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گزارش مقاهل :رافضه از ابن سبا ات دجال
*
**

مقدمه
داب نام نشریه ای است منتسب به داعش که ماهانه به زبان انگلیسی منتشر میشود
و تاکنون  23شماره از آن منتشر شـده اسـت .شـماره ی سـیزدهم ایـن مجلـه بـه شـیعه و
اتهاماتی که داعش علیه شیعه مطر کـرده اختصـاص یافتـه اسـت .آنچـه پـیش رو داریـد
بررسی و نقد یکی از مقاالتی است که در این شـماره منتشـر شـده 1و تهمتهـایی را علیـه
شیعه مطر کرده است .نویسنده در این مقاله میکوشد با اسـتناد بـه ادلـهای کـه بارهـا و
بارها علما و بزرگان شیعه و اهـل سـنت ،نادرسـتی آنهـا را اثبـات کردهانـد هـم شـیعه را بـه
یهودیان منتسب کند و آنها را فرقهای ساخته و پرداختهی یهود نشان دهد؛ و هم ثابت کند
شیعه فرقهای مرتد است و باید احکام مرتدان بر آنها جاری شود؛ مـثال اینکـه توبهشـان در
مجازات مرگ ت ثیری ندارد ،یا اینکه خونشان مبا است و نباید در کشتن آنها درنگ کـرد.
در این نوشتار ضمن گزارشی از این مقاله بهاجمال آن را بررسی و نقد میکنیم.

* پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و کارشناسی ارشد مرکز تخصصی شیعه شناسی.
** پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی داراإلعالم لمدرسة اهلالبیت و دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه و کالم دانشگاه تهران.
1 .The rafidah from Ibn saba to the Dajjal. Pages 32-45

شباهت شیعه با یهود
در ابتدای مقاله به ذکر نمونههایی می پردازد که از نظر نویسنده ،وجـوه شـباهت میـان
شیعیان و یهودیان تلقی شده و همین مسئله را دلیلی بر یهودیبودن مبنای شـیعه اعـالم
میکند .از جمله:
 . 2یهودیان معتقدند فقط کسی که از نسل داوود  باشد صالحیت فرمانروایی دارد.
شیعه هم میگوید فقط کسی که از نسل علی  باشد شایسته ی امامت است.
 .8یهود فقط زمانی که مسی جلودار باشد و شمشیری بهشتی به دست داشـته باشـد،
جهاد را الزم میداند .شیعه نیز فقط زمانی که حضـرت مهـدی  جلـودار باشـد جهـاد را
مناسب میداند.
 . 7یهودیان تورات را تحریف کردند و شیعیان قرآن را.
 .1یهود به جای سالم بر مؤمنان میگوید مرگ بر شما و رافضیها هـم ایـن عبـارت را
به کار میبرند (یعنی به جای سالم علیکم میگویند سام علیکم).
 .5یهود مال غیریهودی را بر خود حالل میداند ،رافضیها هم چنین اعتقادی دارند.
 .7یهودیان خون تمامی مسلمانان را حـالل میداننـد ،رافضـیها هـم بـه ایـن مسـئله
معتقدند.
.3هم یهودیها و هم رافضیان از جبر یل متنفرند.
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 . 2اشخاصی مثل پـولس یهـودی کـه مسـیحی شـد و از بزرگـان مسـیحیت بـه شـمار
می آمد ،فقط با هد تحریف این دین وارد آن شد ،رافضه هم هـدفی جـز تحریـف اسـالم
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نداشتهاند و اصال بنای اسالمشان بر همین بوده است.
قبل از بررسی این قسمت از کالم نویسنده مقاله ،به چند نکته کلی میپردازیم:
الف .تهمتهایی که در این بخش ذکر شده ،تهمتهایی است که ابنتیمیه در منهارجا
لبینس به شیعه زده است و مؤلف مقاله نیز به دلیل پیروی از ابن تیمیه و نه از سر تحقیـ و
تفحص همان حر های او را تکرار کرده است .هـر چنـد ایـن تهمتهـا احتیـاج بـه پاسـخ
ندارد؛ زیرا هر کس که با شیعیان معاشرت داشـته باشـد یـا آثـار و کتـب شـیعه را مطالعـه و

پیگیــری کنــد ،بــه ســخیف و بیاســا بودن ایــن حر هــا پــی خواهــد بــرد ،امــا بــرای
وضو بخشیدن بیشتر به بیاسا بودن آنها بررسی و نقد مختصری خواهیم داشت.
ب .مرجع تحقی درباره هر اعتقادی کتا های آن مذهب است کـه در ابعـاد مختلـف
نوشته شده و می توان با مراجعه به آنها ،وجود یا عدم آن عقیده را از البـهالی آن کتا هـا
استخراج کرد .مؤلف این مقاله نیز بایـد بـا مراجعـه بـه کتـب شـیعه ،عقایـد آنهـا را بررسـی
میکرد .اگر چنین کاری انجام میداد ،بـه ایـن نتیجـه میرسـید کـه هـیچ سـندی دال بـر
وجود چنین اعتقاداتی در میان شیعیان وجود ندارد.
ج .این تهمتهای ابنتیمیه را بارها علمای شـیعه در آثـار ذیـل پاسـخ دادهانـد کـه بـه
برخی از آنها اشاره میکنیم:
نتامااه ،ترجمـه :اکبـر ترابـی
 علی آل محسـن ،پاةلساتایالمرمااهال اتهمتاهاریال اشهرضایی ،تهران :انتشارات مشعر ،پژوهشکده حج و زیارت ،چـاپ اول2718 ،ش215 ،
ص.
 محمد جواد شری ،شایها اتهمتاهریاناری ل ،ترجمـه :محمدرضـا عطـایی ،مشـهد:موسسه آستان قد رضوی ،چاپ هشتم2727 ،ش.
 عبدالحسـین امینــی ،نظااةةافاایاکتااربامنهارجالبیاانسالبن خااس بــه کوشــش :احمــدالکنانی ،تهران :نشر مشعر ،بیتا.
 محمدصادق درگاهی ،گفتریاصرلق:اپژ هشیالیاآخانا هر ات ،تهران :نشر تنزیـل،چاپ اول2715 ،ش.

ما نیز ضمن پاسخدادن به برخی از این تهمتها ،مطالعه درباره پاسـخهای تفصـیلیتر
را به آثار معرفیشده ارجاع میدهیم.
 .1بررسی دلیل اول :از دیدگاه شیعیان ،فقـط فرزنـدان علـی  شایسـتگی امامـت و
خالفت پیامبر  را دارند .این مسـئله بـه اسـتناد روایـات متـواتر و صـحیحه موجـود در
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ناشهاریا هاةآ گانا هر اات ،بـه اهتمـام :آرزو
 عالمه حـا ری مازنـدرانی سـمنانی ،ابخشی ،تهران :راه نیکان ،چاپ اول2721 ،ش.
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جوامع روایـی و تفسـیری فـریقین واضـ اسـت .همچنـین ،علمـای امامیـه در کتا هـای
کالمی خود با براهین قوی و واض آن را ثابت کردهاند .اینگونه افراد فقط وقتی میتوانند
ادعاهای خود را ثابت کنند که منکر احادیثی شوند که در کتب روایی و تفسیری آنان آمـده
است.
 .8در پاسخ به این تهمت «جهادنکردن شیعه مگر به همراهـی امـام مهـدی  »نیـز
باید گفت از نگاه شیعه امامیه ،دو نوع جهاد مطر است :یکی جهاد دفاعی که به واسطه
آن از کیان و اسا

