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نبوده و متأخر از آهنا بوده ،البتو در کتاب "رحیانة األدب"
جلد  4صفحو  220ذکر شده کو عیاشی در اواخر قرن
سوم ىجری می زیستو و حمتمل است کو اوالل قرن چهارم را
نیز درک کرده ابشد.
خب و اما حبثمان در اخباری بود کو کفر را بو عنوان یکی
از موانع ارث ذکر کرده بودند ،عنوان ابب سوم از ابواب



امروز میالد پر برکت امام حسن عسکری علیو السالم
می ابشد کو تربیک عرض می کنیم ،در سفینة البحار
حممد
حدیثی از حضرت نقل شده کو فرمودند﴿:قال أبو ّ

موانع ارث این است کو«:أن الكافر إذا أسلم على مرياث

جل
السالم :إ ّن الوصول إىل ّ
اهلل ّ
ّ
العسكري عليو ّ
عز و ّ
سفر ال يدرك إالّ ابمتطاء(مطیو یعنی مرکب)الليل .

قبل قسمتو شارك فيو إن كان مساواي واختص بو إن كان

أوىل ،وان أسلم بعد القسمة مل يرث ،فإن كان الوارث

أقول :امتطاء الليل أي أخذ الليل مطيّة،و الظاىر ا ّن
التهجد يف الليل و الدعاء و االستغفار
املراد منو القيام و ّ

االمام فأسلم الكافر ورث ،وحكم احتاد الوارث وأن
املسلم إذا مل يكن لو وارث اال الكفار فمرياثو لإلمام عليو

اهلل و حنو ذلك من
و تالوة القرآن و املناجاة مع ّ
العبادات فيو﴾.1

السالم».

خرب اول« :دمحم بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو

خب و اما در مورد عیاشی سوال شده کو در چو قرنی
می زیستو ،دمحمبن مسعود عیاشی از علماء بزرگ ماست و
دارای أتلیفات بسیاری می ابشد البتو اول از اىل تسنن
بوده و بعدا برگشتو و شیعو شده و زمحت زایدی کشیده،
او امکاانت مالی فراوانی داشتو و کتاخبانو بسیار بزرگ و
مفصلی داشتو ،در کتاب "الکنی واأللقاب" اتلیف حمدث
قمی رمحـةاهلل علیو خیلی از عیاشی متجید شده و قابل
متجید ىم می ابشد البتو ایشان ننوشتو کو در چو سالی از
دنیا رفتو ،در حبث ما اخبار  9و  01و  00از ابب  8از
ابواب موجبات اإلرث را از عیاشی نقل کردمی ،از نظر سند
اخبار او بو این صورت است کو مثال از زراره نقل کرده
درحالی کو اب او ىم عصر نبوده و مهینطور اب روات دیگری
کو از آهنا نقل کرده نیز ىم عصر نبوده و طریق او بو آن
روات مشخص نیست ،عیاشی در واقع این اخبار را از
کتب أخذ کرده ولی خب از نظر سند از این جهت برای
ما اشکال اجیاد می کند و اما اینکو در چو عصری بوده
مسلماً اب زراره و این رواتی کو از آهنا نقل کرده ىم عصر

وعن دمحم بن حيىي عن أمحد بن دمحم ،وعن عدة من
أصحابنا ،عن سهل بن زايد مجيعا ،عن ابن حمبوب عن
علي بن رائب ،عن أيب بصري يعين املرادي قال :سألت أاب
عبد اهلل عليو السالم عن رجل مسلم مات ولو أم نصرانية

ولو زوجة وولد مسلمون فقال :إن أسلمت أمو قبل أن
يقسم مرياثو أعطيت السدس قلت :فإن مل يكن لو امرأة

وال ولد وال وارث لو سهم يف الكتاب مسلمني ولو قرابة
نصارى ممن لو سهم يف الكتاب لو كانوا مسلمني ملن
يكون مرياثو؟ قال :إن أسلمت أمو فان مرياثو هلا ،وإن مل

تسلم أمو وأسلم بعض قرابتو ممن لو سهم يف الكتاب فان
مرياثو لو ،فإن مل يسلم أحد من قرابتو فان مرياثو لالمام.

