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خودش مطلب مهمی برای حفظ موقعیت و جایگاه بیوت
و خانواده ها می باشد.
خب واما چند مطلب در مورد روایات باب حبوه وجود
دارد:
مطلب اول مفاد و مضمون روایات می باشد ،صاحب
وسائل در باب  3از ابواب مریاث أبوین و أوالد  01خرب
در مورد حبوه ذکر کرده که مضمون آهنا این است که:



حبثمان درباره "حبوة" بود که یکی از خمتصات فقه امامیه
می باشد ،حبوه شامل لباس و انگشرت و مششری و قران
می شود که بعد از مرگ متعلق به پسر بزرگرت می باشد،
گفتیم که روایات مربوط به این حبث در باب  3از ابواب
مریاث أبوان و أوالد ذکر شده است.
در مورد حبوه حبثهائی مثل اینکه اساساً حبوه چه چیزی
است و آیا واجب است یا مستحب و امثال این مباحث
مطرح شده منتهی مطلب مهمی که فقهاء ما به آن اشاره
نکرده اند این است که از روایات باب حبوه معلوم می شود
در مکتب تربیتی و فرهنگی اهل بیت علیهم السالم این
مواردی به عنوان حبوه ذکر شده بسیار امهیت دارند ،نقش
نگنی انگشرت هرشخصی حاکی از فکر و اندیشه او بوده

البنه"(.خرب مرسل می باشد).

و جمیع من فوق التراب  /فداء تراب نعل أبی تراب"

ثیاب جلده".

خرب اول " :إذا مات الرجل فسیفه ومصحفه وخاتمه وكتبه
ورحله وراحلته وكسوته ألكبر ولده".

خرب دوم" :فلألكبر من ولده سیفه ومصحفه وخاتمه

ودرعه"(.این خرب مورد فتوای امام رضوان اهلل علیه و اغلب
فقهاء ما می باشد).
خرب سوم " :فلألكبر السیف والدرع والخاتم

والمصحف".

خرب چهارم " :إن الرجل إذا ترك سیفا وسالحا فهو

مثال نقش نگنی انگشرت صاحب بن عباد این بوده که " :أنا

خرب پنجم " :فان البنه األكبر السیف والرحل والثیاب

بنابراین این خودش یک مطلبی است که اگر کسی خبواهد
روایات را نه تنها از نظر فقهی بلکه از نظر وضع زمان و
فرهنگی که در آن زمان حاکم بوده بررسی کند معلوم
می شود که در آن زمان اینطور معمول بوده که اوالً بیوت
عظمت داشته اند و ثانیاً هر مردی و هر بزرگ خانواده ای
از هر بیتی سیف و خامت و مششری و قران داشته که اینها
بسیار امهیت داشته اند و نگنی انگشرت او نشانه فرهنگ و
فکر او بوده و مششری او نشانه جهاد بوده و روایات زیادی
أی حال به نظر بنده
نیز در مورد مششری و جهاد دارمی علی ِّ
از روایات مربوط به حبوه اینطور برداشت می شود که در
فرهنگ اهل بیت علیهم السالم باید مسلمانان طوری تربیت
می شدند که با قران و مششری و انگشرت مرتبط باشند البته
فقهاء ما متعرض این مطلب نشده اند ولی باالخره این

خرب ششم" :إن الرجل إذا ترك سیفا أو سالحا فهو،
البنه".
خرب هفتم" :فان البنه السیف والرحل والثیاب ثیاب
جلده".

اخبار  8و  9مربوط به حبث ما نیستند و اما مضمون خرب
دهم این است که" :قال :السیف والسالح والرحل وثیاب
جلده".