اسالم دفاع می کنند و وجو این جهاد مشروط به اذن امـام معصـوم

نیست ،بلکه در زمان غیبت امام زمان  نیز بر همه مسلمانان ،اعم از مرد و زن ،واجـب
است .جهاد دیگـر ،بـرای دعـوت بـه اسـالم و گسـترش قلمـرو اسـالمی اسـت .در چنـین
جهادی ،دیدگاه مشهور فقها این است که اذن امام معصوم یـا نایـب خـاص او الزم اسـت.
اما برخی دیگر از علمای شیعه ایـن شـرط را الزم نمیداننـد؛ از جملـه ایـن افـراد در میـان
فقهای پیشین شیعه شیخ مفید 1،شیخ ابوالصال حلبـی 2،و سـالر بـن عبـدالعزیز 3اسـتاد
ابوالصال حلبی را می توان نام برد که هر سه اتفاق نظر دارنـد کـه وجـود امـام معصـوم در
دعوت به جهاد ابتدایی شرط نیست .از علمای معاصر نیز عالمانی چـون آیتاللـه العظمـی
خویی 4،آیتالله العظمی خامنـهای 5،آیـت اللـه سـید محمدحسـین فضـلالله 6،آیـت اللـه
محمد مؤمن قمی 7و آیت الله محمدمهدی آصفی 8را میتـوان نـام بـرد کـه وجـو جهـاد
ابتدایی را مشروط به اذن امام معصوم یا نایب خاص او نمیدانند.
 .1مفید ،محمد بن محمد ،لبمقنیه ،با امر به معرو  ،ص.55
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211

 .3ابن زهره ،حمزه ابن علی ،لبج لمعالبفقهاه ،ص.772

 .4خویی ،سید ابوالقاسم ،منهرجالبصربحان ،ص.777- 777

 .5خامنهای ،سید علی ،یسربسالج سالالستفترئرت ،سؤال .2512
 .6فضلالله ،سید محمد حسین ،کتربالبجهرل ،ص.271
 .7مؤمن قمی ،محمد ،کلمرتاسدخدة ،ص.757
 .8آصفی ،محمدمهدی ،لبجهرل ،ص.32- 72

 .7در پاسخ به تهمت «تحریف قرآن به دست شیعیان» نیز باید گفت:
الف .اجماع مسلمانان بر این است کـه قـرآن تحریـف نشـده اسـت .کلمـات و عبـارات
بزرگان علمای امامیه از گذشته تاکنون بر تحریفنشدن قرآن تصری دارد.
 .آن قرآنی که ادعا می کنید شیعه تحریف کرده کجـا اسـت؟ اگـر چنـین اسـت یـک
1

نسخه از قرآن تحریفشده را بیاورید که دستکم یک کلمه ،یک آیه ،یا یـک سـورهاش بـا
قرآنهای دیگر تفا وت داشته باشد .لذا شیعه نه قرآن را تحریف کرده و نه قا ل به تحریـف
قرآن است.
 .1درباره این تهمت مؤلف ،که شیعیان جان و مال دیگـران را مبـا میداننـد ،چنـین
پاسخ میدهیم که این کالم دقیقا خال ضرورت مذهب شیعه امامیـه اسـت؛ زیـرا فتـوای
علمای این مذهب ،بر حرمت جان و مال و آبروی هر انسانی است که زبـان بـه شـهادتین
گشوده باشد ،مگر کسانی که بـه سـببی از اسـالم خـارج باشـند؛ ماننـد خـوارج ،غالیـان و
ناصبیان که احکام کفار بر آنها جاری میشود .به نمونه ای از عبارات فقهای امامیه در این
موضوع اشاره میکنیم .شیخ صدوق در کتا فتوایی هدلخس مینویسد« :اسالم با اقرار بـه
ً
شهادتین ثابت میشود .بنابراین کسی که بگوید «اشُث ان ال الک اال اللک و اشُث ان سرمثا
سو اللک» مال و جانش محفوظ ،و حسابش با خدا است» 2.عالوه بر آن ،شـیعه امامیـه،
غیبت هیچ مسلمانی را جایز نمیداند 1،چگونه ممکن است جان و مال مسلمانان را مبـا
بشمارد؟ لذا شیعیان هرگز مال مخالف را مبا ندانستهاند ،بلکه این وهابیـان بودهانـد کـه
مال و جان دیگر مسلمانان را بر خود حالل میشمرده اند ،که شاهد بر ایـن مطلـب حادثـه

قتل و غارت شیعیان در کربال 4و اهل سنت در شهر طا ف 0است.
باره نک:به کتا نجارزادگان ،فت الله اسامسالبقةآنامنالبتحةخف.
 .2صدوق ،محمد بن علی ،لبهدلخس ،ص .53- 52

 .3حلی ،ابن مطهر ،نهرخسالالحکرم ،ج ،2ص827؛ بحرانی ،یوسف ،لبحدلئقالبنرضةة ،ج ،22ص.215

 .4عثمان بن عبدالله بشر از مورخان وهابی مینویسد« :وآنچه در قبه و غیر قبه را دیدند برداشتند و ضریحی که بـر روی قبـر
قرار داشت و جنسش از زمرد و یاقوت و جواهر بود را اخذ کردند و هر چه در شهر دیدند از اموال و سال و لبا

و فرش و
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 .5در نقد «تنفر شیعیان از جبر یل» باید گفت :الف .با وجود تکنولوژی و گسترش آن،
کتا های اعتقادی شیعه در دستر همگان است و با رجوع به آنها میتـوان فهمیـد کـه
در هیچ کتابی ،چنین مطلبی یافت نمی شود و هیچ یک از امامیه با جبر یل  کـه امـین
وحی الهی است ،دشمنی نمیورزد و او را در رساندن وحـی مرتکـب اشـتباه نمیدانـد؛ .
شیعه ،اعتقاد به نبوت حضـرت محمـد بـن عبداللـه  را رکنـی از ارکـان دیـن اسـالم
می داند و عالوه بر آن تشهد به شهادتین را از واجبات نماز محسو میکند که در صورت
ترک عمدی آن ،موجب بطالن نماز می شود؛ ج .شیعه ،جمیع مال که ،از جمله جبر یل ،را

معصوم میداند 2.عالوه بر آن ،شیعیان هم در گفتار و هم در نوشتار جبر یل را با احتـرام و
تعظیم یاد میکنند 3.از سوی دیگر ،اذان در سرزمینهای شیعه از م ذنـهها و همچنـین در
رسانههای شیعه پخش می شود و شیعیان در آن به رسالت خـاتم انبیـا محمـد بـن عبداللـه
 بهصراحت شهادت می دهند .لذا دادن این نسبت به شیعیان که بـه جبر یـل بوـ
دارند کذ مح است.
 .7اینکه مؤلف ،اسالمآوردن شیعیان را بـه قصـد ضـربهزدن بـه دیـن و دشـمنی بـا آن
معرفی می کند ،مطلبی است که بطالنش بر هر انسـان فرهیختـه و عـاقلی روشـن اسـت؛
زیرا :الف .از درون قلب افراد ،بـه غیـر از دانـای غیبهـا ،یعنـی خداونـد ،هـیچکس آ گـاه
نیســت؛  .8خداونــد از بیایمانشــمردن کســانی کــه مســلماناند و شــهادتین را بــه زبــان
میآورند ،نهی میکند و
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طال و نقره و کتب گرانقیمت و غیره را تصاحب کردند به قدری که قابل شمارش نیست» ،ابنبشر ،عثمان بن عبدالله ،عن لنا
لبمجدافیاتریخ البنجد ،ج ،2ص 853و .852
 .1پاشا ،ایو صبری ،تریخ ا هر ارن ،ترجمه علی اکبر مهدی پور ،ص.52
 .2صــدوق ،محمــد بــن علــی ،لعتقاارللت ،ص17؛ مفیــد ،محمــد بــن محمــد ،ل لئاالالبمقاارالت ،ص32؛ فــی

کاشــانی،

محمدمحسن ،تفیاةاصرفی ،ج ،7ص 257؛ طباطبایی ،محمدحسین ،لبمازلنافیاتفیاةالبقةآن ،ج ،28ص.872
 . 3بــرای نمونــه نــک :.کتــب تفســیری از قبیــل :طبرســی ،فضــل بــن حســن ،مجمااعالب ااارن ،ج ،2ص781؛ طباطبــایی،
محمدحسین ،لبمازلنافیاتفیاةالبقةآن ،ج ،25ص.727

ب

الحعیک ِ ننالا ن بَیک﴾؛ « 1و به خاطر اینکه متاع ناپایدار دنیا [و غنایمی] به دست آورید ،به کسـی کـه
اظهار صل و اسالم میکند ،نگویید مسلمان نیستی».

