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خرب آخر این باب از صفار نقل شده ،حممد بن حسن صفار
صاحب کتاب بصائر الدرجات یکی از علماء بسیار بزرگ
می باشد که حضرت عسکری علیه السالم را نیز درک کرده،



خرب این است﴿:محمد بن الحسن الصفار في (بصائر الدرجات)
عن محمد بن الحسین عن جعفر بن بشیر ،عن الحسین بن أبي

موضوع :میراث األزواج  /ارث الزوجة

مخلد ،عن عبد الملك قال :دعا أبو جعفر علیه السالم بكتاب

حبثمان با توفیق پروردگار در مریاث زوجه بود ،عرض کردمی
روایات مربوط به این حبث در باب  6از ابواب مریاث األزواج
وسائل الشیعة ذکر شده و کالً صاحب وسائل هفده خرب در
این باب ذکر کرده که تعدادی از آهنا را خواندمی  ،بعضی از آهنا
معلل هستند یعنی علت حکم در آهنا ذکر شده من مجله خرب
دوم و سوم باب.
خرب دوم باب ﴿: 6وعنهم ،عن سهل ،وعن محمد ،عن أحمد،

علي علیه السالم فجاء به جعفر مثل فخذ الرجل مطويا فإذا فیه:
" أن النساء لیس لهن من عقار(أراضی) الرجل إذا توفى عنهن شئ
"  ،فقال أبو جعفر علیه السالم :هذا واهلل خط علي علیه السالم

بیده وإمالء رسول اهلل لصلى اهلل علیه وآله.3﴾.

شیخ طوسی عن حممد بن حسن صفار فی بصائر الدرجات که
بسیار مهم و موثق و از طبقه  5می باشد عن حممد بن احلسنی
که موثق است و در جلد  11معجم رجال حدیث نیز توثیق
شده عن جعفر بن بشری که موثق است عن حسنی بن أبی خملد
که مهمل است عن عبد امللک بن عتبه که موثق می باشد.
خالصه از نظر استحکام و قدرت مطلب شکی وجود ندارد.
مطلب دیگر در مورد خرب  5و  11از این باب  6می باشد،

عن علي بن الحكم ،عن عال ،عن محمد بن مسلم قال :قال أبو
عبد اهلل علیه السالم :ترث المرأة الطوب وال ترث من الرباع شیئا
قال :قلت :كیف ترث من الفرع وال ترث من الرباع شیئا؟ فقال:
لیس لها منه نسب ترث به وإنما هي دخیل علیهم فترث من

الفرع وال ترث من األلصل وال يدخل علیهم داخل بسببها.4﴾.

خرب هشتم این است﴿ :وعنه عن محمد بن عیسى ،عن يحیى

خرب سوم باب ﴿: 6وعنهم عن سهل ،عن علي بن الحكم ،عن

الحلبي ،عن شعیب ،عن يزيد الصائغ ،عن أبي عبد اهلل علیه

(زط پارچه ای
أبان األحمر قال :ال أعلمه إال عن میسر ب یاع الزطي ُ
بوده که از سودان می آوردند و فروشنده آهنا را بیاع الزطی می

السالم قال :سألته عن النساء هل يرثن من األرض؟ فقال :ال
ولكن يرثن قیمة البناء قال :قلت :إن الناس ال يرضون بذا قال:

گفتند) ،عن أبي عبد اهلل علیه السالم قال :سألته عن النساء ما

إذا ولینا فلم يرضوا ضربناهم بالسوط ،فإن لم يستقیموا ضربناهم

لهن من المیراث؟ قال :لهن قیمة الطوب والبناء والخشب

1

بالسیف. ﴾.

والقصب(یعنی آن تأسیساتی که در زمنی اجیاد می شود) ،فأما

خرب سنداً صحیح می باشد.
خرب یازدهم باب این است﴿:وعن محمد بن أبي عبد اهلل ،عن

األرض والعقارات فال میراث لهن فیه قال :قلت :فالبنات؟ قال:
البنات لهن نصیبهن منه قال :قلت :كیف لصار ذا ولهذه الثمن

معاوية بن حكیم ،عن علي بن الحسن ابن رباط ،عن مثنى ،عن

ولهذه الربع مسمى؟ قال :ألن المرأة لیس لها نسب ترث به وإنما

يزيد الصائغ قال :سمعت أبا جعفر علیه السالم يقول :إن النساء

هي دخیل علیهم إنما لصار هذا كذا لئال تتزوج المرأة فیجئ زوجها

ال يرثن من رباع األرض شیئا ولكن لهن قیمة الطوب والخشب

أو ولدها من قوم آخرين فیزاحم قوما آخرين في عقارهم.3﴾.

