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می شود ،صاحب جواهر بعد از نقل آن خرب اینطور



می فرماید«:وال ينافیه قوله تعالى﴿ :ما َج َع َل اهللُ
لَِر ُجل ﴾ 1إلى آخرها لجواز أن يراد قلبین متضادين
يحب بأحدهما شیئا ويكرهه باآلخر  ،أو يحب قوما

موضوع :مریاث اخلنثی و ما أشبهه.

بأحدهما وباآلخر اعداءهم .ولذا قال الشیخ رحمه

حبثمان در مریاث خثنی و ما أشبهه بود ،از حتریرالوسیلة

اهلل في المحكي من تبیانه  " :لیس يمتنع أن يوجد

و دیگر کتب نقل کردمی که( « :مسألة  :)6لو كان

قلبان في جوف واحد إذا كان ما يوجد بینهما يرجع

لشخص رأسان على صدر واحد،أوبدنان على حقو(

إلى حي واحد  ،إنما التنافي أن يرجع ما يوجد منهما

هُتی گاه) واحد  ،فطريق االستعالم أن يوقظ أحدهما،

إلى حیین ".4».

فإن انتبه دون اآلخر فهما اثنان يورثان میراث االثنین،

قلب در لغت و در طب و در تشریح یک معنا دارد
لکن در قران و روایات ما معنای دیگری دارد ،در طب

ثم إ ّن لهذا الموضوع
و إن انتبها يورث إرث الواحدّ .
فروعاً كثیرة ج ّداً سیّالة في أبواب الفقه مذكور بعضها

روایت مربوط به این حبث را دیروز خواندمی و اما امروز

و تشریح قلب مهان است که زیر سینه انسان و مقداری
متمایل به سینه چپ قرار گرفته و قلب هر کسی به
اندازه همشت بسته او می باشد و از شگفتیهای قلب
این است که حتی در دورانی که جننی در شکم مادر

( من له رأسان وبدنان على حقو واحد ) كما عن أبي

است نیز قلبش کار می کند و انقباض و انبساط بسیار
منظمی دارد و کارش در بدن بسیار مهم می باشد،
قلب در هر دقیقه  27و در ساعت  9277و در 29

المفصالت.3».
في
ّ

مقداری از کالم جواهر را می خوانیم ،صاحب جواهر
در این رابطه اینطور فرموده «:المسألة ( الثانیة ) :
جمیلة أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في
حقو واحد متزوجة تغار (غار یغار به معنای غریت و

ساعت  177077و در سال تقریبا  93میلیون مرتبه
ضربان دارد ،حاال وارد حبث از قلب و چگونگی
فعالیتش منی شومی چون بسیار مفصل می باشد ،علی
أی حال مراد از آن قلبی که در طب و تشریح گفته
ِّ

حساسیت های زنانه ای که دو زن نسبت به هم دارند)

هذه على هذه وهذه على هذه  ،وعن غیره أنه رأى
رجال كذلك وكانا حائكین يعمالن جمیعا على حقو
واحد  ،وحكمه أنه ( يوقظ أحدهما فإن انتبها فهما

می شود مهنی است که عرض شد و اما در قران و
روایات مراد از قلب در واقع هحب و بغض و گرایش
می باشد مثال گفته می شود فالن کس قساوت قلب

واحد  ،وإن انتبه أحدهما فهما اثنان ).2».

دیروز خربی در این رابطه خواندمی و گفتیم دو نفر
جمهول و غری ثقه در سند آن وجود دارد منتهی چون

دارد یا فالن کس رقیق القلب است یا فالن کس دیگری
را قلبا دمشن می دارد و یا قلبا دوست می دارد که خب

فقهاء و اصحاب به آن عمل کرده اند ضعفش جربان

 9سوره احزاب ،آیه .9
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اینها مال این قلب در سینه نیستند بلکه مربوط به
انگیزه هایی هستند که از قلب انسان بر می خیزند.
دیروز عرض کردمی که انسانیت و شخصیت انسان به

"خلقکم" یعنی مشارا دارد می گوید و مشائیت مشا مهان
روح مشا می باشد ،آیت اهلل طباطبائی یک حرفی زدند
که بسیار قابل توجه می باشد ایشان فرمودند در این

دست و گوش و چشم و قلب و کال بدنش نیست
بلکه به روح او می باشد ،در قران فراوان ذکر شده که
کسانی به معاد شبهه می کردند و می گفتند وقتی ما

موارد که فالسفه چیز دیگری گفته اند مهیشه من برای
حفظ عقیده خودم می گومی پروردگارا من به آنچه که
پیغمرب و اهل بیت علیهم السالم معتقد بودند و فرموده

مردمی و خاک شدمی منی شود که جمددا در روز حمشر
ك الْمو ِ
ت الَّ ِذي ُوِّك َل بِ ُك ْم ثُ َّم
برگردمی ﴿:قُ ْل يَتَ َوفَّا ُك ْم َملَ ُ َ ْ
إِلَ ٰى َربِّ ُك ْم تُ ْر َجعُو َن﴾ 5مشا فقط مهنی بدن نیستید بلکه
روح نیز دارید مهان روحی که ملک املوت آن را می گرید
و مشائیت مشا به روح مشاست و آن روح نیز باقی است
و از بنی منی رود ،یک وقتی بنده از آیت اهلل طباطبائی
اعلی اهلل مقامه سوالی کردم ،یک شخصی بود بنام

اند معتقد هستم و اینها کلماتی هستند که ما
می خوانیم و حبث می کنیم.
خب و اما مهانطور که امام رضوان اهلل علیه فرمودند این
مسئله فروعات بسیار زیادی دارد و صاحب جواهر نیز
مفصال وارد این حبث شده که مراجعه و مطالعه
بفرمائید.
بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

پروفسور کربن که شیعه بود و مطالعات زیادی درباره
معارف تشیع و اسالم داشت و سالی یک بار از
فرانسه به ُتران می آمد و آیت اهلل طباطبائی به اندازه

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

ای متواضع بود که از قم به ُتران می رفت و به
اشکاالت و شبهات او جواب می داد ،یکی از
سواالتی که پروفسور کربن پرسیده این است که ما
روایاتی دارمی که فرمودند " :خلق االرواح قبل االجساد
بألفی عام" و از طرفی مشا در فلسفه می گوئید انسان

از خاک و نطفه بوجود آمده و مهنی طور مراحلی را
طی می کند تا در چهار ماهگی روح در آن دمیده
می شود ،این چگونه است؟ و بنده نیز مهنی سوال را از
ایشان پرسیدم ،آیت اهلل طباطبائی جواب دادند ظاهر
قران این است که هر انسانی اول تراب است و بعد
نطفه و بعد علقه و بعد مضغه و بعد انسان می شود
"فتبارک اهلل أحسن اخلالقنی"  ،در قران گفته شده
 5سوره سجده ،آیه .11
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