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کتاب الفرائض والمواريث

(حفظه اهلل)

میراث المجوس

(ج )671

قال عبد اهلل بن سنان  " :قذف رجل مجوسیا عند



أبي عبد اهلل علیه السالم فقال  :مه(اسم فعل به
معنای اُس ُکت)  ،فقال الرجل  :إنه ينكح امه و اخته
 ،فقال  :ذلك عندهم نكاح في دينهم ".

موضوع :مریاث اجملوس.

و في خبر محمد بن مسلم" :سألت أبا

در کتاب ارث یک فصلی برای مریاث جموس و کفار
منعقد شده به این صورت که آهنا بر اساس دین و
مذهب خودشان ارث می برند و اگر به ما نیز مراجعه
کنند باید آگاه باشیم و طبق مذهب خودشان حکم و

جعفر علیهالسالم عن الحكام  ،قال  :تجوز على
أهل كل ذي دين بما يستحلون".
عن الشیخ رحمه اهلل قد روى أيضا أنه قال علیه
السالم  " :كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه " بل

قضاوت کنیم.
صاحب جواهر در این رابطه مفصال حبث کرده و اقوال

في الرياض أن ذلك في غیر واحد من األخبار.
وقال أبو الحسن علیه السالم في خبر علي بن

خمتلف در مسئله را مطرح کرده و اینطور فرموده«:الرابع

حمزة " ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم "(قاعده الزام).

فی میراث المجوس و غیرهم من فرق الكفر إذا

وفي الموثق " لكل قوم يعرفون النكاح عن

ترافعوا إلینا أو أسلموا.

السفاح(زنا) فنكاحهم جائز ".

(قول اول) ( :المجوسي(جموسی غری از زرتشتی است)

(قول دوم) :لكن و مع ذلك ( فمن األصحاب من ال

قد ينكح المحرمات ) عند المسلمین ( بشبهة )

يورثه إال بالصحیح من النسب والسبب  ،وهو

اعتقاده في ( دينه ) وقد ينكح المحلالت له في دين

المحكي عن يونس بن عبد الرحمن ) من أجالء رجال

اإلسالم ( فیحصل له ) بذلك ( النسب الصحیح(مثل

الكاظم و الرضا علیهما السالم ( و متابعیه ) وهم

طبقات ثالثه ارث) والفاسد والسبب الصحیح(مثل

المفید رحمه اهلل في أحد النقلین والمرتضى والتقى

زوجیت یا ضمان جریره یا امامت در حملش) والفاسد ،

والحلي والفاضل بل في كتاب اعالم الورى نسبته إلى

ونعني بالفاسد ما يكون عن نكاح محرم عندنا ال

جمهور اإلمامیة  ،بل عن موصلیات المرتضى

عندهم  ،كما إذا نكح امه وأولدها  ،فنسب الولد

اإلجماع علیه  ،لعموم ما دل على فساده للمسلم

فاسد ) عندنا ( وسبب زوجیتها فاسد ) عندنا وإن

والكافر  ،فال يندرج حینئذ في عموم المواريث المبنیة

كان هو صحیحا صحة معاملة بمعنى ترتب بعض

على النسب والسبب الصحیحین  ،ولقوله تعالى " :و
ِ
احك ْم ب ْی ن ه ْم بِما أنْ زل اهلل" " . 6وق ِل الْح ُّق ِم ْن
إن ْ
ربِّك ْم  ،فم ْن شاء ف لْی ْؤِم ْن وم ْن شاء ف لْی ْكف ْر"" . 2فِإ ْن
ض
ض ع ْن ه ْم  ،وإِ ْن ت ْع ِر ْ
احك ْم ب ْی ن ه ْم أ ْو أ ْع ِر ْ
جاؤك ف ْ

اآلثار علیه  ،وال ينافي ذلك تكلیفه بالفروع  ،ضرورة
حرمة ذلك علیه وإن ترتب أثر العقد الصحیح علیه ،
بل يكفي في صدق فساده عندنا عدم ترتب جمیع
اآلثار علیه التي منها إباحة الوطء.
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احك ْم ب ْی ن ه ْم
ع ْن ه ْم ف ل ْن يض ُّروك ش ْیئاً  ،وإِ ْن حك ْمت ف ْ
بِال ِْق ْس ِط".3

