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  :چکیده
هایی بودند که محرومیت از بسیاري حقوق براي ایشان امـري       تا قبل از ظهور اسالم زنان از جمله انسان        

طبیعـت ثانویـه جوامـع انـسانی و قانونگـذاران      ، گوئی اعتقاد به محرومیت براي ایشان  . پذیرفته شده بود  
ها فرو ریخـت و حقـوق از دسـت     با ظهور اسالم اساس و بنیان کاخ محرومیت ها و محدودیت        . ها بود  آن

با این وجود هنوز هم تفاوت هائی در سطوح مختلـف میـان احکـام زن و          . رفته زن به او باز گردانده شد      
ه اگـر  یـا ایـن کـ   . االرث زنان اسـت  براي مثال اصوالً سهم االرث مردان دو برابر سهم   . مرد دیده می شود   

در صورت فوت زوج صرفاً یک چهارم از ماترك به او تعلّق دارد لیکن اگـر       ،  اي تنها وارث زوج باشد     زوجه
  . رسد تمام ماترك به ایشان می، زوجه فوت کند و وارثی جز زوج نداشته باشد

کـه  ، از جمله این اختالفات محرومیت زوجه از تصاحب برخی از اموال برجاي مانده از زوج خویش است             
در مقابل عده قلیلی از ایشان این محرومیـت  . از طرف اکثر فقها ي امامیه مورد پذیرش قرار گرفته است  

در این مقاله صرفاً به دالیـل اثبـات نظـر دوم بـه     . دانند را رد کرده و زوجه را سهیم در تمامی اموال می         
ر باب محرومیت را بـه نوشـتاري   ایم و بررسی رجالی و داللتی روایات وارده د         عنوان نظر صحیح پرداخته   

  . کنیم موکول می، دیگر
  

 قرآن و سنّت، محرومیت زوجه، توارث همسران : کلیديهاي هواژ
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  مقدمه
 تمـام  از وراث ریسـا  هماننـد  زین زوجه ایآ که است نیای  اصل سوال. است زوجه سهام متعلَّق در بحث
 زوجـه  ارث از بحـث  در نـدارد؟فقها ی  سـهم  امـوال ی  برخ از ا ی بردی  م ارث زوج از ماندهي  برجا اموال
 نیزمـ  مطلـق  شانیـ ا مـشهور . است محروم آنها بردن ارث از زوجه که اند کردهی  معرف را اموالی  برخ
 را اسـت  شـده  احداثی مسکون خانه آن در کهی نیزم و ریباي هانیزم و باغ وی زراعي  ها نیزم از اعم
ق  را هـا  آن در موجـود  اشـجار  و آالت و اهـ  سـاختمان  نیع و )متاًیق و ناًیع( مطلق نحو به  نیـ ا متعلـَّ

 خیشـ  ؛242 یالـ  240 ص،  1387،  المحققـین  فخر ؛367 ص،  1415،  ینراق (. اند داده قرار تیمحروم
ـ ، یطوسـ  ـ ، یحلـ  عالمــه ؛116 ص، 1417، یطوسـ  خیشـ  ؛642 ص، )الــف( تـا ی ب  ؛168 ص، تــای ب

 آن در کـه یی هـا  نیزمـ  صـرفا  زین گریدی برخ )267 ص، 1418،  یفقعان ؛184 ص،  1413،  یدثانیشه
، 1405،  سیـ ادر ابـن  ؛687 ص،  1415،  صـدوق  خیش(. اند داشته انیب را است شده احداثی  ساختمان

ـ  ا 461 ص،  1410،  یآب فاضل ؛258 ص ـ  محقـق  ؛464ی  ل  زیـ ن سـوم  دسـته ) 264 ص،  1409،  یحلّ
. آن مـت یق از نـه  دانند یم ممنوع است شده احداثی  ساختمان آن در کهی  نیزم نیع از صرفا را زوجه

 مخـتص  را احکـام  نیـ ای تمام زینی برخ) 258 ص، 1405 ،علم الهدي ؛585 ص، 1415، علم الهدي (
 ص،  1411،  اول دیشـه (. زوجـات ی  تمام نه باشد نداشتهي  فرزند،  یمتوف زوج از که دانند یمي  ا زوجه
 ؛125 ص،  1410عالمـه حلـی،      ؛224 ص،  1368،  عالمـه حلـی    ؛168 ص،  تـا ی  ب،  یحل عالمه ؛230

ـ ،  یطوس خیش  ؛509 و 508 ص، 1405، یحلـ  ؛391ص، 1408، حمـزه  ابـن  ؛642 ص،  )الـف ( تـا ی  ب
  )835 ص، 1409، یحل محقق

 از ک یـ  چیهـ  در را تیـ محروم نیـ ا کـه  میهستي  نظر لیدال انیبی  پ در صرفاً ما نوشتار نیا در
 تمـام  در شانیای  تمام ودنب میسه به نظر و رفتهینپذ،  زوجات ازي  ا دسته چیه به نسبت و اموال
 بـه  را هـا  آنی بررسـ  و مـشهور  نظـر  لیـ دال، بحـث  وسـعت  سـبب  به(. دارد ماندهي برجای  دارائ

  ).مینمائ یم موکول گریدي ا نوشته
، قـرآن  در ایـ آ شود مشخص تا میپرداز یم مطلب نیا در وارده اتیآی  بررس بهاین قسمت    در ما
 اتیـ آ در ایآ مقابل در ر؟یخ ا ی ردیگ قرار تیمحروم نیا مستند بتواند که دارد وجودی  اتیآ ا ی هیآ

 عبـارت  بـه  ر؟یـ خ ا یـ دارد وجود راثیم تمام بر زوجه سهام متعلَّق شمول بري  مستند اهللا کتاب
 نسبت،  آن بودن الصدوری  قطع در نه و دارد وجود دیترد آن داللت در نه که قرآن دگاهید،  گرید
 آن بـه  نسبت که نیا ای کرده رد ای) الًیتفص ا ی اجماالً (فتهریپذ را آن است؟ چگونه مسئله نیا به
  است؟ کرده سکوت و نداردی انیب

  
  نخست مبحث

 نیـ ا در حکـم  حیتـشر  و عیتـشر  به که میابی یم دست هیآ سه به قرآن اتیآ انیم در جستجو با
 انیـ ب بـا  ار شیخـو  اول بحث ما. اند شده وارد نساء سوره در اتیآ نیا سه هر. اند پرداخته مطلب
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 اول اصل تا میخواه یم محترم خواننده از صرفاً و میکن یم شروع ها آن داللتی  بررس و اتیآ نیا
 سـپس  وی  قـائل  و قـول  هر از ذهن کردنی  خال از است عبارت که ندهد انینس باد به را قیتحق
 دیـ با باشـد ی  عقلـ  وی  شـرع ی  قطعـ  لیـ دال بـه  مقرون کهی  هرکالم. آن در تدبر و کالم دنیشن
  )124 ص، 1378، يغروي موسو( "شود رد دیبا نباشد نیچن کالم هر و رفتیپذ
دانِ  تَـرَك  مما بینَص للرِّجالِ " نساء؛ سوره هفتم هیآ :نخست هیآ الوالـ األَقرَبـون  و و  ساء  للنـِّ

  . "مفروضاً باًینَص کَثُرَ أَو منه قَلَّ مما األَقرَبون و الوالدانِ تَرَك مما بینَص
 و شانیـ ا کتـران ینزد و مـادر  و پـدر  اند نهادهي  برجا که آنچه همه از استی  بینص مرداني  برا"

 آنچـه  از،  شانیـ ا تران کینزد و مادر و پدر اند نهادهي  برجا آنچه همه از استی  بینص زناني  برا
ـ تغ یال و االداء واجـب  و شـده ی  قطعـ  و نیمعـ ی  بینـص  کهی  حال در،  ادیز ا ی باشد کم اسـت  ری." 

ی برخـ  و سه بهی  برخ،  دو بهی  برخ،  یک ی به فقها ازی  برخ. است "مفروض"ی  معان ها نیای  تمام(
ي موسـو  ؛446 ص،  1424،  يرازیشـ ی  نیحـس . انـد  کـرده  اشـاره  کلمـه  نیـ ای  معنـ  چهار هر به

 نیهمـ  بـا  هـم  حـق . ببعـد  242 ص،  1402،  یتهرانـ ی  صادق ؛305 ص،  )الف( 1409،  يسبزوار
 کـرده  اراده را واژه نیا از خاصی  معن چند ا ی ک ی فقط خدا اگر چه فقهاست و نیمفسر از دسته

ی برخـ  بـه  کهی  نیمفسر. کرد یم استعمال را آن به مختص واژه ا ی آوردی  مي  ا نهیقر دیبا ای،  بود
  .)اند نهادهي کنار به را قرآن اعجاز ازي ا جنبه اند کرده اشارهی معان نیا از
 کند یم اشاره آن مقررات و توارث در اسالم نیرک رکن وی  اساس صلا به خدا مبارکه هیآ نیا در
 و پـدر  از مانـده ي  برجـا  امـوال ی  تمـام  در زنان و مردانی  تمام بودن میسه از است عبارت آن و

  .اند کرده فوت که شانیا کانینزد و مادر
 و بوده هموصولي  ما بیترک نیا در "ما". است نهادهي  برجا تیم که آنچه تمامی  عن ی "ترك ما"
 افـاده ،  ستین مخاطب و متکلّم انیم معهود باصطالح و نشده انیب سابق در آن صله که جا آن از

 چیه. ماندهي  جا بر تیم از که چه آنی  تمامی  عن ی گرددی  م افرادی  تمام شامل و کند  می عموم
ی تمام نیبرابنا. سازد ممنوع را آن تیعموم به استناد تا نشده اضافه آن به هیآ نیا در همي  دیق

 گرفتـه  قرار شانیای  تمام بینص متعلَّق،  زنان و مردان کترانِینزد و نیوالد از ماندهي  برجا اموال
  .باشد کار دریی استثنا که آن بدون است

ی سـبب ي  اقربـا  شـامل  هـم  وی  نسبي  اقربا شامل هم،  اطالقش بواسطه،  هیآ نیا در زین "اقربون"
، انـد  محـسوب  آن قیمـصاد  از و هـستند  شخص کانینزد در داخل،  مادر و پدر نکهیا با(. گرددیم
. داد قـرار  کانینزد گرید کنار در را آنها،  مادر و پدر گاهیجا و تیاهم بر دیتأکي  برا خداوند کنیل

ي اقربـا  جمله از )18 ص،  1378،  بیط. طرف ک ی به،  مادر و پدر و طرف ک ی به کانینزدی  تمام
 نیـ ا حکم نیبنابرا. اوست شوهر زین زوجهي  اقربا جمله از که گونه همان اوست همسر،  مرد کی
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 مـشخص  کـامالً  کـه ي  بنحـو ( مانـده ي  برجا اموالی  تمام در زنان و مردان بودن میسه در ماده
  .گردد یم زین زوجه و زوج شامل، )است
 متعلـق ،  اسـت  شده حیتصر بدان هیآ نیا در آنچه بر بنا که دارند قبول خالف بال نیمفسر و فقها همه
ی متـوف  از مانـده ي  برجا اموال تمام،  )باشد شانیا انیمی  تفاوت که آن بدون( مردان و زنان االرث مسه

، یتهرانـ ی صـادق  ؛166ص، 1365، یکـاظم  ؛98 ص، 1424، هیـ مغن ؛326ص، 1419، مقـداد (. اسـت 
 محقـق  ؛424 ص، 1415، یکاشـان  ضیفـ  ؛121 ص، )ب( تـا یب، یطوس خیش ؛78 ص، 1419،  محمد

ـ ،  یلیاردب  ص،  1377،  یطبرسـ  ؛13 ص،  1407،  شـبر  ؛199 ص،  1417،  ییطباطبـا  ؛645 ص،  اتـ یب
 از زوجـه  بـردن  ارث بـه  آن حیصـر  داللـت  و فهیشـر  هیآ نیا رامونیپ ما) یفقه کتب ازي  اریبس و 18

 تـا  میـ داریمـ  انیـ ب بخـش  سـه  در رای  مطـالب ،  منقـول  ریغ و منقول انیم کیتفک بدون راثیم تمام
 شیخـو  حکـم  و مقـصود  انیب به فراوان داتیتاک با هیآ نیا در میحک و لمعا خداوند که شود مشخص

 ک یـ  هـر ي  بـرا  کـه ي  نحـو  بـه  -یمتوف از ماندهي  برجا اموال تمام در مردان و زنانی  تمام توارث که
 بـه  رایی  گـو  فـاش  و حیتصر حق کهي  نحو به هم آن است پرداخته -باشد ریتغ ی ال و مشخّصی  بینص

  .ظنّ ا یشک به رسد چه تا نگذاشتهی باق زین را وهم گونه چیهي جا و کرده ادا برابر نیچند
 و فقهـا  ازي  اریبـس . شـود  یمـ  محـسوب  االرث کتـاب  در اتیـ آ نیکـاربردتر  پر از هیآ نیا -الف

 ارث عـدم  و بیتعص،  عول از عبارتند که اند کرده تمسک هیآ نیا به قول سه بطالن در نیمفسر
ــانب دادن ــه از(. اءی ــان جمل ــ ؛433 و 432 ص، 1336، یکاش ــادق ؛18 ص، 1377، یطبرس ی ص
ــ ــا ببعــد؛ 245 ص، 1402، یتهران ــم الهــدي ؛200و 199 ص، 1417، ییطباطب  ص، 1415، عل
 بنـابر  که نیا و "آن در ابهام نبودن" و هیآ نیا اطالق و عموم،  احتجاج و تمسک نیا وجه) 553

 در مـا  )206 ص،  1417،  ییطباطبـا (. است بوده،  "ستین سهام دری  ابهام و خلط چیه" هیآ نیا
  .میپرداز  یم شانیا استدالل خالصه به نجایا

 عبـارت  بـه . اسـت  شـده  حاصـل  عول،  شود شتریب آن مخرج از سهام مجموع صورت هرگاه :عول) 1
، فـرض  نیـ ا در معتقدنـد  عامهي  فقها. ندیگو عول را ماترك زانیم از سهام مجموع شدن شتریب گرید

 از بالنـسبه  بلکـه  بـرد ی  نمـ  را خودی  المسم سهم ورثه از ک ی چیه و شودی  م دوار ورثه تمام بر نقص
 هیـ آ نیـ ا طبـق  وراثی  تمـام  سـهام  کـه  معتقدند عهیشي  فقها مقابل در. شودی  م کم او االرث سهم
 وراثی  تمـام  بـر  نقـص  ورود بـه  قائل اگر کهی  حال در،  است واجب آني  ادا و ریتغیال و نیمع،  یقطع
 افـت یدر،  اسـت  شـده  نیمعـ  اوي  بـرا  قـرآن  در کـه  را شیخـو  االرث سـهم  ورثه از ک ی چیه،  میگرد

 نـه  عول به نیقائل،  پدر و همسر و دختر سه از باشند عبارتی  متوف ک ی وراث اگر مثالي  برا. دارد ینم
 بـه ) انـد  شـده  ملتـزم  بـدان  آنچه طبق نه( و ششم ک ی پدر به نه و پردازندی  م را چهارم ک ی زوجه به

، اشـکال  نیـ ا حـل  در و پرداخته عول به اعتقاد بطالن به هیآ نیا به استناد باي   فقها. مسو دو دختران
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 همـسر ،  مـساله  فرض در نیبنابرا. شود یم واردي  پدر خواهران و دختر بر نقص که اند رفته نظر نیا بر
  )563 ص، 1415، علم الهدي(. بود خواهد دختران به متعلقی مابق و ششم ک یپدر، دوم کی
 بـه  ورثـه  سهام بر مازاد رد را بیتعص و اند کردهی  معنی  متوف ذکور شاوندانیخو را عصبه: بیتعص) 2

 شاوندانیـ خو حـقّ  متعلّـق  را فـروض  صـاحبان  سـهام  بر مازاد عامهي  فقها. یمتوفي  پدر شاوندنیخو
 قـا یدق را زنـان  هیـ آ نیا در خدا کهی  حال در. کنند ینم رد وراث همه به را آن و دانندی  می  متوف ذکور

