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کتاب الفرائض وادلواريث

ارث فرق خمتلف اسالمی از مهديگر

(ج )06

وقال شيخنا ادلفيد :ويرث ادلؤمنون أىل البدع من ادلعتزلة



وادلرجئة واخلوارج واحلشوية وال يرث ىذه الفرق أحدا من أىل

اإلميان كما يرث ادلسلمون الكفار ،وال ترث الكفار أىل

اإلسالم.

وقال أبو الصالح :وال يرث الكافر ادلسلم وإن اختلفت

یکی از مسائل مهم ارث این است کو در اسالم
مذاىب خمتلفی وجود دارد وما ابید بدانیم کو آای اینها از
مهدیگر ارث می برند اینو؟ گفتیم کافر بو ىیچ وجو از

جهات كفره وقرب نسبو ،ويرث ادلسلم الكافر وإن بعد نسبو

كابن خال مسلم وادلوروث مسلم أو كافر لو ولد كافر بيهودية
أو نصرانية أو جربية أو تشبيو أو جح نبوة أو إمامة ،مرياثو

مسلمان ارث منی برد حتی اگر مسلمانی وارث مسلمان
نداشتو ابشد ترکو او متعلق بو امام علیو السالم
می ابشد اما مسلماانن فرق خمتلفی دارند لذا ما ابید
ببینیم آای فرق خمتلف مسلماانن از مهدیگر ارث می برند

البن خالو ادلسلم دون ولده الكافر.2».

خب و اما خود عالمو بعد از نقل اقوال خمتلف اینطور
می فرماید«:وادلعتمد ما قالو الشيخ ،ألن سبب التوارث
اإلسالم.3».

اینو؟ در حدیث نبوی دارمی کو امت حضرت موسی 71
فرقو و امت حضرت عیسی  72فرقو ولی امت من 73
فرقو خواىند شد ،البتو این  73فرقو تقریبا اصول

صاحب مفتاح الکرامو نیز در جلد  24مفتاح الکرامو
بعد از نقل اقوال خمتلف فرموده" :وادلسلمون يتوارثون و

انشعاابت و اختالفات می ابشد وإال مثال خود صوفیو
 72فرقو ىستند و کالً برخی از فرق خودشان انشعاابت
زایدی دارند ،ابالخره حبث در این است کو آای فرق
خمتلف مسلماانن از ىم ارث می برند ای نو؟.

خب و اما آنچو کو تکیو گاه ماست کالم جواىر
است ،صاحب جواىر در این رابطو اینطور
فرموده«:ادلسألة الثالثة :ادلسلمون يتوارثون وان اختلفوا يف

امروز مقداری از اقوال در این رابطو را نقل می کنیم،
حمقق در شرایع اینطور فرموده« :الثالثة ادلسلمون يتوارثون

على التوريث ابلنسب والسبب من الكتاب والسنة واإلمجاع ،

إن اختلفوا فی ادلذاىب" .

ادلذاىب واألصول والعقائد كما ىو ادلشهور  ،لعموم ما دل

وخصوص ادلعتربة ادلتضمنة البتناء ادلواريث على اإلسالم دون

و إن اختلفوا يف ادلذاىب ،و الكفار يتوارثون و إن اختلفوا يف

االميان  ،وفيها "أن اإلسالم ىو ما عليو مجاعة الناس من

عالمو در خمتلف اینطور فرموده« :مسألة :قال الشيخ يف

وادلواريث " وىو نص يف ادلطلوب.4».

النحل.1».

الفرق كلها  ،وبو حقنت الدماء  ،وعليو جرت ادلناكح

صاحب جواىر برای اثبات کالمش بو طور خاص خبی

النهاية :وادلسلمون يتوارث بعضهم من بعض وإن اختلفوا يف

را حتت عنوان معتبه از کافی نقل کرده کو این خب در
جلد دوم اصول کافی ذکر شده ،خب این است﴿:دمحم

اآلراء والدايانت ،ألن الذي بو تثبت ادلوارثة إظهار الشهادتني

واإلقرار أبركان الشريعة من الصالة والزكاة والصوم واحلج دون
فعل اإلميان الذي يستحق بو الثواب ،وتبعو ابن الرباج ،وابن

محزة ،وابن إدريس.

بن حيىي ،عن أمحد بن دمحم ،عن احلسن بن حمبوب ،عن مجيل

بن صاحل ،عن مساعة قال :قلت أليب عبد اهلل(عليو السالم):

 1شرایع اإلسالم ،محقق حلی ،ج ،4ص ،7ط اسماعیلیان.

