وجدنا معه شيئا من ذلك قتلناه .فخرجوا
على ذلك ووقع منهم قوم إلى فدك ووادي القرى وخرج قوم منهم إلى الشام»
تعدادی از اینها در «فدک» و تعدادی در «وادی القری» و یک سری به طرف شام رفتند
الميزان في تفسير القرآن؛ تأليف :العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره ،ناشر :جماعة
المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ،ج ،19ص208

َ
َ
«فأنزل اهلل فيهمُ ( :
هوَ الذِ ي أَخ َر َ
دِيار ِهم ِْلَو ِل ال َحش ِر مَ ا َظ َنن ُتم أن
اب ِمن
ج الذِ َ
ين َك َف ُروا ِمن أه ِل ال ِك َت ِ
ِ
َ
ُُ
َ َ َ
اهمُ الل ُه ِمن َح ُ
ص ُ
ن الل ِه َفأَ َت ُ
وب ِهمُ
يخ ُر ُجوا وَ َظ ُّنوا أن ُهم مَ ان َِع ُت ُهم ُح ُ
يث لَم يح َت ِ
ون ُهم ِم َ
س ُبوا وَ قذف فِ ي قل ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُون ب َ
يهمُ
ِين َفاع َت ِب ُروا يا أولِي اْلَب َ
ار؛ وَ َلو َال أن َك َت َ
ب يخ ِرب َ
ال ُّرع َ
يهم وَ أ ِ
ُيوت ُهم ِبأ ِ
يدي المُ ؤ ِمن َ
ص ِ
ب الل ُه َعل ِ
يد ِ
ِك بأَن ُهم َش ُّ
َ
ول ُه وَ مَ ن َ
اقوا الل َه وَ َر ُس َ
يش ِّ
الجَ َال َء لَ َعذب َُهم فِ ي ُّ
اق الل َه
الدنيا وَ لَ ُهم ِفي اْل ِخ َرةِ َع َذ ُ
ار؛ ذل َ ِ
اب الن ِ
ُ
َف ِإن الل َه َش ِد ُ
اب؛ مَ ا َق َطع ُتم ِمن لِي َنةٍ أَو َت َرك ُتمُ َ
صول َِها َف ِب ِإذ ِن الل ِه وَ لِيخزِي
وها َقائِمَ ة َع َلى أ ُ
يد العِ َق ِ
ين)
ال َف ِ
اس ِق َ
او کسي است که کافران اهل کتاب را در نخستين برخورد (با مسلمانان) از خانههايشان بيرون
راند! گمان نميکرديد آنان خارج شوند ،و خودشان نيز گمان ميکردند که دژهاي محکمشان آنها را
از عذاب الهي مانع ميشود؛ اما خداوند از آنجا که گمان نميکردند به سراغشان آمد و در دلهايشان
ترس و وحشت افکند ،بگونهاي که خانههاي خود را با دست خويش و با دست مؤمنان ويران
ميکردند؛ پس عبرت بگيريد اي صاحبان چشم! اين به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش
دشمني کردند؛ و هر کس با خدا دشمني کند (بايد بداند) که خدا مجازات شديدي دارد! هر درخت
باارزش نخل را قطع کرديد يا آن را به حال خود واگذاشتيد ،همه به فرمان خدا بود؛ و براي اين بود
که فاسقان را خوار و رسوا کند!
سوره حشر ( :)59آیه  2تا 5
این آیات در رابطه با اینها است.
ُ
َ
َ
ين َن َ
اف ُقوا ُ
اب لَئِن أخ ِرج ُتم لَ َنخ ُر َجن مَ َع ُكم
يقولُونَ ِإل ِخوَ ان ِِهمُ الذِ َ
(ألَم َت َر ِإلَى الذِ َ
ين َك َف ُروا ِمن أه ِل ال ِك َت ِ
َ
ُ َ
وَ َال ُن ِط ُ
ُون)
ِيكم أ َحدا أبَدا وَ ِإن ُقوتِل ُتم لَ َنن ُ
يع ف
ص َرن ُكم وَ الل ُه يش َه ُد ِإن ُهم لَ َكاذِ ب َ
آيا منافقان را نديدي که پيوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب ميگفتند« :هرگاه شما را (از
وطن) بيرون کنند ،ما هم با شما بيرون خواهيم رفت و هرگز سخن هيچ کس را درباره شما اطاعت

