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کتاب الفرائض واملواريث

(حفظو اهلل)

سهام ارث

( ج )8

ششم(" :والسدس لثالثة :لألب مع الولد) ذكرا كان أم



أنثى وإن حصل لو مع ذلك زايدة ابلرد ،فإهنا ابلقرابة ،ال
ابلفرض (ولألم معو) أي مع الولد ،وكذا مع احلاجب من

اإلخوة (وللواحد من كاللة األم) أي أوالدىا".6
در قران کرمی درابره ارث دو جور مطلب دارمی؛ اول بیان
معَّی کردن فرض و مشخص کردن مقدار.
حکم بدون ن
ض ُهم أَولَی بِبَعض"
مطلب دوم :عبارت " َوأُولُوا األَر َح ِام بَع ُ
در دوجای قران کرمی یکی در آیو  77سوره انفال و دیگری
در آیو  1سوره احزاب ذکر شده کو این نیز بیان حکم

دیروز عرض کردمی کو از آیو  11و  11و  171از سوره
نساء  14حکم کلی درابره ارث و سهام برخی از افراد بیان
شده و ابید توجو داشتو ابشید کو ىرچو ما بو اینها تسلط
داشتو ابشیم و حفظ ابشیم در آینده کار حماسبو ارث برای
ما آسان تر خواىد بود.

اول(" :فالنصف ألربعة  :الزوج مع عدم الولد) للزوجة

است و در رواایت ما بو "األقرب مینع األبعد" تفسری شده

)وإن نزل) سواء كان منو أم من غريه( .والبنت) الواحدة.

است کو این اخبار در جلد  17وسائل الشیعة  12جلدی
در ابب اول از ابواب موجبات اإلرث ذکر شده اند:

(واألخت لألبوين واألخت لألب) مع فقد أخت األبوين
(إذا مل يكن ذكر) يف املوضعني".1

خرب اول﴿:دمحم بن يعقوب ،عن عدة من أصحابنا ،عن

دوم(" :والربع الثنني :الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل.

أمحد بن دمحم ،عن ابن حمبوب ،عن ابن بكري ،عن زرارة

(والزوجة) وإن تعددت (مع عدمو( للزوج".2

قال :مسعت أاب عبد اهلل عليو السالم يقول " :ولكل جعلنا

سوم(" :والثمن لقبيل واحد) وىو (الزوجة وإن تعددت

موايل مما ترك الوالدان واألقربون " قال :إمنا عىن بذلك

مع الولد) وإن نزل".3

أولوا األرحام يف املواريث ومل يعن أولياء النعمة ،فأوالىم

چهارم)" :والثلثان لثالثة :البنتني فصاعدا .واألختني

ابمليت أقرهبم إليو من الرحم اليت جيره إليها﴾.7

ابألبوين – فصاعدا ) كذلک) إذا مل يكن ذكر يف

خرب دوم﴿:وعنهم عن أمحد بن دمحم ،وسهل بن زايد ،وعن

پنجم(" :والثلث لقبيلني :لألم مع عدم من حيجبها) من

دمحم مجيعا ،عن ابن حمبوب ،عن ىشام ابن سامل ،عن يزيد

ألبوين فصاعدا .واألختني لألب)  -مع فقد املتقرب

خرب سنداً صحیح است.

املوضعني".4

علي بن إبراىيم عن أبيو ،وعن دمحم بن حيىي ،عن أمحد بن

الولد واإلخوة (ولألخوين ،أو األختني ،أو لألخ واألخت

الكناسي ،عن أيب جعفر عليو السالم قال :ابنك أوىل بك

فصاعدا من جهتها) ولو قال :لالثنني فصاعدا من ولد

من ابن ابنك ،وابن ابنك أوىل بك من أخيك ،قال:

األم ذكورا أم إاناث أم ابلتفريق كان أمجع".5

وأخوك ألبيك وأمك أوىل بك أخيك ألبيك ،وأخوك
ألبيك أوىل بك من أخيك المك ،قال :وابن أخيك

1
2

ألبيك وأمك أوىل بك من ابن أخيك ألبيك ،قال :وابن

أخيك من أبيك أوىل بك من عمك ،قال :وعمك أخو
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أبيك من أبيو وأمو أوىل بك من عمك أخي أبيك من أبيو،

