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مطلق آن ولی است/خواه از نسل عمر خواه از علی
است!  ،خالصو صوفیو احنرافات زایدی دارند و یکی از
آهنا این فرقو گناابدیو می ابشد و علتشم ىم دور افتادن



آهنا از فرىنگ قران و فرىنگ اىل بیت علیهم السالم
می ابشد.
بعضی از تعابری مسئوالن در مورد صوفیو کو گفتو شده

در رابطو اب جراین صوفیو کو در هتران بو وقوع پیوست
مطالبی را عرض خواىیم کرد ،بنده در سال گذشتو در
حبث وقف بو مناسبت وقف بر فَِرق عرض کردم کو دتام
فَِرق  27گانو ادعایی صوفیو منحرف ىستند و جالب
اینکو ىرکدام از آهنا دیگری را تکفری می کنند و تنها

اینها عاقل و معتدل ىستند درست نیست ،نو اینىا
ابطل و منحرف ىستند و دروغ می گویند ،اینها از اول
اب انقالب نبودند و در دوران دفاع مقدس ىم حضور
نداشتواند.

وجو مشرتک دتام آهنا این است کو دمشن اىل بیت
علیهمالسالم می ابشند ،امام صادق علیوالسالم فرموده

شهادت شهدای نریوی انتظامی و بسیج را تسلیت
عرض می کنیم ،نریوی ىای انتظامی و بسیج
خدمتگزاران صادقی ىستند کو بسرت امنیت را در جامعو

"إهنم أعدائنا" و رواایت زایدی در مذمت و انتقاد از
صوفیو دارمی ،مقدس اردبیلی در حدیقة الشیعو و
صاحب وسائل در رسالو ای جداگانو و مریزای قمی در
جامع الشتات و در مهچننی جلد  31شرح هنج البالغو
خوئی احنرافات این فَِرق صوفیو را بیان منودهاند.

اجیاد میکنند و این امنیت را حفظ میکنند لذا ىرچو
سریعرت ابید بو جرائم و جناایت آهنا رسیدگی شود و
عامالن این جناایت ابید قصاص شوند.
خب و اما حبثمان در قتل بو عنوان یکی از موانع ارث

صوفیو چهرهسازی و چهرهآرایی میکنند و کرامات و
سخنان اىل بیت علیهم السالم را سرقت کرده و بو انم
خود چاپ میکنند ات چهرهآرایی کنند و عمده اینىا

بود ،عرض کردمی کو آایت  33و  37از سوره نساء و
مهچننی آیو آخر از سوره نساء عمومات ارث می ابشند
کو در مواردی مثل کفر و قتل از آهنا ختصیص خورده
اند لذا گفتیم کو کافر از مسلمان و مهچننی قاتل از

ریشو در دوران ائمو علیهم السالم دارد کو بنیامیو و
بنیعباس آهنا را درست و تقویت میکردند ات اىل بیت
علیهمالسالم را حتتالشعاع قرار دىند و خودشان
حکومت کنند.

مقتول ارث منی برد ،بنابراین قاتل ختصیص خورد و از
حتت عمومات ارث خارج شد ولی این خمصص خودش
مطلقی است کو مقید شده بو این صورت کو مطلق

بنده حاالت یک یک اقطاب و بزرگان صوفیو را مطالعو
کردم و دتام احنرافات و لغزشهای آهنا را در سو جلد
نوشتو ام.

قاتل دمنوع از ارث نیست بلکو قاتل عمداً و ظلماً از
ارث دمنوع می ابشد و قاتل ٍ
حبق و خطائی ارث می برد.
چند حبث ابقی مانده:
اول اینکو در قتل و ای جناایت خطائی دیو بر عهده

یکی از بزرگان آهنا مولوی می ابشد کو احنرافاتی دارد
من مجلو اینکو در شعری گفتو" :آزمایش ات قیامت دائم
است/پس بو ىر دوری ولیی الزم است/پس امام حی

عاقلو می ابشد البتو جای این حبث در کتاب دایت
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می ابشد  ،عاقلو اقوام أبی مثل پدر و جد و برادر
می ابشند و این حکم نیز تعبدی است و مقدار زایدی
از فقو ما تعبدی می ابشد البتو گاىی خود معصوم

می ابشد منتهی امام رضوان اهلل علیو در مسئلو  5از
حتریر الوسیلو فرموده آای إخوه و أخوات اُمی خبصوصو از
دیو ارث منی برند ای اینکو این یک معیار و مالک است

علت حکم را بیان کرده وگاىی علت بیان نشده ولی
عقل ما علت حکم را می فهمد و گاىی نیز تعبدی
حمض می ابشد کو ما آن را از معصوم قبول می کنیم،

برای اینکو بگوئیم کالً متقربنی بو اُم اعم از إخوه و
أخوات و جدوده و خئولو از دیو ارث منی برند؟ ایشان
می فرمایند إخوه و أخوات چون در رواایت ذکر شده

کتابی دارمی بنام جامع عباسی کو اتلیف شیخ هبائی
می ابشد و در آن مسائل فقهی را بو زابن فارسی دستو
بندی کرده و ظاىرا بو دستور شاه عباس این کتاب را
اتلیف کرده ،در جامع عباسی وقتی بو حبث دیو و عاقلو

اند قطعا ارث منی برند اما در مورد الباقی متقربنی بو اُم
هبرت است کو صلح شود یعنی اب وراث دیگر صلح
شود.
مطلب دیگر اینکو در ابب  31از ابواب مریاث کو در

می رسد اینطور نوشتو شده کو شیخ هبائی وقتی حبث
دایت را می گفت شاه عباس در درس شیخ حضور پیدا
کرد و گفت بو چو مناسبتی شخصی مرتکب قتل ای

صفحو  192از جلد  32وسائل واقع شده اینطور گفتو
شده کو دیو در حکم مال میت می ابشد و این مطلب
درست است.

جنایت خطائی شده ولی عاقلو او ابید دیو اش را
بپردازند؟ شیخ فرمود عاقلو بزرگان خانواده و قوم ىستند
لذا ابید از ىر نظر مواظب افراد قوم خود ابشند و وقتی
یکی از افراد آهنا رفتو و مرتکب قتل ای جنایت شده

این مطالب از حبثهای مربوط بو قتل ابقی مانده بود کو
امروز خدمتتان عرض کردمی و از فردا بو سراغ موانع
دیگری کو برای ارث ذکر شده خواىیم رفت إن شاء اهلل
تعالی. ...

معلوم می شود کو عاقلو او کواتىی کرده اند لذا شارع
مقدس برای آهنا جرمیو ای قائل شده ات در تعلیم و
تربیت و مواظبت و اداره و تدبری افراد زیر دستشان
دقت داشتو ابشند و از طرفی این یک حکم تعبدی

واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحمو آله الطاهرين

" توجه "

می ابشد.
مطلب دوم اینکو در وسائل چندین ابب درابره ارث
بردن از دیو دارمی کو احکام آهنا تعبدی ىستند من مجلو

کاانل رمسی حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی(حفظه
اهلل):

ابب  31از ابواب مریاث کو در صفحو  191از جلد
 32وسائل  71جلدی واقع شده است و عنوان ابب
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این است" :أن الدية يرثها من يرث املال إال اإلخوة

مهدانی(حفظه اهلل):

واألخوات من االام" کو خب این حکم تعبدی
می ابشد و رواایت این ابب مورد عمل فقهاء ما نیز
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