ورواه الصدوق والشيخ ابسنادمها عن احلسن ابن حمبوب

مثلو».2

این قبیل رواایت داللت دارند بر اینکو ازدواج میان مسلمان
و نصرانی صحیح می ابشد در صحت متعو کو شکی
نیست اما دوام را برخی از فقهاء مثل آیت اهلل خولی قالل
 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،97ص ،083ابواب موانع ارث،
باب سوم ،حدیث  ،9ط اإلسالمیة.
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بو صحتش بودند و ما نیز قاللیم صحیح است و اشکالی
ندارد ،و اما داللت خرب بر مارمن فیو نیز مشخص است
زیرا ذکر شده کو مسلمان از کافر ارث می برد ولی
ىیچوقت کافر از مسلمان ارث منی برد یعنی مسلمان حتی
اگر ىیچ ورثو مسلمانی نداشت ترکو اش بو امام علیو السالم
می رسد.
چند حبث مهم در پیش دارمی؛ اول اینکو آای مرتد نیز مثل
کافر است یعنی مرتد نیز از مسلمان ارث منی برد؟ ،دوم
اینکو دمکن است ورثو ای قبل از قسمت اموال مسلمان
شود حاال در این فاصلو ات اینکو مسلمان شود مال و
مناائت مال متعلق بو چو کسی خواىد بود؟ ،و حبثهای
دیگری مثل کاشفو و انقلو بودن اجازه و امثالو نیز مطرح
شده کو بعدا مطرح خواىیم کرد إن شاء اهلل تعالی. ...
خب و اما در ماه دی و در آستانو روز  9دی ىستیم ،در
سال  88در کشور اتفاقاتی افتاد و اختالفاتی پیش آمد کو
متاسفانو دمشن از آن اختالفات سوء استفاده کرد و عده
ای در مقابل نظام قرار گرفتند ،این جرایانت چند ماه ادامو
داشت ات اینکو عده ای رفتو رفتو ابزار دمشن شدند و حتی
دمشن آهنا را تقویت می کرد و آهنا اب دمشن ارتباط داشتند،
شعارىای ىنجارشکنی را علیو نظام و انقالب و والیت
فقیو سردادند ،شعارىالی مانند؛ نو غزه نو لبنان جامن فدای
ایران کو درواقع می خواستند فاحتو انقالب را خبوانند و
مقصودشان براندازی بود و ات بو اینجا رسیدند کو در
شعارىایشان آشکارا می گفتند العیاذ ابهلل مرگ بر اصل
والیت فقیو ،در هنایت اوالل دی ماه مصادف بود اب
عاشورای حسینی علیو السالم ،بو خیمو ىای عزاداران محلو
کردند و بو ساحت مقدس سید الشهداء علیو السالم
جسارت کردند ،خب این برای مردم مسلمان انقالب کرده
و شهید داده و زمحت کشیده و بیدار و ىوشیار بسیار
بسیار سنگنی بود ،ابالخره مردم حرکت کردند در ششم دی
ماه بو درب منزل بنده آمدند و ما نیز در آن روز وظیفو
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دانستیم کو صحبت کنیم ،ما صحبت کردمی و صحبت ما
در رسانو ىا پخش شد و خصوصا ىشدار دادمی کو امام
رضوان اهلل علیو فرمود :پشتیبان والیت فقیو ابشید ات بو
دملکت مشا آسیبی نرسد ،دمشن ىم دقیقا بو این مست آمده
بود کو ىنجار شکنی کند ،ما از مردم خواستیم کو در
سراتسر کشور بو میدان بیایند و شور و حرکت و محاسو
بیافرینند ،مردمی کو شهید داده بودند و چندین سال درگری
انقالب بودند ابید بو میدان می آمدند و این فتنو را خنثی
می کردند و احلمدهلل مردم واقع بنی مسلمان متعهد بو ایران
اسالمی محاسو  9دی را در سراتسر کشور بوجود آوردند،
بنده امروز نیز أتکید می کنم کو راه ذمات و سعادت کشور
پشتیبانی از والیت فقیو است و مردم ابید این اصل را حفظ
منایند یعنی اراده اراده ولی فقیو و فکر فکر ولی فقیو ابشد
و محایت از ولی فقیو ات سر حد ایثار و جان دادن و
شهادت ابید وجود داشتو ابشد کو احلمدهلل االن درایران
اسالمی میلیون ىا نفر آماده شهادت ىستند ،خالصو ما
مهیشو ابید حوادث و جرایانت ماىهای خمتلف را در نظر
داشتو ابشیم و آهنا را حفظ کنیم و این مقتضای مکتب و
فرىنگ ما می ابشد مثال در مهنی ماه دی در جرایانت و
حوادث انقالب روز  9دی سال  88را دارمی و قبل از آن
در سال  65روز  09دی را دارمی کو مهیشو ابید زنده نگو
داشتو شوند و ما مهیشو ابید قدر این مردم انقالب کرده و
شهید داده و زمحت کش را بدانیم و اب آهنا مهاىنگ ابشیم
و بو مسئوالن نیز توصیو می کنیم قدر این مردم کو این مهو
فداکاری کرده اند را بدانند و مهیشو مهو چیز ابید بو نفع
مردم ابشد و حوزه علمیو نیز مهیشو ابید در مورد انقالب و
مطالب مربوط بو آن بیدار و ىوشیار ابشد کو بودمی و
ىستیم و إن شاء اهلل ات آخر خواىیم بود.
واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين
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