عرض کردمی بعضی از اخبار باب  6نیز از اصحاب مهم و
بزرگ ائمه علیهم السالم نقل شده اند.
 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،815ابواب مریاث األزواج ،باب ،6
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قال :فقلت له :إن الناس ال يأخذون بهذا فقال :إذا ولیناهم

میراث األزواج

(ج )431

رضا الوارث وإعطاء العین فیما عدا األرض ،وباعطاء العین أو
6

ضربناهم بالسوط ،فان انتهوا وإال ضربناهم بالسیف علیه.5﴾.

القیمة من األرض. ﴾.

خرب سنداً صحیح است.
خب و اما این خرب با آن  11خرب که در باب  6بودند معارض
می باشد لذا با توجه به مباحث تعادل و تراجیح باید این
تعارض را بر طرف کنیم.
خرب دوم از این باب  1که دقیقا بر قول عالمه و حمقق داللت
دارد این خرب است﴿:وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحیى،

در این دو خرب با صراحت ذکر شده که اگر قدرت و حکومت
در دست اهل بیت علیهم السالم بود عامه را با تازیانه و در
صورت لزوم با مششری می زدند تا حکم خدا اجراء شود.
خب و اما با توجه به اخبار اهل بیت علیهم السالم مطلب
برای ما روشن شد منتهی می بینیم که چند نفر از فقهاء بزرگ
ما مثل حمقق در شرایع و عالمه در قواعد بنی مرئة ذات ولد و
غری ذات ولد فرق گذاشته و فرموده اند این احکام مربوط به غری
ذات ولد می باشد و اما مرئة ذات ولد از کل ترکه شوهرش ارث
می برد ولی کالم فقهاء معاصر مثل امام و آقای بروجردی و
آقای گلپایگانی و آقای خوئی رضوان اهلل علیهم أمجعنی را
خواندمی و گفتیم که اینها و مهچننی ما تفاوت و تفصیلی قائل
نشده اند ،حاال ما باید ببینیم که چطور این دو نفر از فقهاء
بزرگ ما چننی تفصیلی قائل شده اند.

عن يعقوب بن يزيد ،عن ابن أبي عمیر ،عن ابن أذينة في النساء
إذا كان لهن ولد أعطین من الرباع .ورواه الصدوق باسناده عن
محمد بن أبي عمیر.

0

أقول :ويدل على ذلك عموم اآليات والروايات وإطالقها. ﴾.

خرب سنداً صحیح است و ابن اُذینه را نیز ما توثیق کرده امی.
عالمه و حمقق از بزرگان حوزه علمیه حله می باشند ،وقتی
حضرت امری علیه السالم برای جنگ با معاویه از کوفه به طرف
شام و سرزمنی صفنی حرکت کردند در بنی راه سه جریان اتفاق
افتاد؛ اول وقتی به مدائن پایتخت ساسانیان رسیدند ،دوم وقتی
به کربالء رسیدند ،و سوم وقتی به یک بیابان وسیعی رسیدند که
حضرت امری علیه السالم به باالی تپه ای رفتند و شروع به
صحبت کردند اما لشکر دیدند کسی آجنا نیست و از حضرت
پرسیدند با چه کسی سخن می گوئید؟! حضرت فرمودند اینجا
حوزه ای برپا خواهد شد بنام حله که در آن رجال و علماء و
فقهائی بوجود خواهد آمد و بعدها وقتی آل بویه بر عراق تسلط
پیدا کردند حوزه حله را ساختند که بنی طاووس و عالمه و
حمقق مهگی از فقهاء بزرگ حوزه حله می باشند.
حاال ما باید وارد حبث بشومی و تعارض بنی این خرب که مورد
استدالل عالمه و حمقق است با آن هفده خرب مذکور در باب
 6را حل کنیم إن شاء اهلل تعالی. ...

از نظر اصولی عام قرانی "مما ترکتم" باید ختصیص خبورد که

خمصص ما دو دسته از اخبار هستند ،یک دسته داللت دارند
بر اینکه ارث زن به طور کلی اعم از اینکه ذات ولد باشد یا
غری ذات ولد این چننی است و دسته دوم می گویند این حکم
مربوط به زن غری ذات ولد است و إال ذات ولد از کل ماترک
ارث می برد.
عالمه و حمقق برای کالمشان به اخباری استدالل کرده اند که
صاحب وسائل آهنا را در باب  1از ابواب مریاث األزواج ذکر
کرده ،خرب اول از این باب  1این خرب است﴿:محمد بن
الحسن باسناده عن الحسین بن سعید ،عن فضالة ،عن أبان عن
الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ،عن أبي عبد اهلل علیه
السالم قال :سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها
من التربة شیئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فال يرث من ذلك

والحمد هلل رب العالمین و لصلی اهلل علی

شیئا؟ فقال :يرثها وترثه من كل شئ ترك وتركت .ورواه الصدوق

محمد و آله الطاهرين

باسناده عن أبان مثله.
أقول :حمله الشیخ على التقیة ،وحمله أيضا هو والصدوق
وغیرهما على ما إذا كان للمرأة ولد لما يأتي ،ويمكن حمله على
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