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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 الحمد هلل رب العالیمن وصلی هللا علی سادة خلقه أبی القاسم محمد و آله الطیبین الطاهرین.

 مقدمه
ندارد که آن  برند؛ و فرقیواسطه، مطلقاً ارث نمیاجماع فقها بر آن واقع شده که فرزنداِن فرزندان، با وجود فرزند بی

باشد. فقها در تبیین این مسئله، حکم آن  میتواسطه ر آنها، از فرزندان بییا فردی غیر از پدر و ماد ،فرزند، پدر یا مادر آنها

این مطلب در – 1مذهب برشمرده است ضروریات اند و صاحب جواهر، حکم این مسئله را ازرا از قضایای مسلمات دانسته

نظر اند؛ اما همه علما اتفاق دانسته« بعدالا  قرب یمنعالا »اجماع را، قاعده  و برخی هم دلیل این -د آمدادامه به تفصیل خواه

 گیرند.های خود را، در تقسیم ارث میهای پسری و دختری، جای واسطهواسطه نداشته باشد، نوه، فرزند بیمیتدارند که اگر 

التی،باعث ایجاد  - 2همانند بسیاری دیگر از احکام شریعتو بلکه  ارثهمانند دیگر احکام کتاب -این حکم  در  سوا

که پدرشان قبل از پدرش از دنیا در صورتی– فرزنداِن فرزندان ،حکم اینوجود اند که با اذهان شده است و برخی تصور کرده

باعث هم . همین تصور گرفت مورد ستم و زیان قرار خواهند -بواسطه از ارث محروم شوندفرزندان بی برود و آنها باوجود

فرماید خداوند متعال میچرا که  ؛نداشته باشنداز شریعتی که بر پایها عدل و احسان تااسیس شده، ، توقع چنین حکمی را ،شده تا

ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْرَبٰى( َ یَأُْمُر بِاْلعَدِْل َواْْلِ )إِنَّ َّللاَّ
ال زمانی در اذهان تشدید می 3 بینیم غالب افرادی که در شود که میاین سوا

ال میمی جااند، فرزندان یتیِم کوچک و ضعیفی از خود بهزمان حیات پدرشان فوت کرده شود که آیا این گذارند؛ بنابراین سوا

خاطر فرزنِد از ارث محروم کرده و سهم ارث را به عموهای بزرگ آنها، به ،عدل و احسان است که آن فرزندان یتیم را

 واسطه بودن بدهیم؟!یب

عث ، که باهای تروریستی و جنایی، حوادث و عملیاتبخاطر عواملی مثل جنگ-ابتالء به این مسئله در عصر حاضر 

د، فرزندان کوچکی از که این افراسیار بیشتر شده است؛ درحالیب -ها نفر از جوانان شدهاز بین رفتن هزاران و بلکه میلیون

شان شود، بخاطر فوت پدرشان در زمان حیات پدرش، محرم زودی نصیبتوانست بهد و از ارثی که میاناشتهجا گذخود به

 اند.شده

را « ن الابعدالاقرب ااولی م»قاعده صحت اگر شما  ،ارائه داد کهد بتوان جواب کوتاهی از این شبهه به معترضان شای

نسبت به فرزنِد  ،نکه قبول کنیم فرزندآالبته بنابر -مصادیقش قبول کنید  در بحث ارث قبول داشته باشید، باید تطبیق آن را هم بر

نه و مقبول باشد، نباید در تطبیقات و نتایج آن، بنابراین تا زمانی که هر قانونی، صحیح و عادل -فرزند در بحث ارث تقدم دارد

تراض شود که یست قاتل صادر شود، نباید اعکه اگر بنابر قانون جزایی، حکم اعدام نسبت به ترور طورمناقشه کرد؛ همان

 این حکم باعث بیوه شدن همسر او و یتیم شدن فرزندانش خواهد شد.

                                                
. قانون احوال شخصیه در جمهوری اسالمی ایران، بر طبق این حکم عمل کرده است؛ که مبنی بر فقه امامیه است. در بخش دوم  1

 «.برندینفر اولد اولد او ارث نم یکاولد داشته باشد گرچه  یتهر گاه م»آمده  ۹۱۰قوانین ارث ماده 

 یقطر ینوده و بدببالواسطه نداشته باشد اولد اولد او قائم مقام اولد  یاولد یتهر گاه م »قانون مدنی آمده است  ۹۱۱و در ماده 
 آیدیب نسل به عمل ماولد اولد بر حس ینارث ب تقسیم .بردیکه زنده باشد ارث م یناز ابو یکجزو وارث طبقه اول محسوب و با هر 

 ینب یمتقس در .برندیاولد دختر ماولد پسر دو برابر  ینبنابرا رسدیم یتکه به توسط او به م بردیرا م یهر نسل حصه کس یعنی

 .بردینسل پسر دو برابر دختر م یکافراد 
َما بَاُل قَاَل ِلي اِْبُن أَبِي اَْلعَْوَجاِء: ». ازجمله اینکه چرا سهم ارث زن، نصف سهم ارث مرد است؛ در صحیحه ابی جعفر احول آمده که  2

ُجُل َسْهَمْیِن؟ قَاَل: فَذََكَر ذَلِ  ِعیفَِة تَأُْخذُ َسْهماً َواِحداً، َو یَأُْخذُ اَلرَّ ِ )َعلَیِْه اَلسَّالَُم(، فَقَاَل: اَْلَمْرأَةِ اَْلِمْسِكینَِة اَلضَّ إِنَّ »َك بَْعُض أَْصَحابِنَا ِِلَبِي عَبِْد َّللَاَّ

َ لَْیَس َعلَیَْها ِجهَ  جُ اَْلَمْرأَة ُجِل، فَِلذَِلَك ُجِعَل ِلْلَمْرأَةِ َسْهماً َو ِللرَّ وسائل الشیعة، کتاب  «.ِل َسْهَمْینِ ادٌ َو لَ نَفَقَةٌ َو لَ َمعْقُلَةٌ ، فَإِنََّما ذَِلَك َعلَى اَلرَّ
 .۱، ح۲ارث، ابواب ارث والدین و فرزندان، باب

  عَلَْیِه اَلسَّالَُم یَقُوُل: إِنَّ اَلن َِساءَ َسِمْعُت أَبَا َجْعفَر  ». از یزید صائغ روایت شده که بردازجمله اینکه چرا زوجه از اموال غیر منقول ارث نمی

ینَاُت لَهُ إِنَّ اَلنَّاَس لَ یَأُْخذُوَن بَِهذَا لَ یَِرثَْن ِمْن ِربَاعِ اَِْلَْرِض َشْیئاً َو لَِكْن لَُهنَّ قِیَمةُ اَلطُّوِب َو اَْلَخَشِب قَاَل فَقُلْ  ُهْم َضَرْبنَاهُْم بِالسَّْوِط فَقَاَل إِذَا ُول ِ

 .۱۱، ح۶، بابوسائل الشیعة، کتاب ارث، ابواب ارث همسران«. فَإِِن اِْنتََهْوا َو إِلَّ َضَرْبنَاهُْم عَلَْیِه بِالسَّْیفِ 
 .«دهدخدا به عدل و احسان و بخشش به خویشاوندان فرمان مى». ۹۰. نحل:  3
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بخاطر وجود برخی مفروضات انجام این تحقیق، که فقها نسبت به حکم آن اجماع دارند،  ،توان گفتدر مجموع می

چه صاحبنظران  بپرس. اگر خودترا از سقم امور  صحت و» :که فرمودنداست تحریص کننده و براساس حدیث شریف نبوی 

کند و  یآن است که دل انسان را خشنود م ،یکین» نقل شده که فرمودند:  ؛ در حدیث دیگری از پیامبر1«بخالفش نظر بدهند

است که اضطراب آور است و در دل، جولن و  یزیآن چ ،یشود، و بد یانسان م یو سکون خاطر برا نانیموجب اطم

دهد؛ ادله، سوق میدوباره  یخوانبازمجدد موضوع و  یبررس مرا بهکه  افتمی یزیمن در خودم چ  2.«کند یم جادیاضطراب ا

های پسری و دست یابیم و در ضمن آن مصلحت نوعیها نوه، مشکل مناسب استاین حل  یآنچه برابه  میوانبه امید آنکه بت

 در این مسئله مراعات شود. إن شاء هللا. ،دختری هم

مزیت دیگر بررسی مجدد این موضوع آن است که اگر بازخوانی ادله با نتیجها جدیدی همراه نباشد و با ادله معتبر 

که  های پسری و دختری استحقاق سهیم شدن در ارث را ندارند، آن وقت بر همگان لزم استثابت شود که در این مسئله نوه

 شََجرَ  ِفيَما ُيَحكُِّموكَ  َوَربَِِّك َل ُيْؤِمُنوَن َحتَّى َفال»تسلیم امر الهی شوند و اوامر او را اطاعت کنند 

ْنُفِسِهمْ  ِفي َيجُِدوا َلَ  ُثمَّ  َبْيَنُهمْ 
َ
؛ با این فرض، 3«يًماَتسْلِ  َوُيسَلُِِّموا َقَضْيتَ  ِممَّا َحَرًجا أ

دیگر ظلم و زیان و تفریطی در حق آنها نخواهد بود، چون در هر صورت، این حق است که سزاوار تبعیت است. قطعاً این 

و عموم  تیاهل ب روانیاست که خداوند متعال به پ یبزرگ یهااز نعمت یکیها، و تکامل دیدگاهو اجتهادها  انظار بازخوانیِ 

 ه است.عطا کردبشریت 

 با این حال ما برخی جهات این بحث را تبیین خواهیم کرد.، دارای چندین جهت است قیتحق نیاچند هر

  

                                                
 .)استفت نفسك و إن أفتاك المفتون(. ۲۹۳۳۹العمال: . کنز  1
)البر ما اطمأنت به النفس و البر ما اطمأن  .۱۴۵-۱۳۲به نقل از قرب السناد:  ۱۷/۲۹۹. بحار النوار:  2

 .به الصدر، و اإلثم ما تردد فی الصدر و جال فی القلب و إن أفتاك الناس  و أفتوک(
 یخود نزاع واختالف دارند به داور انینخواهند بود، مگر آنکه تو را در آنچه م یقید که آنان مؤمن حقبه پروردگارت سوگن». ۶۵. نساء:  3

 .«شوند میاحساس نکنند، وبه طور کامل تسل یو ناخشنود یتنگ دل چیدروجودشان ه یکه کرده ا یسپس از حکم رند؛یبپذ
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 «اِلقرب یمنع اِلبعد»موضوع اول: در تبیین قاعده 
اند؛ کر نکردهاست؛ فلذا اکثر علما هم استدللی برای آن ذ« کتاب المیراث»عده، یکی از قواعد مورد تسالم در این قا

مدلول  یق، بر مدارای آنکه مسیر این تحق؛ اما براند، با گفتاری کوتاه، از این بحث عبور کردههمانند صاحب ریاضبرخی هم 

 کنیم: ذیل بیان می در قالب ،های ذکر شده بر این قاعده رااین قاعده قرار گیرد، برخی از استدلل

  دلیل اول از قرآن کریم

وُلو»آیه شریفها  ،بر این قاعده استدلل شده به ،از قرآن کریم
ُ
ْوَلى  اَوأ

َ
 ِفي ِبَبْعض  اْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم أ

به میزان قرب و نزدیکِی  -2أباِعد-بر برخی دیگر  -اقرباء- خویشاوندانبرخی بر اینکه تصریح دارد  ،؛ این آیه1«اَللَِّ  ِكَتابِ 

َوأُولُو اِْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعض  »ثابت شده که مراد از آیه شریفه »: گفته است شان، در ارث اولویت دارند؛ شهید ثانینسب

 ِ دارای اولویت  ،دنباش ی با مورث داشتهترنزدیکرحمی  خویشاوندی، انکه نسبت به دیگروراثی  ،این است که «فِي ِكتَاِب َّللاَّ

 .3«ندسته

 »ل شده به آیه شریفه همچنین در استناد به این قاعده، استدل
َ
ْبَناُؤُكْم َل َتْدُروَن أ

َ
يُُّهْم آَباُؤُكْم َوأ

ْقَربُ َلُكمْ َنْفًعا
َ
 است که مالک استحقاق، که، آنچه مسلم است ایناست ؛ و چنین استدلل شده 4«اَللَّ  ِمنَ  َفِريضَةً  أ

 نفی شده است.« اقرباء»ها به مصادیِق اقربیت است اما، علم و آگاهی انسان

ا تََرَك اْلَواِلدَاِن »مچنین استدلل شده به آیه شریفه و ه ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواِْلَْقَربُوَن َوِللنِ َساِء نَِصیٌب ِممَّ َجاِل َنِصیٌب ِممَّ ِللِر 

ا قَلَّ ِمْنهُ أَْو َكثَُر ۚ نَِصیبًا َمْفُروًضا ا تََرَك اْلَواِلدَاِن َواِْلَْقَربُونَ َوِلكُل   َجعَْلنَا َمَوالِ و آیه ) 5(َواِْلَْقَربُوَن ِممَّ . نحوها استدلل به این 6«َي ِممَّ

 بحث درباره موثقه زراره خواهد آمد.ن شاء هللا در ضمن ، إآیات

 

 : دلیل دوم از روایات
ذیل  آنها در است که برخی از زیادبرای اثبات این قاعده استفاده شده است؛ تعداد این روایات  ،از روایات شریفه هم

 خواهد آمد:

ِ »گوید: موثقه زراره: زراره می.1 ا تََرَك الْ )یَقُوُل  َسِمْعُت أَبَا َعْبِد َّللاَّ قَاَل إِنََّما ( واِلداِن َو اِْلَْقَربُونَ َو ِلكُل   َجعَْلنا َمواِلَي ِممَّ

هُ إَِلْیَهاَعنَى بِذَِلَك أُوِلي اِْلَْرَحاِم فِي اْلَمَواِریِث َو لَْم یَْعِن أَْوِلیَاَء  ِحِم الَّتِي تَُجرُّ  .7«الن ِْعَمِة فَأَْوَلهُْم بِاْلَمی ِِت أَْقَربُُهْم إِلَْیِه ِمَن الرَّ

ِ  أََمْرُت َمنْ  »گوید: که می« حسین بزاز»یا « حسین رزاز»روایت .2 اْلَماُل ِلَمْن هَُو ِلْْلَْقَرِب أَِو اْلعََصبَِة  یَْسأَُل أَبَا َعْبِد َّللاَّ

 اْلَماُل ِلْْلَْقَرِب َو اْلعََصبَةُ فِي فِیِه التَُّرابفَقَالَ 
8 .» 

ِحِم الَِّذي یَُجرُّ  إِنَّ ِفي ِكتَاِب َعِلي   » فرمایند:که می صحیحه ابی ایوب خراز از امام صادق.3 أَنَّ كُلَّ ِذي َرِحم  بَِمْنِزلَِة الرَّ

ی ِِت ِمْنهُ فَیَْحُجبَهبِِه إِلَّ أَْن یَكُوَن َواِرٌث أَْقَرَب إِلَى اْلمَ 
9.» 

                                                
 «.خدا بعضی بر بعض دیگر مقدم شدهو ارث مراتب خویشاوندان در کتاب . »۶، احزاب: ۷۵. انفال:  1
 .«اِلقرب»، ضد «أبعَد». جمع  2
ر أن المراد من قوله تعالى  3  .۱۳/۱۳۷أن اِلقرب منهم أولى من اِلبعد. مسالک الفهام: « بِبَعْض   أَْولى بَْعُضُهمْ  َو أُولُوا اِْلَْرحامِ ». و قد تقر 
 «. ن كدام یك براى شما سودمندترندشما نمى دانید پدران و فرزندانتا»؛۱۱. نساء:  4
 .۷. نساء:  5
 .۳۳. نساء:  6
مودند: فرمی امام صادق؛ )این روایت و روایت بعدی( ۳و  ۱، ح ۱. وسائل الشیعه، کتاب المیراث، ابواب موجبات ارث، باب  7

ا تََرَك اْلواِلدانِ »د: فرمایخداوند متعال که می خویشان میت است که سهام « مول»منظورشان از « َو اِْلَْقَربُونَ  َو ِلُكل   َجعَْلنا َمواِلَي ِممَّ
اند. کسی در میراث میت سزاواتر است که خویشاوندی های خود بخشیدهشوند نه خواجگانی که نعمت آزادی به بردهارث را صاحب می

 تری با او داشته باشد.نزدیک
؟ فرمود: اموال از ؟ بستگان یا عصبهچه كسى استم بپرسد: اموال میت از آنبه شخصى دستور دادم كه از امام صادق علیه الس ال. » 8

 .«آن بستگان است و در دهان عصبه خاك باد!
 .) این روایت و روایت بعدی( ۳،۱، ح ۲. همان باب  9
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إِذَا اْلتَفَِّت اْلقََراَباُت فَالسَّابُِق أََحقُّ بِِمیَراِث َقِریبِِه، فَإِِن اْستََوْت »فرمایند: که می یونس از شخصی از امام صادقمرسله .4

 .1«قَاَم كُلُّ َواِحد  ِمْنُهْم َمقَاَم قَِریبِهِ 

)َوأُولُوا اِْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعض  فِي ِكتَابِ  درباره آیه شریفه امام باقردر تفسیر عیاشی از زراره روایت شده که .5

ِ( فرمودند:  ، ِِلَنَّ أَْقَربَُهْم إِلَْیِه ]َرِحماً[ أَْولَى بِِه ثُمَّ قَاَل أَبُو جَ  »َّللاَّ أَْولَى ْعفَر  : إِنَُّهْم إِنَّ بَْعَضُهْم أَْولَى بِاْلِمیَراِث ِمْن بَْعض 

ِه َو أَبِیِه، أَ لَْیَس اَِْلُمُّ أَْقَرَب إِ  هُ َو أَُخوهُ َو أُْختُهُ ِِلُم ِ  2؟ ِمْن إِْخَوتِِه َو أََخَواتِهِ  لَى اَْلَمی ِتِ بِاْلَمی ِِت، َو أَْقَربُُهْم إِلَْیِهْم أُمُّ

هُ َو أََخاهُ قَاَل یَا َشْیُخ تُِریدُ َعلَى اَْلِكتَاِب قَاَل َعْن َرُجل  تَ  َسأَْلُت أَبَا اَْلَحَسنِ  »گوید: می ؛حماد بن عثمانروایت .6 َرَك أُمَّ

ً  قُْلُت نَعَْم قَاَل َكاَن َعِلي   َكاَن یُْعِطي اَْلَماَل اَِْلَْقَرَب فَاِْلَْقَرَب قَاَل قُْلُت فَاِْلَُخ لَ یَِرُث َشْیئاً قَاَل قَدْ أَْخبَْرتَُك أَنَّ َعِلی ا

 «.3اَل اَِْلَْقَرَب فَاِْلَْقَربَ یُْعِطي اَْلمَ 

ِه ِلَمْن »نویسد: می  ای به امام حسن عسکریصحیحه صفار، که در نامه.7 َرُجٌل َماَت َو تََرَك اِْبنَةَ ِاْبنَتِِه َو أََخاهُ ِِلَبِیِه َو أُم ِ

ُ اَْلِمیَراُث لِ »یَكُوُن اَْلِمیَراُث فََوقََّع َعلَْیِه اَلسَّالَُم فِي ذَِلَك   «.4ْْلَْقَرِب إِْن َشاَء َّللَاَّ

ُجُل َو : »از بکیر از امام أبی جعفر -دی صحیح استکه دارای سن-روایت علی بن ابراهیم در تفسیرش .8 إِذَا َماَت اَلرَّ

ِحِم إِذَا لَْم یَكُْن ِلْلَمی ِِت َواِرٌث لَهُ أُْخٌت تَأُْخذُ نِْصَف اَْلِمیَراِث بِاْْلیَِة َكَما تَأُْخذُ اَِلْبنَةُ لَْو َكانَْت َو اَلن ِْصُف اَْلبَ  اقِي یَُردُّ َعلَْیَها بِالرَّ

 «.5أَْقَرَب ِمْنَها

 تطبیقات این قاعده، سراسر کتاب ارث را، در جمیع طبقات ورثه، پر کرده است. 

احتمال دارد حصر  ،یان کهبه این ب ؛بر عموم و اطالق این قاعده مناقشه کرد ،ممکن است در استدلل به آیات و روایات :اقول

ند عصبه هم با ین باشد که قائل هستمخالف اضافی باشد، یعنی ممکن است حصر، به لحاظ مبانی ،به کار رفته شده در این ادله

یا این  ؛۶و  ۵و  ۲شماره  برند و در بعضی از این روایات هم به این نکته تصریح شده است مانند روایاتوجود اقربا ارث می

البته  ؛7و ایمان 6ءاست مثل ول ثار موجبات محتملها  عموم و اطالق این ادله به لحاظ نفی دیگر ،وان مناقشه کرد کهتکه می

توان بنابراین می .است« الجملهیف»این دللت  ،ولیبعضی دیگر دللت دارند  بر ،اقربا به تقدم بعضی ،برخی از این ادله هم

ورثه  اطالق و ترتیب دقیقاز این ادله، توان ترتیب درجات ورثه و مراتب آنها نیستند پس نمی انین ادله درصدد بیا ،که گفت

خویشاوند نزدیکی، یک نتیجه کلی از آن گرفت و قائل شد که هر  توانبنابراین نمی ی که دارند، استفاده کردقرابت به میزان را

 .یل این مطلب به زودی خواهد آمدانشاهللا تفص .کندمی عاز ارث منهر خویشاوند دورتری را 

 

                                                

ث میت است كه میرا چنین آمده است: هر خویشاوندى كه در طبقۀ بعدى قرار بگیرد به منزلۀ آن خویشاوندى در كتاب حضرت على»
 «.كنندند طبقۀ بعدى را حذف مىكه اگر طبقۀ پیشین زنده باشكشد، جز آنرا از راه خویشاوندى به سوى خود مى

تر به ارث خویشاوندش اولویت دارد و اگر با هم یکسان بودند، هر یک از های گوناگون با هم گرد آیند، پس نزدیکهر گاه قرابت. » 1

 «.شوداوند خود میآنها جانشین خویش
 . ۱۱، ح۸. همان، باب  2

رتر است. باشد، به او سزاوا ترکیدارند؛ چون هر کدام به موروث نزد تیدر ارث اولو گر،ید ینسبت به برخ کانیاز نزد یبرخ»

ر از برادر و ماد ایبرادرانش؟ آ ایهستند؟ مادرش؟  ترکیسزاوارتر هستند؟ و به او نزد تیبر م کیفرمودند: کدام  سپس ابا جعفر

 .«؟ستین ترکینزد تیخواهر به م
 . ۶، ح۵. همان، باب میراث والدین و فرزندان، باب  3

؟ خواهىرآن مىدرباره مردى كه مادر و برادرى از خود به جاى گذارد پرسیدم، فرمود: اى پیرمرد! پاسخى مطابق با ق از امام كاظم»

داد؛ عرض كردم: بنابراین، برادر تر سپس دورتر مىرا به خویشاوندان نزدیكمیراث  عرض كردم: آرى؛ فرمود: حضرت على
 .«دادتر سپس دورتر مىكمیراث را به خویشاوندان نزدی برد؟ فرمود: به تو گفتم كه حضرت علىارثى نمى

 .۱، ح۸همان: باب .  4

ه كدام باست، در این صورت میراث آن مرد متعل ق در گذشته است، و دختر دخترش و برادر پدرى و مادریش را بجا گذاشته مردی »
 خدا بنزدیكترین آنان تعل ق دارد. واستد كه: میراث، بخ؟ امام علیه الس الم در این باره توقیع فرمویك است

 .۵، ح ۲. همان: ابواب میراث برادران و اجداد، باب  5

ت، نصف دختر داش کیسهم او خواهد شد؛ همان طور که اگر تنها  ه،یاس آاز ارث، براس یمیخواهر داشته باشد، ن کیفوت کند و  یهرگاه شخص
 .رسدیبه او م یشاوندیارث هم بخاطر قرابت خو گرید میاز او نداشته باشد، ن یترکینزد شاوندیاز او، خو ری. اگر وارث غدیرسیارث به او م

و  رهیبر سه قسم است: والء عتق، والء ضمان جر است که و نسب تی  زوج قیطر ریاز غ شتریب ایدو نفر  انیو علقه م وندیپ یوالء به معنا.  6
 والء امامت.

 .ندیگو مانیا قیرا توارث از طر یبرادر مانیاز راه بستن پ گریکدیارث بردن مسلمانان از .  7
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 سوم اجماع لیدل
 ،نداهدر آن اختالف کرد ،ارحام ارث بردنبه  نیقائل» دیگویم یطوس خیش ؛اجماع هم محصل و هم منقول است نیا 

 .1«است عهیمطلب اجماع ش نیما بر ا لیدل ؛ابدی یگروه تقدم م ایهر فرد  ،که بنابر درجه قرابت میاما ما قائل

شد. در مفتاح  انیکه ب یلیاست به خاطر دل یاجماع مدرک نیا ،که انیب نیاجماع هم مناقشه کرد به ا لیممکن است در دل :اقول

 یما اجماع نیمطلب در ب نیا ستیو اقرب به واسطه ابعد ن بیبه واسطه قر دیارث بع یدر نف یشک چیه» :دیگویالکرامه م

 .2«استدلل شده است اینبه  ،آن ریو غ حهیصح اتیاز روا یاریاست و دربس امأولوا اِلرح هیآن هم آ یاست مبنا

طبقات ارث  یدر تمام یشاوندیخو زانیم» دیگویاند. صاحب جواهر ممسئله را استثناء کرده کی ،فقها از قاعده فوق

 ی، پسرعموتردور شاوندیخو نکهیمگر ا رسدینم تردور شاوندیخوبه  ی، ارثترکینزد شاوندیخوبا وجود  نیمعتبر است بنابرا

 یجا چیو اجماع است و در ه صمورد ن نیا لیدل ؛شودیمی پدری صورت او باعث انتفاء ارث عمو نیباشد در ا پدری

 .3«نشده است ،ترکینزد شاوندیخو یباعث نف ،تردور شاوندیخو ،یگرید

تفاده قرار مورد اس ،در استنادات ،مسئله اجماع شده است اما نیهر چند بر حکم ا ،که میکرد نییبحث مستقل تب کیدر 

ص است که مدرک آن همان ن یمدرک ،ادعا شده در مورد آن هم است و اجماعِ  فیمطلب ضع نیا لیدلچون  ،نگرفته است

 مورد استدلل ؛اما با این وجود هم،ردیقرار بگ نیمعتقد یبرا یلیدل تاوجود دارد  زین ثیاحتمال جعل حد نیهمچن ؛است فیضع

حضرت  یعنی ترخویشاوند نزدیکبه وجود  اجیاحت -است ارثبر عباس بن عبدالمطلب در  نیرالمومنیام میکه تقد- لیدل

 نیا . من در زمانستین یفقه راثیم قیاز مصادکه است  «خالفت»مسئله  نیندارد بلکه مورد تنازع در ا زهرا قهیصد

 .کردندیم اطیمسئله احت نیکردند لذا در ا دییهم صحت آن را تا شانیعرضه داشتم و ا یصدر ثان دیآن را بر استادم شه ،بحث

در هر صورت، به زودی و در خالل مباحث، برخی موارد دیگری که خارج از این قاعده هستند، مشخص خواهند 

 شد.

 بیدن به تعصشبه خاطر قائل  ،شد اما در مذهب عامه انیب تیب اهل نیمذهب تابع دگاهیحکم مسئله بر اساس د نجایتا ا

 .صورت گرفته است یاریقاعده تخلفات بس نیاز ا ،و مانند آن

 

 چهارم عقل لیدل
تا  ابدییعقل م» دیگویکه م ،یلیمسئله با حکم عقل استدلل کند مگر محقق اردب نیکه به ا دمیرا ند یالبته من کس 

 .«4رسدیدورتر نم شاوندیارث به خو ،وجود داشته باشد ترکینزد شاوندیکه خو یزمان

در رد  زین یگریتوان ادله دیاست و م حیجواب صح نی. استیمسئله مستقل ن نیپاسخ داده شده که عقل در ا شانیبه ا

 : خواهند آمد لیکرد که در ذ انیآن ب

دورتر،  ندشاویخو نکهیبه ا هرچند ،ندیب ینم ترکینزد شاوندیدورتر با وجود خود شاونیدر ارث بردن خو یعقل منع.1

تحباب اطعام همانند اسهم دارد؛ استحباب که کرد  ادعا توانیارث ببرد بلکه م ترکینزد شاوندیاز خو یمقدار کمتر

 .جد و جده با وجود پدر و مادر

اسالم و  نصرت،مثل ولء،  یدهد امور صیرا به عنوان عامل ارث تشخ یگرید زیچ ،از نسب ریغ تواندیعقل نم.2

 ؛مطلب دللت دارند نیصدر اسالم بر ا اتیطور که رواهمان ؛اندشدهیعوامل باعث ارث م نیا کهیحالدر هجرت؛

از انصار  نیآن مهاجرکرد و براساس یو انصار عقد اخوت جار نیمهاجر نیب ،شد نهیکه وارد مد یدر زمان امبریپ

دلیل آن هم ؛ هرچند مسلمان هم بودند ،ندبردیارث نم آنهاآنها از  یمک وراث کهیحالدر ؛بردند و برعکسیارث م

إِنَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهدُوا بِأَْمَواِلِهْم َوأَْنفُِسِهْم فِي َسبِیِل » :دیفرما یمسوره انفال است که  ۷۲خداوند در آیه  کالم

                                                
 .۴/۱۴. الخالف:  1
 .۱۷/۱۶۴. مفتاح الکرامه:  2
 .۳۹/۱۴. جواهر الکالم:  3
 .۳۶۱ /۱۱البرهان:. مجمع الفائده و  4
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ِ َوالَِّذیَن آَوْوا َونََصُروا  ئَِك بَْعُضُهْم أَْوِلیَاُء بَْعض  ۚ َوالَِّذیَن آَمنُوا َولَْم یَُهاِجُروا َما لَكُْم ِمْن َوَلیَتِِهْم ِمْن َشْيء  حَ َّللاَّ
تَّٰى یَُهاِجُرواۚ  أُولَٰ

 .نسخ شد أولوا اِلرحام هیبعدها به واسطه آ هیآ نیالبته ا ؛1«َوإِِن اْستَْنَصُروكُْم فِي الِد یِن فَعَلَْیكُُم النَّْصرُ 

آیه مانند - میقرآن کر اتیمذاق شارع مقدس بنا بر فهم همه ما از آ ،که مییبگودر مقابل این ادعا  میما هم بتوان دیشا    

و   -مشابه آن اتیآ گریو د 4«ِإنَّهُ لَْیَس ِمْن أَْهِلكَ » هیو آ 3«یفََمْن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ ِمن ِ » فهیشر هیو آ 2«ِإنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوةٌ »

 توانندیم زیرابطه در توارث ن نیا ؛است تریقو یاز رابطه نسب ییو ول یمانیرابطه ا ،است که نیا فهیشر اتیروا

طور که در خواهد کرد همان دایپ انیجرر، ظهو دوره که در حکمی استهمان  نیو ا دتقدم داشته باش یبر رابطه سبب

فَلَْو قَدْ قَاَم قَائُِمنَا أَْهَل اْلبَْیِت لََوِرَث اِْلَُخ الَِّذي آَخى بَْینَُهَما فِي اِْلَِظلَِّة، َو لَْم » است شده انیب نیچن از امام صادق یتیروا

 نکهیو ا ،مراعات شفقت و رحمت انسان نسبت به ارحام یحال خداوند تبارک و تعال نیبا ا 5«یَِرِث اِْلَُخ ِمَن اْلَوَلدَة

َخفََّف ن اْْل » فهیشر هیمانند آ ؛اساس حکم کرده استنیهمرکرده است و برا  ،داندیم یکیدش را با خو کانیانسان نزد

ُ َعْنكُْم َوَعِلَم أَنَّ فِیكُْم َضْعفًا  .« َّللاَّ

ند پس هست صیقابل تخص ریغ هیاحکام عقلکه تخصیص این قاعده، اجماع شده است؛ درحالیبر  ،همانطور که گذشت.3

 .باشد هیاز احکام عقل تواندیقاعده نم نیا

استفاده  یینهاقاعده به ت نیتوان از ایباز هم نم ،مالک مستقل است نیکه عقل در ادراک ا میشو میو تسل میاگر قبول کن.4

درت کشف عقل ق ،کرده که یبه صراحت نف یچرا که خداوند تعال ؛هم استفاده شود یشرع لیدر کنار آن دل دیکرد و با

اُؤكُْم َل تَدُْروَن أَیُُّهْم أَْقَرُب آبَاُؤكُْم َوأَْبنَ» فهیشر هیهمانند آ ؛را داشته باشد یگریبر د ااز آنه یکی میموجبات توارث و تقد

 ِ  طالقتوان به ایاما نم ،جمله ثابت هستالفیاصل  نیا ،شد که نیقاعده ا نیبحث در ا جهینت«. لَكُْم نَْفعًا فَِریَضةً ِمَن َّللاَّ

 .ارددتقدم  خویشاوند دورتریبر هر  یترخویشاوند نزدیکهر  کهثابت کند  تواندنمیی عنی ؛آن قائل شد

  

                                                
مکه( و  نیمهاجر یعنیکردند ) یآوردند و از وطن خود هجرت نمودند و در راه خدا با مال و جانشان کوشش و فداکار مانیآنان که به خدا ا ».  1

 هاجرتم کنیاند لآورده مانیکه ا ییو آنها گرندیکدی( آنها دوستدار و مددکار نهیانصار مد یعنیکردند ) یاری( منزل دادند و نیهم آنان که )به مهاجر
اسالم مدد خواستند بر شماست  شرفتیو پ نیاگر از شما در کار د یول نند،یکه هجرت گز یتا وقت دیاند هرگز شما دوستدار و طرفدار آنها نباشنکرده

 «.دیکن یاریکه آنها را 
 .۱۰. حجرات:  2
 .۳۶. ابراهیم:  3
 .۴۶. هود:  4
، از صدوق از امام ۴/۲۱۵و مستدرک سفینة البحار: ۲۴۹ /۶به صورت مرسل نقل کرده است؛ همچنین در بحار النوار:  ۹/۲۳. مرآة العقول:  5

 نقل شده است. صادق
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 :اشکال بر استدلل به قاعده به واسطه آیه  اولوا الرحام
به جهت تعمیق  ،ن راآ این اشکال توسط صاحب مفتاح الکرامه بیان شده و جواب آن نیز توسط ایشان تبیین شده ما هم

بنا بر آنچه »فرماید: بر اثبات قاعده می« َوأُولُو اِْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعض  »ایشان پس از استدلل به آیه  .مطلب ذکر می کنیم

اساس همین ما بر ،اند کهایشان در مجموع بیان داشتهاست، نقل شده  -که خداوند ایشان را حفظ کند- 1از حلقه درس استاد ما

چرا که ممکن است قائل شویم که معنای اولویت بعضی بر برخی دیگر از  ؛قاعده هم محتمل است کنیم و اینقاعده عمل می

بلکه همین معنا از آیه متبادر است و اگر در برخی روایات  ؛آنها نسبت به اجانب اولویت دارند ،غیر خودشان این است که

شده، در روایات بسیاری هم برای منع بیگانگان به برای منع خویشاوندان دورتر به واسطه خویشاوندان نزدیکتر استفاده 

طور که در صحیحه عبدهللا بن سنان آمده: سیره امام همان ؛واسطه خویشاوندان، این آیه مورد استشهاد قرار گرفته است

را  او ارثهیچ چیز از  ،کرد و دارای نزدیکانی بودهمواره این چنین بود که اگر یکی از موالی ایشان فوت می علی

خاله میتی که با موالی میت بر  ،؛ و در حسنه ابن قیس هم آمده«ض  َوأُولُو اِْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَعْ »فرمودند و می ندگرفتنمی

ند و میراث را به به خاله دادند و را تالوت فرمود بردند؛ حضرت این آیه سر ارث دعوا کرده بودند، شکایت نزد امام علی

 موالی ندادند.چیزی به 

ما را از آن محروم  ،شماکه کتاب خداوند آنچه را  اند:فرموده هیحضرت به معاو یالبالغه هم در قسمت نامه هادر نهج

حضرت در ؛ «ْم أَْولَى بِبَْعض  َوأُولُو اِْلَْرَحاِم بَْعُضهُ »ید فرمایکالم خداوند است که م نیآن ا لیجمع کرده و دل مای برا دیدانیم

 .میهست امبریما سزاوارتر به قرابت با پ :ندیفرمایادامه م

از پدرت  در کتاب خداست که تو ایقحافه، آ یاى پسر ابچنین آمده که فرمودند:  هم از سخنان فاطمه« احتجاج»در 

 د،یاندازیمسر  آگاهانه کتاب خدا را ترک کرده و پشت ایارث ببرى و از ارث پدرم محروم باشم. امر تازه و زشتى آوردى، آ

 . و ... ،« َوأُولُو اِْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى بِبَْعض  » دیگویقرآن نم ایآ

 یاریه واسطه باست که در صدر اسالم نازل شده بودند و دللت بر توارث  یاتیاولوا االرحام، ناسخ آ هیحال آ نیبا ا

د و ادله دارند. شواه یبرتر گانگانینسبت به ب شاوندانیخو هدف آن است که روشن شود نیرساندن و هجرت داشتند. بنابرا

« الَّ أَْن تَْفعَلُوا إِلَٰى أَْوِلَیائِكُْم َمْعُروفً ِمَن اْلُمْؤِمنِیَن َواْلُمَهاِجِریَن إِ »: دیفرمایکه م احزاب هیمانند آ ،مطلب دللت دارد نیبر ا زین

 دارند. تیبر مومنان و مهاجران اولو شاوندانیآن است که خو ،هیآ نیچراکه ظاهر ا

واسطه ارث بردن به یعنیدارند  تیاولو نینسبت به مومنان و مهاجر شاوندانیخو ،که شودیم نیچن ،هم هیآ یمعنا

است که  نیا انیدر صدد ب هیآ ،مییممکن است بگو نیو هجرت. همچن مانیواسطه ادارد بر ارث بردن به تیقرابت، اولو

مومنان و مهاجران ذکر  ،دارند و اگر در ادامه تیاولو گرید یخنسبت به بر یکه باشند برخ یاز هر رتبه و گروه ،کانینزد

 یهم برا« إِلَّ أَْن تَْفعَلُوا»آنها بوده است. و جمله  نیقبال در ببود، که منسوخ شده  یحکم ارث ،به خاطر آن بوده کهاست شده 

 2.«واجب خارج کند تیلطف و احسان را برساند و آن را از وص یشده تا معنا یمتعد «یال»آمده است و با  ت،یوص انیب

به  نِ به جواب داد درا حفظ کند امر کردن شانیسپس استاد ما که خداوند ا»: دیفرمایمفتاح الکرامه در جواب م صاحب

به  کندیم حکم ،نیدللت دارد و هم یشاوندینسبت خو تیلواو برآیه که جواب مطلب واضح است چراکه یحالمطلب.  در نیا

 نیب ،یشاوندیقرابت و خو نوع رابطها  کی تمام انسانها، نیدر ب قتیدر حق آنکه،مطلب  حین.  توضاونداشیوحق خ تیاولو

 ها گذاشت مگررابطه نیرا بر تمام ا یشاوندیخورابطه هر چند که ممکن است نتوان اسم  ،برقرار است گرید یبا برخ یبرخ

 گریکدیآنها نسبت به  یو دور یکیها هم در نزدرابطه نیشده باشد؛ تفاوت ا جادیا یمادر واحد ایکه به واسطه پدر  یآن روابط

بودن آنها  نسبت به  ترکیجز نزدبه یزیچ ،آن لیو چون دلدارد،  یرحم شاوندانیدللت بر تقدم خو ،هیو از آن جا که آ ،است

که در  یتقدم کسان گران؛مانندیدارند بر د یشتریب یرحم یکیکه نزد یدللت دارد بر مقدم شدن کسان نیهم ست،ین گرانید

 ینسبت به کسان ،اندکه در گروه اول واقع شده یو تقدم کسان ،انددر گروه اول واقع شده انی کهسکبه نسبت  هستند، 3«عمود»

 نیدر ب ،بود یرحم یکیکه نزد گرانیبر د شاوندانیآن است که علت تقدم خوخاطر تقدم به نیاند. اکه در گروه دوم واقع شده

                                                
 ۱۷/۴۷۶ام استاد، منظورم آقا محمدباقر، معروف به آیت هللا وحید بهبهانی است: اند: هر گاه گفته. در انتهای کتاب گفته 1
 ۱۷/۱۶۴ . مفتاح الکرامه: 2
اند. اما رابطها کسانی که در حاشیه هستند نسبت واقع شده ، پدران و فرزندان است چراکه در سلسله نسل شخص به بال و پایین،«عمود». مراد از  3

 آنها.  هایها و بچهشوند مثل برادران، عموها و داییبه فرد، مثل کسانی که در عمود هستند، نیست و با میت به یک واسطه متصل می
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مقام دللت  1دوبر تقدم در  هیآ ،نیبنابراکند. یم دایپ دمتق ،داشته باشد یشتریوجود دارد و هر کدام  قرابت ب زین شاوندانیخو

 .ءمایواسطه ابه یگریواسطه وضع است و در دبه یکیتفاوت که دللت در  نیبا ا ،دارد

 ترکینزد میکه همان تقد ،آنها اراده شده است نیقدر مشترک ب ،شده و از آن انیب هیآ نیا ،گفت توانیم هینظر نیبر ابنا 

 شاوندانیخوبعد  ،و در دفعه میمقدم بدار گانگانیرا بر ب کانینزد ،هیبار به واسطه استدلل به آ کیاست که  حیاست؛  پس صح

طور همان-بر مفهوم دوم منطبق است  ه،یکه مفاد آ مییبگو میخواهیالبته نم م؛یبدار مقدمتر دور شاوندانیرا بر خو ترکینزد

طور همان- شودیتوهم م نیهم جادیذکر شده که باعث ا یهم مطالب اتیروا یو هرچند در برخ -شودیم جادیتوهم ا نیا یکه گاه

َوأُولُو اِْلَْرَحاِم بَْعُضُهْم أَْولَى » فهیشر هیدرباره آ جعفریبشده که او از زراره از ا تیروا یاشیاز ع «نینور الثقل»که در 

