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کتاب الفرائض واملواريث

ارث فرق خمتلف اسالمی از مهديگر

(ج )33

َّ ِ
ض ُه ْم
ين َك َف ُروا بَ ْع ُ
در سوره انفال اینطور ذکر شدهَ ﴿:والذ َ
ض ۚ إََِّّل تَ ْف َعلُوهُ تَ ُكن فِ ْتنَةٌ ِِف ْاْل َْر ِ
أ َْولِيَاءُ بَ ْع ٍ
سا ٌد
ض َوفَ َ
ِ
ي﴾ ،3ضمری "تفعلوه" بو تناصر و احتاد بر می گردد و
َكب ٌ



این یک ىشدار مهم از طرف قران برای مسلماانن
می ابشد یعنی اگر مسلماانن ابىم تناصر و احتاد نداشتو
ابشند در کل زمنی فتنو و فساد بوجود خواىد آمد و آیت
اهلل طباطبائی می فرماید االن چننی وحدتی نیست و ما فتنو
و فساد را می بینیم بنابراین حبث وحدت و احتاد مسلمنی
یک حبث قرانی مهم می ابشد.
خب و اما حبث روائی ،ما رواایت فراوانی دارمی کو داللت
دارند بر اینکو مسلماانن ابید اب ىم متحد ابشند و بو ىم
بدی نکنند و مهیشو بو ىم خوبی کنند کو ما منی توانیم بو
سادگی از کنار این رواایت بگذرمی ،در اصول کافی در
کتاب امیان و کفر چندین ابب در این رابطو منعقد شده کو
بسیاری از این رواایت بو عنوان حقوق مسلماانن نسبت بو
ىم ذکر شده اند کو خب این رواایت برای مردم بیان نشده
و در فقو ما نیز چون از مستحبات مشرده شده اند توجهی
بو آهنا نشده کو در نتیجو بنی مسلمنی اختالفات زایدی
اجیاد شده و خصوصا در زمان ما در بنی فَِرق خمتلف آن
فرقو ای کو شدیدا اب شیعو و حتی اب متام مسلمنی خمالف
است وىابیت می ابشد کو در حال حاضر دمشنان اسالم
نیز تالش می کنند کو وىابیت را در مقابل فرق اسالمی
خصوصا شیعو قرار بدىند و تقویت کنند لذا ما وىابیت را
مورد بررسی قرار می دىیم.
عالمو امینی رمحة اهلل علیو در الغدیر حبثی را در مورد ابن
تیمیو مطرح کرده ،ابن تیمیو اب عالمو حلی ىم عصر بوده،
عالمو حلی زمحات زایدی کشید و سلطان خدابنده را شیعو
کرد لذا کالً شیعو تقویت شد و ایشان مهیشو مراقب بود کو
سلطان خدابنده دوابره سنی نشود ،عالمو حلی کتب
فراوانی در دفاع از شیعو اتلیف کرده من مجلو "الفنی" و

حبثمان در این بود کو فقهاء ما فرمودند" :املسلمون
يتوارثون و إن اختلفوا فی املذاىب" و برای مسلمان بودن

شهادتنی را کافی و مسلماانن را یک ملت واحده دانستند.
امام رضوان اهلل علیو در حتریر الوسیلة چند طائفو مثل خوارج
و نواصب و غالة را از این حکم خارج دانستند.
اینکو ما می گوئیم مسلماانن ملت واحده ىستند یک حبث
قرانی ،کالمی ،فقهی ،روائی و اترخیی می ابشد ،قران کرمی
سعی می کند اب این بیان مطلب را تفهیم کند کو مسلماانن
ابید ابىم ارتباط و الفت و وحدت داشتو ابشند ،در سوره
ِ
ِ ِ
ني
حجرات اینطور ذکر شده کوَ ﴿:وإِن طَائَِفتَان م َن ال ُْم ْؤمنِ َ
امهَا َعلَى ْاْلُ ْخ َر ٰى
ت إِ ْح َد ُ
َصلِ ُحوا بَ ْينَ ُه َما ۖ فَِإن بَغَ ْ
اقْتَتَلُوا فَأ ْ
َّت تَِفيء إِ َ َٰل أ َْم ِر َِّ ِ
ت
اء ْ
فَ َقاتِلُوا الَِِّت تَ ْب ِغي َح َّ ٰ
اهلل ۚ فَإن فَ َ
َ
فَأَصلِحوا ب ينَهما ِِبلْع ْد ِل وأَق ِ
ْسطُوا ۖ إِ َّن َّ
ب
اهللَ ُُِي ُّ
َ
َ
ْ ُ َْ ُ َ
ِِ
ني﴾ 1و این دلیل بر این است کو قران کرمی برای
ال ُْم ْقسط َ
مسلماانن یک قدرتی قائل شده کو صلح و عدالت و
امنیت و آرامش را بنی مسلمنی اجراء کند و در آیو بعدی
اینطور فرموده﴿:إِ ََّّنَا الْم ْؤِمنو َن إِ ْخوةٌ فَأ ِ
َخ َويْ ُک ْم
ني أ َ
ُ ُ
ْ
َصل ُحوا بَ ْ َ
َ
َو اتَّ ُقوا َّ
اهللَ لَ َعلَّ ُک ْم تُ ْر ََحُو َن﴾ ،2آیت اهلل طباطبائی در
تفسری این آیو می فرماید دو نوع برادری دارمی؛ یک برادری
طبیعی کو ىر دو از یک پدر و مادر متولد شده اند و یک
برادری اعتباری دارمی کو شارع مقدس اعتباراً دو نفر را بو
عنوان برادر بو ىم پیوند داده و در اینجا مراد مهنی دومی
می ابشد و ىدف برقراری الفت و التیام و اخوت و احتاد
می ابشد.
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کتاب الفرائض واملواريث

