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کتاب الفرائض واملواريث

ارث فرق خمتلف اسالمی از مهديگر

(ج )16

منی توانیم کسانی کو از روی ىوا و ىوس برای خودشان مذىب
و دین درست کرده اند را مسلمان بدانیم.
یکی از فرقو ىائی کو استثناء شده و امام رضوان اهلل علیو نیز در
کالمشان ذکر کردند خوارج می ابشند و ما امروز مقداری
درابره خوارج حبث خواىیم کرد.
در جنگ صفنی کو بسیار جنگ مهمی بود معاویو کو در
آستانو شکست بود بو عمروعاص گفت کاری بکن ات شکست
خنورمی ،عمروعاص گفت امشب متام قران ىا را بیاورید ،فردا
صبح قران ىا را بو پرچم ىائی بستند و وقتی لشگر امریاملومننی
علیو السالم آمدند اب قران ىای روی نیزه مواجو شدند ،لشگر
معاویو بو آهنا گفتند مشا بروی قران مششری می کشید؟ بیایید این
قران را بنی خودمان َح َکم قرار بدىیم ،عده ای در بنی لشکر
امریاملومننی علیو السالم بودند کو اب دیدن این صننو گفتند ابید
جنگ متوقف شود ،خالصو گفتند یک نفر از طرف معاویو و
یک نفر ىم از طرف امریاملومننی علیو السالم َح َکم شود ،جنگ
آرام شد و از این طرف ابو موسی اشعری و از آن طرف
عمروعاص بو عنوان حکم معنی شدند و عمرو عاص ابعث شد
ابوموسی اشعری فریب خبورد و ابالخره خوارج دیدند نتیجو
حکمیت فرمانروائی معاویو می شود لذا عده زایدی پشیمان
شدند و گفتند اصال حکم الزم نیست بلکو "احلکم هلل" و بعد
کم کم خروج کردند و گفتند اصال حکم و رىرب و امام معنایی
ندارد بلکو ابید بو مهنی قران عمل شود یعنی از ریشو منکر
امامت شدند و بو حضرت امری علیو السالم گفتند ما توبو کردمی
مشا ىم ابید توبو کنید ،خالصو حضرت در دو جای هنج
البالغو در مورد خوارج صنبت فرمودند:



حبثمان در این بود کو در اکثر کتب فقهی ما اینطور گفتو شده

کو" :املسلمون يتوارثون و إن اختلفوا فی املذاىب" .

امام رضوان اهلل علیو در حتریرالوسیلة اینطور فرموده«:مسألة : 8

املسلمون يتوارثون وإن اختلفوا يف املذاىب واألصول

والعقائد ،فريث ا﵀ق منهم عن املبطل وابلعكس ومبطلهم عن
مبطلهم ،نعم الغالة ا﵀كومون ابلكفر واخلوارج والنواصب

ومن أنكر ضروراي من ضرورايت الدين مع االلتفات وااللتزام

بالزمو كفار أو حبكمهم ،فريث املسلم منهم وىم ال يرثون

منو.1».

صاحب جواىر رواایتی را از اصول کافی نقل کردند و فرمودند
مالک مسلمان بودن مهنی است کو کسی شهادتنی را بگوید
ولی بعدا در نقل قول ىا از بعضی مثل شیخ مفید در مقنعة و
مفتاح الکرامو و سیوری کو مهان فاضل مقداد است نقل خالف
کرد کو اشاعره و جمربه و مشبو خوارج و نواصب و غالة از
مسلماانن ارث منی برند و استثناء شده اند.
در دوجای قران کرمی یعنی در سوره انعام و سوره روم بو
مسلماانن خطاب شده مثل کسانی نباشید کو فرقو فرقو شده
ِ
الصالةَ َو ال تَ ُکونُوا ِم َن
َقيموا َّ
اندُ ﴿:م َ
نيبني إِل َْيو َو اتَّ ُقوهُ َو أ ُ
ِ َّ
ذين فَ َّرقُوا دينَ ُه ْم َو کانُوا ِشيَعاً ُک ُّل ِح ْز ٍ
ب
ال ُْم ْش ِر َ
کني()13م َن ال َ
2
َّ
ِ
ذين فَ َّرقُوا دينَ ُه ْم َو کانُوا
ِبا لَ َديْ ِه ْم فَ ِر ُحو َن( ﴾)13و ﴿إِ َّن ال َ
ت ِم ْنهم يف َشي ٍء إِ ََّّنا أَمرىم إِ ََل َِّ
ِ
اهلل ُُثَّ يُنَبِّئُ ُه ْم ِِبا کانُوا
ُُْ ْ
َس َ ُ ْ
شيَعاً ل ْ
ْ
يَ ْف َعلُو َن﴾ ، 3آیت اهلل طباطبائی صاحب تفسری املیزان در اینجا
می فرماید قران کرمی بو آهنائی کو از روی ىوا و ىوس دین
درست کردند ای ىوا و ىوس خوشان را در دین داخل کردند می
فرماید این کار را نکنید دین یک قوانینی است کو فقط از خدا
ابید گرفتو شود و میزان در دین اصول و عقیده می ابشد لذا ما