او آنها به او، نسبت به  نیترکیدارند چراکه نزد تیدر ارث اولو گرید یاز آن ها برخ یبرخ»کرده که  تیروا « بِبَْعض  

و  رساند؛یمعنا را م نیتنها هم نکهینه ادهد و به آن اشاره دارد یدوم  راهم م یمعنا هیآ نیا مییگویبلکه م -«دارند تیاولو

اولً آن  هیآ یمعنا نیدوم را برساند! بنابرا یادعا کند که تنها معنا تواندیم ،و اسباب نزول اتیروا الحظهبا م یچگونه کس

 یهمان جواب نی. و امیکرد انیب بما در جوا ماء،یاست که با ا یزیاستاد در سؤال مطرح کرد و سپس آن چ ،است که یزیچ

 2«.کردند انیب یهللا تعال دهیاست که حضرت استاد ا

طور که همان شود،یآن اثبات نم بواسطها  یاطالق نیبنابرااست  حیالجمله صحیکردند ف انیدر جواب بنظرما آنچه  به

گذاشته  یاحتمال اشکال را باق ،جواب اشکال را بدهد اما نجایکرده در ا یهرچند مصنف سع ،سابق ما گذشت؛ لذا اناتیدر ب

 م،یاگر قائل به اجمال در آن نشو»: دیگویم« اِلبعد منعیالقرب »بر قاعده  جماعاز کتابشان هم درباره ا گرید ییاست؛ در جا

 .میکرد انیکه ما ب یراداتیو ابعالوه مناقشه  ،کردند انیاست که ب یو مرادشان وجود همان اشکال 3«اندقائل شده یچنانچه برخ

  

                                                
 . یکی تقدم نزدیکان بر بیگانگان و دیگری تقدم بین نزدیکان با مالک القرب فالقرب. 1
 .۱۶۶-۱۷/۱۶۵. مفتاح الکرامه:  2
 .۱۷/۲۰۶ .همان: 3
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 فرزند حقیقی است؟ موضوع دوم: آیا فرزنِد فرزند،
ً یفرزند حق فرزندِ  ایآ وجود دارد که،فقها  نیب یاختالف استحقاق  تیفیک ،ار هینظر نیا یمبنا یبرخ؟ نه ایفرزند است  قتا

دلیل ایشان این  ت؛اس واسطه قرار دادهیکه ارث آنها را مانند فرزندان ب یمرتض دیمانند س ،نداه، قرار دادفرزند فرزندارث 

ً یفرزند حق فرزندِ است که،   تیدهند که به واسطه او به میفرزند م را به فرزندِ  یاکثر علما سهم کس ،حال نیبا ا ؛فرزند است قتا

 -رسدمی تیبه م ،ه واسطه اوبوارث که  یکس فرزند بر اساس سهم سهم فرزندِ  یاعطا- عیتفر نیدر صحت ا یزود. بهرسدمی

 .میکنیم بحثفرزند  صدق عنوان فرزند بر فرزندِ  یعنی ،مبنا ها مقام دربار نیدر  ا ،کرد اما میبحث خواه

 :وجود دارد هیمسئله دو نظر نیا در

  صدق حقیقی فرزند بر فرزنِد فرزنداول:  هینظر
 نیهم هم یمرتض دیدهد. سینسبت م، 1یو مرحوم قاض دیمف خیاز جمله ش ،از علما یرا به گروه هینظر نیا یثان دیشه

 نیکرده و هم دییهم با قوت آن را تا سیکرده است. ابن ادر انیب یبر آن استدلل مفصل 2و در کتاب رسائل دهیرا برگز هینظر

 گفته استکه است نقل شده  یکاشان ضیاز ف هینظر نیهم ا اضینقل کرده است. در ر یعمان لیعق یرا از حسن بن اب نظر

محتمل است که . 3«شودیفرزند م یظاهر یفرزند داخل در  معنا است پس فرزندِ  یفرزند عرف اطالق لفظ فرزند بر فرزندِ »

گفته است  ،ارث فرزندان دختر با تفاضل میدرحال استدلل بر تقس شانیا ؛داشته است لیتما هینظر نیصاحب جواهر هم به ا

ُ » پس در  عموم ؛آنهابر لفظ فرزند  یقیحقبه خاطر صدق » در  فرزندانکه مراد از و به خاطر آنشوند وارد می« یُوِصیكُُم َّللاَّ

  .4«مطلب دارد نیدللت بر ا است ونقل شده  یادهکه از ع یبه واسطه اجماعهرچند  شودیشامل آنها هم م ،نجایا

مطلب را به آنها  نیاجماع کرده اند و ا یمطلب ادعا نیبر ا یمرتض دیو س سیابن ادر ،داشته که انیهم ب ینراق محقق

 .5«ستیقول آن هم حجت نو من ستین لیاجماع قابل تحص نیچن»دربارها آن گفته است وجود نیابا ،نسبت داده است

و  اندرا به اکثر علما نسبت داده هینظر نیآنها ا ،کهاست  نقل کرده سیابن ادرو  یمرتض دیجواهر هم از س صاحب

ً یحق ،فرزند که فرزندِ  نیا بنابر» دیفرمایم شانیاند؛ ااجماع کرده یبلکه ادعا  نیطور که از اکثر علما اهمان ،فرزند باشد قتا

فرزند مجازاً فرزند است،  فرزندِ  مییاگر بگو یمطلب شده است و حت نیاجماع بر ا یادعا سینقل شده است و  از ابن ادر نیچن

ُ » هیمطلب با توجه به اجماع اصحاب بر استدلل به آ نیمراد صدق فرزند بر فرزند فرزند است و اقطعاً  نجایدر ا یُوِصیكُُم َّللاَّ

نسبت  سهم پسر بودنحکم سهم ارث فرزند فرزند را بر اساس دو برابر  ،هیآ نیآنها بر اساس اچون  ؛ثابت است«فِي أَْوَلِدكُمْ 

 یسهم فرزندان دختر را به صورت مساو ،کهاند خاطر اشکالی که بر برخی نظرات شاذ گرفتهاند و بهکرده نییبه دختر تع

 .6«اعم است یمعنا نجایمراد از فرزند در ا ،شده باشد که انیب تواندیم نیشکال تنها به خاطر ا نیو ا ؛اندکرده میتقس

بیان کرده است،  خاطر مطالبی که ابن ادریسبه ،شود که، روشن میبا دقت مالحظه شود سیاگر کلمات ابن ادر :اقول

هست که  شانینکات در کالم ا یالبته برخ- ستیو کامل ن حیصحایشان و  یمرتض دیمطلب به س نیاجماع در ا یانتصاب ادعا

 دیس آنچهبه خاطر آنکه  -کندیتوهم را باطل م نیاوجود دارد که  یحال قرائن نیاما با ا ،توهم شود نیا جادیممکن است باعث ا

 ،ادعا نیبا تفاضل؛ آنها بر ا فرزندان فرزندانارث  میاجماع بر تقس یادعا یعنی ؛حکم استر اجماع ب، ادعا دارند سیادرابن و 

ُ فِي أَْوَلِدكُْم ِللذََّكِر ِمثُْل َحظ ِ اِْلُْنثَیَْینِ » فهیشر هیآ در  ،فرزندان که فرزندانِ  رندیبگ جهیاند تا نتهم الصاق کرده را 7«یُوِصیكُُم َّللاَّ

 یفرزندان به مقتضا شود که فرزندانِ یروشن م نیشود. بنابرایم میآنها با تفاضل تقس نیب ارثچرا که  ،فرزند هستند قتیحق

 اند.ملزم کرده جهینت نیبر ا ،حکم دارند نیرا که اجماع بر ا یفرزند هستند و کسان ،هیآ نیا

                                                
 .۲/۸۹، المهذب: ۶۳۵، المقنعه: ۵/۳۹۳. مسالک اِلفهام:  1
 .۲۶۵-۳/۲۵۷. رسائل الشریف المرتضی:  2
 .۱۴/۳۱۳. ریاض المسائل:  3
 .۳۹/۱۲۶. جواهر الکالم:  4
 .۱۹/۱۹۵. مستند الشیعه:  5
 .۳۹/۱۱۸.جواهر الکالم:  6
 ۱۱. نساء:  7
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و به خاطر اجماع » ندیفرمایم یثان دیمثالً شه ؛آمده است یعلما به روشن یاز اجماع در کلمات بعض بیرنوع تع نیا

باعث محجوب شدن  نیشوند و همچنمیششم ارث  کیاز مازاد  والدینفرزندان پسر و دختر باعث محجوب شدن  نکهیبر ا

متعلق  ،هیاحکام در آ نیشوند؛ تمام ایهشتم  ارث م کی ازادزوجه از مچهارم ارث و باعث محجوب شدن  کیاز مازاد زوج 

شد، همو، توسط  نیو زوج والدینکه خداوند متعال او را فرزند خوانده و باعث محجوب شدن  یبه فرزند است؛ همان کس

ُ فِي أَْوَلِدكُمْ » فهیشر هیخداوند در آ  یاجتهاد اجماعِ  کی ،نوع از اجماع نیا ،1«استشده عنوان فرزند خوانده  هب «یُوِصیكُُم َّللاَّ

با  ،سهم ارث فرزندان پسر میاجماع بر تقس نیهم ب یاو نه اجماع محصل خواهد بود و نه منقول؛ و مالزمه ؛استو مستنبط 

ً یفرزند حق که فرزندِ نیذکر شده و ا تیفیک فرزند  بودن فرزندِ  یقیحق که قائل به فرزندِ  یچون کس ؛وجود ندارد ،فرزند باشد قتا

به خاطر  نکهیا ای ،فرزند ارث فرزندِ  میتقس ینسبت به چگونگ ،خاص لیدل دحکم هست اما به خاطر وجو نیقائل به ا ،نباشد هم

 کهیدرحال باشد، مجاز در استعمال ایبه صورت مجاز مشهور هرچند مورد خاص  نیصدق فرزند بودن بر فرزند فرزند در ا

 فرزند به صورت مطلق بود. زند بر فرزندِ فر یقیصدق حق ،مدعا

دهم یرسد و به آن فتوا میبه نظر م یحکم قو نیبه نظر من هم ا» :دیفرمایم یمرتض دیسپس بعد از نقل استدلل س

و اجماعی منعقد شده،  یاز کتاب و سنت قطع لیبدون دل حکمی دیگر، عدولیبر  از آندول عکنم چون یآن عمل م بقو ط

فرزند  و اجماع هم بر آن است که فرزندِ است برآمده از ظاهر قرآن  ،ستا ما یآنچه مدعا ،شد یتوان مدعیم و بلکهاست 

ً یحق  گونهچیه یکه جا یقاطع ها ادل نیاز ا توانینم نیبنابرا ؛شد انیجا ب در چند ،اجماع نیا لیکه دلهمچنان ،فرزند است قتا

 یبه اخبار واحد دیمسئله نبا نیدر ا نیشوند. همچن لمکه موجب ع یگریوجود ادله دگذارد، عدول کرد مگر با ینم یباق یعذر

به آن اخبار  نیقائل ادیبه تعداد ز دینبا نیهمچن ،شوندیاخبار موجب علم و عمل نم نیچراکه ا ؛باب آمده توجه کرد نیکه در ا

 .2«کثرت وجود ندارد نیاه اهمر یلیتوجه کرد چراکه دل، آنها آمده یهاو آنچه در کتب و نوشته ،هم

 یلیدر دل ،هخاطر هم هست کنیهمبه است؛ شده حیکه به مخالفت اکثر تصر مینیبیم ،توجه شود شانیکالم ا لیاگر به ذ :اقول

 ،کند شیستا اریرا بس شانیباعث شده تا ا نیتمسک کند و هم لیعق یبه کالم ابن اب کرده تا یادیتالش ز شانیا که خواهد آمد،

نکته هم  نی؛ اتشبث نبود نیبه ا یاجیاحت گرید ،نددنسبت دا شانیطور که به ابود همان امت شانیاجماع ا یکه اگر ادعایحالدر

 ازل منزلها سهم ارث، ن در استحقاقِ  ،که فرزند فرزند رااست جهت بوده  نیاز ا« حاصلٌ  و اْلجماعُ »است فرموده  شانیکه ا

کرد که  میواهخرا ذکر  ینراق محققو  یثان دیکلمات شه یحال به زود نیاما با ا م؛یکرد انیطور که ما بهمان ،ددانیفرزند م

 فتوا داده اند. ،نظر نیند اکثر علما بر خالف اهست قائل

را انتخاب  یهم در کتاب المتمسک بحبل آل الرسول، همان نظر یعمان لیعق یحسن بن اب»: دیفرمایدر ادامه م شانیا

مورد اعتماد علما است؛  شانیو متکلمان آنهاست و کتاب ا هیامام یاز بزرگان فقها شانیا ؛میدیو ما برگز دیکرده که مرحوم س

 اریبس زین دیمف خیش نیکرده است؛ و همچن ادی یبه بزرگ شانیذکر کرده و از ا ینفرا در زمره مصن شانیهم نام ا یطوس خیش

 . 3«کرده است ادی یکرده و به بزرگ لیتجل شانیاز ا

شده  انیب 4در سرائر و عالمه در مختلف سیتوسط ابن ادر ،دارد که هینظر نیبر ا یهم استدلل مفصل یمرتض دیس

درباره حکم  گرید یهست و قسمت زیاست که محل کالم ما ن هینظر نیا یاستدلل درباره مبنا نیاز ا یحال قسمت نیبا ا ؛است

را  شانیا ماز کال یقسمت نجایدر ا نیبنابرا ؛خودش خواهد آمد یهللا در جاء شا نإاست که متفرع بر مبنا است و  هینظر نیا

از فضل نقل کرده  ینیکل خیاست که ش یثیآنها همان حد یاصل لیدل نکهیبا علم به ا؛ بحث است نیکه مربوط به ا میکنیذکر م

با »مدعا را  نیاند و اکرده یدختر را نف اند که، فرزند بودن فرزندِ کرده انیب ایهبرعام ،عنوان اشکالمطلب را به نیو ااست 

را به واسطه مادرشان  نیکه قصد داشتند فرزند بودن امام حسن و امام حس یبا اقتدا به کسان نیاقتدا به اسالف خود و همچن

 .5«. وهللا المستعانه بودندکرد انیب ،کنند ینف

 :چند استدلللب قاتقریر نظریه اول در امکان 

                                                
 .۱۳/۱۲۶. مسالک اِلفهام:  1
 .۳/۲۵۵. السرائر:  2
 .۳/۲۵۶. السرائر:  3
 .۳۶-۹/۲۸؛ مختلف الشیعه: ۲۵۵-۳/۲۴۶. السرائر:  4
 .۴الولد، ح : میراث ولد۵۴، کتاب الفرائض، باب ۷. فروع الکافی: ج 5



12 

 

 «لیاسرائ یبن ای»و «آدم نیب ای»مثل  ینیبا عناو یفرزند که در کالم اله فرزندِ  اول:  اطالق لفظ فرزند بر استدلل

كاُلا َهدَْینَا ۚ َونُوًحا » :فهیشر هیمانند آاست اطالق شده  ،لفظ فرزند ز،یفرزند ن بر نوادگان فرزندانِ  نیتکرار شده؛  همچن اریبس

ِلَك نَْجِزي اْلُمْحِسنِیَن َوَزَكِریَّ  نْ َهدَْینَا ِمْن قَْبُل ۖ َومِ  یَّتِِه دَاُوودَ َوسُلَْیَماَن َوأَیُّوَب َویُوسَُف َوُموسَٰى َوَهاُروَن ۚ َوَكذَٰ ا َویَْحیَٰى َوِعیَسٰى ذُِر 

اِلِحینَ   1«.َوإِْلیَاَس ۖ كُل  ِمَن الصَّ

 «هاشم یبن»معروف است مانند  عربدر کالم  -شود ادیهرچند که واسطه هم ز- نیانتصاب فرزندان به والد ،نیهمچن

 .2دارد قتیو مانند آن؛ و اصل در اطالق هم دللت بر حق «هیام یبن»و  «عباس یبن»و 

 انیبه ب ؛یرآنق اتیفرزند در آ فرزند از منظر ترتب آثار فرزند بر فرزندِ  دانستن فرزند و فرزندِ  یکیدوم: استدلل  

وص ثابت همان نص به واسطها  ،فرزند هم فرزندِ  یبرا ،ثابت هستند ینصوص شرع واسطها هب ،فرزند یکه  برا یاحکام ،گرید

 شود.یتوان گفت عنوان فرزند شامل همه آنها میم بنابرایناست آنها ذکر نشده  یبرا یمستقل لیهستند و دل

فرزند فرزند است  چرا  نکهیبرد نه از جهت ا یبودن ارث مفرزند فرزند، از جهت فرزند » دیگویم یلیاردب محقق

 .3«اعم است؛ پس وراثت فرزندان فرزندان از جهت فرزند بودن است یو مراد از آن معنااست که در قرآن عنوان فرزند آمده 

َمْت » فهیشر هی، آاست قائل نشده یفرزند فرق فرزند و فرزندِ  نیب ،از جهت ترتب آثار ،که در قرآن یاز احکام یکی ُحِر 

َهاتُكُْم َوبَنَاتُكُمْ  دختران فرزندان ما بر  ه،یآ نیکه به واسطه ظاهر ا نیدر ا ستیمسلمانان ن نیب یاختالف چیه»؛ است 4«َعلَْیكُْم أُمَّ

ً یاگر دختران دختران، حق حال نیما حرام هستند؛ در ا  نیکه ا یگرینکته د شدند؛ینم هیآ نیدختر ما نباشند، داخل در عموم ا قتا

اتُكُْم َوَخاَلتُكُْم َوبَنَاُت اِْلَخِ َوبَنَاُت اِْلُْختِ » دیفرمایاست که خداوند در ادامه م نیا کندیم تیمطلب را تثب ، در 5«َوأََخَواتُكُْم َوَعمَّ

خواهر مندرج  ایدر چراکه آنها واقعاً تحت عنوان برا شماردیو دختران خواهر را هم جزء موارد حرام م ردختران برادادامه 

 ماست. یبر مدعا یقو یلیدل نیعنوان نبود. و ا نیبه ذکر ا یاجیاحت اما در دختران فرزندان، ستندین

 .باشدیم 6«َوَحاَلئُِل أَْبنَائِكُمُ »که بر مطلوب دللت دارد،  یگریفقرها د

َوَل یُْبِدیَن ِزینَتَُهنَّ إِلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو آبَائِِهنَّ أَْو آَباِء بُعُولَتِِهنَّ أَْو أَْبنَائِِهنَّ » فها یشر هیکه بر مطلوب دللت دارد، آ یگرید ها یآ

 ؛7ستین یو پسر یدختر فرزندِ  رزندانِ ف ینسبت به تمام ،هیآ نیداشتن حکم ا تیهم در عموم یخالف باشد؛یم« أَْو أَْبنَاِء بُعُولَتِِهنَّ 

 8.باشدیش حالل ماههمسر جد ایجدش  نتینگاه کردن فرزند فرزند بر ز ه،یآ نیکه با حکم اطور همان

ا تََرَك إِْن َكاَن لَهُ » :دیفرمایباشد که خداوند میم ءسوره نسا ۱۱ هیآ ،گرید هیآ  َوِِلَبََوْیِه ِلكُِل  َواِحد  ِمْنُهَما السُّدُُس ِممَّ

 .9«َولَد

َولَكُْم نِْصُف َما تََرَك أَْزَواُجكُْم إِْن لَْم یَكُْن لَُهنَّ َولَدٌ ۚ فَإِْن َكاَن لَُهنَّ َولَدٌ »: دیفرمایسوره نساء که خداوند م ۱۲ هیآ نیهمچن و

بُ  ا تََرْكَن ۚ ِمْن بَْعِد َوِصیَّة  یُوِصیَن بَِها أَْو دَْین  ۚ َولَُهنَّ الرُّ بُُع ِممَّ ا تَ  عُ فَلَكُُم الرُّ َرْكتُْم إِْن لَْم یَكُْن لَكُْم َولَدٌ ۚ فَإِْن َكاَن لَكُْم َولَدٌ فَلَُهنَّ الثُُّمُن ِممَّ

ا تََرْكتُم  .10«ِممَّ

بر  هیتسم نیروند، ا نییفرزندان پسر و فرزندان دختر تا هر مقدار که پا ،که ستین نیفقها در ا نیهم در ب یاختالف»

فرزند و فرزندان آنها تا هر مقدار  خاطر با وجود فرزندِ نیمهبه شود؛یشامل آنها هم م یقیآنها صادق است و به صورت حق

                                                
 یو موس وسفیو  وبیو ا مانیو از فرزندان او داود و سل م،ینمود تیهدا نیاز ا شی[ نوح را پزیو ]ن م،یکرد تیرا هدا کیهر . »۸۵-۸۴. انعام:  1

[ مینمود تیهدا ند،یکه از نسل او زیرا ]ن اسیو ال یسیو ع ییحیو  ای. و زکرمیده یرا پاداش م کوکارانیگونه ن نی[ و ام؛یکرد تیو هارون را ]هدا

 «.بودند ستگانیهمه از شا
 .۵/۳۴۹. مسالک اِلفهام:  2
 .۱۱/۳۴۸. مجمع الفائدة و البرهان:  3
 «حرام شده است بر شما، مادرانتان، و دختران . »۲۳. نساء: 4
 «.ها، و دختران برادر، و دختران خواهر شماها، و خالهو خواهران، و عمه ». همان:  5
چراکه فرزند بودن، در  شودینکاح همسر فرزند فرزند، حرام م ه،یفقره از آ نیبا ا نکهیدر ا ستین یخالف»: دیفرمایباره م نیدر ا ینراق محقق.  6

 .۱۹/۱۹۳مستند الشیعه:  «.موارد هم صادق است نیا
 .۲۵۳-۳/۲۵۲. السرائر:  7
 .۱۹/۱۹۳. مستند الشیعه:  8
 «.را فرزند باشد تی  که م یسُدس تََرکه است در صورت کیاز پدر و مادر  کیفرض هر  و . » 9

شما ربع خواهد بود، پس از  یکه آنها را فرزند نباشد و اگر فرزند باشد برا یارث شما مردان از تََرکه زنانتان نصف است در صورت سهم. » 10

و چنانچه  د،یفرزند نباش یسهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر داراآنها تعلق گرفته است. و  ییکه به دارا یو بده تیخارج کردن حق وص

 «.خواهد بود از ترکه شما کیهشت  دیداشته باش ندفرز
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شود و ارث  لیکه ارث همسر از نصف به ربع تبد شوندیو باعث م کندیم دایپششم تنزل  کیبه  نیارث ابو برود، نییکه پا

فرزند خطاب کرده  ن،یو زوج والدیندر محجوب شدن را که خداوند  یهمان کس نیبنابرا هشتم مبدل گردد؛ کیزن از ربع به 

 .1«بشود« اولدکم یهللا ف کمیوصی» فهیشر هیدر آفرزند  قیهمان هم شامل مصاد دیبا ،است

عامه متداول شده است؛ از  یاز علما یاز آن جهت اثبات ابوت و بنوت، توسط برخ یریگو بهره ،نوع استدلل نیا

 یبرا ،یاگر فرزند» :اندگفته ،پدر جایبهجد  ینیاثبات تقدم جد بر بردار و جانش یهستند، برا بیآنجا که آنها قائل به تصو

هستند و  فیپدر پدر اثبات نشود؛ چون ابوت و بنوت از امور متضا یرافرزند فرزند به اثبات برسد، محال است که ابوت ب

همان  نیفرزند، فرزند باشد، پدر پدر هم پدر خواهد بود؛ و ااگر فرزند  نیممتنع است. بنابرا یگریبدون د یکیثبوت  نیبنابرا

اما پدر پدر را پدر  یدهیقرار م ندفرزند فرزند را فرز د؟یز یکنیاز خدا پروا نم ایآ»سخن ابن عباس است که گفت  یمعنا

 .2«؟یدهیقرار نم

 فهیشر هیدللت بر ابوِت پدر پدر دارد: مانند آ ،اند کههم ذکر کرده یچند شاهد قرآن ،خود یمدعا تیتثب یبرا آنها

هَ » فهیشر هیو آ،  3«َواتَّبَْعُت ِملَّةَ آبَائِي إِْبَراِهیَم َوإِْسَحاَق َویَْعقُوبَ »  فهیشر هیو آ ، 4«َعلَٰى أَبََوْیَك ِمْن قَْبُل إِْبَراِهیَم َوإِْسَحاقَ  اَكَما أَتَمَّ

 .اتیآ گریو د 6«َكَما أَْخَرَج أَبََوْیكُْم ِمَن اْلَجنَّةِ » فهیشر هیو آ 5«أَْنتُْم َوآبَاُؤكُُم اِْلَْقدَُمونَ »

باعث  هیآ نیا ،که ستین یخالف چیه« اُؤكُمَوَل تَنِكُحوا َما نََكَح آبَ » فها یشر هیبنابر آ که: کندیم انیدر ادامه، ب ینراق محقق

ً یکه پدر پدر و مادر پدر، حق کندیدللت م هیآ نیا شود؛یهمسر جد م میتحر  دیبا فیتضا قاعدها  پدر و مادر هستند و بنابر  قتا

ً یگفت که فرزندان دختر و پسر هم حق  «.فرزند هستند قتا

دللت  تیلوبه او نیبه فرزند دختر فرزند اطالق شده است و ا نکهیکه به آن استدلل شده بر ا یسوم: موارداستدلل 

رزند دختر، به ف نکهیکه دللت دارد بر ا یاز موارد» دیگویم یمرتض دیفرزند پسر هم فرزند است. مرحوم س نکهیدارد بر ا

ً یحق خوانند یم رامبیرا فرزندان پ نیامام حسن و امام حس نکهیدر ا ستین یفخال چیاست که ه نیشود ایفرزند اطالق م قتا

 ،بود یازوصف مج نیحال اگر ا نیبا ا ،شدندیشدند و مدح میداده م یبرتر گرانیبر د ینامگذار نیکه آنها به ایدرحال

 است. یقیوصف حق نیشود که ایپس ثابت م ،و مدح شود یباعث برتر ستتوانینم

در  -له داددستور حم هیکه به فرزندش محمد ابن حنف یزمان ،نیرالمومنیبه اتفاق نقل کرده اند که ام سانینو خیتار

 ه او فرمودند: ب -روز جنگ جمل علم را او به دست داشت

 اطعن بها طعن أبیک تحمد       لخیر فی الحرب اذا لم توقد

 7بالمشرفی و القنا المسدد                          

ً یتو حق ند،به او فرمود نیرالمومنیام ؛علم را برداشت و تمام تالش خود را کرد هیبن حنف محمد اما  یند من هستفرز قتا

 نیرد و با اک انیآنها ب یبرا دحجمله را به عنوان م نیا شانیو ا ؛نیامام حسن و حس یعنیهستند  امبریدو فرزندان پ نیا

 .ستین حیدادن با مجاز و استعاره صح یمدح و برتر کهیدرحال ندداد یترنسبت آنها را بر

نسبت  نیذم؛ و ا یمدح و چه برا یچه برا ندشدیفرزندان به جدشان نسبت داده م ،شهیهم زین یاعراب جاهل نیب در

 شدند.ینم نیشد و از آن شرمگیآنها انکار نم نیدر ب

ه ک ستیطور ن نیو ا است اطالق شده یاسم فرزند به فرزندان دختر به صورت مجاز ،ادعا کند که یاست کس ممکن

 در آن معنا باشد. قتیشد، حقخودش استعمال شده با ریدر غ یاگر لفظ

                                                
 .۲۵۲-۳/۲۵۱. السرائر:  1
 .۷/۶۶و المغنی:  ۲/۱۸۸و أصول السرخسی: ۱/۳۷۵«:اعالم الموقعین»به نقل از « مقارنة المذاهب فی الفقه». کتاب  2
 «.کرده ام یرویپ عقوبیو اسحاق و  میپدرانم ابراه نییاز آ . »۳۸ . یوسف: 3
 «.و اسحاق تمام کرد میبر پدرانت ابراه نیاز ا شیچنانکه پ . » ۶. همان:  4
 «.شما نیشیهم شما و هم پدران پ . »۷۶. شعراء:  5
 «.کرد رونیچنان که پدر و مادر شما را از بهشت ب . »۲۷. اعراف:  6
 و به قول شاعر استناد کرده که گفته است:« المقوم»یعنی « مسدد»ادریس گفته است که . محمد بن  7

 اعلمه الرمایه کل یوم         فلما استد ساعده رمانی.

 صحیح است. -سین–که بدون نقطه تلفظ کرده اند، درحالی« شین»اما عامه آن را با 
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و در  اوردیب نهیقر دیکند بایمجاز م یکه ادعا یاست و کس قتیظهور استعمال در حق م،ییگویادعا م نیدر جواب ا ما

 نها یقر نکهیشود مگر ایحمل بر اصل م ،است و استعمال عارضی ،است و مجاز قتیحق ،که اصلاست خودش اثبات شده  یجا

 1«.بر انتقال معنا وجود داشته باشد یواضح

 

 اول: هینظر ینقد و بررس
 قابل رد هستند: هینظر نیتمام ادله ا :اقول

بودن آن  قتیبر حق یدللت -فرزند فرزند راطالق فرزند ب-استدلل به آن » نکهیاستدلل اول جواب  داده شده به ا از

و مجاز است؛  قتیاعم از حق ،استعمال است واستعمال هم کند،یاستدلل اثبات م نیکه ا یامر تیاستعمال ندارد چراکه نها

به نظر  چونشدن طرف مقابل؛  میبخاطر تسل ایوجود دارد؛  نه،یبا وجود قر ،مجاز درچراکه امکان استدلل به الفاظ مستعمل 

 .2«اجماع نباشداز  ریغ یامر ،نهیوجود دارد، هرچند که آن قر اتیآ نیدر تمام ا نهیاو هم قر

اشکال است  نیا یدارا« است قتیفرزند استعمال شده و اصل در استعمال حق لفظ فرزند در فرزندِ »گفتند:  نکهیا اما

 یگرید یقیحق یلفظ معنا یاعتبار دارد که برا ییاصل تنها در جا نیممنوع است و ا یموارد نیاصل در چن نیا انیجر»که 

 .3«مشخص نشده باشد

 نیدائر ب ،اد اوتا مر میدر مراد متکلم ندار یشک ،نجایدر اچرا که  ؛ندارد یگاهیجا نجایدر ا قتیاستدلل به اصالت حق :اقول

 میاشد و ما بتوانب  -ثل رجل شجاع در جمله قبلم- یمجاز یو معنا -«اسداً  تیرأ»مفترس در جمله  وانیمثل ح- یقیحق یمعنا

 ،ن است کهدر آ ،و شک شودیفرزند هم م موارد شامل فرزندِ  نیهمه قبول دارند که مراد در ا ونچ م؛یاصل تمسک کن نیبه ا

 واهد کرد.خ دایپ انیاز مجاز جر قتیحق ییصورت عالئم شناسا نیمجاز، که در ا ایاست  قتیمعنا به صورت حق نیشمول ا ایآ

از صدق  اگر مراد»: دیگویم شانیا ؛کرده استفرزند را انکار  فرزند بر فرزندِ  یقیصدق حق نجایدر ا ینراق محقق

که از او متولد  یسک یعنیچون مراد از فرزند در لغت  ست،ین گونهنیباشد که قطعاً ا یفرزند، به صورت لغو فرزند بر فرزندِ 

فرزند  ند در فرزندِ استعمال فرز ،که از او متولد شده باشد؛ و اگر مراد ستین دقمسئله صا نیفرزند ا شده باشد و درباره فرزندِ 

 است. قتینخواهد داشت، چون استعمال اعم از حق دهیباشد، فا

ست، خصوص ا نیدر ا هیشرع قتیهم متوقف بر ثبوت حق نیفرزند باشد، ا فرزند بر فرزندِ  یهم مراد صدق شرع اگر

 یعناکه م یبا کثرت استعمال و غلبه آن به صورت ای ،ردیگیصورت م یوضع نیشارع به چن حیبا تصر ایکه ثبوت آن هم 

م مطلوب قائم نشده است و استعمال ه یوضع نیبر چن یجماعچراکه ا ؛موارد هم ممنوع هستند نیا یاول، متروک شود؛ تمام

 ییادعا نیچن تواندیم ی؛ چگونه کساست اول باشد واقع نشده یهم که باعث مهجور شدن معنا یاو چنان غلبه کندیرا اثبات نم

ست. عالوه بر ا ترکقدر مش ایفرزند  از استعمال فرزند در فرزندِ  شتریب واسطهیاستعمال فرزند در فرزند ب کهیبکند درحال

چون  شودینم هیشرع قتیفرزند از آن، باعث اثبات حق به اراده فرزندِ  حیموارد و تصر یدر برخ ،استعمال لفظ فرزند ،نیا

 شده است. انیمطلب ب نیکرد، خالف ا میامه ذکر خواهکه در اد اتیروا یدر برخ

هم ممنوع است؛  نیامر هم منوط به تبادر نزد اهل عرف است، که ا نیگفت که ا دیباشد، با یهم مراد، صدق عرف اگر

 نهیبخاطر وجود قر شودیم یموارد ناش یهم که در برخ یادعا را قائل هستند و تبادر نیچون اکثر اهل عرف، خالف ا

 .4«است

 فرزندِ  یاحکام برا نیا ،که است انیب نیبه ا یاست؛ اما جواب حلداده شده  یو نقض ی، جواب حلبه استدلل دوم هم

 باشد. یقیفرزند، فرزند حق که فرزندِ  شودیباعث نم نیثابت شده و ا ،اجماع ایفرزند بخاطر وجود نص 

                                                
 .۲۵۴-۲۵۳ /۳. السرائر:  1
 .۱۹/۱۹۴. مستند الشیعه:  2
 .۱۹۵.همان:  3
 .۱۹۳. همان:  4
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که، با توجه به آنکه  انیب نیداده شده است؛ به ا« 1َوَل تَْنِكُحوا َما نََكَح آبَاُؤكُمْ » هیبا استفاده از امثال آ ،یجواب نقض و

باشد، به  یقیپدران هم، همانند پدران حق که پدرانِ  دیآیامر لزم م نیاز ا ایازدواج حرام هستند، آ یهمسران پدران پدران برا

 میامر مقطوع البطالن است چراکه حکم آنها در تقس نیا کهیود؟ درحالش یپدران دربارها آنها جار راثیم ممعنا که احکا نیا

 ارث، حکم اجداد است.

هاتُکُمْ » هیاستدلل نقض شده به آ نیا ،نیهمچن َمْت َعَلْیکُْم أُمَّ مادر بودن بر اجداد صادق  کهنیبا اکه، انیب نیبه ا؛ 2«ُحر ِ

َوَل یُْبِدیَن ِزینَتَُهنَّ ِإلَّ ِلبُعُولَتِِهنَّ أَْو »مثل  یاتیآ توانیم انیب نیبا هم رد؛یگیسهم مادر به آنها تعلق نم ،حال در ارث نیاست، با ا

 کرد. انیاستدلل ب نیا یو مانند آن را به عنوان نقض برا 3«ِهنَّ آبَائِ 

 دیآیها لزم مقضن نیا یفرزند هم، فرزند است، تمام فرزندِ  ،که در استدلل استفاده شد و گفتند یانیب نیبا ا ،نیبنابرا

 هستند. فیطور که گذشت، متضاهمان یمعان نیکه پدر پدر هم، پدر باشد چون ا دیآیو لزم م

از آن  شتریب یزیاول است و به چ بیدللتش همانند تقر ،مشکل مواجه است که نیاول هم با ا هیسوم از نظر بیتقر

حال  نیاول گذشت؛ با ا بیفرزند است که در تقر صدق اطالق فرزند بر فرزندِ  قاتیهم از تطب بیتقر نیچون ا کند؛یدللت نم

و  قتیاست، اما استعمال اعم از حق حیصح -نیدر امام حسن و امام حس یعنی-گفت که استعمال فرزند در فرزند دختر  دیبا

 یبرا یوصف را به عنوان صفت نیاند و اصفت، مورد مدح قرار گرفته نیآنها با ا»استدلل که گفته شد  نیمجاز است؛ و ا

چگونه مدح »اشکال مواجه است که  نیبا ا ،«ارددر مجاز وجود ند شیو ستا یبرتر کهیاند، درحالکرده انیخود ب یبرتر انیب

وارد شده از باب مجاز است و مدح  هیو ادع اراتیدر ز أئمه یکه برا ییهااکثر مدح کهیدر مجاز وجود نداشته باشد، درحال

 توانیبلکه م» 4«ردبا فرد مدح شده وجود دا یآن وصف مجاز نیاست که ب یابه اعتبار ارتباط و علقه یبا اوصاف مجاز

 .5«است میاستفاده از مجاز، مدح و تعظ لیاز دل یکیچون  شودیواقع م یبواسطه اوصاف مجاز یقیگفت مدح حق

باشد که در امام حسن و امام  یتیبخاطر خصوص دیاست، با یقیحق که صدق فرزند بودن در آنها میهم قائل شو اگر

 ،خاطر جعل خاصو به یقیدرباره آنها به صورت حق ،بودن امبرینسبت فرزند پ شودیآنها است که باعث م هیو ذر نیحس

را مبعوث نکرد مگر آنکه  یامبریپ چیخداوند هفاطمه! »فرمودند:  به دخترشان حضرت فاطمه امبریصادق باشد، چون پ

 .6«نبود یاهیمن هم ذر ینبود، برا یقرار داد و اگر عل یمرا از نسل عل هیقرار داد و ذر یاهیاو ذر یاز نسلش برا

 

 اول هیبر نظر ییهااشکال
 ها را بر خودش وارد کرده و از آنها جواب داده است:اشکال یبرخ ،هینظر نیا انیپس از ب یمرتض دیس

ارث  واسطهیبه فرزندان فرزندان هم با وجود فرزند ب ،که دیآیلزم م هینظر نیاگر گفته شود: با ا»: دیگویم شانیا

 نیبه هم ه،یو ظاهر آ می: اگر ما بودمییگویجواب م در آنها صادق است؛ یچون بنابر نظر شما اسم فرزند بر تمام رد،یتعلق بگ

 میزنیم صی. پس ظاهر را تخصمیکنیآنها را از ارث منع م ،و بلکه اجماع مسلمانان عهیاما بخاطر اجماع ش میکردیامر حکم م

 تر هر کدام که نزدیکبِ یبه ترت دیبا خویشاونداناست که  نیاولدکم، ا یهللا ف کمیوصیمراد از  ،که میکنیمعنا م نیرا چن هیو آ

 .7«دنمالحظه شو بودند،

فرزند، فرزند است و منع آنها از ارث  مسئله که فرزندِ  نیچون قبول کردن ا ستین حیجواب صح نیگفت که ا توانیم :اقول

آنها  یبرا یو قائل شدن به استحقاق سهم ارث ،عنوان فرزند از آنها ینسبت به نف یتیاولو چیمثل اجماع، ه یخاص لیبخاطر دل

                                                
 .۲۲. نساء:  1
 .۲۳. نساء: 2
 .۳۱. نور:  3
 .۱۹/۱۹۵. مستند الشیعه:  4
 .۹/۳۷. مختلف الشیعه:  5
منین ۹۸، ح۲۳/۱۴۴، همچنین این حدیث در ۲/۳۳۶، به نقل از تفسیر علی بن ابراهیم: ۱۱، ح۴۳/۱۰۱. بحار النوار:  6 و  از فضائل امیر الموا

 در خطبه غدیر آمده است. ۸۶، ح۳۷/۲۱۰در 
 .۳/۲۵۰. السرائر:  7
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 کنندیکه داده شد، تعارض م یپاسخ با جواب نیندارد، پس ا -نص و اجماع ثلم یخاص لیبخاطر دل- واسطهیهمانند فرزندان ب

 .ماندیم یو مشکل بر همان حالت سابق باق

فرزندان  را پاسخ دادند که یتنها فرض شانیچراکه ا ؛ستیکامل هم ن شانیجواب ا ،پاسخ آن است که نیا گرید اشکال

هم قائل به  شانیکه ا ماندیم یباق یفرزندان از ارث شوند اما ملزوم کالمشان در حال باعث محروم شدن فرزندانِ  واسطهیب

واسطه  است که فرزند فرزند از جدش بدون ییدر جا شانیو در خصوص آن نظر مشهور را دارند و ملزوم کالم ا ستندیآن ن

رند و به نظر مشهور را دا شانیفرض، ا نیکه در ا ،، ارث ببرندرسدمیکه به واسطه او به جدشان  یشخصو بدون لحاظ 

 .ستندیاند قائل نکرده انیب جانیکه در ا ینظر

به خداوند قسم بخورد  ی: چنانچه شخصندیاگر بگو»است که:  نیاند ابه خودشان وارد کرده شانیکه ا یاشکال نیدوم

که  یکه، در صورت مییگویدر جواب م ما داشته باشد، سوگند دروغ نخورده است. یفرزند دختر کهیندارد درحال یکه فرزند

 ،قسم دروغ نخورده است که یکرده باشد، سوگند دروغ خورده است و تنها در صورت انیاو به صورت مطلق سخنش را ب

 .1«کرده باشدآن را از دروغ بودن خارج  ،گفته باشد که یسخنش را به صورت

موارد را  نیآن است که ا حیبه نظر ما صح ماست؛ یاند و خالف مبنااست که انتخاب کرده ییبنابر مبنا شانیپاسخ ا نیا :اقول

 .ستیهمراه ن شانیا یو در ادامه خواهد آمد که فهم عرف با مبنا میبه فهم عرف موکول کن

که دللت بر عدم صدق فرزند  یاز جمله موارد»اند که: وارد کرده هینظر نیبر ا انیب نیبا ا یهم محقق نراق یاشکال

هم که در  یاتیروا ؛کرده استکرده و عنوان فرزند را از آن سلب  یاست که صدق آن را نف یاتیبر فرزند فرزند دارد، روا

از آن جهت که در آنها  -وا تیو روا یبجل یهاحهیصح ایزراره  تیروا دهمانن -فرزند بمنزله فرزند فرض شده  آن فرزندِ 

 یعنوان فرزند تیدر صدر روا قتی، در حق«اگر فرزند دختر نداشته باشند» ای« اگر فرزند پسر نداشته باشند»آمده که  نیچن

