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علیهم السالم و انئبان آهنا می ابشد و اینها اصال متعلق
ارث واقع منی شوند و دیگر اموال نیز ممکن است اصال
متعلق ارث نباشند بنابراین فرمایش ایشان و نتیجو ای کو
گرفتو اند(دو سوم اموال دنیا برای زن و یک سوم آن برای
مرد است)درست نیست ،بعالوه اینکو ایشان فرموده مرد دو
سوم ارث می برد ولی عدالت اقتضاء می کند کو نصفش را
بو زن بدىد نیز صحیح نیست زیرا شارع مقدس وظیفو و
تکلیف مشخصی در مورد أتمنی خمارج زندگی زن و دادن
نفقو مشخص کرده کو حاال چند روایت در اینجا وجود
دارد کو آهنا را خبوانیم مطلب روشن می شود.
صاحب وسائل در کتاب الفرائض واملواریث اببی را منعقد
کرده کو عنوانش متفاوت می ابشد و یکی از اشکاالت
آیت اهلل بروجردی اعلی اهلل مقامو بو وسائل نیز مهنی بود کو
گاىی چیزی را در عنوان می نویسد ولی رواایت اب عنوان
ابب تطابق ندارند.



روز گذشتو کالم آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامو در
تفسری املیزان را ذکر کردمی ،ایشان مطالبی را در مورد ارث
در ىفت فصل ذکر کردند کو عرض کردمی مطالعو کنید،
بنده چند مطلب در مورد کالم ایشان نوشتو ام:
اول اینکو ایشان در ضمن کالمشان جد و جده ابال را جزء
طبقو سوم حساب کرده اند ،ىر انسانی در اول والدت اب
دو نفر یعنی پدر و مادر مربوط است و بعد یک طبقو
ابالتر می رود چهار نفر دیگر یعنی جد و جده أبی و جد
و جده اُمی اضافو می شوند و سپس یک طبقو دیگر ابالتر
می رود و ىشت نفر می شوند زیرا ىرکدام از آهنا نیز پدر
و مادری دارند و ابالخره اینها اجداد مثانیو ىستند کو
مهگی جزء طبقو دوم ىستند درحالی کو آیت اهلل طباطبائی
اجداد را در طبقو سوم و جزء أعمام و أخوال قرار داده.
دوم اینکو ایشان در مورد ارث مرد و زن فرمودند ﴿:لِ َّ
لذ َك ِر

خرب اول﴿:دمحم بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو،
عن ابن أيب عمري عن محاد وىشام مجيعا ،عن

اْلحول(دمحمبن نعمان)قال :قال ابن أيب العوجاء(از زاندقو

ظ ْاْلُنْ ثَيَ ْ ِ
ي﴾ ،1یعنی مرد دو سوم و زن یک سوم
ِمثْ ُل َح ِّ
ارث می برد و بعد ایشان فرمودند متام خمارج زن (حتی موقع
مرگ کفن زن نیز بو عهده شوىر است ولو اینکو زن خودش
ثرومتند ابشد) و مهچننی متام خمارج زندگی نیز بو عهده مرد
می ابشد و زن ىیچ خرجی منی کند لذا یک سوم ارثی کو
برده دست خنورده ابقی می ماند و از طرفی شوىر نیز یک
سوم از اموالش را خرج زن و زندگی می کند پس در نتیجو
دو سوم اموال دنیا در اختیار زانن قرار می گرید و مردىا
یک سوم دارند لذا زن ىا فکر نکنند کو بو آهنا بی مهری

بوده) :ما ابل املرأة املسكينة الضعيفة أتخذ سهما واحدا
وأيخذ الرجل سهمي؟ قال :فذكر ذلك بعض أصحابنا
ْليب عبد اهلل عليو السالم فقال :إن املرأة ليس عليها

جهاد وال نفقة وال معقلة(دیو عاقلو) وإمنا ذلك على
الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمي.
ورواه الصدوق ابسناده عن دمحم بن أيب عمري ،عن ىشام
بن سامل حنوه .ورواه الربقي يف (ا﵀اسن) عن أبيو ويعقوب

بن يزيد ،عن ابن أيب عمري ،مثلو﴾.2

مهو روات را می شناسیم و خرب سنداً صحیح می ابشد.

