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خب و اما مقداری از کالم مرحوم نراقی در مستند
الشیعة در مورد حبثمان را می خوانیم تا با کالم ایشان
نیز آشنا بشومی ،مال امحد نراقی اینطور فرموده« :الفصل

دیروز از کتاهبائی نام بردمی که باید در حبثمان مورد توجه
و مطالعه قرار بگریند ،یکی از آن کتب "مستند الشیعة"

الكل  ،وهو الثقل  ،لكونها
ويعبّر عن اإلخوة بالكاللة  ،من ّ
ثقالً على الرجل  ،لقيامه بمصالحهم مع عدم التولّد الموجب
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الثاني :في ميراث اإلخوة واألجداد.

لمزيد اإلقبال والخ ّفة على النفس ،أو من اإلكليل  ،وهو ما

تألیف مرحوم مال امحد نراقی بود که دارای امتیازات
بسیار باالئی در کتب فقهی است البته دوره کامل فقه
نیست ولی کتاب بسیار مهم و خوبی در فقه

يزيّن بالجوهر شبه العصابة  ،إلحاطتهم بالرجل كإحاطته
بالرأس.1».

مرحوم نراقی در ادامه مسائلی را ذکر می کند و اینطور
می فرماید«:البحث األول :في ميراث اإلخوة إذا لم يكن

می باشد ،یکی دیگر از کتب ایشان "عوائد األیام"
می باشد که کتاب بسیار خوبی است و در آن مبسوط
و کامل و جامع به حبث والیت فقیه پرداخته شده و تا
آن زمان هیچکس به این صورت به حبث والیت فقیه

معهم ج ّد.

وفيه مسائل:

المسألة االولى  :ال يحجب اإلخوة وال األخوات عن اإلرث

نپرداخته بوده ،ایشان بسیار اهل حتقیق و دقت نظر
بوده و در آن زمان در ایران مرجعیت داشته و به مهراه
سید حممد جماهد در جنگ علیه روسیه نیز شرکت

أح ٌد خلقه اهلل غير األبوين واألوالد وأوالد األوالد وإن نزلوا،
باإلجماع؛ لألقربية ،وخصوصيات األخبار الواردة في الموارد
الجزئية  ،كما يأتي.

داشته ،یکی دیگر از ویژگیهای حاج مال امحد نراقی این
است که خیلی اهل شعر و هنر و ادب بوده ،کمرت
عاملی در آن زمان به اندازه ایشان از نظر شعر و ادب
قدرت داشته ،ایشان کتابی بنام "طاقدیس" در شعر دارد

المسألة الثانية  :إذا فقد األبوان واألوالد وأوالدهم فال يرث

مع اإلخوة أو األخوات أحد غير الجدودة والزوجين إجماعاً ؛

لما مر .وفي ابن األخ لألبوين مع األخ الالم خالف يأتي.

المسألة الثالثة  :إذا انفرد األخ لألب واألام كان له المال كله
بالقرابة ؛ لإلجماع  ،ومنع األقرب لألبعد  ،وأحقيّة السابق ،

که یکی از اشعارش را حنی جنگ با روسیه در روز عید
قربان سروده و در آن اینطور گفته که؛ پروردگارا امروز
روز عید قربان است و مردم در مکه به منا رفته اند و

وقول أبي جعفر عليهالسالمفي صحيحة بكير الطويلة " :فإ ّن
سمى لألخ الكل "».0
اهلل قد ّ

مال امحد نراقی در ادامه کالمشان روایاتی را ذکر
می کند که باید به آهنا توجه داشته باشیم ،اخبار مذکور
در باب  3از ابواب موجبات االرث واقع شده اند.