 گـر ید موضـع  دونی  موضـع  مخـتص  را اشـتراك  نیـ ا و دانسته کیشر راثیم تمام در مردان همانند
 زیـ ن مردان کردن محروم دیبا،  باشد مجازی  فروض و مواضع در زنان کردن محروم اگر پس. است نکرده

 زیـ ن ملـزوم  پـس  اسـت  باطل الزم. ستین نیچن کهی  حال در باشد مجاز فروض ازی  برخ در راثیم از
ـ ،  یطوس خیش(. است باطل  ؛116ص،  1365،  یکـاظم  ؛326 ص،  1419،  مقـداد  ؛121ص،  )ب( تـا یب
 از پـس  مانـده ی بـاق  راثیـ می  مـابق  نیبنابرا) 55 و 54 ص،  1375،  داورپناه ؛92ص،  1419،  اهللا فضل

ي برتـر ي ریـ د بـر  را کـس  چیهـ  و شـود ی  م میتقس شانیا انیم دوباره،  فرض صاحب هر بینصي  ادا
 اسـت  تیـ جاهل دوران احکـام  از درجـه  و قرابت دري  تساو وجود با زنان بر مردان دادني  برتر. ستین

  )116ص، 1421، يرازیش مکارم(. است کرده نسخ را آن خداوند که
 همـا یعل زهـرا  حـضرت  ارث در مـورد  نیـ ا در مسئله :خود وراث به اءیانب دادن ارث عدم) 3

. کردنـد  محروم فدك از را شانیا،  موضوع و قمختلی  ثیحد استناد به اول فهیخل که است السالم
 صیتخـص  جـواز  در هم و داللت در هم و سند در هم عهیشي  فقها. "صدقه ترکناه ما نورث ال"(
 حـضرت  شـخص ،  شانیـ ا همـه  از شیپـ  را مطلب حق و اند کرده مناقشه تیروا نیا با ارث اتیآ

 و خیتـار  کتـب  در واقعـه  نیـ ا لیتفـص ) فرمودنـد  ادا،  شیخوي  ا خطبه با) هایعل اهللا سالم( زهرا
 در نـه ی   تیخـصوص  و دیق چیه هیآ نیا در که است آن ادعا نیا بطالن وجه. است موجود ریتفس
 نـساء  دري  دیـ ق نه و نشود،  داشته دوش بر را ابالغ رسالت کهي  پدر شامل تا دارد وجود نیوالد

 نیبنـابرا . مانـده ي  ابرجـ  امـوال  دري  دیـ ق نه و نشود غمبرانیپ دختر شامل تا حکم نیا موضوع
  .شدند محروم آن از که بوده شانیا مسلم حق فدك
 و فقهـا  اسـتناد  مـورد  همـواره  آن اطـالق  و عمـوم  و بـوده  قـرآن  محکمات از مزبور هیآ نیبنابرا
 نیـ ا در،  شانیا سهام متعلَّق زین زوجه ارث در. است بوده مذاهب ریساي  فقها مقابل در نیمفسر

ی متـوف  از مانـده ي  برجا اموالی  تمام شامل لفظ نیا تیعموم که است شده انیب "ماترك" هیآ
بطـالن  در نیمفسر و فقها کهی  انیب گرید طرف از. گرددمی آن ریغ و منقول ریغ و منقول از اعم 
 اسـتحقاق  هیـ آ نیـ ا که نحو نیبد. است صادق کامالً زین سهام متعلَّق در،  اند داشته انیب بیتعص
 اگـر . اسـت  داده قرار مردان باي  مساو وي  مواز کامالً،  ماندهی  باق تیم از چه آن تمام در را زنان
ی حال در. بود خواهد مجاز زین مردان منع،  باشد مجاز شانیا سهام متعلقات ازی  برخ از زنان منع
  .است باطل زین آن ملزوم پس، است باطل نیا که
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 هرچـه  دیـ تاک دیـ مف کـه  اند ادهد قرار استعمال مورد رای  عبارات،  مبارکه هیآ نیا در خداوند )ب
 بـه  لیـ ذ در ما. کند  می دایپ انتقال مخاطب به هیآ نیا قالب در که استی  حکم بر شانیا شتریب
 عـدم  و حفـظ  دغدغـه  حـد  چه تا خداوند شود مشخص تا میکنیم اشاره گذرا نحو به نکات نیا

 لیتفـص  بـه  بعد اتیآ در که( نیمع و مشخّصی  نسبت به را زنان تمام بودن میسه تبدل و رییتغ
  .است داشته) استثناء بدون( یمتوف از ماندهي برجا اموال تمام در، )اند شده انیب

 بینَـص  و اسـت  مقـدم  خبر للنِّساء،  " ..األَقرَبون و الوالدانِ تَرَك مما بینَص للنِّساء " جمله در) 1
 بکـار ی  مطلبـ  دیتاکي  برا که ندیگو هیاسم جمله،  عرب زبان دستور در را جمله نیا. موخر مبتدا

 نیزمـ  عـرض  و زمـان  طـول  در هـا  انـسان  بـه  موکداً را شیخو حکم آنکهي  برا خداوند. رود یم
 نیا در قتیحق در. باشد شیخوي  محتو بر دیتاک دیمف تا دیبرگزي  ا گونه به زین را قالب،  برساند
 آنچه تمام از استی  سهم مردان تمام يبرا داًیتاک که کردی  معن گونه نیا را هیآ نیا دیبا مرحله

 آنچـه  تمـام  از اسـت ی  سهم زنان تمامي  برا داًیتاک و اند نهادهي  برجا شانیا کترانینزد و نیوالد
  .ادیز ا یباشد کم چه آن از اند نهادهي برجا شانیا کترانینزد و نیوالد که
 را  آن  وجه و "ترك مما " از بدل را "کَثُرَ أَو منه قَلَّ مما " عبارت مبارکه هیآ لیذ در نیمفسر) 2
، يشابورین  ؛432 ص، 1336، یکاشان ؛556ص، 1377، یطبرس(. اند کرده ـیمعرف آن بر دیتاک زین

ی صـادق  ؛258 ص،  1421،  هیمغن ؛645 ص،  تایب،  یلیاردب ؛13ص،  1407،  شبر ؛357ص،  1416
 ادهیـ ز و السابق للحکم دیتأکی تعال قوله ". 200ص، 1417، ییطباطبا ؛247 ص،  1402،  یتهران

 بعض  میتحری ف  توهم کلّ لدفع و "ترك مما":یتعال قوله اطالق من ذلک ستفاد یإنّه حیالتوضی ف
 لـه یقل الترکـه  عیـ جمی  ف سواء فإنّهم بالعکس أو میالعظ و ریالکث دون ریالحق أو لیالقل من الورثه
ي موسـو . "الًیتفص انهایبی  أتیس آخر شأن افله هیالکم أما،  الورثه اصلی  ال بالنسبه رهیکث أو کانت

 را دیتاک،  کند انیب خواسته که آنچه در بار نیدومي  برا خداوند) 304ص،  )الف(1409،  يسبزوار
 به  نسبت  کس  چیه  بر  آن  از بعد و باشد کرده ادا رایی گو فاش و حیتصر حق تا ساخته آن مهیضم
 نیچنـ  را شیخو حکم عبارت نیا ستعمالا با خداوند ایگو. نباشد حکم از تخلف دری  حجت خدا

 اگـر  مبادا نیا بنابر است ورثه تمام بینص متعلَّق ترکه تمام که مینمای  م دیتأک : دارد یم انیب
 آن  همه  پس، خواهدی نم  کردن میتقس که راثیم مقدار نیا دیبگوئ، باشد کم ماندهي برجا راثیم
 و میبده وراث از گریدي ا دسته ا یاند ریصغ که او دختران به ا ی است تر محتاج که او فرزند به را
 اریبـس  راثیم مقدار نیا دیبگوئ مبادا ای. دیساز محروم را زن و مرد وراث از نیریسا قیطر نیا از
 پـسر  به را آن تمام پس. شودی  م آن شدن عییتض باعث وراث تمام انیم آن میتقس و است ادیز

  .میدهب وراث از خاصی گروه ا یاو همسر ا یبزرگتر
. آمـد  یم بر زین " ..تَرك مما ...للنِّساء و ..للرِّجالِ "عبارت از،  مطلب نیا تمام که جاست نیا نکته

 نبـوده  "کَثُرَ أَو منه قَلَّ مما" بهي  ازین،  يدستور وی  انیب لحاظ از،  گرید عبارت نیا وجود بای  عنی
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 نیـ ا مـشابه . است کرده مهیضم جمله انبد را عبارت نیا و نشده قانع آن به خداوند کنیل است
 تمـام " :دارد یمـ  انیـ بي  پـدر  مثـال ي  بـرا . اسـت  مرسـوم  و متـداول  زینی  فارس زبان در عبارت
 ا یـ باشـد  کـم  نکـه یا از اعـم ، باشـد ی م بزگترم دختر به متعلق ام کتابخانه در موجودي  ها کتاب

 بر دیتاکیی  گو. ماند ینمی  اقب ها کتاب تیخصوص از سوالي  برای  محمل گرید انیب نیا در. "ادیز
 سـوال ي فـرد  اگـر  پـس . گرداندی  م عنه مفروغ را موضوع اتیخصوص و تیفیک به توجه،  تیکم

 هـم ی  فقهـ ي  هـا  کتـاب  ایآ ای اوست؟ به متعلّق هم اول طبقه در موجودي  ها کتاب ایآ که کند
 مواخذه مورد کشی  ب اوست؟ به متعلق هم رنگ سبز جلد باي  ها کتاب ایآ،  ای اوست؟ به متعلق
 سـوال  نیـ اي  برای  عرف و معقولی  وجه گرید،  پدر انِیب نحوه آن با رایز،  گرفت خواهد قرار عرف

ق  و موضـوع  در اسـتثناء  گونـه  هر رد در نص مزبور هیآ،  استعمال نیا با لذا. ماند ینمی  باق  متعلـَّ
ي برجـا  امـوال  تمـام  انمـرد  و زنـان  سـهام  متعلَّق نکهیا به دوم باري   برا خداوند. باشد یم حکم
 قرآن و لباس وي  انگشتر و اسب،  منقول ریغ ا ی باشد منقول،  ادیز ا ی باشد کم نکهیا از اعم،  مانده
 قـرآن  و لباس و انگشتر و مرکب(. کند می دیتأک و حیتصر، يمعنو ا یباشدي ماد،  آن ریغ ا ی باشد

 نیا شانیا ازی  برخ. دارد بزرگتر پسر به تعلّق هیامامي  فقها اکثر نظر بنابر که اند حبوه متعلَّقات
. انـد  دسـته  نیـ ا ازی  تهرانـ ی  صادق وي  غروي  موسو،  االسالم دعائم صاحب اند کرده رد را مساله
  )دانست دسته نیا جمله از دیبا زین رای لیاردب محقق

 حـق  نکـه یا بـا ی تعـال  حق. است برده بکار را "مفروضاً باًینص" عبارت خداوند،  هیآي  انتها در ) 3
ـ  بود کرده ادا شیخو بندگاني  برا را حیتصر ویی  گو فاش  مـسأله  شـأن  و تیـ اهم بـاب  از کنیل

 بـه  بـار  نیچنـدم ي  بـرا  و نهاده منّت ما بر ها انسانی  سرکش و جهل و حرص ازی  وآگاه راثیم
ي برجـا  امـوال ی  تمـام  در زنـان  و مـردان ی  تمامي  برا کهی  بینص که پردازدی  م حیتصر و دیتاک

 قـرار  تبـدل  و رییـ تغ مورد،  است شده نییوتع مشخّص کامالًی  بینص،  است نهادهی  متوف از مانده
 حیتـصر  نیمفـسر . اسـت  شـده  واجـب  وراث از ک یـ   هر به بینص نیا پرداخت و گرفت نخواهد

 ا یـ  اسـت  مؤکّـد  مـصدر  ا ی حال است؛ رفته کار به هیآ نیا در دیتاکي  برا عبارت نیا که اند کرده
 ؛335 ص،  1368،  يمـشهد ی  قمـ  ؛17ص،  1423،  یکاشان ؛18ص،  1372،  یطبرس(. مؤکّد حال

 ؛200ص، 1417، ییطباطبـا  ؛275 و 274 ص، 1374، يرازیش مکارم ؛166 ص،  1365،  یکاظم
ی تمـام  بـردن  ارث به باره چند داتیتاک با هیآ نیا در خدا نیبنابرا) 27و 26ص، 1362،  یطالقان
، )شـود  یمـ  هم او شامل داتیتاک که( وراث نیا جمله از. است کرده حیتصر اموالی  تمام از ورثه

 ریـ نظی  امـوال ،  )شـود ی  مـ  هـم  آن شامل داتیتاک که(ماندهي  برجا اموال جمله از و است زوجه
  .است قرآن و لباس و انگشتر و مرکب وی مسکون خانه و باغ و ریبا نیزم وی زراعت نیزم
 انـد  فرمـوده  انیـ ب هیآ نیا لیذ در نیمفسر که گرددی  م بازیی  ها نزول شأن به سوم مطلب ) ج
  :اندلیذ قرار از که
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 عموها پسر. ماندندی  باق او از عمو پسر دو و دختر دو و زن و کرد فوتي  انصار ثابت بن اوس -1
 رسول نزد او همسر. ندادندي  زیچ او ختر دو و زن به و کردند میتقس شیخو انیم را اموال تمام
 کـه  فرمونـد  عموها پسر انیب استماع از بعد اهللا رسول. کرد تیشکا و آمد آله و هیعل اهللا صلّ اهللا

 سوره ازدهم ی هیآ و هیآ نیا واقعه نیا دنبال به. دیفرما حکم آنان مورد در خدا تا بازگردند شانیا
  .شد نازل نساء

 تـا  شـد  نـازل  هیآ نیا. دادندی  نمی  سهم،  اموال از ک ی چیه از کودکان و زنان به تیجاهل در -2
  .کند نسخ رای لجاه رسم آن
 بستر در که آنگاه. است شده نازل او باب در هیآ نیا که شده واردي  انصار اهللا عبد بن جابر از -3
  .کرد سوال خود نیوارثي برا اموالش حکم از او و آمدند شانیا دارید به اهللا رسول و بودهي ماریب

 او بـرادر . ماندنـد  او از بـرادر  ک ی و دختر دو و همسر. شد کشته احد جنگ در عیرب بن سعد -4
 نـازل  هیـ آ نیـ ا و کـرد  تیشکا رسول نزد به زن. ندادي  زیچ نیریسا به و برداشت را اموال تمام
  . داد او فرزندان و زن به و گرفت او برادر از را اموال اهللا رسول. شد

 انوارثـ . گذاشـت ي  برجا خود از خواهر پنج و زن. کرد فوت،  شاعر حسان برادر،  الرحمن عبد -5
 خداوند. داشتند انیب را ماجرا و رفتند رسول نزد شانیا. کردند میتقس شیخو انیم را مال گرید
ـ ،  یطوسـ  خیشـ  ؛188ص،  1377،  یجرجـان (. کـرد  نازل شیخو رسول بر را هیآ نیا ، )ب( تـا ی  ب

ــان ؛121ص ــارم ؛269 و 268 ص، 1408، يراز ؛281و279 ص، 1373، یکاشـ ــ مکـ ، يرازیشـ
  )341ص، )الف(1409، يزوارسبي موسو ؛113ص، 1421

 متعلَّقات  دریی استثنا اگر که است مهم اریبس نکته نیا ها نزول شأن نیا تمام انیم مشترك وجه
 ارث شیخـو  زوج امـوال  تمام از کهي  ا زوجه دری  لیتفص ا ی داشت وجود خود زوج از زوجه ارث

 در  ا یحال.  کردی م حیتصر دانب هیآ نیا نزول با همزمان دیبا خدا محققاً، بود شده عیتشر، برد یم
 اختالف بال طواف ا ینماز رکعات باب در آنچه مانند(هیقطع سنّت در ا یدوازدهم هیآ در ا یهیآ نیا
 چیه  در حکم موضوع زوجه ا یسهام متعلَّق در لیتفص نیا کهی حال در. )دارد وجود نیقیفر انیم
 همـسر  اگر. کند حکم نییتب تا ندارد وجود خدا رسول از همی  انیب. است نشده انیب اتیآ از کی