"هنج احلق" و "منهاج الکرامة" ،وقتی کتاب منهاج الکرامة
متام شد آن را بردند و بو ابن تیمیو دادند و او نیز کتاب
منهاج السنة را اب ىتاکی و بی ادبی در ِ
رد منهاج الکرامة
نوشت مثال عالمو ابن مطهر است ولی ابن تیمیو بو ایشان
می گوید ابن خبیث! و تعابریی مهراه اب لعن و نسبتهای
دروغ و امثال ذلک در مورد عالمو و دارد ،خالصو چونکو
کتابش بر خالف کتب سنی و شیعو بود مردم محلو کردند
و ابن تیمیو را بو زندان انداختند و در زندان مرد ،بعدىا
شخصی بنام دمحم بن عبدالوىاب ظهور کرد و کتب ابن
تیمیو را احیاء کرد و عده ای نیز دور او را گرفتند و محایتش
کردند ات اینکو مسلک وىابیت را اجیاد و تقویت کرد و
اینها یک مصیبت بزرگی برای عامل اسالم می ابشند و االن
پول و قدرت و تبلیغات فراوانی دارند و اب مهنی پولشان
توانستو اند آمریکا و صهیونیسم را اب خودشان مهراه کنند و
اینها بو قدری اب شیعو دمشنی دارند کو کشنت ما را واجب
می دانند و مال و انموس ما را برای خودشان حالل
می دانند ،حاال برای اینکو بو عمق مطلب پی بربید مقداری
از کالم عالمو امینی در الغدیر درابره وىابیت را می خوانیم،
ایشان دو کتاب را ذکر می کند کو شیعو را خیلی کوبیده
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خب و اما عالمو امینی در مورد منهاج السنة و ابن تیمیو
نیز اینطور می فرماید« :منهاج السنة :إذا أردت أن تنظر
إَل كتاب مسى بضد معناه فانظر إَل ىذا الكتاب الذي

استعي لو اسم منهاج السنة وىو احلرى أبن يسمى،

منهاج البدعة.

وىو كتاب حشوه ضالَّلت وأكاذيب و حتكمات ،وإنكار
املسلمات ،وتكفي املسلمني ،وأخذ بناصر املبدعني،

ونصب وعداء حمتدم على أىل بيت الوحي عليهم
السالم ،فليس فيو إَّل تدجيل حمض ،ومتويو على احلقايق،
وحتريف الكلم عن مواضعو ،وقول ِبلبذاء ،ورمى

ِبملقذعات ،وقذف ِبلفواحش ،وحتكك ِبلوقيعة ،وحترش
ِبلسبابوإليك َّناذج منها:

 :1قال :من َحاقات الشيعة أهنم يكرىون التكلم بلفظ
العشرة أو فعل شئ يكون عشرة حَّت ِف البناء َّل يبنون

على عشرة أعمدة وَّل بعشرة جذوع وحنو ذلك ،لبغضهم
العشرة املبشرة إَّل علي بن أيب طالب ،ومن العجب أهنم
يوالون لفظ التسعة وىم يبغضون التسعة من العشرة .ج

 1ص ... .9الی آخر کالمو الشريف.».
ابن تیمیو مطالب فراوانی بر علیو شیعو دارد کو عالمو امینی
یک بو یک بیان می کند و از مهو آهنا جواب می دىد کو
مراجعو و مطالعو بفرمائید.
بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

اند ،کالم عالمو امینی رمحة اهلل علیو این است« :العقد
الفريد :قد ُيسب القارئ ْلول وىلة أنو كتاب أدب َّل

كتاب مذىب ،فيى فيو نوعا من النزاىة ،غي أنو مَّت
أهنى سيه إَل مناسبات املذىب جتد مؤلفو ذلك املهوس

املهملج ،ذلك اْلفاك اْلثيم ،قال  1ص :239

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی

 :1الرافضة يهود ىذه اْلمة يبغضون اَّلسالم كما يبغض

دمحم و آلو الطاىرين

اليهود النصرانية...الی آخر کالمو الشريف .4».عالمو
حدودا  04مورد از حرفهائی کو در عقدالفرید در مورد
شیعو زده شده را بیان کرده و بعد جواب داده کو مراجعو و
مطالعو بفرمائید.

 4الغدیر ،عالمه امینی ،ج ،7ص.37
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