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نوشته شده ،کلینی عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد که
در او حبث است ولی ما او را موثق می دانیم و در الفوائد
الرجالیه نیز توثیق شده ،و باز عدة من أصحابنا عن أمحدبن
حممد بن عیسی که بسیار خوب است ،مجیعاً عن حسن بن
حمبوب که موثق است ،عن عبداهلل بن سنان که خازن دربار
عباسی بوده ولی بسیار جلیل القدر بوده و  1116حدیث از
او نقل شده و ما در کتاب رجالی که دارمی تعداد روایاتی که هر
کدام از روات ثقات نقل کرده اند را نوشته امی.
عمده حبث به اینجا بر می گردد که آیا شرط توارث در نکاح
انقطاعی خمالف کتاب اهلل می باشد یانه ،چون در کتاب اهلل
وراث افراد مشخصی هستند که نسباً و سبباً معلوم می باشند و
این بر خالف آهنا می باشد و اینکه امام رضوان اهلل علیه فرموده
فی غایة اإلشکال مرادش مهنی است زیرا در روایات ما ذکر
شده که زوجه در عقد نکاح انقطاعی ارث منی برد پس این یک



حبثمان در این بود که عموم آیات قران داللت دارند بر اینکه
بنی زوجنی توارث وجود دارد و از طرفی عقد انقطاعی نیز
زوجیت می باشد ولی خب بنی فقهاء ما مسلّم است که در
عقد نکاح انقطاعی ارث وجود ندارد ،اصل موضوع مشخص
است منتهی دو حبث در اینجا مطرح است؛ اول اینکه شرط
توارث نکرده باشند که خب در اینجا قطعا ارث نیست و دوم
اینکه آیا اگر شرط توارث کرده باشند موثر است یانه.
امام رضوان اهلل علیه فرمودند در صورت شرط توارث نیز فی
غایة اإلشکال واألحوط التصاحل یعنی مصاحله با بقیه وراث ،و
صاحب جواهر نیز فرمودند حتی در صورت شرط نیز ارث
وجود ندارد.

حبث مهمی می باشد و ما نیز معتقديم که چنین شرطی
صحیح نیست چون مخالف کتاب اهلل است لذا زوجه در

عرض کردمی این حبث به قاعده "المؤمنون عند شروطهم" که

عقد انقطاعی مطلقا ارث نمی برد ،بله "الناس مسلطون علی
أمواهلم" منتهی در حمدوده ضوابط و قواننی شرع.
خرب دوم﴿:وباسناده عن الحسین بن سعید ،عن النضر بن سويد،

یکی از قواعد بسیار مهم فقهی است مربوط می باشد.

اولنی حبث در مدرک قاعده "المؤمنون عند شروطهم"
می باشد ،صاحب وسائل در باب  6از ابواب جتارت اخبار

عن عبد اهلل بن سنان عن أبي عبد اهلل علیه السالم قال:

مربوط به شرط را ذکر کرده ،عنوان باب این است«:باب ثبوت

المسلمون عند شروطهم إال كل شرط خالف كتاب اهلل عز وجل

خیار الشرط بحسب ما يشترطانه ،وكذا كل شرط إذا لم

فال يجوز﴾.2

يخالف كتاب اهلل».

شیخ طوسی باسناده عن حسنی بن سعید ،شیخ طوسی طبقه
 12است و حسنی بن سعید طبقه  6می باشد و این خرب را
شیخ از کتاب او گرفته و اسناد شیخ به او صحیح است و در
آخر جامع الروات اسناد شیخ به حسنی بن سعید ذکر شده،
عن النضر بن سوید که موثق است ،عن عبداهلل بن سنان که
خوب و ثقه می باشد و خرب سنداً صحیح است.
خرب سوم﴿:وباسناده عن أحمد بن محمد بن عیسى ،عن علي بن

خرب اول﴿:محمد بن يعقوب ،عن عدة من أصحابنا ،عن سهل بن
زياد وأحمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب ،عن عبد اهلل بن
سنان ،عن أبي عبد اهلل علیه السالم قال :سمعته يقول :من اشترط
شرطا مخالفا لكتاب اهلل فال يجوز له وال يجوز على الذي اشترط
علیه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اهلل عز وجل.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله﴾.5

کلینی خرب را از دو طریق و از دو استادش نقل می کند ،کلینی
 66استاد دارد و در سه جا "عدة من أصحابنا" گفته چون
متعدد بوده اند و در آخر جلد  2جامع الروات نام این عدة

حديد :عن أبي المعزا عن الحلبي ،عن أبي عبد اهلل علیه السالم
في رجلین اشتركا في مال و ربحا فیه ربحا و كان المال دينا
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علیهما ،فقال أحدهما لصاحبه :اعطني رأس المال والربح لك وما

اختالفات شدیدی باهم خواهند داشت و مهه اتفاقات را
حضرت برای او بیان کردند ،خالصه خرب سندا صحیح
می باشد.
خب واما این خرب نیز دلیل بر صحت شرط توارث در عقد
نکاح انقطاعی منی شود زیرا این نیز در مقام بیان یک کلی
می باشد نه ارث در متعه و این خرب نیز داللت دارد بر اینکه
شروط جایز و موافق با کتاب اهلل صحیح و موثر هستند نه
مطلق شرط و در ماحنن فیه شرط توارث زوجه در عقد انقطاعی
خمالف کتاب اهلل می باشد.