 و  نیزم  و امالك از بردن ارث از اهللا عبد بن جابر ا یعیرب بن سعد ا یالرحمن عبد ا یثابت بن اوس
 باز  احکام انزال باب کهی زمان تا گرید هیآ در ا یهیآ نیهم در خدا، بود ممنوع اموال از گریدی برخ
 وی  گمراهـ  موجـب  تا کردی  م انیب را آن دیبا،  شدی  نم حاجت وقت از انیب ریتأخ موجب و بود

 دیتأک  که  کند  استفاده " کثر أو منه قلّ مما " و " ترك ما " لفظ از نکهیا نه. نگردد غلط برداشت
 نیا در "للنساء " عبارت از ا ی برساند،  استثناء بدون ماندهي  برجا اموال تمام از بردن ارث بر را او
 در رای  تیخصوص و دیق هرگونه که کند استفاده زدهمیس هیآ در " هنَّ" ریضم و " ازواج " و هیآ

 و زنان به ندادن ارث در رای  جاهل سنّت تمام اگر است نیچن هم. کند طرد،  حکم مشمول زوجه
 و نیزم از شانیا تیمحرومی  عن ی را آن ازی  بخش و بود نکرده نسخ،  اموال از ک ی چیه از کودکان
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ی لیتفص  نیچن  عِیتشر فرضِ در او حیتصر عدم. بود کرده ابقاء، گرید اموالی برخ و لباس و انگشتر
 که  باشد یم، ها انسانی گمراه  و  اضالل موجب، مزبور حکمِ مشمولِ زوجات نوعِ ا یبینص متعلَّقِ در
 انیـ ب علـت ،  ارث از بحـث  انیپا در خداوند بلکه است قرآن و نید اتیهیبد از آن بطالن تنها نه

 وی گمراه ورطه در شانیا ورود از، شیخو موکَّدي  زاریوب تیممنوع،  ها انساني  برا را ارث احکام
  )تَضلّوا أَن لَکم اهللاُ نُیبی(. کند میی معرف ضاللت

 معلوم کامالً،  شد اشاره بدان مختصر اریبس نحو به مبارکه هیآ نیا لیذ در کهی  مباحث به توجه با
 ارث بـه ، روشـن  عبـارات  و الفـاظ  بـا  و گانـه  چند و نفراوا داتیتاک با خدا که گرددی  م واضح و

 مـشمول  زوجه ا ی االرث سهم نیا متعلَّق اموال انیمی  تفاوت که آن بدون،  شیخو همسر از زوجه
 متعلَّق در را زیتما و کیتفک هرگونه،  تمام وضوح به و کرده حیتصر،  باشد داشته وجود حکم نیا
ـ تغ ی ال،  مـشخّص ،  مـاترك  تمـام  رد را وراث سهام و کردهی  نف،  حکم موضوع و االداء واجـب  و ری 

  . است کرده اعالن
 فَـإِن  ولَـد  لَهنَّ کُن ی لَم إِن أَزواجکُم ماتَرَك نصف لَکُم و" ؛نساء سوره دوازدهم هیآ : دوم هیآ

ا  الرُبع لَهنَّ و نٍید أَو بِها نَیوص ی هیوص بعد من تَرَکنَ مما الرُبع فَلَکُم ولَد لَهنَّ کانَ مـإِن تَـرَکتُم  م 
ـ  بعد من تَرَکتُم مما الثُمنُ فَلَهنَّ ولَد لَکُم کانَ فَإِن ولَد لَکُم کُن ی لَم صویونَ  ه أَو بِهـا  تُوصـ نٍیـ د.. 
  ".میحل میعل اهللاُ و اهللاِ من هیوص

 اگر  نباشدي فرزند ها آني برا اگر همسرانتان اند گذاردهی باق آنچه تمام ازی مین شماستي برا و
 ک یشانیاي برا  و  باشدی م  اند گذاردهی باق آنچه تمام از ربع شماي برا پس بودي فرزند آناني برا

 شـما ي  بـرا  اگـر  پس نباشدي  فرزند شماي  برا اگر باشد یم دیا گذاردهی  باق آنچه تمام از چهارم
 بدان  شما  کهی تیوص از بعد است دیا نهادهي برجا آنچه امتم از هشتم ک یها آني برا بودي فرزند

ی تیوصـ  احکـام  نیـ ا کهی  حال در ا ی - خدا جانب ازی  تیوص چنان آن ...نید ا ی دیا کرده سفارش
 مربـوط  دومی  معن و "هیوص" کلمهی  مفعول نقش به است مربوط اولی  معن (-خدا جانب از است
 نیبـاالتر  در کـه ،  قـرآن  عبارات و الفاظ کاربرد نحوه و بالغت و فصاحت. آنی  حال نقش به است
ی مقتض، عبارات  و  الفاظ  نیموجزتر و نیکمتر بای معان نیشتریب درانتقال قرآن روش و است درجه

  .است بردباري دانا اریبس خدا و) کند افاده رای معن دو هر "هیوص" که است نیا
 امـوال  تمـام  در مـردان  و زنـان  تمـام  نبـود  میسـه  اصل به که نساء سوره هفتم هیآ از بعدی  تعال حق
 شـشم  و هفتـاد  و صد و دوازدهم،  ازدهم ی اتیآ در،  کرد حیتصر شان بستگان و نیوالد از ماندهي  برجا

 بـر  ک یـ  هـر  تیـ اولو بـه  حیتـصر  بـا  را وراث از ک ی هر بینص و پرداخته حکم نیا لیتفص و نییتب به
 انیـ ب مشخص کامالً بصورت -بودند کرده عدهو که گونه همان -گریدي  ا دسته بري  ا دسته اي ی گرید

 آن بـدون  منقـول  ریـ غ اموال از زوجه ارث بر را آن بیر بال وی  نص داللت و هیآ نیا در بحث. فرمودند
  :میکن یم ارائه بخش دو در، باشد حکم متعلَّق اموال ا یحکم موضوع زوجه انیمی کیتفک که
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 نیا در،  شد فارغ ازدهم ی هیآ دری  نسب وراثی  برخ االرث سهم انیب از خداوند که آن از بعد) الف
ي فرزنـد  تیـ م اگـر  کـه  داردی  مـ  انیـ ب و گرفته قراری  سبب وراث االرث سهم انیب مقام در هیآ

 بـه ی  کـ ینزد ا یـ  منقطـع  نکـاح  ا یـ  دائم نکاح ازی  ناش فرزند از است اعم فرزند نیا( باشد نداشته
 زیـ ن رای  عیطب فرزند فقها ازی  برخ. واسطه ونبد و واسطه با فرزند از است اعم نیهمچن و. شبهه
 تمـام  از چهـارم  ک یـ  او زوجـه  بـه ) 283ص،  1425،  یتهرانـ ی  صادق. دانند یم هیآ نیا در داخل
 االرث سـهم ،  باشـد ي  فرزنـد ي  دارا تیـ م اگـر  و رسدی  م تیم تیوص و ونید کسر از بعد اموال
 ازی  انیـ ب هیـ آ نیـ ا در نکهیا با(. است تیوص و ونید کسر از بعد راثیم تمام از هشتم ک ی زوجه

 واقـع  در که هیقطع سنت در آله و هیعل اهللا صل اهللا رسول کنیل است امدهین تیوص مجاز زانیم
، بـوده  کنـون  تا شانیا زمان ازی  اسالم فرق تمام توافق مورد و استي  محمد الفاظ بای  اله حکم

 داللـت  شـدن  تـر  روشني  برا )اند هفرمودی  نه را آن بر مازاد و کرده نییتع سوم ک ی را آن زانیم
  .میده یم قراری بررس مورد را آن عبارات ازی برخ هیآ نیا
، زوجـه  و زوج عنـوان  صـدق  در،   عـرف  تـسالم  و نیمسلم اجماع و اتیروا و اتیآ نصوص حکم به -1

 و ودیـ ق ا یـ و گریکـد  یاز داشـتن  فرزنـد  نـه ،  است شرطی  جنس عمل نه. ندارد دخالت نکاح جزی  عامل
. اسـت  اخـتالف  کنـد  کفـن  و غـسل  را شیخو همسر زوج است زیجا ایآ نکهیا در(. گریدی  اتیخصوص

ی شـافع  اسـت؟  زوجه ا ی زوج عنوان صدق شرط بودن زنده ایآ که گردد یبرم نیا به زین اختالف شهیر
 نـصف  ولکـم " هیـ آ لیـ دل به بالعکس و است مجاز اش زوجه غسل زوجي  برا که است رفته نظر نیا بر

 اسـت  داده جـواز  عـدم  به حکم فهیابوحن. کند  میی  معرف فرد زوجه رای  متوف زن که "اجکمازو ماترك
 لیـ دل بـه  مـرد ي  بـرا  او بـا ی  کـ ینزد،  باشـد  برجـا  شانیا انیم تیزوج رابطه هنوز اگر که لیدل نیا به
 بـه . ستیـ ن نیچنـ  کـه ی  حـال  در،  بـود  خواهـد  مجـاز  " ..أزواجهـم ی  عل الّا حافظون لفروجهم نیالذ"

 مـاترك  نـصف  ولکـم " هیـ آ،  نباشـد  مـرد  زوجـه  قتـا یحق زن اگـر  که شده داده پاسخ نیچن فهیابوحن
 او بـا ی  کـ ینزد امکـان  عـدم ،  باشـد  صـادق  قتـا یحق او بر زوجه عنوان اگر و بود خواهد مجاز "ازواجکم

ـ  امر دوران در. بود خواهد " ..أزواجهمی  عل إلّا" بر صیتخص  مقـدم  صیتخـص ،  مجـاز  و صیتخـص  نیب
 حـرام  زوج بـر  زوجـه  بـا ی  کـ ینزد زین حج و نماز و رمضان ماه و نفاس و ضیح زمان دری  انث در. است
، 1416،  يشابوریـ ن. گـردد  ینمـ  زوجـه  عنوان از زن خروج موجب ها تیمحروم نیا کهی  حال در است
 زیـ ن "ازواج". گـردد  یمـ  بـر ،  شده انیب هیآ صدر در که "ازواج" به " لَهنَّ "در " هنَّ" ریضم) 368 ص
. گـردد ،  گـر یدي  ا دسـته  دون خـاص ي  ا دسـته  شـامل  تنها تا است نشدهی  ژگیو ا ی دیق چیه به دیمق

  .است شدهی نف هیآ نص به، شانیا انیم کیتفک گونه هر نیبنابرا
 در -اسـت  شده تکرار بار نُه جمعاً ارث اتیدرآ و -بود شده وارد زین قبل هیآ در که "ماترك" -2

 و منقـول  ریغ اموال شامل تا است نگشتهی  تیخصوص ا ی دیق چیه هب دیمق و بوده عام موارد تمام
، وارث بِینـص  بـه  "ماترك"،  سهام ازی  برخ در. نگردد ...و لباس و مرکب و آالت و اشجار و هیابن
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 توجـه  انیب نحوه نیا به ریتفس بزرگان ازی  برخ(. است شده اضافه گریدی  برخ در و نشده اضافه
ي موسـو  ؛211 ص،  1417،  ییطباطبـا . اند نموده استعمال نیا یادب علّت کشف دری  سع و کرده
 روشـن  را نکتـه  نیا،  هیآ نیا در عبارات و الفاظ کاربرد نحوه در دقّت) 335 ص،  1374،  یهمدان

ی عن ی است شده اضافه زین زوجه سهام به،  شده اضافه زوج سهام به "ماترك" جا هر که سازد یم
 کـه ی  حـال  در خداونـد . دوازدهـم  و) انـد  هیـ آ مـصداق  جـه زو و زوج نکهیا بواسطه( هفتم هیآ در
 دهـد  ارجـاع  آن به ریضم با حداقل ا ی نکند حیتصر بدان و حذف را زنان حکم متعلق توانست یم
 انیبی ام  خواهران  و  برادران  و  فرزند وجود عدم صورت در مادر، تنها دختر مورد در که گونه همان(

ـ ا. اسـت  نـشده  قائلی  تفاوت زوجه و زوج انیم زین اتکلم استخدام نحوه دری  حت) اند فرموده  نی
  .است صادق زین " نید أو بها نیوص یهیوص بعد من" جمله مورد در، ریتعب دري ظاهر تشابه

 بـار  چهـار  جمعـاً  گرید اتیآ و هیآ نیا در که را نید و تیوص،  ریتفس و فقه بزرگان ازی  برخ -3
 انجـام  و اخـراج  بـر  مقـدم  ونیـ د پرداخـت  نکـه یا با که است نیا توجه قابل نکته(،  اند شده انیب

 را تقـدم  نیـ ا وجـه . اسـت  آورده نیـ د بر مقدم را تیوص،  اتیآ نیای  تمام در خدا،  است تیوص
 ازي  اریبـس ي  انگـار  سـهل  مـورد  همواره که اند دانسته تیوص به عمل در دیتأک فقها و نیمفسر
ي بـرا  هـم  بـاز  بیـ ترک نیـ ا در را آن همشاب و "بهای  وصی" عبارت نیمفسر. ردیگ یم قرار وراث

، 1416،  يشابوریـ ن. دانند یم آن کردنیی  اجرا و آن به احترام لزوم و،  تیم تیوص حقّ در دیتاک
، یطالقـان  ؛24ص،  1336،  یکاشان،  26 ص،  1377،  یطبرس ؛172 ص،  1365،  یکاظم ؛366 ص

 و داننـد  یمـ  ورثـه ی  تمـام  سـهام  متعلَّق بر استثناء) 209 ص،  1417،  ییطباطبا ؛30ص،  1362
 نام مورد دو نیا از فقط،  وراث االرث سهم بر وارد استثناء انیب مقام در خداوند که دارند یم انیب
 در اگـر ) 304و 303 ص،  1402،  صـادقی تهرانـی    ؛80و 79 ص،  1419،  یتهرانی  صادق( برند یم

 تـا ي  عـاد  بالغت و فصاحت قاعده حکم به دیبا،  داشت وجودي  گرید استثناء زوجه سهام متعلَّق
 گونـه  چیهـ  بـه  اشـاره  عدم. شد یم اشاره بدان حتماً قرآني  اعجاز بالغت و فصاحت به رسد چه

 را مـورد  دو آن و بـوده  ماترك بر وارد استثنائات انیب مقام در خدا نکهیا وجود باي  گرید استثناء
، هیـ ابن،  منقول ریغ لاموا استثناء پس. است استثناء وجود عدم در نص،  است کرده انیب بار چهار

  .است مردود قرآن نظر از، اند رفته آن بر فقها اکثر که انگشتر و قرآن، لباس، مرکب، آالت، اشجار
 اتیـ آ و هیآ نیا در قرآن عبارت،  نگارنده نظر در کنیل است اتقان تینها در شانیا جهینت هرچند

 در توجـه  بـا . است وراثی  تمام يبرا سهام متعلَّق در استثناء گونه چیه وجود عدم در نص گرید
ـ م از چه هرآن خداوند که شودی  م معلوم قرآن عبارت ق  ابتـدائاً ، را اسـت  مانـده ی بـاق  تی  متعلـَّ
 بـر  فـرع  اسـتثناء . کنـد  خارج آن از را نید و تیوص هیآ دنباله در تا است نداده قرار وراث سهام
 اسـتثناء  آن شـامل  عام شود معلوم تا تیعموم از اخراج سپس و ابتدائاً ولو است تیعموم انعقاد

 چـه  آن همـه ی  عن ی است نید و تیوص اخراج از بعد،  وراث بینص متعلَّق کهی  حال در. شود ینم
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 اتیـ آ و هیـ آ نیـ ا در نید و تیوص پس. است ماندهی باق، تیم ونید و سوم ک یتا تیوصي  ادا از بعد
 بابـت  از آنهـا  نیـی تب و باشـد  بینـص  متعلَّق بر استثناء که آن نه ابتدائاً است بینص متعلَّق نیمب گرید

 مقـام  در خداونـد  که شودی  م مشخص مزبور هیآ در دقت با نیبنابرا. باشد ها آن بودن متصل استثناء
 نیـ د و تیوصـ  مقدار فقط، ورثه ریسا همانند، شودی  نم محسوب زوجه بینص متعلَّق که چه آن انیب

ق  انیـ ب مقـام  در خـدا  نکـه یا وجود بای  استثنائ گونه چیه به اشاره عدم. است برده نام را  سـهام  متعلـَّ
  .است استثناء وجود عدم در نص، است کرده انیب بار چهار را نید و تیوص و بوده زوجه