وقتی چنین کسانی را نمیتوان غیرمؤمن شـمرد ،چگونـه میتـوان بـه کسـانی کـه بـر
فطرت اسالم زادهاند و شعا ر آن را به پا میدارنـد و حاللـش را حـالل ،و حـرامش را حـرام
میشمارند ،اتهام کفر و بی دینی زد؟ این کار برخال دستور خداوند در قرآن کریم و سـنت
و سیره پیامبر اکرم  است.
انتساب شیعه به ابنسبأ
مطلب دیگری که در این مقالـه بـه دروغ بـه شـیعیان نسـبت داد شـده بحـث انتسـا
شیعیان به ابنسب است .نویسنده میگوید شیعیان در عقاید خود دنبالهرو ابنسـب یهـودی
هستند که اولین کسی بود که افکار و عقاید بدعتگونه را در دین وارد کرد .قتـل عثمـان و
ایجاد تفرقه در صفو مسلمانان ،کار ابنسب بود .همچنین ،پایهریزی برای به وجود آمدن
فرقه خوارج ،در واقع ناشی از عقاید ابنسب است.
نویسنده تمام اعتقادات شیعه راجـع بـه خالفـت بالفصـل علـی بـن ابـی طالـب  و
دیدگاه آنها در با برخی صحابه را به ابنسب منسو میکند .بنابراین ،نتیجه میگیرد که
اولین پایهگذار «رف » ابنسب است.
در نقد این انتسا باید گفت:
 .2آیا پذیرفتنی است که فردی یهودیتبار ،در زمان خالفـت عثمـان ،اسـالم بیـاورد و

یهودیتبار قد علم نکند؟
 .8دقت در بررسی زنـدگی خلیفـه سـوم ایـن نکتـه را ثابـت میکنـد کـه او در خـاموش
نمودن مخالفین حکومت با قدرت تمام وارد می شد .آیا صحی است با داشتن استانداران
 .1سوره نساء ( :)1آیه .11
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بزرگانی از صحابه و تابعان را فریب دهد و گروهی را به مدینه بیاورد تا بـر خلیفـه بشـورند و
آنان نیز بریزنـد و خلیفـه را در خانـه اش بـه قتـل برسـانند و کسـی هـم در مقابـل ایـن فـرد
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اموی و سرکو شدید معترضین ،چنین مرد یهودیتبـاری در اسـتانهای عـراق ،مصـر و
شــام بگــردد و بتوانــد جمعــی را بــرای شــورش آمــاده کنــد ،ولــی خلیفــه وقــت و یــاوران او
عکسالعملی نشان ندهند؟!
 .7از آن شگفت آورتر اینکه بزرگانی از صحابه و تابعان فریب این یهودیتبار را خورده و
دنبالهرو او شده باشند.
عالوه بر آن ،تمامی اعتقادات شیعه برگرفته از دستورهای خداوند و پیامبر اکرم 
و اهل بیت آن حضرت بوده که در زمـان خـود آن حضـرت عـدهای از صـحابه بـه «شـیعه
علی» شهرت داشتند و حضرت رسول آنها را شیعه علی نامیده است.

1

معنای «رفض»
در با معنای «رف » هم می گوید دلیـل اینکـه علمـای اسـالم ایـن فرقـه را رافضـی
خوانده اند این است که این فرقه خالفت سه خلیفه اول را نمیپذیرند .همچنین ،این فرقـه
حاضر به پذیرش سنت صحابه و حتی قرآن نشده اند؛ و نام شیعه را هم به دلیل اینکـه ایـن
فرقه خود را پیرو علی بن ابی طالب  میدانستند ،بر خود برگزیدند.
جالب اینکه درباره ا مه اهل بیت  اینگونه اعترا میکند که تمامی آنهـا از افـراد
برجسته زمان خود در زهد و تقوا بودند ،ولی در ادامه مدعی میشود که رافضـیها اینهـا را
به خود منتسب کردند ولی آنها عقایدشان مثل رافضیها نبود.
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امام عصر 
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نویسنده درباره امام عصر سه نکته متذکر میشود .2 :به اذعان برخی از علمـای اهـل
سنت ،امام عسکری  اصـال هـیچ فرزنـدی نداشـته اسـت؛  .8بـر فـرض اینکـه ایشـان
فرزندی هم داشته است ،چگونه میشود تاکنون ،یعنی قریب به  2855سـال ،زنـده مانـده
 .1سیوطی ،عبدالرحمن ابن ابوبکر ،لبدیالبمنث ی ،ج ،7ص 732؛ ابن حجر هیتمی ،احمد ابن محمد ،ص لعقالبمحةقس ،ج،8
ص177؛ ابن اثیر ،مبارک بن محمد ،لبنهرخسافیاغةخبالبحدخثا لألثة ج ،1ص.521

باشد؛  . 7اگر طب مبنای شیعه اعتقاد به ایشان واجب است ،باید در کتا و سنت اثری از
این قضیه وجود داشته باشد در حالی که نیست.
در نقد این بخش از کالم مؤلف میگوییم:
الف .در کتب روایی شیعه روایات فراوانی وجود دارد دال بر آنکه امـام حسـن عسـکری
 دارای فرزند بوده اند .تعداد این روایات به قدری است که بـه حـد تـواتر رسـیده اسـت.
عالوه بر آن ،دهها نقل و سند معتبر از علما و بزرگـان اهـل سـنت در خصـوص تولـد امـام

1

زمان  ،با اسم ،رسـم و مشخصـات وجـود دارد ،از جملـه نقلهـایی از :عالمـه محمـد
عبدالر و المناوی 2،ابنخلدون 3،شمسالدین الذهبی 4،عزالـدین علـی بـن محمـد ابـن
اثیر ،صاحب کتا لبکرملافیالبتریخ  5،المبارک بن محمد الجزری االثیر ،صاحب کتـا
لبنهرخسافیاغةخبالبحدخث  6علی بن الحسین المسعودی ،صاحب کتـا ماة جالباذهبا ا
میرلنالبج هة 7،خیرالدین زرکلی.
 .درباره طول عمر حضرت نیز باید گفـت :اینکـه قریـب بـه  2855سـال زنـده مانـده
8

باشد ،چه اشکالی دارد؟ مگر انسانها را در این دنیا چه کسی نگه میدارد؟ کسـی غیـر از
خداوند؟ آیا خداوندی که در دنیای بعد ،انسانها را برای ابد زنده نگه میدارد یا در بهشـت
یا در جهنم (خالدین فیها ابدا) قدرت آن را ندارد که در دنیا یک نفـر را ده هـزار سـال زنـده
نگه دارد؟ برای خدا چه فرقی می کند که در این دنیا کسی را طوالنی زنـده نگـه دارد یـا در
 . 1برای مطالعه و آگاهی کامل از این روایات نک :.کتب روایی نظیر کرفی (کتا الحجة ،با االشـارة والـنص الـی صـاحب
الدار  و با فی تسمیة من رءاه) و همچنین حریالالن لی (کتا الویبة).
 .2المناوی ،محمد عبدالر و  ،فاضالبقدخةاشةحاجرمعالبصغاة ،ج ،7ص.831
 .4ذهبی ،شمس الدین ،ساةالعامالبن اء ،ج ،27ص.288- 221

 .5ابن اثیر ،عزالدین علی بن محمد ،لبکرملافیالبتریخ  ،ج ،3ص.831

 .6الجرزی االثیـر ،المبـارک بـن محمـد ،لبنهرخاسافایاغةخابالبحادخث ،ج ،2ص815 ،85؛ ج ،8ص727 ،785 ،238؛ ج،1
ص77؛ ج ،5ص.851
 .7المسعودی ،علی بن الحسین ،مة جالبذهبا امیرلنالبج هة ،ج ،1ص.228
 .8زرکلی ،خیرالدین،الالعام ،ج ،7ص.25
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 .3ابن خلدون ،عبدالرحمن ،لبمقدمه ،ص.251