 2مختلف الشیعة ،عالمه حلی ،ج ،9ص.85
 3مختلف الشیعة ،عالمه حلی ،ج ،9ص.89
 4جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسه وجفی ،ج ،39ص ،31ط 43جلدی.
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أخربين عن االسالم واالميان أمها خمتلفان؟ فقال :إن االميان

ارث فرق خمتلف اسالمی از مهديگر

(ج )06

حبث مهمی کو دارمی در مورد وىابیت است کو فرقو
نوظهوری می ابشند و در زمان پیغمب و اىل بیت

يشارك االسالم واالسالم ال يشارك االميان ،فقلت :فصفهما

يل ،فقال :االسالم شهادة أن ال إلو إال اهلل والتصديق برسول

علیهم السالم نبودند ،عالمو کتابی دارد بنام "منهاج

اهلل(صلى اهلل عليو وآلو) ،بو حقنت الدماء وعليو جرت

الکرامة" کو بعدا ابن تیمیو کتابی در رد ایشان نوشت

ادلناكح وادلواريث وعلى ظاىره مجاعة الناس ،واالميان اذلدى

بنام منهاج السنة کو در آن کلمات و تعابری بسیار
خشنی نسبت بو عالمو دارد و در واقع وىابیت اصل

وما يثبت يف القلوب من صفة االسالم وما ظهر من العمل بو

واالميان أرفع من االسالم بدرجة ،إن االميان يشارك االسالم

تفکرات و اعتقاداتشان را از ابن تیمیو گرفتو اند و بعدىا
دمحم بن عبدالوىاب آمد و مهان کتاب ابن تیمیو را ترویج
کرد و آل سعود نیز او را پذیرفتند و کم کم فرقو وىابیت

يف الظاىر واالسالم ال يشارك االميان يف الباطن وإن اجتمعا يف
القول والصفة.5﴾.

خب سنداً صحیح است ،البتو درابره مساعو حبث زاید
است و برخی گفتو اند واقفی املذىب بوده ولی در

را رمسی کردند ،وىابیت احنرافات بسیار زایدی دارند،
سید حمسن امنی در "کشف اإلرتياب فی آراء دمحم بن
عبدالوىاب" کو در واقع در رد تفکرات وىابیت است
مطالب فراوانی بر علیو وىابیت نوشتو و احنرافات آهنا را

تنقیح املقال اثبات کرده کو مساعو شیعو امامیو می ابشد
و اما شاىد و حمل استناد ما در روایت مذکور تعبری
"وادلواريث" می ابشد و خالصو در اخبار مذکور در

یک بو یک بیان و بررسی کرده ،یکی از اعتقادات آهنا
حرمت برقراری جملس عزاداری برای اموات حتی األنبیاء
واألئمو می ابشد و مهچننی حرمت ساخنت مزار و گنبد

این ابب بنی اسالم و امیان فرق قائل شده اند.
خب واما صاحب جواىر در کالمش بعد از نقل اقوال
خمتلف از شخصی اسم می برد و قول او را نقل می کند

و زایرت آهنا و توسل و استشفاع بو آهنا و نذور و
قرابنی کردن برای آهنا و کالً قائل اند کسی کو فوت کرد
متام شد و رفت ات قیامت و سید حمسن امنی نقل
می کند کو دمحم بن عبدالوىاب می گفتو عصای دست

کو بنده در کتاب "الکنی واأللقاب" حاج شیخ عباس
قمی اسم او را ندیدم ،صاحب جواىر اینطور

می فرماید« :ومنع السيوري(فاضل مقداد) إرث اجملسمة
وادلرجئة واحلشوية من غريىم مع تصرحيو أبن ادلقتضي للتوارث
اإلسالم ال غري كما ىو ادلشهور  ،معلال ذلك بكفرىم ادلستند

من از پیغمب ابالتر است! زیرا این عصا بو درد مشا
می خورد ولی پیغمب فوت کرد و متام شد و رفت و
خالصو اینکو وىابیت ما را کافر و مشرک می دانند،

إىل إنكارىم دلا علم من الدين ضرورة  ،وادلعلوم من أكثر

ىؤالء ادلخالفة يف األصول  ،وىو غري إنكار الضروري.6».

البتو چند فرقو از این حکم خارج شده اند و ما نیز این
چند فرقو یعنی خوارج و نواصب و غالة را استثناء
کردمی.

علی أی حال شناخت این فرقو ىا برای ما الزم
می ابشد.
بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی . ...
واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

 5اصول کافی ،شیخ کلیىی ،ج ،2ص،28باب  ،203حدیث  ،1ط
اإلسالمیة.
 6جواهر الکالم ،شیخ دمحم نج یج ج ،93 ،ص ،92ط 39جلدی.
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