: داردیم انیب،  فرموده انیب هیآ نیا در که ارث احکام از چه آن شأن در خداوند هیآي  انتها در -4
 بـر  دیـ تاک با همراه است مؤکد وجوب دیمف خدا جانب از تیوص. میحل میعل اهللاُ و اهللاِ منَ هیوص

 کـه  آن از اعـم  جـا  نیـ ا در تیوص نیمفسر اتفاق به. است نهفته آن دری  مصلحت که مطلب نیا
، 1418،  یکاشـان  ضیفـ  ؛29ص،  1420،  یبالغـ ( بوده دیتاک دیمف،  دو هر ا ی مفعول ا ی باشد حال
 1409، يســبزواري موســو ؛447ص، 1424، يرازیشــی نیحــس ؛20ص، 1407، شــبر ؛196ص

 ص،  1424،  هیـ مغن ؛333ص،  1419،  مقـداد  ؛138ص،  1421،  يرازیشـ  مکـارم  ؛334ص،  )الف(
 بـدون  اخذ و مراعات لزوم و بشری اجتماعی  زندگ در احکام نیا تیاهم دادن نشاني  برا و) 268

ي بـرا  نیچنـ  هـم . اسـت  شـده  استعمال،  داشته انیب هیآ نیا در خداوند که چه آن شرط و دیق
 گـر  انیـ ب کـه  "اهللا" جاللـه  لفـظ  بـه  اضـافه  را لفظ نیا باشد کرده دیتاکي رو بري  دیتاک نکهیا

 بـه  را هـا  انـسان  نهـاد  شتریب هرچه تا نمود،  اوست افعال و ذات صفاتی  تمام با او شان عظمت
  )84 صفحه، 1419، ینجفي سبزوار(. زدیبرانگ دستورات نیا از تیتبع
ي دیـ تاکی  پـ  در شیخو حلم و علم صفت انیب با و نکرده بسنده هم دیتاک نیا به هیآ دنباله در

 تمـام  به تیعنا با او نکهیا و خداوند علم به توجه جهینت طرف ک ی از کهي  دیتاک. است باره چند
 و احکـام  موضـوعات  وي  اخـرو  وي  ویـ دن سـعادت  در او ازیـ ن مـورد  مقـدمات  و ها انسان جهات

ـ ا،  هـا  مکان و ها زمانی  تمام در آن قیحقا و آثار و جینتا و متعلَّقات  کـرده  عیتـشر  را حکـم  نی
 طـرف  از و. است مصالح جاذب و مفاسد دافع است فرموده هیآ نیا در چه آن به عمل پس. است

 اگـر  پـس . کنـد  ینمـ  شـتاب  انیـ خاط عقوبـت  در که خداي  بردبار و حلم به تیعنا جهینت گرید
 کـه  شدیـ ندین، نمـود  عمـل ، اسـت  فرمـوده  عیتشر خداوند چه آن خالف ارث میتقس دري  ا بنده

. ردیـ گ یم قرار خداوند غضب و قهر مورد او و ندارد وجود اصالح امکان،  گذشته کار از کار اکنون
 قیتـشو  مافـات  جبران و اصالح بر را خود بندگان نیچن تا کرده حیتصر خود حلم صفت بر خدا
 شتریـ ب چه هر دیتاک دیمف که برده کار به رای  عبارات زین چهارده و زدهیس اتیآ در خداوند(. کند

 خواننـده  ممـلّ  اطناب ازي  دور جهت در. اند فرموده انیب آن از قبل اتیآ در که استی  احکام بر
ــرم ــرفاً را محت ــه ص ــابع ب ــوع من ــ رج ــ یم ــو؛ 282 ص، 1408، يراز(. میده ــبزواري موس ، يس
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ــف(1409 ــاه ؛354ص، )ال ــن ؛92ص، 1375، داورپن ــس ؛371ص، 1416، يشابوری ــاهی نیح  ش
  )372 ص، 1363، یمیعبدالعظ

 بـه  توانندی  م و اند شده انیب هیآ نیا لیذ در که گرددی  م بریی  ها نزول شأن به آخر بحث )ب
  . ردیگ قرار استناد موردی متوف از ماندهي برجا اموال تمام از زوجه بردن ارث در دیمؤ عنوان

 گـر ید باري  برا صرفاً. میکرد اشاره بدان هفتم هیآ از بحث در که اند همان ناًیع ها نزول شأن نیا
 کهي ا  زوجه  دری لیتفص  اگر که است مطلب نیا گر انیب ها نزول شأن در دقت که میداری م انیب

 حتمـاً ، داشـت  وجـود ،  بـرد  یم ارث آن از زوجه کهی  اموال ا ی بردی  م ارث خود زوج اموال تمام از
 نیچنـ  ابـداً  کـه ی  حـال  در. شد یم انیب هیقطع سنت در ا ی گرید اتیآ ا ی هیآ نیهم در ستیبا یم
  .است شده وارد اهللا رسول ازی انیب نه و است موجود قرآن در باب نیا دري ا هیآ نه و ستین

ـتم  هیـ آ در سـابقا  که (را زوج از ماندهي  برجا اموال تمام از زوجات تمام بردن ارث تنها نه هیآ نیا،  نیبنابرا  هف
ي حـاو  خـود  بلکـه ،  کنـد  یمـ  تکـرار  نـاً یع - باشـد  آن دری  لیتفـص  ا یـ  استثناء نکهیا بدون -) بود شده انیب

  .گردد یم آن بودن ریتغیال بر دیتاک و حکم نیا شتریب چه هر صالبت و اتقان موجب که استی داتیتأک
 نَیالَّذ و األَقرَبونَ و الوالدانِ مماتَرَك یموال جعلنا لکُلٍّ ؛نساء سوره سوم و یس هیآ : سوم هیآ

  . دایشَه ءیشَ کُلِّی علَ کانَ اهللاَ إِنَّ بهمینَص فَآتُوهم مانُکُمیأَ عقَدت
 بـر  دیـ ا بـسته  مانیپ آنان با شما کهی  کسان و کترتانینزد شاوندانیخو و مادر و پدر چه آن از و

 شانیـ بد را بـشان ینص م؛پـس یداد قـرار ی  وارثـان  زنـان  و مردان از کیهري  برا،  اند گذاشتهي  جا
، یتهرانـ ی  صـادق  انیـ آقا قـرآن  ترجمـه  در(. اسـت  بـوده  گـواه ي  زیچ هر بر خدا همواره. دیبده

  )است شده ترجمه نیچن هیآ نیای نیمشک و فوالدوند
 از. رود یمـ  بکار يادیز قیمصاد در عرب زبان در و بوده "یول" شهیر از و "یمول" جمع "یموال"
 اصل و قیمصاد نیا تمام جامع. وارث و دیس،  تحالف در مانیپ هم،  عمو رپس،  معتَق،  معتق لیقب
 "ورثه" را "یموال" از مقصود نیمفسری  تمام. استي  امر در بودن أحق وی  اول،  ها آنی  تمام در
ی صـادق (. انـد  دانـسته  ماترك تصاحب در شانیا بودن سزوارتر و تیاولو،  را شانیا دنینام وجه و

ــ ــ ؛84ص، 1419، یتهران ــیص ــو ؛34ص، 1408، ادقی تهران ــبزواري موس  ص، 1409، )ب( يس
، بیـ ط ؛447 ص،  1415،  یکاشان ضیف ؛644 ص،  تایب،  یلیاردب ؛57 ص،  1423،  یکاشان ؛153

  )241 ص، 1375، داورپناه ؛95 و 94 ص، 1377، یتهراني حائر ؛70 و 69 ص، 1378
 عطف ا یاست خود ماقبل ازی  لمستق جمله "مانکمیا عقدت نیالذ" جمله ایآ که نیا در نیمفسر

 ضـمان  "مـانکم یا عقدت نیالذ" عبارت از مقصود نکهیا در نیچن هم و "االقربون و الوالدان" به
 اخـتالف ،  هـا  آنی  همگ ا ی ها آن ازی  برخ ا ی امامت والء ا ی ازدواج ای ی خواندگ پسر ا ی است رهیجر

 و 66 ص،  1372،  یطبرس ؛102 ص،  1420،  ینجفی  بالغ ؛69 و 68 ص،  1408،  يراز(. اند کرده
 از کیهر انیب و هیآ نییتب مقام در جا نیا در ما) 647 ص،  1412،  یشاذل عامه ریتفاس از و ؛67
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 نیمفـسر  تمـام  طـرف  ک یـ  از،  کـه  اسـت  نیا است مهم چه آن. میستین ها آن وجوه و اتینظر
 آن بـر  سـابق  اتیـ آ در کـه  است راثیم باب در خدا احکام از موجزی  انیب هیآ نیا که اند رفتهیپذ

 نیـ ا از ک یـ هـر ، گـر ید طرف از. شودی می  متوف وراثی  تمام شامل فلذا،  اند داشته انیب مفصالً
 تمام  از  زوجه  بردن ارث مستندات از مزبور هیآ هم باز، شود رفتهیپذ مبارکه هیآ ریتفس در اتینظر

ـ ا از ولد ذات ریغ و ولد ذات انیم که آن بدون باشدی  م،  خود همسر از ماندهي  برجا اموال  شانی
 که است نیچن استدالل وجه. باشد داشته وجود شانیا سهام متعلق دریی  استثنا ا ی باشدی  تفاوت

 نیالـذ " در داخـل  ای ست؛ین خارج حال دو از هیآ نیای  مصداق رهیدا در نیزوج از ک ی هر دخول
 عقـدت  نیالـذ " قیمـصاد  در داخـل  تیـ زوج اگر. "االقربون" در داخل ا ی است "مانکمیا عقدت

. دینما یم  شانیا  بینصي اعطا به امر که شودی م آن شامل "بهمینص آتوهم" حکم، باشد "مانکمیا
 هیآ  نیهمي ابتدا  در  نیچن هم و نیا بر سابق اتیآ در که است "ترك مما" هم بینص نیا متعلَّق
 نیا لیتفص نیبنابرا. ندک یم دایپ تعلّق زین جا نیا به هیآ اول در "ترك مما" نیبنابرا. است آمده

 بینـص  اسـت  واجـب  پـس ،  دیا بسته نکاح عقد شانیا با که همسرانتان و" که شود یم نیچن هیآ
 همـسران  دری لیتفص که آن بدون دیینما پرداخت شانیا به، ماندهي  برجا اموال تمام از را شانیا

 عقـدت  نیالـذ  " در لداخـ  زوجـه  و زوج اگر ". شانیا سهام متعلَّق دریی  استثنا ا ی باشد موجود
 اطـالق  کـه  نحـو  نیبـد . گردنـد  یمـ  "یمـوال " و "االقربون" در داخل محاله ال،  نباشند "مانکمیا

 از  و  وراثی تمام  شامل زین "یموال" اطالق و زوجه و زوج جمله از وی سببي اقربا شامل "اقربون"
. "یموال" قیمصاد از زوجه و ردیگیم قرار "اقربون" قیمصاد از زوج شود؛یم،  زوجه و زوج جمله

 خواهد زوج از ماندهي  برجا اموال تمام از زوجه بردن ارث بر حیصر داللت هیآ هم صورت نیا در
  .باشد شده قائل شانیا سهام متعلَّق ا یزوجات انیمی کیتفک که آن بدون، داشت

 و دیـ تأک چند با خداوند -بودند شده وارد ارث باب در کهي  گرید اتیآ مانند -،  زین هیآ دنباله در
 اصـرار ،  اسـت  داشته انیب ارث مبحث در کهی  احکام از اطاعت و توجه لزوم بر بار نیچندمي  برا

 در بنـدگان  افکار و گفتار،  رفتار،  اعمالی  تمام بر "شاهد" عنوان به خود کردنی  معرف با و کرده
ي ادا و داشت انیب الًیتفص را آن احکام که) امور ریسا در و(ی  متوف از ماندهي  برجا اموال میتقس

  .دینما یم حجت اتمام خود بندگان بایی گو، الحساب وم یدر لزوم صورت در شهادت
  

 اتیروا: دوم مبحث
، مـاترك  قیمـصا  تمـام  در زوجـات  تمـام  بـودن  میسـه  بر داللت که قرآن اتیآ،  قبل مبحث در

 بـه  نـسبت  ا یـ  باشندی  استثنائ ا ی لیتفص به قائل حکم متعلق ا ی موضوع در که آن بدون-داشتند
  .گرفت قراری بررس مورد -باشند کرده سکوت آن
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 وي  مـاد ی  زنـدگ  ابعاد تمام در ها انسانی  تمام معصومِ و نیراست رهبران کالم به مبحث نیا در
ـ "( میپرداز یم، رندیناپذی جدائ او کالم از و شده ذوب او مقدس ذات در کهی امامان وي  معنو ی انّ
عل ردی ی حتّ فترقا ی لن فإنّهمای  عترت و اهللا بکتا نیالثقل کمیف تاركمتـواتر  ثیحـد ". الحوض ی 

 و تعـارض  چیهـ  و اسـت  اهللا رسـول  سـنّت  و اهللا کتاب با مطابق ندیگو یم چه آن،  نانیا) نیثقل
 کـه یحال در،  باشـند  داشـته  تعـارض  چگونـه ،  يآر. اهللا کتـاب  با نه و دارند گریکد ی با نهی  تناقض
 بـر  رخـت  از بعـد  کـه ی  حکمـ . کننـد  یم استخراج را حکم معصومانه،  منبع ک ی از شانیای  همگ

 تحـوالت  و رییـ تغ و بـود  خواهـد ی  بـاق  ریتغ ی ال،  نیزم عرض و زمان طول در،  خدا امبریپ بستن
 در اسـت  ممکـن  ها آن راتییتغ و مکان و زمان هرچند(. داد نخواهد رییتغ را آنی  مکان وی  زمان

 حکـم  تـابع  را آن و گذاشـته  ریتاث،  حکم موضوع قیمصاد در یبرخ نظر به ا ی و احکام موضوعات
 شـده  عـوض  موضوع چون بلکه است نکرده رییتغ حکم نجایا در که است مشخّص. سازدي  گرید
 حکـم ،  ردیـ گ ینمـ  قرار مزبور حکمی  موضوع رهیدا در گرید نظر مورد مصداق،  گریدی  عبارت به ای

 ص، 1385، یجنّـات  به دیکن رجوع باب نیا در یلیتفص مطالعهي  برا. طلبدی  م را خود به مربوط
  )ببعد 28 ص، 1383، یتهرانی صادق ؛89ی ال 34
 اتیـ روا نخـست  قسمت در. شد یمی  بررس قسمت دو در ستیبا یم مطلب نیا که است نیا حق

 در و گرفتنـد  یمـ  قـرار  اسـتناد  وی  بررسـ  مـورد  امـوال  تمام در زوجه بودن میسه باب در وارده
ـ . گرفتنـد  یمـ  قـرار  نقـد  مـورد  دارنـد  شانیـ ا تیـ محروم به نظر کهی  تایرواي  بعد قسمت  کنیل

ـ ا از دوم قـسمت  احالـه  محترم خواننده که میدواریام  جانـب  از -گـر ید مقالـه  بـه  را مبحـث  نی
  .نداند حاجت وقت از انیب ریتاخ انواع از -نگارنده

  
  )ونید و تیوص کسر از بعد (اموال تمام در زوجه استحقاق بر دالّ تیروا
 صورت به که اند يریکث اتیروا اول دسته. پرداخت میخواه اتیروا از دسته دو به مبحث نیا در

 کـه  نیـ ا بـدون ،  دارنـد  یمـ  انیـ ب هشتم ک ی ا ی چهارم ک ی را زن سهم و شده وارد عام ا ی مطلق
. باشـند  داشـته  زوجـات  ازي  ا دستهي  استثنا ا ی اموال ازی  برخي  استثنا بهي  ا اشاره نیتر کوچک

، 1403،  یلـ یاردب(. انـد  کرده حیتصر اتیروا از دسته نیا تواتر و کثرت بر صراحتاً فقها ازي  اریبس
 ص،  1377،  يغـرو ي  موسو ؛378 ص،  1415،  ینراق ؛303 ص،  1423،  يسبزوار ؛445و443ص

