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نو کم می آید ،عامو وقتی کم می آید مسئلو عو و ىرجا
اضافو می آید تعصیب را پیش می کشند وذی اىل بیت
علیهم اذسالم از عو و تعصیب انتقاد کرده اند و برانمو
دیگری ارائو داده اند کو بعدا عرض خواىیم کرد.
مطلب دیگر اینکو برخی حاجب دیگری می یاشند کو این
دو نوع است؛ حجب حرمان کو حاجب یاعث می شود
دیگری اصال ارث نربد و حجب نقصان کو حاجب یاعث
نقصان و کم شدن سهم دیگری می شود و مهچننی موانع
دیگری مثل اینکو قاتل ارث منی برد ای کافر ارث منی برد نیز
وجود دارد ،خالصو مباحث زایدی وجود دارد کو مهو اینها
را یاید توضیح بدىیم و حبث کنیم.
در قران کرمی نیز در آایت  11و  11و  67از سوره نساء
متام فروض ماکور ذکر شده اند کو مطاذعو بفرمائید ات إن
شاء اهلل حبث ارث را ادامو بدىیم. ...



در حبث ارث مقدمةً شناخت طبقات و اصناف و افرادی
کو در این طبقات وجود دارند و در قران کرمی نیز ذکر شده
اند الزم است ،و ما ات اینها را نشناسیم حبثهای بعدی
برامیان روشن خنواىد شد ذاا او یاید طبقات ارث را
بشناسیم.
در طبقو او ابوین و اوالد قرار دارند کو ابوین دو نفر
شخص ىستند وذی اوالد صنف ىستند در بعضی طبقات
شخص و در بعضی دیگر صنف مورد نظر می یاشد.
در طبقو دوم اخوه و اجداد قرار دارند ،یاید بدانیم کو اخوه
سو طبقو ىستند؛ او اخوه ابوینی ،دوم اخوه أبی ،سوم
اخوه اُمی کو بو آهنا کالذو گفتو می شود و در قران کرمی نیز
از اخوه اُمی بو کالذو تعبری شده و سهم مشخصی برای آهنا
تعینی شده ،اگر اخوه ابوینی یاشند دیگر بو اخوه ابی ارث
منی رسد ،و اما از طرفی در طبقو دوم اجداد کو صنف
ىستند نیز قرار دارند و یا وجود جد نزدیکرت نوبت بو جد
دورتر منی رسد.
در طبقو سوم اخوا و اعمام قرار دارند و در اینجا نیز
طبقاتی وجود دارد؛ عموی ابوینی ،عمو ابی ،عمو اُمی و
عمو ابوینی ،عمو ابی ،عمو اُمی و مهچننی خا ابوینی،
خا ابی و خا اُمی کو متام اینها را ما یاید بشناسیم چراکو

امروز نیز یک روز خاصی است ،زیرا جراینی دریاره برجام و
آمریکا و عداوت آمریکا و حرف ىای رئیس مجهور آمریکا
بوجود آمده ،در این مورد بعضی ىا کو نوکران آمریکا
ىستند بو بو گفتند و چو چو زدند اما بعضی ىا آمریكا را
خوب شناختند  ،یایستی خوب توجو کنیم کو ما از او یا
شناخت کامل وارد شده امی ،حرفمان را یا کلمات امام رمحة
اهلل علیو آغاز می کنیم ،هبرتین معرفی را امام راحل اعلی اهلل
مقامو از آمریکا برای ما دارد ،کسی کو یا فرىنگ امام آشنا
یاشد می داند کو امریکا چگونو کشوری است ،امام رضوان
اهلل علیو در صحیفو نور صد تعبری از آمریکا دارد کو بو
برخی از آهنا اشاره می کنیم:
ام اذفساد قرن آمریکاست(جلد  11صفحو .)111
آمریکا دمشن مهو اداین است(جلد  16صفحو .)191
اسرائیل وذد انمشروع آمریکاست(جلد  17صفحو .)15
ىر فسادی کو ىست آمریکا در آن وجود دارد(جلد 11
صفحو .)149

