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مسألة  - 6تختص الحبوة باألكبر من الذكور بأن ال يكون



ذكر أكبر منه ،ولو تعدد األكبر بأن يكونا بسن واحد وال

يكون ذكر ذكر منها تقسم الحبورة بينهما بالسوية ،وكذا لو

كان أكثر من اثنين ،ولو كان الذكر واحدا يحيى به ،وكذا لو
كان معه أنثى وإن كانت أكبر منه.3».

یکی از مسائلی که در حبث ارث اوالد مطرح است حبث
"حبوه" می باشد که امروز با توفیق پروردگار متعال در این رابطه
حبث خواهیم کرد.

خربی دارمی که داللت دارد بر اینکه از دوقولوها آن بچه ای که

دوم به دنیا می آید بزرگرت است ،خرب این است﴿ :محمد بن
يعقوب ،عن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد بن

صاحب جواهر در این رابطه اینطور فرموده«:المسألة الثالثة:

عيسى ،عن علي بن أحمد بن أشيم ،عن بعض أصحابه ،قال:

من متفردات اإلمامية ومعلومات مذهبهم أنه يحبى الولد

أصاب رجل غالمين في بطن فهناه أبو عبد اهلل عليه السالم

األكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه

ثم قال :أيهما األكبر " أكبر .خ ل " فقال :الذي خرج أوال،

وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم عليهمالسالم.6».

فقال أبو عبد اهلل عليه السالم :الذي خرج أخيرا هو أكبر،

"حبی حیبو حبوة" به معنای خبشش بال جزاء است و در جممع
البحرین ذکر شده که صالة حبوه مهان صالة جعفر بن أبی
طالب است که مشهور بنی فریقنی می باشد و علت نامگذاری
اش این بود که پیغمرب خدا صلی اهلل علیه و آله این مناز را به
عنوان عطیه به او داد.
قاعدتاً اقتضای ظاهر آیات قران کرمی و روایات این است که متام
اموال میت برای وراث باشد و انتقال مال از شخصی که فوت
می کند به ورثه اش یک انتقال شرعی قهری می باشد منتهی
روایاتی دارمی که داللت دارند بر اینکه چند چیز از اموال پدر
یعنی لباس بدن و انگشرت و مششری و قران متعلق به پسر بزرگرت
او می باشد.

أما تعلم أنها حملت بذاك أوال ،وأن هذا دخل على ذاك فلم

يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا ،فالذي خرج أخيرا هو

أكبرهما .ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب.4﴾.

باالخره مسائل در اینجا زیاد است حاال ما چند مسئله دیگر از
حتریر الوسیله را می خوانیم تا مطلب روشن شود.
مسئله « :2ال فرق في الثياب بين أن تكون مستعملة أو
مخيطة للبس وإن لم يستعملها ،وال بين الواحد والمتعدد،

كما ال فرق بين الواحد والمتعدد في المصحف والخاتم

والسيف لو كانت مستعملة أو معدة لالستعمال.5».

مسألة «: 3األقوى عدم كون السالح غير السيف والرحل

در شرایع عبارتی اضافه شده و آن اینکه«:الثالثة يحبى الولد

والراحلة من الحبوة ،واالحتياط بالتصالح مطلوب جدا.1».

عليه قضاء ما عليه من صالة و صيام و من شرط اختصاصه

راحله آن مرکبی است که انسان سوار می شود ولی رحل آالت
و ابزاری است که مسافر مهراه خود دارد.

امام رضوان اهلل علیه در حتریرالوسیلة اینطور فرموده«:الخامس:

انفردت به اإلمامية :أن الولد الذكر األكبر يفضل دون سائر

األكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه و

أن ال يكون سفيها و ال فاسد الرأي على قول مشهور».2

سید مرتضی در انتصار اینطور فرموده«:مسألة  :361و مما

يحيى الولد األكبر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه

و مصحفه.

الورثة بسيف أبيه و خاتمه و مصحفه .و باقي الفقهاء

يخالفون في ذلك.

 1جواهر الکالم ،شیخ محمد حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص ،721ط
 39جلدی.
 2شرایع ،محقق حلی ،ج ،3ص ،73ط اسماعیلیان.

 3تحریرالوسیلة ،امام خمینی(ره) ،ج ،2ص ،987مسئله  ،7ط نجف.
 4وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،71ص ،279ابواب احکام اوالد،
باب ،33حدیث  ،7ط االسالمیة.
 5تحریرالوسیلة ،امام خمینی(ره) ،ج ،2ص ،982مسئله  ،2ط نجف.
 6تحریرالوسیلة ،امام خمینی(ره) ،ج ،2ص ،982مسئله  ،9ط نجف.
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خرب سوم﴿ :وعن علي بن إبراهيم ،عن أبيه عن حماد بن عيسى،
عن حريز عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :إذا هلك الرجل وترك

التفضيل لألكبر من الذكور بما ذكروه إنما هو بأن يخص

ابنتين فلألكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف ،فان حدث به

بتسليمه إليه و تحصيله في يده دون باقي الورثة و إن

66

حدث فلألكبر منهم. ﴾.