 گونـه  چیهـ  و است اموال تمام از زوجه بردن ارث ها آن نص که اندیاتیروا زین دوم دسته )448
  .تابند ینم بر رای هیجتو و لیتأو

 اطـالق  ا یـ عموم و -میا کرده استخراجی  طوس خیش از االحکام بیتهذ کتاب در کهی  اتیروا تعداد
 بر، گریدیی روا  مجامع  در فحص صورت در مطمئناً که است عدد 35 -دارد مطلوب بر داللت ها آن

 ثیحد  شماره  ذکر به بلکه میندار را اتیروا نیا تمامی بررس قصد ما. شد خواهد افزوده تعداد نیا
  .پرداخت میخواه، باشند بحثي برای مکف که اتیروا نیا ازی برخ به کنیل میکنی م تیکفا
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  مطلق ای عام اتیروا ) الف
  :میکنـ  یمـ  تیـ کفا بیتهـذ  در اتیـ روا نیـ ا شماره انیب به صرفاً ما،   اتیروا نیا کثرت لیدل به
 966-968- 969- 1028- 1033- 1039- 1043- 1055- 1057- 1058- 1059- 1060- 

1062 - 1088 - 1133 - 1134 - 1192 - 1193 - 1213 - 1282 - 1288 - 1294 - 1316 - 
 صـرفاً  اتیـ روا نیا انیم در ما. 1056 -1373 -1366 -1325 -1324 -2013 -1318 -1317

 و اتیـ روا نیـ ا تمـام  در کـه  اسـت  نیچن هاآنی  همگ داللت وجه. میکنیم اشاره تیروا پنج به
ق . اسـت  شـده  انیب هشتم ک ی ا ی چهارم ک ی زوجه االرث سهم گرید مشابه اتیروا  سـهام  متعلـَّ

 نیـ ا تمام اقیس از مطلب نیا و زوج از ماندهي  جا بر اموال تمامی  عن ی است "ماترك" زین شانیا
  .دیآ یم بر صراحت به اتیروا
 محـد  از او از ریـ غ و الخـزّاز  وبیعی  اب از محبوب بن حسن از محمد بن احمد : نخست تیروا
 نـه  و مـادر  با نه بردی  نم ارث" :گفت که کند  می تیروا السالم هیعل باقر محمد امام از مسلم بن
 از زوج سـهم  باشد نداشته وجودي  فرزند اگر و،  زوجه و زوج مگر دختر با نه و پسر با نه و پدر با
 نیبـ  دري فرزنـد  اگـر  شد نخواهد چهارم ک یاز کمتر زین زوجه سهم و شودی  نم کمتر دوم کی

 هـشتم  ک یـ  زوجـه ي  بـرا  و چهارم ک ی زوجي  برا باشد نیب دري  فرزند شانیا با اگر پس،  نباشد
سلمٍ  بن محمد عن رِهیغَ و الخَزّاز وبیعی  اَب عن محبوب ابنِ عن محمد بنُ أحمد( . است ن  مـ عـ 

 أَو زوج إِلّـا  البِنـت  مع لَا و اإلِبنِ مع لَا و األَبِ مع لَا و األُم مع رِثُ ی لَا" :قالَ السالم هیعل جعفَری  أَب
وجهز  ،إِنَّ و لَا الزَّوج ن نقَص یم لَم إِذا ئاًیشَ النِّصف کن ی لَدو  ،تُنقَص لَا و ن  الزَوجه عِ  مـ ـ  الرُّبـ  ئاًیشَ

، )الـف ( 1365،  یطوسـ  خیش ". الثُّمنُ للمرأَه و لرُّبعا فَللزَّوجِ ولَد معهما کانَ فإِذا،  ولَد کن ی لَم إِذا
 ش،  96 ص،  1413،  )الف( یخوئي  موسو(. است حیصح تیروا نیا سند )969 ثیحد،  251 ص

  )783 ش، 9ص، )ب( 1413، یخوئي موسو ؛3079
 دراج بـن  لیـ جم از ریعمی اب بن محمد از نوح بن وبیا از فضّال بن حسن بنی  عل: دوم تیروا

 مـادر  و پـدر  و شـوهر  فـرض  در کـه  کنـد   مـی  تیروا السالم هیعل باقر امام ازی  جعف لیاسماع زا
 مـادر  و پـدر  و همـسر  فـرض  در و،  اسـت  مادر و پدري  برای  مابق و دوم ک ی زوجي  برا":فرمودند
 بـنُ  یعل( ". است پدري برای مابق و سوم ک یمادري برا و است چهارم ک یهمسري  برا :فرمودند
ن  دراجِ بـن  لیجم عن ریعمی  أَب ابن محمد عن نُوحٍ بن وبِیاَ عن فَضّال نب الحسن عـ  اعلَیإِسـم 

عفالجن یالسالمهیعل جعفری  أَبِ ع وجٍی  فز و وأَبلزَّوجِ": قالَ نِیل النِّصف و  ألُم الثُّلُـثُ  لـ ـ  مـا  و قی ب
، )الـف ( یطوسـ  خیش. "فَلألَبِی  بق ما و الثُّلُثُ لألُم و الرُّبع للمرأَه: الَق نِیأَبو و إِمرَأَهی  ف و،  فَلألَبِ
 فـضّال  بـن  حـسن  بنی  عل وجود لیبدل است موثّقه تیروا نیا) 1033 ثیحد،  285 ص،  1365

 ؛8019 و 8024ش،  366 ص،  1413،  )ج( یخـوئ ي  موسـو (. اسـت  ثقـه ی  ولـ  مذهبی  فطح که
فطحیـه منـسوبند    . 391 ش،  156 ص،  1417،  یطوسـ  خیش ؛275 ص،  1416،  ياالسدی  نجاش
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اند رئیس این فرقه شخصی بـود بنـام عبـد اهللا أفطـح و برخـی      برخی گفته، به عبد اهللا بن أفطح  
أَفطح بوده و أفطح کسی را گویند کـه بینـی   ، گفته اند خود عبد اهللا بن جعفر بن محمد الصادق        

وي بعـد از رحلـت   . پهن بینی بـوده اسـت  ، زند امام صادقو عبد اهللا فر، یا سر بینی او پهن باشد    
بزرگتـرم و بایـد   ، من از همه پسران حضرت صادق که در حیاتند      :پدرش ادعا امامت کرده گفت    

گروهی از شیعه که ادعاء او را پزیـرا گـشته بـه امامـت وي     . بعد از وي امام باشد   ،  اکبر اوالد امام  
اگر چه بعد از امام صـادق    . هما السالم را انکار نمودند    و امامت موسی بن جعفر علی     ،  معتقد شدند 
ولی فرقه اي که به او گرویـده و      ،  زندگی عبد اهللا دیري نپایید و بدرود حیات گفت        ،  علیه السالم 

یک دسـته از ایـن عقیـده برگـشتند و        . بعد از وفاتش دو دسته شدند     ،  امامتش را پذیرفته بودند   
و یک دسته همچنان بـر اعتقـاد خـود بـاقی     ،  قبول کردندامامت موسی بن جعفر علیه السالم را 

  )115ص ، تابی،  موسوي غروي". ماندند
ار  بن اسحاق از نعمان بنی  عل ازی  عل بن محمد از فضّال بن حسن بنی  عل: سوم تیروا امـام  از عمـ 

 رسـد ینمـ ي  ضـرر  شانیا به راثیم در که نفرند چهار":فرمودند که کندیم تیروا السالم هیعل صادق
 چهـرم  ک یـ ا یدوم ک یزوجي برا و است شتریب و ششم ک ی مادر و پدري  برا ؛)ندارندی  حرمان حاجب(

 یِعلـ  عنی  عل بن محمد عن فَضّال بن الحسن بنُ یعل(. "هشتم ک ی و چهارم ک ی زوجهي  برا و است
ه ": قالَ السالم هیعلَ اهللا عبدی  أَبِ عن عمار بنِ إِسحاقَ عن نُّعمانِ بن عــ لَـا  أَرب ـ  دخُلُ ی ـ  ضَـرَر  همیعلَ ی ف
یالمراث دلوالدسانِ نِیلا أَو السذَلک فَوق م لزَّوجِ ول  صف ع  أَو النـِّ الرُّبـ و  رأَه لمـل  ع نُ  أَو الرُّبـخیشـ ". الـثُّم 

  . است موثقه زین تیروا نیا) 1038 ثیحد، 286 ص، 1365، )الف( یطوس
ـ  ازی  جعف لیاسماع از میحک بن هیمعاو ازی  سیع بن محمد بن داحم : چهارم تیروا  ریبـص ی  اب
 را همـسرش  و ردیمی  م کهی  زن از السالم هیعل باقر امام از کردم سوال : گفت که کند  می تیروا

 از مـال  تمـام  نباشـد ی  کس او از ریغ اگر: فرمودند شانیا ندارد؟ او از ریغی  وارث و نهدی  مي  برجا
 بـنِ  محمـد  بـنُ  أَحمـد ( . "اسـت  امـام  به متعلّقی  مابق و است چهارم ک ی زني  برا و اوست آن
نی  سیععاو عمیکَ بنِ هن میحع ن لَیإِسماعصی  أَب عقالَ ریب : أَلتعفر أَبا سن  الـسالم  هیـ عل ج عـ 

ماتَت إِمرَأَه ها تَرَکَت ووج؟یغَ لَها وارِثَ لَا زلَم إِذا : قالَ رُه رُیغَ کُن یه المالُ فَلَه  ،و رأَهلَها الم  ع الرُّبـ 
ما و قإلِمامِی  بتیـ روا نیا سند) 1055 ثیحد،  295 و 294 ص،  1365،  )الف( یطوس خیش". فَل 
ـ  عالمـه (. استی  فطح که میحک بن هیمعاو وجود لیدل به موثقه زین  ص و 61 ص،  1417،  یحلّ

 ؛179 ش، 59 ص و 509 ش، 279 ص و 131 ش، 44 ص، 1392، داود ابـــــن ؛54 ص و 274
  )12471 ش، 222 ص، 1413، )د( یخوئي موسو

 بـاقر  امـام  از دهیـ عبی  اب از رئاب بنی  عل از محبوب بن حسن از محمد بن احمد : پنجم تیروا
 را جـدش  و خواهرش و همسرش و ردیبمي  مرد که نیا فرض در که کند  می تیروا السالم هیعل
ي بـرا  و چهـارم  ک یـ  زوجهي  برا بود خواهد قسمت چهار از راثیم میتقس: فرمودند،  گذاردی  باق
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 ابـنِ  عن محمد بنُ أَحمد( . "بود خواهد سهم چهار از سهم دو جدي  برا و آن از سهم ک ی خواهر
 و إِمرَأَتَـه  تَـرَك  و مات رجلٍی  ف السالم هیعل جعفری  أَب عن دهیعبی  أَب عن رئابٍ ابنِ عن محبوبٍ

أُختَه و هدقالَ ج : هن هذم هعمٍ أَربأَسه رأَهلمل  ع الرُّبـ و  ألُخـتل  هم سـ و  د لجـهمانِ  ل خیشـ . " سـ 
ي موسـو (. اسـت  حیصـح  زیـ ن تیـ روا نیـ ا سـند ) 1083 ثیحد،  304 ص،  1365،  )الف(یطوس
ـ  ؛عالمـه 783ش،  9ص،  )ب(1413،  یخـوئ ي  موسو ؛3079ش،  96ص،  1413،  )الف(یخوئ ، یحلّ

  )454ش، 77ص، 1392، داود ؛ابن97ص، 1417
 نمونـه  اسـت ی  مـشت  کـه  تیـ روا پنج نیا ازی  بخوب. است اهللا کتاب با مطابق اتیروا نیای  همگ

ق ،  "اسـت  نهادهي  جا بر زوج چه آن "ی  عن ی "ماترك" که شودی  م مشخّص،  خروار  سـهمِ  متعلـَّ
 در کـه  وراث ریسـا  االرث سـهم  متعلَّق که گونه همان،  باشدی  م زوجه هشتمِ ک ی ا ی چهارم کی
 انیـ ب ابـواب  ریسـا  ا ی و ارث باب در و اند تواتر حد فوق که گرید اتیروا ازي  اریبس و اتیروا نیا

 و جهـل  بـه  اغـراء  استناد موجب،  نیا از ریغی  برداشت گونه هر. باشدی  م "ماترك" زین،  اند شده
 دارندی  م انیب چه آن هر اند هدانستی  م شانیا که نحو نیبد. گرددی  م معصوم امامان به اضالل

 لـذا . شـد  خواهد واقع عمل مورد مختلفي  ها مکان و ها زمان در و بوده االتباع واجب،  االبدی  ال
ی انیـ ب عدم وی  سکوت چنان آن،  کنند سکوت ان به نسبت و ندینفرما انیب را حکم ازی  قسمت اگر
 وی  گمراهـ  بـه  بـا  سـت اي  مـساو  سکوت نیا،  گردد محسوب حاجت و خطاب وقت از ریتاخ که

 کـه  رای  عـام  ا یـ  مطلـق  لفظ کهیی  جا به رسد چه تا. ها ملّت و افراد ازي  اریبس کشاندن اشتباه
  . باشند نکرده اراده را آن عموم ا یاطالق و برند بکار را است قرآن با مطابق آن تیعموم

  :اند تیمحروم عدم در نص کهی اتیروا) ب
 از مانـده ي  برجـا  امـوال  تمام از را زوجه االرث سهم،  نیشیپ اتیروا همانند اتیروا از دسته نیا

 بـه  ما و است تر واضح، اول دسته از، ها آن داللتی وجوه بر بنا که نیا جز کند  میی  معرف،  زوج
 مـا  مطلـوب  بـر  زیـ ن اول دسـته  هرچنـد . میـ آوری  م جداگانهي  ا دسته در را ها آن خاطر نیهم

  .اند داشته واضحی داللت
 بـن  محمـد : گفـت  کـه  کند  می تیروا اریمهز بنی  عل ازی  سیع بن محمد بن احمد:  نخست تیروا

 و داد قـرار ی  وصـ  مـرا  درهم صد به نسبت میموال که نوشت السالم هیعل جواد امام بهي  علو حمزهی  اب
 مـرد  او پـس . باشدی  م میموال آن از،  است مني  برا چه آن تمام گفتی  م که دمیشنی  م او از همواره

 فعـالً  را شانیـ ا ازی  کـ ی. است همسر دو اوي  برا و ننمود فیتکل نییتع ها آن در و نهادي  جابر را آن و
 میبـرا  شانیا پس درهم؟ صد نیا در دیفرمائی  م چه. است قم دري  گرید واما شناسمی  نم او ازی  مکان

ی متـوفّ  يبرا اگر است هشتم ک ی شانیا حقّ وي  بپرداز او همسران به را ها درهم نیا تا بنگر: نگاشت
 بـه  ده صـدقه  رای بقـ  مـا  و اسـت  چهـارم  ک ی شانیا سهم،  نباشدي  فرزند اوي  برا اگر و باشدي  فرزند

 کَتَـب  : قـالَ  اریمهز بنِ یعل عن محمد بنُ أَحمد( . " است محتاج بدان اهللا شاء إنی  دانی  م کهی  کس
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دحمی  أَب بنُ ممزَهلَوِ حالععفری  أَبی  إِل يلَی  نالثَّا جیعولً  السالم ه ی  مـ ـ  لَـک ـ ی  أَوص مٍ  بِمائَـه  یإِلَ رهـد و 
کُنت هعأَسم یشَ کُلُّ : قُولُ یء وه ی  لوولَا فَهملي اتفَم تَرَکَها و لَم و ر یأم ایفیبِشَ هء و ا . إِمرَأَتـان  لَه أَمـ 

هدفَلَا واح عاً لَها أَعرِفوضم هاعالس  ،اأَ وي  األُخرَ ما. بِقُمرُي  الَّذ متَأم ی  فههذ ائَهمِ؟ المرهالد هیـ عل فَکَتَب 
و  کانَ إِن الثُّمنُ ذلک من حقُّهما و،  الرَّجلِی  زوجتَی  إِل الدراهم هذه تَدفَع أَن أُنظُر : یإِلَ السالم لَهـ  لَـدو 