ً یبر آنها حق یاست که اگر عنوان فرزند یدر حال نیاز آنها سلب شده است، ا عنوان در صدر  نیامکان سلب ا ود،صادق ب قتا

خود عنوان فرزند  ستیبایفرزند بمنزله فرزند قلمداد شود بلکه م هم لزم نبود فرزندِ  تیروا لیهم وجود نداشت و در ذ تیروا

 .2«بودیبر آن صادق م

 

 نظریه دوم: عدم صدق حقیقی فرزند، بر فرزنِد فرزند
دارد و  اشواسطهیب اولدِ  اگر بر اولدش وقف کند، انصراف بر»: دیگویم عیدر احکام وقف کتاب شرا  یمحقق حل

اما نظر اول اظهر است چون از اطالق  شود،یاند که شامل همها آنها مگفته یبرخ شوند؛یوقف نم نیفرزنداِن فرزندان شامل ا

در »: دیگویرا به اکثر نسبت داده است و م هینظر نیهم ا یثان دیشه ؛«شودینم دهیلفظ فرزند، شمول فرزنِد فرزند، فهم

 وجود دارد، هینسبت به فرزنداِن فرزندان، دو نظر یشمول آن حت ای ،واسطهیبه اولد ب -ذکر شده  غها یوقف با ص-اختصاِص 

اند، شده هینظر نیاند قائل به اکرده ذکرکه  یلیاز نظر مصنف و اکثر علما، نظر اول است؛ مصنف بخاطر دل ترحیاما قول صح

سلب فرزند بودن از فرزنِد  ل،یدل نیهمو به شودینم دهیفرزنِد فرزند فهم یلفظ فرزند، معنامعتقد است که، با اطالق  شانیا

هم اعم  دبلکه فرزنِد فرزند من است؛ اطالق فرزند بر فرزنِد فرزن ستیگفت، او فرزند من ن توانیاست، پس م حیفرزند صح

 یهم در کالم یمحقق نراق ؛3«ستین یدر فرزنِد فرزند هم بحث ،فرزند یو مجاز است و در امکان استعمال مجاز قتیاز حق

 موافقت کرده است. دینقل شد، با مرحوم شه شانیکه سابقاً از ا

محقق  ؛4«میدانیفرزند بر فرزنِد فرزند را ممنوع م یقیما صدق حق»عالمه هم در مختلف فرموده است:  مرحوم

است و  قتیاطالق اعم از حق نیتوجه داشت که ا دیاست اما با حیفرزند صح اطالق فرزند بر فرزندِ »: دیفرمایهم م یلیاردب

                                                
 .۲۵۴.  همان:  1
 . ۲۶/۱۳۲. وسائل الشیعة:  2
 .۳۹۲ /۵. مسالک اِلفهام:  3
 .۳۶ /۹. مختلف الشیعة:  4
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از - گریافراد د یخاطر کثرت استعمال، بعضبه ییاست و اگر در جا واسطهیآنچه از اطالق لفظ فرزند متبادر است، فرزنِد ب

 .  1«بودن در آن افراد ندارد قتیظهور داشته باشند، دللت بر حق -اطالق نیا

باشند و  یچه فرزنِد پسر-اقامه شده که فرزنداِن فرزندان  لیدل»: دیفرمایم هینظر نیاستدلل بر ا یهم برا یثان دیشه

ً یحق -یچه فرزنِد دختر از  یکیهم صحت سلب است که  گرید لیچون عرف و لغت بر آن دللت دارد و دل ستندیفرزند ن قتا

هم  گرید لیبلکه فرزنِد فرزند من است؛ دل ستی: او فرزند من نمییبگومورد صادق است که  نیعالئم مجاز است؛ چون در ا

است و برعکس آن عالمت  قتیکه عالمت حق شودیبه ذهن متبادر م واسطهیاست که از اطالق لفظ فرزند، تنها فرزند ب نیا

است که دللت بر شمول  یگرید یخارج لیدل ایآن دارند، بخاطر اجماع  ریهم که دللت بر حرمت و غ یمجاز است. احکام

 .2«وجود ندارد یهم اشکال نهیبا وجود قر یمجاز یآنها دارد؛ در صحت حمل بر معنا

ان را عنو یقیدانسته است اما صدق حق کینزد یجواهر هم استعمال لفظ فرزند در فرزنِد فرزند را، به درست صاحب

م زنِد فرزند هاستعمال کرد که شامل فر ییکه بتوان لفظ فرزند را در جا ستین دیبع»: دیگویم شانیکرده است؛ ا یبر آن، نف

 ا واسطه است. هرچند در فرزنِد فرزند ب ،استتولد  ای دارند که حاصلرابطه بشود، بخاطر اشتراک آنها در

 واسطهیدر فرزنِد بکه، لفظ فرزند  انیب نیاند به او مجاز راجح  دانسته قتیحق نیمسئله را از فروع تعارض ب نیا یبرخ

 یمعنااراده  نیاعم است، بنابرا یآن در معنا یمجاز راجح است، چون استعمال غالب اعم از آن، یاست اما در معنا قتیحق

 .3«اشکال است یدارا هینظر نیدارد؛ اما ا حیترج هینظر نیبنابر ا ،اعم

به  دید، باو مجاز باش قتیحق د،یشک و ترد نیکه دو طرف ا یاست، و تا زمان دیشک و ترد نجا،یمراد از تعارض در ا :اقول

 ینه معنا نجاست،یپس محل نزاع ا کند،یرا مشخص م یقیحق یرجوع کرد که معنا یبه عالئم دیبا یعنیعالئم آن مراجعه شود 

چراکه  میجوع کنر هیاعم از آن و فرزنِد فرزند تا به اصول لفظ ایاست  واسطهیفرزنِد ب ،ادمر نکهیو شک در ا یمراد استعمال

 اعم است. یمعنا نجایهمه اتفاق نظر دارند که مراد در ا

 

 دهیبرگز ها ینظر
 واسطهیلفظ فرزند، اختصاص به فرزند ب یالفاظ عرف است و ظاهر، آن است که معنا لیمرجع مشخص کننده مدال

 یرزند به کسفظهور است چون  نیشاهد بر هم زین یوضع لغو ست؛ین یل محاوره مخفظهور بر اه نیطور که اهمان ؛دارد

اند، کرده انیا برنظر  نیاست؛ اکثر علما هم هم واسطهیفرزند ب صهم مخت نیآمده باشد و ا ایکه از نطفه او به دن شودیگفته م

 شد. انیب یو محقق نراق یثان دیمثل شه یکه از بزرگانهمچنان

بر فرزند فرزند صادق نباشد؛ چون استعمال اعم از  ،که استعمال لفظ فرزند شودیمطلب باعث نم نیحال، ا نیبا ا اما

طور که خاص است همان لیبه دل یتوسعه در استعمال هم گاه رد؛یدر مجاز صورت گ نهیهمراه با قر تواندیاست و م قتیحق

است که دللت بر شمول فرزنداِن فرزندان هم  یاهیحال نها یقر وجود» طرخاهم به یمسئله صورت گرفته است و گاه نیدر ا

تا هر » ای« تا هر مقدار که بال رود»که گفته شود:  ییاست، مانند جا هیمقال ،نهیهم قر یگاه هاشم؛یبر بن فمانند وق ؛کندمی

و  ،ندارد واسطهیکه او فرزند ب میو ما بدان «یفرزندان فالن یوقف است برا نیا» دیکه بگو ییدر جا ای« رود نییکه پا ینسل

که  یو شامل اولِد اولد تا هر مقدار شودیآن عمل م یبه مقتضا شود، دایپ یانهیاگر قر نی. بنابرانیمانند ا هیمقال یهانهیقر

 .4«در آن باشد یاشکال نکهیبدون ا شودیبرود هم م نییپا

طور که در اثبات شده بود، همان یخارج لیبوده که با دل یموارد خاص لیاول را قائل شدند به دل هیکه نظر یکسان

 ،کرد که یامر هم چشم پوش نیاز ا دیمطلق باشد؛ و نبا تواندیکالم آنها نم جهینت نیشد، بنابرا انیب یقرآن اتیاستدلل آنها به آ

و  گران؛یبر د نیدادن امام حسن و امام حس لیاست مانند تفض یدتیمسئله عق کی ه،یظرن نیاز علل قائل شدن آنها به ا یکی

آنها هم شامل که  ،مورد گفته شده است نیکه در ا-سهم اولد دختر با تفاضل  میاست مثل تقس یفقه یهم علت آن حکم یگاه

                                                
 .۳۶۴ /۱۱. مجمع الفائدة و البرهان:  1
 .۱۲۷-۱۳/۱۲۶. مسالک اِلفهام:  2
 .۱۱۹-۱۱۸ /۳۹. جواهرالکالم:  3
 .۵/۳۹۲ام: .مسالک اِلفه 4
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چون،  میندار جینتا نیبه ا اجیاحت ه،یقض نیا یدادن کبرا انیجر یحال ما برا نی؛ با ا-شوندیم« أولدکم یهللا ف کمیوصی» هیآ

آن  یقیدخول حق یبه معنا ،یمورد در حکم کیگفت که شمول  توانیم نیثابت خواهد شد؛ بنابرا یگریبا ادلها د هیقض نیا

ً یحق کهینازل منزلها آن موضوع شود درحال تواندیبلکه م ست،یمورد در موضوع ن بلکه  نباشد؛ ضوعآن مو قیاز مصاد قتا

 یاجیاحت گریبود، د یقیحق یمورد، همان معنا نیباشد و اگر ا یقیحق یداشتن آن با معنا رتیمغا لیدل تواندیمورد م کی لیتنز

 است. یچراکه ترتب حکم بر موضوع قهر شدینم لیبه تنز

بر خالف حکم کبرا در مورد یک عکس این مطلب هم صحیح نیست، یعنی اشتباه است که با وجود دلیل خاصی 

اند که بر فرزند دختر مورد سید مرتضی نقل شده که ایشان قائل شده رطور که دار داشت؛ همانمصداق، باز هم بر کبرا اصر

کند، چون این نظریه دربارها کسی که مادرش علویه باشد اقتضا دارد که او را به سادات منتسب حقیقتاً عنوان فرزند صدق می

 کنیم و قائل شویم که استحقاق حق سادات را هم دارد.

خاطر همینبهشود؛دربارها مصادیقی است که شامل آن می ،هانظار در این مسئله بخاطر اختالف زوایا و دیدگاهاختالف ا

یای مختلفی که در این مسئله به نظری دیگر را بخاطر زوا ،نظری را انتخاب کرده و در جایی دیگربینیم فقهی در جایی می

 خورد، برگزیده است.چشم می

أثیر آن بحث تیعنی وارد نکنیم فرزند بر فرزنِد فرزند صدق  در کبرای مسئلها  ،است که این نزاع رابنابراین صحیح آن 

تأثیر  در کبرای این مسئله قهری و صد در صدی ندانیم؛ چون جریان کبرا، وابسته به عوامل مختلفی است که در آن ،را

جای یان دیگر، جانشینی فرزنِد فرزند بهبرزند در ارث یا به یعنی ترتب احکام فرزند بر فرزنِد ف–گذارد؛ اما صغرای قضیه می

ثابت شده است، چه بگوییم فرزنِد فرزند، حقیقتاً فرزند است یا مجازاً؛ حتی حکمی که  با دلیل خاص -فرزند در استحقاق ارث

هایی که از همانند واسطه یعنی بنابر مبنای ارث بردن فرزنداِن فرزندان–قصد اثبات آن را بنابر صدق حقیقی  سید مرتضی

 شدندـ داشت هم، دارای دلیل خاص است.طریق آنها متصل می

-اندیعنی نزاع را در کبرا داخل نکرده–اند برخی بزرگان هم بخاطر دلیلی که بیان شد، همین روش را در پیش گرفته

کرد، همین روش جود اجماع، فرقی نمی؛ برخی هم بخاطر ترددی که بین این دو نظریه داشتند و چون حکم مسئله، بخاطر و

خاطر تا هر مقدار که پایین برود، یا به -یعنی فرزنِد فرزند–شمول اسم فرزند بر او »گوید: می اند. شهید ثانیرا در پیش گرفته

آن اختالف اجماعی است که در این مسئله وارد شده است؛ هرچند که در غیر  خاطر حقیقت بودن معنا در این مورد است یا به

 .1«شده است و در آن بحث است

فرزند صادق است، بلکه در شرح شرائع،  ظاهراً در این مقام، عنوان فرزند بر فرزندِ » گوید:هم می محقق اردبیلی

بر آن ادعای اجماع شده است؛ فضل هم بر آن اشاره کرده است؛ در کافی گفته است: فضل گفته است: یکی از دلیل اشتباه 

جز واسطه شخص در تمامی احکام بهدختر را همانند فرزندان بیفرزندان آنها قوم در ارث فرزندان دختر این است که کردن 

فرماید اند: همسر پسر دختر بر مرد حالل نیست چراکه خداوند میاند و گفتهاند و بر این مطلب اجماع کردهارث قرار داده

 2الخ.« ْن أَْصاَلبِكُمْ َوَحاَلِئُل أَْبنَائِكُُم الَِّذیَن مِ »

 3«.خاطر مجاز راجحدر اینجا فرزنداِن فرزندان، یا حقیقتاً فرزند هستند یا به»هم گفته است:  صاحب ریاض

بخاطر صدق حقیقی فرزند؛ پس »هم در مسئله تقسیم سهم ارث فرزندان دختر با تفاضل گفته است:  صاحب جواهر

خاطر اجماعی شود ولو بهخاطر آنکه مراد از آنها در اینجا شامل آنها هم میشوند و بهمی« یوصیکم هللا»آنها هم داخل در عموم 

از آنچه از یک والدین باعث محجوب شدن  ،آنها به اعتراف خصم که از برخی بر این مطلب، حکایت شده است؛ به همین دلیل

 .4«شوندشوند و همچنین باعث محجوب شدن زوجین از نصف و ربع میششم ارث اضافه بیاید، می

یعنی در این مورد تا سخن خود را به طور مطلق « اینجا»اند بر کلمه باید به این نکته توجه کرد که آنها تمرکز داشته :اقول

 یان نکرده باشند.ب
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 تصالح بین دو گروه:
های متعددی ضعممکن است بتوانیم فروضی برای تصالح بین دو نظریه بیان کنیم؛ مثالً احتمال بدهیم که برای این لفظ و

حسب موارد مختلف، به صورت متفاوت، این لفظ را به ،متعددی است که صورت گرفته است که ناشی از وجود عرفهای خاِص 

اند که شامل فرزنِد ضع کردهوهای متفاوت، برخی برای لفظ فرزند در بحث ارث معنایی اند؛ در میان این عرفوضع کرده

؛ ب افراد، بر مبنای قره صورت کلی مشکک بین افراداند، هرچند بفرزند هم بشود، یعنی این لفظ را برای جامع وضع کرده

شوند و تقدم برخی و محجوب شدن برخی از خاطر قرابت بیشتری که دارند، مقدم میبرخی بر برخی دیگر به ،که بنابر آن

ای صورت گرفته است که از آن، اختصاص لفظ گونهمقتضیات این معنا خواهد بود؛ در برخی دیگر از این عرفها، وضع به

طور که در چون مدالیل حقیقت و مجاز نسبی هستند؛ همان شود و منعی هم از آن نیست،یده میواسطه فهمفرزند به فرزند بی

دهند؛ دهند و اگر جداگانه بیایند یک معنا میگویند که اگر با هم بیایند، دو معنای متفاوت میچنین می« فقیر و مسکین»معنای 

ایط و احوال مختلف، متعدد خواهد های مختلف و شرحاظل حسب فرض معانی حقیقی است، اما با توجه بهتمامی این موارد به

 شد.

گذارد؛ اگر از عرف، معنای حقیقی فرزند را بپرسیم، توان مدعی شد که عرف هم بر صحت این فروض صحه میمی

وان دهد؛ شاید بتو مانند آن می ابستنامسئله وقف یا وصیت یا  دهد غیر از جوابی است که درجوابی که در مسئله ارث می

مده است و در آموارد مشابهی همانند آن، در فقه پیدا کرد، مانند حیوانی که به معنای ماسوای انسان در بحث طهارت و نماز 

 شود.شامل انسان هم میبنابر اطالقاتی که باعث حقیقت شدن آن در عرف متشرعه شده است، بحث بیع حیوان، 

واقع شده است؛ برخی بزرگان که با سید مرتضی در اطالق لفظ حقیقی ما هم در این مسئله مشاهده کردیم که این امر 

گوید: اند؛ صاحب مفتاح الکرامة میاند، با ایشان در بحث وقف موافقت کردهفرزند بر فرزنِد فرزند در اینجا مخالفت کرده

اند: اگر بر اند و گفتهت کردهبدان که برخی علما در باب وقف با سید درباره شمول حقیقی فرزند بر فرزنِد فرزند موافق»

شوند؛ این بزرگان عبارتند واسطه، فرزنداِن فرزندش هم داخل در آن وقف میفرزندانش وقف کند و نگوید برای فرزندان بی

 .1«از مفید، تقی، قاضی، ابن ادریس، محقق و شهید در لمعه و دیگران

 

 اقوال عامه در مسئله:
ین ما مخالف»در مقابل نظرات خودش، اقوال عامه را هم در این مسئله مطرح کرده است و گفته است:  سید مرتضی

اند نظر ما موافقت کردهبا  ،اند، برخی نیزاز عامه، با ما در شمول حقیقی عنوان فرزند، نسبت به فرزنِد دختر، مخالفت کرده

 «.شودی، فرزند خوانده مین رود، به صورت حقیقاند که فرزند پسر تا هر چه پاییو همه آنها قائل شده

شود اند، در صورتی به فرزنداِن فرزند، فرزند اطالق میاز برخی از آنها هم نقل شده که گفته»سپس فرموده است: 

ای موجود نباشد، و اگر باشد، این عنوان شامل آنها نخواهد شد. این سخنی عجیب است، چون اگر این واسطهکه فرزند بی

کند که دیگران هم باشند یا نباشند؛ هیچ کس هم در شمول اسمی بر افرادش چنین چیزی عنوان شامل آنها هم بشود، فرقی نمی

ند فرزنداِن فرزندان، در صورت اه؛ آنچه باعث شده آنها به این نظریه قائل شوند، این است که دیدرا رعایت نکرده است

ای که دللت بر تقسیم ارث بر اولد واسطه آیهکنند و در صورت نبود آن، بهواسطه، چیزی دریافت نمیحضور فرزند بی

واسطه شامل شوند؛ همین هم باعث شده که آنها تصور کنند که این اسم تنها در صورت نبود فرزندان بیدارد، صاحب سهم می

که درباره دایره شمول فرزند دارند و اشتباهی  توان آنها را از این تصور اشتباهیشود؛ اما این تصور اشتباه است و میآنها می

اگر اجماعی بر خالف اشتراک فرزند و فرزنِد فرزند  ،اند، به این بیان باز داشت کهترک اصول متعارف مرتکب شدهکه در 

  .2«شود، و با وجود اجماع، این ظاهر تخصیص زده میآن را داشتظاهر اقتضای در ارث منعقد نشده بود، 

طور که در بحث تصالح بین نظرات گذشت، این نظرات همان چونعی از قبول برخی مطالبی که نقل شد وجود ندارد، مان :اقول

عرف هم با آن همراهی کند، نه آنکه شرط قبول این نظرات، همسویی آنها با  ،امکان دارند، اما شرط قبول آنها این است که
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، طور که مرحوم سید مرتضی هم بیان کرده بودهمان ،شوندذکر شده ثابت میاحکام ذکر شده باشد، چراکه این احکام با ادلها 

 .شونداین مسائل با ادلها خاص خودشان ثابت می
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 واسطهارث فرزنِد فرزند با وجود فرزنِد بی
خاطر همینبرد؛ بهواسطه، فرزنِد فرزند ارث نمیعلیه در بحث ارث، این است که با وجود فرزنِد بیمتفق ازجمله احکام

های زیر توان استدللیمبدون آنکه لزم بدانند برای این حکم هم، استدللی مطرح کنند؛ با این حال  ،انداین حکم را بیان کرده

 را بر این حکم بیان کرد:

 عدلیل اول: اجما
توان به عنوان استدلل، برای این حکم مطرح کرد؛ بلکه حتی اجماع جمیع مسلمانان نیز بر هر دو قسم اجماع را می

این حکم، حکایت شده است؛ در صفحه ... تصریح سید مرتضی و تأیید آن توسط ابن ادریس هم بیان شد؛ مرحوم کلینی در 

شود، ال، در باب ارث، فرائضی قرار داده که با فرزند و والدین شروع میخداوند متع»گوید: ابتدا کتاب ارث فروع کافی می

آنها که خودشان با مورث متصل هستند نه آنکه بواسطه دیگران به مورث متصل شده باشند؛ با وجود این گروه، هیچ کس 

رسد اشد، تمام مال به او میجز یک نفر حاضر نبهب ،همراه آنها ارث نخواهد برد مگر شوهر و زن؛ و اگر کسی از این گروه

، شودهمراه او مشمول ارث نمی -واسطه دیگری به او متصل استنیست و بهمتصل  میتواسطه به که بی-و هیچ کس دیگری 

شوند؛ فرزنِد فرزند جانشین فرزند می ،به دلیل اجماعی که منعقد شده که ؛مگر کسانی که خداوند برای آنها سهم قائل شده است

بلکه اجماع به هر دو »گوید: . مرحوم صاحب جواهر هم می1«اجماعی است و در میان امت، اختالفی در آن نیستاین حکم 

 .2«توان ادعای ضرورت مذهب را بر این حکم کردحتی می ،قسمش بر این مطلب منعقد شده است بلکه

 توان این دلیل را رد کرد به اینکه:می :اقول

است که همه « اِلقرب یمنع اِلبعد»اند که مدرک این اجماع، قاعده برخی تصریح کردهاین اجماع مدرکی است؛ چون .1

 م در این مسئله وجود دارد.عالوه بر این، نصوص دیگری هآن را قبول دارند؛

طور که همان–اجماع یک دلیل لبی است و اگر شکی نسبت به دلیل آن عارض شود یا معارضی برای آن ایجاد شود .2

شود و این قدر متیقن هم در اینجا دللت بر محروم شدن فرزنِد فرزند ن اجماع اخذ میبه قدر متیق -هد آمدبیان آن خوا

 تر است.ورث نزدیکمواسطه از فرزنِد فرزند به واسطه دارد؛ چون فرزند بیبا وجود فرزند بی

ر این اطالق منعقد شده جماع باجماعی تمسک کنیم چون اتوان به اطالق حکم اشکال: ممکن است قائل شویم که می

 است.

خواهند شد،  جواب: ما منکر انعقاد اجماع بر اطالق نیستیم اما این اجماع، چیزی اضافه بر قاعده و روایاتی که بیان

 ندارد.

توان مورد مناقشه قرار داد؛ چون خود سید مرتضی که این اجماع را حکایت کرده نسبت اجماع به مسلمانان را هم می

واسطه مواردی را هم به نقل از عامه ذکر کرده است که بنابر آن قائل به توریث فرزنِد فرزند با وجود فرزند بیاست، 

از مواردی که امامیه در آن نظری اختصاصی دارند این است که آنها قائل هستند اگر کسی از »گوید: می اند؛ مثالً شده

جا گذاشت، دو سوم ارث متعلق به دو دختر همراه فرزنِد فرزندی از خود بهه دنیا رفت و دو دختر و یکی از والدین، ب

شود و یکی از والدین است و بقیه ارث هم به دو دختر و یکی از والدین داده میاست و یک ششم ارث هم متعلق به 

مانده اند یک ششم باقیگفتهاند و فرزند، نخواهد بود؛ بقیه فقها در این حکم با امامیه مخالفت کرده سهمی برای فرزندِ 

واسطه از دیگر احکامی که مختص امامیه است این است که فرزند بی»؛ و همچنین گفته است «برای فرزنِد فرزند است

کند که او، دختر باشد یا پسر؛ بقیه فقها در این حکم با کند و فرقی نمیتر از خود را از ارث محروم میهای پایینگروه

 . 3«برندواسطه ارث میاند که فرزنداِن فرزندان هم با وجود دختِر بیاند و قائل شدهکردهامامیه مخالفت 

گوید که بنابر مذهب ما، او واسطه میمرحوم صاحب جواهر درباره حکم سهم ارث فرزنِد فرزند با وجود دختر بی

برد چرا که آنها قائل واسطه ارث میراه دختر بیبرخالف عامه که معتقد هستند که فرزنِد فرزنِد به هم»برد اجماعاً ارث نمی
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آنها قائل هستند خویشاوند دورتر با وجود خویشاوند »؛ در کشف اللثام هم از عامه نقل شده است که 1«به مبنا تعصیب هستند

بود و بقیه  پسر خواهد ی دخترِ برد؛ اگر میت دارای دختِر پسری و دختر پسِر پسری باشد، نصف ارث براتر ارث مینزدیک

 ؛ البته این موارد بسیار زیاد هستند که در عنوانی خاص بیان خواهند شد. ان شاء هللا.2«هم یک ششم

اند که از آنجا که روایت صحیحه ابن حجاج موافق با نظرات برخی در ادامه خواهد آمد که مرحوم شیخ اعتراف کرده

 عامه است لزم است تا آن را حمل بر تقیه نماییم.

ویشاوند ختوان نظرات عامه را هم پذیرفت به این بیان که، دلیل اجماعی که برای عامه حاصل شده است و طبق آن می

برند، بخاطر استحقاق اولویت آنها نیست، بلکه بخاطر تعصیب است؛ در ادامه بیان بیشتری از این احتمال ذکر دورتر ارث می

 خواهد شد. ان شاء هللا. 

 

 «اِلقرب یمنع اِلبعد»دلیل دوم: قاعده 
ضافه شود که فرزند این قاعده از قواعد مسلم باب ارث است و ادله آن نیز بیان شد؛ البته باید این صغرا هم به آن کبرا ا

ها پدر یا مادر اینها نباشند. این همان دلیلی است که اجماع تر است، حتی اگر آننزدیک واسطه مطلقاً نسبت به فرزنِد فرزند،بی

 ن منعقد شده است.بر آ

 : قابل ایراد استاین دلیل هم اشکالت ذیل بر 

واسطه، فرزنِد فرزند را به جای او قلمداد کرده است؛ در این صورت، شارع مقدس، در صورت فقدان فرزند بی.1

در شود و واسطه می، همان حکم فرزندان بیشوند و حکم آنها همواسطه را دارا میفرزنِد فرزند، مرتبها فرزندان بی

شود و بنابر آن دیگر فرزندان نها ملغی میآ گیرند؛ در این صورت عنوان سابق ازواسطه قرار میجایگاه فرزند بی

واسطه هستند، قرب بیشتری نخواهند واسطها حقیقی، از این فرزندانی که از منظر جایگاه و حکم همانند فرزندان بیبی

د شد؛ در ادامه و در ضمن بیان روایات تنزیل تنزیل دارد، رتبها آنها یکی خواه واسطها روایاتی که دللت برداشت و به

 و در مواردی دیگر، این نظریها مهم که در مقابل قول مشهور قرار دارد، بسط داده خواهد شد.

بتوان هر ن آعمومیت این قاعده قابل تخصیص است؛ به بیان دیگر، اطالق این قاعده ثابت نشده است تا با استدلل بر .2

الجمله ثابت توان گفت که اطالق آن فیتری را بر هر خویشاوند دورتری، مقدم داشت؛ بلکه تنها میخویشاوند نزدیک

توان گفت: این قاعده یک دلیل لبی به بیانی متفاوت میشده است؛ بنابراین استدلل بر آن در بحث ما صحیح نیست. 

را بر آن موارد جاری ساخت؛ از  شکوک تمسک کرد و حکم قدر متیقنتوان به اطالق آن در موارد ماست پس نمی

آید و قائل همین روست که خروج فقها از این مسئله اجماعی که ادله آن هم ضعیف است، بر آنها سخت و گران نمی

 طور که در ادامه خواهد آمد.اند. همانبه تخصیص این قاعده در برخی موارد شده

کنیم، یکی از موارد خروج از این قاعده است ای که دربارها آن بحث میمسئلهد شد که حکم بلکه به زودی روشن خواه

اند که که در یک رتبه قرار دارند با این حال چگونه گفتهشوند درحالیواسطه در ارث شریک میچراکه والدین با فرزندان بی

اما والدین  رسندمیفرزندان، با واسطه به میت  فرزندانِ که شوند درحالیبا فرزنداِن فرزندان در میراث شریک میوالدین 

مر اهمین تر است؟ واسطه به او متصل هستند؟! آیا این غیر از ارث بردن خویشاوند دورتر با وجود خویشاوند نزدیکبی

طور که مانباعث شده که شیخ صدوق و برخی دیگر، ارث بردن فرزنداِن فرزندان را مشروط به عدم وجود والدین کنند؛ ه

 در فرع اول از فروع اختالفی به این مسئله خواهیم پرداخت.

؛ والدین با فرزندان «مساوِی مساوی یک شیء، در قوها مساوی با آن شیء قرار دارد»اند که به بیان دیگر: علما گفته

صورت عدم وجود فرزند واسطه در یک رتبها مساوی هستند و در ارث با هم شریک هستند و فرزنداِن فرزندان، در بی

واسطه شود که فرزنداِن فرزندان با فرزندان بینتیجه آن می ،گیرند؛ بنابراینواسطه، با والدین در یک رتبه مساوی قرار میبی
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که توان اعتراف به همین نکته را مشاهده کرد درحالیدر یک رتبه مساوی قرار دارند. در بیان مرحوم کلینی هم که نقل شد، می

 حکم خالف قاعده است و ثبوت آن بخاطر وجود اجماع بر این حکم است. این

عده با این مورد اعتراف کرده است؛ ایشان در تعلیقی که به کالم مرحوم صاحب جواهر هم به تخصیص خوردن این قا

و این ضابطه »گوید: میکند و محقق داشتند ضابطها محجوب شدن از اصل ارث را، رعایت میزان قرب وراث به میت بیان می

تر است را ندارد خاطر فقدان پدر، به منزلها او قلمداد شده، با پدری که از او نزدیکمنافاتی با اشتراک فرزنِد فرزندی که به

خاطر فرموده همینچراکه شارع او را به جای پدرش قلمداد کرده است و او به مالک قرب و بعد از دیگران اعلم است، به

مراد از این آیه هم آن نیست که مرجع بیان اقربیت اوست « اُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُْم َل تَدُْروَن أَیُُّهْم أَْقَرُب لَكُْم نَْفعًا ۚ فَِریَضةً ِمَن َّللاَّ آبَ »است: 

ی بلکه مراد این است که حکم اقربیت عرفی است تا زمانی که حکمی بر خالف آن از ناحیه شارع صادر نشده باشد؛ مثل حکم

 .1«درباره فرزنِد فرزند نازل شد و او را در رتبه فرزند قلمداد کرد و با والدین در ارث شریک دانست

نزد فقها  گرید ،نظرات نینظرات اشاره کرد که در آنها با قاعده مخالفت شده است؛ البته ا یتوان به برخیم نجایدر ا

 کندیم تیکفا میاثبات آنچه ما گفت یکه برا دهدیفقها را نشان م یانظار برخ ،نظرات نیا انیحال ب نیاما با ا ستندیمطرح ن

 در مخالفت با قاعده نخواهد بود. یباشد، مانع داشتهوجود  یکه اگر مقتض دهدینشان م یعنی

است که  یاز جمله احکام ،ترکینزد شاوندانیواسطه خودورتر به شاوندانیمنع خو» دیگویم ةمفتاح الکرام صاحب

هم  یقوال شاذ و نادرا نجایقاعده خارج شده باشد؛ در ا نیاز ا لیواسطه دلاصحاب ما بر آن اتفاق نظر دارند مگر آنچه به

 .شودیاعث منع فرزنِد فرزند از ارث مب -دِر پدرپ-که جد  فتهبه آن حکم کرده و گ ونسیوجود دارد مانند آنچه 

 یبرا ماندیم یگذاشته باشد آنچه از سهم شان باق یرا از خود به جا نیر و والددخت کیمیت هم گفته است: اگر  یابوعل

ششم  کیاگر فرزند و جدش موجود باشند سهم جد  اینهاست؛ و اگر فرزنِد فرزند و جد او موجود باشند آ -د و جدهج-اجداد 

م چهار کیبگذارد، سهم همسرش  یو  فرزند فرزندش را از خود به جا همسرش ،یاست. مرحوم صدوق هم گفته  اگر خانم

 نیا توانیو صدوق هم م دیکلمات مرحوم مف یفرزند فرزند است. در بعض یارث برا یششم است؛ و باق کیو سهم جدش 

پدر از ارث  ییِ شدن دا وبحجباعث م ن،یوالد ییِ اند که پسِر دامطلب را مشاهده کرد که در مسئله عمو و پسرعمو، قائل شده

 .شودیم

ده مخالفت شاما آنچه در کتاب اوست با آنچه از او نقل  شوند؛یم کیبا جده در ارث شر ییل هم نقل شده که دافض از

 دارد.

رتبها فرزنِد برادر قرار داده است چرا که از نظر تعداد رتبها جده و عمو را همهم نقل شده که او عمه را هماز یونس 

درباره فرزنداِن دختر  از سعد بن ابی خلف هم نقل شده است که: از امام کاظم مساوی هستند؛ ،دارندمیت هایی که با واسطه

ال کرد: حضرت فرمودند: سهم جد یک ششم است و باقی ارث برای فرزنداِن دختر است و جد سوا
؛ ابن فضال هم گفته است: 2

ود دارد و اینکه توجهی به این اقوال اصحاب اجماع دارند بر ترک عمل به آن و اقوال دیگری که اجماع بر شاذ بودن آنها وج

 طور که تبیین تمامی این مطالب إن شاء هللا خواهد آمد.نکنند، همان

فرزنداِن پسر با دختر فیه، نظرات مختلف و مذاهب بسیاری دارند؛ مثالً برخی قائل به سهیم شدن عامه هم در مانحن

اند و ابن مسعود اند و برخی دیگر، مادِر پدر را با پدر سهیم دانستهتهاند و برخی مادِر مادر را با پدر سهیم دانسدر ارث شده

 3«.هم دختران، فرزندان مذکر پسر را سهیم دانسته است

 :تسیبر آن ن یلیچرا که دل ستیاز اشکال ن یصغرا خال نییحال تع نیبا ا م،یاگر اطالق قاعده را هم قبول کن.3

 نیا ،است قنیآن چه قدر مت ؛باشد ترکیواسطه مطلقاً نسبت به فرزند فرزند نزد یفرزند ب میدانینم چون .أ

 هیکه در عام به شبهه مصداق ستین زیو جا ستیمعلوم ن هیاست اما در مورد بق کتریاست که پدر آنها نزد

و  مباشر آنهاست یهاقرب فرزند فرزند همانند قرب واسطه ،که است  قائل شده یمرتض دی. سمیتمسک کن

                                                
 .۳۹/۷۵. جواهر الکالم:  1
؛ این حدیث در ضمن مصدری که از آن نقل شده، آمده است و ال صحیح ۱۰، ح۷. وسائل الشیعة: کتاب ارث، باب میراث والدین و فرزندان، باب  2

 بیان کرد، چون این حدیث خودش یک دلیل مستقل است؛ و روایت هم معتبر است.نیست که آن را در ضمن اقوال فقها 
 .۱۶۷-۱۷/۱۶۶. مفتاح الکرامه:  3
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 نیهم در آنچه نقل شد، هم سیابن ادر ؛شدیم میتقس یآنها به صورت مساو نیارث ب ،نبود یاگر اجماع

 کرده است. دییمطلب را تا

 نیهم ،ارثکه مالک تقدم و استحقاق در یدرحال ؛کرده است فیرا ن تیبه اقربعلم ما  ،متعال هم خداوند .ب

ْبَناُؤُكْم » دیفرما یخداوند متعال م ؛دیایخصوص ب نیدر ا یلیمگر آنکه دل ،است تیاقرب
َ
آَباُؤُكمْ َوأ

 
َ
ْقَرُب َلُكْم َنْفًعاَل َتْدُروَن أ

َ
اضافه  دیمطلب به را هم با نیا1«اَللَّ  ِمنَ  َفِريَضةً  يُُّهْم أ

 دارد. تیبه حسب قاعده در ارث اولو ،باشد شتریکرد که آنکه نفعش ب

رف عبه اعتبار آنکه مرجع فهم مدالیل الفاظ –اگر برای مشخص کردن معنای اقربیت به عرف رجوع کنیم  .ج

تر کند بلکه گاهی فرزنِد فرزند را از خود فرزند، نزدیکیید نمیاین صغرا را تأ ،بینیم که عرفمی -است

 ان موجود نباشد.که پدرشطور که در برخی مثالها آمده است، خصوصاً درصورتیداند؛ همانمی

؛ علما در تعیین به آن رجوع کرد، وجود ندارد؛ مانند بحث مادر هنگام شک در تعیین اقرب اصلی که بتوان  .د

کدام، اما هیچ ،انداند و اصولی برای مشخص کردن معنای اقرب ذکر کردهاصلی برای این بحث اختالف کرده

ر صفحه ... ا زشیخ کلینی نقل شد، رجوع کنید که گفته بود، توانید به آنچه د، مثالً می2خالی از اشکال نیستند

شوند مانند والدین و فرزندان او؛ اما آنها با واسطه با او مرتبط میاولین رتبه در ارث، کسانی هستند که بی

واسطه، با والدین میت در ارث این مسئله برخورد کردند که فرزنِد فرزند در صورت عدم وجود فرزند بی

شوند. این مشکل در خالل کلمات شیخ کلینی زمانی که آنها با واسطه به میت مرتبط میشوند درحالییسهیم م

تواند اشکال را برطرف کند کند؛ اما این دلیل نمیشود که او دلیل این اشتراک را اجماع نقل میظاهر می

نظر هستند، ارث بردن او هم دلیل شیخ صدوق و کسانی که باهمینچراکه این مورد، نقضی بر آنهاست؛ به

 اند. چنانچه إن شاء هللا خواهد آمد.فرزنِد فرزند را مشروط بر عدم وجود والدین دانسته

حال تمام آنها ارث کند، بااینتر از برخی دیگر معرفی میبرخی روایات معتبر که برخی ارحام را نزدیکوجود .4

شود و افرادی که از نظر قرب و بعد متفاوت مانع ارث نمی ،حالراینبرند؛ چراکه رتبها آنها یکی است؛ اقربیت هم دمی

 شوند.هستند، در ارث سهیم می

ِ َعلَْیِه اَلسَّالَمُ : بِْنُت اَِلْبِن أَْقَرُب »گوید: )از جمله این روایات( صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که می قَاَل أَبُو َعْبِد َّللَاَّ

 .3«ِن اِْبِن اَْلبِْنتِ مِ 

تر است، صحیح نیست آنچه این خبر بر آن دللت دارد که دختر پسر از پسر دختر، نزدیک»گوید: مرحوم شیخ می

، با او در ارتباط هستند، پس رسدمیواسطه به میت واسطها آنکه بیچون رتبها آنها یکی است چراکه هر یک از آنها به

روی تقیه  دچار اشتباهی از ناحیه راوی شده باشد یا آنکه از ،میزان نزدیکی آنها یکی است؛ پس ممکن است که روایت

 «.با مذهب برخی عامه سازگار است صادر شده باشد چراکه

خاطر ممکن است که دلیل اقربیت را به»است اند؛ صاحب وسائل گفتهبرخی برای این روایت وجهی ذکر کرده :اقول

 «.شود که دو برابر سهم دختر استرا صاحب می تر در دختر پسر بدانیم؛ چون او ارث پدرشسبب قوی

دهندها تفاوت در میزان نزدیکی است؛ برخی در رد نظر تفاوت در ارث نشان ،اند به اینکهبرخی این احتمال را رد کرده

تر بودن جز نزدیکدلیلی به ،و این تفاضل در ارث»این توصیف صحیح نیست  ،اند کهشیخ دربارها این روایت، گفته

تر پسر نسبت به پسر دختر ندارد چراکه مالک تقدم و اخذ سهم بیشتر در ارث، چیزی جز این نیست که نفعشان دخ

تر باشد؛ خداوند متعال در مالک تقدیم برخی وراث بر بعضی دیگر و باشد نه آنکه رتبها آنها نزدیک ]بیشتر[ترنزدیک

ِ ۗ آبَ »فرماید: بیشتر بودن سهم برخی نسبت به بعضی دیگر می اُؤكُْم َوأَْبنَاُؤكُْم َل تَدُْروَن أَیُُّهْم أَْقَرُب لَكُْم نَْفعًا ۚ فَِریَضةً ِمَن َّللاَّ

َ َكاَن َعِلیًما َحِكیًما  .4«إِنَّ َّللاَّ

                                                
 «. شما نمى دانید پدران و فرزندانتان كدام یك براى شما سودمندترند»؛ ۱۱. نساء:  1
 .۱۳/۱۱. رک: مسالک الفهام:  2
 «.تر استدختر پسر از پسر دختر نزدیک. »۸، ح۷والدین و فرزندان، باب، کتاب ارث، ابواب ارث ۲۶/۱۱۳. وسائل الشیعة:  3
 «.و حكیم است دانید كه از پدران و پسرانتان كدام یك شما را سودمندتر است. اینها حكم خداست، كه خدا داناو شما نمى. »۱۱. نساء:  4



25 

 

بِْنت  َو بِْنِت اِْبن  َسأَْلُت أَبَا اَْلَحَسِن َعلَْیِه اَلسَّالَُم َعِن اِْبِن »گوید: )روایت دیگر( صحیحه محمد بن أبی نصر است که می 

 1«.ِاْبنَةُ اَِلْبنِ »قَاَل قُْلُت فَأَیُُّهَما أَْقَرُب قَاَل « أَْن یُْعِطَي اَْلِمیَراَث اَِْلَْقَربَ  اإِنَّ َعِلی اً َعلَْیِه اَلسَّالَُم َكاَن لَ یَأْلُو»قَاَل 

َ »هم آمده  در روایت یزید کناسی از ابی جعفر كَ َو أَُخوَك ِِلَبِیَك أ َو »و در همین روایت آمده « ْولَى بَِك ِمْن أَِخیَك ِِلُم ِ

هِ  َك أَِخي أَبِیَك ِِلُم ِ َك أَِخي أَبِیَك ِمْن أَبِیِه أَْولَى بَِك ِمِن اِْبِن َعم ِ  .2«اِْبُن َعم ِ

ر به تنهایی واسطه پده بهک -ثل برادر، عمو و فرزندانشانم-اولویت کسانی »صاحب وسائل در اینجا گفته است:  :اقول

 ،این نکته« واسطه مادر به تنهایی به فردی مشخص تقرب پیدا کرده باشند به معنای زیادی ارث آنهاستبر کسی که به

شود، در صورت وجود کسی که با والدین به تنهایی تقربش ثابت می ،که با پدر، کسیبا توجه به آن مطلب است که

 ماند.ه داشته باقی میکشود بر استحقاقی یو کسی که با مادر تقربش ثابت مشود شود، از ارث ساقط میتقربش ثابت می

تر مقدم بر هر خویشاوند دورتری باشد، با اشکالی که بیان شد و گفتیم اطالق این قاعده بر اینکه هر خویشاوند نزدیک.5

انی که ین اصل به لحاظ کسمالکهای این اقربیت، اضافی و نسبی است، یعنی ا ،این مشکل مواجه است که گاهی اوقات

بردند بیان شده است نه به صورت مطلق؛ یعنی با این قاعده، استحقاق واسطه امثال ولء و هجرت و نصرت، ارث میبه

اند، واسطه اصل خویشاوندی لحاظ شده است که در مقابل آن موجبات دیگری از ارث وجود داشته که منسوخ شدهبه

واسطه بعضی دیگر نیست؛ بنابراین ممکن است که دن برخی از خویشاوندان بهپس این قاعده درصدد محجوب کر

، خصوصاً در بعضی از خویشاوندان در استحقاق ارث متفاوت باشند، بدون آنکه باعث محجوب شدن دیگران شوند

 جایی که مراتب ارث با هم نزدیک باشند مثل بحث ما.

