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کتاب الفرائض واملواريث

(حفظو اهلل)

امهیت ارث در رواایت

( ج )1

خب و اما قبل از تعطیلی حبث قرار شد کو امسال حبثمان
از ارث ابشد کو کتاب بسیار مهمی می ابشد ،مقدمةً
مطالبی را عرض می کنیم ،اول اینکو در عنوان این کتاب



برخی گفتو اند "کتاب الفرائض" و برخی گفتو اند "کتاب

احلمدهلل رب العاملنی والصالة والسالم علی البشری النذير

املواريث" و بعضی ىا ىر دو را گفتو اند ،فرائض مجع
فریضو است و فریضو بو معنی مفروضو است و مفروضو
یعنی آنچو کو خداوند متعال قطعو قطعو کرده و تفصیل
داده زیرا کسی کو از دنیا می رود در حقیقت مالش قطعو
قطعو می شود و آن قطعات اتبع تعینی پروردگار متعال
ىستند بنابراین کتاب الفرائض یعنی علمی کو در آن قطعات
مال از جانب خداوند بعد از مرگ مورث معنی شده است.
اما مواریث نیز مجع مریاث است و اگر معنای مصدری
برای آن بگریمی یعنی کتابی کو در آن انسان بواسطو مرگ

والسراج املنری سیدان و نبینا أابالقاسم دمحم صلی اهلل علیو

و آلو و سلم و علی اىل بیتو الطیبنی الطاىرين املعصومنی
سیما بقیة اهلل فی االرضنی والعن علی اعدائهم امجعنی من
اآلن الی قیام يوم الدين.
خداوند متعال را شکر می کنیم کو عمده ی اشتغال مارا در
علم فقو کو بسیار علم شریف و مبارکی است قرار داده
است ،پیغمرب صلوات اهلل علیو و آلو فرمودند":إذا أراد ّ
اهلله
بِعبد خریا ف َّقهوه ِِف ال ّدي ِن" ،وقتی خداوند درابره کسی اراده

دیگری مسحق ارث بردن از مال او می شود "استحقاق

خری فرماید ،وی را در امر دین فقیو و داان می کند و

انسان مبوت اآلخر بنسب أو سبب شیئا" ،اما بعضی ىا

حضرت جواد علیو السالم فرمودند":التفقو مثن لکل غال و

ىر دو را ذکر کرده اند "کتاب الفرائض واملواريث" ،کو

سلم الی کل عال" ،تفقو و آگاىی دینی هبای ىر کاالی

بنده نوشتو ام در شرایع ،خالف ،قواعد و خمتلف "کتاب
الفرائض" ذکر شده و عده ای دیگر مثل نراقی در مستند
گفتو اند "کتاب املواریث" و اما شیخ در مبسوط ىر دو را
گفتو "کتاب الفرائض واملواریث" ،خالصو فرقی منی کند و
مقصود مهان است کو بو عرض حمرتم رسید.
دوم اینکو این علم بسیار اب امهیت است لذا شیخ در
مبسوط رواایتی را در ابب امهیت ارث نقل کرده من مجلو
این دو خرب؛

گرانقدر و نردابن ترقی برای جایگاىهای بلند اپیو است،
خالصو خداوند متعال را شاکرمی.
فقو ما در واقع بو خداوند متعال بر می گردد کما اینکو امام
يث
صادق علیو السالم در این رابطو فرمودند":ح ِديثِي ح ِد ه

يث
يث ج ِّدي ح ِد ه
يث ج ِّدي و ح ِد ه
يث أِب ح ِد ه
أِب و ح ِد ه
يث ا ْحلهس ْ ِ
ا ْحلهس ْ ِ
يث ا ْحلس ِن
يث ا ْحلس ِن و ح ِد ه
نی ح ِد ه
نی و ح ِد ه
يث
يث أ ِم ِری ال هْم ْؤِمنِنی ح ِد ه
يث أ ِم ِری ال هْم ْؤِمنِنی و ح ِد ه
ح ِد ه
هلل ق و هل ا َِّ
يث رس ِ ِ
رس ِ ِ
ِ
هلل ع َّز و جل"
ول ا َّ ْ
ول ا َّهلل و حد ه ه
ه

خرب اول﴿:روي عن النيب صلى اهلل علیو و آلو أنو قال :

تعلموا الفرائض(ارث) ،و علموىا الناس ،فإهنا نصف

بنابراین متام آنچو کو در احادیث ما از اىل بیت علیهم
السالم نقل شده بو قول اهلل عز و جل بر می گردد و این
فقط بو فقو ما کو فقو اىل بیت علیهم السالم است
اختصاص دارد و دیگر فقو ىا اینطور نیستند بنابراین
خداوند متعال را شکر می کنیم کو توفیق و سعادت ما این
است کو اشتغال عمده ما اشتغال فقهی می ابشد.