لَم إِن و کن ی لَه لَدو فَالرُّبع قَ ودتَص لـ ی  بِالباقن ی ع مـ  أَنَّ تَعـرِف  یـ إِلَ لَـهه  ه إِن حاجـ  خیشـ . "اهللاُ شـاء 
  )1059 ثیحد، 296 ص، 1365، )الف(یطوس
ـ  عالمـه (. باشند یم ثقه و عهیش آن انیراو تمام و است حیصح تیروا نیا سند  ص،  1417،  یحلّ
ــ بــن محمــد" تیــروا نیــا در) 131ش، 44ص، 1392، داود ؛ابــن252 و 176 و 175 و 61 ی اب

ي بـرا  دیـ با امـام ، نیبنـابرا . کند می فیتکل کسب،  یمتوف ترکه میتقسي  برا امام از "يعلو حمزه
 مقـام ،  مقـام  پـس . دارد انیـ ب واضـح  بصورت و مشخّص بطور را حکم خطا و اشتباه ازي  ریجلوگ

 حیقبـ  عقـالً ،  حاجـت  وقت و انیب وقت از حکم ریتأخ. حکم انیب مقام در زین امام و است حاجت
 امـام . زنـد  ینم سر،  است اشتباه و خطا در وقوع و جهالت موجب که حیقب عمل شانیا از و است

 ک یـ  و فرزنـد  وجـود  عـدم  صورت در زنان از ک ی هر به را چهارم ک ی ":ندیفرما یم شانیا به زین
 نکتـه  نیـ ا بـه ي  ا اشاره نیتر کوچک که نیا بدون دینما پرداخت،  فرزند وجود صورت در،  هشتم

ي هـا  امـوال  فـالن  از وگرنـه  بـرد ی  مـ  ارث اموال تمام از،  بودهی  متوفّ از ولد ذات زوجه اگر،  کند
 ک یـ  ا یـ  چهـارم  ک ی اموالی  مابق از،  اموال فالن بجز دیبگو که نیا ا ی است محروم،  ماندهي  برجا

 تـا  کـرد  یمـ  انیب را آن ستیبای  م بودی  م نیچن اهللا حکم اگر که نیا با. پرداز ی شانیا به هشتم
  .کند عمل بدان سائل

 تکـرار ،  گرفتـه  قرار انیب مورد و بوده منصوص قرآن در که رای  لیتفص امام که شودی  م مالحظه
 کـردن  عمـل  و دانـستن  بـه  مردم و امدهین قرآن در که رای  استثنائ امام دارد امکان ایآ. کنند می

 ا یـ  کـرده  فرامـوش ،  اسـت  بـوده  حکـم  متما انیب و اجیاحت مقام زین مقام و اند بوده محتاج بدان
  !هرگز! باشند نفرموده انیب

 وارد زیـ ن الثنـاء  و هیالتّح آالف هیعلی  عل عالم مؤمنان ریام نیمسلم امام ازی  قضاوت نیچن مشابه
 بـن  اهللا دیـ عب عـن  النعمـان  بـن ی  علـ  بن الحسن عن الصفّار بن الحسن بن محمد"(. است شده
ـ  بـن ی علـ ی أتـ  : قال غفله بن دیسو عنی الجعف جابر نعي  الثور انیسف عنی  العبسی  موس ی اب

 لـم  و البنـت ی  علـ  ردهی  مـابق  و الثمن المرأهی  فأعط،  یموال و إمرأه و ابنهی  ف السالم هیعل طالب
 سـند  بـا  ثیحـد  نیـ ا. 1193ثیحـد ،  332ص،  1365،  )الـف (یطوس خیش. " ئاًیشی  الموال عطی
 در نیـ ا) 1192 ثیحد،  331ص،  1365 ،)لفا (یطوس خیش. است شده نقل دیسو از زیني  گرید

 سـنّت  و اهللا کتـاب  بـه  فقط ارث در مانیموال که است شده وارد گریدی  تیروا در که استی  حال
ـ  عـن  رئاب بنی  عل عن محبوب بن الحسن عن محمد بن أحمد "(. کرد یم حکم اهللا رسول ی أب
 ادرك مـا یف ثیـ المواری  فی  قض ی کان السالم هیعل اًیعل إنّ :قال السالم هیعل جعفری  أب عن حمزه
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 الرجـال  و للنـساء  جعـل  ی کـان  انّـه  االسـالم  قبـل  قـسم  کـن  ی لم ترکه مشرك مال من االسالم
، 1365،  )الـف  (یطوسـ  خیشـ . " آلـه  و هیـ عل اهللای  صلّ هینب سنه و اهللا کتابی  عل منه حظوظهم

 کـه  مالـسال  هیـ علی  علـ  چـرا  داشت وجودی  حکم نیچن اگر حال) 1324 ثیحد،  371و370ص
  !!دانست میسه، زوجش از ماندهي برجا اموال تمام در را زن و نکرد عمل بدان بود علم شهر
 هیـ عل صـادق  امـام  از عفـور ی ی اب ابن و عبدالملک ابن فضل از فضّاله از دیسع بن نیحس  :دوم تیروا

 نشیـ مز از و بـرد یمـ  ارث زنـش  خانـه  از مـرد  ایآ دمیپرس حضرت از: گفت کنندکهیم تیروا السالم
 مـرد : فرمـود  حضرت برد؟ی نم ارث بهي زیچ نیزم و خانه از که است زن مثل ا یرسدیم او بهي  زیچ
 ثیحـد ،  300 ص،  1365،  )الـف ( یطوس خیش(". بردیم ارث مرد ترکه تمام از زن و زن ترکه تمام از

 میسـه  ،یمتـوف  از مانـده ي  برجـا  امـوال  تمـام  در را زوجـات  تمـام  صراحت به زین تیروا نیا) 1075
. اسـت  حیصـح  آن مفاد همانند زین تیروا نیا سند. ستینی  نییتب و حیتوض گونه چیه به ازین. داند یم
 ":الـسالم  هیـ عل اهللا عبدی  اب عفورعنی ی اب إِبن و عبدالملک بنِ فضلِ عن فضّاله عن دیسع بنُ نُیالحس(

 فـال  المـراةِ  بِمنزِلۀِ ذلک کون ی أو ئاًیش التُّربۀِ من اَرضها اَو امراته دارِ من رث ی هل الرجلِ عنِ سالتُه: قال
ـ  عالمه. " تَرَك و تَرَکت ءیش کلِّ من تَرثه و رثُهای: فَقال ئاً؟یش ذلک من رثی  و 23 ص،  1417،  یحلّ

  )1191 ش، 151 ص و 479 ش، 80 ص، 1392، داود ابن ؛230و 114
ی اب وفضل زراره بن دیعب از عثمان بن ابان از وبیا بن فضّاله از لیاسماع بنی  عل : سوم تیروا

ی زن کهي  مرد درباره:میگفت السالم هیعل صادق امام به":دارندی  م انیب که کنند  می تیروا عباس
 :فرمودند د؟یفرمائی  م چه کرده نیمع را صداق کهیحال در کند وفات سپس ردیبگي  همسر به را

 صـورت  نیهمـ  به مرد ردیبم هم زن واگر برد یم ارث زیچ همه از و است صداق نصف زن سهم
ن  عثمانَ بنِ أَبانِ عن وبیأَ بنِ فَضّالَه عن لَیإِسماع بنُ یعل( . بردی   م ارث عـ بیـ عبـنِ  د هاررز و 

 مـات  ثُـم  ةًإِمـرَاَ  تَزَوج رجلٍی ف تَقُولُ ما : السالم هیعل اهللا عبدی  لاَب قُلنا ":قالَ العباسِی  أَب الفَضلِ
و  ماتَـت  إِن و ءیشَ کُلِّ من تَرثُه و الصداقِ نصف لَها: قال الصداقَ؟ فَرَض قَد و عنها ک  فَهـکَـذل ." 

   )511 ثیحد، 147 ص ،،1365، )ب(یطوس خیش
، مانـده ي  برجـا  امـوال  تمـام  در را زوجـات  تمـام  بـودن  میسـه  اثبات صد در صد زین تیروا نیا
ي برجـا  امـوال  تمـام  از، دو هر،  زوجه و زوج که ندینمای  م اعالم،  تمام صراحت به امام. دینما یم

 نیـ ا سـند . ندارد وجود حکم نیا در زوجات انیم زینی تفاوت چیه. برندی م ارث گریکد ی از مانده
  )6ش، 30ص، 1393، داود ؛ابن230و176 ص، 1417، یحلّ عالمه(. است حیصح زین تیروا

 از" :گفـت  کـه  کنـد  مـی  تیروا ریبصی اب از رئاب بنی  عل از حبوبم بن حسن : چهارم تیروا 
 در خود عقد بهي  واحد مجلس در ا ی واحد عقد در را زن چهار کهي  مرد از السالم هیعل باقر امام

. است زیجا شانیا دو هري  برا :فرمودند دم؟یپرس،  است مختلف شانیا از کیهر هیمهر و آورد یم
 از ردیـ بگ طالق نیا بر زین شاهد و دهد طالق را زن چهار نیا ازی ک یو برودي  شهر به اگر: گفتم
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 از بعـد  را بلـد  همان اهل ازی  زن سپس شناسندی  نم را زوجه شانیا کهی  حال در بالد همان اهل
ی مـ  میتقـس  چگونـه  او راثیـ م. ردیـ بم سـپس  و ردیـ بگی  زن به،  مطلّقه زن آن عده مدت انقضاء
 بـه  بلـد  همـان  اهـل  از راًیـ اخ کـه ي ا زوجهي  برا پس،  باشدي  فرزند اوي  برا اگر :فرمودند شود؟
 نـاً یمتع اگـر  و اسـت  مانـده ي برجـا  امـوال  تمـام  هـشتم  ک ی از چهارم کی،  است آمد در او عقد

 و. ستیـ ن اوي بـرا ي ا عـده  و راثیـ م پـس ، اسـت  داده طـالق  را اوی متوف کهی  زن شود شناخته
 انیـ م را مـاترك  تمـام  هـشتم  ک یـ  از چهارم هس ماندهی  باق زن سه صورت نیا در و : فرمودند

 از کـه ي  ا زوجـه  نـشد  شـناخته  اگـر  و دارند نگه عده که است شانیا بر و کنند  می میتقس خود
 ک یـ از مانـده ی بـاق  چهـارم  سه،  زوجه چهار نیا پس،  است شده داده طالق،  تن چهار نیا انیم

. دارنـد  نگـه  عـده  که است شانیا همه بر و کنند  می میتقس خودشان انیم را ماترك تمام هشتم
ن  الـسالم  هیـ عل جعفـر  أَبـا  سأَلت: قالَ رٍیبصی  أَبِ عن رِئابٍ بنِی  عل عن محبوبٍ بنُ الحسنُ( " عـ 

د  مجلسٍی  ف قالَ أَو واحد عقدی  ف نسوه أَربع تَزَوج رجلٍ واحـ نَّ  وهور هـ؟  مختَلَفَـهزٌ  : قـالَ  مجـائ 
لَه نَّ ولَه  ،أَ : قلتیأَرو إِن ته لـدانِ  بعضِی  إِل خَرَجفَطَلَـقَ  الب  هد ن  واحـ عِ  مـ األَربـ و  دلـ  أَشـهی ع

ن  إِمـرَاَه  تَـزَوج  ثُـم  المرأَه عرِفُون ی لَا هم و البِالد تلک أَهلِ من قَوماً طَالقها لـک  أَهـلِ  مـت  الـبِالد 
عدب ضاءإِنق هدطَلَّقَی  الَّت ع ثُم مات عدخَلَ ما بیکَ. بِها دف ی م؟یم قسلَـه  کـانَ  إِن : قـالَ  راثُه  لَـدو 
نِ  ربع البِالد تلک أَهلِ من راًیأَخ تَزَوجهای  الَّت للمرأَه فَإِنَّ مـا  ثُمـ  تَـرَك  ،إِن و  رِفـتقَ ی  الَّتـ  ع  طَلـَّ
ـ  (و راثیالم منَ لَها ءیشَ فَلَا بِهانَس و نهایبِع األَربعه من ده  هـا یعلَ) سیلَ العـ  ،قـالَ  و : و منَ  یقتَـس 

ـ  و تَرَك ما ثُمنِ أَرباعِ ثَالثَه نسوه الثُّالثُ ده  هنَّیعلَ العـ  ،قَ ی  الَّتـ  تُعـرَف  لَـم  إِن و ن  طَلـَّ عِ  مـ األَربـ 
ـ  و عـاً یجم نَهنَّیـ ب تَـرَك  ما ثُمنِ اعِأَرب ثَالثَه نسوه األَربع إِقتَسمنَ ده  عـاً یجم هنَّیعلَ خیشـ . " العـ 

. اسـت  آمـده  زیـ ني  گرید سند با تیروا نیا. 1324 ثیحد،  371 و 370 ص،  1365،  )ب(یطوس
  )1062 ثیحد، 297 و 296 ص، 1365، )ب(یطوس خیش

 و 454ش،  77ص ،1393،  داود ابـن (. اسـت  حیصـح  آن مفـاد  هماننـد  زیـ ن تیروا نیا سند
ــه1049ش، 83ص ، 20ص، 1413 ،)ه(یخــوئي ؛موســو176و97 ص، 1417، یحلّــ ؛عالم
، یمتوف از ماندهي  برجا اموال انیمی  کیتفک که آن بدون امام زین تیروا نیا در ) 8139ش

ي دارا زوج اگـر  کـه  دارنـد ی مـ  انیـ ب صـراحتاً ،  حکـم  مشمول زوجه دری  لیتفص ا ی ندیبنما
 چهـارم  ک یـ از چهـارم  ک یـ  درآمده او ازدواج به گرید بالد در که همسرش،  نباشدي  فرزند
 امـوال  تمـام  هـشتم  ک ی از چهارم کی،  باشد فرزندي  دارا اگر و دارد تعلّق او به اموال تمام
 را او اگر، ندارد ماترك ازی سهم،  یشناسی  م را است شده مطلّقه کهی  زن اگر. ماندهي  برجا

 عیـ جم انیـ م،  ماترك تمام چهارم ک ی ا ی هشتم ک ی از ماندهی  باق چهارم سه،  یشناسی  نم
  .شود یم میتقس نفر چهار نیا
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  جهینت
 اصـل  صـورت  به آن بر سابق که اندی  حکم نیمب نساء سوره آخر هیآ و دوازده،  ازدهم ی اتیآ) 1

 اگر نیبنابرا. بود شده نازل سوره نیهم هفتم هیآ در،  ارث مبحث در اسالم نیرک رکن وی  اساس
ي دیـ ترد آن اطالقـات  و عمومـات  در ا ی باشد داشته وجود هفتم هیآ در همیی  گو یکل ا ی اجمال
 متکفّـل  اتیـ آ نیـ ا االصـول ی علـ ، اسـت  نبـوده  آن انیب مقام در هیآ نیا که باشدي امر ا ی باشد

ي برجا اموال تمام از زوجات تمام بردن ارث تنها نه زین دوازدهم هیآ. هستند آن حیتوض و نییتب
ي حـاو  خـود  بلکـه ،  کنـد   می تکرار) بود شده انیب هفتم هیآ در سابقا که (رای  وفمت زوج از مانده

 و مـشخّص  کامالً کهي  نحو به حکم نیا شتریب چه هر صالبت و اتقان موجب که استی  داتیتأک
 دیـ با حتمـا  داشت وجود حکم متعلَّق ا یموضوع دری لیتفص اگر نیبنابرا. گرددی  م،  است ریتغیال
 فـروض  در مـردان  و زنـان  از ک یـ  هـر  سهام زانیم در که گونه همان،  شدی  م ذکر اتیآ نیا در

 داتیـ تاک بـر  نکهیا نه دارد وجود حیتصر نیا،  است نبوده آن انیب متکفّل هفتم هیآ که گوناگون
  . دیفزایب زین گرید دیتأک شش ا یپنج، بود شده هفتم هیآ در حکم نیا بر کهي ا گانه چند

 انیـ ب را قـت یحق شماي  برا خدا" :داردی  م انیب سوره نیهم از هیآ نیآخري  انتها در خداوند) 2
 بکـلّ  اهللا و تـضلّوا  أن لکـم  اهللا نیبـ ی .."(. "داناستي  زیچ هر به خدا و دینشو گمراه که کند  می
 اتیآ که دارد مطلب نیا بر داللت عبارات نیا) نساء سوره ششم و هفتاد و صد هیآ. "میعل ءیش

