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کتاب الفرائض واملواريث

(حفظو اهلل)

امهیت ارث در رواایت

( ج )2

ابب  5از ابواب مووبات اإلرث ذکر کرده و عنوان ابب این



است":وجوب جَب الوايل الناس على الفرائض الصحیحة" .

خرب اول﴿:دمحم بن يعقوب ،عن دمحم بن حيىي ،عن أمحد بن
دمحم ،وعن علي بن إبراىیم ،عن أبیو مجیعا ،عن ابن أيب عمري،

عن ىشام بن سامل ،عن أيب عبد اهلل علیو السالم قال :ال

در حبث دیروز چند حدیث از پیغمرب صلوات اهلل علیو و آلو
درابره ارث خواندمی کو فرمودند بعد از من بو زودی تبدل و
تغیی در مئللو ارث بووود خواىد آمد و از این موضوع اظهار
ّ
اتسف می کردند و ما نباید از این بو زودی کو حضرت فرموده
بو سادگی بگذرمی و عبور کنیم ،دو خرب از شیخ در مبئوط
خواندمی و عرض کردمی کو این دو خرب در ولد  8سنن بیهقی
نیز ذکر شده اند.
حبث ما در ولد  35مئالک طبع ودید و ولد  36رایض
طبع ودید و ولد  53وواىر طبع ودید مطرح شده است و
فقهاء ما نیز این دو حدیث را ذکر کرده اند و اما حبث در
توویو و معنای این دو خرب است کو حضرت فرمودند بو زودگی
تبدل و تغ ّیی در ارث بووود خواىد آمد منظور چیئت؟
منظور فتنو ىائی بود کو بووود آمد ،بعد از پیغمرب اولنی چیزی
تغی بووود آمد یمنی مئللو ارث بود،
کو در آن تبدل و ّ
حضرت امی علیو الئالم در خطبو شقشقیو می فرماید
ص ََْبت َوِف ال َْع ْ ِ
ي قَ ًذىَ ،وِف ا ْْلَل ِْق َشجاً ،أ ََرى ت َراثِي
﴿:فَ َ

يستقیم الناس على الفرائض( 374مئللو در ارث) والطالق(324

مئللو در طالق) إال ابلسیف﴾.2

خرب اب دو نصفو سندی کو کلینی ذکر کرده و بو ىم پیوند داده
سنداً صحیح است بلکو در اعلی دروو صحت قرار دارد.
خرب دوم﴿:وعن محید بن زاید ،عن اْلسن بن دمحم بن مساعة،
عن بعض أصحابو عن إبراىیم بن دمحم بن إمساعیل ،عن درست
بن أيب منصور ،عن معمر بن حيىي ،عن أيب جعفر علیو السالم

قال :ال تقوم الفرائض والطالق إال ابلسیف﴾.3

سند حدیثُ :حید بن زاید از اساتید کلینی و مهم است ،حئن
بن دمحم بن مساعة واقفی است ولی ثقو می ابشد ،عن بعض
اصحابو خرب را مرسل بو اهبام واسطو می کند ،ابراىیم بن دمحم بن
امساعیل توثیق نشدهُ ،د ُرست بن أبی منصور کلمو فارسی ىئت
کو بو عربی برده و اسم این شخص می ابشد کو موثق ىم
می ابشد ،معمر بن حییی نیز ثقو می ابشد.

خرب سوم﴿:وعن علي بن إبراىیم ،عن دمحم بن عیسى ،عن

نَ ْهباً﴾ ،1این خطبو شقشقیو نشان می دىد کو حضرت امی
علیو الئالم ات آخر عمر شریفشان انراحتی داشتند منتهی خباطر
مصاحل اسالم صرب می کردند برخی از مغرضنی گفتند این خطبو
و حتی خود هنج البالغو را سید رضی وعل کرده و از کلمات
خود سید رضی می ابشد! اما عالمو امینی رضوان اهلل علیو در
الغدیر از  48کتاب از کتب اىل سنت کو قبل از تولد سید
ِّ
أی حال
رضی نوشتو شده خطبو شقشقیو را نقل می کند ،علی ّ
الزم است برای روشن شدن احادیث مذکور کلمات اىل بیت
علیهم الئالم را خبوانیم.
در کلمات اىل بیت علیهم الئالم رواایتی ووود دارد کو
صاحب وسائل نیز آهنا را در ولد  39وسائل  42ولدی در
1

حيىي اْلليب ،عن شعیب اْلداد ،عن بريد الصانع [يزيد
الصائغ] قال :سألت أاب عبد اهلل علیو السالم عن النساء ىل

يرثن رابعا؟(مجع ربع است و ربع بو غی منقول مثل ابغ و خانو گفتو می

شود)فقال :ال ولكن يرثن قیمة البناء قال :فقلت :فان الناس
ال يرضون هبذا قال :فقال :إذا ولینا فلم يرض الناس بذلك

ضربناىم ابلسوط فإن مل يستقیموا ضربناىم ابلسیف﴾.4
2

وسائل الشیعو ،شیخ حر عاملی ،ج ،39ص ،633ابواب مووبات اإلرث ،ابب ،5

حدیث  ،3ط اإلسالمیة.
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وسائل الشیعو ،شیخ حر عاملی ،ج ،39ص ،633ابواب مووبات اإلرث ،ابب ،5
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4

هنج البالغو ،تنظیم مرحوم دشتی ،ص ،3خطبو شقشقیو.
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علت على مؤمن؟ مث دان منو فسلم علیو فرد ورد القوم السالم