العلم ،و ىو ينسى ،و ىو أول شيء ينتزع من أميت﴾،1
اولنی چیزی کو از امت من گرفتو می شود مهنی ارث است
و علتش این است کو بعد از پیغمرب خدا چند چیز بوجود
آمد کو مهگی اب ارث منافات دارند؛ خیرب را غصب کردند،
 1مبسوط ،شیخ طوسی ،ج ،4ص ،76کتاب الفرائض والمواریث.
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کتاب الفرائض واملواريث

(حفظو اهلل)

فدک را غصب کردند کو حضرت فاطمو زىراء سالم اهلل
علیها وقتی بو مسجد آمد بو ابوبکر فرمود تو ارث می بری
اما من ارث منی برم؟ مهو پیغمربان از ىم ارث می بردند اما
من ارث منی برم؟ خالصو خیرب و فدک را غصب کردند،

امهیت ارث در رواایت

( ج )1

مقدره زائد بر مال ابشند ای ابلعکس و تعصیب یعنی اینکو
برای عصبو ارث قائلند ،صاحب جواىر می فرماید این دو
مسئلو از مهان غصب خالفت سرچشمو می گرید ،علی
أی حال در ابب ارث در  2;8مورد ما اب عامو اختالف
دارمی و چون ارث مربوط بو مال است مردم عنایت زایدی
بو مال دارند در احادیث و کتب ما سوال و جواهبای
زایدی شده و مسئلو خیلی روشن شده است ،بنابراین در
ارث بیشرت از مهو ابواب فقهی بنی ما و عامو اختالف نظر
وجود دارد و إن شاء اهلل فردا احادیثی را خواىیم خواند کو
اىل بیت علیهم السالم فرمودند اگر روزی ما قدرت پیدا
کنیم اب مششری اینها را وادار می کنیم بو آنچو کو فقو ما
اقتضاء می کند عمل کنند ،مثال در طالق ما می گوئیم اوال
ابید در طهر غری مواقعو ابشد و اثنیا اب صیغو خاصی ابشد
و اثلثا ابید دو شاىد عادل حاضر ابشند و بشوند اما اىل
تسنن ىیچکدام از اینها را شرط منی دانند و بعالوه در مورد
سو طالقو کردن زن و بعد از آن نیز اب عامو اختالف نظر
دارمی.
بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

بعالوه یک حدیثی جعل کردند کو "حنن معاشر األنبیاء ال
نورث و ما تکرانه صدقة" و اولنی کسی کو این حدیث را
گفت ابوبکر بود و مهنی را وسیلو و هبانو ای برای غصب
فدک و خیرب کردند و گفتند ىرچو از پیغمرب خدا ابقی
مانده بیت املال است ،این یک حدیث جمعول است زیرا
چطور می شود پیغمرب چننی حدیثی فرموده ابشد اما فاطمو
زىراء و حضرت امریاملومننی سالم اهلل علیهما آن را ندانند
ولی ابوبکر بداند؟! بعالوه این حدیث بر خالف نص قران
می ابشد.
خرب دوم﴿:و روى عبد اهلل بن مسعود أن النيب صلى اهلل
علیو و آلو قال :تعلموا القرآن و علموه الناس و تعلموا
الفرائض و علموىا الناس فإين امرؤ مقبوض ،و سیقبض
العلم و يظهر الفنت حىت خيتلف الرجالن ِف فريضة و ال

جيدان من يفصل بینهما﴾.2

در مورد این رواایت ابید عرض کنیم کو عالوه بر کتب ما
این اخبار در کتاب سنن بیهقی نیز ذکر شده ،سنن بیهقی
تقریبا مانند وسائل ماست و در آن احادیث عامو در ابواب
خمتلف ذکر شده و بسیار کتاب مهمی می ابشد ،در جلد
< صفحو  802ات  802این دو حدیث ذکر شده.
صاحب جواىر در جلد  92جواىر  :9جلدی حبث ارث
را مطرح کرده و رواایت مذکور را نقل کرده.

واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

نکتو :بنی ما اىل تسنن در ابواب خمتلف فقو اختالفاتی
وجود دارد اما در ابب ارث و طالق اختالفات از مهو
ابواب فقهی بیشرت است 208 ،مورد در طالق و 2;8
مورد در ارث بنی ما و عامو اختالف وجود دارد ،آهنا "عول
و تعصیب" را قائلند ،عول یعنی اینکو سهم ىا و فرائض
 2مبسوط ،شیخ طوسی ،ج ،4ص ،76کتاب الفرائض والمواریث.
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