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خمسة أشخاص بهم تم السند



علي القمي والعطار
ثم ابن ادريس وهم أخیار
ثم ابن كورة ،كذا ابن موسى

موضوع :زوج یا زوجه تنها وارث باشند  /مریاث

فهؤالء عدة ابن عیسى

األزواج.

وإن عدة التي عن سهل

آقای مالئی درباره "عدة من أصحابنا" مطلبی نوشته

من كان االمر فیه غیر سهل

اند ،عرض کردمی که در کافی که اصوالً و فروعاً کتاب
بسیار مهمی می باشد "عدة من أصحابنا" زیاد ذکر
شده ،مشی مرحوم کلینی اینطور بوده که از خودش تا
امام معصوم متام وسائط را یک به یک نقل می کرده
فقط در سه مورد "عدة من أصحابنا" دارد؛ اول عدة

ابن عقیل وابن عون االسدي
محمد
كذا علي بعده ّ

وعدة البرقي وهو أحمد

علي بن الحسین وأحمد
وبعد ذين ابن اذينة علي

عن امحد بن حممد بن عیسی و دوم عدة عن امحد بن
حممد بن خالد برقی و سوم عدة عن سهل بن زیاد،
علت این مطلب این است که مثال از امحد بن حممد بن

وابن البراهیم واسمه علي...
سید حبرالعلوم اصحاب امجاع را در اشعارش اینطور ذکر
می کند:

عیسی چند نفر از اساتیدش نقل کرده اند و دیگر کلینی
خنواسته نام متام اساتیدش را ذکر کند و سوال ایشان این
است که این طولی است یا عرضی؟ مسلّماً عرضی
می باشد یعنی چند نفر استاد در عرض هم دارد که مهه

قد اجمع الکل علي تصحیح ما
يصح عن جماعة فلیعلما
و هم اولو نجابة و رفعة
اربعة و خمسة و تسعة

آهنا از امحد بن حممد بن عیسی نقل کرده اند لذا ناچاراً
فرموده عدة من أصحابنا عن امحد بن حممد بن عیسی و
در مورد سهل بن زیا د و امحد بن حممد بن خالد برقی

فالستة االولي من االمجاد
اربعة منهم من االوتاد
زرارة کذا بريد قد اتي

نیز مطلب مهنی است و ما عرض کردمی که در آخر
جلد دوم جامع الرواة اسامی عدة من أصحابنا یک یک
ذکر شده و بنده نیز در آخر کتاب رجالی که نوشته ام
در صفحه  679این عدة را ذکر کرده ام و عالمه

ثم محمد و لیث يا فتي
کذا الفضیل بعده معروف
و هو الذي ما ببینا معروف
و الستة الوسطي اولو الفضائل

حبرالعلوم در منظومه خودشان این مطلب را به صورت
شعر دراورده و فرموده :

رتبتهم ادني من االوائل
جمیل الجمیع مع ابان

عدة أحمد بن عیسى بالعدد
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والعبدالن ثم حمادان

نکته :در مجع بنی اخبار گاهی مجع داللی است و از

و الستة االخري هم صفوان

الفاظ و عبارات روایت و از ظهور آن استفاده می کنیم
اما گاهی اخبار طوری هستند که از حلاظ ظاهر با هم

ثم ابنمحبوب کذا محمد

تباین و تعارض دارند و قابل مجع نیستند که در این
صورت اگر شاهد مجع پیدا کنیم که خب با هم
مجعشان می کنیم و اگر شاهد مجع پیدا نکنیم می شود

و شذ قول من به خالفنا.

مجع تربعی که صحیح نیست ،خب اما در مورد اخبار
باب  4که گفتیم سه قول بوجود آمده در واقع برخی از
فقهاء ما خواسته اند بنی اخبار مجع کنند که این سه
قول بوجود آمده البته این مجع ها شاهد مجع ندارد.

و يونس علیهم الرضوان
کذاک عبداهلل ثم احمد
و ما ذکرناه االصح عندنا
حبثمان در این بود که اگر هر کدام از زوج یا زوجه تنها
باشند یعنی زوج فوت کرده و تنها وارثش زوجه است و
یا زوجه فوت کرده و تنها وارثش زوج می باشد در این
صورت چگونه ارث خواند برد.
عرض کردمی که صاحب وسائل روایات مربوط به این دو

بنده یک مطلبی از مرحوم آقای بروجردی نوشته ام که
قابل توجه می باشد ،ایشان فرموده اند مسائل فقه دو
قسم است؛ بعضی از آهنا اصولی هستند که از ائمه

صورت را در باب  3و  4از ابواب مریاث األزواج ذکر
کرده که به عرضتان رساندمی و فقهاء ما نیز طبق مهنی
روایات بنی این دو صورت فرق قائل شده اند به این

علیهم السالم گرفته شده و قدماء نیز در کتبشان ذکر
کرده اند و بر آهنا امجاع دارند که مهنی ذکر و بیان و
امجاع قدماء خودش کشف از قول معصوم می کند و اما
بعضی از مسائل فقهی تفریعات هستند که جمتهدین

بیان که با توجه به روایات باب  3در جائی که زوجه
فوت کرده و تنها وارثش زوج است متام مالش به زوج
می رسد نصف فرضاً و الباقی رداً و اما در جائی
که زوج فوت کند و زوجه تنها وارثش باشد با توجه به

بوسیله اجتهاد خودشان تفریع و توجیه کرده اند لذا
امجاع و شهرت در این موارد حجت نیست زیرا اجتهاد
هستند و ما حنن فیه یعنی اخبار باب  4نیز مهینطور

روایات باب  4سه قول بوجود آمده؛ اول قول مشهور
که فرمودند زن سهم خودش یعنی ربع را می برد و
الباقی به امام داده می شود و اگر امام نباشد به نائب

است در واقع فقهاء ما اجتهاداً سه قول ذکر کرده اند
البته صاحب جواهر خیلی خوب به این مطلب پرداخته
و فرموده این اجتهاد است و در کالم امام معصوم چننی
چیزی وجود ندارد و در واقع مجعشان مجع تربعی

امام داده می شود ،دوم اینکه متام مال به زن داده
می شود ربع فرضاً و الباقی رداً ،سوم اینکه ربع مال
فرضاً به زن داده می شود و اگر در زمان حضور امام
بود الباقی به امام داده می شود و اگر زمان غیبت امام

می باشد.
بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی . ...

بود الباقی نیز به خود زن داده می شود ،فهرست اخبار
و دسته بندی و کیفیت داللتشان قبال به عرضتان
رسید.

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين
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