212

آن دنیا .برای قدرت خداوند این دنیا و آن دنیا فرقی ندارد .لذا خداونـد میخواهـد کسـی را
زنده نگه دارد .حیات و ممـات دسـت خداونـد اسـت .بـرای قـدرت خداونـد هـیچ مشـکلی
نیست .عالوه بر این ،ما معتقدیم حضرت عیسـی  زنـده اسـت .اکنـون  8521سـال از
عمر حضرت عیسی  میگذرد .خدایی که حضرت عیسی  را بیش از دو هزار سـال
زنده نگه داشته است اگر بخواهد امام زمان  را نیز که از والدتشان تقریبـا  2218سـال
گذشته است ،زنده نگه میدارد .در داستان حضرت یونس  در قـرآن کـریم میخـوانیم
که اگر یونس  از تسبی کنندگان نبود ،او را در شکم ماهی تا قیامـت نگـه میداشـتیم؛
ع
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ع ع ب ع َّ د ع
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ه
ن
َ
نأ
یعنی زنده نگه میداشتیم﴿ :فلوَل
ِ
ِ
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نللُثنِف عنبط ِن ِهنإَلنویم بنبی عْث ن
ِ
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ِ

دارد کسی را تا قیامت هم زنده نگه دارد.
ج .کتا هــای روایــی از قبیــلالبمصاانف عبددلرزاقر اکتاارب لبفااتن نعــیم بــن حمــاد

المروزی ،لبمصنف ابی شیبة ،میند احمد بن حنبل سنن ربنماجه سنن ربودرود سنن
ترمذی ،لبمیتدی اعلیالبصحاحان حاکم نیشابوری و  ...هر کدام در بـا یـا فصـلی بـه
روایات راجع به حضرت مهدی  پرداختهاند.

حکم رافضیان
نویسنده در قسمتی از مقاله به ذکر اقوال برخی از اشخاص درباره رافضیان میپـردازد
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و آن را مؤیدی بر مدعای خود درباره مرتدبودن شیعه برمیشمرد .برخی از اقوال عبارتاند
از:
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 احمد بن یونس میگوید من از قربانی یهود میخورم ولـی از رافضـه نـه .چـون آنهـامرتدند (به نقل از لبصریمالبمنکی ابنتیمیه).
 ابنتیمیه می گوید کسی که صحابه را پس از پیامبر مرتد بداند یا اکثـر آنهـا را فاسـبخواند ،و فقط تعداد انگشت شماری را استثنا کند ،در تکفیر او نبایـد تردیـد داشـت .چـون
این مخالفت با ستایشهایی است که در جاهای مختلف قرآن در خصوص صحابه صورت
 .1سوره صافات ( :)73آیه .211- 217

گرفته است .این به معنای آن است که اشخاصـی کـه انتقالدهنـده کتـا و سـنت بودنـد
کافر و فاس بودند .چه کسی در کفر اینها شک میکند؟ اصال تکفیر اینها واجب است.
در انتهــای ایــن بخــش هــم میگویــد تکفیــر روافـ از ضــروریات دیــن اســت .چــون
رافضیها اولین نسل اسالم را کافر و فاس می دانند ،و این بدان معنا است که اولین نسل
این امت بدترین آنها است.
در نقد این بخش از مقاله باید گفت :شیعیان هرگز همه صحابه پیامبر را مرتـد ،فاسـ
یا کافر نمی دانند بلکه به عدالت همه صحابه اعتقادی ندارند و بر اسا آیات قـرآن بـرای
صحابه درجاتی قا لاند و همه را در یک رده نمیدانند ،اما در روایاتی که آمده است« :ا تث
الیا بعث سو اللک اال نالث» ،ارتداد به معنای لوـوی اسـت نـه اصـطال فقهـی؛ یعنـی
طب عقیده شیعه ،غالب صحابه بعد از رحلت حضـرت رسـول  از آن عهـدی کـه بـا
علی  در روز غدیر بسته بودند ،برگشتند .شاهد آنکه این ارتداد به معنای فقهـی نیسـت
این است که اهل بیت  ،بهویژه علی  با آنها معاشرت و داد و ستد میکرد و شرکت
در نمازهای آنها ،ازدواج با آنها و  ...را روا می داشت .اگر ارتداد فقهـی بـود ایـن امـور جـایز
نبود .عالوه بر این ،مضمون همین روایت در صحاح بخاری نیز وجود دارد.
بخاری از ابوهریره نقل میکند که پیامبر اکرم  میفرماید :مـن ،فـردای قیامـت
در کنار حوض میآیم و تعدادی از صحابه میخواهند نزد من بیایند ،ولـی آنهـا را از طـر
حوض به سوی دیگری برمیگردانند .میگویم :اینها را کجا میبرید؟ میگوینـد :بـه خـدا
قسم! اینها را به سمت آتش جهنم میبریم .عرضه میکنم :مگر آنها چه کردهاند؟ خطا

بازیگوشی که معموال از گله جدا میشوند و مشوول بازیگوشی هستند و سرگردان میشوند
َ ْ
و این نشان ِقلت و کمی تعداد آنها است).
 .1البخاری الجعفی ،محمد بن إسماعیل أبو عبدالله ،صحاحا خریی ،ج 2ص.282
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می آید :درست است که اصحا تو هستند ،ولی بعد از تو مرتد شدند و بدعتها گذاشتند و
به دوران جاهلیت برگشتند .سپس گروه دیگری را اینگونه به سمت آتـش میبرنـد و  ،...و
از اینها هیچکس از آتش نجات پیدا نمیکند ،مگر به اندازه َه َمل نعم( 1کنایه از چهارپایان
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اصول و اعمال کفرآمیز رافضه
نویسنده مقاله می آورد :دالیل تکفیر رافضیان متعدد است .برخی دالیل مهمتـر چنـین
است:
 .2مشهورترین قبرپرستها رافضیها هستند و اصوال عقایـد قبرپرسـتی کـه در برخـی
اهل سنت رسوخ کرده در اثر احادیث جعلی است که شیعیان در این با ساختهاند .آنها از
مردگان درخواست شفاعت دارند .اگر فقط این دلیل برای کفر آنها وجود داشت کافی بود.
پاسخ :متاسفانه نویسنده علت شرک و کفر بودن طلب شفاعت از پیامبر و اولیاء
الهی را پس از مرگ ذکر نکرده است ،اما در نقد این مطلب باید گفت که اوال شما نیز هیچ
نص صریحی مبنی بر عدم جواز شرک بودن طلب شفاعت از مردگان نداریـد .و عـالوه بـر
آن ادله نیز بر جواز این کاز از آیات قرآن و سیره و رفتار صحابه وجو دارد ،از آیات قـرآن بـه

ع َّ د ب ب ع ع
بد د
آیه  71سوره نساء اکتفا می نماییم که خداوند در این آیه میفرماید  :ع ل بونأَّننإ نظل دموانأنف عسْ بٌّن
ً
د د ع
ع
ع ع َّ ً
ع د ع ع بعبع
د
ع ع ب
اس عَ بغ عف عرن دَل دٌّن َّ
ً1؛ اگر آنان هنگامی که به خودشان
اهللن ابکن عرح ن
الرسولنل عو عج ان
کء كنفکسَغف در اناهللن
ج

ظلم کردند نزد تو آیند پس از خداوند طلب بخشایش کنند ورسـول خـدا هـم بـراي ایشـان
طلب بخشایش کند به تحقی خداوند را توبه پذیر وبخشنده خواهند یافت.