کر که به زودی ذ-آمده و از تطبیق این قاعده به صورت مطلق و بدون رجوع به برخی اصول  آنچه در بیان ائمه.6

جداد از ارث مراجعه ابر ابان در روایت روزی  توانید به نهی امام صادقاند؛ به عنوان نمونه مینهی کرده -کنیممی

 کنید. صفحه... .

توان از دللت برخی روایات بر قاعده و ظهور آنها شد، نمیانصاف آن است که، به رغم تمام مناقشاتی که ذکر  :اقول

ِحِم »که در آن آمده:  پوشی کرد؛ مانند صحیحه أبی أیوب از امام صادقدر قول مشهور چشم َو كُلَّ ِذي َرِحم  بَِمْنِزلَِة اَلرَّ

اما با این حال، برخی از مناقشات هم بر این قاعده وارد  3«ْنهُ فَیَْحُجبُهُاَلَِّذي یَُجرُّ بِِه ِإلَّ أَْن یَكُوَن َواِرٌث أَْقَرَب إِلَى اَْلَمی ِِت مِ 

هستند مانند مساوات فزنداِن فرزندان با فرزندان از منظر حکمی و تنزیلی و آنچه در نفی مالک اقربیت گفته شد و مانند 

 آن.

 دلیل سوم: نصوص
کر کردیم ذ ،قربادیگر آیاتی که در استدلل به قاعده تقدیم برخی از این نصوص عام هستند، مانند آیه أولوا اِلرحام و 

 کرد، پذیرفتیم. که دللت بر تقدم فرزند بر فرزنِد فرزند می ،بعد از آنکه صغرای این قاعده را

 برخی دیگر از این نصوص خاص هستند و دللت بر مسئله ما دارند مثل:

 . 4«بَنَاُت اَِلْبنَِة یَِرثَْن إِذَا لَْم یَكُْن بَنَاٌت كُنَّ َمَكاَن اَْلبَنَاتِ : » دهللااز عبد الرحمن بن حجاج از أبا عبصحیحه ابن محبوب .1

 واسطه باشد.مراد از دختران، مطلقاً فرزندان بیاستدلل به این روایت به این بیان است که، 

                                                
ال کردم؛  از امام رضا. »۹، ح۷ب، کتاب ارث، ابواب ارث والدین و فرزندان، با۲۶/۱۱۳. وسائل الشیعة:  1 درباره پسر دختر و دختر پسر سوا

تر است؟ فرمودند: دختر گوید، گفتم: کدامیک به میت نزدیککردند؛ میتر کوتاهی نمیگاه در اعطای ارث به نزدیکهیچ ایشان فرمودند: علی
 «.پسر

و پسر عموى تو »و « ات به تو سزاوارتر استات از برادر مادرىپدرى و برادر. »۲، ح۱، ابواب موجبات ارث، باب۲۶/۶۴. وسائل الشیعة:  2
 «.به تو سزاوارتر استاز مادرش باشد،  ، از پسر عموى تو كه برادر پدر توتو از پدرش باشدكه برادر پدر 

آن خویشاوندى است كه میراث  ۀبه منزلبعدى قرار بگیرد  ۀهر خویشاوندى كه در طبق». ۹، ح۵. وسائل الشیعة: ابواب ارث برادان و اجداد، باب 3

 «.كنندبعدى را حذف مى ۀپیشین زنده باشند طبق ۀكه اگر طبقكشد، جز آنمیت را از راه خویشاوندى به سوى خود مى
شند آنها به برند اگر دختران موجود نبادختران دختر ارث می. »۱، ح۷. وسائل الشیعة: بخش فرائض و ارث، ابواب ارث والدین و اولد، باب 4

 «.گیرندجای دختران قرار می
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َمقَاَم اَِلْبنَِة إِذَا لَْم تَكُْن ِلْلَمی ِِت بَنَاٌت َو لَ َواِرٌث َغْیُرهُنَّ بََناُت اَِلْبنَِة یَقُْمَن : »صحیحه صفوان از ابن حجاج از امام صادق.2

 .1«َو بَنَاُت اَِلْبِن یَقُْمَن َمقَاَم اَِلْبِن إِذَا لَْم یَكُْن ِلْلَمی ِِت َولَدٌ َو لَ َواِرٌث َغْیُرهُنَّ 

واسطه ن بییعنی مطلقاً از فرزندا« و ل و ارث غیرهن»تقریب استدلل به این روایت به این بیان است که: مراد از 

 وارثی نداشته باشد.

بَنَاُت اَِلْبنَِة یَقُْمَن َمقَاَم اَْلبَنَاِت إِذَا لَْم یَكُْن ِلْلَمی ِِت بَنَاٌت َو لَ َواِرٌث »که فرمودند:  صحیحه سعد بن أبی خلف از امام کاظم.3

 .2«ْبِن یَقُْمَن َمقَاَم اَِلْبِن إِذَا لَْم یَكُْن ِلْلَمی ِِت َولَدٌ َو لَ َواِرٌث َغْیَرهُنَّ َو بَنَاُت اَلِ »َقاَل « َغْیُرهُنَّ 

ُجِل »که فرمودند:  روایت خزیمه بن یقطین از عبد الرحمن بن حجاج از ابی عبدهللا.4 اِْبُن اَِلْبِن إِذَا لَْم یَكُْن ِمْن ُصْلِب اَلرَّ

ُجِل أََحدٌ قَاَمْت َمقَاَم اَْلبِْنتِ »َقاَل « اَِلْبنِ أََحدٌ قَاَم َمقَاَم   .3«َو اِْبنَةُ اَْلِبْنِت إِذَا لَْم یَكُْن ِمْن ُصْلِب اَلرَّ

 روایت در مطلوب قائلین به این نظریه، صریح است. :اقول

إِلَيَّ َصْفَواُن ِكتَاباً  4 فَعَ دَ »گوید: روایتی که در کافی و تهذیب به سند صحیح از حسن بن محمد بن سماعه ذکر شده که می.5

ِ بِْن َسِعید  َعْن ُزَراَرةَ ِلُموَسى بِْن بَْكر  فَقَاَل ِلي هَذَا َسَماِعي ِمْن ُموَسى ْبِن بَْكر  َو قََرأْتُهُ َعلَْیِه فَإِذَا فِیِه ُموَسى ْبُن بَكْ  ر  َعْن َعِلي 

ا لَْیَس فِیِه اِْختاِلٌَف ِعْندَ أَْصَحابِ  ِ َو َعْن أَبِي َجْعفَر  َعلَْیِه اَلسَّالَمُ قَاَل َهذَا ِممَّ َو لَ یَِرُث أََحدٌ ِمْن  ، الی أن قال: نَا َعْن أَبِي َعْبِد َّللَاَّ

ْوَجةُ فَإِْن لَْم یَكُْن َولَدٌ َو َكاَن َولَدُ  ْوُج َو اَلزَّ ِ َمَع اَْلَولَِد إِلَّ اَِْلَبََواِن َو اَلزَّ وراً َكانُوا أَْو إِنَاثاً َفإِنَُّهْم بَِمْنِزلَِة اَْلَولَِد َو اَْلَولَِد ذُكُ َخْلِق َّللَاَّ

ْوَج ثُوَن ِمیَراَث اَْلبَنَاِت َو یَْحُجبُوَن اَِْلَبََوْیِن َو اَلزَّ َولَدُ اَْلبَنِیَن بَِمْنِزلَِة اَْلَبنِیَن یَِرثُوَن ِمیَراَث اَْلَبنِیَن َو َولَدُ اَْلبَنَاِت بَِمْنِزلَِة اَْلَبنَاِت یَرِ 

ْوَجةَ َعْن ِسَهاِمِهمُ اَِْلَْكثَِر َو إِْن َسفَلُوا بِبَْطنَْیِن َو ثاَلَثَة  َو أَْكثََر یَِرثُوَن َما یَِرُث َولَ  ْلِب َو یَْحُجبُوَن َما یَْحُجُب َولَدُ َو اَلزَّ دُ اَلصُّ

ْلبِ   «.5 اَلصُّ

اِْبنَُك »نقل شده که فرمودند:  یزید کناسی از امام باقرروایتی که در کافی و تهذیب با سندی معتبر از هشام بن سالم از .6

 .6«أَْولَى بَِك ِمِن اِْبِن اِْبنِكَ 

 .7«تِِه ِِلَنََّها أَْقَربُ فِي َرُجل  تََرَك ِاْبنَةً َو اِْبنَةَ اِْبن  قَاَل اَْلَماُل كُلُّهُ ِلْبنَ»که فرمودند:  روایت الدعائم از جعفر بن محمد.7

فِي َرُجل  َهلََك َو تََرَك اِْبنَتَهُ َو اِْبنَةَ اِْبنِِه أَْو أُْختَهُ قَاَل اَْلَماُل كُلُّهُ »نقل شده که فرمودند:  جعفر بن محمد در منبع سابق از.8

ِحمِ ِلْبنَتِِه َو َكذَِلَك لَْو تََرَك َمعََها اِْبَن اِْبنِِه أَْو أُْختَهُ فَاْلَماُل كُلُّهُ ِلْلبِْنِت اَلن ِْصُف بِاْلمِ   .8«یَراِث َو اَلن ِْصُف بِالرَّ

 ل سندی هستند یا مشکل دللی؛یا دارای مشک هایی که به استناد روایات بیان شد،تمامی استدلل :اقول

                                                
نشینند؛ هرگاه میت غیر از آنان نه دخترى داشته باشد و نه وارثى. و دختران پسر هرگاه كه میت دختران دختر، جاى دختر مى. »۴. همان: ح 1

 «.نشینندجاى پسر مىداشته باشد بهوارثى جز آنان ن
و وارثى غیر از دختران دختر نداشته باشد، ایشان جایگزین دخترانند. و هر گاه متوف ى فرزندى و  هر گاه شخص متوف ى دخترانى». ۳. همان: ح 2

 «.وارثى غیر از دختران پسر نداشته باشد ایشان جایگزین پسرند
دختر دختر نیز با  و فرمودند: .از صلب میت کسی قائم مقام فرزندش نباشدبرد، در صورتى كه ارث مى پسرپسر پسر به جاى . »۵. همان: ح 3

 نشیند.مى دختربه جاى  همین شرایط
ذکر کرده است ولی این مقدمه را نیاورده  ۳، ح۱۸، با عنوان، ارث والدین و فرزندان، باب ۱۳۲، ص۲۶. صاحب وسائل این حدیث را در جلد 4

 حققین پنهان بماند که ما در آینده آن را بیان خواهیم کرد.است و تنها این اسامی در سند ذکر شده است که همین باعث شده یک نکته رجالی از چشم م
صفوان بن یحیى كتابى به من داد و گفت: این احادیث را از . »۳: ارث فرزند با همسر و زن با والدین، ح۵۸، بخش ارث، باب ۷ج فروع کافی: . 5

بود كه موسى بن بكر، از على بن سعید، از زراره روایت كرده است كه  ام. در آن دفتر نوشتهام و احادیث آن را نزد او خواندهموسى بن بكر شنیده

و با فرض وجود فرزند، هیچ مخلوقى  ...اندها را از امام صادق و امام باقر علیهما الس الم روایت كردهاین مسائل مورد اتفاق اصحاب ماست كه آن

نشینند: جاى فرزندان او مىزنده نباشند، نوادگان او، چه دختر و چه پسر، بهو اگر فرزندان میت  برد، جز پدر و مادر و زن و شوهر.ارث نمى

جاى دختر قرار برند؛ و فرزندان دختر، چه دختر و چه پسر، بهگیرند و میراث پسر مىجاى پسر قرار مىفرزندان پسر، چه دختر و چه پسر، به

دهند. حتى اگر دو در و مادر و سهم زن و شوهر را از سهم اول به سهم دوم تنزل مىبرند؛ و مانند وارثان اصلى سهم پگیرند و میراث دختر مىمى

ادر و برند، و مانند فرزندان دست اول سهم پدر و منسل و سه نسل و احیانا بیشتر از سه نسل از میت دور باشند، عینا میراث فرزندان میت را مى

 «.دهندزن و شوهر را تنزل مى
 «.پسرت از پسر پسرت به تو سزاوارتر است. »۲، ح۱واب موجبات ارث، باب. وسائل الشیعة: اب 6
دربارها مردی که دخترش و پسر پسرش و .»۱۶۷ /۱۷. این حدیث را مستدرک هم از مصدر نقل کرده است: ۱۳۶۰، ح۲/۳۸۰. دعائم السالم:  7

 «.تر استت چراکه او از دیگران به میت نزدیکدختر پسرش را از خود به جای گذاشته بود، فرمودند: تمام ارث برای دخترش اس
. درباره مردی که فوت کرد و دخترش و دختر پسرش یا خواهرش از او باقی مانده بود، فرمودند: تمامی ارث برای دخترش است و همچنین اگر  8

خاطر قرابت هت ارث و نیم دیگر هم بهجهمراه دخترش، پسر دخترش یا خواهرش هم باقی بود، تمامی ارث برای دخترش بود، نیمی از آن به

 «.رحمی
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بر است و  دللتی بر مطلوب ندارد؛ چون این روایت برای تبیین استحقاق دختران دختر در ارث بیان شده ،روایت اول

مستحق سهم  درشانر صورت وفات ماشوند بلکه ددختران دختر با فوت مادرشان از ارث محروم نمیاین داللت دارد که 

واسطه مقایسه شود د فرزند بیبا محروم شدن فرزنِد فرزند، در صورت وجو ،شوند؛ پس نباید این حکممیارث مادرشان 

واسطه یبچون فرزندان  ،د دختران نخواهد بودچراکه در این صورت دیگر معنایی برای اشتراط ارث بردن آنها به عدم وجو

 توانند باعث محرومیت آنها از ارث بشوند. هم می

کند؛ و د میتأییدر همان معنای فرزندان روایت را  معنا، دارد و به قرینه تکرارِ همین معنا ظهور در روایت دوم هم 

 آن را نقل کرده است. جزئی از روایت اول است که ابن بکیر ،رسد که روایت دومبه نظر می

ل بر این را حم« و ل وارث غیرهن»اما استدللی که از مشهور نسبت به این روایت بیان شد، متوقف بر آن است که 

ً هیچ فرزند بی»معنا کنیم که،  در سیاق که این معنا در روایت ظهور ندارد و درحالی« ای وجود نداشته باشدواسطهمطلقا

اشد که از فرزندان له، این بچرا که احتمال دارد مراد از آن جم ،که دللت بر این معنا داشته باشددارد وجود نمطلبی روایت هم 

توان برای این جمله، معانی دیگری نیز کسی نباشد تا با آنها در سهم ارث مادرشان سهیم شود؛ البته می ،ا دختران دخترپسر ی

 دانسته است  -واسطه و والدینفرزندان بی- را مشروط به انتفاء مطلق وراثبیان کرد مثل آنچه مرحوم صدوق بیان کرده و آن 

این فقره  کرده است؛ پسبیان د. مرحوم صاحب جواهر معانی دیگری برای این فقره فرزند، جانشین فرزند شو تا آنکه فرزند

واهیم خو معانی محتمل در آن  از روایت مجمل است و به زودی هنگام مناقشه در کالم شیخ صدوق، متعرض بیان اجمال آن

 شد )صفحه ...(.

ین شدن اشکالی هم که به روایت اول گرفتیم به این روایت هم وارد است که، اشتراط عدم وجود دختران برای جانش

شود؛ پس ظاهراً این روایت و روایات جای دختر، کافی نیست، چون پسران هم باعث محجوب شدن آنها میدختران دختر، به

، غیر از آنچه مشهور اراده کرده است، هستند؛ و مریدرصدد بیانی ا -ترین ادله مشهور هستنداصلی که ازجملها –آن  مانند

-فیه، دیگران هم با دختران ممکن است که این روایات، در مقابل قول عامه بیان شده باشند چراکه بنابر نظر آنها در مانحن

هایی برای این شوند، که در صفحه ... با نقلی از سید مرتضی مثالارث سهیم میر د -خاطر نظریه تعصیب در چند مورد به

کند، نفی استحقاق هر زودی در صفحه ... بیان خواهد شد. بنابراین آنچه روایت بیان میمطلب بیان شد و موارد دیگری هم به

و دللت روایت بر این مطلب نیست که شرط اند ا وارث بودهخواهد بگوید که فقط آنهوارثی غیر از آن دختران است و می

 ارث بردن آنها، عدم وجود وارثی غیر از آنهاست.

 روایت سوم هم همانند روایت دوم است.

ترین وجه، دللت بر مطلوب آنها دارد اما با مشکل ضعف سندی مواجه است؛ راوی این روایت چهارم، به روشن

ت کرده بنابر نقلی، برادر علی بن یقطین است؛ البته صفوان از او روایروایت، خزیمة بن یقطین است که مجهول است و 

طور که در این روایت هم هست، پس اگر کسی قائل به این مبنا باشد که هر کس صفوان از او روایت کند، موثق همان ،است

شود و بعید نیست که این روایت با روایت ابن حجاج، یکی باشند ولی خزیمة آن را بنابر فهم است، این روایت هم صحیح می

 خودش نقل کرده باشد.

وایت منطبق ی بن سعید وجود دارد که مشترک بین ثقه و غیر ثقه است و آنکه با طبقها این ردر سند روایت پنجم، عل 

 توثیق نشده است.است، کسی است که 

خاطر اند بههمچنین در سند این روایت موسی بن بکر وجود دارد که توثیق نشده است؛ البته برخی او را توثیق کرده

توان به اصحاب اجماع همانند صفوان و ابن ابی عمیر اشاره کرد؛ اما از بین آنها می اند کهآنکه بزرگانی از او روایت کرده

 با این حال ما این مبنا را قبول نداریم.

گوید: مطلبی است که در صدر این روایت آمده است، ایشان می ،بله مرحوم خویی او را توثیق کرده است و دلیل او هم

فوان شهادت داده است که کتاب موسی بن بکر از جمله کتبی است که اصحاب ما در ظاهر این است که او ثقه است چون ص»

 .1«]بر صحت روایت آن اعتماد دارند[ آن اختالف ندارند

                                                
 .۱۲۷۶۴، شماره ۲۰/۳۳. معجم رجال الحدیث:  1
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به حکم اشاره « هذا»به نقل از زراره است نه صفوان و « هذا مما قال:»این برداشت از ایشان دقیق نیست؛ چون  :اقول

دیگر و با معنایی که ما  یاز روایت واضح است. امثال این مقدمه در روایات ،نان که این مطلبچدارد نه به کتاب موسی، هم

 اند صحیح نیست.پس آنچه ایشان برداشت کرده 1تکرار شده است ذکر کردیم،

اند باعث ضعف آن شده است؛ این از جهت سند؛ اما از نظر حجیت هم، بخاطر احتمالی که برخی در این روایت داده

ظاهر آن است که » اش نوشته است کهخاطر صاحب وسائل در حاشیه نسخههمیننظر این عده، این بیان از زراره است، به به

شود بخاطر آنچه با تتبع در و از حدیث کم نمی تا آخر، از حدیث است، و احتمال دارد قسمتی از کالم زراره باشد ”هذا ... “

تواند بخاطر این و اینکه این حدیث در کافی و تهذیب و کتاب حسن بن محمد بن سماعة موجود است، می ؛شودحدیث ظاهر می

  .2«ای بر حدیث بودن آن استباشد که قرینه

ش کلینی در روایات این باب روطور که این برداشت، احتمال هم دارد که این کالم، از فضل بن شاذان باشد؛ همان

کرده، عبور کرده است. فضل سه کتاِب بزرگ، متوسط و کوچک در ز آنچه معمول با تفصیل بیان میاست، هرچند در اینجا ا

 باب فرائض دارد.

او را توثیق کرده است که  3توثیق ندارد؛ اما صاحب وسائل در جایی دیگر« یزید»اما روایت ششم؛ در این روایت، 

خاطر احتمال این خطایی که در نسخ است؛ برخی دیگر به« برید»آمده است، 4مراد از او برخالف آنچه در کافی و تهذیب 

 ثقه باشد، اما این احتمال محتاج دلیل است. « برید عجلیِ »اند که احتمال دارد او اند و گفتهتری را مطرح کردههست احتمال بعید

ن مقدار، مطلق نیست و ای از منظر دللی هم روایت، ابایی از حمل بر فرزندی خاص، یعنی پدر فرزندان ندارد، اما

ورد از مقدر متیقن از حجب است؛ عالوه بر این، روایت متضمن فقراتی است که مخالف قواعد ارث است و در صفحه ... دو 

خاطر این همینآنها گذشت که برادر پدر را بر برادر مادر مقدم داشته است و پسر عموی پدری را بر پسر عموی مادر؛ به

ث بردن فرزندان مانع ارث بردن آنها با هم نشود و بنابر این تفاسیر، این روایت مانع ارفسیر شده است که ی تتروایت به صور

 ها نخواهد بود.فرزندان با وجود عموها و عمه

ید بیان شدهبه عنوان توانند روایت هفتم و هشتم هم می ان توا نمی؛ امباشندای از تطبیقات حکم باشند یا به عنوان نمونه موا

 آنها را به عنوان استدلل بر این حکم بیان کرد.

بنابر آنچه از روایات و نقد و بررسی آنها بیان کردیم، اشکال کالم صاحب مفتاح الکرامة درباره این حکم روشن 

م، همین طور که صاحب نهایة هروایات داله بر این حکم متضافر هستند اگر نگوییم متواتر هستند، همان»شود که قائل بود می

 .5«مطلب را ادعا کرده است

 .دارد ترشود که دللت بر تقدیم خویشاوند نزدیکرسد که مراد ایشان از اخبار، شامل روایات عامه هم میبه نظر می :اقول

  :چهارم لیدل

ن زمان مردم آ یبه خاطر ابتال ؛شده است ایواقع م اریبس نیپدرشان در زمان معصوم اطیظاهراً مرگ فرزندان در ح

 تیر و اذآنها در معرض آزا است؛ چونبوده  اریبس ،امور نیاز ا هم تیاهل ب تابعینِ و سهم  ؛به جنگ ها و حوادث متنوع

به که آنچه  تسین نیهم در ا یگذاردند و شکیم یاز خود به جا یترو دخ فرزندان پسربه این علل،  کهنیند و ااهحاکمان بود

مخالفتی که است شده هم به ما واصل ن یتیروا ایخبر  چیبود که بر آن اجماع شده بود و ه یبنا بر قواعد شدمی داده ارث از آنها

بر امضاء ائمه  یلین هم دلیشده باشد  و ا یزیبه استحقاق آنها نسبت به چ ایاشاره آن ربا این حکم صورت گرفته باشد یا د

شد خصوصاً با یدال بر آن وارد م یمطلب داشتند در کالم آنها یزیاست و اگر فرزندان فرزندان استحقاق چ نیمعصوم

 نیکه از ا ییهایبا توجه به سختاست و باِلخص  هم بوده یاجتماع تیاهم یبوده و دارا مورد ابتالءمسئله  نیا نکهیتوجه به ا

 .شده استیم یناشحکم  

                                                
 ، فی ان السهام ل تعول.۷رک: فروع الکافی: ج 1
 .۲۶/۱۳۳وسائل الشیعة: .  2
 .۱، ح۱۳، ابواب ارث برادران و اجداد، باب۲۶/۱۸۲.وسائل الشیعة:  3
 .۱، اولین گروهی که نساب دارند، ح۲۲، باب۹عنوان؛ التهذیب، ج، بدون ۴۲، باب ۷. فروع الکافی: ج 4
 .۱۷/۲۰۴. مفتاح الکرامة:  5
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د و که دار یتیخاطر جامعبهیکی  ؛بعد از اجماع به آن استدلل کرده است ،است که مشهور یلیدل نیتریقو ،لیدل نیا :اقول 

 :ردکتوان آن را به چند وجه نقد یحال منیابا .شودیخالف آن م ینظر ارِ یمانع اختخاطر آنکه دیگری به

ً یقدآن وجود ندارد چون ما  اتیاثبات جزئ تیادعا است که قابل کیدر حد  ،که دارد ینظر با تمام محسنات نیا.1  میدانینم قا

 .ستیپس مقدمه اول ثابت ن ؛افتاده است یچه اتفاقات

هللا ء ن شاإ، مخالف مشهور هیکه در هنگام استدلل بر نظر-اند کرده نییسهم فرزندان فرزندان از ارث را تب ائمه.2

 کندمیو دللت دارد  واسطهیاولد ب جایآنها به جانشینیاست که دللت بر  یتیروا ،ادله نیاز ا یکیکرد.   میخواه انیب

دوم هم تام  پس مقدمها  .برندیاند ارث مآنها شده جانشینکه  یبه اندازه سهم کسان ،واسطهیب انفرزندوجود آنها با  که

 .ستین

 باحکم ن ای ،که انیب نیعکس مطلوب مشهور داشته باشد به ا ،که دللت بر میکن انیب یرا طور لیدل نیامکان دارد ا.3

 مثل- است هآن وجود داشت انیب یکه برا ییهازهیو با توجه به انگ  یی که داشته استوسعت ابتال نیو با ا تیاهم نیا

چون احتمال -کند ینم تیآن کفا انیب یراب ییعمومات به تنها نکهیو با توجه به ا -که به آن اشاره شد یهایسخت

-هم  دهیساست و آنچه به ما ر دهینرسدر این قاعده،  یحکم خاص ،احوال نیبا تمام ا ،-مورد است نیدر ا یتیخصوص

 یحاکم نیچن نکهیمطالب دللت دارد بر ا نیتمام ا ،نیبنابرا ،کندینم تیکفا ،بر اثبات این مطلب مهم -شدندکه ذکر 

 .وجود دارد

 یهاجود واسطهفرزندان  فقط با و است که فرزندانِ  نیا ،کندیمعتبر بر آن دللت م لیاثبات شد که آنچه دل نجایتا ا 

 ،هم یرمعتبمطلق  لیشود و دلیشدن آنها نم رباعث مهجو ،واسطهیب فرزندانِ  گریو وجود د شوندمی محروم رثاز ا ،آنها

 نشد. دایپ واسطهیشدن آنها با وجود فرزند ببر محروم 

 

 مخالف اجماع هینظر 
در باشند، ن میتبه  رسیدندر صورتی که واسطه آنها در  ،واسطه یبا فرزندان بفرزندان  فرزندانِ  ،هینظر نیا بنابر 

 هستند. میارث سه

شکالت فوق ا انیچون بعد از ب ؛میاوریب لیو بر مشارکت آنها در ارث دل میقدم جلوتر بگذار کیپا را  میخواهیحال م

شدن در  میسه نسبت به ،فرزندان استحقاق فرزندانِ  ،هیشود و آن نظریباز م ،میدهیکه احتمالش را م یاهینظر نییتب یبرا هرا

 ،صورت نیر ادد که نمادر آنها باش ایاز پدر  ریواسطه غیبفرزندان که البته درصورتی ؛است واسطهیبا وجود فرزند ب ارث

  .شوندیمادر خود را صاحب م ایارث پدر  ،آنها

که یطورهب و در چهار صورت بیان کنیم؛صور مختلفی به در از ارث را  یاستدلل استحقاق آنها بر مقدار یمتوانیم

 نیچه در افراتر از آن یزیچ میخواهما میبه آن معناست که  نیو ا ؛از وجوه آن باشد یمتضمن برخ ،استدللهر صورت از 

بلکه شامل روش و  ردیگیفتوا را نم رهیامر فقط دا نیشود و ا جادیا یدر استنباط شرع یتا انقالب میکن انیبوجود دارد، بحث 

 ی.؛ با استعانت از فضل خداوند تبارک و تعالشودیم زین یتفکر اجتهاد

 روش اول
 رسندمیت می ها بهآن که به واسطها  یبه اندازه سهم کسان ،واسطهیبا فرزندان ب ،فرزندان در ارث شدن فرزندانِ  میسه 

 کنیم:یم ستدللدر مسئله است و به چند وجه بر آن ا هیحکم اول ،حکم نیها موجود بودند. اکه اگر آن واسطه طورهمانو 

ن بن حجاج نقل کرده حمزه از عبدالرحم یاز محمد بن اب علیبا اسنادش از حسن بن محمد بن سماعه از  خیکه ش یثیحد.1

 .1«بنات اِلبن یرثن مع البنات»که 

 ،رسندمی تیواسطه او به مکه به یدر صورت عدم وجود کس ،پسر که دخترانِ  نیدارد به ا حیتصر ،تیروا نیا :اقول

 «البنات»ن است که لفظ آ هم مطلب نیا لیموجود باشند. دل یگرید واسطها یهرچند فرزندان ب ،شوندیم میدر ارث سه

                                                
 .۶، ح۷. ابواب ارث والدین و فرزندان، باب۲۶/۱۱۲. وسائل الشیعة:  1
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 ؛«البنات»در ابتدا و سپس ذکر  «البن»لفاظ با ا ریدر تعب تنوعبه خاطر  نیواسطه دارد و همچنیظهور در فرزندان ب

 اجیاحت تیشود. اما سند رواینقل م شانیکالم ا یچنانچه به زوداست مطلب را برداشت کرده  نیهم ،هم یطوس خیش

 شود. روشن  حجیتشدارد تا  قیبه تحق

آن؛ و  ریثقه و غ نیبمشترک است  «یعل»اما  .دارد یحیصح قیکتاب حسن بن محمد ابن سماعه طربه  ،یطوس خیش

ند اهکرد تیکه از او روا یکسان و اندکرده تیکه او از آنها روا یساختن کسان زیبا متماوصف او هم ،  مشخص کردن

که  یو افراد اندهکرد تیکه از او روا یکسان یاسام دیبا ،مورا نیساختن ا زیمتما یبرا ؛شودیو طبقه او روشن م

اگر با  مثالً  .مطالب اضافه شود نیبه ا زیخاص ن قرائن گریشناخته شوند و د دیبا وایت کرده است،ر هااز آن «یعل»

، با اسناد او از مهیکر اتیآ و استدلل به ریدرباره تفستمام روایاِت نقل شده توسط کلینی بر ما ثابت شود که  قحقیت

که سندش با  میکن دایپ موردنیدرا یتیاگر روا، در آن صورت استشده نقل  -ریصاحب تفس میبن ابراه یعل- شیخش

خاص از  یدر باب ثیمثل نقل حد ایاست؛  میبن ابراهاکه او،  دیآیبوجود م ام یبرا ینانیشروع شده باشد، اطم یعل

آن شخص در آن باب  کهیطورباب خاص به کینفر در  کیاز  ادینقل ز ای نیمع یراو کی ایاصل مشخص،  کی

بن  فضل قاتیاز تعل ینیکل خیشفراوان  هایتمام اسم او در آن مقام نباشد؛ همانند نقل به ذکر یاجیمشهور شود و احت

 .1«قال الفضل»: دیاست بگو یکاف ،موارد نیا یشاذان و کلمات مفصل او در کتاب فرائض که در تمام

در جامع المقال و معاصر  یحیطر خیاند؛ همانند شساختن افراد مشترک نوشته زیمتما یبرا یمباحث نیمحقق یبرخ

 ثیقائل شده که، آنکه حسن بن محمد سماعه از او نقل حد یحیطر ن؛یالمحدث ةیدر هدا یکاظم نیمحمد ام خیش شانیا

 است که ثقه است. مانبن نع یعل اینشده است  قیکه توث است 2مونیبن م یعل کند،یم

 را اضافه کرده است که ثقه است. 3بن شجره یهم احتمال عل یکاظم 

اقص است، چون امکان ن ییبر استقرا یآنها مبتن یاست اما تمام شیقابل ستا عنوان شدند،که  یها از افرادتالش نیا

که ما درصدد  یبر عنوان قیتطب تیکه نقل شد، قابل ییهااسم ن،یوجود ندارد؛ عالوه بر ا یموارد نیاستقراء تام در چن

  نقل کرده باشند. تیحمزه روا یافراد از محمد بن أب نیرا ندارند چون معلوم نشده که ا م،یآن هست قیتطب

است و حسن بن  یکه اسم آنها عل یکسان نیب یندیصورت که فرآ نیدنبال کرد؛ به ا یگریرا به روش د قیتحق دیبا پس

اند، کرده تیروا 5حمزه یاست و از محمد بن أب یکه اسم آنها عل یکسان نیکرده است و ب تیازآنها روا 4محمد بن سماعه

 نیاگر با ا صورتنیدرا م؛یمشترک را رها کن ریو افراد غ مینک دایدو مجموعه را پ نیمشترک ب یانجام شود و اسام

 مشترک خواهد ماند. اند،ماندهیباق ندیفرا نیکه در ا یکسان نیمشخص شد که هم اوست و ال آن عنوان ب یکس ندیفرا

-است  یکرده و اسم آنها عل تیکه سماعه از آنها روا یکسان نیچون در ب رساند؛ینم جهیهم ما را به نت ندیفرا نیا اام

حمزه  یکه از ابن أب یکرده باشد؛ چون کسان تیحمزه روا یکه از محمد بن أب ستین یکس -ستندیو از هفت نفر کمتر ن

هستند و  «یبن الحسن الطاطر یعل ،یبن الحسن الجرم یبن الحسن، عل یعل»عنوان را دارند  نیاند و اکرده تیروا

خاطر فروش بهاست که  یالجرم یبن الحسن بن محمد الطائ یعل»است که  یشخص خاص یبرا ،یاسام نیا یتمام

  .6«است یمعروف به طاطرلباس 

ه گفته است ک یبن حسن طاطر یعل یدر معرف یاست بلکه نجاش امدهیابن سماعه ن اتیدر اسناد روا یطاطر عنوان

  «.نقل نکرده است یثیحد یحسن از عل»

                                                
بن محمد  یعل( ۱۳/۱۵۵: در )المعجم -است نیبن سک یعل ت،یدر روا «یعل»بر آن گرفت که مراد از  یانهیبه عنوان قر توانیرا م دهیا نیا.  1

 دباب وجو نیدر ا یهم با نام عل یگریاحتمال است و افراد د کیتنها  نیکه از او در باب فرائض نقل شده است؛ اما ا یاتیکثرت روا لیدلبه -نیسک

نسخ و مراجعه به  نیحال مقابله ب نیکرد؛ با ا میإن شاء هللا ذکر خواه یزوداحتمال وجود دارد که به نیدر اخذ به ا یمانع ن،یدارند و عالوه بر ا

 عنوان محمد ذکر شده است. یچون در کتب رجال دهد،یم حی( را ترجنیعن محمد بن سک یصحت )عل ،یکتب رجال
 ست.ذکر شده ا یعنوان به صور مختلف نیا ها یاست؛ نام او در مصادر مختلف بخاطر تجز مونیبن حسن بن حماد بن م یاو عل قینام دق . 2
 .۱۱۵: نیالمحدث ةی، هدا۸۲جامع المقال:  . 3
 .۶/۱۲۹: ثیرک: معجم رجال الحد.  4
 .۱۵/۲۵۰: ثی. رک: معجم رجال الحد.  5
 .یبه نقل از رجال نجاش ،۱۲/۳۷۳: ثیمعجم رجال الحد.  6
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 یباشد چون خود نجاش یهمان طاطر -یعل-عنوان مورد بحث  میکه ما قائل شو شودیمطلب مانع نم نیحال ا نیا با

 یمرحض یرفیاست و از بزرگان آنهاست و استاد حسن بن محمد بن سماعه ص هیاو از افراد سرشناس واقف» دیگویم

 «.است شترکبا او م ثیاز رجال حد یاریاست و نزد او تعلم کرده است ودربس

کد یِ رابطه استاد و شاگرد نیا :اقول بر انصراف  یانهیقر تواندیاست، م دهیرس ثیکه به حد اشتراک در رجال حد یموا

 نیخاطر همآمده باشد؛ ممکن است ابن سماعه هم به ییبه تنها یکه عنوان عل یباشد در هنگام یبر طاطر یعنوان عل

را با وجود  یطراو معتمداً اسم کامل طا نکهیا ایاست؛  دهیدیخود نم تاداسم کامل اس انیدر ب یاقتران و اشتراک، حاجت

 هیسرشناس واقف یهاهآنها از بزرگان و چهر یاست، چون هر دو کردهیم یمخف یاخاطر مسئلهبه ،یانهیقر نیچن

 اند.تعصب داشته اریخود بس دهیاند و در عقبوده

 یز شخصاچون، حسن  مینیبینقل نکرده است، را به عنوان اشکال نم تیروا یکه گفته بود حسن از عل یکالم نجاش اما

چگونه  ومنطبق هستند  یدو عنوان هم بر طاطر نینقل کرده است و ا یاریبس اتیبن الحسن روا یعل ای یبا عنوان عل

ود داشته وج یاحتمال انطباق عنوان بر طاطر کهنیو هم !ستنکرده ا تیروا یادعا کند که حسن از عل تواندیم یکس

اساس امکان  نیدر باب فرائض است و بر هم ،یاز کتب طاطر یکیدر ضمن  شود؛یباطل م شانیباشد، استدلل ا

حسن  تیوارنکرده است اما  تیعنوان خاص روا نیبا ا یکه حسن از طاطر میمعنا کن گونهنیرا ا یدارد کالم نجاش

سن از ح تیرا هم داشته باشد، بدون مانع است؛ اگر احتمال عدم روا یکه امکان انطباق بر طاطر یبا عنوان یاز عل

هم  یاشکالم نج . احتمال داردشودیم معنایهم ب ثیو شراکت آنها در رجال حد یباشد، تعلم حسن نزد عل حیصح یعل

 باشد. تیگسترش دانش مربوط به رواعدم خاطر عدم انشعاب و به گاردر آن روز

 است: یهمان طاطر یکه عل میدیرس جهینت نیگفت که ما در دو مرحله به ا توانیبه صورت خالصه م پس

 یلعحسن از  تین رواکه امکا انیب نیبا ا میکرد یرا نف یابن سماعة از طاطر تیاول: وجود مانع در روا مرحله

 .میکرد هیرا هم توج یو کالم نجاش کندیم تیامکان هم کفا نیوجود دارد و هم

ن چو م،یکرد نیمتع یاحتمال را در طاطر نیباشد و ا یهمان طاطر ،یکه ممکن است عل میدوم: اثبات کرد مرحله

وان عن نیاست و امکان انطباق ا یکرده است، منحصر در طاطر تیروا یحمزه با عنوان عل یکه از محمد بن أب یکس

 کنندیم دییأامر را ت نیهم، ا یگرید یو وجدان یوجود ندارد؛ و قرائن عرف ،است یشان علکه اسم یکسان گریبر د

 زیذپهیتوج یعنوان تنها بر طاطر نیکه اطالق ا کندیروشن م یو طاطر ةابن سماع نیچراکه تالزم و شدت رابطه ب

 است.