ارث بر اساس قاعده" :األقرب مینع األبعد" می یاشد.
مطلب دیگر اینکو در قران کرمی شش فرض بو ترتیب:
نصف ،ربع ،مثن و ثلثان ،ثلث ،سدس برای افراد خمتلف
ذکر شده کو ما یاید افرادی کو این فروض برای آهنا ذکر
شده را دقیقا بشناسیم زیرا افراد بو قرابت و طبق مهنی فروض
ارث می برند کو گاىی بعد از تقسیم مقداری از ارث اضافو
می آید و گاىی کم می آید و گاىی نیز نو زاید می آید و
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منازعو بنی ما و آمریکا نیست منازعو بنی اسالم و کفر
است(جلد  11صفحو .)114
از فکر و فرمایشات امام می توانیم بفهمیم کو ىیچ وقت
این کشور دوذت آمریکا ىیچ وقت برای ما قابل اعتماد
خنواىد بود ما آمریکا را این چننی شناختو امی و قرآن کرمی
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سکان داری برای این کشتی راىنما و رىربی قدرمتند از
طرفی و از طرفی دیگر داشنت مردم آگاه و بیدار کو امتحان
خودشان را داده اند خصوصا درجنگ ربمیلی در برابر
آمریکا و از طرفی ىم یا داشنت قدرتی مانند سپاه اپسداران
کو این قدرت بود در آن جنگ ربمیلی توانست محاسو
ىایی بوجود بیاورد و پریوزی و ظفر بدست بیاورد و آن
قدرت روز بو روز قدرمتند تر شده یا ساخنت ذبهیزات جنگی
و مهو مردم ىم بو سپاه عالقو مندند و نظام این چننی است
حاال اینکو هبائی ىا مجع شوند و ای منافقنی مجع شوند و
حبرین و عربستان سعودی بو بو بگویند ،آهنا یاید بدانند کو
خود آمریکا از آانن پشتیبانی خنواىد کرد مهان آمریکا از
صدام پشتیبانی کرد و مهان آمریکا صدام را کشت ،آهنا یاید
بدانند کو این بو درد خنواىد خورد برای اینکو نظام ما
قدرمتند است و ما یک قاسم سلیمانی دارمی کو در عراق و
سوریو یا آن فکر و فرىنگی کو دارد آهنا را بو ستوه آورده
وذی صدىا قاسم سلیمانی در داخل دملکت و سپاه ىستند،
ما بو سوریو کمک می کنیم بو عراق کمک می کنیم و بو
متام مظلومان و حمرومان جهان بو متام مستعضعفان جهان
کو چشم بو ایران دوختو اند کمک می کنیم ،ما بو آن
مردمی کمک می کنیم کو یا یک ذنگو کفشی بو چهره بوش
زد و آن ذنگو کفش ىزاران دینار قیمت پیدا کرد ،ما بو آن
مردم کمک خالصو اینکو قرآن می فرماید وقتی آهنا خلوت
می کنند انگشت کینو را بو دندان می گزند واما این کو مشا
قدرت و عزت دارید می فرماید مشا ساکت نباشید بو آهنا
بگویید از خشم خود دبریید از عصبانیت خود دبریید ،علی
ِّ
أی حا ما اعالم می کنیم کو آمریکا ىیچ غلطی منی تواند
کند و مردم ما روز بو روز یاید قدرمتندتر و متحدتر بشوند
إن شاء اهلل تعاذی. ...

نیز می فرماید﴿ :والترکنوا الی الذين ظلموا فتمسکم

النار﴾ 1دیگر از آمریکا ظاملرت کو وجود ندارد ،ما از او
ىم می دانستیم کو امریکا این چننی است قرآن این طور
گفتو بود وذی خباطر امتام حجت یک جراینی بو عنوان
برجام بوجود آمد از او ىم رىرب معظم انقالب فرمودند:
"آمریکا قابل اعتماد نیست" و اثبت شد کو این چننی
است ،از آن وقت کو نظام اسالمی برقرار شده است
آمریکا عداوت دارد؛
برو این دام بر مرغ دگر نو
کو عنقاء را بلند است آشیانو
ایران مهان ایران است کو نوکر مشا دمحم رضا هپلوی را بریون
کرده و آن وقت مشا کمک می کردید کو یک طوری او را
برگردانید و انقالب را هبم بزنید ،جنگ ربمیلی ىشت ساذو
بوجود آوردید مشا یا  11دوذت بو صدام کمک می کردید
بلکو این چراغ انقالب را خاموش کنید اما نتوانستید در
زمان دمحم رضا رضا هپلوی  71ىزار آمریکایی در ایران بودند
در میان ذشگر ما بودند مهان او کو شاه را از ایران بریون
کردند این ىا رفتند ،ایران مهان ایران است،
درست است کو صهیونیست ىا و عربستان و حبرین بو بو و
چو چو می زنند اما این امهیتی ندارد برای اینکو ما می دانیم
مشا مهان آمریکا ىستید و امروز حبمداهلل ایران یک نظام
قدرمتند و عزمتندی دارد کو در رأس آن یک فقیو شجاع یک
فقیو داان و قدرمتند یک فقیو کو یا ذبربو ىای فراوان چندین
سا است کو این کشتی را کشتیبانی کرده یعنی آیت اهلل
خامنو ای دامت برکاتو قرار دارد و یا داشنت یک مهچننی

واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحم و آله الطاهرين

 1سوره هود ،آیه .111
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