میراث المجوس

(ج )671

(قول چهارم) :ومنهم الشیخ المفید على ما حضرني
من نسخة مقنعته ( والشیخ أبو جعفر ) الطوسي ومن

وفي المحكي عن السرائر " فإذا حكم الحاكم بما ال

تابعه  :سالر والقاضي وابن حمزة وغیرهم ( يورثه

يجوز في شرع اإلسالم فقد حكم بغیر الحق وبغیر ما

باألمرين صحیحهما وفاسدهما ) بل ومحكي التحرير

أنزل اهلل وبغیر القسط  ،وأيضا ال خالف بیننا أن

أنه المشهور وعن اإلسكافي أنه مشهور عن علي علیه

الحاكم ال يجوز له أن يحكم بمذاهب أهل الخالف

السالم لما رواه السكوني في القوي عن علي علیه

مع االختیار ".

السالم  " :أنه كان يورث المجوسي إذا تزوج امه

(قول سوم) ( :و منهم من يورثه بالنسب صحیحه

واخته وابنته من جهة أنها امه وأنها زوجته " وأبو

وفاسده وبالسبب الصحیح ال الفاسد  ،وهو اختیار

البختري في المروي عن قرب االسناد عن جعفر عن

الفضل بن شاذان ) النیشابوري(عالمه در خالصه در

أبیه عن علي علیهم السالم " :أنه كان يورث

مورد او فرموده کان ثقةً جلیالً فقیهاً متکلماً له عظیم
ٍ
شأن فی هذه الطائفة و  181کتاب تألیف کرده و وقتی
از دنیا رفت امام حسن عسکری علیه السالم دو بار یا
سه بار بر او رمحت فرستاد و از طبقه  7می باشد) ،

المجوس إذا أسلموا من وجهین بالنسب  ،وال يورث
على النكاح " وللنصوص السابقة والظاهر أن هذا هو
الحق والقسط الذي قد أنزله اهلل وأمر نبیه بالحكم به

علیهم.4».

(من القدماء) الفضالء من رجال الهادي

صاحب جواهر بعد از نقل اقوال و روایات و ذکر
مثاهلائی مطلب دیگری را بیان می کند و اینطور

والعسكري علیهما السالم ( ومن تابعه ) الحسن بن
أبي عقیل وابن بابويه والفاضل في القواعد وغیرهم ،

می فرماید«:ولو فرض مشروعیة االشتراك في الزوجة

بل في الرياض نسبته إلى أكثر من تأخر كالفاضلین

عندهم فتزوج اثنان منهم امرأة كانا معا شريكین في

(و) الشهیدين وغیرهم ممن وقف على كالمهم  ،بل

نصیب الزوجیة منها  :النصف والربع  ،ال أن كل

فیه عن جده المجلسي رحمه اهلل نسبته إلى األكثر ،

واحد منهما يستحق ذلك منها كي يقع العول حینئذ ،

بل هو ( مذهب شیخنا المفید ) في النقل اآلخر

ضرورة صیرورتهم كالزوجات المشتركات في الثمن من

(وهو حسن) لصحة النسب الناشئ عن الشبهة شرعا

الزوج أو الربع  ،نعم ال يبعد استحقاقها هي من كل

 ،فیدخل في عموم أدلة اإلرث  ،بخالف السبب ،

واحد منهم نصیب الزوجیة الثمن أو الربع  ،ال نصف

وال للواطي زوج  ،فال تندرج في عموماته(ارث) ،

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

الثمن ونصف الربع مع احتماله  ،فتأمل.5».

فإنه ال يقال للموطوءة بشبهة عقد أو غیره أنها زوجة
وحینئذ فلو تزوج اخته أو امه أو بنته ورثت بالنسب

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

خاصة دون الزوجیة.

 9جواهر الکالم ،شیخ حممد حسن جنفی جواهری ،ج ،34ص ،321ط  93جلدی.
 5جواهر الکالم ،شیخ حممد حسن جنفی جواهری ،ج ،34ص ،329ط  93جلدی.

 3سوره مائده ،آیه .92

2