ت، آنها شده اس قیبر توث حیکه تصر یو طاطر ةبا ابن سماع تیباشد، سند روا حیصح جهینت نیهر صورت اگر ا در

 حیصح اشدهیکه موثق است اما عق یحمزه ثمال ینباشد، همانند محمد بن أب حیآنها صح دهیهرچند عق شود،یمعتبر م

 خواهد بود. هموثق تیاست، پس روا ازینیب فیو ابن حجاج هم از تعر ستین

این روایت و هم یک روایت دیگری را که با همین مشکل سندی  هم ،اضیصاحب ر دیکه س دینیبیم ،دیمالحظه کن اگر

 یثیکرده است، حد قیتوث اضیکه صاحب ر یتینکرده است؛ روا انیآن را ب لیاما دل 1کرده استمواجه است، توثیق 

نجران از صفوان از عبد الرحمن بن حجاج نقل  یاز عبد الرحمن بن أب یبه سندش از ابن سماعة از عل خیاست که ش

 .2«اِلبن أقرب من ابن البنت بنت»فرمودند:  کرده است که گفته است: امام صادق

 نیاده است؛ با اکه ابن حجاج آن را به امام نسبت ند کنندیخاطر مقطوعه بودن اشکال مبه تیروا نیبه ا یگاه البته

 . 3«ثقة ثقة ثبت وجه» نکهیکرده به ا فیاو را توص یچراکه نجاش زندیبه امثال ابن حجاج نم یاشکال ضرر نیا ،حال

از هم بنظر خود ابن حجاج باشد،  ،که میو قائل شو میتنزل کن ،کالم معصوم است تیروا نکهیاز ااگر  در هر صورت

 .شودیمبودن اجماع  یبوده است پس باعث خدشه در تعبد ائمه  کانیاست که از نزد یاز بزرگان یکینظر، نظر  نیا

بر این خبر، »گوید: اند؛ مرحوم شیخ میخاطر عدم تطابق با اجماع، رد کردهالبته باید گفت که فقها، این روایت را به

برد و فرزند فرزند هم ارث ارث نمی واسطه، دختر دختراعتماد نشده است، چون ما تبیین کردیم که باوجود دختر بی

                                                
 .۱۴/۲۹۲،۲۱۹. ریاض المسائل:  1
 .۸ح ،۷و فرزندان، باب نی، ابواب ارث والد۱۱۳/۲۶: عةیوسائل الش . 2
 .۶۳۰: یرجال نجاش.  3
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؛ و ممکن است که این روایت دچار اشتباهی از ناحیه راوی شده باشد یا آنکه از روی تقیه صادر شده باشد بردنمی

 .1«با مذهب برخی عامه سازگار است چراکه

است.  بیخاطر تعصاست که قائل به ارث بردن دختران پسر با دختر، به ی، کسان«عامه یبرخ»از  شانیمراد ا :اقول

خبار؛ إه ن میرا حمل بر انکار کن تیروا نیامکان دارد که ا»اضافه کرده است که:  ت،یروا نیصاحب وسائل هم در رد ا

ً یاست که صر ییفتوا کی تیروا نیچون ا  «.ندارد یتیحج نینسبت داده نشده است، بنابرا امبه ام حا

ای واسطه هستند و در ارث، در جایگاه واسطهمنزلها فرزندان بیروایاتی که دللت دارند بر اینکه فرزندان فرزندان، به.2

اِْبُن اَِلْبِن یَقُوُم »که فرمودند:  ؛ همانند موثقه اسحاق بن عمار از أبی عبدهللارسند امیت میگیرند که با او به قرار می

های سعد بن أبی خلف و عبدالرحمن بن حجاج که در صفحه ... بیان شد. اما روایتی که از زراره و صحیحه 2«َمقَاَم أَبِیهِ 

است  ]پسر[منزلها فرزندبه  -چه دختر و چه پسر– ]پسر[در صفحه ... بیان شد، تصریح دارد بر اینکه، فرزند فرزند 

 منزله دختر است.و فرزند دختر به

 دو صورت قابل بیان است: استدلل به این روایات به

 در ،تمسک به اطالق این روایات؛ آنچه هم متیقن است، این است که خروج فرزندان فرزندان از تحت عام .أ

ها در حال حیات باشند؛ اما غیر از این فرد متیقَن، همچنان مشکوک است، پس تحت صورتی است که واسطه

ها ها در حال حیات نباشند و آنها به جای واسطهطهست که واسماند؛ و این فرد غیر متیقَن، موردی اعام باقی می

 های آنها باشند.طهواسطه دیگری که غیر از واسحتی با وجود فرزندان بی قرار بگیرند،

های آنها با میت معنای تنزیل این است که، فرزندان فرزندان، همان فرزندان هستند در صورتی که واسطه .ب

واسطه، محروم شدن فرزندان فرزندان از ارث در صورت وجود فرزندان بیدیگر،  موجود نباشند؛ و به تعبیر

نها، آمبنی بر این است که عنوان اولی فرزندان فرزندان را در نظر بگیریم و این عنوان اولی آن است که 

فرزندان ها داشت، فرزندان فرزندان هستند، اما به برکت آنچه دللت بر جانشینی آنها در صورت مرگ واسطه

ای اعتبار واسطهرزند بیففرزندان فرزندان، به عنوان شوند و همه فرزندان، حکماً و تنزیالً، فرزند قلمداد می

باشند نه فرزند فرزند با این شوند که رابط آنها با میت بود، یعنی آنها در صورت مرگ واسطه، فرزند میمی

واسطه او با میت شوند که بهای را مستحق میهم سهم واسطهتفاوت که روایات دللت دارند بر اینکه آنها با 

واسطه قرار ای در عرض فرزندان بیواسطهشدند و به این معنا نیست که هر یک از آنها فرزند بیمتصل می

 گیرند.

ین مانند همکند چون آنها در موارد دیگری هم، هدلیلی است که مشهور را ملزم به پذیرش مبنای ما می وجه، این

واسطه چراکه یب یهاییبرود بر عموها و دا نییپسر برادر تا هر مقدار که پا میمانند تقد-اند حکم را بیان کرده

آن  تیربتقدم و مالک اق نیبر ا یو ال عرف دللت -ردیگیبرادر قرار م یپسر برادر به جا بنابر نظر فقها،

پسر پسر  اگر»صدوق گفته است  خیش .تاس لیو تنز تعبد موارد از باب نیتقدم پسر برادر در ا نیابنابر ؛ندارد

برادر است  فرزند فرزند فرزند یتمام مال برا ،مانده باشند یباق تیم ییخاله و دا ایپسر برادر و عمو و عمه 

ه و لو خا هست دیاما عمه و عمو از نسل جد برود از نسل پدر هست نییچون فرزند برادر تا هر مقدار که پا

 .ارث از نسل جد مقدم تر است دربرود  نییهست و نسل پدر تا هر مقدار که پا دیاز نسل جد زین ییدا

که عرف دللتی و مانند تقدیم فرزندان عمو و دایی تا هر مقدار که پایین برود بر عمو و دایی پدر میت؛ درحالی

اند که قدم دانستهما بخاطر آن یکی را بر دیگری ها ندارد و علما هم تنهیک از این گروهتر بودن هیچبر نزدیک

 تر هستند.اند و آنها هم از عمو و دایی پدر میت نزدیکفرزندان عمو و دایی را جانشین عمو و دایی میت کرده

لیلی داریم دبرخی به جای بعضی دیگر، حتماً احتیاج به شایسته است توجه کنیم که برای تنزیل و جانشین دانستن 

ین داشته باشد ان بر تنزیل دللت داشته باشد تا این نظریه جاری شود؛ اما وجود دلیلی که تنها دللت بر که در آ

ای کند چون مالزمهرسد، برای اثبات این نظریه کفایت نمیمی واسطهکه به فرزندان فرزندان و امثال آنها سهم 

 بین این دو وجود ندارد.

                                                
 .۶۳، ح۲۸، باب ۹/۳۱۸. تهذیب اِلحکام:  1
 «.بردنشیند و میراث پدر خود را مىپسر به جاى پدر مى. »۲، ح۷. وسائل الشیعة: ابواب ارث والدین و اجداد، باب 2
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ین مسئله ادر اینکه فرزند فرزند، که دللت دارد بردارد، اجماع فقها است  از دیگر اموری که دللت بر تنزیل

تر، کمدن، مثل محجوب کردن دیگران و استحقاق سهم خاطر آثار فرزند بوهمینبه هر طریقی، فرزند است؛ به

ا را با تفاضل نهکند، سهم ارث آکنند. و همچنین فقها بنابر اینکه بر آنها، عنوان فرزندی صدق میرا مترتب می

یکی دیگر از احکامی که دللت بر تنزیل دارد، مشارکت  ؛-که در فروع اختالفی خواهد آمدچنان–کنند تقسیم می

 واسطه در ارث است.آنها با فرزندان بی

مقابل شیخ  به زودی در فرع اختالفی اول خواهد آمد که اگر فقها قائل به تنزیل به این صورت نشوند، دلیلی در

 ق نخواهد داشت که ارث بردن آنها را مشروط به عدم وجود والدین کرده بود.صدو

توان استدلل به آنها چنین های ذکر شدها عبدالرحمن بن حجاج و سعد بن أبی خلف؛ بنابر این نظریه میصحیحه .3

ختری دیعنی اگر میت دارای « اگر میت دارای دختری نباشد»که فرمودند:  بیان کرد که: مراد از کالم امام

صوصیتی نباشد؛ چون ما به برداشت مشهور از این روایت اشکال گرفتیم و گفتیم که در محروم شدن از میراث، خ

توان یبیان را متوانند باعث محروم شدن آنها از ارث بشوند. همین برای دختران وجود ندارد و پسران هم می

 هم ذکر کرد.« اگر میت دارای پسری نباشد»درباره فقره دوم یعنی 

که وارثی غیر از آن دختران نداشته باشد؛ یعنی کسی وجود شود که، درحالیبنابراین معنای روایت چنین می

ه اطالِق توان بنداشته باشد که با آنها در سهم ارث واسطها آنها با میت، مشارکت کند؛ پس در این روایت نمی

شوند؛ و اگر اطالق الدین در ارث شریک میوتمسک کرد چون آنها با « که وارثی غیر آنها نداشته باشددرحالی»

 ایم.روایت را قبول کنیم، قائل به نظریها شیخ صدوق شده

که  امکان دارد که از کالم امام»گفته است:  اند؛ صاحب جواهراین برداشت از روایت را برخی احتمال داده

چنین برداشت کنیم که مراد این است که میت، غیر از فرزندان ، «و وارثی غیر از آنها نداشته باشد»فرمودند 

شود که، اگر میت فرزندی را که ؛ بنابراین معنای روایت چنین میای نداشته باشدواسطهپسر دیگر فرزند بی

واسطه او دختر دخترش به شد، یا دختری را که بهشد، نداشته باواسطه او، فرزند فرزندش به میت متصل میبه

 . 1«شد، نداشته باشدمیت متصل می

وضوع ای حقیقی و چه براساس، مجاز راجح و چه بر اساس دیگر مبانی، مفقها اجماع دارند که چه براساس معن .4

یگر؛ نه چیزی ددر اینجا به فرزند فرزند انصراف دارد و ارث بردن او در این بحث از حیث فرزند بودن است 

ی در صفحه ... هم تصریح محقق اردبیلی به این مطلب گذشت؛ و همین مطلب را مشهور به عنوان دلیلی برا

ُ »تقسیم با تفاضل سهم ارث بین آنها قرار داده است و استناد کرده به آیه شریفه   فِي أَْوَلِدكُْم ِللذََّكِر ِمثُْل یُوِصیكُُم َّللاَّ

واسطه به یک صورت در ارث شریک باشند؛ و در ؛ و لزمها این نظریه آن است که با فرزندان بی«َحظ ِ اِْلُْنثََیْینِ 

ها موجود با دلیل معتبر، مواردی که واسطه ،اند کهفکران او اعتراف کردهصفحه ... نقل شد که سید مرتضی و هم

ها، جایی برای ارث پس با وجود واسطه بردندها را به ارث میباشند، خارج شده است چون آنها تنها سهم واسطه

مانند یعنی با دیگر ماند، این است که آنها در دیگر موارد مستحق ارث باقی میای که میماند. نکتهآنها باقی نمی

 شوند.شدند، در ارث شریک میبه میت وصل می هایی که با آنهاواسطه به غیر از واسطهفرزندان بی

 

ید قرآنی:  مرجح یا موا
شود اگر فرض کنیم بین این دو نظریه تعارض حاصل شده است و نوبت به مرجحات رسیده است، نظریها ما تأیید می

َوْلیَْخَش الَِّذیَن لَْو »فرماید: ای که ما ارائه دادیم، کالم خداوند متعال است که میمرجح قرآنی نظریهیا ترجیح داده خواهد شد. 

َ َوْلیَقُولُوا قَْوًل َسِدیدًاتََركُوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُِر   به این بیان که، غالب کسانی که در زمان حیات . 2«یَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَْیِهْم فَْلیَتَّقُوا َّللاَّ

کنند، دارای ذریها یتیم و ضعیفی هستند و تقریب استدلل به آیه قرآن به این بیان که، خداوند متعال به این پدرشان فوت می

                                                
 .۳۹/۱۲۱. جواهر الکالم:  1
گذارند، از سرنوشت آنان بیمناكند. باید كه از خداى فرزندانى ناتوان بر جاى مىباید از خداى بترسند كسانى كه اگر پس از خویش . »۹. نساء:  2

 «.و به صواب گویندبترسند و سخن عادلنه 
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شود که سهمی هم برای آنها در ارث تر است، پس رعایت حال آنها با این میز کسانی که به آنها سفارش کرده، مهربانایتام، ا

 قرار دهد. به عالوها آیات دیگری که در روش دوم خواهد آمد. إن شاء هللا.

مقدار که پایین  فرزندان تا هراستفاده شده تا شامل فرزندان « ذریه»به این نکته هم باید توجه کرد که در آیه از لفظ 

 استفاده نکرد تا انصراف به مباشرین داشته باشد.« اولد»برود هم بشود و از عنوان 

 

 روش دوم: مشارکت آنها در ارث با وصیت واجب
ن توانیم از راهی دیگر، سهم واسطه را به فرزندان فرزندان بدهیم. ایاگر استدلل سابق را قبول نداشته باشید، ما می

ارث نباشد؛  راه هم آن است که جد را ملزم کنیم تا سهم واسطه از ارث را، برای آنها وصیت کند تا جایی که بیشتر از ثلث

 برای رسیدن به نتیجه باید سه مرحله را طی کنیم:

وید، گرجحان وصیت در شریعت ثابت شده است؛ و روایات زیادی بر آن دللت دارند مثل صحیحه محمد بن مسلم که می.1

ُ َعلَْیِه َو آِلِه فَیَْنبَِغي ِلْلُمْسِلِم أَْن یُوِصيَ »فرمودند:  امام باقر ِ َصلَّى َّللَاَّ و در صحیحها « اَْلَوِصیَّةُ َحق  َو قَدْ أَْوَصى َرسُوُل َّللَاَّ

 .1«اَْلَوِصیَّةُ َحق  َعلَى كُل ِ ُمْسِلم  »آمده است که فرمودند:  دیگری از  یکی از آن دو امام

كتَِب َعلَْیكُْم »فرماید: آن است که به نزدیکان برسد؛ خداوند متعال می -که یکی از آنها وصیت است–بهترین معروف .2

 ،ای مشهور؛ و در جمله2«َلى اْلُمتَِّقینَ إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْیًرا اْلَوِصیَّةُ ِلْلَواِلدَْیِن َواِْلَْقَربِیَن بِاْلَمْعُروِف ۖ َحقاا عَ 

 .3«نیکی کردن به نزدیکان اولویت دارند»شود که بیان می

امام از ند معصیت است؛ و در موثقه سکونی بردرباره مسئله ما هم آمده که، ترک وصیت برای نزدیکانی که ارث نمی

ْن لَ یَِرثَمْن لَْم یُوِص ِعْندَ َمْوتِِه ِلذَِوي »نقل شده که فرمودند:  از پدرشان صادق  . 4«فَقَدْ َختََم َعَملَهُ بَِمْعِصیَة   قََرابَتِِه ِممَّ

ترین موارد این تحذیر، ترک وصیت برای اولد اولد است، کسانی که پدرشان در حیات پدرش مرده است چون واضح

 هم جزء نزدیکان او هستند و هم مستضعف هستند و هم احتیاج دارند.

 توان چند دلیل ذکر کرد: م است؛ و برای بیان لزوم آن میفیه، لزاین وصیت در مانحن.3

 موثقه سکونی فوق، در صورتی که از آن حکم وجوبی استظهار کنیم .أ

َ َوْلیَقُ »ای که بیان شد آیه کریمه .ب یَّةً ِضعَافًا َخافُوا َعلَْیِهْم فَْلیَتَّقُوا َّللاَّ ولُوا قَْوًل َوْلیَْخَش الَِّذیَن لَْو تََركُوا ِمْن َخْلِفِهْم ذُِر 

 ترین مورد آن، بحث ماست.به این بیان که، واضح 5«َسِدیدًا

 . 6«ْعُروفًاَوإِذَا َحَضَر اْلِقْسَمةَ أُولُو اْلقُْربَٰى َواْلَیتَاَمٰى َواْلَمَساِكیُن فَاْرُزقُوهُْم ِمْنهُ َوقُولُوا لَُهْم قَْوًل مَ »آیه شریفه  .ج

                                                
وصیت حق است، جد م رسول خدا صل ى َّللا  علیه و آله نیز وصیت كرد. شایسته آن . »۳، ۱، ح۱، کتاب الوصایا، باب ۱۴/۳۵۱وسائل الشیعة:  .1

لمانى حق است كه هر مس ۀوصیت بر عهد»؛ «ه سن ت رسول خدا صل ى َّللا  علیه و آله عمل كند، و براى بعد از مرگش سفارش كنداست كه مسلمان ب

 «.باید انجام گیرد
ر و لزم شده چون . »۱۸۰. بقره:  2  شانیپدر و مادر و خو یاز خود به جا گذاشته است، برا یاز شما را مرگ در رسد، اگر مال یکیبر شما مقر 

 «.زکارانیاست بر عهده پره یحق   نیکند. ا تیوص دهیو پسند ستهیبه طور شا
ای طور که عده. این عبارت برخالف آنچه مشهور شده است نه آیه است و نه روایت؛ و حدیثی هم با این لفظ در منابع فریقین وجود ندارد، همان 3

قُْل َما أَْنفَْقتُْم ِمْن َخیْر  فَلِْلَواِلدَْیِن َواِْلَْقَربِیَن َواْلیَتَاَمٰى »ستفاده شده است، در قرآن کریم آمده است اند. اما این مضمون از قرآن و سنت ابه آن اعتراف کرده

َ بِِه َعِلیمٌ  صدقه در صورتی که »آمده است که  وم( در روایتی هم این کالم معص۲۱۵)بقره: « َواْلَمسَاِكیِن َواْبِن السَّبِیِل ۗ َوَما تَفْعَلُوا ِمْن َخْیر  فَإِنَّ َّللاَّ

درباره  و امام کاظم« ات را در دل پنهان کرده استبرترین صدقه بر خویشاوندی است که کینه»و « یکی از نزدیکان محتاج باشد، وجود ندارد
و در مصادر عامه هم بخاری با « کن آنها نسبت به دیگران اولویت دارند ... به آنها کمک»اند دادن کمک به نزدیکان مستضعف از زکات فرموده

و در « به نظر من آن را در بین نزدیکان قرار بده»به أبی طلحه درباره وقف و وصیت فرمودند:  اسنادش از انس روایت کرده است که پیامبر
نزدیکان فقیرت قرار بده و بر آن را برای »و در حدیث دیگری فرموده است « آن را برای نزدیکان فقیرت قرار بده»حدیث دیگری فرموده است 

 «.آنها ترحم کن
خود را با معصیت پایان  وصی تى نكند كاربرند که ارثی نمیكسى كه بهنگام مردنش بنفع خویشاوندانش . »۳، ح۴باب ۱۴/۳۵۵ِ. وسائل الشیعة:  4

 «.داده است
گذارند، از سرنوشت آنان بیمناكند. باید كه از خداى بر جاى مى باید از خداى بترسند كسانى كه اگر پس از خویش فرزندانى ناتوان. »۹. نساء:  5

 «.و به صواب گویندبترسند و سخن عادلنه 
 ستهیشا یو با آنان سخن د،یبده شانیاز آن را به ا یزیو مستمندان حاضر شدند، چ مانیتیو  شاوندانیکردن ارث، خو میچون هنگام تقس. »۸. نساء: 6

 «.دییگو دهیو پسند
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ترین ی عطا کنیم و یکی از آشکارکانی که استحقاقی در ارث ندارند، چیزکند بر اینکه به نزدیاین آیه امر می

 موارد آن، مصادیق محل بحث ما هستند چون هم از نزدیکان هستند و هم یتیم هستند و هم مسکین.

و ما آنها را به ؛ نسبت به کوتاهی در حق یتیمان ،ضب خداوندای که دللت بر لزوم نگاه داشتن خود از غادله .د

َّقُوا »است که فرمودند:  ذکر خواهیم کرد؛ یکی از این موارد، موثقه سماعة بن مهران از أبی عبدهللا زودی اِت

ِعیفَْیِن یَْعنِي بِذَِلَك اَْلَیتِیَم َو اَلن َِساءَ  َ فِي اَلضَّ  .1«َّللَاَّ

اند؛ بله عیاشی در شدهبین آنچه ما گفتیم و آیات ارث هم منافاتی نیست؛ چون وصیت با ارث در اینجا باهم جمع 

؛ و این «آیه فرائض نسخ شده است»روایت کرده است که این موارد با  تفسیرش از أبا جعفر و أبا عبدهللا

مردم دربارها این ». در مجمع البیان هم گفته است: 2اندمطلب از عامه نقل شده است، لذا قائل به استحباب آن شده

نقل شده  یه از محکمات است و منسوخ نشده است و این نظر از امام باقرآیه، دو نظر دارند: یکی آنکه این آ

 «.است

امکان دارد بین دو روایتی که دللت بر نسخ و عدم آن »گوید: ای به این آیه میصاحب تفسیر برهان در تعلیقه

نسخ را حمل کنیم دارد، جمع کنیم به این بیان که روایت نسخ دللت بر نسخ وجوب اعطاء دارد و روایت عدم 

بر اینکه اعطای چیزی به آنها جایز است و بلکه استحباب دارد؛ پس دیگر بین این دو روایت با این تقدیر، تنافی 

 .3«نخواهد بود

که عنوان  اگر بپذیریم که نسخ در عنوان والدین با ورود آیه فرائض صورت گرفته است، باز هم باید گفت :اقول

 ی مصادیق آن نسخ نشده است.عام است و تمام« اقربین»

 

 روش سوم: از منظر حکم ثانوی با امر ولی فقیه:
 میخواهینم و ؛کند هیمدارد که فرزندان فرزندان را در ارث س یمشخص فهیوظ ،هیکه فق مییبگو میخواهمیسطح ن نیدر ا

شده  ضعه وک ینیعامه و قوان یاز فقها یطور که بعضهمان-د که دارد وارد شو یتیمسئله با ول نیکه لزم است به ا مییبگو

د به مسئله از منکر پس از ورو یما در موضوع امر به معروف و نه -ظهور دارند بمطل نیکرد در ا میو به آنها اشاره خواه

وجود  ،نوانع نیبلکه مراد ما از ا ستین حیصح هیفق یول یبرا گاهیجا نیکه اثبات ا میاسلطه، در بخش مشارکت ثابت کرده

که إن شاء هللا به زودی تبیین همچنان تواند به آن استناد کند.یم اراتشیدر ضمن  اخت  هیفق یاست که ول یاجازه شرع کی

 خواهد شد.

آنهاست چون  یسازادهیو پ نیقوان قیانصاف در تطب تیرعا ،امر یول فیاز وظا یکدلیل ما بر این مدعا آن است که ی

 عدالت بر مواردش دارد. قیامر در تطب نیا یبه ورود ول اجیاحت یشوند گاه تیرعا یبه درست دیکه با یعدالت

 دیو توح دیوجود دارد مانند کلمه توح یکل یاصولیک سری اسالم  نیاست که: در د انیب نیمطلب به ا نیا یعلم نییتب

به اصول  تمامی اینکه  ،یسانو حقوق ان یفطرت انسان تیو عدالت و احسان و رعا اریاو در اخت حقکلمه و کرامت انسان و 

و به آن  شده انیب اتیوجود دارد که با جزئ ،یشرع یو احکام نیاسالم قوان نیدر د نیو همچن ؛هستند یمثابه قانون اساس

است  یکس ،هیفق ینداشته باشند و ول یتضاد یاساس نیو احکام مشروط به آن هستند که با قوان نیقوان نیو ا ندیگویم عتیشر

 است. هیفق یول فیاز وظا نیحالت را برعهده دارد و ا نیو مواظبت بر ا یکه سرپرست

 :میکنیاستفاده م یقرآن پایه و اساسازدو  یاستنباط فقه یبرا شرویپ دهیا نیا نییتب در

َوسُلَْیَماَن إِذْ یَْحكَُماِن فِي اْلَحْرِث إِْذ َودَاُوودَ » ندیفرما یآمده که خداوند م هیآ نیا ریکه در تفس یاتی: روااولپایه و اساس 

ْمنَاَها سُلَْیَماَن ۚ َوكاُلا آتَْینَا ُحْكًما َوِعْلًما* نَفََشْت فِیِه َغنَُم اْلقَْوِم َوكُنَّا ِلُحْكِمِهْم َشاِهِدینَ   .4«فَفَهَّ

                                                
 دو مورد از مستضعفین، مرادم یتیمان و زنان است،در  خداوند بترسید! از.  1
 .۹/۲۰. الفقه اِلسالمی و أدلته، د.وهبة الزحیلی،  2
 .۳/۲۰. تفسیر البرهان:  3
دند. و ما شاهد چریمىو داود و سلیمان را یاد كن آنگاه كه درباره كشتزارى داورى كردند كه گوسفندان آن قوم، شبانه در آنجا . »۷۹-۷۸. انبیاء:  4

 «.و این شیوه داورى را به سلیمان آموختیم و همه را حكم و علم دادیم*  داورى آنها بودیم
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 یکه خداوند متعال م دیپرس هیآ نیدرباره ا از امام صادق»کند که ینقل م ریبص یبا سندش از اب یدر کاف ینیکل

 دنیچر انگریکلمه نفش فقط ب :حضرت فرمودند“ َودَاُوودَ َوسُلَْیَماَن إِذْ یَْحكَُماِن فِي اْلَحْرِث إِذْ نَفََشْت فِیِه َغنَُم اْلقَْومِ  ”:دیفرما

 انشیندارد که در روز مراقب چهارپا فهیآن را در روز حفظ کند و فرد مالدار وظ دیباشد و فرد کشاورز بایدر شب م انیچهارپا

طور . همانستیدهد و هرچه که در روز فساد کنند، بر عهده آنان )مالدار( نیچراند و خوراک میباشد، بلکه در روز آنان را م

 اورند،یب که آنان در شب به بار یرا به هنگام شب، از رفتن در کشتزار مردم منع کند. هر فساد انشیچهارپا دیکه فرد مالدار با

که  یحکم کرد که گوسفندان به فرد شبانه. داود دنیفساد گوسفندان در چر یعنیهمان نفش است  نیبر عهده آنان است، و ا

و پشم )رسل و ثله( آن سال  ریش ،بود که صاحب گوسفندان نیا مانیاما قضاوت سل رد،یتعلق گ ود،کشتزارش خراب شده ب

 .1«بدهد نیآنان را به صاحب زم

ن براى حكم كرد كه گوسفندا برخى گویند: درخت انگور بود كه خوشه برآورده بود. داوود» آمده انیمجمع الب در

د داده . داوود گفت: پس چگونه است؟ گفت: باغ به صاحب گوسفنچنین نیستگفت:  صاحب باغ یا مزرعه باشد. ولى سلیمان

ستفاده اگوسفندان هم نزد صاحب باغ باشد و از منافع آنها  مدتشود تا سرپرستى كند و بصورت اولش درآورد و در همین 

 «.طور روایت شده استنیز همیناز امام باقر و امام صادق .كند

ده بود شاساس نازل  نیبر هم زیسابق ن ایانب عتیعدل و ضمان بود و شر یکرد مقتضاحکم آن  هب آنچه داوود :اقول

 مانیاما آنچه سل ؛شدیحکم متضرر م نیحال صاحب گوسفندان با ا نیاما با ا شوده میمشاهدواقعه  نیا اتیکه در رواهمچنان

بود که گوسفندان را  یاحکم به گونه ،حال نیبا ا و تلف کننده آمده بود هدهکه بر ع بود یبا حفظ عدل و ضمان ،به آن حکم کرد

 .صاحبش حفظ کرد یبرا

احسان است، مراعات انصاف در  مییاگر نگواست، امر  یکه بر عهده ول یاز امور یکی: مییگویواقعه م نیا هیبرپا

ْحَساِن َوإِیتَاِء ِذي اْلقُْربَٰى َویَْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر » ندیفرما یخداوند است. خداوند م نیقوان قیتطب َ یَأُْمُر بِاْلَعدِْل َواْْلِ إِنَّ َّللاَّ

 یمانند عفو کس ،داده شده است یامور فقه یدر برخ اراتیگونه اخت نیو قطعاً به حاکم شرع ا ؛2«لَّكُْم تَذَكَُّرونَ َواْلبَْغيِ ۚ یَِعظُكُْم لَعَ 

القرب »قاعده  قیکه تطب نجاستیمشخص؛ محل شاهد بحث ما ا یمدت یانداختن حد برا قیبه تعو ایکه مستحق حد شده است 

 نیامر در ا یدخالت ول یبرا یکاف هاتیتوج میدانیشود چون ما م یجار اراتیاخت نیلزم است که در ضمن ا «یمنع البعد

 تیفرزند م نیجانش ،نصوص نیکه آنها بنابراآن طرخابه اولدش وجود دارد به یفرزندان متوفبه دادن سهم  التزاممسئله و 

و اضافه بر آن  ؛شان شده استجد آنها بعد از پدر، یخاطر آنکه ولو به ازشانیخاطر ضعف آنها و نبهوهمچنین هستند 

 است که در روش دوم به آن اشاره شد. ییهاهیتوص

 یبر مصالحناب نیقوان رییامر در تغ یتام ول اریاخت یاست و به معنا یمستند به مجوزات شرع میذکر کرد نجایآنچه در ا

 یتبارک و تعال از خداوند ریرا غ یمصالح و مفاسد واقع یبر مستندات تعبد داشته باشد و کس دیچون او هم با ستین نندیبیکه م

 .داندیرا نم

ِ » فهیشر هیآنچه از آپایه و اساس دوم:   نی. ما امیکنیاستفاده م 3«لَهُ ُمعَِق بَاٌت ِمْن بَْیِن یَدَْیِه َوِمْن َخْلِفِه یَْحفَظُونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ

 یقرار داده است ک ایمالئکه یکه خداوند متعال نزد هر شخص میادر آنجا گفته .میامستقل شرح دادهبحث  کیمطلب را در 

 رایز ؛حفظ کند کندیآنچه خداوند امر  م زا الهی، امرشود تا او را به یبر او وارد م طیزمان ها و شرا یدر تمام ،یپدریپ

و سودمند باشد و در  دیمف یبرخ یست براممکن ا و که بر موجودات حاکم استاست  ینیبر اساس سنن و قوان یاوامر اله

اش ممکن است با آمدن که سقف خانه یمزرعه داران و کس یمانند نزول باران برا ؛مضر باشد گرید یبرخ یحال برا نیع

شود یمردم متوقف نم یبرخ ایفرد  کیبه خاطر متضرر شدن  ،به نزول باران یصورت اراده اله نیدر ا ؛زدیباران فرو بر

که از امر بر عدلش با امرش،  ،که خداوند متعال رحمتش راد همچناننکنیافراد را حفظ م نیا امر الهی،به  ئکهمال بلکه آن

 «.یا من سبقت رحمته غضبه»الهی است، تغلیب داده است. 

                                                
 .۲۹۱-۶/۲۹۰. رک: منبع روایات ذکر شده و روایاتی غیر از این موارد در مسئله در تفسیر البرهان:  1
 .۹۰. نحل:  2
 .۱۱. رعد:  3
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ِ » فهیشر هیکه آ از امام باقر یتیو در روا به خواست و فرمان »: آمده است ،کردند ریرا تفس «یَْحفَظُونَهُ ِمْن أَْمِر َّللاَّ

 ریتقد اریصورت، او را در اخت نیاو باشد؛ در ا رینشود، مگر آن زمان که تقد ییکنند که دچار بالیاز انسان مواظبت م یاله

 یاکنند و دو فرشتهیهستند که به هنگام شب از او محافظت م یاسپارند. آنان دو فرشتهیدهند و به دست سرنوشت میقرار م

 .1«کنندیام روز به دنبال او هستند و از او مراقبت مکه به هنگ

همواره »ت که آمده اس نیرالمومنیو در نهج البالغه از ام ؛نقل شده است است که از امام صادق یثیحد ،نایو همانند 

 یه قدر الهبصورت او را  نینازل شود که در ا یکه قدر اله یکنند تا زمان یهمراه انسان دوملک هستند که از او محافظت م

 «.کنندیواگذار م

در ند متعال که خداو ؛ قوانینیموکل هستند یعیطب نیقوان انیبه حفظ انسان از جر ،یاز جانب خداوند تعال همالئک نیا

شد خداوند با ریموارد بر خالف مصلحت و خ یعدل است و ممکن است در برخ یکه از رو ینیقوان؛ قرار داده است یهست

تر از آن است که فیچون انسان ضع ؛کنندیحفظ م اآن مالئکه انسان ر یواسطه رحمت و فضل الهصورت بهنیکه در ا

امور از  نیا یروبرو شود و تمام ،الم موثر استعآن و حوادث آن و آنچه در  عیو وقا یهست یهایبا تمام دگرگون ییتنهابه

 .است یامر خداوند تعال

موارد  یدر برخ، در جریان هستندو مصالح عامه  عدلبر طبق که  یهست نیکه قواناست  ینیتکو یقتیحق نیاا:نظرمبه 

ر هر بآنها لحاظ شود، خداوند متعال  انیانصاف و رحمت در جر دیپس از آنجا که با ،افراد است یخالف مصلحت بعض بر

 یتا زمان ،فظ کنندآثار او را ح نیکنند و از ا تیاو حما زتا ا دنشویمکه همواره بر او وارد است قرار داده  ایمالئکه ،یفرد

 واقع شود. یامرکه که خداوند اراده کنند 

عدل و مصالح  تیهم با رعا یشرع نیکه قوان ی. به درستهیشرع فیبه وظا میزنیم یپل ،هینیتکو قتیحق نیحال ما از ا

قاعده که بر اساس عدل  نیا قاتیحاکم شرع بر تطب حالنیدر ارث. باا «البعدالقرب یمنع »اند مانند قاعده عامه وضع شده

 . 2نندیخدشه نب یدخالت کند تا آن اصول کل ،بود یبرخالف اصول کل ییجاقاعده در  نیکند تا اگر ایاست مراقبت م

 ایگناه  نحو کیعدل ممکن است به  تیرعا یعدل هم همراه انصاف باشد و ال گاه تیمسئله اقتضا دارد که رعا نیا 

 یورسوره ش ۴۰ هیآ رینکته را در تفس نیهم ی،طور که برخهمان ؛باشد یظلم حساب شود هرچند بر اساس دستورات اخالق

ِ فَ َوَجَزاُء َسیِ ئَة  َسیِ ئَةٌ ِمثْلَُها ۖ فََمْن َعفَا َوأَْصلََح » دیفرما یاند که خداوند مقائل شده اِلِمینَ أَْجُرهُ َعَلى َّللاَّ این آیه، در  «. ۚ إِنَّهُ َل یُِحبُّ الظَّ

 عدل هست. کهیدر حالاست عنوان شده  ئهیس ،همانند یجزا

 یتعد ،العمل مماثلعکس؛ در این آیه هم، 3«فََمِن اْعتَدَٰى َعلَْیكُْم فَاْعتَدُوا َعلَْیِه بِِمثِْل َما اْعتَدَٰى َعلَْیكُمْ » هیدر آ نیهمچن و

 .حق است کهیحساب شده درحال

ُ بِِه أَْن » دیفرمایسوره رعد آمده که خداوند م ۲۱ هیآ ریکه در تفس-معتبره حماد بن عثمان  در َوالَِّذیَن یَِصلُوَن َما أََمَر َّللاَّ

از یكى از دوستان آن حضرت شكایت  آمد و مردى نزد امام صادق»: دیگویم -«یُوَصَل َویَْخَشْوَن َربَُّهْم َویََخافُوَن سُوَء اْلِحَسابِ 

عرض كرد:  به او فرمود: چرا فالنى از تو شكایت دارد؟ امام كرد؛ كسى كه از او شكایت شده بود نیز پس از چند لحظه آمد.

 كنى كهبا حالت خشم نشست و فرمود: گویا گمان مى امام صادق ام.از این شكایت دارد كه من حق خود را از او مطالبه كرده

آنان از »كند كه اى كه خداوند در كتاب خود حكایت مى؟ آیا دیدهاگر حق خودت را مطالبه كرده باشى، خوش حساب هستى

ترسند كه خداوند بر آنان جور و ستم كند؟! نه، به خدا سوگند! تنها از این آیا به نظر تو اینان از آن مى ترسند؟بدى حساب مى

                                                
 .۵/۱۹۴البرهان: رک. مصادر این حدیث در تفسیر  1
دارند، هرچند ممکن  مانیاصول وجداناً ا نیبه ا کنند؛چونیاند و فقها به آنها عمل مآمده هیثانو نیاصول در کالم فقها با عنوان عناو نیاز ا یبرخ.  2

 گرید یراشد ب دهید یل در شهرهالل، قائل است اگر هال تیکه در روا  ینکرده باشند؛ مثالً کس انیب یاصول را مانند ما به صورت علم نیاست ا
چون شرط  شودیهالل در عراق نم تیشود باعث اثبات رو دهید یابوظب ای یصورت اگر هالل در دب نیدر ا کند،یم تیکفا زیهم افق آن ن یشهرها

اول  ورداز م شتریمسافت، در مورد دوم ب کهیدرحال شودیو مانند بندرعباس ثابت م رانیمحقق نشده است اما اگر در مشهد اثبات شود در کل ا

اصل وحدت زبان  ،یاز نظر وجدان هیفق نیگفت که ا دیپس با شود؟یاما در مورد اول ثابت نم شودیاست! پس چگونه است که در مورد دوم ثابت م

 است. رفتهیکه دارند، پذ یها را با تمام وسعتمردم و وحدت دولت
 «.اش بر او تعدى كنیدا تعدى كند. به همان اندازه تعدىپس هر كس بر شم. »۱۹۴. بقره:  3
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اند؛ خداوند نیز آن را بدى حساب نامیده است. بنابراین، كسى كه طلب خود كار طلب كردهترسند كه قرض خود را از بدهمى

 .1«)به زور( مطالبه كند، بدحساب استرا 

هست و نه  «جور»آنچه در لغت مقابل عدل هست عنوان  ،ندارد چون لفاظا نیا یبا وضع لغو یمنافات یمعان نیا

 از امام صادق از پدر بزرگوارشان ةمسعدة بن صدق تیدر روا .شده است حیتقابل هم در نصوص تصر نیهم و به ؛«ظلم»

َ » آمده  َعزَّ َو َجلَّ یَْوَم اَْلِقیَاَمِة َو هَُو َعْنهُ َمْن َعدََل فِي َوِصیَّتِِه َكاَن بَِمْنِزلَِة َمْن تََصدََّق بَِها فِي َحیَاتِِه َو َمْن َجاَر فِي َوِصیَّتِِه لَِقَي َّللَاَّ

 .2«ضٌ ُمْعرِ 

 یروبرو ستادنیکه حضرت پس از بال رفتن از صفا و ا ییاز دعاها یکی نیرالمومنیبن نعمان از ام یدر مرفوعه عل

َِّقي َعدْلََك َو لَ أََخاُف َجْوَرَك فَیَا َمْن هَُو َعدٌْل لَ یَُجوُر اِْرَحْمنِي»ي بوده که  نیقبله داشتند ا  .اتیروا گری. و د3«أَْصبَْحُت أَت

 .دارند یبه بحث مفصل اجیاحت یمعان نیجمع شوند و ا جاکیممکن است عدل با ظلم در  نیبنابرا

و  ؛است نیآن مالئکه در تکو فهیمانند وظ ،هیعیتشر نیدر قوان یحاکم شرع فهیوظ مییبگو نجایآن است که در ا مهم

 قیتطب و ،که دورتر هستند یو محجوب شدن افراد ،کانینزد قانون ارث بردنِ  یاست چون مقتضا لیقب نیمسئله ما هم از هم

مخالف  قیتطب نیو از آنجا که ا ؛واسطه استیبودن فرزند ب ترکیفرزند به خاطر نزد رزندمحجوب شدن ف، ارثدر قانون  نیا

ند تا با کیمسئله دخالت م نیشد در ا انیکه ب یحاکم شرع بر اساس مجوزات ،است میتیبه  تیبا اصول انصاف و احسان و وص

تا  ابدی یم انیواجب جر تیمانند آنچه در وص ؛دهدرا قرار  تیسهم واسطه آنها با م ،فرزندان فرزندان یبرا ،که دارد یتیول

 .شود تیرعا فیضع مانیتی نیانصاف نسبت به ا

هم بر  یآمد، شاهد هللا خواهدء شا ذکر شد و آنچه در روش چهارم ان یدو اساس قرآن نیا ها یکه بر پا یاادلهمضافاً بر 

 ؛آمده است تیجد م و خرجی یاست که درباره روز یثیحد ،شاهد نیا توانیم ارائه دهیم؛میبحث ارث از امر  یول فهیوظ نیا

موجود  -تیم نیوالد یعنی- تیجد به م یهاو واسطهباشد نداشته  ]فرزندی[یت وارثیکه م جایی استدر موضوع این حدیث 

– تعلق گرفته است یحال به جد هم از ارث مقدار نیاما با ا والدین برسد،به  دیارث با ،بر قاعدهبنادر این فرض،  باشند؛

ِ »که فرمودند  عبدهللا یبن دراج از اب لیجم حهی؛ مانند صح-که در روایت مشاهده خواهد شدهمچنان أَْطعََم اَْلَجدَّةَ  إِنَّ َرسُوَل َّللَاَّ

ِ َعلَْیِه اَلسَّالَُم َو ِعْندَهُ » گوید:میکه  عبدهللا یعبدالرحمن از اب حهیو صح 4«اِْبنَتَُها َحیَّةٌ أُمَّ اَِْلُم ِ اَلسُّدَُس َو  دََخْلُت َعلَى أَِبي َعْبِد َّللَاَّ

ي َحیَّةٌ فَقَاَل أَبَاٌن لَْیَس  ُ إِنَّ اِْبنَِتي َهلََكْت َو أُم ِ ِ أَبَاُن ْبُن تَْغِلَب فَقُْلُت أَْصلََحَك َّللَاَّ َك َشْيٌء فَقَاَل أَبُو َعْبِد َّللَاَّ ِ أَْعِطَها اَلسُّدُسَ ِِلُم ِ  5«سُْبَحاَن َّللَاَّ

 .نهایاز ا ریغ یگرید اتیو روا

خداوند را منزه از آن کرده  امام ایگو «هیتنز» یعنی حیو تسب «سبحان هللا»که فرمودند  امام ریتوجه کرد به تعب دیبا

طبق قواعد  6حکم البته آن .رسدمی تیواسطه او به مکه فرزند اوست و به تیبا وجود پدر م که حکم دهد به محروم شدن جده

حکم  یانسان یو بدون مراعات اصول وال نیخداوند متعال را منزه کرده از آن که طبق قوان امام یعنیاست  اتیو مفاد روا

 از ارث نداشت. یاو سهمچند که دادند هر یکه داشتن سهم یتیبه جده با ول نیبنابرا ؛دهد

ما است که  یعلما نیمشهور در ب ها ینظر ،از آنها یکی ای تیم نیعدم ارث بردن جد با وجود والد» دیگویم یثان دیشه