رفتن به نزد رسول خدا  براي طلب بخشایش در این آیه عام است ؛ شامل حیات
ایشان و بعد از مرگ ظاهري مي شـود و اتفاقـا صـحابه و همچنـین علمـاي شـیعه و اهـل

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

سنت نیز همین برداشت را از این آیه شریفه کردهاند ،.به عنوان نمونه نووي شار صحی
مسلم در بحث زیارت رسـول خـدا  مـي نویسـد :سـپس بـه جایگـاه اولیـه در مقابـل
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صورت رسول خـدا  بـاز گشـته وبـه وي توسـل کنـد در حـ خـودش و از وي طلـب
شفاعت در نزد خدا بنماید.
از بهترین کلمات آنچه است که ماوردي وقاضي ابو الطیب ودیگر اصحا ما از عتبي
نقل کرده وآن را نیکو شمرده اندکه گفت  :نزد قبر رسول خدا  بودم کـه بیابـانگردي
آمد وگفت سالم بر تو اي رسول خدا  .از خداوند شنیدم (کالم خدا در قرآن) که اگر ایشان
 .1سوره نساء  ،آیه .71

وقتي به خودشان ظلم کردند نزد تو آیند پس از خداوند طلب بخشایش کننـد ورسـول خـدا
هم براي ایشان طلب بخشایش کند به تحقی خداوند را توبه پذیر وبخشنده خواهند یافت
 .ومن به نزد تو آمدم واز گناه خود طلب بخشش کرده و تو را شفیع نزد پروردگارم قـرار مـي
دهم .سپس این شعر را خواند که اي بهترین کسي که دربهترین جایگاه دفـن شـده اسـت
که ازبوي خوش آنجاهمه جابوي خوش گرفته است .جانم فداي قبـري کـه تـو سـاکن آن
هستي که در آن اسوه کامل در عفـت وجـود وکـرم مـدفون اسـت ،سـپس بازگشـت  .پـس
چشمانم سنگین شده در خوا رسول گرامي اسالم  را دیـدم پـس فرمودنـد کـه اي
عتبي به سراغ اعرابي برو و به او بشارت بده که خداوند گناهان او را آمرزید.

1

با مروری بر تاریخ صحابه پی میبریم که برخی از صحابه بعد از وفات پیـامبر  از
او درخواست شفاعت کردهاند .ابن عبا میگویدَ :لما َی َی َغ َأس ی ْالم ْرءسی َه  س ْ
ره َت ْغ ِلر ِل
ِِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ْ
َ 2
ْ
َّالی ِبيِّ  ا ِ :ب ِأبي أ ْن َت َو أسيج اذن ْینا ِع ْی َث َ ِّب َك َو َاج َعلیا ِسه ِبالك .؛چـون امیرمؤمنـان
 از غســل دادن پیــامبر فــارغ شــد گفــت :پــدر و مــادرم بــه فــدای تــو! مــا را نــزد
پروردگارت یاد کن و هیچ گاه ما را فراموش ننما.
َ َ َ ْ ْ َ َ ََ َ ََ
َ َّ َ َ
اللک جاا أبوبکی ِسه سلا و و ٌ علي
و همچنین روایت شده که:لما تویيَ سو ِ
ً
ً ْ
َی ْوتکج َو َن َش ٌَ َع ْه َو ْجُک َو َ َّب َلک َو ا َ  :ب َأبي ْان َت َو أسري ط ْب َ
رت َح را َو َس تراج َو اذن ْینرا ِع ْی َرث
ِ
ِِ
ِِ
ِِ
َ َ 3
بك ؛ چون رسول خدا  وفات کرد ابوبکر از سلع آمد و از مرگ حضرت مطلـع شـد و

گزارش مقاله :رافضه از ابن سبا تا دجال

 .1ثم یرجع إلي موقفه الول قبالة وجه رسول الله صلي الله علیه وسلم ویتوسل به في ح نفسه ویستشفع به إلي ربه سـبحانه
وتعالي ومن أحسن ما یقول ما حکاه الماوردي والقاضي أبو الطیب وسا ر أصحابنا عن العتبي مستحسنین له قال کنـت جالسـا
عند قبر رسول الله صلي الله علیه وسلم فجاء أعرابي فقال السـالم علیـ یـا رسـول اللـه سـمعت اللـه یقـول ولـو أنهـم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستوفروا الله واستوفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما وقد جئت مستوفرا من ذنبـي مستشـفعا بـ
إلي ربي ثم أنش یقول ،یا خیر من دفنت بالقاع أعظمه فطا من طیبهن القـاع واالکـم ،نفسـي الفـداء لقبـر أنـت سـاکنه فیـه
العفا وفیه الجود والکرم ثم انصر فحملتني عیناي فرأیت النبـي صـلي اللـه علیـه وسـلم فـي النـوم فقـال یـا عتبـي الحـ
االعرابي فبشره بان الله تعالي قد غفر له .لبمجم ع  -محیي الدین النووي  -ج  - 2ص 831
 .2نهجالب اغه ،خطبه 215؛ میندالحمد228 ،؛ ساةرال ناهشرم ،ج  ،1ص 201؛ لنیربالالشةلا ،ج  ،0ص .570
 .3لبیاةةالبحل اس ،ج  ،1ص .192
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پارچه از صورت حضرت کنار زد و او را بوسید و عرض کرد :پدر و مادرم به فـدای تـو! پـاك
زندگی کردی و پاك از دنیا رحلت فرمودی ،ما را نزد پروردگارت یاد کن.
 .8شیعیان از اکثر صحابه متنفرند و آنها را لعن میکنند و معتقد به کفـر و فسـ اکثـر
آنها هستند؛ مسئله ای که مخالف آیات متعـددی از قـرآن و احادیـث متـواتر اسـت ،کـه در
ش ن صحابه آمده است .این به معنای انکار آیات خدا و پیامبر او است .چـون ویژگیهـای
صحابه را ،که خدا و رسولش ذکر کردهاند ،انکـار میکننـد .ایـن بـه معنـای ویرانـی مبـانی
اصلی اسالم ،یعنی آیات و احادیث ،است .چون در درجه اول کسانی این آیات و روایـات را
دریافت کردهاند که جز عده اندکی ،همه مرتد و فاس بوده اند .بنابراین ،دیگر به این منابع
اعتمادی نیست .به همین دلیل اکثر شیعیان ،به جز کسـانی کـه تقیـه میکننـد ،معتقدنـد
آیات قرآن حذ و نیز اصال شده و اصال برخی آیـات را صـحابه سـاختهاند و قـرآن اهـل
سنت ناصحی و ناقص است.
پاسخ :دیدگاه شیعیان درباره صحابه را توضی دادیم ،اما درباره اعتقاد شـیعه راجـع بـه
حذ آیات و ناصحی دانستن قرآن اهل سنت باید بگوییم که اینها همه تهمتهایی اسـت
که به شیعه زده میشود و اال چنان که گذشت شیعه هرگز قا ـل بـه تحریـف قـرآن نبـوده و
نیست و قرآن اهل سنت با قرآن شیعه هیچ تفاوتی نـدارد .و اگـر چنـین اعتقـادی داشـتند
حتما ،قرآن صحی را برای پیروان خود معرفی ،و از آن استفاده میکردند.