الخشاب ،عن غیاث بن كلوب عن إسحاق بن عمار ،عن جعفر،

حبث ادبی و معنای حدیث است ،املؤمونون مبتدا و عند
شروطهم جار و جمرور خرب آن می باشد و هرجا ظرف یا جارو
جمرور خرب واقع شوند یک چیزی مقدر است و در اینجا نیز
اینطور می باشد که "املؤمنون ثابتون أو کائنون عند شروطهم".
دوم اینکه شروط مجع شرط است و معنای شرط نیز در واقع
التزام فی ضمن التزام می باشد بنابراین برای ما روشن شد که
شروط بدویه اثر و نفوذ ندارند.
سوم اینکه "املؤمنون عند شروطهم" إنشاء در قالب اخبار است
یعنی بر مؤمنون واجب است که پای شروط خودشان بایستند.
چهارم اینکه بر وفاء به شرط امجاع نیز دارمی منتهی چننی
امجاعی مدرکی است و حجت منی باشد.
حاال خود شرط چند شرط دارد؛ اول اینکه شرط نباید خمالف
کتاب اهلل و سنت باشد ،کتاب که مشخص است و اما در
مورد سنت مثال در روایات ما ذکر شده که طالق از ایقاعاتی
است که به دست مرد می باشد حاال اگر شرط شود که زن
طالق بدهد صحیح نیست ،بله اگر مرد زن را وکیل کند برای
طالق صحیح است که االن در عقدنامه ها نیز مهینطور
می باشد و یا مثال طبق روایامتان در ودیعه شرط ضمان صحیح
نیست ولی در عاریه و اجاره صحیح می باشد.
بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

توى فعلیك ،فقال :ال بأس به إذا اشترط علیه ،وإن كان شرطا
يخالف كتاب اهلل عز وجل فهو رد إلى كتاب اهلل عز وجل
الحديث.
ورواه الكلیني عن محمد بن يحیى ،عن أحمد بن محمد

مثله.3﴾.

شیخ طوسی باسناده عن امحد بن حممد بن عیسی ،عن علی بن
حدید که ثقه است ،عن أبی املعزا محید بن مثنی ،عن علی بن
أبی شعبه حلبی ،خرب سنداً صحیح است.
خرب چهارم﴿:وباسناده عن الصفار ،عن الحسن بن موسى

در مورد "المؤمنون عند شروطهم" چند حبث وجود دارد؛ اول

عن أبیه علیه السالم إن علي بن أبي طالب علیه السالم كان
يقول :من شرط المرأته شرطا فلیف لها به فان المسلمین عند
شروطهم إال شرطا حرم حالال أو أحل حراما .أقول :ويأتي ما يدل

على ذلك هنا وفي أحكام العقود وغیر ذلك﴾.4

شیخ طوسی باسناده عن حممد بن حسن صفار که از فقهاء و
روات بزرگ ما و از طبقه  8می باشد ،عن حسن بن موسی
اخلشاب که از وجوه اصحاب ما و از طبقه  7می باشد ،عن
غیاث بن کلوب که عامی است ولی ثقه می باشد ،عن اسحاق
بن عمار که شیعه و ثقه می باشد ،بنده در صفحه  22از
کتاب معجم الروات نوشته ام که اسحاق بن عمار خدمت امام
صادق علیه السالم رسید ،شخصی پیش حضرت بود که
خطاب به او فرمودند یک ماه بیشرت از عمر تو باقی منانده برو
و توبه کن ،اسحاق بن عمار پیش خود تعجب کرد و از
خاطرش گذشت که ظاهرا امام صادق علیه السالم از عمر و
آینده و مهه جزئیات افراد آگاهی دارد ،حضرت به او نگاه کرد
و گفت تعجب می کنی؟! ما مهه این مسائل را می دانیم ،رشید
هجری که از اصحاب امریاملؤمننی علیه السالم بود این مسائل را
می دانست ،ای اسحاق بن عمار مواظب خودت باش دو سال
بیشرت از عمر تو باقی منانده و بعد از وفات تو ورثه ات
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والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمدو آله الطاهرين
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