دخرت پیغمرب است نداند و فقط ابوبکر بداند؟! آهنا بو این
خرب جعلی تکیو کرده و می گویند حق اب ابوبکر بوده ،بنده
نوشتو ام کو دو چیز را اینها بو عنوان اصل درست کردند؛

بك من ابن عمك أخي أبيك ألبيو ،قال :وابن عمك أخي

اول اینکو "صحابة کلهم جمتهدون" و بعد حدیثی را درست

قال :وعمك أخو أبيك من أبيو أوىل بك من عمك أخي
أبيك المو ،قال :وابن عمك أخي أبيك من أبيو وأمو أوىل

کرده اند کو "اجملتهد مأجور إن أخطأ فلو أجر واحد و إن

أبيك من أبيو أوىل بك من ابن عمك أخي أبيك المو﴾.8

أصاب أجران" و حتی مشر و یزید و ابن ملجم را نیز جمتهد

سند خرب خوب است فقط یزید الکناسی موثق نیست
منتهی چون خرب مورد عمل فقهاء می ابشد ضعفش جربان
می شود.

دانستو اند! ،دوم اینکو "الصحابة کلهم عدول" ،اب این دو
اصل صحابو را توجیو کرده اند و ىر چو بو آهنا می گوئیم
مثال در جیش اسامو شرکت نکردند و امثال ذلک

این رواایت بو ترتیبی کو ذکر شد "األقرب مینع األبعد" را

منی پذیرند ،سید شرف الدین کتابی دارد بنام "النص

ذکر کرده کو مراجعو و مطالعو کنید.
مطلب دیگر اینکو آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامو در
ذکر آایت ارث یک اشاره ای دارد و می فرماید اب توجو بو
این ترتیبی کو در آایت ذکر شده چطور شد کو بو فاطمو
زىراء سالم اهلل علیها ارث داده نشد؟! حضرت بعد از
رحلت پیغمرب صلوات اهلل علیو و آلو وقتی خطبو خواندند
چند چیز را مطالبو کردند من مجلو فدک کو اصال ارث نبود
و پیغمرب در حال حیاط بو ایشان خبشیده بود ،و دوم اینکو
مطالبو ارث کردند و سوم اینکو حضرت مخس را طلب
کردند ولیکن ابوبکر اب جعل یک حدیثی فاطمو زىراء سالم

واإلجتهاد" کو بسیار کتاب مهم و مفیدی می ابشد و در
آن  72مورد را ذکر کرده کو آهنا اب پیغمرب خمالفت کرده اند
ولی می گویند اشکالی ندارد چون صحابو جمتهد و عادل
ىستند! خالصو متام خمالفتها و اشتباىات و احنرافات را اب
این دو اصل درست کرده اند! و در اینجا نیز می گویند
ابوبکر ىم اگر این حدیث را گفتو مأجور است! البتو
حدیث را دو جور می توان خواند؛ صدقةً و صدقة ،اگر
صورت اول ابشد خب درست است ما نیز قبول دارمی بلو
آنچو از ماترک کو صدقو ابشد ال نورث بو عبارت دیگر
آنچو را کو ما بو عنوان صدقو ترک کردمی صدقو است و در
حال حیاط نیز بو ما بو عنوان صدقو داده بودند لکن آهنا
می گویند صدقة یعنی ما چیزی را بو ارث منی گذارمی و ىر
چو از ما ابقی دباند بو ورثو منی رسد بلکو متامش صدقو
می ابشد از این جهت غصب کرده اند...
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی . ...

اهلل علیها را از متام اینها حمروم کرد و گفت ":قال النبی
صلی اهلل عليو و آلو :حنن معاشر األنبياء ال نورث ما

ترکناه صدقة " ،یکی از حبثهای مهم مهَّی موضوع
می ابشد و بنده در کتاب مخس چندین صفحو در این
رابطو حبث کرده ام ،مطلب اول اینکو این خرب جعلی را
فقط ابوبکر نقل کرده و ىیچ کس غری از او این خرب را از
پیغمرب صلوات اهلل علیو و آلو نقل نکرده حاال چطور
می شود کو پیغمرب خدا مطلب بو این مهمی را نقل کرده
ابشد و حضرت امری علیو السالم کو ابب العلم است آن را
نداند و ای فاطمو زىراء سالم اهلل علیها اب آن عظمت کو
8

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