نخواهيم کرد؛ و اگر با شما پيکار شود ،ياريتان خواهيم نمود!» خداوند شهادت ميدهد که آنها
دروغگويانند!
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در رابطه با «عبداهلل بن ابی» و دسیسه های اوست.
عالمه در ادامه از قول «مجمع البیان طبرسی» » آورده است که پیغمبر آنها را محاصره کردند،مصالحه کردند
که خونشان حفظ شود ،و اینها از منطقهشان بیرون و به طرف شامات بروند و برای هر سه نفرشان یک
شتر عادی و یک شتر آبکش،در نظر گرفتند که ببرند.
«فخرجوا إلى أذرعات بالشام وأريحا إال أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب فإنهم
لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة»
الميزان في تفسير القرآن؛ تأليف :العالمة السيد محمد حسين الطباطبائي قدس سره ،ناشر :جماعة
المدرسين في الحوزة العلمية في قم المقدسة ،ج ،19ص208
اینها را مفصل مرحوم «طباطبایی» نقل میکند .همچنین قضیهی مصالحه حضرت با «یهود بنی نضیر» :
«وذلك أن النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم لما دخل المدينة صالحه بنو النضير على أن ال يقاتلوه ،وال
يقاتلوا معه .فقبل ذلك منهم .فلها غزا رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم بدرا ،وظهر على
المشركين ،قالوا :واهلل إنه للنبي الذي وجدنا نعته في التوراة ،ال ترد له راية .فلما غزا غزاة أحد ،وهزم
المسلمون ،ارتابوا ونقضوا العهد».
مصالحه کردند حضرت با «یهود بنی نضیر» که با یکدیگر قتال نکنند و اینها قبول کردند .بعد «از
جنگ بدر» گفتند که او همان پیغمبری است که بشارتش را شنیده بودیم ،بعد از «جنگ احد» که
مسلمانها شکست خوردند ،اینها نقض عهد کردند.

«فركب كعب بن اْلشرف في أربعين راكبا من اليهود إلى مكة،فاتوا قريشا وحالفوهم،وعاقدوهم على
أن تكون كلمتهم واحدة على محمد.ثم دخل أبو سفيان في أربعين،وكعب في أربعين من
اليهود،المسجد،وأخذ بعضهم على بعض الميثاق بين اْلستار والكعبة.ثم رجع كعب بن اْلشرف
وأصحابه،إلى المدينة،ونزل جبرائيل فأخبر النبي صلىاهللعليهوآلهوسلم بما تعاقد عليه كعب وأبو
سفيان»
«کعب بن اشرف» و چهل نفر از «یهود» به «مکه» رفتند و با قریش عهد و پیمان بستند که اینها با
قریش هستند« .کعب بن اشرف» به «مدینه» برگشت ولی جبرئیل قضیه را به پیغمبر خبر داد.
«وأمره بقتل كعب بن اْلشرف .فقتله محمد بن مسلم اْلنصاري وكان أخاه من الرضاعة .ال محمد
بن إسحاق :خرج رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم إلى بني النضير ،يستعينهم في دية القتيلين
من بني عامر ،اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري ،وكان بين بني النضير وبني عامر ،عقد وحلف»...
مجمع البيان في تفسير القران؛ الطبرسي ،الفضل بن الحسن (المتوفى548ق) ،تحقيق :لجنة من
العلماء والمحققين اْلخصائيين ،ناشر :مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات ـ بيروت ،الطبعة اْلولى،
1415هـ ـ 1995م .ج ،9ص326
خیلی مفصل است ،دوستان میتوانند به کتاب «مجمع البیان» جلد  9صفحه  326مراجعه کنند.
ُ
(مَ ا َق َطع ُتم ِمن لِي َنةٍ أَو َت َرك ُتمُ َ
ِين)
وها َقائِمَ ة َع َلى أ ُ
صول َِها َف ِب ِإذ ِن الل ِه وَ لِيخزِ ي ال َف ِ
اسق َ
هر درخت باارزش نخل را قطع کرديد يا آن را به حال خود واگذاشتيد ،همه به فرمان خدا بود؛ و
براي اين بود که فاسقان را خوار و رسوا کند!
سوره حشر ( :)59آیه5