اول﴿ :ومن كالم لو عليو السالم يف اخلوارج ملا مسع قوهلم" :ال

حكم إال هلل" قال عليو السالم :
ِِ
َكلِمةُ ح ٍّق ي ر ِ ِ
هلل .و ِ
ىؤالَ ِء
لك َّن ُ
َ َ َُ ُ
اد ِبَا َابط ٌل! نَ َع ْم إِنَّوُ الَ ُح ْك َم إِالَّ ّ َ
ِِ
ِ
َّاس ِمن أ َِمري ب ٍر أَو فَ ِ
اجر
َّ ْ
يَ ُقولُو َن :الَ إِ ْم َرةَ إِالَّ ّهللَ .وإِنَّوُ الَبُ َّد للن ِ ْ
يَ ْع َم ُل ِيف إِ ْم َرتِِو ال ُْم ْؤِم ُنَ ،ويَ ْستَ ْمتِ ُع فِ َيها الْ َكافِ ُرَ ،و يُبَلِّ ُغ اهللُ فِ َيها
السبُ ُل،
االج َلَ ،وُُْي َم ُع بِ ِو الْ َف ْيءَُ ،ويُ َقاتَ ُل بِ ِو ال َْع ُد ُّوَ ،و ََت َْم ُن بِ ِو ُّ
َ

 1تحریرالوسیلة ،اهبم خوینی(ره) ،ج ،2ص ،633هسئلو .8
 2سوره روم آیه  13و .13
 3سوره انعبم ،آیو .951
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ِِ ِ ِ ِ ِ
اح ِم ْن
يح بَ ّّرَ ،ويُ ْس ََ
َت َ
ي; َح ََّّت يَ ْس ََِت َ
َويُ ْؤ َخ ُذ بو للضَّعيف م َن الْ َق ِو ِّ
فَ ِ
اجر.4﴾.
اصل کالم خوارج بو انکار امامت و رىربی بر می گردد ،آهنا
می کنیم
می گفتند ما قران را می گذارمی و بو آن عمل
"حسبنا کتاب اهلل" ،شعار خوارج "ال حکم إال هلل" بود کو خب
حکم نیز دو معنی دارد؛ یکی اینکو حکم متعلق بو خداست،
بلو قواننی زندگی مهیشو از طرف خداوند معنی می شود اما
معنای دیگر حکم حکومت و رىربی و فرمانروائی است کو
خوارج منکر آن بودند لذا حضرت فرمودند "کلمة حق یراد هبا
الباطل".

ارث فرق خمتلف اسالمی از مهديگر

(ج )16

بسیار اپفشاری داشتند ولی حافظ قران و بر روی پیشانی
ىایشان اثر سجود بود و دستهایشان خباطر سجده ىای طوالنی
پینو بستو بود و یکی از بالىای اسالم انب مهنی مقدسنی
ىستند کو حاال امریاملومننی علیو السالم اب اینها مواجو شده
است.
خوارج بو جنگ امریاملومننی علیو اسالم آمدند کو سید رضی در
کالم  51جراین این جنگ را ذکر کرده و اینطور فرموده﴿ :ل َّما
َع َزَم َعلى َح ْر ِ
قيل لَوَُّ :
وم َع ََبوا ِج ْس َر
ب ْ
إن الْ َق َ
اخلَوار ْ
ِجَ ،و َ
الن َّْه َروان!
مصا ِرعهم دو َن النُّطْ َف ِة ،و ِ
ك
ت ِم ْن ُه ْم َع َ
ش َرةٌَ ،والَ يَ ْهلِ ُ
اهلل الَ يُ ْفلِ ُ
َ َ ُُ ْ ُ
َ
ش َرةٌ.
ِم ْن ُك ْم َع َ