 و جهـل ي  هـا  پـرده  برداشتن و ارث احکام نییتب مقام در شدند نازل کهی  هنگام همان در ارث
ی گمراهـ  از تـا  انـد  بودهی  قطع و روشني  نحو بهی  اله دستورات و اوامر انیب و تعصب وی  کیتار

 نکـه یا نـه ،  اسـت  حجـت ی  همگـ  زیـ ن هـا  آن اطالقات و عمومات نیا بنابر. کندي  ریجلوگ مردم
ـ  مـضافا  .."(. باشـد  داشـته  ..ا یـ  مشهور قول ا ی اجماع دییتأ بهي  ازین آنها به تمسک  قولـه  أنّی  ال

 محفوفـه  کانـت  هایوح نیح هیاآل أنی  عل دل ی " ..تضلوا أن لکم اهللا نیبی" هیاآل نفسی  فی  تعال
ـ  موکولـه  ال ذکرنـاه  مـا ی  عل موضوعاتها دیتقی  عل بالدالله میالکر کتابهی  ف اهللا انیبب  صـدفه ی  إل

  )31 ص، 1420، ینجفی بالغ". الحمد له و اهللا بفضلی جل هذا و. نیح بعد نیالمسلم اجماع
 قرار نیمخاطب ادراك مورد نزول زمان همان از ها آن اطالق و عموم و اتیآ نیا حکم نیچن هم

 کـه  است دهینرس ما به امبریپ ازی  انیب چیه. اند کرده عمل بدان و افته ی در را آنی  همگ و گرفته
 شانیـ ا و کنـد  سوال شانیا حکم متعلَّق ا ی اتیآ نیا موضوع زوجه باره در شانیا ازی  سائل آن در
ـ ا از کـه  نیـ ا کمـا (. باشند داده احاله خداوند به را آن حکم و فرموده تأمل آن پاسخ در  از شانی

 آخـر  هیـ آ و داده احالـه  خداونـد  بـه  را آن حکم شانیا و کردند سوالی  نیابو برادر و خواهر حکم
 و صـد  هیـ آ در و شد سوال شانیا از تامیا و زنان با برخورد نحوه باب رد ا ی و. شد نازل نساأ سوره

ی فـ  ستفتونک یـ  " عبـارت  بـا  را هیـ آ دو نیـ ا خداونـد  و شده حیتصر آن حکم به هفتم و ستیب
 در حکـم  نیـ ا وضـوح  دهنـده  نشان نیا). کنند  می شروع " ..الکاللهی  ف ستقتونکی" و " ..النساء
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 حکـم ی مقتـض  کـه ي نحـو  بـه  بـود  شده مطرح باب نیا دری  السو هم اگر. است بوده شانیا نزد
 روشـن  ماي برا هیمحمد هیقطع سنت در حداقل ا ی کردی  م اشاره بدان زین خدا،  بودی  مي  دیجد

 نیـ ا دییـ تا دري  ا هیآ نه کهی  حال در. )حکم نیا موضوع زوجه باب در است نیهمچن( ساخت یم
 تمـسک  مـورد  اهللا حکم نییتب باب از تا اهللا ولرس ازي  ا هیقطع سنّت نه و دارد وجود تیمحروم

 کـه  اسـت  اهللا رسـول  هیـ قطع سنّت ها آني  ظاهر مستند که میداري  اریبس احکام ما. ردیگ قرار
 در کـه  آن بـدون  و کاسـت  و کـم ی  ب احکام نیا که شد چه پس. ستین ها آن دری  اختالف چیه

 هـر  در کـه ی  مهمـ  نیا بهی  حکمی  ول دیرس زمان نیا تا ما دست به شود حاصلی  اختالف ها آن
ـ  از،  کردنـد ی  مـ  عمـل  و داشتند ازین آن به عمل جهت در آن به ها انسان مکان هر و زمان  نیب
 اگـر  پـس !!! اسـت  نبـوده  آن ازی  حرف چیه اهللا رسول وفات از بعد سال صد تا کهي  نحو به رفت

 تیـ فیک و هیومي ی ازهانم رکعات تعداد حکم که گونه همان دیرسی  م ما به حتماً بود شده انیب
 خدا خانهي  ها طواف تعداد ا ی است سوم ک ی که تیوص نافذ مقدار ای،  دیرس ما به ها آن خواندن

 اهللا رسـول  ازی  انیب نیچن اگر گفت دیبا که جاست نیا ..ا ی وضو در چپ بر راست دست تقدم ای
  .است نشده واردی انیب نیچن هرگز و دیرسی م ما به شک بال شد یم وارد

 مطلـب  نیـ ا نیمبـ ،  انـد  شده انیب دوازدهم و هفتم اتیآ لیذ در کهیی  ها نزول شان به توجه) 3
 از کودکـان  و زنـان  تیمحروم در تیجاهل حکم ابطال و نسخ اتیآ نیا نزول سبب اگر که است
 حکـم  همـان ،  آن جـه ینت در کـه  داشـت  وجود دیجد حکم نیا دریی  استثنا اگر،  است بوده ارث

 الزم،  شـود  امـضاء  و ابقـا  مشخّصی  موضوعات به نسبت و محدود طهیح در ستیبا یم تیمحروم
 بودند  زنده  امبریپ کهی زمان تا ا یداشتی م انیب نزول زمان نیمخاطبي براي ا گونه به خدا تا بود

 بخـش  بـه  نـسبت  مزبور حکم در را نسخ تا کردی  م نازلي  ا هیآ،  بودی  باق احکام در نسخ باب و
 را  استثناء نیا تا داد یم دستور خود امبریپ به اتیآ نیا نزول با همزمان ای. کند انیب آن ازی نیمع
 و هـا  زمـان  تمـام  در کـه  بودهی  اتفاق همسر فوت. کند انیب مردماني  برا اهللا حکم نییتب باب از

 حاصل، بود  شده اسالم ریگ دامني اریبسي ها جنگ که امبریپ زمان در الخصوصی عل و ها مکان
 انیـ ب خـدا  بود موجود حکم متعلق در چه و حکم موضوع در چهیی  استثنا نیچن گرا. گشتی  م
 نه  کنند  میتقس  را  راثیم، بود شده مقرر شانیاي برا کهی واقع حکم با مطابق مردمان تا فرمودی م

  .بودند نگرفته قرار اراده مورد، ها آن ندهیگو طرف از کهی اطالقات و عمومات طبق
ي جـا  بری  دارائ تمام در زوجه بودن میسه،  خود عموم ا ی اطالق با کهی  اوانفر اتیروا بر عالوه) 4

 االرث سـهم  تمـام  صراحت به که دارند وجود السند حیصح تیروا چهار،  کنند  می دییتا را مانده
 ا یـ  حکم نیا مشمول زوجه در رای  لیتفص گونه هر وجود و کند  میی  معرف اموال تمام از را زوجه
 در اسـت  ممکـن  کـه ی  فروعات انیب به امام اهتمام در تأمل با. نمایدی  م طرد،  حکم متعلَّق اموال
 مـت یق و نیع از زوجه که مطلب نیا به اعتقاد،  ابد ی رییتغ حکم آن بواسطه و شود حاصل مساله
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یا از عین و قیمـت زمـین وخانـه      ها آن در موجود آالت و اشجار و هیابن نیع از و امالك و نیزم
  !نداردی وجه چیه است محرومقیمت زمین و خانه مسکونی یا از مسکونی یا فقط 

 بـه  اضالل و جهل به اغراء استناد موجب  شدانیب اتیروا لیذ در چه آن از ریغی  برداشت هرگونه
 هـا  آن ازي  اریبـس  که هیتق بر اتیروا نیا حمل. شد خواهد،  هستند خدا نید حافظان که امامان

ه  اصـحاب  بزرگـان  از و شندبای  م موثّق ا ی حیصحي  سند لحاظ از و مـسائل  در و شـده  وارد ائمـ 
. لیـ دل تـا  مانـد ی  م لیعلي  ا بهانه به،  اند گرفته قرار استناد مورد فقها طرف ازي  اریبس فروعات

ـ ا،  است محرز شانیا وثاقت که عهیش ریغ و عهیش روات و اصحاب بزرگان ازي  اریبس  ثیـ احاد نی
 و جزمـاً ،  سـال  صـد  چنـد  گذشت از بعد فقها ازی  برخ هچگون ستین معلوم و اند کرده تیروا را

 اسـتناد  بـدون  وی  راحتـ  به را اتیروا نیا،  عامهي  فقها نظر با اتیروا نیا موافقت استناد به صرفاً
 و موافقـت ،  آن احکـام  و نیـ د شناخت اریمع نیاول مگر!کنند  می هیتق بر حملي  ا نهیقر چیه به

 را بنـدگانم  پـس " که ستین قرآن نص مگر !باشد؟ی  م خاصي  ا عده بیتکذ و دییتأ ا ی مخالفت
 ناننـد یا. کننـد یمـ ي رویپ را نشیبهتر پس، دهندی م فرا گوش سخنان به کهی  کسان ده بشارت

شِّر (. خـالص  شمندانیـ اند نـان یا هم،  شانندیا و نموده راه را آنان شانیخدا که بـاد  فَبـنَیالّـذ . ع 
عونیفَ القولَ ستَمتَّبِعونَی م اولئک نَهأَحسداهاهللا ه م  اولئک و 17 و 16 اتیـ آ" االلبـاب  اولـو  هـ 

 ابعـاد ی تمـام  در احـسن  قـول  از کـه  نـد یخدا جانب از افته یتیهدای  کسان نیبنابرا. )زمر سوره
 ا یـ  تیـ اکثر دییـ تأ لیـ قب ازي  اریـ مع گونـه  چیه هم احسن نظر در. کنند تیتبع شیخوی  زندگ
. اسـت  نکرده شرط ..ا یاو بودن مرد ا ی آن قائل بودن زنده ای خاصی  گروه بیتکذ ا ی افرادی  تمام
 اتشیـ آ کـه ی  کتـاب  بـصورت  را) یانیوح (سخنان احسن خدا":ندیفرمای  م بعد هیآ چند در بلکه

 سـوره  23 هیـ آ. یمثان متَشابِهاً کتاباً ثیالحد أَحسنَ نَزَّلَ اهللاُ(. کرده نازل،  است گریکد ی با همانند
. باشـد  قـرآن  از خواسـته  بـر  و خدا سخن قاًیتحق که است االتباع الزم و ناحسی  سخن پس)زمر

 بـر  ستیبای م که است سخن نیهم. نباشد ا ی باشد گونه همان زین افراد ازي  ا عده نظر چه حال
 ":بگـو  بندگاني  برا و":ندیفرمای  م اسراء سوره 53 هیآ در خداوند(. باشدي  سار وي  جار ها زبان
  )"ندیبگو است بهتر و احسن که را چه آن
 بـر ی  مبتنـ  کـه  شانیا اعراض و اند نکرده عمل اتیروا نیا به فقها مشهور شود گفته که نیا )5
، شـود  یمـ  تیـ حج از هـا  آن اسـقاط  و اتیروا وهن موجب،  باشدی  م نیمتاخر از هیمختف نهیقر
. اسـت  تـصور  ونبـد  قیتصد و دیتقل مجرّد)اند کرده اشاره بدان زین فقها ازی  برخ که گونه همان(
 وی  بحثـ  قدما از نفر کی ی حتّ که استي  ا نهیقر چگونه هیمختف نهیقر نیا : دیپرس نانیا از دیبا

 مـسائل  ازي اریبس در اصحاب قدما نیهم که است چگونه و! است؟ اوردهین انیم به آن ازی  کالم
 ا یـ  و اند کرده انیب اتیروا از خودي  عاد فهم طبق را اتیروا اقیس همان متعارفه اتیروا و هیعاد
 مـورد  نیـ ا در اما،  اند کرده نقل است داشته وجود متعارف برداشت برخالفي  شاهد و نهیقر اگر
 مـا  و! انـد؟  ننمـوده  اشـاره ي  شـاهد  و نهیقر چیه به است بودهي  البلو عام مسائل نیمهمتر از که
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 و فهـم  دیـ با و، میـ ا بوده محروم آن از ما و افته ی دستی  لیتاو و نهیقر بر ها آن که نیا از دلخوش
، 1425،  یتهرانی  نیحس( !میده حیترج السالم هیعل امام قبل از منصوصه ادله بر را آنان برداشت

ـ ا از متقـدم ي  فقهـا  مـشهور  میریبپـذ  اگـر  که است نیا حق )136و135ص  اعـراض  اتیـ روا نی
 نیـ ا وجـود  عدم بر هائم و امت اجماع که دینمای  م اعالم حاًیصر االسالم دعائم صاحب( اند کرده

 اعـراض  وجه )396ص،  1379،  یمغربی  میتم. است زوجه االرث سهم متعلَّق تیعموم و استثناء
 کـه  چرا. ستندین حجت کدام چیه کهی  طوس خیش از بعد شهرت ا ی استیی  ادعا اجماع ا ی شانیا

 به زوجه راثیم در بلکه نکرده مطرح را مساله نیا فقها ازی  گروه رایز ستین درکاری  اجماع،  اوال
 چنانکـه . انـد  دانـسته  "مـاترك " همـان  را ارث متعلـق  و کـرده  قناعت هشتم ک ی و چهارم کی

 الجوامع جوامع،  انیالب مجمع،  انیتب،  جازیا،  مراسم،  مقنعي  ها کتاب ":سدینوی  م جواهر صاحب
 شانیـ ا هرچنـد . 207ص،  1367،  ینجفـ ( "هـستند  مساله نیا انیب ازی  خال هیریالنص الفرائض و
 کتـب  نیـ ا در زوج ماترك از زوجه الجملهی  ف حرمان حکم نیا ذکر عدم علت که دارند یم انیب

 ا؛یـ ثان!) اسـت  نبـوده  مبارکه هیآ لیذ در آن انیب بهي  ازین که حد آن تا بوده حکم وضوح باب از
. اسـت  نیمجمعـ  مـستند  مـورد  نیـ ا در وارده اتیـ روا و اسـت ی  مـدرک ،  باشد محقق اگر اجماع
 در باشـد  معـصوم  قـول  از کاشـف  که است حجتی  صورت در اجماع ثالثا؛ ستین تحج نیبنابرا
 اگـر  و نگرفته شکل مساله نیا دری  اجماع که آنجا از( است ممکن ریغ تیکاشف اثبات کهی  حال
ـ ا بـر  وارده راداتیـ ا و اجمـاع  تیـ حج اصـل  به ما لذا استی  مدرک،  باشد حاصل هم  مطلـب  نی
 محـسن  محمـد  دیس از "اجماع" کتاب به رابطه نیا در توانندی  م عالقمندان کنیل میپرداز ینم

  )کنند رجوع 1428 چاپی تهرانی نیحس
 زوجـه  وراثـت  به حکم مساله فرض در که برد نام "یاسکاف دیجن ابن"از توانیم فقها انیدرم )6
 به شانیازا پرداختند شیخو درکتب مساله نیبد کهیی  فقهای  تمام. است داده ترك مای  تمام از
، ینراقـ  ؛455 ص، 1403،  یلـ یاردب محقـق  مثـال ي  بـرا ( انـد برده نام حرمان حکم مخالف وانعن

ــ ؛359 ص، 1415 ــصار خیش ــ ؛189 ص، 1415، يان ــوم دیس ــ ؛81 ص، 1403، بحرالعل ، ینجف
ي بـرا  شـوند  وارد نیوالد و فرزند بر زوجه و زوج هرگاه": دارندیم انیب شانیا. )207ص،  1367

. هیـ اثاث ا یباشد نیزم که نیا از اعم است ترکه عیجم از هشتم ک ی جهزوي  برا و چهارم ک ی زوج
 کـه  شـود یمـ ي  ولـد  شـامل  هـم  کـه -شانیا درکالم ولد اطالق". )336ص،  1416،  ياشتهارد(

 سهم زن که دارد شانیا برمسلک داللت-باشدي  گرید اززوجه کهي  ولد وهم است زوجه ازهمان
 هـم ی  صورت در که است نیا نظر نیا والزمه نباشد لدو ذات گرچه بردیم اموالی  تمام از را خود
)207 ص، 1367، ینجف(. "ببرد ارث ترکه تمام از زن نباشد وراث انیم دري ولد که