امسال منای ما اینجاست و من این قربانی ها را از
ایران برای جنگیدن با کفار آورده ام تا جلوی تسلط
کفر بر اسالم را بگریمی ،خالصه اشعار بسیار فصیح و
أی حال شناخت علماء و فقهاء و
بلیغی دارد ،علی ِّ

خرب اول﴿ :محمد بن الحسن باسناده عن الفضل بن
شاذان ،عن ابن أبي عمير ،عن جميل بن دراج ،عن بكير،

خصوصیات و ویژگیهای آهنا خودش یک مسئله بسیار
مهمی می باشد.
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من ال حیضر نیست ،از اینجا معلوم می شود اینطور
نبوده که مهه کتب در اختیار آهنا بوده باشد و اما
جالب اینکه ابن ادریس بعد از اینها در مستدرک

أكثر من هذا لهما الثلثان فقال :ما تقول في أخ وزوج؟

فقال :النصف والنصف ،فقال :أليس قد سمى اهلل له المال،

السرائر بعضی روایات را ذکر کرده که در هیچکدام از
کتب أربعة نیستند.
در زمان امام صادق علیه السالم شاگردان ایشان

فقال :وهو يرثها إن لم يكن لها ولد" .3﴾.

شیخ طوسی طبقه  19و فضل بن شاذان ثقه و از طبقه 6
می باشد و شیخ این خرب را از کتاب فضل گرفته است ،ابن
أبی عمری از طبقه  6و مقامش بسیار باالست ،مجیل بن دراج
از طبقه  5و بسیار خوب است ،بکری بن أعنی برادر زراره و از
بیت رفیع زراره و مقام بسیار باالئی دارد ،خرب سنداً صحیح
می باشد.

کتاهبایی بنام "اصول أربعة مئة" نوشته اند یعنی 144
کتاب تالیف کرده اند و  1444هزار نفر نامشان به
عنوان شاگرد امام صادق علیه السالم ذکر شده ،کتابی
نوشته شده که در آن روات احادیثی که ایرانی و از

یکی از مسائل مهمی که باید به آن توجه داشته باشید
مسئله بیوت است ،بعضی از بیوت بیت علم و فقهات

اصحاب پیغمرب و ائمه علیهم السالم بوده اند مجع
آوری شده است.
در مورد خربی که خواندمی بنده سوالی دارم که چطور

بوده لذا در اعیان الشیعة و مهچننی در الفوائد الرضویه
بیوت ذکر شده اند که یکی از آهنا بیت زراره می باشد
که شش برادر هستند و مهگی آهنا از روات خوب

شده که اینجا گاهی به دو خواهر نصف و گاهی ثلثان
می دهیم؟ و معیار در اینجا برای نقص یا زیاده
چیست؟ قبال گفتیم که اهل تسنن در اینجا قائل به
عول شدند و نقص را بر مهه وارد کردند ولی ما طبق

هستند.
رسم و مشی مشایخ ثالثه در نقل خرب با هم فرق دارد،
شیخ کلینی از خودش تا امام علیه السالم متام رجال
سند را ذکر می کند ،شیخ صدوق اخبار را از کتب

روایاتی که دارمی نقص را بر افراد خاصی وارد می کنیم و
اما معیار ما در اینکه نقص را به افراد خاصی وارد
می کنیم این است که در قران کرمی سهم بعضی ها زیاد
و کم شده لذا زیاد باشد به آهنا می دهیم و کم بیاید

گرفته ولی واسطه بنی خودش تا آن کتاب را ذکر نکرده
منتهی در آخر کتاب وسائط بنی خودش و صاحب
کتب را ذکر کرده ،شیخ طوسی نیز اخبار را از کتب

هم نقص را به آهنا وارد می کنیم اما بعضی ها اینطور
نیستند مثل زوج و زوجه و کالله اُمی که مهیشه سهم
خودشان را می برند و سهمشان هیچوقت زیاد و کم

گرفته  ،در آخر کتاب جامع الرواة وسائط بنی شیخ
صدوق و شیخ طوسی با کتبی که از آهنا اخبار را نقل
کرده اند ذکر شده است.
مطلبی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که ما

منی شود برخالف کالله أبوینی که گاهی زیاد می آید و
از آن مقدار اضافه به آهنا نیز می دهیم ولی گاهی کم
می آید و نقص به آهنا وارد می شود.
بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

روایاتی در کافی می بینیم که در من ال حیضر نیست و
یا روایاتی در هتذیب و استبصار می بینیم که در کافی و

والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل علی
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محمدو آله الطاهرين

حدیث  ،1ط اإلسالمیة.
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