خب و اما از نظر مضمون و مفاد اخبار باب  01این
تفاوهتا را با هم دارند و اما از نظر سند خرب  0و 2و  3و
 5صحیح السند هستند و خرب  4مرسل می باشد.
مطلب دوم اینکه آیا دادن این موراد به پسر بزرگرت از نظر
حکم تکلیفی واجب است یا مستحب می باشد؟ که برخی
از فقهاء فرمودند مستحب است و برخی دیگر فرمودند
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واجب می باشد و باز اینکه وقتی حبوه را دادند آیا جمانی
بدهند یا باید قیمتش را از او بگریند؟ که گفتیم سید
مرتضی در انتصار فرموده قیمتش را باید بپردازد.
مطلب سوم اینکه آیا پسر بزرگرت بعد از فوت پدرش مالک
آهنا می شود یا اینکه مالک منی شود بلکه مستحب است
ورثه به او بدهند؟.
مطلب چهارم اینکه عمومات باب ارث داللت دارند بر
اینکه وقتی شخصی از دنیا رفت متام اموال او من مجله
حبوه متعلق به وراث می باشد ولی بعد این عمومات توسط
روایات باب حبوه که خمصص منفصل هستند ختصیص
خورده اند و در ختصیص اگر امر دائر بنی اقل و اکثر باشد
باید اقل را أخذ کرد و در بقیه باید به مهان عام رجوع کرد.
خب و اما برای روشن شدن مطلب کالم جواهر را
می خوانیم ،ایشان ابتدا فرموده با اینکه در روایات ما موارد
خمتلفی برای حبوه ذکر شده ولی بنی فقهاء ما چهار مورد
مشهور است؛ سیف و ثیاب و مصحف و خامت ،حاال
می خواهیم ببینیم شهرت در اینجا چقدر نقش دارد،
صاحب جواهر می فرماید در اینجا شهرت عملیه وجود
دارد به این بیان که ولو در روایات ما موارد زیادی برای
حبوه ذکر شده است ولی شهرت عملیه بنی فقهاء ما در
مهنی چهار مورد یعنی سیف و مصحف و ثیاب و خامت
وجود دارد.
صاحب جواهر در ادامه مبسوطاً حبث می کند که دادن
حبوه به پسر بزرگرت واجب است نه مستحب زیرا روایات ما
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شد چند دلو باید کشیده شود تا آب چاه پاک شود،
چندین قرن اخبار بئر حاکم و مورد عمل بود و در مورد
آهنا امجاع بود تا زمان عالمه که ثابت کرد این درست
نیست و اخبار مربوط به بئر اوال مضموناً دارای اختالفات
زیادی هستند و ثانیاً از نظر سند درست نیستند لذا محل بر
استحباب می شوند و به آهنا عمل منی شود و امجاعی که
برای آهنا ذکر شده نیز مدرکی است که حجت منی باشد
بعالوه آب بئر مثل آب کر و جاری می باشد و تا وقتی
اوصاف ثالثه آن تغیری نکرده پاک می باشد.
مطلب دیگری که صاحب جواهر مطرح کرده این است که
گفته شده پسر بزرگرت که این چهار مورد را ارث می برد
باید مناز و روزه پدرش را قضا کند ،آیا این قضا کردن
عبادات پدر شرط دادن حبوه است یا نه؟ ما دو جور
شرط دارمی ،بعضی شروط حکمت تشریع هستند و برخی
دیگر علت تشریع و شرط حکم می باشند مثال در
حکمت طالق گفته شده زن باید در طهر غری مواقعه باشد
تا اینکه اختالف انساب بوجود نیاید که این حکمت تشریع
می باشد اما در صورتی که شخصی چند سال نبوده مثال
مسافرت بوده و بعد زنش را طالق داده باز فرمودند زن
حنی طالق باید در پاکی باشد نه عادت با اینکه در طول
چند سالی که شوهرش نبوده چندین بار حیض شده و پاک
شده ،پس این حکمت تشریع است نه شرط ولی گاهی
گفته شده "التشرب الخمر ألنه مسکر" که این شرط و
أی حال در ما حنن فیه حکمت تشریع
علت است ،علی ِّ
حکم بیان شده نه علت.
بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

تاکید بر این مطلب دارند و حرف "الم" در آهنا بکار رفته
که داللت بر ملکیت دارد یعنی بعد از فوت پدر این چهار
مورد مال پسر بزرگرت می باشد و بعد صاحب جواهر در
دوجا فرموده توجه داشته باشید که ما حنن فیه مثل اخبار بئر
نیست بلکه مشهور فقهاء ما به اخبار حبوه عمل کرده اند
و این چهار مورد را به عنوان حبوه بیان کرده اند ،اخبار بئر
مربوط به این است که وقتی جناسات خمتلف در بئر رخیته

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمدو آله الطاهرين
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