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کتاب الفرائض وادلواريث

ارث فرق خمتلف اسالمی از مهديگر

(ج )62

حدیث  ،23سنن نسائی کتاب االمیان حدیث  ،21سنن دارمی
کتاب جهاد حدیث  ،5مسند امحدبن حنبل جلد  3حدیث
 271و حدیث  273و مهچننی در جلد  4و  5و  7از مسند
امحدبن حنبل نیز احادیثی ذکر شده کو ماحصل مهو آهنا این



است کو":ادلسلم من سلم ادلسلمون من يده و لسانو"،

حبثمان در این بود کو " :ادلسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فی

بنابراین ما رواایتی ىم از طریق خودمان و ىم از طریق عامو برای
معرفی مسلمان دارمی و مهو اینها از طریق عمل مسلمان را معرفی
می کنند نو بو زابن و قلب و ادعای خود شخص.
صاحب جواىر اخباری را از اصول کافی نقل کرده بود کو ىر
کسی شهادتنی را بگوید مسلمان است و غری از این ما یک
اسالم دارمی و یک امیان ،منتهی در مهنی اصول کافی ابوابی

ادلذاىب"  ،این عبارت شرایع و قواعد و اکثر فقهاء ما
می ابشد ،دلیلی کو بر این مطلب اقامو شده این است کو
فرمودند کسی کو شهادتنی را بر زابن بیاورد مسلمان حمسوب
می شود ،صاحب جواىر نیز بو سراغ چند خرب از اصول کافی
رفتند کو در آهنا بنی اسالم و امیان فرق قائل شده بودند و بعد
ایشان فرمودند معیار اسالم است و اسالم نیز مهان گفنت
شهادتنی می ابشد بنابراین یک حبث مهم این است کو آای متام
فَِرق اسالمی اب انشعاابتشان مسلمان حمسوب می شوند ای نو؟
اب توجو بو اینکو خود پیغمرب اسالم صلوات اهلل علیو و آلو
فرمودند تنها یکی از فَِرق اسالمی برحق می ابشد لذا ما
می خواىیم ببینیم معیار در مسلمان حمسوب شدن فَِرق خمتلف
اسالمی چیست؟.
بنده معتقدم این یک حبث بسیار مهمی می ابشد و ما رواایت
فراوانی برای معرفی مسلمان واقعی دارمی و این رواایت نیز مربوط
بو عمل می ابشند و اب توجو بو عمل مسلمان را معرفی می کنند
نو از راه لسان ای قلب یعنی عمل معیار و مالک معرفی
اشخاص بو عنوان مسلمان واقعی می ابشد.
اخبار مذکور ىم از طریق ما و ىم از طریق عامو نقل شده اند،
در جلد  65حبار األنوار این تعابری در رواایت ذکر شده:

وجود دارد کو این تعابری در آهنا بکار رفتو" :من أصبح ومل يهتم
ابمور ادلسلمنی فليس مبسلم" و "من مسع رجال ينادی ای
للمسلمنی فلم جیبو فليس مبسلم" بو عنوان منونو چند خرب را

می خوانیم:
خرب اول﴿ :علي بن إبراىيم ،عن أبيو ،عن النوفلي ،عن السكوين،
عن أيب عبد اهلل عليو السالم قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليو

وآلو  :من أصبح ال يهتم أبمور ادلسلمنی فليس مبسلم.1﴾.

خرب دوم﴿ :عنو ،عن سلمة بن اخلطاب ،عن سليمان بن مساعة،
عن عمو عاصم الكوزي عن أيب عبد اهلل عليو السالم أن النيب
صلى اهلل عليو وآلو قال :من أصبح ال يهتم أبمور ادلسلمنی فليس
منهم ومن مسع رجال ينادي ای للمسلمنی فلم جیبو فليس

مبسلم.2﴾.

اخبار خیلی زاید ىستند منتهی چونکو این رواایت محل بر
استحباب شده بو آهنا توجو نشده و بو فقو ما وارد نشده اند
منتهی ما منی توانیم این اخبار اب این صراحت را کنار بگذارمی و
بنده معتقدم اگر بو این رواایت توجو شود وضع مسلماانن غری
از وضع فعلی خواىد بودو اب توجو بو این رواایت خیلی می توان
حبث کرد و جای چننی حبثهائی نیز حوزه ىای علمیو می ابشد،
بقیو حبث دباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی. ...

اول" :ادلؤمن للمؤمن مبنزلة البنيان يشد بعضو بعضا"
دوم" :مثل ادلؤمن يف توادىم وترامحهم كمثل اجلسد إذا اشتكى
بعضو تداعى سائره ابلسهر واحلمى".
سوم" :ادلؤمنون يد واحدة على من سواىم".

از طرق عامو نیز اخباری در کتب صحاح و کتب سنن آهنا ذکر
شده کو در مهو آهنا مسلمان اینطور معرفی شده کو " :ادلسلم

واحلمد هلل رب العادلنی و صلی اهلل علی

من سلم ادلسلمون من لسانو و يده"( .صحیح خباری جلد 5

دمحم و آلو الطاىرين

و جلد 6کتاب االمیان ،صحیح مسلم جلد  7کتاب االمیان،
سنن ابی داود جلد  3کتاب جهاد ،سنن ترمذی کتاب االمیان

 1اصول کافی ،مرحوم کلینی ،ج ،2ص ،361حدیث .3
 2اصول کافی ،مرحوم کلینی ،ج ،2ص ،361حدیث .5
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