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دمحم بن مسلم ،عن أيب جعفر علیو السالم قال:



1

السهام ال تعول» .
سند حديث  :کلینی طبقو  9است ،دمحمبن حییی أبو

جعفر عطار قمی از اساتید کلینی و طبقو  8است،
امحد بن دمحم بن عیسی از طبقو  7و بسیار جلیل القدر
است ،علی بن احلکم نیز بسیار مهم و جلیل القدر

حبثمان در مسئلو عول بود ،از انتصار و خالف نقل
قول کردمی و مسئلو عول و تفاوت ما و عامو در آن
روشن شد ،حاال آنچو کو برای ما مهم است رواایت

است ،عالء بن رزین ثقو و از طبقو  5است و دمحم بن
مسلم نیز از طبقو  4است و بسیار مقام ابالئی دارد.
مهان طور کو می بینید در خرب امام ابقر علیو السالم

وارده در ابب عول می ابشد کو در ابب  6و  7از
ابواب مریاث وسائل الشیعة ذکر شده اند.
عنوان ابب  6این است کو«:بطالن العول وانو جيوز

فرموده در سهام عول وجود ندارد.

للوارث املؤمن ان أيخذ بو مع التقیة إذا حكم لو بو

خرب دوم « :وعن علي بن إبراىیم ،عن أبیو ،وعن دمحم

العامة».

بن إمساعیل ،عن الفضل ابن شاذان مجیعا ،عن ابن أيب

در عنوان ابب ذکر شده کو " وانو جيوز للوارث املؤمن

عمري ،عن عمر بن أذينة ،عن دمحم بن مسلم والفضیل

ان أيخذ بو مع التقیة إذا حكم لو بو العامة " ،در واقع

ابن يسار وبريد العجلي وزرارة بن أعني ،عن أيب جعفر

اشاره بو قاعده "ألزموىم مبا ألزموا بو أنفسهم" دارد

علیو السالم قال :السهام ال تعول ال تكون أكثر من

یعنی اگر ما میان عامو واقع شدمی و حکمی کردند اگر

ستة وعن علي بن إبراىیم ،عن دمحم بن عیسى بن

صالح ابشد و ائمو فرموده ابشند ما قبول می کنیم مثال
طالق آهنا اب ما فرق دارد و شرایط طالق ما را ندارد
ولی حاال اگر آهنا زنی را طالق دادند بر ما جایز است
کو اب او ازدواج کنیم و ىکذا و در اینجا نیز می گوید

عبید ،عن يونس بن عبد الرمحن ،عن عمر بن أذينة

مثل ذلك».2

سند حديث :کلینی خرب دوم را از یکی دیگر از

اساتیدش یعنی علی بن ابراىیم عن أبیو نقل می کند کو
این نصفو سند است و نصف دیگر را ابز از یکی

اگر زمانی سنی ىا خواستند چیزی از ارث بو ما بدىند
کو در فقو ما ابطل است گرفتنش برای ما اشکالی
ندارد و تقیو مداراتی می ابشد.

دیگر از اساتیدش یعنی دمحمبن امساعیل نقل می کند عن
فضل بن شاذان و بعد این دو نصفو سند را اب کلمو
"مجیعاً "بو ىم پیوند می دىد ،عن ابن أبی عمری ،عن

خب و اما چند خرب از ابب  6می خوانیم:
خرب اول«:دمحم بن يعقوب ،عن دمحم بن حيىي ،عن أمحد

دمحم بن مسلم والفضیل ابن یسار وبرید العجلي وزرارة بن

بن دمحم ،عن علي بن احلكم ،عن العال بن رزين ،عن
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أعني ،چون مطلب مهم بوده چندین نفر از رواة رده ابال
این مسئلو را از ائمو علیهم السالم سوال کرده اند لذا
در این خرب چندین نفر از رواة در سند ذکر شده اند.

چون ثلثان و ثلث یکی مشرده شده و گاىی نیز نیز
سدس اب ثلث یکی مشرده می شود لذا در خرب "أربعة
أسهم" ذکر شده و اما نکتو خرب این است کو امام ابقر

مهان طور کو می بینید در این خرب نیز گفتو شده در
سهام عول وجود ندارد و مهچنني اشاره شده کو سهام و
فروض مهان فروض مقدره در قران کرمی می ابشد و

علیو السالم بو فرزندش امام صادق علیو السالم فرموده
صحیفة الفرائض را بیاور بعدا خواىیم گفت کو صحیفة
الفرائض را پیغمرب صلوات اهلل علیو و آلو فرموده و

بیشرت از آن شش فرض(نصف و ربع و مثن و ثلث و
ثلثان و سدس) نیست درحالی کو عامو بیشرت قائلند و
این درست نیست.

حضرت علی علیو السالم نوشتو اند و دست بو دست
بني ائمو چرخیده و االن ىم نزد امام زمان علیو السالم
است و حضرت آن را اب خودشان خواىند آورد ،و
ىرگاه درگریی و اختالف نظر بني طرفداران ائمو علیهم

موسى بن بكر ،عن علي ابن سعید ،قال :قلت لزرارة:

السالم و عامو در مسائل فقهی شدید می شده ائمو
علیهم السالم صحیفة الفرائض را ارائو می دادند.

خرب سوم« :وعنو عن دمحم بن عیسى ،عن يونس ،عن
إن بكري بن أعني حدثين عن أيب جعفر علیو السالم أن

خرب پنجم« :وعن احلسني بن دمحم ،عن معلى بن دمحم،

السهام ال تعول وال تكون أكثر من ستة ،فقال :ىذا

عن احلسن بن علي الوشا عن أابن بن عثمان ،عن أيب

ما لیس فیو اختالف بني أصحابنا ،عن أيب جعفر وأيب

بصري ،عن أيب عبد اهلل علیو السالم قال :قرأ على

عبد اهلل علیهما السالم .ورواه الشیخ ابسناده عن

يونس ابن عبد الرمحن مثلو».3

فرائض علي علیو السالم فكان أكثرىن من مخسة

أسهم ومن أربعة وأكثره من ستة أسهم».5

ما مهو سندىای اخبار این ابب را بررسی منی کنیم ،دو
خرب اول صحیح السند بودند ،فعال اخبار را می خوانیم
و بعدا مجع بندی خواىیم کرد.

أابن بن عثمان ،عن أيب مرمي األنصاري ،عن أيب جعفر

خرب چهارم« :وعن دمحم بن حيىي ،عن أمحد بن دمحم ،عن

علیو السالم قال :إن الذي يعلم رمل عاجل(تپو ای

علي بن حديد ،عن مجیل ابن دراج ،عن زرارة قال:

بسیار بلند از ریگ در نزدیک مکو) لیعلم أن الفرائض

خرب ششم« :وعنو عن معلى ،عن بعض أصحابنا ،عن

ال تعول على أكثر من ستة».6

أمر أبو جعفر علیو السالم أاب عبد اهلل علیو السالم

بقیو حبث مباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی. ...

فأقرأين صحیفة الفرائض فرأيت جل ما فیها على أربعة
أسهم».4

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

خرب سندا صحیح است.
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