شده و کمرت توجو شده ،بنده عرض می کنم متام ثروت دنیا
متعلق ارث نیست کو بعد اینطور بگوئیم ،مثال خبشی از
ثروت دنیا انفال است کو در فقو ما متعلق بو پیغمرب و ائمو

خرب دوم﴿:وعنو عن أبيو ،عن إمساعيل بن مرار ،عن يونس
بن عبد الرمحن عن أيب احلسن الرضا عليو السالم ،قال:
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قلت لو :كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة

مثلي ما تعطى اْلنثى الن اْلنثى يف عيال الذكر إن

الرجال ،وأقل حيلة؟ فقالْ :لن اهلل عز وجل ،فضل

أن تعول الرجل وال تؤخذ بنفقتو إن احتاج ،فوفر على

الرجال على النساء درجة(از نظر قدرت)ْ ،لن النساء

الرجال لذلك وذلك قول اهلل عز وجل " :الرجال قوامون

خرب سنداً خوب است.
دیروز ىم عرض کردمی مردىا در قدرت فکری و تعقل و
تدبر و عاقبت اندیشی قوی تر ىستند و زن ىا در
احساسات و عواطف قوی تر می ابشند ولی آنچو کو در
زندگی انسان نقش بیشرتی دارد مهان قدرت فکری و تدبری
می ابشد.

من أمواهلم.5﴾ ".
بنابراین اب توجو بو رواایت مذکور کالم آیت اهلل طباطبائی
کو فرمودند خمارج زن بو عهده مرد است و خمارج زندگی نیز
بو عهده مرد است پس در نتیجو دو سوم از اموال دنیا
متعلق بو زانن است و یک سوم متعلق بو مردان است را
منی توانیم بپذیرمی.
حبث دیگر در مورد ابن أبی العوجاء و دوستانش و طریقو
حبث و گفتگوی اىل بیت علیهم السالم اب آهنا می ابشد
کو فردا متعرض آن خواىیم شد إن شاء اهلل تعالی . ...

احتاجت وعليو أن يعوهلا وعليو نفقتها ،وليس على املرأة

سواء يرث النساء نصف مرياث الرجال ،وىن أضعف من

يرجعن عياال على الرجال﴾.3

على النساء مبا فضل اهلل بعضهم على بعض ومبا أنفقوا

خرب سوم﴿:وعن علي بن دمحم ودمحم بن أيب عبد اهلل ،عن
إسحاق بن دمحم النخعي قال :سأل النهيكي أاب دمحم عليو

السالم(امام عسکری علیو السالم) ما ابل املرأة املسكينة
الضعيفة أتخذ سهما واحدا وأيخذ الرجل سهمي؟ فقال
أبو دمحم عليو السالم :إن املرأة ليس عليها جهاد وال نفقة

واحلمد هلل رب العاملي و صلی اهلل علی

وال عليها معقلة إمنا ذلك على الرجال ،فقلت يف نفسي:

دمحم و آلو الطاىرين

قد كان قيل يل :إن ابن أيب العوجاء سأل أاب عبد اهلل عليو

السالم عن ىذه املسألة فأجابو هبذا اجلواب ،فأقبل على
أبو دمحم عليو السالم فقال :نعم ىذه املسألة مسألة ابن أيب

العوجاء واجلواب منا واحد إذا كان معىن املسألة

واحدا﴾.4

خرب چهارم﴿:دمحم بن علي بن احلسي ابسناده عن دمحم بن
سنان ،أن الرضا عليو السالم كتب إليو فيما كتب من

جواب مسائلو :علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال

من املرياث ْلن املرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي
فلذلك وفر علي الرجال وعلة أخرى يف إعطاء الذكر
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