آدرس کالم  00در شروح هنج البالغو :شرح خوئی جلد 4

صفنو  ،381شرح اب ابی احلدید جلد  3صفنو  ،113شرح
فی ظالل جلد  3صفنو  ،351شرح حبرانی جلد  3صفنو
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مورد دومی کو حضرت درابره خوارج صنبت فرمودند و بسیار
شدیدتر از مورد اول است کالم  58می ابشد کو حضرت
َصابَ ُك ْم
فرموده﴿ :ومن كالم لو عليو السالمَ :كلَّ َم بِ ِو ْ
اخلَوارِج :أ َ
ِ
ِ ِ
هلل و ِجه ِ
ِ
ِ
ادي
(آبر) .أَبَ ْع َد إِميَ ِاِن ِاب َ َ
َحاص ٌ
بَ ،والَ بَق َي م ْن ُك ْم آث ٌر ٌ
ول ِ
َم َع ر ُس ِ
اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم ،أَ ْش َه ُد َعلَى نَ ْف ِسي
َ
ِ
ِ
ِ
ين! " ،فَأُوبُوا َش َّر
ِابلْ ُك ْف ِر! " ،لَ َق ْد ظَلَل ُ
ْت إذاً َوَما أ َََن م َن ال ُْم ْهتَد َ
َمآبَ ،و ْارِج ُعوا َعلَى أَثَ ِر اال ْع َق ِ
اب أ ََما إِنَّ ُك ْم َستَ ْل َق ْو َن بَ ْع ِدي ذُالِّ
َش ِامال ،وسيفاً قَ ِ
اطعاً ،وأَثَرةً ي ت ِ
َّخ ُذ َىا الظَّالِمو َن فِي ُك ْم ُسنَّةً.5﴾.
َ َْ
َ َ َ

يعين ابلنطفة ماء النهر ،وىي أفصح كناية عن املاء و إن كان

مضي ما
كثرياً مجاً .و قد أشرَن إىل ذلك فيما تق ّدم عند
ّ
أشبهو.6﴾.

بعد از جنگ و کشتو شدن خوارج حضرت در مورد آهنا اینطور

فرموده ﴿ :ملا قتل اخلوارج فقيل لو :اي أمري املؤمنني ،ىلك

القوم أبمجعهم!
َكالَّ و ِ
ِ ِ
ب ِ ِ
س ِاء
اهلل; إِنَّ ُه ْم نُطَ ٌ
ف ِيف أ ْ
َ
َصالَ ِ ّ
الر َجالَ ،وقَ َر َارات النّ َ
ِ
ِ
ِ
ُصوصاً
ُكلَّ َما ََنَ َم م ْن ُه ْم قَ ْر ٌن قُط َعَ ،ح ََّّت يَ ُكو َن آخ ُرُى ْم ل ُ
ني.7﴾.
َسالَّبِ َ
و ابالخره در تتمو حضرت اینطور فرمودند﴿ :وقال عليو
ِج بَ ْع ِدي;
السالم فی اخلوارج  :الَ تُ َقاتِلُوا (تقتلوا) ْ
اخلََوار َ
فَ لَيس من طَلَب ا ْْل َّق فَأَ ْخطَأَه( ،فأعطى) َكمن طَلَب الْب ِ
اط َل
ُ
َْ َ َ
َ َ
ْ َ َْ
8
فَأَ ْد َرَكوُ .يعين معاوية و أصحاب. ﴾.
خب برای منونو خوارج را عرض کردمی کو یکی از امهات مسائل
اسالم یعنی امامت را انکار کردند و گفتند "حسبنا کتاب اهلل" و
"ال حکم إال هلل" و قطعا اینها ابطل ىستند.
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی . ...

آدرس کالم  88در شروح هنج البالغو :شرح خوئی جلد 4

صفنو  ، 151شرح حبرانی جلد  3صفنو  ،353شرح ابن ابی
احلدید جلد  4صفنو  ،331شرح فی ظالل جلد اول صفنو
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خوارج بو نصینتهای امریاملومننی علیو السالم توجو نکردند حتی
حضرت ابن عباس را فرستاد کو اب آهنا صنبت کند و بو او
گفت خیلی از قران نگو بلکو از سنت و کلمات پیغمرب
برایشان بگو زیرا درد این است کو خوارج مقدسینی بودند کو
فرىنگشان بسیار اپینی بود و بر سر اعتقاد ابطل خودشان

واْلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

 6نهج البالغو ،تنظین هرحوم دشتی ،ص ،03کالم .51
 7نهج البالغو ،تنظین هرحوم دشتی ،ص ،48کالم .34
 8نهج البالغو ،تنظین هرحوم دشتی ،ص ،48کالم .39

 4نهج البالغو ،تنظین هرحوم دشتی ،ص ،63کالم .04
 5نهج البالغو ،تنظین هرحوم دشتی ،ص ،03کالم .58

2