 نیجدت ای نیجد یبرا ،را ماندیم یباق نیآنچه از سهم ارث دختر و والد ،که او دیمورد وجود ندارد مگر ابن جن نیدر ا یمخالف

 .7«کنند خود نیوالد یاز سهم خود را روز یمقدار نیباب دارد که والدستحا ،اما بنابر نظر مشهور ؛دادیقرار م

                                                
ولکنهم خافوا الستقصاء و »، در المعانی، معنای ۵/۲۰۱، تفسیر البرهان: ۲۴۶، معانی اِلخبار: ۱/۳۶۳، تفسیر القمی: ۱، ح۵/۱۰۰. الکافی:  1

 ترجمه شده است.« رسی با دقتحساب»به « المداقة
هركس در وصیتش عدالت را رعایت نماید، مانند كسى است كه در زمان زنده بودنش . »۲، ح۸ب الوصایا، باب ، کتا۱۹/۲۶۷. وسائل الشیعة:  2

 «.گردان استد كه خداوند از او روىكنچنین وصیتى را صدقه داده است و هركس در وصیتش ستم كند، روز قیامت خداوند را در حالى مالقات مى
 .«به من رحم فرما یداریکه ستم روا نم یعادل یو از ستم تو در امانم، ا مناکمیمن از عدل تو ب». ۳، ح۴، ابواب السعی، باب۱۳/۴۷۸. همان،  3
مادرى را در حال حیات دخترش از سدس میراث برخوردار  ۀجد   رسول خدا. »۱، ابواب ارث والدین و فرزندان، ح۲۶/۱۳۷وسائل الشیعة:  4

 «.دنمو
معروض داشتم كه: دختر من در حال حیات  به امام صادقکه ابان بن تغلب هم نزد ایشان بود، شدم درحالی وارد بر امام صادق. »۶همان: ح 5

! مادرم وفات كرد. و ابان بن تغلب گفت: جد ه بهره  «.یک ششم به او بدهاى ندارد. امام )خطا دانسته( فرمود: سبحان َّللاه
 ن تغلب یا حکمی که براساس قاعده باشد و باعث محرومیت جده از ارث شود.. حکم ابان ب 6
 .۱۳/۱۳۷. مسالک اِلفهام:  7
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 مرا است چون معصوم اتیاز ارث به جد، مطابق با ظاهر روا یمقدار یبر وجوب اعطا یمبن دینظر ابن جن :اقول

بر عهده  دیبا ،بود یصورت اگر حکم استحباب نیدر ا ؛ردیارث بدون آنکه از وارث اجازه بگ ششمِ  کیکرده به خارج نمودن 

ششم ارث  کیآمد که امام حکم به خارج کردن یاست و لزم نم یالزام ریغ یحکم ،گرفت چون استحبابیمکلف قرار م

 احتمال نیها اپس تن ؛باب به آن نشده است نیا اتیدر کل روا یانبوده است چون اشاره تیهم با وص یحکم وجوب نیو ا ؛بدهند

سئله ارث م نیدر ا داند چون جبوده که داشته یتیول لهیبه وس ندمشخص کرد و امام صادق امبریشود که آنچه پیم نیمتع

جوب اختالف واما با او در منشاء  میهست دهیعقوجوب هم نیدر ا دیجن پس ما با ابناست، شده ن او یهم برا یتیبرد و وصینم

 .ییمنشاء وجوب را ارث قرار دادند و ما امر ول شانیچون ا میدار

که  هیفنحنچون ما ؛به صورت تام ارائه داد تیاولو انیتوان با اضافه کردن وحدت مناط و بلکه بیم استدلل را نیا

 یعنی انهیاگر آنها  اجداد پدران هستند ا ،دارد چون تینسبت به موضوع اجداد اولو ،حق فرزند فرزند است تِ یبحث رعا

 نیدر ا هااز ارث به آن یمقدار یهستند و چون علما در اعطا فیضادو عنوان مت نیفرزند هستند چون ا ،فرزندان فرزندان

انند آن مو  اجیبودن و احت میتیضعف و عجز و  مالکِ  یدارا ،مالک آنها ستند و فرزندان فرزندان عالوه بربحث هم نظر ه

 .هستند زین

اجماع  ،حال نیهم هستند با ا ایهحیصح اند و اخبارِ شده تیروا اخبار، نیا» :گفته است اتیروا نیبعد از ا ینیکل خیش

 گاهیکه برادر ارث ببرد و چون جا بردیارث م یاست و در صورت یبرادر پدر گاهیمثل جا ،جد گاهیاست که جا نیعلما بر ا

 اتیروا ،اتیروا نیا میی. امکان هم دارد که بگواث ببردبرد که برادر پدری هنگامی ارث می ،ستیبرادر پدر گاهیجد مانند جا

 تیکه پدر م یششم ارث را به جد دادند در صورت کی امبریکردند که پ تیاز اصحاب روا یحال برخ نیبا ا ؛هستند یاصخ

 یاز موارد زین برادر و جد گاهیجا ساویت نی. و همچنندادند یزیبه او چ ،موجود بود تیکه فرزند م یموجود بود اما در صورت

 . 1«ستیاست که موافق با اجماع علما ن

بر خالف و  ییمعناست که آنها موارد استثنا نیبه ا ،خاص هستند یاتیروا اخبارْ  نیا ،گفته ینیمرحوم کل نکهیا :اقول

 ستندیه ندر مسئل یحکم اول انگریب ،اتیروا نیکه ا شودیروشن م؛ پس شوندیعمومات م صیباعث تخص نیقاعده هستند بنابرا

 ینیکل که از کالم مرحوم یگریکند. مطلب دیو قواعد بر آن دللت م اتیطور که رواهمان شودیپدر مانع ارث جد م، چون

ا به عنوان احکام ر نیلزم نبود ا د،اند چون اگر قائل به استحباب بودنبه وجوب شده لیمتما شانیا ،است که نیا دیآیمبر

 ست.اآنها قابل جمع  یبرا یعدم وجوب اختصاص سهم یعنیقاعده  یاز وجوب مطرح کنند چون استحباب با مقتضا یاستثنا

 نیا ،تر استکینزد اتیروا قایسه و آنچه ب ؛و وجوب است تیخصوص نیمنشاء اشود از پرسیده میکه  یحال سوال

 است که توسط شارع جعل شده است. ییوال یحکم ،و وجوب تیخصوص نیا أاست که منش

مستحق  نیکه جد در صورت وجود والد میبا آنچه قبالً ذکر کرد اتیروا نیا» است گفته اتیروا نیدرباره ا خیش مرحوم

و مخارج اوست نه  یبه عنوان روز است، و جده قرارداد شده دج یبرا اتیروا نیندارد چون آنچه در ا یمنافات ،ستیارث ن

که زنده یصورتست که فرزند آنها زنده باشد و درا یدر صورت ،زین هجد و جد هب یمستحق ارث باشد و دادن خرج نکهیبنابر ا

 . 2«رسدینم یبه آنها به عنوان خرج یزیچ ،از ارث هم گرید ،نباشد

 نیدوال درصورت وجودرا حمل بر جواز  اتیروا نیممکن است ا»: دیگویماخبار  نیا هیدر توج ،زین لیوسا صاحب

وجوب  یفاجماع بر ن» :دیگویم ینیکالم مرحوم کل هیدر توج شانیا نیهمچن« دادن استحباب دارد نه وجوب یچون خرج میکن

از آخر  ینیکل و ظاهراً مراد مرحوم ؛ندارد یبه صورت استحباب یبا اثبات خرج یمنافات نیابنابر ،و استحقاق منعقد شده است

 «.مطلب است نیهمهم کالمشان 

نها نسبت به با استحقاق آ یهم منافات نیثابت است و ا ،نیاجماع بر عدم استحقاق اجداد در ارث با وجود والد :اقول

دارد و نمعنا  نیبر حمل به ا یندارد و نظرات علما هم امتناع یبه صورت وجوب یمثل خرج گریاز ارث با عنوان د یمقدار

 .تکرده اس حیمعنا تصر نیبه ا دیبلکه ابن جن

                                                
 .۱۵: فرزند برادر و جد، ح۶۴، کتاب ارث، باب۷. فروع الکافی: ج 1
 تر از فرزندان هستند.: ارث کسانی که بالتر از پدران و پایین۲۸، باب۹. تهذیب اِلحکام: ج 2
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رائه داده ا شانیاست که صاحب وسائل از کالم ا یبهتر از معنا ،میکرد انیب ینیکه ما از مراد مرحوم کل ییمعنا نیا

بین منافات  نندارد چو تفسیر روایات به خاص بودنبه احتیاجی  -بنابر تفسیر ما-از این جهت که قائل شدن به استحباب  ،بود

در  میه ما گفتک یاخبار به صورت نیا أویلهستند چون ت خاصاخبار  نیگفتند که ا کلینیمرحوم اما  این دو عنوان با هم نیست.

 انیهم ب شانیا بودندکرده  انیآن را ب لیاستحباب بود چنانچه صاحب وسا ینینشده بود و اگر مراد مرحوم کل میترس شانیذهن ا

است  شدهن یاارهاش گرفتن، ه اجازههم ب تیروادر د و بدون اجازه امکان ندار یاست که امر استحباب نیا گرینکته د ؛کردیم

 .بدون اجازه امکان دارد یاما امر وجوب

 ماست یشاهد تام بر مدعا کیشاهد  نیمجموع ا در

 

روش چهارم: وجوب انفاق بر فرزندان فرزندانی که یتیم هستند از آنچه نصیب ورثها 

 شود.موجود می
ها به اگر آن ،هینظر نیبنابر ا ؛است که قاصر هستند یحکم اخص از مدعا است چون مختص به فرزندان فرزندان نای

کنند تا بالغ  واسطه واجب است که به آنها از ارث انفاقیبر آن فرزندان ب ،از ارث محروم شوند واسطهبی فرزند خاطر وجود

 شوند.

هست که  از امام باقر -صدوق تیبنا بر روا- نیمالک بن اع ای نیاععبدالملک بن  تیروا ،مطلب نیما بر ا لیدل

ِ أَْولَدٌ َو زَ »: دیگویم ْوَجةٌ نََصاَرى قَاَل فَقَاَل أََرى أَْن َسأَْلتُهُ َعْن نَْصَراِني   َماَت َو لَهُ اِْبُن أَخ  ُمْسِلٌم َو اِْبُن أُْخت  ُمْسِلمٌ َو ِللنَّْصَرانِي 

إِْن َكاَن لَهُ ُوْلدٌ ِصغَاٌر فَإِنَّ َعلَى أَِخیِه اَْلُمْسِلُم ثُلُثَْي َما تََرَك َو یُْعَطى اِْبُن أُْختِِه ثُلَُث َما تََرَك إِْن لَْم یَكُْن لَهُ ُوْلدٌ ِصغَاٌر فَ یُْعَطى اِْبُن 

ا َوِرثَا ِمْن أَبِیِهْم َحتَّى  غَاِر ِممَّ ِ اَلنَّفَقَِة َو اَْلَواِرثَْیِن أَْن یُْنِفقَا َعلَى اَلص ِ یُدِْركُوا قِیَل لَهُ َكْیَف یُْنِفقَاِن قَاَل فَقَاَل یُْخِرُج َواِرُث اَلثُّلُثَْیِن ثُلُثَي

ِصغَاٌر قَاَل فَقَاَل یُدْفَُع َما تََرَك أَبُوهُْم إِلَى  ِْلَْولَدُ َو هُمْ یُْخِرُج َواِرُث اَلثُّلُِث ثُلَُث اَلنَّفَقَِة فَإِْن أَدَْركُوا قََطعَا اَلنََّفقَةَ َعْنُهْم قِیَل لَهُ فَإِْن أَْسلََم اَ 

َماُم ِمیَراثَُهْم إِلَْیِهْم َو إِْن لَْم یَْبقَ  ْسالَِم دَفََع اَْْلِ َماِم َحتَّى یُدِْركُوا فَإِْن بَقُوا َعلَى اَْْلِ َماُم ِمیَراثَهُ اَْْلِ ْسالَِم إِذَا أَدَْركُوا دَفََع اَْْلِ إَِلى اِْبِن ْوا َعلَى اَْْلِ

 .1«ِه ثُلَُث َما تََركَ أَِخیِه َو اِْبِن أُْختِِه اَْلُمْسِلَمْیِن یَدْفَُع إِلَى اِْبِن أَِخیِه ثُلُثَْي َما تََرَك َو یَدْفَُع إِلَى اِْبِن أُْختِ 

 ةیغا در دروس و شرح دیعالمه در مختلف و شه»مانند  ،اندبه صحت کرده فیرا توص تیروا نیاز محققان ا یگروه

 خیاند؛ شمالحظه کرده «هیالفق»را در  تیروا نیسند ا دلیلش این باشد که آنها، دیشا ؛2«آنها مانند المهذب البارع ریالمراد و غ

از هشام  -است حیبه حسن بن محبوب صح شانیا قیکه طر- برا به سندش از حسن بن محبو تیروا نیا «الفقیه»در  صدوق

مالحظه – احتمال نیموثق است. ا نیکرده است. و عبدالملک بن اع تیروا نیمالک بن اع ای نیبن سالم از عبدالملک بن اع

کند  تیکفا تیدر صحت روا یکی قیآنها نقل نشده است تا توث یاز هر دو تیروا نیباشد چون ا یتواند کافینم -سند در الفقیه

 بیو تهذ یدر کاف دیترد نیاست اما ا نیص مقدمتهم تابع اخ جهیو نت« و»بوده است و نه « وأ»آنها  نیچون حرف عطف ب

 است.  نیمالک بن اع ،یراو ،که نیدارند به ا نیقیوجود ندارد و 

اعتبار  نیاند. به ادانسته یکاف قشیرا در توث وا حیصح دهیمطلب کردند و در مورد مالک، عق نیآنها توجه به ا نکهیا ای

معرفت او و  دهیعق یبر درست دللت دارند اتیدسته از روا کیوارد نشده است اما  یقیتوث نیهر چند در مورد مالک بن اع ،که

                                                
رود. او یك پسر برادر مسلمان و یك دختر برادر مسلمان پرسیدم: یك مسیحى از دنیا مى. »۱، ح۲، ابواب موانع ارث، باب ۲۶/۱۸الشیعة: . وسائل  1

نظر من دو سوم میراث را به پسر برادر دارد. هم چنین چند فرزند و یك همسر دارد كه مسیحى هستند.)ارث آنان چگونه خواهد بود؟( فرمود: به

 و یك سومش را به دختر برادر؛ در صورتى كه میت فرزندان خردسال نداشته باشد، وگرنه آن دو وارث باید از اموالى كه از پدر این فرزنداندهند 

 اند، به كودكان نفقه بپردازند؛ تا زمانى كه كودكان، بالغ گردند. به حضرت عرض كردند: چگونه نفقه دهند؟ فرمود: كسى كه دو سومبه ارث برده

چه كودكان آورد. پس چنانمیراث را به ارث برده، دو سوم نفقه را و كسى كه یك سوم میراث را به ارث برده، یك سوم نفقه را از اموالش بیرون مى
شان را ؟ فرمود: میراث پدركنند. عرض كردند: اگر كودكان در همان حال خردسالى مسلمان شوند چهبه سن بلوغ رسیدند، پرداخت نفقه را قطع مى

پردازد. و اگر زمانى كه به دهند تا هنگامى كه كودكان، به بلوغ برسند. پس اگر بر اسالم خود باقى ماندند امام میراثشان را به آنان مىبه امام مى

را به پسر برادر و یك  دهد؛ كه دو سوم میراثسن بلوغ رسیدند بر اسالم باقى نبودند، حاكم میراث را به پسر برادر و دختر برادر مسلمان میت مى

 «.پردازدم آن را به دختر برادر مىسو
 .۱۳/۳۲. مسالک اِلفهام:  2
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به  یشوند که برخیهم باعث نم هاتیتوج نی. اما تمام ا1را به او آموخته است ییاز معارف ول یبعض یامام عل نکهیو ااو 

 اند. ساقط کرده تیرا از حج تیروا نیخاطر انیهمکنند به دایاو اعتماد پ ثیقتو

وارد شده  زیاند بلکه درباره او ذم نارائه نکرده نیمدح مالک بن اع ای قیبر توث یاصحاب نص» دیگویم یثان دیشه

 .2«طور که در قسمت دوم از کتاب الخالصه آمده استاست همان

ه ره بودبرادر زرا نیبوده است و گمان کرده که مالک بن اع یثان دیم مرحوم شهلاشتباه از ق کی مطلب، نیا :اقول

 یاامر بهره نیاز زراره و برادرانش دو برادر دارند که از ا ریآنها غ» است او گفته دربارها  نیقطیبن  یکه حسن بن عل است

 وم گفتهاو مخالف مذهب ماست و ابن داوود هم در قسمت د ،خالصه معتقد است کهالعالمه هم در «. مالک و قعنب ،ندارند

 «.ندارند و مخالف هستند یاامر بهره نیو برادرش قعنب از ا نیمالک بن اع» است:

عنوان  نیابنابر ؛او از معصوم تیاست به عدم روا یااشاره چون اسم برادر زراره در رجال شیخ نیامده است، :اقول

 از جهت سند. نیاست که ممدوح است. ا یمنطبق بر الجهن نیمالک بن اع

در  یطوس خیو ش در مقنعه دیمف خیش- نیخیمانند ش نیاکثر علما خصوصاً متقدم» دیگویم یثان دیشه ت؛یاما متن روا

. اندعمل کرده تیروا نیه مضمون اب هیو التباع و ابن براج در المهذب البارع و ابن زهره در الغن هیو صدوق در الفق -هینها

 نظر هست. نیهمد، قائل به دار تیروا نیکه بر ا یاقهیبر تعلهم بنا لیظاهراً صاحب وسا

ت شود و نصوص بر آن دللیاست که در کتاب ارث بر طبق آنها عمل م یبرخالف قواعد تیروا نیا ،حال نیا با

 ؛شکال هستا یدارا تیروا نیا»: دیگویکند، میم انیب تیبا مضمون روا یابعد از آن که مسئله  عیدر شرا یدارند. محقق حل

 .«شودیر مارث بنا بر اسالم مانع استحقاق کاف میشد که تقس انیداده است و ب تیسراطفلش  را بهاز آن جهت که کفر پدر 

و برادران  یبرادران پدر نیآن را دارد که: ارث ب یمذهب ما اقتضا»اشکال را شرح داده و گفته است  لیدل سیادر ابن

ادر ارتباط دارند آنها که از جانب م یآنها که که از جانب پدر ارتباط دارند دو سوم ارث برسد و برا یشود و برا میتقس یمادر

آنها  از ریبه غ یوارث مسلمان ،کافر تیم نیچون ا ،صرف کنندت نیهمانند مالک ارثتوانند در یسوم ارث برسد. و م کی

 نیها ندارد و اگر به از آنا ریبه غ یچون وارث مسلمانهستند، تر بر این ارث مستحق مردم هیندارد و چون آنها نسبت به بق

ه را نداده اجاز نیو شار ع هم ا مینک میسوم تقس کیآنها به صورت دو سوم و  نیکه ارث را ب ستین زیجا میمسئله قائل نشو

 است.

از ارث  یزیکه چ ستیبر برادران واجب ن ،کنندیشوند و اسالم را انتخاب میکه فرزندان بالغ م یزمان ،انیب نیا بنابر

است که ما آن را  یعدم لزوم به خاطر اصل نیو ا ؛قبل از بلوغ به آنها نفقه بدهند ستیلزم ن نیرا به آنها برگردانند و همچن

مسلمانان  در قبرستان ،رندیاگر قبل از بلوغ بمچون آنها  ،حکم پدرانشان است ،یشرع مچون حکم فرزندان در احکا میکرد انیب

  .3«شوندیدفن م

بعد از آنکه  یثان دیاما شه ؛را حمل بر استحباب کرده است تیروا نیا ،اشکال نیهم در مختلف با توجه به هم عالمه

حمل آن بر  ای ،روشن است و قائل شدن به کنار گذاشتن آن تیروا نیکالم در ا»: دیگویکرده است م خدشه تیدر سند روا

 دیگویو م« وهذا اولى» دیگویبر استحباب م تیبر حمل روا ینظر عالمه مبن دییدر ادامه در تا« استحباب هم موجه است

اند و داده میمسلمان و فرزند هستند تعم کانینزد یکه دارا یو حکم آن را  به تمام کسان 4اندافراط کرده اتیروا نیدر ا یبرخ»

 . 5«ند چون با اصول منافات دارداهاز متأخران آن را رد کرد یاریبس

چهار مورد آنها  یثان دیاند که شهذکر کرده یوجوه ،با قواعد تیروا ینشان دادن سازگار یاز علما برا یاعده :اقول

 لیهم در ذ لینقل کرده است و صاحب وسا 6هیدر نکت النها یمحقق حل به نقل ازآنها را از  مورد  سهذکر کرده و خودش را 

 .وجوه را رد کرده است نیهمه ا الککرده است و در مس انیآنها را به اختصار ب تیروا

                                                
 .۹۸۱۶، شماره ۱۵/۱۶۱. رک: معجم رجال الحدیث:  1
 .۱۳/۳۳. مسالک اِلفهام:  2
 .۳/۲۶۹. السرائر:  3
 ۳۷۰، إصباح الشریعة: ۳۲۹، غنیة النزوع:۳۷۵. رک: کافی الفقه:  4
 .۱۳/۳۲. مسالک اِلفهام:  5
 .۲۳۷-۲/۲۳۶. نکت النهایة:  6
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به فرزندان،  نسبتمانع  نیاما ا ؛کفر است ،مانع ،کهاند در توجیه این روایت گفته یبرخ» :گفته است لیصاحب وسا

ً یچون حق ،ستین صادق ظهار اسالم افرزندان  ،که نیند به ااهکرد هیتوج یو برخ ؛کند که کافر باشندیبر آنها صدق نم قتا

است  حیصح ریاسالم صغ ،دانهگفت یبعضبلکه  ،ستیو اسالم آنها مجاز ستین رفتهیبودن از آنها پذ ریصغ لیاند اما به دلکرده

زرگ شوند و به بلوغ بشود تا آنکه آنها ینم میمال تقسند که اهکرد هیتوج یو برخ ؛شود تیهمانند اسالم افراد بالغ رعا دیو با

چون متن  تسیبه ذکر آنها ن یاجیو احت کشدیذکر شده است که ذکر آنها به درازا م یمناقشات هاتیتوج نیا یو برا ؛برسند

بلکه  ارد ومنافات با عدل د نظر، نیو ا ؛ستین ثابتهم  ریصغ هم ندارد و کفر فرزندانِ  یدارد و معارض حیتصر تیوار

با  یعام ایاص خ معارِض  نیبنابرا ؛بر عدم کفر فرزندان دللت دارند ،و مانند آن ”دیآیم ایبر فطرت به دن یهر مولود”لِ یدل

 «.وهللا اعلم .ستین ریدرگ تیروا نیا

 نیابیان ا از مبلکه تنها هدف  ،میها مناقشه کندر آنو  میکن انیمطلب را ب نیا لیکه تفص میستیما درصدد آن ن  :اقول

ح از اختالف علما و اضطراب صورت واض کیو به طور خالصه  ؛میاوریشاهد بر مطلوب ب کی این بود که، تیروا

 حیورت صرصبا وجوب مالئمت ندارد بلکه به  تیروا نیظاهر ا هاست ک نیا میآنچه ما معتقد هست .میکرد انیشان را بکلمات

که  میکنیبرداشت م تیروا نیبا قواعد بحث مخالفت دارد و ما از ا ،تیروا نیخاطر آنکه مضمون ابا وجود مخالفت دارد به

کتاب  دِ حاکم بر قواع از طرف امام بوده که برخالف قواعد کتاب ارث بوده است و قواعدِ  ییحکم ول کی تیروا نیحکم ا

است  ینفطرت انسا اتیمقتض و احسان ،انصاف ،عدل یِ همان اصول کل  حاکم،اعدِ قو نیو ا است آن را داشته یاقتضا ،ارث

 یامر برا یاست بر آنچه ما در روش سوم بنابر ورود ول یگریشاهد د کی تیروا نی. و ااست ظهور کرده که در ائمه

 گاهیاجاز  یعنی« رىٰ أ»کردند به  ریتعب خاطر امامنیهمبه ؛میردک انیب یقواعد شرع قیمراعات انصاف و احسان در تطب

 امر. یول

ن، و صاحب و امثال آ« ان هللا یامر بالعدل والحسان» محکوم است به قاعده« الكفر مانع عن المیراث»قاعده  یعنی

 منافات دارد.باعدل  نجایاجراء قاعده در ا نکهیکرده به ا حیتصر ،نقل شد اوکه از  یهم در کالم لیوسا

بر فرزندان -حکم  میاستدلل و تعم لیتکم یقدم دوم را برا میتوانیم ،دیآیبدست م تیروا نیکه از ا یوجوببا  پس

 نیدر ا تیاولو یادعا میتوانیبلکه م ؛میاز حکم، بردار تیصوصخ یبا الغا -و محتاج مسلمان میتیو عاجز و  فیفرزندان ضع

تر به سزاوار یچون فرزندان مسلمان از فرزندان نصران ،است تریقو ،مورد نیمالک در ا ،است که نروش چون میمورد کن

 شان هستند.اجاتیاحت یمراعات حال و انفاق ورثه از مال مورث برا

مثالً  ؛اما در شمول آن تفاوت دارند، به صور مختلفی آمده است، از بزرگان یاریدر کالم بس تیخصوص یالغا البته

خویشاوند  ،که یمسلمان کانیحکم را در تمام نزد ،از بزرگان قدما یداده است و برخ یمعمحکم را به مطلق کفار ت یه،در نها خیش

 یدر صورت نکه،یداده به ا میابن زهره حکم را تعم»: دیگویاصالح. عالمه م یمانند ابن زهره و اب ؛اندداده میتعم کافری هستند،

به آنها از ارث انفاق کند تا بالغ شوند و بعد از بلوغ اگر مسلمان شدند  دیداشته باشد، با یمسلمان کانیو نزد ریکه کافر اولد فق

 .1«نظر را دارد نیهم هم الصالحمسلمان است و ابو  کانینزد یآنهاست و اگر مسلمان نشدند برا یارث برا

و این نظر  بوددر کلماتی که از او نقل شد، آمده چنانچه  ؛مطلب اشاره کرده است نیهم در مسالک به هم یثان دیو شه

 بود.دانسته در حکم  را، افراط

باشد، ت وجود نداش یاگر مانع ،خاطر آنکهبه ؛مع الفارق است اسیدر بحث ما ق تیروا نیاستدلل به ا :دییبگو اگر

برند یرث نمافرزندان  حق آنها در ارث است اما فرزندانِ  تیبه خاطر رعا ،انفاق نیبرند و ایارث م تیروا نیفرزندان در ا

 !واسطهیبه خاطر وجود فرزند ب

 ،مییایه باول بحث است و محل نزاع است و اگر کوتا ،فرزندان بر ارث عدم استحقاق فرزندانِ  :مییگویدر جواب م ما

 .هستند یریتقد ورثها  محل بحث، تیمانند موارد روا زین آنهابرند پس ینباشد ارث م یاگر مانع زیآنها ن

نها انفاق کنند بر آاز مال مورث  دیبا هم اشتراک دارند که با تیورثه در مناط مسئول ،دو مسئلهدر هر  ، نیبر ا عالوه

ر وجوب دمناط  نکهیبر اشود بنامیمقدم بر ولیت پدر  یپدر است و چه بسا گاه تیمانند ول شیهاجد بر نوه تیچون ول

 است. رشیغاو در انفاق بر فرزندان ص تیمورث و مسئول تیانفاق،  ول

                                                
 .۳۷۵، الکافی فی الفقه: ۵۴۶، به نقل از الغنیه:۹/۷۴. مختلف الشیعة:  1
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 نتیجه بحث و حکم مختار در مسئله:
 ،توان اطمینان پیدا کرد کهمیتنها به این مدلول از ادله قول مشهور  ،روشن ساخت که ،ادله قول مشهور ینقد و بررس

 نها بوسیلها فرزندان فرزندان تنها در صورتی که واسطه آنها به میت موجود باشند، هیچ سهمی در ارث نخواهند داشت؛ چون آ

ها که واسطهبرند، پس درصورتیر صورتی که موجود نباشند میها را دشوند و سهم واسطهها به میت متصل میواسطه

 یاواسطهیبآنها و وجود فرزندان  نیاما در فرض عدم وجود والدموجود باشند، موضوعی برای ارث بردن آنها نخواهد ماند؛ 

هرچند  ،نخواهد بود یتام لیدل یدارا واسطه،یخاطر فرزندان ببه نیآن فرزندان، محجوب شدن فرزندان والد نیاز والد ریغ

 حکم اجماع شده باشد. نیبر ا

براساس  ایحال  ؛تیبر استحقاق آنها نسبت به ترکه م میاقامه کرد لیدل یعنی میبرخالف آن اقامه کرد لیدل نیما چند بلکه

 .میکرد انیکه ب ییهاروش گرید ایارث 

ً در حق امی اطیکه باعث منجز شدن احت یاحتمال ه،ینظر نیلاقل با ا و که  یتامیشود، محقق شده است؛ خصوصا

بُطُونِِهْم نَاًرا ۖ إِنَّ الَِّذیَن یَأْكُلُوَن أَْمَواَل اْلیَتَاَمٰى ظُْلًما ِإنََّما یَأْكُلُوَن ِفي »: فهیشر هیشده مانند آ انیب یادیدرباره آنها سفارشات ز

 .1«َسِعیًرا َسیَْصلَْونَ وَ 

ً »از رسول خداوند آمده:  یثیدر حد و  .2«َشرَّ اَْلَمآِكِل أَْكُل َماِل اَْلیَتِیِم ظُْلما

ِعیفَْیِن یَْعنِي بِذَِلَك اَْلَیتِیَم َو اَلن َِساءَ »عبدهللا نقل شده که فرمودند:  یدر موثقه سماعة بن مهران از أب و َ فِي اَلضَّ   .3«ِاتَّقُوا َّللَاَّ

 مطرح کرد: هیرا در رساله عمل ریفروع ز توانیم ،دست آمدبحث به نیکه در ا یجیتوجه به نتا با

فوت کرده باشد  اتشیاز آنها در زمان ح یکیشته باشد و که چند فرزند دا یدر صورت-)مسأله( بر مورث واجب است 

ه همان ب-کند به اخراج سهم آن فرزندش  تیکه وص -داشته باشد یپسر ای یدختر یهافرزندانش، نوه گریو از او، به همراه د

ورثه موجود هم  ؛ و بر-دیرسیزنده بود، به او آن مقدار از ارث م رشکه اگر آن فرزند در زمان فوت پد یصورت و مقدار

کد خواهد شد درصورت نیوجوب ا نیرا اجرا کنند؛ همچن تیآن وص ،شده ریواجب است که براساس قواعد تقر  کهیامر موا

 آنها برود. اجیفقر و احت مِ یباشند که ب یفیضع مانیتی ،یپسر ای یدختر یهانوه

 و ریاو صغ یپسر ای یدختر یهاوهن کهینکرده باشد، درصورت تیوص ،در فرض مسئله سابق تی)مسأله( اگر م

انفاق کنند تا آنکه بالغ  ریصغ یهانوه نیبر ا -باشند دیبالغ و رش کهیدرصورت-هاورثه گریمحتاج باشند، احوط آن است که د

 یعنی- شریفوت کرده است، برفرزندان صغ یمتوف اتیکه در زمان ح یداز سهِم فرزن شتریب توانندیشوند و ورثه م دیو رش

صل باشد و چه چه مت-اء آن گذاشته و نم یباق تیکه م یاصل اموال نیب ت،یانفاق نکنند، و در محاسبه ترکه م -تیم یهانوه

 .ستین یفرق -منفصل

ر د-ها بالغ باشند، احوط آن است که ورثه نوه ،نکهآ ایداشته باشند  یزندگ یبرا یکاف یمنبع مال ر،یصغ یهااگر نوه و

از ترکه خارج کنند و به  ،پدرش فوت کرده بوده را اتیر حدکه  یسهم فرزند -را نکرده باشد تیآن وص تیکه م یصورت

فالعلم رجوع  العلم بِ یبه ترت گرانیاست که به د زیجا اطیاحت نیدر ا شود؛ تیآن رعا میفرزندان او بدهند و تفاضل در تقس

 شود.

ها، نوه یاباشند، و همها آنها هم محتاج باشند و اخراج سهم بر ریهمه آنها صغ ایورثه موجود  یبرخ کهیدرصورت و

 تیضارآنها  نیوراث بالغ شوند و ب یمسئله توقف کرد تا تمام نیبه حال آنها ضرر برساند، احوط آن است که در حکم ا

 اِلعلم فاِلعلم. ابرمسئله رجوع شود بن نیدر ا ریا به غیبرقرار شود 

 شود،یمانع م فرزندان فرزندان، استفاده کرد لکن آنچه یبرا یشتریحقوق ب م،یکه ما ذکر کرد یابتوان از ادله دیشا

. بإذن هللا کندیم تیمسئله کفا نیفتح باب مناقشه در ا یبرا میمخالفت با اجماع است؛ لکن آنچه ما ذکر کرد وقوعِ در مشکلِ 

 .یتعال

 

                                                
 ۱۰. نساء:  1
 «. مال یتیم است ۀبدترین خوردنها، خوردن ظالمان. »۷۸۸، ح۵۷۷. أمالی الصدوق:  2
 «.از خداوند بترسید -یعنى یتیم و زنان  -در مورد دو ضعیف . » ۳، ح۸۶ابواب مقدمات نکاح و آداب آن، باب  ۲۰/۱۶۷ِ. وسائل الشیعة:  3
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 بررسی مسئله در فقه عامه و قوانین موضوعه:
 یبا وجود کس یعنی؛ بردیمتفق هستند، فرع با وجود اصل ارث نم ظهور دارد که آنها نیدر ا ،هیات عامه و امامنظر   

واسطه در  نیاست؛ ا و تنها واسطه مستحق ارث بردیارث نم آن شخص دیگر ،رسدمی تیواسطه او به مبه ،یگریکه د

 در محجوب شدن ه،یعامه و امام ی. اما علمابرندیفرزندان پسر با وجود واسطه، ارث نم پسشد.  دهینام قنی، قدر متفیهمانحن

ظر ندارند؛ ننباشند، اتفاق موجود  تیکه واسطه آنها در اتصال به م یترکینزد شاوندانیدورتر، با وجود خو شاوندانیخو

 .میبدان بیعدم اتفاق را قائل شدن به تعص نیا لیهرچند دل

از  یمقدار یبه فرزندان فرزندان با وجود فرزندان بدون واسطه، در موارد متعددمبنای تعصیب،  بر عامهعلمای 

 کیست و دختر ا یدخترش و دختر پسرش و پدرش باشند، نصف ارث برا ت،یاگر وراث م»ند: او گفتهاند ماترک را داده

 .بردیم ب،یارث را بنابر تعص یششم را بنابر فرض و باق کی مو پدر ه رسدیششم هم به دختر پسر م

ششم هم به  کیدختر است و  یدخترش و دختر پسرش و پسر پسر پسرش باشند، نصف ارث برا ت،یاگر وراث م و

 چون او عصبه است. رسدینفر م نیارث به اخر یو باق رسدیدختر پسر م

د: نصف ارث بنابر فرض به دختر انباشند، گفته -ز پدر و مادرشا-دخترش و خواهرش  ت،یکه وراث م یدر صورت و

 .رسدیبه خواهرش م بیارث بنابر تعص یو باق رسدیم

باشند، نصف ارث به دخترش  -از پدر و مادرش-دخترش و دختر پسرش و خواهرش  ت،یکه وراث م یدر صورت و

مابقی ارث بنابر  -بود که از پدر و مادر–تا دو سوم تکمیل شود، و برای خواهرش  رسدیششم به دختر پسر م کیو  رسدیم

 . و مواردی مثل این زیاد هستند.1«رسدتعصیب می

و اگر امکان تطبیق قواعد تعصیب بر اولد اولد نباشد، برخی برای داخل کردن آنها در ارث، قائل به وصیت واجب 

 شود.مل میدر برخی دول اسالمی، تبیین شده و به آن ع2اند؛ و بنابر این فتاوا، قوانین احوال شخصیهشده

ستحب است و وصیت بر نزدیکان، در نزد همه ازجمله امامان مذاهب اربعه، م »گوید: یکی از بزرگان معاصر می

 دشود مگر بخاطر حقی از حقوق الهی یا حقوق مربر فرد واجب نمی

صورت  است: دربنابر نظر برخی فقها مانند ابن حزم الظاهری و الطبری و أبی بکر بن عبد العزیز که از حنابله 

شوند برای بجا آوردن حق والدین و نزدیکانی که از ارث محجوب میهمچنین واجب است مدیون بودن، وصیت واجب است و 

زدیکان وصیتی نکرده باشد بر ندین؛ پس اگر میت برای شود مانند اختالف یا مانعی برای سهیم شدن آنها در ارث ایجاد می

 برند، بدهد.ی از مال میت را خارج کند و آن را به والدین و کسانی که ارث نمیشود مقدارورثه یا وصی واجب می

که واجب کرده است  ،از ارث را است و وصیت بر برخی محرومان حکم به نظر دوم داده 4و سوریه 3قانون مصر

کرده است یا آنکه باهم  هایی هستند که پدر یا مادرشان در زمان حیات پدرش یا مادرش، فوتیک دسته از آن محرومان، نوه

 فوت کرده باشند یا آنکه در حکم میت باشند مثل کسی که غرق شده باشد یا سوخته باشد.

های آنها در جد یا جده خود را ندارند؛ چون عموها و عمه ها استحقاق هیچ مقداری از ارثِ نوه در نظام ارث اسالمی

  .5«قید حیات هستند

رزندان ففقرها اخیری که نقل شد، ظهور دارد بر وجود اجماعی در بین علمای عامه، مبنی بر عدم ارث بردن  :اقول

ای هم که دللت داشت بر وصیت واجب، کالم ما را تأیید واسطه به صورت مطلق؛ فقرهفرزندان در فرض وجود فرزندان بی

 شت.کردن وجود ندابردند احتیاجی به وصیت آنها هم ارث میکند چون اگر می

برند و ها در فقر و احتیاج به سر میگاهی نوه»اند که: سپس دلیل طرح نظریها وصیت واجب را، چنین بیان کرده 

 نیاز هستند.های آنها بیعموها و عمه

                                                
 .۳۱۵-۹/۳۱۰. موسوعة الفقه السالمی و القضایا المعاصره:  1
او را  فیو تکال و حقوق شخص تیو هو وضع که یاتیو خصوص اوصاف مجموع یمعن به یحقوق اصطالح ،یشخص احوال ای ،هی شَْخص ِاَْحوال.  2

 .ش۱۳۶۶، قراردادها، تهران ی، قواعد عموم۴، ص۲ناصر، ج ،انیکاتوز .کندیم نیمع و اجتماع در خانواده
 .۷۹-۷۶. م 3
 .۲۵۷. م 4
 .۱۲۲-۹/۱۲۰. موسوعة الفقه اْلسالمی و القضایا المعاصرة:  5
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وزیع تپس قانوِن نظام وصیت واجب، برای حل این مشکل ایجاد شده است تا روح شریعت اسالمی که دللت دارد بر 

ب جرمی ل و منطق، در این قانون گنجانده شود. چون فرزند متوفی، در محروم شدن از سهم پدرش، مرتکثروت مبتنی بر عد

اند و حال که به آن محتاج هستند، پدر موجود نیست؛ نشده است و در برخی موارد این فرزندان در تجمیع ثروت جد سهیم بوده

غیر وارث –تواند بنابر رعایت مصلحت، این صفت ولی امر می ن وارث نیستند،ها در صورت فوت پدرشانوه ،که و از آنجا

 «.ا از آنها سلب کند چون آنها نسبت به دیگران در مال جدشان اولی هستندر -بودن

ای استحسانی هستند که صالحیت در استدلل ندارند و اگر ادله بر مطلبی دللت داشته تمامی آنچه نقل شد، ادله :اقول

دله ذکر شده، د، جایی برای استبعدا هیچ حکمی وجود ندارد، مگر آنکه دلیل معتبری بر آن دللت کند؛ عالوه بر این، اباشن

 های دختر و پسری دارای اوصاف ذکر شده در این دلیل نیستند.وع هم ندارند و در برخی موارد نوهشی

ها، وصیت نکنند، این امر بر آنها با ایجاب م واسطههایی، همانند سهاگر جد یا جده برای چنین نوه»گوید: سپس می

که بیش از ثلث نشود؛ چون خداوند متعال شود و باید برای آنها سهم واسطه را وصیت کنند؛ البته درصورتیالهی واجب می

 .1«ْلَواِلدَْیِن َواِْلَْقَربِیَن بِاْلَمْعُروِف ۖ َحقاا َعلَى اْلُمتَِّقینَ كتَِب َعلَْیكُْم إِذَا َحَضَر أََحدَكُُم اْلَمْوُت إِْن تََرَك َخْیًرا اْلَوِصیَّةُ لِ »فرماید: می

تر است چون ایجاب و قبولی در آن و از آنجا که در این وصیت، مقومات وصیت اختیاری وجود ندارد، به ارث شبیه

شدن فرع  اد و اصل هم باعث محجوبنیست؛ پس باید در آن شبیه به ارث عمل کرد و سهم پسر را دو برابر سهم دختر قرار د

 شود.شود و هر فرعی هم فقط سهم اصل را مستحق می

 

 کسی که واجب است این وصیت برای او انجام شود:
ختر، دبرای پسران پسران تا هر مقداری که پایین روند، واجب است؛ و در فرزندان بنابر قانون مصر، این وصیت 

 فقط برای طبقه اول واجب است.