 حبوه باب در وارده اتیروا مانند را اتیروا نیا شانیا. است نظر نیا بر زین االسالم دعائم صاحب
 خـود ي  بـرا ي  ریتفـس ي  حـاو  ا یـ  اند شده انیب گونه رمز زبان به ا ی کهي  ا بگونه داندی  م مجمل
 مـا  بدسـت  مجمل جهت نیا از و کرده حذف را آن،  مذکور ثیاحاد انیراو زمان بمرور که بودند
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 نـه ،  نیزمـ  از مقـصود  کـه  دارنـد ی  مـ  انیب اتیروا نیا وجه انیب مقام در خود شانیا. اند دهیرس
 آنهـا  در زنـان  اتیروا ازي  ریکث و رآنق اتیآ داللت به که چرا( یمتوف از ماندهي  برجاي  ها نیزم
 داده قـرار  وقـف  مـردان ي  برا که استیی  ها نیزم بلکه،  )است شانیا سهام متعلق و بوده میسه

 در دیازاسـات ی برخ. 396ص، 1383،  يمصری  نعمان (.ستینی  سهم آنها در را زنان که است شده
 قـول  عـرض  در را االسالم ئمدعا صاحب قول زوجه ارث باب در فقه در مطروحه اقوال انیب مقام
 مبحـث  از 214ص،  1382،  انیـ کاتوز. دارنـد ی  م انیب هشتم نظر عنوان به و داده قرار دیجن ابن
 نحـوه  دری  انیـ ب دیـ جن ابـن  از کـه  اسـت  نیا در قول دو نیا تفاوت که استی  حال در نیا. ارث

ی حـال  در اسـت  دهیرسن ما به زوجه الجمله یف حرمان باب در وارده اتیروا از برداشت و برخورد
 انیـ ب کـه  اسـت  چنـان  آن اتیروا نیا هیتوج نحوه در محمد بن نعمان فهیابوحنی  قاض انیب که
 نظر به موجه گریکد ی از مستقلي  نظر عنوان به گریکد ی مقابل در قول دو نیا دادن قرار لذا. شد
  )رسد ینم
 معاصـر ي  علمـا  از( يغـرو  يموسـو ،  اربـاب  میرحـ  آقا حاج از توانیم زین معاصري  فقها انیم از

  .برد نامی صانع و) قم شهر اتیح دیق دري فقها از( یجنّات، یتهرانی صادق، )اصفهان
ـ ن قائـل ی  تفـاوت  وراث ریسا با زوجات بینص متعلَّق انیمقرآن   تنها نه نیبنابرا  ستی
 رشیپذ از که استي  ا بگونه آن فراوان داتیتاک و مطلب نیا انیب ي   نحوه اساساً بلکه

  . دارند ابا صیتخص و هیتوج و لیتاو گونههر
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  .)ع(ي هاد امام نشر، قم، نخست چاپ، المقنع، )1415(، )صدوق خیش(نیالحس بنی عل بن محمد، یقم هیبابو -6
  .بعثت ادیبن، قم، دوم جلد، القرآن ریتفس یف الرحمن آالء، )1420(، )یبالغ عالمه (جواد محمد، یبالغ --7
 دار ،مـصر ،  دوم چاپ،  دوم جلد،  االسالم دعائم،  )1383(،  محمد بن نعمان فهیابوحنی  قاض،  یمغربی  میتم -8

  .المعارف
  .تهران دانشگاه انتشارات، تهران، دوم جلد، االحزان جالء و االذهان جالء، )1377(، المحاسن ابو، یجرجان -9

  .اگرانیاح انتشارات، قم، نخست چاپ، زمان و فقه، )1385(، میابراه محمد، یجنّات -10
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 الکتـب  دار،  تهران،  سوم جلد،  الثمر ملتقطات و الدرر اتیمقتن،  )1377(،  یعل دیس ریم،  یتهراني  حائر -11
  .هیاالسالم

  .العلوم دار، روتیب، نخست جلد، االذهانی ال القرآن بیتقر، )1424(، محمد دیس، يرازیشی نیحس -12
  .اریشهر  انتشارات، قم، نخست  چاپ، انسان  طهارت  رساله، )1425(، محسن محمد دیس، یتهرانی نیحس -13
 تیـ حج عدم در هیاصول رساله(نظر و نقد منظر از اجماع، )1428(، سنمح محمد دیس،  یتهرانی  نیحس -14

  .شهیاند عرش، قم، نخست چاپ، )مطلقاً اجماع
ـاپ ،  نهـم  جلد،  عهیالش مختلف،  )1412(،  )یحلّ عالمه(وسف ی بن حسن،  یحلّ -15  نـشر  موسـسه ،  قـم ،  نخـست  چ

  .یاسالم
، نخست چاپ،  نیالد احکامی  ف نیمالمتعل تبصره،  )1368(،  )یحلّ عالمه(وسف ی بن حسن،  یحلّ -16

  .هیفق انتشارات، تهران
، نخـست  چاپ،  الرجال معرفهی  ف االقوال خالصه،  )1417(،  )یحلّ عالمه(وسف ی بن حسن،  یحلّ -17
  .یاسالم نشر موسسه، قم
، جلـد دوم ، ارشاد االذهان الی احکام االیمـان ، )1410(، )علّا مه حلّی(حسن بن یوسـف ،   حلّی -18

  .نتشارات جامعه مدرسینا، چاپ نخست
جلد ، تحریر االحکام الشرعیه الی مذهب االمامیه ،  بی تا ،  )عالمه حلّی (حسن بن یوسف  ،   حلّی -19
  .موسسه آل البیت، قم، دوم
ـ  محقق(الحسن بن جعفر القاسمی  اب،  یحلّ -20  و الحالل مسائل یف االسالم عیشرا،  )1409(،  )یحلّ

  .استقالل انتشارات، تهران، دوم چاپ، چهارم جلد، الحرام
 اشـکاالت  شرح یف الفوائد ضاحیا،  )1387(،  )نیفخرالمحقق(وسف ی بن الحسن بن محمد،  یحلّ -21

  .هیعلم انتشارات، قم، نخست چاپ، چهارم جلد، القواعد
  .هیعلم انتشارات، قم، عیللشرا الجامع، )1405(، دیسع بنیی حی، یحلّ -22
  .هیدریالح مطبعه منشورات، نجف، داود ابن رجال، )1392(، )داود ابن(یعل بن حسن، یحلّ -23
  .صدرا انتشارات، تهران، هشتم جلد، القرآن ریتفسی ف العرفان انوار، )1375(، الفضل ابو، پناه داور -24
ي هـا  پـژوهش  ادیبن،  مشهد،  چهارم جلد،  الجنان روح و الجنان روض،  )1408(،  الفتوح ابو،  يراز -25

   .يرضو قدس آستانی اسالم
  .یاسالم نشر موسسه، قم، نخست جلد، االحکام هیکفا، )1423(، باقر محمدی مول، يسبزوار -26
ـ  االذهان ارشاد،  )1419(،  اهللا بیحب بن محمد،  ینجفي  سبزوار -27 ، روتیـ ب،  القـرآن  ریتفـس ی  ال
  .للمطبوعات التعارف دار
  .الشروق دار، قاهره-روتیب، دوم جلد، القرآن ضاللی ف، )1412(، میابراه بن قطب بن دیس، یشاذل -28
  .قاتیم انتشارات، تهران، دوم جلد، يعشر اثنا ریتفس، )1363(، احمد بن نیحس، یمیالعظ عبد شاه -29
  .نیااللف مکتبه تیکو، دوم جلد، نیالمب الکتاب ریتفس یف نیالثم الجوهر، )1407  (،اهللا عبد دیس، شبر -30
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، قـم ، نخـست  چاپ، السنّه و بالقرآن القرآن ریتفسی ف غالبال، )1419(، محمد، یتهرانی  صادق -31
  .انیلیاسماع موسسه

، دوم چـاپ ، دوم جلـد ، نیالمتعلم تبصرهی عل الفقهاء تبصره، )1425(،  محمـد ،  یتهرانی  صادق -32
  .یاسالم فرهنگ انتشارات، قم
 انتشارات، مق، دوم چاپ، ششم جلد،  القرآن ریتفسی  ف الفرقان،  )1402(،  محمد،  یتهرانی  صادق -33

  .یاسالم فرهنگ
 انتشارات، قم،  دوم چاپ،  هفتم جلد،  القرآن ریتفسی  ف الفرقان،  )1408(،  محمد،  یتهرانی  صادق -34

  .یاسالم فرهنگ
  .فردا دیام انتشارات، تهران، نخست چاپ، ایگو فقه، )1383(، محمد، یتهرانی صادق -35
  .انتشاری سهام شرکت، تهران، ششم لدج، قرآن از يپرتو، )1362(، محمود دیس، یطالقان -36
  .یاالعلم موسسه، روتیب، چهارم جلد، القرآن ریتفس یف زانیالم، )1417(، نیحس محمد دیس، یطباطبائ -37
  .تهران دانشگاه انتشارات، تهران، نخست جلد، الجامع جوامع، )1377(، حسن بن فضل، یطبرس -38
 انتـشارات ، تهران، سوم جلد، القرآن ریتفسی ف نایالب مجمع، )1372(، حسن بن فضل،  یطبرس -39

  .خسرو ناصر
، يالفتـاو  و الفقـه  مجـرد ی  ف هیالنها،  )الف(،  )تای  ب(،  )یطوس خیش( الحسن بن محمد،  یطوس -40

  .قدس انتشارات، قم، نخست چاپ
 نـشر  موسـسه ، قـم ، اول چـاپ ،  چهـارم  جلد،  الخالف،  )1417(،  )یطوس خیش(الحسن بن محمد،  یطوس -41
  .یماسال
، سـوم  جلـد ،  القـرآن  ریتفسی  ف انیالتب،  )ب(،  )تای  ب(،  )یطوس خیش(الحسن بن محمد،  یطوس -42

  .یالعرب التراث اءیاح دار، روتیب
 جلـد  و) الـف (نهـم  جلـد ،  االحکـام  بیتهـذ ،  )1365(،  )یطوسـ  خیش(الحسن بن محمد،  یطوس -43

  .هیاالسالم الکتب دار، قم، چهارم چاپ، )ب(هشتم
  .یاسالم نشر موسسه، قم، نخست چاپ، الفهرست، )1417(، )یطوس خیش(الحسن بن محمد، یطوس -44
 کتـاب ،  قم،  نخست چاپ،  لهیالفض لینی  ال لهیالوس،  )1408(،  )حمزه ابن(یعل بن محمد،  یطوس -45

  .ینجفی مرعش اهللا تیآ خانه
  .اسالم راتانتشا، تهران، القران ریتفسی ف انیالب بیأط، )1378(، نیالحس عبد دیس، بیط -46
  .انتشارات دارالفکر، قم، چاپ نخست، اللمعه الدمشقیه، )1411(، )شهید اول(محمد بن مکّی، عاملی -47
، االسـالم  عیشرا حیتنقی ال االفهام مسالک، )1413(،  )یثـان  دیشه(یعل بن نیالد نیز،  یعامل -48

  .یاسالم معارف موسسه، قم، نخست چاپ، زدهمیس جلد
 المـالك  دار،  روتیب،  هفتم جلد،  القرانی  وح من ریتفس،  )1419(،  نیحس حمدم دیس،  اهللا فضل -49

  .النشر و للطباعه
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، العقود و قاعاتیاال و اتیالن غیص معرفهی  ف المنضود الدر،  )1418(،  یعل نیالد نیز،  یفقعان -50
  .السالم هیعل عصر امام مدرسه، رازیش، نخست چاپ
  .صدر انتشارات، تهران، نخست جلد، یالصاف ریتفس، )1415(، محسن مال، یکاشان ضیف -51
 انتشارات مرکز، قم، نخست جلد،  القرآن ریتفس یف یاالصف،  )1418(،  محسن مال،  یکاشان ضیف -52

  .یاسالم غاتیتبل دفتر
، تهـران ، سـوم  جلـد ،  الغرائب بحر و الدقائق کنز،  )1368(،  رضـا  محمد بن محمد،  يمشهدی  قم -53

  .یاسالم زارتو انتشارات و چاپ سازمان
  .زانیم انتشارات، تهران، چهارم چاپ، ارث تیوص شفعه، )1382(، ناصر، انیکاتوز -54
 کتـاب ، تهـران ، دوم جلـد ، نیالمخالف الزام یف نیالصادق منهج، )1336(، اهللا فـتح  مال،  یکاشان -55

  .یعلمی فروش
  .یاسالم نتشاراتا، تهران، دوم جلد، المنهج خالصه، )1373(، اهللا فتح مال، یکاشان -56
  .یاسالم معارف ادیبن، قم، دوم جلد، ریالتفاس زبده، )1423(، اهللا فتح مال، یکاشان -57
، چهـارم  جلد،  القرآن اتیآ یال االفهام مسالک،  )1365(،  )جواد فاضل(دیسع بن جواد،  یکاظم -58

  .يمرتضوی فروش کتاب، تهران
  .هیاالسالم الکتب دار، تهران، دوم دجل، الکاشف ریتفس، )1424(، جواد محمد، هیمغن -59
ـ ،  دوم جلد،  القرآن فقه یف العرفان کنز،  )1419(،  )مقداد فاضل(اهللا عبد،  يوریس مقداد -60 ، جـا ی  ب

  .یاسالم مذاهب بیتقری جهان مجمع
 امـام  مدرسه، قم، سوم جلد، المنزل اهللا کتاب ریتفس یف االمثل، )1421(، ناصر،  يرازیش مکارم -61
  .طالب یاب بنی عل

  .هیاالسالم الکتب دار، تهران، سوم جلد، نمونه ریتفس، )1374(، ناصر، يرازیش مکارم -62
، نخـست  جلـد ، الرسـائل ، )1405(، )يالهد علمی مرتض دیس (نیالحس بنی  عل،  يالبغدادي  موسو -63

  .نیمدرس جامعه انتشارات، قم، اول چاپ
، نخـست  چـاپ ،  االنتصار،  )1415(،  )يالهد لمعی  مرتض دیس (نیالحس بنی  عل،  يالبغدادي  موسو -64
  .یاسالم نشر موسسه، قم
 جلـد ، الروات طبقات لیتفص و ثیالحد رجال معجم، )1413(، القاسـم  ابو دیس، یخوئي  موسو -65

  .نایب ،قم، پنجم چاپ، )ه( زدهمیس و) د( نوزدهم و) ج( دوازدهم و) ب( سوم و) الف( ششم
ـ  الـرحمن  مواهـب ،  )1409(،  یعلـ اال عبد دیس،  يسبزواري  موسو -66  جلـد ،  القـرآن  ریتفـس ی  ف

  .تیالب اهل موسسه، روتیب، )ب(هفتم و) الف(ششم
  .اقبال انتشارات، اصفهان، نخست چاپ، هیفق ظنّ تیحج، )1378(، جواد محمد، يغروي موسو -67
، اصـفهان ،  نخست چاپ،  یخالف مسائل دری  استدالل فقه،  )1377(،  جواد محمد،  يغروي  موسو -68

  .اقبال انتشارات
  .حجت نشر، اصفهان، نخست چاپ، هالل و مغرب، )تای ب(، جواد محمد، يغروي موسو -69
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  .یاسالم انتشارات دفتر، قم، چهارم جلد، زانیالم ریتفس ترجمه، )1374(، باقر محمد دیس، یهمداني موسو -70
  .یاسالم نشر موسسه ،قم، پنجم چاپ، ینجاش رجال، )1416(، یعل بن احمد، ياسدی نجاش -71
 چاپ،  هشتم وی  س جلد،  االسالم عیشرا شرحی  ف الکالم جواهر،  )1367(،  حسن محمد،  ینجف -72

  .هیاالسالم الکتب دار، قم، سوم
 چاپ،  نوزدهم جلد،  عهیالشر احکامی  ف عهیالش مستند،  )1415(،  يمهد محمد بن احمد،  ینراق -73

.تیالب آل انتشارات، قم، نخست
دار الکتـب  ، بیـروت ، جلـد دوم ، غرائـب القـرآن و رغائـب الفرقـان     ،  )1416(،  نظام الدین ،  ي نیشابور -74

  .العلمیه