ُ
(من لِي َنةٍ ) درختهای خرما استَ .
ِين)؛ میفرماید تمام اینها و
(قائِمَ ة َع َلى أ ُ
صول َِها َف ِب ِإذ ِن الل ِه وَ لِيخ ِز ي ال َف ِ
ِ
اسق َ
این مسائل به اذن اهلل و به دستور خدا بوده ،این مشخص است که رسول اکرم در اینطور قضایا که یک
مسئلهی صد در صد سیاسی است ،فقط به اذن خدای عالم عمل میکند.
در قضیهی «مسجد ضرار» رسول اکرم وقتی میشنوند که چنین کاری کردهاند و در حقیقت مسجد کفر
بوده و شروع به ایجاد تفرقه بین مسلمانها کردهاند ،و جنگی با پیغمبر اکرم بوده ،رسول اکرم دستور دادند
مسجد را خراب کنند و آتش زنند و مکانش را محل زباله دانی قرار دادند.
«طبرسی» در «مجمع البیان» دارد که مفسرین گفتهاند:
«بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء ،وبعثوا إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم ،أن يأتيهم،
فأتاهم وصلى فيه ،فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف ،فقالوا :نبني مسجدا،
فنصلي فيه ،وال نحضر جماعة محمد ،وكانوا اثني عشر رجال ،وقيل :خمسة عشر رجال ،منهم ثعلبة بن
حاطب ،ومعتب بن قشير ،ونبتل بن الحرث»...
اینها گفتند ما هم مسجدی بنا میکنیم و در جماعت پیغمبر حاضر نمیشویم ،اینها دوازده نفر و یا
 15نفر بودند... ،
مجمع البيان في تفسير القران؛ الطبرسي ،الفضل بن الحسن (المتوفى548ق) ،تحقيق :لجنة من
العلماء والمحققين اْلخصائيين ،ناشر :مؤسسة اْلعلمي للمطبوعات ـ بيروت ،الطبعة اْلولى،
1415هـ ـ 1995م .ج ،5ص125
«ثعلبة بن حاطب» همان کسی است که آیه:
ُُ
ََ َ
َ
وبهم ِإلَى يو ِم يل َقو َن ُه ِبمَ ا أَخ َل ُفوا الل َه مَ ا وَ َع ُدو ُه وَ ِبمَ ا َك ُ
انوا يكذِ بُونَ )
(فأعق َب ُهم نِفاقا فِ ي قل ِ ِ
اين عمل( ،روح) نفاق را ،تا روزي که خدا را مالقات کنند ،در دلهايشان برقرار ساخت .اين بخاطر آن
است که از پيمان الهي تخلف جستند؛ و بخاطر آن است که دروغ ميگفتند.

سوره توبه ( :)9آیه 77
در رابطه با او نازل شده .این قضایا هم کامال مفصل است دوستان میتوانند ،در کتاب «المیزان» جلد 9
صفحه  391به بعد این بحث را مالحظه کنند .خیلی مفصل است.
این مسائل کامال واضح و روشن است که یکی از وظایف رسول گرامی ،سرکوب توطئهگران بوده و این
سرکوب هم جز به امر الهی نیست ،جز به دستور خدای عالم نیست .این نشان میدهد که حکومت
حضرت ،حکومت سیاسی الهی است و کارهای مربوط به سیاست هیچ ارتباطی به مردمی بودن ندارد.
مردم این حکومت را به رسول اکرم اعطا نکردند ،پیغمبر با مردم بیعت کردند اما نه برای کسب مشروعیت،
حکومت رسول اکرم از خدا است .
)مَ ا َق َطع ُتم َ ..ف ِب ِإذ ِن الل ِه ..
...همه به فرمان خدا بود...
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اینها کامال واضح و روشن است .بحث بعدی که یازدهمین مورد است ،بحث قضاوت رسول اکرم است که
خود رسول اکرم قضاوت را به عهده داشتند و فرمودند:
َ
ات وَ اْلَيمَ ان»
« ِإنمَ ا أق ِضي بَي َن ُكم ِبال َب ِّي َن ِ
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ شيخ حر عاملى ،محمد بن حسن ،ناشر:
مؤسسة آل البيت عليهم السالم ،محقق /مصحح :مؤسسة آل البيت عليهم السالم ،ج ،27ص،232
َ
َ
َ
َ
ل المَ ُ
َاب َأن ُه َال يَحِ ُّ
صومُ ِب َب ِّي َنةٍ أو
اضي أ ِو المَ ع ُ
ال لِمَ ن أن َك َر َحقا أ ِو اد َعى ب ِ
2ب ُ
َاطال وَ ِإن َح َكمَ َل ُه ِب ِه ال َق ِ
ي َِمين ،ح1
و همچنین افراد دیگری که رسول اکرم آنها را برای قضاوت به شهرها و قبائل و بالد دیگر اعزام میکردند و
دستور قضایی صادر میفرمودند .ان شاء اهلل جلسه بعد در خدمت عزیزان هستیم.

خدای عالم ان شاء اهلل بر توفیقات همه بزرگواران بیفزاید ،و از همه عزیزان هم التماس دعا داریم ،ما را از
دعای خیرشان فراموش نکنند.
«والسالم علیکم ورحمة اهلل و برکاته»