ای دیگر واجب کرده است و آن عده، فرزندان کسانی هستند که همراه پدر یا قانون مصر این وصیت را برای عده

که در حوادثی مثل غرق مچنانه-یک زودتر فوت کرده است شود که کدامکنند و معلوم نمیمادرشان در یک حادثه فوت می

ه وقت مرگشان چون کسانی ک -ن است لحظه فوت آنها معلوم نشودشدن، زیر آوار ماندن یا در آتش سوزی و مانند آن، ممک

ً هیچ ، واهد بردارث نخ -پدر–از اصل  -سرپ-برند و در این صورت فرع یکدام از دیگری ارث نممشخص نشود، فقها

 شود.خاطر از نظر قانونی وصیت برای فرزندان آن پسر واجب میهمینبه

کرده، وصیت انجام شود، واجب است اگر  یی که پدر یا مادرشان واقعاً فوتهاطور که واجب است برای نوهو همان

ل مفقود کسی با این شرایط در حکم میت باشد، برای فرزندان او نیز، وصیت صورت گیرد؛ همانند کسی که بیش از چهار سا

 شده است و در مظان هالک بوده بخاطر آنکه مثالً در جنگ شرکت داشته است.

اما بر  ن سوریه، این وصیت تنها به فرزندان پسر، اختصاص یافته است، چه پسر باشند و چه دختر؛اما در قانو   

شوند و هایشان از ارث محروم نمیفرزندان دختر، اختصاص نیافته است؛ چون آنها در این فرض بخاطر وجود دایی و خاله

شوند و کسانی که بنابر فرض مستحق ارث میود بنابر مذهب حنفیه، آنها از خویشاوندانی هستند که در صورت عدم وج

 .برندعصبه، ارث می

قانون مصر جهت عمل بهتر است، چون در هر دو گروه، درصورتی که جنس آنها واحد باشد، به صورت یکسان 

 برخورد کرده است و فرقی قائل نشده که از یک طبقه باشند یا طبقات مختلف.

 

 وجوب این وصیتشروط 
 اند: وریه برای واجب شدن این وصیت، دو شرط قائل شدهقوانین مصر و س

                                                
 .۱۸۰. بقره:  1



47 

 

صیت واجب شرط اول: نباید فرزند فرزند، از جد یا جده ارث ببرد؛ بنابراین اگر از او ارث ببرد، دیگر این و

 نیست، هرچند اگر آن مقدار از ارث کم باشد.

کرد، به آنها داده باشد؛ یعنی نباید یشرط دوم: نباید میت، به اندازها مقداری که در وصیت واجب باید وصیت م

اری که عقودی مثل هبه یا وصیت، همان مقداِر وصیت واجب را، به آنها داده باشد. پس اگر همان مقد در ضمن

ه باشد، بنابر این وصیت واجب بود را داده باشد، دیگر وصیت واجب نخواهد بود. اما اگر کمتر از آن را داد

ها داده باشد باید وصیت را در ن مقدار را تکمیل کند؛ و اگر به برخی از مستحقباید در ضمن وصیت واجب، آ

 حق دیگران انجام دهد.

 

 مقدار این وصیت واجب:
که پدر در زمان حیات پدرش فوت کرده شوند؛ درصورتیشان میها، مستحق سهم پدر متوفایدر قانون مصر، نوه

ثه هست. این مقدار بیشتر از ثلث ماترک نشود، و اگر بیشتر بود، احتیاج به اجازه ورباشد؛ البته به این شرط که سهم پدر آنها 

ای آن وصیت واجب در قانون است؛ اما فقهایی که قائل به این وصیت واجب، برای والدین و نزدیکان هستند، مقداری بر

 اند.مشخص نکرده

زندی که یک پسر و دو دختر و فرزندانی از آن فر و بنابر آنچه در قانون مشخص شده، اگر کسی فوت کند و ورثه او

پدرشان در این  و هستند ها، مستحق سهم پدرشان در فرض حیاتصورت، نوهدر زمان حیات پدرش فوت کرده، باشند، دراین

 ند.شوبرد، میفرض، پدرشان استحقاق یک سوم از ماترک را داشته است. و در قانون سوریه هم مستحق آنچه پدرشان ارث می

که وراث میت، یک پسر و یک دختر و فرزندان دختری باشند که در زمان حیات پدر، فوت کرده بود، و درصورتی

 چهارم ماترک است. شوند که یکمستحق سهم مادرشان می -و نه قانون سوریه 1بنابر قانون مصر-فرزندان دختر 

که وارث میت، یک پسر و یک دختر و فرزندان پسری باشند که در زمان حیات پدرش فوت کرده بود، و درصورتی

 رسد.شوند و چون دو پنجم بیشتر از یک سوم است، پس بیش از یک سوم به آنها نمیفرزندان پسر، مستحق دو  پنجم  ارث می

 

 جایگاه این وصیت از حیث تقدم بر دیگر وصایا:
که اجازها برداشت از، یک سوم ماترک را بر دیگر وصایای اختیاری  ،تصریح دارد بر اینکه این وصیت واجبقانون 

دهد، هرچند آن وصیت دهد، مقدم است؛ وصیت اختیاری، وصیتی است که موصی با اختیار خودش، قبل از وفاتش انجام میمی

گیرد؛ چون آن وصیت واجب وصی به فدیه روزه صورت میخاطر مدیون بودن مواجب باشد، همانند وصایای واجبی که به

 .2«شوداجب از طرف بندگان مطالبه میکه وصیت واز این وصیت اختیاری، تأکید بیشتری دارد، ازآنجا

 سال به ۱۸۸شماره مدنی عراق، بنابر این مصلحتی که نزد آنها مستدل شد، تعدیلی در قانون احوال شخصی  :اقول

رزند به این صورت که حکم جدیدی در این قانون بیان شد و بنابر آن ف ،صورت گرفت ۳۰/۱۲/۱۹۵۹ رو صادر شده د ۱۹۵۹

برند و سهم آنها های متوفی، همراه با عموهای خود ارث میبرد؛ یعنی نوهفرزندی که قبل از پدرش فوت کرده باشد، ارث می

ه نشود. فوت کرده است به شرط آنکه بیش از یک سوم ترکسهم پدر یا مادری است که قبل از فوت پدرش از ارث به اندازه 

 ، تصریح دارد بر اینکه: ۱۸/۶/۱۹۷۹ و اجرا شده در ۱۹۷۹به سال   ۷۲شماره تعدیل سوم به این قانون به 

پدر یا مادرش فوت کند، در هنگام فوت پدر یا مادرش، به عنوان  قبل از وفات -چه پسر باشد و چه دختر–اگر فرزند .1

 بنابر احکام -چه پسر باشند و چه دختر–ارد به فرزندان او شود و سهمی که از ارث استحاق دنده لحاظ میفرزند ز

ها به اعتبار وصیت واجب است، به شرط آنکه از ثلث بیشتر شود؛ و مبنای انتقال استحقاق ارث بر نوهشرعی منتقل می

 نباشد.

                                                
 شوند.ر شامل وصیت واجب نمیخاطر آنچه گذشت که بنابر قانون سوریه فرزندان دخت. به 1
 .۱۲۲-۹/۱۲۰. موسوعة الفقه اْلسالمی و القضایا المعاصرة:  2
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ه بیان شد، بر دیگر وصایایی که دللت بر کنار گذاشتن از ثلث وصیت واجبی که بر مبنای فقره شماره یک از این ماد.2

 شود.ماترک دارند، مقدم می

این معنا از وصیت واجب با معنایی که ما در استدلل ذکر کردیم متفاوت است؛ چون ما گفتیم بر جد واجب است که  :اقول

از ارث به صورت وصیت واجب، دللت دارد ها وصیت کند اما قوانین وضع شده، بر وجوب اخراج سهم آنها برای نوه

 هرچند، جد به آن وصیت نکرده باشد.
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 فروع اختالفی

 در ارث بردن فرزندان فرزندان:فرع اول: شرط عدم وجود والدین 
ر مقدار تا هآنچه بین علمای امامیه معروف و مشهور است این است که فرزندان فرزندان چه پسر باشند و چه دختر، 

که ارث بخواهد بین آنها و والدین تقسیم شود و همچنین فرزندان فرزندان شوند، در صورتیبرود، جانشین پدر خود میکه پایین 

و همچنین است  شونددر محجوب کردن والدین از سهم بیشتر به سهم کمتر هم، تا هر مقدار که پایین بروند، جانشین پدر می

  در منع دیگر نزدیکان از ارث.

؛ و شیخ «شوند تا هر مقدار که پایین بروندگوید: والدین باعث محجوب شدن فرزندان فرزند نمیمی مرحوم مفید»

شوند البته به شرط انکه فرزند بی واسطه گوید: فرزند فرزند در صورت وجود والدین، جانشین فرزند میطوسی در النهایة می

 همانند حکم فرزند خواهد بود.کم فرزند فرزند ای نباشد و اگر صاحبان سهم زن و شوهر و والدین، باشند، ح

و سالر گفته: سهم فرض هر یک از والدین در صورت وجود فرزند و فرزند فرزند تا هر مقداری که پایین برود، یک 

 .1«اندششم است؛ و مذهب ابن أبی عقیل همانند مذهب شیخین است و أبو الصالح و ابن البراج هم به همین امر قائل شده

ست؛ در اصدوق با این حکم مخالفت کرده و ارث بردن فرزندان فرزندان را مشروط به عدم وجود والدین دانسته شیخ 

شود و پدر دو همراه والدین از خود به جای بگذارد، مادر ثلث ارث را مستحق میاگر فرزند فرزندی به»المقنع گفته است: 

 «.شودسوم آن را و فرزند فرزند از ارث ساقط می

برد مگر زن و شوهر: والدین و پسر و دختر؛ چهار گروه هستند که کسی همراه آنها ارث نمی»در الفقیه گفته است: و 

ه والدین اصل نزد ما در بحث ارث این است؛ و اگر وراث مردی، والدین او و پسر پسرش و پسر دخترش باشند، تمامی مال ب

شوند فرزند فرزند تنها در صورتی جانشین فرزند می پدر دو سوم؛ چونرسد به این صورت که به مادر یک سوم و به او می

 پدر و مادر هستند.رث وجود دارد و او که در این فرض، واکه فرزند یا وارث دیگری غیر از او نباشد، درحالی

ر و دختر و فضل بن شاذان در این مسئله با ما مخالفت کرده است و اشتباه کرده است؛ او گفته است: اگر پسر دخت

ماند، سهم دختر پسر دو سوم است و سهم جا بگذارد، سهم ابوین دو ششم است و از آنچه باقی میپسری و والدین را از خود به

شود. این یکی از مواردی است شود و پسر دختر، جانشین مادرش میپسر دختر یک سوم است؛ دختر پسر، جانشین پدرش می

 . 2«اندسانی است که در دین قیاس کردهکه ایشان خطا کرده است و راه ک

این یک مبالغها والیی در رد یک نظر است، »و محقق اردبیلی هم درباره این نوع رد کردن کالم فضل گفته است: 

 .3«که اکثر علما قائل به همین نظر هستند، اما در حال حاضر کسی به غیر از او، قائل به این مطلب نیستدرحالی

 نظر صدوق مبنی بر اینکه آنها در صورت وجود»ر صدوق را اقرب دانسته است و گفته است: محقق اردبیلی نظ

مستحق سهم  برند و والدین یا یکی از آنها بر فرزندان فرزندان مقدم هستند، و در صورت عدم وجود والدین،والدین ارث نمی

 «.شوند، خالی از قرب نیستپدرانشان می

برند و سهم والدین را از یک سوم و دو سوم، آنها با والدین ارث می»است و گفته است: و قول مشهور را بعید دانسته 

اما خالی از برند؛ این نظر، الن نظر مشهور است شوند و سهم او را میدهند و جانشین پدرانشان میبه یک ششم تنزل می

 .4«بعد نیست

در صحیحه  دهد: در الوافی در توضیح  حدث اماممی ظاهر کالم فیض کاشانی هم، تمایل او به کالم صدوق را نشان

این است که یعنی هم  ’نو ل وارث غیره‘از  مثل این است که مراد امام»گوید: یم -که در صفحه ... بیان شد–ابن حجاج 

که پوشیده نیست. و در الفقیه به همین فتوا داده واسطه؛ چون عطف اقتضای مغایرت دارد. همچنانوالدین و هم فرزندان بی

 که خواهد آمد.شده چنان

                                                
 .۶۵-۹/۶۴. مختلف الشیعة:  1
 ، باب: میراث اِلبوین مع ولد الولد.۷۴۲، ص ۴. من ل یحضره الفقیه: ج 2
 .۳۶۱ /۱۱. مجمع الفائده و البرهان:  3
 .۳۶۷. همان:  4
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که فرزند فرزند باوجود والدین ارث ٬٬اند هتفگ -یعنی شیخ صدوق–گفته است: آنچه برخی اصحاب ما  تهذبینو در 

است اگر،  بجلی در ضمن کالمی است که گفته است، پسر پسر جانشین پسرروایت سعد بن أبی خلف  و و دلیل او ، بردمین

اشد، والدین است بمراد از، وارثی غیر او نداشته  ٬٬و ادامه داده است که  ٬٬میت پسری نداشته باشد و وارثی غیر از او نباشد

این است که، « و وارثی غیر از او نداشته باشد» که فرمودند: ون مراد از کالم اماماین گفته اشتباه است چ ٬٬نه کسی دیگر

واسطه آن او به میت متصل بود را نداشته باشد یا دختری را که دختر دخترش به واسطها اگر میت پسری که پسر پسرش به

غیر آنها نداشته باشد. سپس واسطه زندان بیم وارث دیگری از فرهشد را نداشته باشد و غیر از او دختر به میت متصل می

   به روایت خزیمة بن یقطین از بجلی، استدلل کرده است.  

کند، بر آنچه شیخ صدوق گمان می -که در باب ارث فرزند با والدین و یکی از زوجین گذشت-حدیث زراره  :اقول

این روایت، واقفی بودن روات آن است و مشکل دیگر  که او از این حدیث غفلت کرده است؛ اما مشکلتصریح دارد؛ مثل این

آن، مخالفت نظر صدوق با اصل ثابتی است که دللت بر تقدیم اقرب دارد؛ پس تقیید خبر خزیمة به صورتی که والدین موجود 

 . 1«نباشند اقرب از تخصیص صاحب تهذیبین بر این خبر است

 زودی خواهد آمد.بیان استدلل او بر این وجوه به سپس کالم شیخ صدوق در الفقیه را نقل کرده است که

 

 ادلها قول مشهور:
یه و کنز العرفان و التنقیح، که آن اجماع را در الغنمنقول در کافی در ابتدای کتاب فرائض؛ و »ماع منقول اجماع: اج.1

؛ ظاهر کلمات النتصار از شیخ حکایت کرده است؛ و در النتصار گفته شده که کسی با این اجماع مخالفت نکرده است

 2«شودهم اذعان به این اجماع دارند،چون اجماع را نقل کرده است و در مقابل آن سکوت کرده که تلقی به قبول می

 .3«کندتوان اجماع را تحصیل کرد پس دلیل قول مختار، همین اجماع است و کفایت میبلکه می»

جای فرزند دارد؛ مانند روایات عبد الرحمن بن حجاج که اطالقات روایاتی که دللت بر جانشینی فرزند فرزند به.2

که پسر  عمومیت شرط،»گذشت و موثقه اسحاق بن عمار و نظائر اینها به این بیان که، این روایات دللت دارد بر 

شوند به صورت دائمی، پس شامل مواردی ین آنها میپسر و دختر دختر، در صورتی که پسر و دختر نباشند، جانش

شود؛ و تخصیص هم احتیاج به مخصص دارد؛ و قائل شدن به عدم ارث بردن آنها در صورت که والدین هم باشند، می

  که مخفی نیست.وجود والدین مستلزم این است که آنها جانشین پسر و دختر نشوند. همچنان

–آمد که غیر از شرط جای  پسر و دختر، مشروط به عدم وجود والدین بود، لزم می و همچنین اگر جانشینی آنها به

وجود فرزند، در این صورت عدم وجود  شود چون عدم -واسطهعدم وجود پسر و دختر بی–جانشین مشروط  -والدین

 ر ادله آمده است.دشد و این غیر از شرطی است که فرزند جزئی از شرط می

آید؛ آید، اما از وجود شرط، وجود مشروط لزم نمیزی است که از عدم آن، عدم مشروط لزم میشبهه: شرط، آن چی

آید که غیر طور است، پس اشکالی ندارد که جزء شرط را هم شرط قرار دهیم؛ و لزم نمیو جزء شرط نیز همین

 شرط جانشین شرط شود.

باشد که دراین صورت، با وجود شرط، وجود  این در صورتی است که یک شیء شرط وجود شیء دیگری جواب: 

آید؛ اما اگر حکم شود به وجود یک شیء به شرط شیء دیگر، صادق بودن آن درصورتی است که مشروط لزم نمی

. در این مسئله هم 4«آید؛ و مورد ما از این قبیل استبا وجود شرط، مشروط هم موجود شود و ال کذب آن لزم می

واسطه نداشته که میت، فرزند بیدن فرزند فرزند و جانشین شدن او به جای فرزند، درصورتیحکم شده به ارث بر

باشد، حال بنابر جوابی که داده شد، این حکم باید مطقاً صادق باشد بدون اینکه تعلیق شود به شرط دیگری مثل عدم 

 وجود والدین.

                                                
 .۵: ارث فرزند فرزند، ح۱۳۰، باب ۲۵/۱۷۶. الوافی:  1
 .۱۴/۲۹۲. ریاض المسائل:  2
 .۳۹/۱۱۸. جواهر الکالم:  3
 .۱۳/۱۲۳. اصل این مطلب از شیخ در تهذیب است و مسالک هم آن را نقل کرده است: ۱۸۸-۱۹/۱۸۷. مستند الشیعة:  4
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با وجود فرزند، مستحق یک ششم ارث و آنها  1برندمیآیات و روایاتی که تصریح دارد، فرزند با وجود والدین ارث .3

نوان دلیل خواهد بود که اطالق فرزند بر فرزند فرزند، مطقاً یا شوند؛ البته این ادله با اضافه شدن این نکته به عمی

زاد یک فقط در مسئله ما، صادق است؛ و بنابر این ادله و اضافه شدن این نکته، آنها باعث محجوب شدن والدین از ما

 شوند.ششم می

هذا مما لیس فیه اختالف »که در صفحه... نقل شد و زراره درباره آن گفته بود: - 2روایات خاص، همانند روایت زراره.4

ِ َمَع اَْلَولَِد إِلَّ اَِْلَبََوانِ »که فرمودند:  از امام باقر و امام صادق -«بین اصحابنا ْوُج َو َو لَ یَِرُث أََحدٌ ِمْن َخْلِق َّللَاَّ  َو اَلزَّ

ْوَجةُ فَإِْن لَْم یَكُْن َولَدٌ َو َكاَن َولَدُ اَْلَولَِد ذُكُوراً َكانُوا أَْو إِنَاثاً فَإِنَُّهْم بَِمْنِزلَِة اَلْ  َولَِد َو َولَدُ اَْلبَنِیَن بَِمْنِزلَِة اَْلبَنِیَن یَِرثُوَن ِمیَراَث اَلزَّ

ْوَجةَ َعْن ِسَهاِمهِ اَْلبَنِیَن َو َولَدُ اَْلبَنَاِت بِمَ  ْوَج َو اَلزَّ مُ اَِْلَْكثَِر َو إِْن ْنِزلَِة اَْلبَنَاِت یَِرثُوَن ِمیَراَث اَْلبَنَاِت َو یَْحُجبُوَن اَِْلَبََوْیِن َو اَلزَّ

ْلِب َو یَْحُجبُوَن َما یَ  ْلبِ َسفَلُوا بِبَْطنَْیِن َو ثاَلَثَة  َو أَْكثََر یَِرثُوَن َما یَِرُث َولَدُ اَلصُّ  .3«ْحُجُب َولَدُ اَلصُّ

فِي َرُجل  تََرَك أَباً َو اِْبَن اِْبن  قَاَل ِلْْلَِب »گوید: نقل شده که می و روایتی که در دعائم السالم از امام جعفر بن محمد

كُْن أَبُوهُ َو َكذَا َولَدُ اَْلَولَِد َما تََسافَلُوا إِذَا لَْم یَكُْن أَْقَرُب ِمْنُهْم ِمَن اَلسُّدُُس َو َما بَِقَي فاَِلْبِن اَِلْبِن ِِلَنَّهُ اِْبٌن یَقُوُم َمقَاَم أَِبیِه إِذَا لَْم یَ 

 .4«اَْلَولَِد فَُهْم بَِمْنِزلَِة اَْلَولَِد َو َمْن قَُرَب ِمْنُهْم َحَجَب َمْن بَعُدَ َو َكذَِلَك بَنُو اَْلبِْنِت َولَدٌ 

چنانچه در النهایة –ضعیف این روایت با عمل اصحاب و موافقت با ظاهر کتاب و سنت مستفیضه و بلکه متواتره »

 .5«جبران شده است -آمده است

ه عدم وجود امکان مناقشه در ادله مشهور وجود دارد؛ اجماع مدرکی است و اطالق روایات قابل تقیید و مشروط شدن ب :اقول

اص، اگر از ضعف سند خاما روایات  -فکران او، ذکر خواهیم کردای که از شیخ صدوق و همبه ادلهبا توجه –والدین است 

ی پوشی کنیم، استدلل به این روایت تام نیست مگر بنابر تنزیل و جانشین شدنی که به آن تصریح شد اما بنابر معنایآنه چشم

 حکم نگیرند؛ ایلت داشت بر اینکه، فرزند فرزند سهم واسطه را میعنای مشهور که دلنه بنابر م -صفحه...–که ما ارائه دادیم 

باشند؛ اما  مشهور هرچند صحیح است اما با بیانی که مشهور ارائه داد، قابل تقیید است به صورتی که والدین وجود نداشته

حکم فرزند مباشر هستند. هر  ندان فرزندان، درکرد بر اینکه فرزتنزیلی که ما بین کردیم معنای دیگری داشت و دللت می

آید، طور که بیان کردیم، و از وجود یکی از آنها، وجود دیگری لزم نمیکدام از این دو حکم، دلیل خودش را دارد و همان

شوند، بدون آنکه جانشین و نازل منزلها آنها شوند، مثل کسانی که به چون در مواردی برخی وراث سهم واسطه را مستحق می

 برند.ه اولوا الرحام، ارث میدلیل آی

در رزندان، فو تا زمانی که مشهور ملتزم به این معنا از تنزیل و جانشینی باشد، نظرش مبنی بر محروم شدن فرزندان 

در استدلل ها که واسطها فرزندان فرزندان هستند، باطل است؛ به همان بیانی که ای غیر از آنواسطهوجود فرزند بی صورت

 ظر گذشت.به این ن

 

 استدلل بر کالم شیخ صدوق: 
 وجوه ذیل:به استدلل بر کالم شیخ صدوق 

                                                
 .۱۸،۱۷، ابواب ارث والدین و فرزندان، باب ۱۳۴-۲۶:۱۲۸. وسائل الشیعة:  1
در سند این  -که از اصحاب اجماع است–این روایت با عمل اصحاب و همچنین وجود صفوان »ق نراقی دربارها این روایت گفته است: . محق 2

 روایت، جبران شده است.
مادر و برد، جز پدر و و با فرض وجود فرزند، هیچ مخلوقى ارث نمى. »۳،ح۱۸، ابواب ارث والدین و فرزندان، باب۲۶/۱۳۳وسائل الشیعة: .  3

نشینند: فرزندان پسر، چه دختر و چه پسر، جاى فرزندان او مىزن و شوهر. و اگر فرزندان میت زنده نباشند، نوادگان او، چه دختر و چه پسر، به

برند؛ و ر مىگیرند و میراث دختجاى دختر قرار مىبرند؛ و فرزندان دختر، چه دختر و چه پسر، بهگیرند و میراث پسر مىجاى پسر قرار مىبه

دهند. حتى اگر دو نسل و سه نسل و احیانا بیشتر از سه مانند وارثان اصلى سهم پدر و مادر و سهم زن و شوهر را از سهم اول به سهم دوم تنزل مى

 «.دهندتنزل مى برند، و مانند فرزندان دست اول سهم پدر و مادر و زن و شوهر رانسل از میت دور باشند، عینا میراث فرزندان میت را مى
درباره مردی که پدر و فرزند فرزندش به جا مانده بود، فرمودند: یک ششم ارث . »۳، ح۶. مستدرک الوسائل: ابواب ارث والدین و فرزندان، باب 4

فرزندان تا هر  شود، همچنین فرزندانبرای پدر است و بقیها آن برای فرزند فرزند است، چون او در صورت عدم وجود پدرش، جانشین پدرش می

کند؛ حکم فرزندان دختر هم همین تر باشد بقیه را محجوب میتر از آنها نباشد، و هر کدام که نزدیکمقدار که پایین روند، اگر خویشاوندی نزدیک

 «.است
 .۳۹/۱۲۰. جواهر الکالم:  5
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 موضع استدلل در این روایات، کالم امام -نقل شدندکه -صحیحه عبد الرحمن بن حجاج و روایت سعد بن أبی خلف .1

جانشین شدن  ،اینکهبنابر عمومیت نکره دللت دارد بر »از آن جهت که « و ل وارث غیرهن»است که فرمودند: 

: غیر از ابوین و فرزندان وجود هر وارثی، مطقاً منتفی باشد ،در صورتی است که ،فرزندان فرزندان به جای فرزند

 .1«اندکه با اجماع از این اطالق خارج شده

چون در مقابل  خاطر شاذ بودن حجیت ندارد؛این روایت به»محقق نراقی به این بیان اشکال گرفته است به این بیان که: 

جماع در مقابل این نظر وجود دارد. اشکال دیگر آن هم شهرت قدیم وجود دارد و هم شهرت جدید بلکه در حقیقت، ا

این نظریه، لزم آمدن تخصیص اجماع است؛ و اشکال بعدی، خاص بودن روایت زراره است هرچند ضعف آن با 

 .2«عمل جبران شده است

اند مبنی بر اینکه، این روایت تصریحی بر مدعا ندارد و لما بر این روایت مطرح کردهعالوه بر این، اشکال دیگری ع

ظاهراً دلیل اجمال این روایت، »توان چندین معنا از آن برداشت کرد ؛ صاحب وسائل گفته است: و می مجمل است

طور ، موافق هستند؛ همانرعایت تقیه در حکم آن است؛ چون بسیاری از عامه با صدوق در حکمی که بیان کرده است

 .3«اندکه کلینی و دیگران نقل کرده

و بلکه با  در صفحه .... دیدگاه عامه را نقل کردیم که دللت داشت بر ارث بردن فرزندان فرزندان با والدین :اقول

 واسطه در برخی موارد.وجود فرزند بی

اند، احتمالی است که صاحب جواهر چنین بیان از جمله احتمالتی که در منابع مختلف برای این روایت مطرح کرده

واسطها دیگری را، حمل کنیم بر اینکه غیر از پدر پسر، وارث بی« و ل وارث غیرهن»ممکن است عبارت »کند: می

ق او به میت فرزندی غیر از آنکه فرزند فرزند از طری نداشته باشد یعنی معنای روایت این باشد که، در صورتی که

شد و غیر از آن ، نداشته بارسدمی، نداشته باشد یا دختری غیر از آنکه دختر دختر از طریق او به میت رسدمیمیت 

 واسطها دیگری نداشته باشد.پسر پسر یا دختر دختر، وارث بی

که میت مطلقاً هیچ دختر دیگری شود درصورتیختر جانشین دختر مییا اینکه مراد از آن جمله چنین باشد که، دختر د

دختری که مادر –شد یا غیر از او با -نوه میت–ادر این دختر م -دختر میت–کند که آن دختر نداشته باشد و فرقی نمی

پسر نداشته  که میت هیچ پسر دیگری مطلقاً غیر از اینشود درصورتیهمچنین پسر پسر جانشین پسر می و -نوه است

 در اولی پسر اراده شده و در دومی دختر.« و ل وارث غیره»باشد. 

تر واسطه و کسانی است که از فرزند فرزند به میت نزدیکیا اینکه مراد از وارث در هر دو عبارت، اعم از فرزند بی

تر شود و هر کدام که نزدیکود، میباشند، پس مراد از دختران پسر یا دختر، شامل تمامی ذریه تا هر مقدار که پایین بر

 شود.باشد، باعث محجوب شدن دورتر می

نفی؛ به طوری که معنای عبارت  در این عبارت، برای نفی جنس باشد نه برای تأکید« ل»یا اینکه احتمال دارد مراد از 

چ وارثی هم غیر از آنها برند که میت فرزندی نداشته باشد و هیچنین شود، دختران پسر یا دختر در صورتی ارث می

 .4نباشد؛ و این معنا، اختصاص دارد به جایی که میت، پدر یا مادر یا همسر نداشته باشد

که میت، فرزند و وارث دیگری برد، درصورتیتمام ماترک را ارث می -نوه–یا اینکه مراد چنین باشد که آن دختر 

 .5«شوندمیمثل والدین نداشته باشد و ال با هم در ارث شریک 

بر اشتراط  ،ترین دلیل آنهاشود که مهماعتراف صاحب جواهر و دیگران به اجمال این فقره از روایت، باعث می :اقول

ساقط شود؛ پس باید ادله خود را بر این امر  ای برای ارث بردن فرزندان فرزندان،واسطهفرزند بیهیچ عدم وجود 

                                                
 .۱۹/۱۸۸. مستند الشیعة:  1
 .۱۸۹. همان:  2
 .۲۶/۱۱۱. وسائل الشیعة:  3
« بنات اْلبنه یقمن»عطف بر جمله « و ل وارث ...الخ»که فرموده است  اردبیلی هم این احتمال را چنین بیان کرده است: عبارت امام. محقق  4

؛ پس این حدیث به ضرر مرحوم صدوق است «اذا لم یکن للمیت ولد»برد برند و کسی غیر از آن دختران ارث نمیاست، یعنی این دختران ارث می

 .۱۱/۳۶۳اند. مجمع الفائدة و البرهان: شوند. اما خود ایشان این احتمال را بعید دانستهاو، و والدین با نص و اجماع خارج می نه به نفع
 .۳۹/۱۲۱. جواهر الکالم:  5
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و ل وارث »دلل به این روایت بر قول مخالف مشهور را بیان کردیم و عبارت تصحیح کنند؛ ما بنابر احتمال اول، است

 ها در ارث شریک نباشند.را هم به این معنا کردیم که یعنی فرزندان واسطه چه دختر باشند و چه پسر با نوه« غیره

از معنایی است که توسط اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم باید بگوییم که معنای بیان شده توسط شیخ صدوق اظهر 

احتمالی که »گوید: ... نقل شده میکه توسط شیخ بیان شد و در صفحه  مشهور بیان شد. محقق اردبیلی درباره معنایی

 .1«بینیدطور که میشیخ بیان کرده است جداً بعید است همان

 دارد؛ مثل صحیحها خزاز و موثقه زرارهتر و روایاتی که دللت بر تقدیم خویشاوند نزدیک« اِلقرب یمنع اِلبعد»قاعده .2

و دیگر مواردی که در ص...  در استدلل به قاعده بیان شد، بر این ادله هم این را باید اضافه کرد که، والدین نسبت به 

بها آنها هستند؛ شود پس در رتواسطه تقسیم میتر هستند؛ چون ارث بین آنها و فرزندان بیفرزندان فرزندان، نزدیک

تر هستند و واسطه هستند و فرزندان میت به او از فرزندانش نزدیکوالدین در مرتبها اولد بی»گوید: د ثانی میشهی

 .2«تر خواهد بودتر، نزدیکبنابراین مساوی نزدیک

زندان نها با فرآبه بیانی دیگر: اگر فرزندان فرزندان باعث تقسیم ارث بین آنها و والدین میت شوند، به این معناست که 

طور که از مرحوم شهید ثانی همان–ی هستند، چون مساوی مساوی، مساوی است واسطه در نزدیکی به میت، مساوبی

 و این خالف فرض است.  -ننقل شد

اند به مواردی مثل، مشارکت فرزندان برادر با جد در صورت عدم برخی به این تقریب از استدلل جواب نقضی داده

شد؛ و مواردی از این قبیل. برخی دیگر که در صورت وجود برادرها، سهیم بین آنها تقسیم مییوجود برادرها، درحال

عمومیت قاعدها تقدم اقرب، تخصیص خورده است »اند به این بیان که: به این استدلل جواب حلی داده
؛ و در کفایه به 3

ها ، شاید او در این مورد، تعداد کم واسطهقرب نیستندد راین مسئله ا -والدین- دلل پاسخ داده شده است به اینکهاین است

از  کدامهیچفرزند فرزند همانند فرزندی است که  ]کردهگمان می[خاطر این بوده که را مالحظه نکرده باشد یا شاید به

 .4«والدین اقرب از او نیست

و اولویت  -ترتب فرزند بر نوه و نوه بر نتیجه و ...–از ترتب اولد »ه: مرحوم شهید ثانی جواب داده است به اینک

آید که اگر با برخی وارث دیگر لزم نمی -اولویت فرزند بر نوه و نوه بر نتیجه و ...–برخی از آنها بر برخی دیگر 

 طور است مثل جانشینیکه در برخی نظایر این مسئله همیندر ارث مشارکت داشتند باز هم ترتب حفظ شود؛ همچنان

فرزندان برادر به جای پدرشان در مشارکت ارث با اجداد و جانشینی جد بعید به جای جد قریب در مشارکت ارث با 

شود، شمول عنوان فرزند هست تا هر مقدار که پایین فیه باعث ترتب فرزندان میبرادر و دیگر موارد. آنچه در مانحن

 .5«اجماعی که در این باب وجود دارد خاطربرود حال این شمول یا از باب حقیقت است یا به

طبقات وراث متحد باشند، اما اگر »صاحب جواهر هم اضافه کرده است که این قاعده تنها در صورتی جریان دارد که: 

تری داشته باشد، باعث منع باشد مثل بحث ما، کسی که در یک طبقه، رابطها خویشاوندی نزدیک طبقات وراث متفاوت

خاطر پسر برادر جد با پدر جد همینشود، بهیگر، رابطه خویشاوندی دورتری داشته باشد، نمیکسی که در طبقه د

استدلل به قاعده تسلیم شویم هم شوند چون اینها از دو گروه هستند، اما اگر در برابر برادر، با هم در ارث شریک می

کند در فرزندان به جای فرزندان دارد، کفایت می ای که دللت بر جانشینی فرزندانتوان جواب داد به اینکه، ادلهمی

تخصیص قاعده، و این ادله بر قاعده بنابر برخی وجوه ترجیح دارد و بنابر برخی وجود با یکدیگر تعارض تعارض 

  .6«دارند

فرض این است که بحث در انطباق عنوان اقربیت است و مرجع تشخیص این عنوان هم عرف است و این مرجع  :اقول

با پسر برادر -بر دلیل شیخ صدوق  نقضتساوی پسر برادر تا هر مقدار که پایین رود با جد ندارد، پس این لتی بر دل

                                                
 .۱۱/۳۶۳. مجمع الفایدة و البرهان:  1
 .۱۳/۱۲۳. مسالک اِلفهام:  2
یعنی به آنچه دللت بر مشارکت –به آن  -ای که دللت بر تقدیم اقرب دارندیعنی به خاطر وجوب تخصیص ادله–خاطر وجوب تخصیص ان . به 3

 .۱۴/۲۹۳چون صحاح ابن حجاج خاص هستند و آن ادله عام هستند. ریاض المسائل:  -های ابن حجاجفرزندان فرزندان دارد مانند صحیحه
 .۱۹/۱۸۹. مستند الشیعة:  4
 .۱۳/۱۲۴هام: . مسالک اِلف 5
 .۳۹/۱۲۲. جواهر الکالم:  6
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تنها برای اثبات تعبد و تنزیل صحیح است و اینکه تنها ثابت  -تا هر مقدار که پایین رود و جد تا هر مقدار که بال رود

-رود، در صورت عدم وجود برادر، به منزلها برادر است به حکم شارع کند که پسر برادر تا هر مقدار که پایین بمی

و این بخاطر آن نیست که آنها از دو طبقه متفاوت هستند و قاعده  -طور که در مواضع متعددی آن را ثابت کردیمهمان

 شود.در هر طبقه به صورت مستقل جاری می

به عنوان دلیلی  وارد سابق هم که ما گفتیم جریان پیدا خواهد کرد ، در مواگر در اینجا به تنزیل و جانشینی احتجاج کنند

 بر علیه آنها در اصل مسئله خواهد بود.