احتسب بقيمته عليه ،و هذا على كل حال انفراد من الفقهاء،

خرب چهارم﴿ :وعنه عن أبيه ،عن ابن أبي عمير ،عن ابن أذينة،

ألنهم ال يوجبون ذلك و ال يستحبونه و إن كانت القيمة

عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السالم إن الرجل إذا ترك

محسوبة عليه.7».

62

سيفا وسالحا فهو البنه ،فإن كان له بنون فهو ألكبرهم. ﴾.

شیخ طوسی در خالف اینطور فرموده«:مسألة  :629يخص

خرب پنجم﴿ :محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن

االبن األكبر من التركة بثياب جلد الميت ،و سيفه ،و

عيسى ،عن شعيب ابن يعقوب ،عن أبي بصير ،عن أبي عبد اهلل

مصحفه دون باقي الورثة .و خالف جميع الفقهاء في ذلك.

عليه السالم قال :الميت إذا مات فان البنه األكبر السيف

دليلنا :إجماع الفرقة و أخبارهم.8».

والرحل والثياب ثياب جلده.63﴾.

خب و اما مهم ترین مسئله روایاتی است که در این رابطه وارد
شده که در جلد  71وسائل  22جلدی صفحه  433باب 3
از ابواب مریاث االبوین واالوالد ذکر شده اند و عنوان باب این

خرب ششم﴿ :محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ،عن علي بن أسباط ،عن محمد بن زياد بن عيسى ،عن
ابن أذينة ،عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار،

است که«:باب ما يحبى به الولد الذكر األكبر من تركة أبيه

عن أحدهما عليهما السالم إن الرجل إذا ترك سيفا أو سالحا

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

 72خرب در این باب وجود دارد واما در خرب  8مطلب دیگری
ذکر شده ،خرب این است﴿ :وعنه عن محمد بن عبيد اهلل

ربعي بن عبد اهلل ،عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :إذا

الحلبي والعباس بن عامر ،عن عبد اهلل بن بكير ،عن عبيد بن

فهو ،البنه فان كانوا اثنين فهو ألكبرهما.64﴾.

دون غيره وأحكام الحبوة».

أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه ،عن حماد بن عيسى ،عن

زرارة ،عن أبي بصير ،عن أبي جعفر عليه السالم قال :كم من

مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته

إنسان له حق ال يعلم به قلت :وما ذاك أصلحك اهلل؟ قال :إن

وكسوته ألكبر ولده فإن كان األكبر ابنة فلألكبر من الذكور.

صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته ال يعلمان به أما أنه لم يكن

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد .ورواه

بذهب وال فضة قلت :وما كان؟ قال :كان علما قلت :فأيهما أحق

الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى مثله إال أنه أسقط

به؟ قال :الكبير كذلك نقول نحن.65﴾.

وراحلته.9﴾.

بقیه حبث مباند برای روز شنبه إن شاء اهلل تعالی. ...

سند در اعلی درجه صحت قرار دارد.
خرب دوم﴿ :وعن محمد بن إسماعيل ،عن الفضل بن شاذان ،عن

والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل علی
محمدو آله الطاهرين

ابن أبي عمير ،عن ربعي بن عبد اهلل ،عن أبي عبد اهلل عليه السالم
قال :إذا مات الرجل فلألكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه

ودرعه .ورواه الشيخ باسناده عن الفضل بن شاذان مثله.60﴾.

 11وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،71ص ،334ابواب میراث االبوان
واالوالد ،باب  ،9حدیث  ،9ط االسالمیة.
 12وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،71ص ،334ابواب میراث االبوان
واالوالد ،باب  ،9حدیث  ،3ط االسالمیة.
 13وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،71ص ،334ابواب میراث االبوان
واالوالد ،باب  ،9حدیث  ،1ط االسالمیة.
 14وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،71ص ،334ابواب میراث االبوان
واالوالد ،باب  ،9حدیث  ،3ط االسالمیة.
 15وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،71ص ،337ابواب میراث االبوان
واالوالد ،باب  ،9حدیث  ،8ط االسالمیة.

 7االنتصار ،سید مرتضی ،182 ،مسئله .973
 8الخالف ،شیخ طوسی ،ج ،3ص  ،771مسئله .723
 9وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،71ص ،393ابواب میراث االبوان
واالوالد ،باب  ،9حدیث  ،7ط االسالمیة.
 10وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،71ص ،393ابواب میراث االبوان
واالوالد ،باب  ،9حدیث  ،2ط االسالمیة.
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