ات شعیب احلداد سند خوب است اما برید الصانع توثیق نشده.
این حبث زمانی بووود آمد کو آن دو نفر(پدر عایشو و پدر
حفصو)را بردند در خانو پیغمرب و کنار حضرت دفن کردند اب
اینکو ما می گوئیم زن از اصل خانو ارث منی برد خب حاال
چطور می شود این مطلب را درست کرد؟! حاال بعدا بیشرت
توضیح خواىیم داد.
وقتی کو خواستند حضرت جمتبی علیو الئالم را دفن کنند عایشو
سوار بغل(اسرت) شد آمد و گفت منی گذارم او را در خانو

أبمجعهم  ،فقال  :ای أابحنیفة رمحك اهلل إن يل أخا يقول  :إن

خريالناس بعد رسول اهلل علي بن أيب طالب  ،وأان أقول  :إن
أاببكر خري الناس وبعده عمر  ،فما تقول أنت رمحك اهلل؟
فأطرق ملیا مث رفع رأسو فقال  :كفى مبكاهنما من رسول اهلل

كرما وفخرا  ،أما علمت أهنما ضجیعاه ف قَبه  ،فأي حجة
أوضح لك من ىذه؟ فقال لو فضال  :إين قد قلت ذلك

الخي  ،فقال  :واهلل لئن كان املوضع لرسول اهلل دوهنما فقد

پیغمرب دفن کنید ،ابن عباس بو او گفت" :جتملت تبللت و لو

ظلما بدفنهما ف موضع لیس هلما فیو حق  ،وإن كان املوضع

عشت تفیلت  /لك التسع من الثمن و ىف الكل تصرفت"
یعنی اى عایشو روزى سوار شرت شدى(مجل)  ،روز دیگرى ىم
قاطر سوارى شدی  ،اگر دباىن  ،سوار فیل ىم خواىى شد! تو
از ىشت یك ارث خانو پیغمرب ،یك هنم مى برى  ،وىل یمو را
تصرف كردى! ،قران فرموده اگر میت ولدی داشتو ابشد یک
ىشتم از مالش برای یمئرش است و شکی نیئت کو پیغمرب
فاطمو زىراء سالم اهلل علیها را داشتو لذا عایشو فقط یک ىشتم
ارث می برد و از طرفی پیغمرب نو یمئر داشت لذا ابید یک
ىشتم را بنی نو نفر تقئیم کنند کو می شود  94سهم و عایشو
اگر درست بگوید یک ىفتادو دوم از خانو پیغمرب سهم دارد و
خانو حضرت نیز بئیار کوچک بوده و طبق این تقئیم مذکور
عایشو و حفصو سهم بئیار کوچکی از خانو پیغمرب داشتو اند
اما چندین مرت را گرفتو و پدرانشان را در آجنا دفن کرده اند! و
از طرفی عایشو از دفن امام جمتبی علیو الئالم در خانو پیغمرب
ولوگیی کرد البتو خود امام جمتبی علیو الئالم وصیت کرده بود
کو خونریزی نشود.
در تتمو مطلب خربی را از حبار نقل می کنیم ،خرب این

هلما فوىباه لرسول اهلل فقد أساآ وما أحسا إذرجعا ف ىبتهما
ونكثا عهدمها  ،فأطرق أبوحنیفة ساعة مث قال لو  :مل يكن لو

وال هلما خاصة  ،ولكنهما نظرا ف حق عائشة وحفصة
فاستحقا الدفن ف ذلك املوضع حبقوق ابنتیهما  ،فقال لو
فضال قدقلت لو ذلك فقال  :أنت تعلم أن النيب مات عن

تسع حشاای  ،ونظران فإذا لكل واحدة منهن تسع الثمن  ،مث

نظران ف تسع الثمن فإذا ىو شَب ف شَب فكیف يستحق

الرجالن أكثر من ذلك؟ وبعد فما ابل حفصة وعائشو تراثن

رسول اهلل وفاطمة بنتو متنع املرياث؟ فقال أبوحنیفة  :ایقوم

حنوه عين فإنو واهلل رافضي خبیث﴾.5
اینها شواىدی بودند بر این مطلب کو متاسفانو بعد از پیغمرب
تغی بووود
صلوات اهلل علیو و آلو چقدر در مئللو ارث تبدل و ّ
آوردند.
حبث دیگری کو بعدا توضیح خواىیم داد این است کو قران و
پیغمرب و اسالم حتول عظیمی در مئللو ارث بووود آوردند زیرا
در روم و یوانن و میان اعراب ارث بو این کیفیت نبود بلکو
ارث را بو رئیس قبیلو می دادند و بو زهنا و بچو ىا ارث
منی دادند کو بعدا مطالبی را در این رابطو بو عرض خواىیم
رساند إن شاء اهلل تعالی. ...

است﴿:اقول :قال السید ف كتاب الفصول  :أخَبين الشیخ
أدا اهلل عزه مرسال قال  :مر الفضال بن اْلسن بن فضال

الكوفی(از اصحاب بزرگ امام صادق و ائمو علیهم الئالم بوده کو

بئیار حاضر وواب بوده)أبيب حنیفة وىو ف مجع كثري ميلي علیهم

واْلمد هلل رب العاملي و صلی اهلل علی

شیئا من فقهو وحديثو  ،فقال لصاحب كان معو  :واهلل ال

دمحم و آلو الطاىرين

أبرح أو أخجل أابحنیفة  ،قال صاحبو  :إن أابحنیفة ممن قد

علت حالو وظهرت حجتو  ،قال  :مو ىل رأيت حجة كافر
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حبار األنوار ،عالمو جملئی ،ج ،32ص ،453حدیث  ،4ط داراإلحیاء الرتاث.