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

 .7رافضه عایشه را طعن ،و در عفت او تردید کرده است ،در حالی کـه آیـات  22تـا 87
سوره نور او را از عمل منافی عفت مبرا کرده است .وقتـی انکـار حتـی یـک حـر از قـرآن
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موجب کفر است ،انکار بیش از  25آیه چه حکمی دارد؟
پاسخ :این نیز دروغی بیش نیست .زیرا اوال در قـرآن نـامی از همسـران پیـامبر 
نیامده و قرآن نفرموده که این تهمتها به چه کسی زده شده است ،بلکه قـرآن میفرمایـد
این نسبتی که مطر شده ،افک و دروغ بوده است .ما هم میگوییم آنچـه قـرآن فرمـوده
دروغ است ،یقینا دروغ است و به هر کسی این نسبت داده شـده ،دروغ بـوده و شـیعه ایـن
نسبت را به هیچ کدام از همسران پیامبر  نداده و نمیدهـد و در عفـت هـیچ یـک از

آنها تردید نمی کند .این تهمت ،خود نسبت ناروایی است که به شیعه زده میشود .هنگامی
که خداوند در قرآن بر عفت و پاکدامنی آن فرد (خواه همسـر پیـامبر  باشـد یـا کـس
دیگری) صحه گذاشته و از او دفاع می کند ،نـه شـیعه بلکـه هـیچ گـروه دیگـری نیـز حـ
مخالفت با آیات قرآن را ندارد.
لذا آلوسی ،صاحب تفسیر ی حالبمیرنی ،از دروغبودن نسبتی که به شیعه دادهانـد پـرده
برداشته و معتقد است به شیعیان این نسبت داده شده که به عایشه اتهام فحشـا میزننـد،
حال آنکه شیعیان بهشدت چنین تهمتی را انکـار میکننـد و در هـیچ کتـابی از کتا هـای
موث شیعه اثری از این اتهام به فحشـا وجـود نـدارد ،حتـی شـیعه نسـبت عفـت نداشـتن
عا شه را بعد از وفات آن حضرت را نیز انکار میکند:
و نلب للش ع ُف عائش ضی اللک تعالی عیُا بما بیأ،ا اللک تعرالی سیرک
و ،ل ییکیون ذلک أشث اإلنکا و ل س یی نتبُل المعو عل ُا عیرث،ل عر ه
سیک و ال أنی أصالج و نُلک ییکیون سا نلب إل ُل سه القو بو و ذلک سیُا
1
بعث ویاتک صلی اللک عل ک و سلل و ل س لک أیضا یی نتبُل ع ه و ال أنی.
آلوسی در جای دیگری مینویسد« :آنچه درباره همسـر پیـامبر اکـرم  بـه شـیعه
نسبت داده می شود کذ مح

بـوده و قابـل اعتمـاد نیسـت ،اگرچـه ایـن مطلـب شـایع

است»؛ «و سا ییلب للش ع سما یخالٌ ذلک یی حق س ث األنب اا صلی اللک تعرالی عل رک و
سلل نُب عل ُل یال تعو عل ک و إن نان شائعا».
 .1رافضیان با تعصب فراوان امامان دوازده گانه خود را دوست دارند و برخی از آنها را از
2

اغلب انبیا باالتر میدانند ،و صفاتی درباره آنها می گویند که برازنده خداوند است .مثل علم
کرد .محمد بن عبدالوها می گوید هر کس غیرنبی را برتر از او یا مساوی او بدانـد ،کـافر
است .و بر این مسئله ادعای اجماع از سوی علما شده است.
 .1آلوسی ،محمود بن عبدالله ،ی حالبمیرنیافیاتفیاةالبقةآنالبیظام ،ج ،1ص.722

 .2همان ،ج ،21ص.753
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غیب ،یا اینکه امامان میتوانند قرآن را فسخ کنند و اینکه باید به طور کامل از آنها اطاعت
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پاستتخ :الــف) تعصــبی کــه در دوستداشــتن امامــان دوازدهگانــه وجــود دارد ناشــی از
ع ع ً َّ
ع د
د
سفارش خداوند بر این دوستی در آیه قلنَلنأ عسئلکٌّ عنمل ِیهنأجرا ِنإَلناْلع عاو ََّ ع ِنِف دنالقاریب و سـفارش

رسول خدا  به محبت به اهل بیتش است.
) چه کسی گفته است علم غیب فقط مخصوص خدا است ،حال آنکه در سوره جن

به این مسئله اشاره شده است که خداوند از میان پیامبرانش ،هر پیامبری را که بخواهـد و
ع ع ب
ع د بع
اکمنالغیابنفاَنیِ ِْ دارن
به هر میزانی که صال بداند از غیب مختص به خود ،آ گاه میکنـد :م
ِ
ِ
ع ع ع

ع

عا

ع ع
ً
د
ع
اول 1.همچنین ،قرآن کریم به آ گاهی عیسی بن مریم بـه
ل نغیُ ِهنأ عح ان*نإَلنمنن بارتضی ِنمن عانرس ن
ِ
ٍ
ِ
ِ

برخی امور غیبی تصری
ً عا

د

عب
د
ع
ع ع اد
ب اع
د ع
ونن ع عمک عنت عا خ در عننِف د
کٌّنإننِفن ِلکن
نب
کل
أ
نت
ک
نِب
ٌّ
أ
کرده است :
یوت
ک
ئ
ْ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
2
ع

ب
کٌّ ِنإننکنُت دانم بو ِم ِن ع ن.
آلیةنل
بنا بر باورهای کالمی شیعه ،از نیازمندیهای شخص امام ،آ گاهی کامل بـه شـریعتی

است که او قرار است حافظ و پاسدار آن از تحریف و مفسر ابهامهای آن باشد .اگـر امـام،
چنین آ گاهی و علمی نداشته باشد غرض خداوند از قراردادن این منصب ،به عنوان مبین
و حافظ شریعت ،نق میشـود .بنـابراین ،الزم اسـت امـام بـه آنچـه بـرای تبیـین دیـن و
حفاظت آن از تحریف نیاز دارد ،آ گاهی کامل داشته باشد 3.از آنجا که آ گاهی به این امـور
با جامعیت و گستردگیاش و با توجه به ضعفهای انسـان ،بـه صـورت عـادی غیـرممکن
است ،الزم است پاره ای از این علـوم ،از طریـ غیرمرسـوم و فرابشـری بـه او برسـد 4.لـذا

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

صر اعتق اد به چیزی برای امامان خـود کـه انبیـا نیـز آن را دارنـد ،منجـر بـه کفـر شـیعه
نمیشود ،اما اعتقاد به اینکه «امامان میتوانند قرآن را فسخ کنند» کذ محـ اسـت و
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 .1عالم به غیب او است .پس جز او کسی غیب نمیداند .چون او کسی را بر غیب خود مسلط نمیکند .مگر کسی از رسوالن
را که شایسته و مرضی این کار بداند؛ سوره جن ( :)38آیه .83- 87
 .2و شما را از آنچه میخورید و در خانههایتان ذخیره میکنید خبر میدهم .مسلما در این [معجـزات] بـرای شـما اگـر مـؤمن
باشید عبرت است؛ سوره آل عمران ( :)7آیه .11
 .3مفید ،محمد بن محمد ،ل لئلالبمقرالت ،ص.73
 .4شریف مرتضی ،لبشرفیافیالالمرمس ،ج ،8ص.853- 852

شیعه چنین اعتقادی ندارد و اطاعت کامل از آنها نیز به دلیل معصـومبودن آنهـا و اطـالق
ع
ع د
ع
ع
ب ب ب
عا د
ع
دستور خداوند در قرآن در آیه أط دیْوا عا ع
کٌّ 0است.
بن
ناهللن ع أ ِط دیْوا
نالرسولن أ َلناْلمر ِنمن
ِ
ِ
ِ
رافضه از نگاه مدعیان جهاد
نویسندهی مقاله در ادامه می نویسـد :ادعـای کسـانی کـه مـدعی جهادنـد (همچـون
القاعده ،طالبان و  )...و سعی دارند رافضیان را فرقهای جاهل معرفی کننـد ،بـر دو شـبهه
عمده استوار است:
 .2مدعیان جهاد از این ادعا برای محافظت از شـیعیان در برابـر تکفیـر و جنـگ علیـه
آنان استفاده میکنند .اگر مجاهدین با بمبگذاریهای عظیم به همسایگان شـیعه عـراق
حمله کنند ،این مدعیان جهاد بر آنها گریه میکنند و به مـا (داعشـی هـا) میگوینـد شـما
جاهالن را کشتید ،حال آنکه باید اول با آنها اتمام حجت میکردید.
این مسئله بارها پاسخ داده شده است .به طور خالصه ،اگـر کسـی کـه مـدعی اسـالم
است هر چیزی غیر از خدا یا شخصی غیرخدا را در کنار خدا بپرستد ،یا به طور کلی بندگی
خدا را رها کند ،دیگر مسلمان نیست .اسالم فقط به عبادت خدا نظر دارد ،و هـیچ عبـادت
و اطاعتی غیر از خدا ارزشی ندارد .اسالم فقط ادعا نیست ،حر و عمل بـا هـم اسـت .در
غیر این صورت چه تفاوتی اسـت میـان مسـیحیان یـا یهودیـانی کـه فقـط در زبـان و اسـم
مسیحی یا یهودی اند و هیچ عملی از اعمالشان را انجام نمیدهند ،با مسلمانانی کـه مثـل
آنها بیشترین اعمال خود را ترک کردهاند و فقط به اسم مسلماناند.

نخست اینکه ،آنها میپندارند عنوان «شـیعه» عـامتر از رافضـه اسـت ،و شـیعه شـامل
کسانی هم میشود که علی  را بـر ابـابکر و عمـر برتـری میدهنـد و در عـین حـال بـه
خالفـت و صــحابه بودن ایشـان اعتقــاد دارنــد .پاسـخ مــا ایـن اســت کــه ایـن امــری اســت
 .1سوره نساء ( :)1آیه .51

گزارش مقاله :رافضه از ابن سبا تا دجال

 .8دلیل دیگری که برخی علما از تکفیر تمامی رافضه سـر بـاز میزننـد ،بـر یـک یـا دو
مؤلفه استوار است:
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منسوخشده؛ و در دوره معاصر نیز زیدیه به دست رواف گمراه شدهاند .آنها پس از اینکـه
در عبادت قبرها از رافضیها تقلید کردند ،اکنون صحابه را نیز لعن میکنند.
دوم اینکه ،آنها به قول علمای دیگر اشاره دارند کـه از تکفیـر شـیعه سـر بـاز میزدنـد.
پاسخ این است که اگر این علما وجود داشته باشند و اگر این دیدگاهها صحی باشد ،چنـد
دلیل در خصوص آن محتمل است؛ یکی اینکـه شـرایط زمـان آنهـا بـه گونـهای بـوده کـه
شیعیان تقیه شدید داشتهاند و اینهـا از آن غافـل مانده انـد؛ دیگـر اینکـه آنهـا تحـت فشـار
حکومتهای اسالمی بوده اند و فرصت ابراز خیلی از این اعمال را نداشتهاند ،تا ایـن علمـا
بدان واقف شوند و بر اسا آن قضاوت کنند .چنانکه در زمان صفویه این فرصت دست
داد و اینها به بدترین شکل این عقاید را ابراز کردند.
بنابراین ،با وجود کتا ها و فتاوای فراوانی که در این زمینـه وجـود دارد دیگـر ادعـای
جهل از سوی ایشان پذیرفته نیست ،و آنها باید پـیش از اینکـه زمـان مرگشـان (بـه دسـت
مجاهدان) برسد ،از این قضایا مطلع شوند و از کفر برگردند.
انحرافات مدعیان جهاد
در این بخش نویسنده به اختالفات خود با سایر گروههـای جهـادی در تکفیـر شـیعیان
اشاره ،و دیدگاه ایشان را نقد میکند.
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ایمـن الظـواهری میگویــد شـیعیان دوازدهامــامی جاهـل هســتند ،و مبتـدع محســو
می شوند ولی کافر نیستند ،زیرا عقاید اشتباه خود مبنی بر لعن صـ حابه و تکفیـر و تفسـی
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آنها را از احادیث یا اقوال علمای خود گرفتهاند .چون می پنداشتند کـه ایـن افکـار و عقایـد
صحی است ،در حالی کـه صـحی نبـوده اسـت .ظـواهری در نامـهای کـه بـه ابومصـعب
زرقاوی مینویسد از مواضع او در قبال شـیعیان انتقـاد میکنـد و میگویـد :بـر فـرض کـه
رهب ران شیعه را باید کشت ،چرا به عوام شیعه حمله میکنی؟ حال آنکه قبل از آن باید آنها
را دعوت کنـی و در خصـوص عقیـده آنهـا روشـنگری داشـته باشـی .چـون آنهـا بـه دلیـل
جهلشان معذورند .کدام یک از خلفا پیش از این چنین کردند که تمامی شیعیان را بکشند؟

آیا شما میخواهید تمام شی عیان عراق را از دم تیغ بگذرانید ،در حالی که ما و ایران دشـمن
مشترکی داریم به نام آمریکا که هر دو برای ضربه زدن به آن به یکـدیگر احتیـاج داریـم ،و
هد اصلی ما آمریکا است.
پاسخ نویسنده مقاله مذکور به الظواهری این است که در زمان خلفای راشدین ،امویان
و عباسیان هیچ زمانی شیعه این گونه ظهور و بروز نداشت ،ضمن اینکـه تقیـه هـم در کـار
بود .لذا این حساسیت علیه آنها نبود که اگر می بود آنها هم تصمیم به قلع و قمـع روافـ
میگرفتند.
پرسشی انتقادی که در اینجا مطر می شود این است که :مالک کفر شیعه از دیـدگاه
شما چیست؟ اگر مالک شما رفتن شیعیان به زیارت قبور و طلب شفاعت از آنها است کـه
این مالک هم در خلفای راشدین ،امویان ،عباسیان و  ...بوده اسـت و ربطـی بـه ظهـور و
بروز شیعه ندارد ،اما واقعیت این است که از دیدگاه شما تکفیریها مالک برای کفر شیعه،
گسترش و ظهور و بروز آن است؛ چیزی که قبال این طور نبوده ،و شاهد بر این مطلب نیـز
اینکه قتل و کشتار شیعیان در عراق نیز بعد از روی کار آمدن دولت شیعه در عـراق شـکل
گرفت.
منهج ظواهری در قبال رافضه
نویسنده برای ت یید کالم خود در نقد دیدگاه ظواهری به کالم ابومصعب زرقاوی اشـاره
میکند ،که در نامه سرگشادهای ب ه ایمن الظواهری آن را بیان کرده است .زرقـاوی در ایـن

مطلع شوند .او اصرار دارد که شیعه دشمن اول و خطرناکتر از آمریکا است و اهـل سـنت
باید پیش از هر چیز به فکر دفع ایـن خطـر باشـند .دسـتورالعملی کـه او میدهـد ردکـردن
پیشنهاد وحدت شیعیان از سوی اهل سنت ،و آمادگی برای جنگ با آنها است .آن هم بـه
چند دلیل:
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نامه به ظواهری درباره تعامل با شیعیان ،و اینکه او شیعیان را کافر نمیداند ،انتقاد کرده و
امثال ظواهری را اشخاص سادهلوحی میداند که در خوا اند و نمیخواهند از خطر شیعه
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 .2با وجود خطرناکبودن آمریکا شیعیان از آنهـا خطرناکترنـد .زیـرا شـیعیان از قبـل،
جنگ خاموش و پنهان علیه اهل سنت را اعالم کردهاند.
 .8آنها با آمریکاییها در مقابل مجاهـدان متحـد شـدهاند و در یـک خـط میجنگنـد و
حاضرند قربانی شوند تا جهاد و مجاهدین را به طور کامل از بین ببرند.
 .7جنگ ما علیه شیعیان باعث برانگیختن عزم و اراده امت در جنگ مقابل رافضـیان
خواهد شد.
در نقد این بخش از مقاله نیز باید گفت زرقاوی هیچ دلیل شرعی بر کفر شـیعه مطـر
نمیکنــد و فقــط بــه توهمــاتی نظیــر خطرنــاکتربودن شــیعه و متحدشــدن شــیعیان بــا
آمریکایی ها پرداخته است .پرسشی که باید در اینجا از نویسنده مقاله به عنـوان عضـوی از
داعش پرسید این است که امروزه بـرای هـیچ کـس پنهـان نیسـت کـه گروهـای تکفیـری
همچون داعش ،از حمایت و پشتیبانی آمریکاییها برخوردارند .لذا نویسنده هیچ دلیلی بـر
کفر شیعه مطر نمیکند.
رافضه مرتدند یا کافر اصلی؟
نویسنده مقاله در ادامه می نویسد :برخی از جاهالن ممکن است اینگونه تصور کننـد
که تعبیر «مرتد» که به شیعیان و رافضیان اطالق میشود ،الزمهاش این اسـت کـه اینهـا
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قبال مسلمان واقعی بوده اند؛ در این صورت تکفیر آنها تکفیر مسلمان خواهد بود ،که شرع
به شدت آن را نهی کرده است .اما ح این است کـه ایـن مبنـای علمـای اسـالم در طـول
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قرنها بوده که فرق منحر را اینگونه خطـا میکردنـد ،اعـم از باطنیهـا ،نصـیریها،
اسماعیلیها و رافضیان .اما اینکه چرا علما از تعبیر «ارتـداد» اسـتفاده میکردنـد ،از آن رو
است که اسالم اینها مثل منافقان است ،یعنی لوازم اسالم را ،که ایمان و اعتقاد باشد ،بـه
همراه ندارد ،بلکه فقط تلفظی زبانی است یا مثل اسالمآوردن شخصی یهودی است که به
شوخی شهادتین را به زبان بیاورد .چنین کسی هرگز مسلمان نمیشود .اسالم رواف

هم

از این با است .لذا اینها هرگز مسلمان واقعی نیستند که تکفیرشان تکفیر مسلمان باشد؛
و تعبیر «مرتد» هم به دلیل همان شهادتین لفظی است.
در ادامه ،حکم کافر اصلی و مرتد را مقایسه میکنـد و میگویـد شمشیرکشـیدن علیـه
رافضه با شمشیرکشیدن علیه کفار اصلی متفاوت است ،چون:
 .2مرتد را پس از زندانیکردن و حتی توبهکردن هم میتوان کشت.
 .8مرتد نمیتواند با پرداخت جزیه اهل ذمه شود.
 .7با مرتدان معاهدهای امضا نمیشود.
 .1مردان مرتد به بردگی گرفته نمیشوند.
 .5مرتد را نمیتوان با فدیه رهانید.
 .7عفو شامل حال مرتد نمیشود.
 .3مرتد میتواند باالجبار به اسالم برگردد.
 .2و ...
سپس میگوید فقط منحر جاهل میتواند فکر کند که رافضیها کافر اصلی هسـتند
یا مثل یهود و نصارا میتوان آنهـا را اهـل کتـا دانسـت؛ و نتیجـهای کـه از ایـن سـخنان
میگیرد این اسـت کـه رافضـیها را بایـد هـر جـا دیـده شـدند ،کشـت تـا زمـانی کـه هـیچ
رافضیای در روی زمین باقی نماند.
در پاسخ به این ادعای مؤلف کـه اسـالم شـیعیان مثـل منافقـان اسـت و لـوازم اسـالم
(یعنی ایمان و اعتقاد) را به همراه ندارد و  ...باید گفت :الف .از درون قلب افراد ،به غیر از

ع

ع

ً

ب

ب د د َّ ع ب ع د ب ع ب ع د ع
اون عنم عار عضنالحعیاک ِ نالا ن بَیک « 1و بـه خـاطر اینکـه متـاع ناپایـدار دنیـا [و
إلیکٌّ نالسَم نلست نمو ِمنک نََغ
ِ
غنایمی] به دست آوریـد ،بـه کسـی کـه اظهـار صـل و اسـالم میکنـد ،نگوییـد مسـلمان

نیستی» .وقتی چنین کسانی را نمیتوان غیرمؤمن شمرد ،چگونه میتوان به کسانی که بر
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دانای غیبها ،یعنی خداوند ،هیچ کس آ گاه نیست؛  .8خداوند از بیایمانشمردن کسانی
ع د د ع ب عب
که مسلمان اند و شهادتین را به زبان میآورند نهی میکند و میفرماید  :ع نَلنت ولاوا ِنْلاننألایقن
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فطرت اسالم زادهاند و شهادتین را بر زبان جاری نموده اند و شعا ر آن را به پـا میدارنـد و
حاللش را حالل ،و حرامش را حرام میشمارند ،اتهام کفر و بیدینی زد؟! این کـار خـال
دستور خداوند در قرآن کریم و سنت و سیره پیامبر اکرم  است.
نتیجه
مت سفانه گروه های تکفیری به جای تحقی درباره درستی یا نادرستی اعتقـادات دیگـر
مســلمانان ،بــه ویژه شــیعیان ،و بررســی انتســا برخــی از اعتقــادات بــه آنهــا و اخــذکردن
اعتقادات آنها از منابع و کتب موث نزد خود ،صرفا بـا اکتفـاکردن بـه نقلقولهـایی کـه از
دیگران شده ،مانند تهمتهایی که ابن تیمیه به شیعه نسبت داده ،و بر اسـا آنهـا حکـم
تکفیر دیگر مسلمانان را صادر کرده و خون و مال آنها را مبا شمرده ،بـه کشـت و کشـتار
آنهــا اقــدام میکننــد ،حــال آنکــه اگــر اعتقــادات هــر مــذهب را از کتــب و آثــار خــود آنهــا
میگرفتند ،هرگز این سوءبرداشتها اتفاق نمی افتاد .نکتـه دیگـر اینکـه آنهـا خـود را پیـرو
سلف میدانند ،حال آنکه نه کتا خدا و نه سنت پیامبر  و نه سیره صحابه و سـلف
صال هیچ گاه دیگر مسلمانان را تکفیر نکرده و اسالم و ایمان دیگر مسلمانان را مخدوش
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ندانسته است.
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 .14عالمه طباطبایی ،المیزان ،م :دفتر انتشارات اسالمی جامعهی مدرساین حاوزه علمیاه ام  ،پاا
اول 1217 ،ق.
 .11عالمه طبرسی ،مجم البیان ،تهران :انتشارات ناصر ثسرو ،پا سوم  1371 ،ش.
 .11سیوطی ،جالل الدین ،الدر المنثور ،م :کتابخانه نیة الله مرعشی نجفی ،پا اول 1242 ،ق.
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 .19فیض کاشانی  ،تفلیر صافی ،ج  ،1ص 112ب
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 .13هیتمي ،احمد بن محمد  ،الصواعق المحرقة علی أهل الرفض والضالل والزندقة ،التحقیق :عباد
الرحمن بن عبد الله الترکي وکامل محمد الخراط ،لبنان :مؤسسة الرسالة ،پا اول1217 ،ها.ق.
 .12النهایة فی غریب الحدیث واسثر ،تحقیق :طاهر أحمد الازاوی ،بیاروت :محماود محماد الطنااحي
المکتبة العلمیة1399 ،ها.
 .15المناوی ،محمد عبدالرئو  ،فیض القدیر شرح جام الصنغیر ،مرار :المکتباة التجاریاة الکباری،
الطبعة األولی1351 ،ه.
 .11ابن ثلدون ،المقدمه  ،بیروت :دار القلم ،الطبعة الخامسة1982 ،م.
 .17ذهبی ،شمس الدین ،سیر اعالم النبالء  ،بیروت :مؤسسه الرسالة ،پا نهم  1213 ،ق.
 .18عزالدین علی بن محمد ابن اثیر  ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر  1241 ،ق
 .19علی بن الحسین المسعودی ،مروج الذهب و معادن الجوهر  ،بیروت :دار االندلس ،بی تا.
 .34زرکلی ،ثیرالدین ،االعالم  ،بیروت:دار العلم للمالیین  ،پا دهم  1991 ،م.
 .31محمد بن بسماعیل أبو عبدالله البخاري الجعفي ،صحیح بخاري  ،المحقق :محمد زهیار بان ناصار
الناصر ،دار طوق النجاة (مرورة عن السالطانیة بضلاافة تار یم تار یم محماد فاؤاد عباد الباا ي) ،الطبعاة
األولی1211 ،ها.
 .31روح المعاني في تفلیر القرآن العظیم ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،پا اول 1215 ،ق.
 .33شریف مرتضی ،الشافی فی االمامة ،تهران :موسسه الرادق ،پا دوم1211 ،ق.
 .32نجارزادگان(محماادی) ،فااتح اللااه ،سننالمة القننرآن مننن التحریننف ،تهااران :پیااام نزادی ،پااا اول،

سال پنجم ،زمستان  ،4931شماره 02

1213ق.
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