برد پس نسبت فرزند فرزند، همانند نسبت جد است چون این عناوین متضایف هستند و جد با وجود ابوین ارث نمی».3

 .1«طور خواهد بودفرزند فرزند هم همین

 «.ست و قیاس در مذهب ما باطل استاین قیاس ا»: داده شده به اینکهاز این استدلل جواب 

شود پس والدین نسبت والدین و فرزند با میت مساوی است و از آنجا که فرزند باعث محجوب شدن فرزند فرزند می».4

 «. گونه هستندهم همین

یست و ز جمیع جهات است که صحیح ناگر مراد شما از تساوی، تساوی ا»از این استدلل جواب داده شده به اینکه: 

یعنی اگر مرادتان « توانند بنابر وجوه دیگر با هم مخالفت داشته باشنداگر مرادتان تساوی در بعضی وجوه باشد، می

گوییم آنها این است که والدین با فرزند از جمیع جهات مساوی هستند، این کالم متناقض است با همین بحث چون ما می

 برد.رث نمیبرند اما فرزند با فرزند فرزند اد ارث میبا فرزند فرزن

 

توان این دو وجه اخیر را به این بیان رد کرد که، این دو دلیل از ادلها اعتباریمی :اقول
هستند و در استنباط حکم شرعی  2

شان در اقربیت استفاده کنیم که در این توان از آنها استفاده کرد. مگر آنکه بخواهیم از آنها به عنوان دو شاهد در ترتبنمی

صورت قاعده اِلقرب یمنع اِلبعد در این موارد جاری خواهد شد البته صغرای این قاعده باید در ابتدا ثابت شود هرچند 

 توان به صورت مستقل بیان کرد.رای این استدلل را هم مشهور قبول دارند. پس این دو دلیل را نمیصغ

های فوق، صاحب جواهر یک کالم دیگری ناظر بر دیدگاه شیخ صدوق دارد که هم دللت بر وهن عالوه بر اشکال

 گوید:دیدگاه ایشان دارد و هم اشکال بر آن است، ایشان می

طور که کلینی و مجلسی و دیگران حکایت شده است و این امر دللت عامه با صدوق موافق هستند؛ همانبسیاری از .1

در عدم  در آنها هست؛ هرچند اجمالی که بیان شد و دیگر اشکالت« و ل وارث غیره»بر وهن اخباری دارد که جمله 

 کند.یت میصالحیت این اخبار برای معارضه با ادلها واضحی که بیان کردیم، کفا

این ما به نقل  این مسئله نزد ما دارای چنان اهمیتی نیست که بخواهیم از موافقت با عامه پرهیز کنیم؛ عالوه بر :اقول

واسطه فرزند بی از عامه در صفحه ... گفتیم که آنها قائل به ارث بردن فرزندان فرزندان با وجود والدین و حتی با وجود

ه اجمال، باعث بنیست؛ اما دربارها اشکالی که مبتنی بر اجمال بیان شد، باید گفت که اعتراف هستند، پس این اشکال تام 

شود یعنی باعث محجوب شدن فرزند فرزند در صورت وجود مطلق فرزند نقض استدلل مشهور به اصل مطلب می

 شود.واسطه میبی

فرزند و این اشتباه است که از ابن شاذان نقل کرده  صدوق در نقل بیانی در الفقیه تصریح کرده به مشارکت جد با فرزند.2

برد و هر جا او محروم شود، جد هم محروم است که جد همانند برادر است، هرجا او ارث ببرد، جد هم ارث می

برد. و مقتضای این اما برادر با جد ارث نمیبرد شود. شیخ صدوق گفته است: بنابراین جد با فرزند فرزند ارث میمی

این است که فرزند فرزند  -و دللت داشت بر عدم ارث بردن فرزند فرزند با والدین-م شیخ صدوق و آنچه بیان شد کال

شود و با جد در کند و داخل در طبقه دوم میخارج از طبقه اول هست از آن جهت که با والدین در ارث مشارکت نمی

ون یک طبقه آن است که تمام کسانی رحالیکند، بدون آنکه با برادر مشارکت کند؛ دارث مشارکت می که یکی از شوا

که در آن طبقه هستند با هم در ارث شریک باشند؛ پس اگر فرزند فرزند در یک طبقه خاص قرار داده شود، لزم 

                                                
 .۱۹/۱۸۹مستند الشیعة: 1
، فإنها «الملكی ة»المراد من اِلمور العتباریة في كلمات الفقهاء و اِلصولی ین هي اِلمور التي یعتبرها العقالء في عالم الفرض و العتبار، مثل .  2

 د خارجي و إنما هي موجودة في ظرف العتبارعلقة بین اْلنسان و ما یملكه، و هذه العلقة لیس لها وجو
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که صدوق بین فرزند فرزند و جد قائل به کس از طبقه اول و دیگر طبقات با او مشارکت نکند درحالیآید که هیچمی

ه اجماع بر آن شده، مختل خواهد شد، نظم طبقات ارثی ک ارکت در ارث است؛ پس اکر ما کالم صدق را قبول کنیم،مش

  .1«بلکه می توان گفت که تقریباً این نظام طبقات از ضروریات مذهب است. وهللا العالم

 

توان به صاحب آن نخواهد گذاشت و ال میاشکالتی از این قبیل ارزشی ندارد و تأثیر در طبقات ارث و چارچوب کلی  :اقول

واسطه برد و گاهی در صورت فرزند بیجواهر و مشهور اشکال کرد که فرزند فرزند گاهی در طبقه اول و با والدین ارث می

شود و برد  و همچنین است پسر برادر با جد در طبقه دوم؛ که در صورت عدم وجود برادر با جد در ارث سهیم میارث نمی

ای و قرار دادن آنها در طبقه ،طور هستنددایی نیز در طبقه سوم همین برد؛ پسر عمو و پسراهی با وجود برادر ارث نمیگ

 .مختص به خودشان تأثیر نخواهد داشت

اما مشارکت جد با فرزند فرزند در کالم شیخ صدوق مستند به روایتی است که سعد بن أبی خلف آن را نقل کرده است 

پس جد جانشین  2«ِلْلَجد ِ اَلسُّدُُس َو اَْلبَاقِي ِلبََناِت اَْلبِْنتِ »َسأَْلُت أَبَا اَْلَحَسِن ُموَسى َعلَْیِه اَلسَّالَُم َعْن بَنَاِت بِْنت  َو َجد   قَاَل »: گویدو می

کرده است که جد والدین شده با فرض عدم وجود آنها؛ بنابراین شیخ صدوق از قواعد طبقات ارث خارج نشده است و تصریح 

در استحقاق ارث همانند برادر است اما  روایت باعث شده تا این خصوصیت را به جد بدهد؛ پس اشکال ایشان بر اطالق کالم 

که جد شود درحالیفضل است که دللت داشت بر اسقاط استحقاق ارث نسبت به جد در هر جایی که استحقاق برادر ساقط می

 شود.شود اما برادر میقط نمیبا فرزند فرزند از ارث سا

تر از ادله شیخ صدوق نیستند مگر بنابر تنزیلی که ما در مقابل شود که ادله مشهور قویپس بنابر آنچه گفتیم روشن می

ر شیخ صدوق مشهور ثابت کردیم و دلیلی است بر علیه آنها در مسئله ارث فرزند فرزند؛ و اگر این قول را قبول نکنیم، نظ

 «.أنه شاذ جداً »توصیف شود و توسط صاحب ریاض به « أنه متروک»ر نبود که توسط محقق حلی در شرایع به هم سزاوا

  

                                                
 .۳۹/۱۲۲. جواهر الکالم:  1
 .۱۵، ح۲۰. وسائل الشیعة: ابواب ارث والدین و فرزندان، باب  2
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 فرع دوم
شوند یم یامستحق سهم واسطهو  شوندیم تیخود در اتصال به م واسطها  نیاست که فرزندان فرزندان جانش مشهور

 میآنها تقس نیموجود هستند و ارث ب تیواسطه میفرزندان ب ،شودیفرض م یعنی ؛شدندیمتصل م تیاو به م قیکه از طر

فرزندان پسر و دختر باشند دو سوم  ،صورت اگر وراث نیدر ا شود؛یاز آنها به فرزندانش داده م کیشود سپس سهم هر یم

و اگر  ؛اگر چند پسر باشند یرسد حتیسوم م کیدختر باشد و به فرزندان دختر  کیاگر  یحت ،رسدیسهم به فرزندان پسر م

وارث باشد و اگر وراث  ییتنهاکه بهیدرصورت ،که سهم ارث پسر است رسدیوارث تنها دختر پسر باشد تمام مال به او م

اشهر و » یها به نظر هینظر نی. اشودیهم به آنها رد م گرید میو ن رسدیتنها فرزندان دختر باشند نصف ارث با فرض به آنها م

 .1«هور معروف استبلکه مش

که  تی اساز کسان یاریو ابن حمزه و بس یاز نظراتش و قاض یکیبنابر  یو عمان نیخیصدوق و ش»نظر  ،هینظر نیا

قول  نیبر ا ه:کاست  مدهغنیه آقول اجماع شده است، و در  نیبر ا دیبودند. و در کنزالعرفان آمده: بعد از س نهایمتاخر از ا

 واقع شده است. فهیاجماع طا

است  نیانظرشان  -در سرائر یحل سیابن ادر- یو حل یو مصر دیو س گرشیدر نظر د یاز جمله عمان گرید یبرخ و

پسر دو برابر سهم دختر  یبرا نیسهم واسطه لحاظ شود بنابرا نکهیشود بدون ایم میسهم آنها همانند سهم فرزندان تقس ،که

و  ست،یاز قوت ن ینظر خال نیگفته است: ا حیپسر. در مفات دختر باشد و دختر از فرزنشود هرچند پسر از فرزند دیلحاظ م

 . 2«به واقع دانسته است بیهم آن را قر یلیو اردب ست،ین دیقول بع نیا حیآمده : ترج هیدر کفا

عرض  کیچه پسر باشند و چه دختر، با هم در  را، هانوه یگونه است که تمامنیا ،صورتنیاارث در میروش تقس :اقول

صورت  -بودن در فرض موجود-واسطه یکه در فرزندان بهمچنان م،یکنیم میو ارث را  با تفاضل برآنها تقس میکنیلحاظ م

 ها لحاظ شوند. واسطه نکهیشود بدون ایگرفته م میمستق تبه صور تیسهم آنها از م یعنی گرفت،یم

 توجه شود دیمسئله به دو نکته با نیا در

 یاواسطه یجاآنها به ینیکه دللت بر جانش یاتیرا از روا این مقدار مشهور است؛ یو پسر یدختر یهامقدار سهم نوه.1

 کنندیم دایرا پ یها استحقاق سهم کسنوه ،صورت نیکه در ااخذ کرده است؛  شدند،یمتصل م تیآن به م قیکه از طر

است که  یواسطه ایاولً به لحاظ فرزندان ب هاهنو نیب میاست که تقس نیو ظاهر  ادله ا .است تیکه واسطه آنها با م

 .شودیبه وراث او داده م ،واسطهیاند و سپس سهم هر فرزند بفوت کرده

ُ فِي» :فهیشر هیکه علما آن را از آ یو پسر یدختر یبر نوه ها ثسهم ار میتقس تیفیک.2 أَْوَلِدكُْم ۖ ِللذََّكِر ِمثُْل  یُوِصیكُُم َّللاَّ

 فرزند هستند.نها اعتباراً آاند و لللت دارد بر اینکه گرفته «َحِظ  اِْلُْنثَیَْینِ 

اند که به منبع و مستند اند و در هر دو مسئله، ملتزم شدهاعتراض کرده ،در مالک یدوگانگ نیبه ا مشهور، نیمخالف

سهم آنها  دیس باپ ؛فرزند هستند ،هیآ یچون آنها به مقتضا ،نداهکرد میخاطر سهم را با تفاضل تقسنیهمکنند، به رجوع  یواحد

 شود. میتقس واسطهیمانند فرزندان ب زین

واسطه یزند بمانند فر ،باشد که او لیدل نیبه ا ،هیفرزند فرزند با آ یبرا ثبوت ارثاگر »گفته است:  یلیاردب محقق

ختر خواهد بود پس سهم پسر دو برابر سهم د ؛واسطه باشدیفرزندان ب نیارث ب میمثل تقس ،آنها نیارث ب میتقس دیپس با ،است

ُ فِي أَْوَلِدكُْم ۖ ِللذََّكِر ِمثُْل َحِظ  اِْلُْنثَیَْینِ » فهیشر هیبه خاطر آ  میدختر کن نیرا جانش دخترکه فرزند  ستین حیس صحپ؛ «یُوِصیكُُم َّللاَّ

 . «میو دو سوم ارث را به او بده میکن پسر نیو دختر پسر را جانش میرا به او بدهارث و ثلث 

 میند و در تقساهآن توجه کرد ثبوتو  ،در اصل ارث ،هیعلما به آ نکهیو مثل ا»فوق گفته است:  یبا اشاره به دوگانگ و

 ینیجانش نیاند. اما افرزند فرض شده ها منزلبه ،هیزندان در آفرزندان فر ،جهت که نیاز ا ،اندوراث نگاه کرده گاهیبه جا ،ارث

 شود.یاز ارث هم م بیشامل بهره و نص

                                                
 ۳۹/۱۲۳. جواهر الکالم:  1
 .۱۹/۱۹۰. مستند الشیعة:  2
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متاخران  یکه نظر برخهمچنان ،اخبار یو بعض هیحاصل آنکه مسئله مشکل است و قائل شدن به ظاهر آ»گفته است:  و

شهرت  ورب قاز  یخال -اول یالفتخا عفر در صدوقبرخالف  یعنی- همانند فرزندان هستند نیبا والدارث در اصل که  ،است

 . ستین ،شده دییتا

ا بر آن ها با و ارث ر میقرار بده واسطهیمانند فرزند بهم سهم ارث  نییادله اقتضا دارند که آنها را در تع نیا اما

 .«میکن میتفاضل تقس

جواب دهند  ،واسطه دارندیفرزندان ب یبه جا فرزندان ینیشکه دللت بر جان یاتیاز روا دیبا قائلین به این نظریه، :اقول

با نظر  اتیروا نیمدلول ا نیابنابرو  شوند،یسهم واسطه را مستحق م کیهر  ،کهنیدر ادارد ظهور  اتیروا نیا کهیحالدر

مطلب دارند  نیکه صراحت در ا ینظر ما با اخبار»: دیگویم شانیدارد. ا یهمراه رو تنها با قول مشهو ،ستیآنها همراه ن

 نیینه در تع ،باشدو تفاضل در سهم تنها در مستحق شدن ارث ، «یقمن مقام اِلبن» ندارد چون احتمال دارد مراد از یمخالفت

شود یمدر اخذ ارث واسطه  نیفرزند فرزند جانش یعنی ؛شودیم دهیفهم گرید ییموضوع از جا نیو ا ؛از آنها کیسهم هر 

 .1«داردیرا برم یو اگر دختر بود سهم  انث ردیگیو اگر پسر بود سهم مذکر را م شودینگاه م اما به او

 

 استدلل بر نظر مشهور:
 و جواهر آمده 2اضیمانند آنچه در ر ؛میکرد تیمرتبه حکا نیکه آن را چند یاجماع هباستدلل شده نظر مشهور  بر

در مسئله اجماع منقول موجود  نکهیبا توجه به ا ،ستین یادر حکم مسئله شبهه ،و در هر حال» :دیگویم اضی. صاحب راست

ً یکه تقر یبه طوراند، شده دییتاعظیمه، دارند و با شهرت  حیکه ظهور و تصر یمعتبر اتیاست و روا دللت بر اجماع  با

 . 3«ریف کرده استهمان گونه که ناقل اجماع آن را تعاجماع هست  قتیگفت در حق توانیکنند بلکه میم

 :نظر دللت دارند نیمتنوع بر ا یها انیهم به ب یمتعدد اتیروا نیبر ا عالوه

 گذشت و در آن آمده بود ...خلف که در صفحه  یو سعد بن أب یعبدالرحمان ابن حجاج البجل ی: معتبره ها(جمله از)

َو بََناُت اَِلْبِن یَقُْمَن َمقَاَم اَِلْبِن إِذَا لَْم یَكُْن ِلْلَمی ِِت »قَاَل « یَكُْن ِلْلَمی ِِت بَنَاٌت َو لَ َواِرٌث َغْیُرهُنَّ بََناُت اَِلْبنَِة یَقُْمَن َمَقاَم اَْلَبنَاِت إِذَا لَْم »

پدر  نیشاست که جان نیارث فرزند فرزند با لحاظ ا» یعنید ظهور در نظر مشهور دار اتیروا نیا، «َولَدٌ َو لَ َواِرٌث َغْیَرهُنَّ 

خودشان لحاظ  ثیکنند چون آنها وراث را از حیان میفکرانش بو هم دیساست که  یزیبر خالف آن چ نیشود و ایدر میا ما

 .4«کنندیم

کند  دییبدهد و نظر مخالف مشهور را تا یگرید یمعنااحتمال دارد روایت  ،ند کهاهظهور اشکال گرفت نیبه ا یبرخ

سهم  میتقس تیفیکه ک دیآیامر لزم نم نیدر هر حال در اصل ارث ثابت است و از ا ،فرزند یها به جاآن ینیجانش»چون 

تعارض  تیصالح ،اتیروا نیا گرید ،احتمال امیحال با ق راحتمال هم وجود دارد اما به ه نیهر چند ا ،دمثل آنها باش شان همارث

 .5«نخواهند داشترا،  با تفاضل دارند میکه به طور قطع دللت بر تقس یاتیبا آ

 یرث به جااکه دختران دختر در استحقاق  کندیم تیکفا نیهم -هینظرروایت بر این  نیستدلل به اا– در صدقِ  یعنی :اقول

 اشته باشد.د قیاستحقا تیفیبر مقدار و ک یدللت نکهیبدون ا ،نرسد گرانیبه د ثکند که اریم تیو کفا رندیواسطه قرار بگ

 : دکنیرا سخت م هینظر نیا رشیچند امر پذ :اقول

که در این است  ،پدران و مادران یفرزندان فرزندان به جا ینیجانش ظهورِ  » نکهیا یو دللت داشت برا میآنچه گفت .أ

اکثر اصحاب به  نکهیند عالوه بر اکیدللت بر مطلوب م نیمادر هستند و ا ایپدر  نیآنها در فرض وجود مطلقاً جانش

 .6«اندآن عمل کرده

                                                
 .۳۵۶-۱۱/۳۵۵. مجمع الفائدة و البرهان:  1
 .۳۹/۱۲۳ ، جواهر الکالم:۱۴/۲۸۹. ریاض المسائل:  2
 .۱۴/۲۹۱. ریاض المسائل:  3
 .۱۷/۲۰۹. مفتاح الکرامة:  4
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وند فرزندان فرزندان ذکر ش ،در نصوص کهنیهم ،آن تیفیاثبات اصل ارث بردن باشد نه ک ،ینیاگر مراد از جانش .ب

شده که  انیب یاگونهبه اتیرواو بنابراین،  ستیاولد دختر و اولد پسر ن نیب لیبه تفص یاجیاحت گریو د کندیم تیکفا

امر برتر  نیاز ا ،که امام کالم است یکه کالم امامیحالدر میهست ازینیبهم که از آن است در کالم شده  یلیفقط تطو

 است.

دان فرزندان، هماهنگی تمامی ادلها این نظریه در، نه تنها اجمال نداشتن، بلکه تصریح تفصیلی و غیر تفصیلی به، فرزن

 یکیشد و  آن اشاره خواهد که به گرید یمتقدم و برخ یهاحیمانند صح شودنکتها دیگری است که باعث تقویت آن می

 «.نَاٌت كُنَّ َمَكاَن اَْلبَنَاتِ كُْن بَ قَاَل: بَنَاُت اَِلْبنَِة یَِرثَْن إِذَا لَْم تَ » حیمانند صح ،کندیم تیکفا تصریح، دو قسم نیاز ا

 1«.اِْبُن اَِلْبِن یَقُوُم َمقَاَم اَِلْبنِ » -چه گفته شدهچنان- حهیموثقه بلکه صح و

 کی نیجانش ،که دختران دیگوینم دیشوند اما سیمدختر کی نیجانش ،که دختران دختر نیکرده است به احکم  امام .ج

است  دیبع اریبس ،اعتبار تعدد مواد باشدبه احتمال که جمع  نیشوند و ایدختران م نیجانش دیگویشوند بلکه میدختر م

از آن  ،به هست در محکوم ،ذکر کردن آنو مفرد ه یلعمحکوم  جمع در تبر ذکر آن به صور لیدل یزیو ال چه چ

 .2«میاست بر اراده آنچه ما ذکر کرده بود یلیاختالف دل نیا ،«بناتالمقام »و نفرمود  «تمقام البن»جهت که فرمودند 

 صریحت نیشوند و ایپسر م نیجانش ،دختران پسر نکهیبه ا ،دعس ها حیان و صحوصف قیطرابن حجاج به ها حیصح حیتصر .د

 شوند.یدختر م نیبا نظر مشهور موافق است اما بنابر نظر مخالف مشهور آنها جانش

 

ِ َعلَْیِه اَلسَّالَمُ : بِْنُت اَِلْبِن أَْقَرُب ِمِن اِْبِن اَْلبِْنتِ »:دیگویموثقه عبدالرحمان بن حجاج که م :(ازجمله) ؛ «قَاَل أَبُو َعْبِد َّللَاَّ

َسأَْلُت أَبَا اَْلَحَسِن َعلَْیِه اَلسَّالَُم َعِن اِْبِن بِْنت  َو بِْنِت اِْبن  قَاَل »:  دیگویهم مثل آن است که م نصر یبن اب بن محمد احمد ها حیصح

 .3«اِْبنَةُ اَِلْبنِ »َقاَل قُْلُت فَأَیُُّهَما أَْقَرُب قَاَل « ِإنَّ َعِلی اً َعلَْیِه اَلسَّالَُم َكاَن لَ یَأْلُوا أَْن یُْعِطَي اَْلِمیَراَث اَِْلَْقَربَ »

 نیر اد تیقربا ازمراد »است که  نیبر ا یاستدلل مبن بیتقر ،بزرگان آمده یبه نقل از از بعض اضیدر ر چنانچه

که همچنان ،است تمام سهم تنها بنا بر قول مشهور یادیو ز« تمام ماترک را به ارث ببرد نکهیهم باشد نه اس یادیز ،تیروا

 یباه راواشت ای هیبر حمل آن بر تق یلیوجود داشته باشد دل حیصح یعنابر م تیکه امکان حمل روا یو تا زمان ؛واضح است

 نقل شده است. خیچنانچه از ش ستین

  

َو إِْن لَْم یَكُْن َولَدٌ َو َكاَن َولَدُ اَْلَولَِد ذُكُوراً أَْو إِنَاثاً  »شد و در آن آمده بود  انیب ...زراره که در صفحه  تی( روااز جمله)

 اَْلبَنَاِت َو یَْحُجبُوَن ْلبَنَاِت بَِمْنِزلَِة اَْلبَنَاِت یَِرثُوَن ِمیَراثَ فَإِنَُّهْم بَِمْنِزلَِة اَْلَولَِد َو ُوْلدُ اَْلبَنِیَن بَِمْنِزلَِة اَْلبَنِیَن یَِرثُوَن ِمیَراَث اَْلبَنِیَن َو ُوْلدُ اَ 

ْوَجْیِن َعْن ِسَهاِمِهُم اَِْلَْكثَِر َو إِْن َسفَلُوا بِبَْطنَْیِن َو ثاَلَثَة  َو أَْكثََر یَِرثُو ْلِب َو یَْحُجبُوَن َما یَْحُجُب َولَدُ اَِْلَبََوْیِن َو اَلزَّ َن َما یَِرُث َولَدُ اَلصُّ

ْلِب   .5«رساندینم یمتعدد ضرر لیآن به دل یمشهور است و ضعف سنددر نظر  نص تیروا نیا» 4«اَلصُّ

 

ةَ بَِمْنِزلَِة اَِْلَِب »ِإنَّ فِي ِكتَاِب َعِلي   َعلَْیِه اَلسَّالَُم » که فرمودند: خراز از امام صادق وبیا یاب ها حی( صحازجمله) أَنَّ اَْلعَمَّ

 َ ِحِم اَلَِّذي یَُجرُّ بِِه إِلَّ أَْن یَكُوَن َواِرٌث أَْقرَ َو اَْلَخالَةَ بَِمْنِزلَِة اَِْلُم ِ َو بِْنَت اَِْل َب إِلَى اَْلَمی ِِت ِمْنهُ خِ بَِمْنِزلَِة اَِْلَخِ َو كُلَّ ِذي َرِحم  بَِمْنِزلَِة اَلرَّ

 6«فَیَْحُجبَهُ

ةَ بَِمْنِزلَِة َكاَن َعِلي  » قبل است که فرمودند: تیهم مانند روا عبدهللا یاز اب دخال بن مانیسل تیروا َعلَْیِه اَلسَّالَمُ یَْجعَُل اَْلعَمَّ

َو كُلُّ ِذي َرِحم  لَْم یُْستََحقَّ لَهُ فَِریَضةٌ فَُهَو َعلَى هَذَا »اَِْلَِب فِي اَْلِمیَراِث َو یَْجعَُل اَْلَخالَةَ بَِمْنِزلَِة اَِْلُم ِ َو اِْبَن اَِْلَخِ بَِمْنِزلَِة اَِْلَخِ قَاَل 

ْن لَهُ فَِریَضةٌ فَُهَو أََحقُّ بِاْلَمالِ »َو َكاَن َعِلي  َعلَْیِه اَلسَّالَُم یَقُوُل »َقاَل « « اَلنَّْحوِ   .7«إِذَا َكاَن َواِرٌث ِممَّ

                                                
 .۱۴/۲۹۱. ریاض المسائل:  1
 .۱۷/۲۰۹. مفتاح الکرامة:  2
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 .۳ح ن،یارث فرزند با همسر و زن با والد: ۵۸، بخش ارث، باب ۷ج :یکاففروع .  4
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که در  یکس یبه جا خویشاوندیمه و خاله و هر ع ینیاست که: مراد از جانش انیب نیهم به ا اتیاستدلل به روا وجه»

 یوجه لیتفص نیا یخود هستند و ال برا نیکه آنها در مطلق ارث بردن مانند جانش ستیمعنا ن نیبحث ارث ذکر شده به ا

مراد محتمل  کیبود پس تنها  یدر آنها منتف ینینداشت چون جانش یینامحجوب بودن و حاجب بودن هم مع گریماند و دینم

 یگرید زیخارج شود چون چ لیهم هستند مگر آنچه با دل احکام مانند عیکه در جم نیا ایارث است  زانیو آن هم در م ماندیم

 .1«گرفتن ندارند ریدر تقد تیکه داده شد، صالح یدو احتمال  نیبه جز ا

 ذکر خواهد شد. بیتقر نیمناقشه در ا یبه زود :اقول

 

 استدلل برقول مخالف مشهور: 
 به: است استدلل شده گرانیو د یمرتض دیس دگاهید بر

ً یفرزندان فرزندان حق ،اجماعبنابر »: اول نها حالل آکه بر  یخاطر کساننیهمبه شوندیفرزند داخل م یدر معنا قتا

و جنس مونث آنها « ائِكُمُ َوَحاَلِئُل أَْبنَ»: دیفرمایکه ماست خداوند متعال دلیل آن هم کالم  ،شوندیبر پدرانشان حرام م ،هستند

پس  شوندیخود م شتریاز سهم ب نیو والد نیزوج شدنآنها باعث محجوب  نیو همچن« َوبَنَاتُكُمْ »: فقرها شود بنابر یهم حرام م

ُ فِي أَْوَلِدكُْم ۖ ِللذَّكَ »: فرمایدمیشوند که خداوند یم هیآ نیداخل در ا  ،هیو ظاهر آ میو اگر ما باش« نِر ِمثُْل َحِظ  اِْلُْنثَیَیْ یُوِصیكُُم َّللاَّ

نظر از صرفاما اجماع باعث  میقائل به شراکت هست ،با فرض موجود بودن هر دو ،ندانشان در ارثفرزندان و فرز نیب

دلیل دیگر بر شمول  یم؛بنابر ترتب، معنا کن کتریبه لزوم تقدم افراد نزد ،رای آیه معناتا  کندیمملزم شود و ما را یم هیظاهر آ

الف داشته فرزندان پسر اگر در مذکر و مونث بودن اخت که ستیناین در  یخالفعنوان فرزند بر فرزند فرزند این است که، 

ه یول آبه خاطر شم فقط نیمشهور است و ا زیدر فرزندان دختر ن نیباشند سهم مذکر دو برابر سهم مونث خواهد بود و هم

 «.است بر آنها فهیشر

 یالتیام تفصبا تم»شد که  نیشت و خالصه آن چنگذ یدر مطلب دوم از مباحث مقدمات هینظر نیبه ا نیادله قائل لیتفص :اقول

ً یفرزند فرزند حق ایآ ،پرسش کهاین  بهگردد یمسئله برم نیدر بحث هست ا که  «.نه ایفرزند است  قتا

 است که:  نیجواب ا و

 ممنوع است. یقیاند که فرزند بودن فرزند فرزند به صورت حقاکثر فقها گفته.1

 گذشت. آنها انیب و ؛اخبار معتبره ظهور دارند برخالف نظر اول نکهیو دللت داشت بر ا بیان شدسابق  یها آنچه در نظر.2

 

ً فَإِ »: ندیفرمایم که امام ؛زراره آمده تی: آنچه در روادوم ُ اَْلَولَِد ذُكُوراً َكانُوا أَْو إِنَاثا ٌ َو َكاَن َولَد نَُّهْم فَإِْن َلْم یَكُْن َولَد

دللت بر است، فرزندان پسر و دختر قائل نشده  نیب یلیتفص نکهیکه دارد و ا یبا اطالق ا تیروا نیپس ا 2«بَِمْنِزلَِة اَْلَولَدِ 

 مطلوب دارد.

بیان شده، ، فرزندان پسر و دختر نیب لیبا تفص در آنها حکم مسئلهکه  یبه فقرات کردن نگاه با ،فقره نی: اجمال ااشکال

برد و فرزند دختر یفرزند پسر به منزله پسر است و به اندازه سهم پسر ارث م»مده در آنها آ می، و به طور مستقشودروشن می

است مثل  یظهور» گفته شده است تیروا بارهخاطر در نیبه هم «بردیدختر هست و به اندازه سهم دختر ارث م لهبه منز

آن را  تیفیبلکه اصل ارث به همراه ک ستیارث ن اصلدر خصوص  ینیمراد از جانش نکهیاست در ا حیتصرح و بلکه تصر

 برندینشده است که "ارث م ریتعب نیسهم پسران و دختران" و چن دازهبرند به انیخاطر گفته است "ارث م نیکند به همیم انیب

دللت بر مطلوب داشت هر چند همانند ظهور و هم شده بود  زین یریتعب نیبردند" و اگر چن یطور که آنها ارث مهمان

 .3«دللت بر قول مشهور را دارد نیتریقو تیروا نیاست. پس ا ریتعب گریکه در د نبود یراحتص

                                                
 .۱۹/۱۹۱. مستند الشیعة: 1
و اگر فرزندان میت زنده نباشند، نوادگان او، چه دختر و چه پسر، . »۳، ح۱۸باب ، ابواب ارث والدین و فرزندان،۲۶/۱۳۲. وسائل الشیعة:  2
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 .۱۴/۲۹۱. ریاض المسائل:  3



60 

 

 

گفته  وکرده  تیو تقو لآنها را نق ئرهم در سرا سیکرده و ابن ادر انیب یمرتض دیکه س یها و اشکالتض: نقسوم

به  یه جوابهفت ملزوم است ک یبرند، دارایخود را م نیسهم والد ،اند دختران و پسرانکه قائل شده یبدان نظر کسان»است: 

 آنها وجود ندارد: 

 ؛ها باشدپسر از یادیتعداد ز شرایطبلکه بهتر از  ؛پسر باشد شرایطدختر بهتر از  شرایطکه  دیآ ی: لزم ماز آن جمله

به اندازه  سهم دختر پسر ،نظر نیبنابر اکه  ،گذاشته باشد یپسر دختر از خود به جا بیستدختر پسر و  کیکه  یمانند مرد

 دختر کی نیبنابرا، سوم است کیپسران دختر سهم ما در شان است که  یشود و برایسهم پدرش است که دو سوم ارث م

 .شودیپسر م بیستاز سهم  شیسهمش ب

در مکان او باشد مستحق آن  یاگر پسر یحت کهیطورسهم پسر باشد به یکه سهم دختر مساو دیآی: لزم ماز آن جمله

 نیچون بنابر ا برند؛ارث می صورت و سبب واحد کیبه و هر دو  ؛بردیکه آن دختر هم آن را به ارث م شودیم یزیچ

 بیآنها قائل هستند که دختر پسر نص نچو شد؛یکه پدرش صاحب م یبه همان سبب شودیدختر پسر صاحب تمام مال م ،هینظر

را  یزیو پسر همان چ شدیم یحکم مساو نیبا او در ا ،بود یدختر، پسر نیا گاهیپس اگر در جا شودیپدرش را مالک م

وجود ندارد که  یزیچ نیچن عتیکه دختر گرفته بود. اما در شر گرفتیم یو به همان صورت گرفتیگرفت که دختر میم

 .1باشند یپسر با دختر در ارث مساو

صورت  نداشته باشند که در آن یگریبگذارد و وارث د یدختر از خود به جا کی تیکه م ییبه جا: اشکال کنند اگر

  شد،یمقدار را صاحب م نیبود هم یصورت اگر پسر نیو در ا شودیصاحب تمام مال م

 گرید یمیبرد و نیفرض م بنابررا ارث از  یمیانند دختر نخواهد بود چون دختر نهم نجای: پسر در اکه میدهیم جواب

 رد باشد. ایبا فرض  نکهیبدون ا بردیسبب واحد م کیپسر تمام مال را به  یول ؛رد بنابررا 

دو سوم  ،ندو اگر دو دختر باش بردینصف ارث را م ،باشد ثدختر تنها وارو ظاهر قرآن اگر  ع: بنابر شراز آن جمله 

جهت مستحق ارث  نیاست و از ا تیه بنا بر نظر آنها دختر مک -به دختر پسر  یه، نظر نیا که بنابریحالبرند دریارث را م

مبنا، رد باشد.؛  نکهیبدون ا رسدید باز هم تمام ارث به آنها منداشته باش ختراگر دو د نیو همچن شودیتمام ارث داده م  -است

 .به خالف کتاب و اجماع است نیو ا

 ید براموار نیدختر نصف و دو دختر دو سوم قرار نداده است و ا کی یبراکه: خداوند در همه جا  دیاگر اشکال کن

 ؛هد بودآنها نخوا یسهم ها برا نینباشند ا نیقرار داده شده و اگر تنها باشند و ابو نیآنها فقط در صورت وجود والد

ل شدن به عول نظر قائل هستند تا از قائبه این هستند، دهیکه با او هم عق ی: فضل بن شاذان و کسانمییگو یجواب م در

تا  ،میکنیم انیرا ب هینظر نیاشکال ا دادیم، حیتشر میبعد از آنکه ضرورت آنچه آنها را بدان ملزم کرددر امان بمانند و ما 

 نظر ما شوند. میتسل

 شودیم ششم کی نیشما سهم والد دهیدختر نصف ارث را قرار داده و بنابر عق کی یخداوند متعال برا :مییگو یم پس

ف ارث از نص شیب نیصورت دختر همراه والد نیاست در ا تیدختر پسر است که او نزد شما واقعاً دختر م یبرا یو ما بق

 شود.یم نیالدو نیفرض جانش نیکه سبب واحد است و دختر در ا یدرحال ردیگیرا م

تنها مختص  ،موارد نیدو دختر دو سوم ارث است و ا یدختر نصف ارث است و برا کی یبرا ’کالم که: نیا اما

: دیفرمایاست چون خداوند متعال م قتیبه دور از حق یسخن‘ ندبه عنوان مورث باش نیاست که آنها همراه والد یصورت

ُ فِي أَْوَلِدكُْم ۖ ِللذََّكِر ِمثُْل َحِظ  اِْلُْنثَیَیْ » در  ،پسر سهمجمله مستقل است و ظاهرا قرآن اقتضا دارد که  کی نیو ا« نیُوِصیكُُم َّللاَّ

جمله مستقل  کیجمله  نی. سپس به ایدر صورت فقدان هر فرد ای یفرد ربا وجود ه ،دوبرابر سهم دختر باشد یهر صورت

                                                
نث . بر این دیدگاه، می1  -و ... از فرزندان و  خواهران–توان اشکال کرد: آنچه در روایات وارد شده دللت دارد بر عدم ازدیاد سهم ارث جنس موا

نث را در جایگاه جنس مذکر فرض کنیم و این منافاتی مساوات ندارد مانند صحیحه بکیر به اعین از نسبت به جنس مذکر، درصورتی که جنس موا

و از ایشان به طریق « كَاَن ذََكراً لَْم یَُزدْ َعلَْیهِ  َو لَ تَُزادُ أُْنثَى ِمَن اَِْلََخَواِت َو لَ ِمَن اَْلُوْلِد َعلَى َما لَوْ »که در ضمن حدیثی فرمودند:  امام باقر و صادق
، ابواب ارث والدین و اولد، ۲۶/۱۰۹رک: وسائل الشیعة «. َو اَْلَمْرأَةُ لَ تَكُوُن أَبَداً أَْكثََر نَِصیباً ِمْن َرُجل  لَْو َكاَن َمكَانََها»دیگری نقل شده که فرمودند: 

 .۱،۲، ح۷باب
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 نیا نکهید در اجمله ظهور دار نیو ا« ثَا َما تََركَ فَإِْن كُنَّ نَِساًء فَْوَق اثْنَتَْیِن فَلَُهنَّ ثُلُ »عطف شده و خداوند فرموده است:  گرید

 است. تثاب یفقدان هر فرد ای یو با وجود هر فرد یآنها در هر حالت یسهم برا

 کندینم نیاز والد یذکر رگیو د« َوإِْن َكانَْت َواِحدَةً فَلََها النِ ْصُف »: دیفرما یو م ندکیعطف م یگریسپس جمله مستقل د

 مانع شود.  یلیدل نکهینصف را ببرد مگر ا یاقتضا دارد که دختر همراه هر کس نیپس ا

در صورت وجود فرزند و در صورت  نیخداوند متعال حکم والد« َوِِلَبََوْیِه ِلكُِل  َواِحد  ِمْنُهَما السُّدُسُ »: دیفرمایم سپس

 کی یدارد که نصف ارث برا نیکه دللت بر ا یپس چگونه امکان دارد حکم ،کرده است انی، در ارث برا عدم وجود فرزند

 انیحکم دختران به صورت مطلق ب که یدرحال !شده باشد نیدو دختر است، معلق به وجود والد یو دو سوم آن برا ،دختر تنها

 به صورت مشروط آمد. نیذکر والد ،شد و بعد از خروج از حکم دختران

در ارث بردن  ایآ« ِإْن َكاَن لَهُ َولَدٌ »: دیفرمایم یکه خداوند تعالیحالکند در یرا توهم م یاحتمال نیچن یچگونه کس پس

 نیدو دختر در صورت وجود والد یدختر و دو سوم برایک  یفرزند را شرکت کرده است؟ و اگر مراد از نصف برا ن،یوالد

بود که موجود و مذکور بوده است؛ و اگر خداوند متعال  طیاشتراو  شدیلغو م نیارث بردن والد یبرا فرزند،بود، اشتراط 

فرمود:  یشد چون اگر خداوند متعال م یو خارج از بالغت م حیکالم خداوند متعال قب ،به آنچه آنها ذکر کردند کردیم حیتصر

 .شدیم حیقب« وِلبویه مع البنت أو البنتین لکل واحد منهما السدس أن کان له ولد»

خداوند  تام است و اگر مرادِ  ف،وق« َوإِْن َكانَْت َواِحدَةً فَلََها النِ ْصفُ »هل لغت عرب اجماع دارند که در فقره : تمام ا و

از  یوقف تام نبود و کس گرید رسد،یبه او م نیبود که نصف ارث با والد نیاگر مراد ا یعنیبود که آنها توهم کردند  یزیچ

به ماقبل خود  یکالم است و تعلق یابتدا« َوِِلَبََوْیهِ »اختالف نکرده اند که فقره:  نیدر او اصحاب احکام  نیاهل علم و مفسر

 .ندارد

است که فرزندان  کوین یتنها درصورت« ولد»به  نیاند که، مشروط کردن ارث والدکرده هینظر ما، توج دنیبا شن یبرخ

است؛  بیعج اریبس هیتوج نیدختر و دو دختر ذکر شده است؛ اما ا کیچون فقط  ؛از دو دختر، در آن داخل شوند شیذکور و ب

 نییأولدکم للذکر مثل حظ اِلنث یهللا ف کمیوصی: فرمودیم دیاند باعده ذکر کرده نیباشد که ا یزیچآن ،چون اگر مراد خداوند

معنا با  نیفلها النصف؛ پس اگرمراد، هم معهما فلهما ثلثا ما ترک و ان کانت واحدة معهما نیفأن کن نساء فوق اثنت نیمع اِلبو

 شتریدو دختر و ب ایدختر  کیاست که همراه با  یدرصورت نیوالد یبرا نی: ایعنی و مشخص کرده باشدکه ذکر شد  یبیترت

« لَهُ َولَدإِْن َكاَن »: دینبود که بگو ستهیهمراه فرزندان است، شا نیوالد یششم ارث برا کیباشد که  نیاز آن باشند، و مرادش ا

ً ی: و أن کان له ادیبود بگو ستهیبلکه شا  گریآمده بود؛ پس د آناز  شتریدختر و ب کیعنوان  یذکور؛ چون در فقرات قبل ضا

. پس فرق ستین یکه تأمل کند مخف یاز جمله اول بر کس« َوِِلَبََوْیهِ »جدا بودن فقرها  کهیدرحال شدیم معنایب« ولد»اشتراط 

 شودیاز نصف حاصل نم شیکه در مسئله عول از نقصان سهم ارث دختر ب یمورد و مورد نیا نیب ریدتق نیگذاشه با ا

 ، نه در همه جا.اتفاق افتاده است نیدختر، با والد یکنند که نصف ارث برا یم ادعاآنها  کهیدرحال

دختر  یمتعال بنابر ظاهر کالم برا: خداوند گفتندیاست م دهیمشکالت عد یکه دارا یکالم نیا انیب یبهتر بود به جا

که  میفهمی. پس مرسدیکه اقامه شده، کمتر از نصف به او م یلیدر همه جا نصف را قرار داده است و در مسئله عول بنابر دل

مواضع قرار داده است. و بهتر  رینصف را قرار نداده است، هرچند در سا ص،موضع خا نیدختر در ا یخداوند متعال برا

 ستین یلیباشد و دل لیدل ریکه مشروط به غ میکن دایپ یقول مطلق نکهیا ای لیدل کیمواضع را به  یبرخ میبز صیتخص است که

 کالم را مجاز کند. نیکه بتواند ا

 ارث بین آنهاگذارد، چگونه یم یبه جا یکه از خود فرزندان پسر و دختر یشود: درباره کس یسپس به آنها گفته م

نوع  نیا یبرا یلیپس دل !دیدهیکار را انجام م نیا لیبه چه دل مییگویم ،شودیم میبا تفاضل تقس ندیبگو شود؟ اگریم میتقس

ُ فِي أَْوَلِدكُمْ » فرمود کهماند مگر کالم خداوند متعال ینم یقسمت باق به آنها است.  هیآ نیموارد مرجع ا نیدر ا «یُوِصیكُُم َّللاَّ

فرزندان  ،مؤنث ایکه آنها مذکر باشند  کندیم نیا نیب یاست حال چه فرق دهیخداوند متعال فرزندان فرزند را فرزند نام مییگویم

 یافرزند دختر  ،و مونث کرفرزندان مذ نیا نکهیا نیکند بیچه فرق م ،و در شمول اسم بر آنها ،دختر کی ایپسر باشند  کی

در دو حالت مختلف نباشند و به  ،ارث هم میواجب است که تقس ،ها در هر دو حالت شودعنوان شامل آن نیپس اگر ا ندپسر باش

 هیحکم آ نیبنابرا؛چه پسر باشند و چه دختر ، ارث را با تفاضل داد ،چه پسر باشند و چه دختر و فرزندان پسر ،فرزندان دختر

 شود.یشکل شامل هر دو م کیبه  هیمختلف نخواهد بود و آ ،موارد از کی چیدر ه
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عنوان  نکهیاطر اخبا فرزندان ارث ببرند به  ،که فرزندان فرزندان دیملزم شو دیشما با ،هینظر نیا گفته شود: بنابر اگر

 .شودیفرزند شامل همه م

 شود،ع میمان نیبلکه مسلم عهیاجماع ش ولی میکنیعمل م جهینت نیبه ا هیو ظاهر آ می: اگر ما باشمییگویجواب م در

 ست.اترتب  تیبارعا هللا فی أولدکم، کمیوصیمراد از به اینکه  میکنیحمل مآیه را و  میزنیم صیپس ظاهر را تخص

ُ فِي أَْوَلِدكُمْ » کالم خداوندو  میزنیم صیتخص را ظاهر زی: ماندییبگو اگر که مراد  نیبر ا میکنیمل محرا  «یُوِصیكُُم َّللاَّ

 .ه استواسط یفرزندان ب ،هیآ نیاز ا

 .دیبزن صیکه مانند ما تخص دیدار اجیقاطع احت لی: شما هم به دلمییگویجواب م در

  ،دارند عمطلب اجما نیبر ا هیامام :دییبگو اگر

را  حیصح ریهر چند اکثر آنها نظر غ ؛اختالف است آنها نیمسئله ب نیو در ا میرا اطالع ندار یاجماع نیچن :مییگویم

شده است  ،نداهکرد تیکه روا یاتینسبت به روا ،مسئله نیدر ابوده است که  یلیو تحو دیتقلخاطر و آن هم به نداهانتخاب کرد

 .1«کند یاو را اخذ م سهم شود کینزد تیبه م یگریبه واسطه د یهر کسو دللت دارد بر اینکه، 

د ه ثابت کنکبود  نیمربوط به ا دیچون کالم س میکردن انیداشت که ما آن را ب یاادامه دینظر ما: کالم مرحوم س به

ً یفرزند فرزند حق فضل بن  بر یاشکالت شانیگذشت. در کالم ا یبحث در مطلب دوم از مطالب مقدمات نیفرزند است و ا قتا

 لیتعل ل درضچون ف ستندیها فقط بر فضل وارد هستند و بر قول مشهور وارد ناشکال نیهستند اما ا حیشاذان گرفته شد که صح

 نساخ باشد. هیاز ناحممکن است اشتباه  نیکه ا اندهم احتمال داده علمابخش اشتباه کرده است و  نیا

 این اشکال مواجه هستند که: با ،دانست شنیعزشت و را هستند و آنها  دیبع گفت،که  یاما در مورد موارد

فاََل َوَربِ َك َل یُْؤِمنُوَن َحتَّٰى یَُحِك ُموَك فِیَما » للت کندبر آن د یمعتبر لیبعد از آن که دل ،به آن لتزامدر ا ستین یاشکال.1

ا قََضْیَت َویَُسِل ُموا تَْسِلیًما  .2«َشَجَر بَْینَُهْم ثُمَّ َل یَِجدُوا فِي أَْنفُِسِهْم َحَرًجا ِممَّ

 نجایا اکه آنجا بدهند همان جواب ر یو هر جواب دیآیم شیدر فرزندان برادر و خواهر و عمو و عمه هم پ ضنقو نیا.2

 .توان دادیهم م

له منتقل نشده مال به آنها بالصا رایسوم آن را ز کیدارد که دختر پسر دو سوم مال را ببرد و پسر دختر  یستبعادچه ا.3

ون در چطور است، زشتی در مساوات هم همین ؛آنها ریمانند فرزندان برادر و غ ؛بوده است نشانیبلکه به تبع والد

 ادیها زمثال میرا مالحظه کن یدرجات بعد میواسطه همانند دختر باشد. اما اگر بخواه یکه پسر ب ستین ییجا عتیشر

ا ربرد چون او سهم پدرش  یاما دختر پسر تمام ارث را م ردیگیواسطه میتنها نصف را دختر ب نیشود و همچنیم

 .ردیگیم

  

                                                
 .۲۵۱-۳/۲۴۷؛ السرائر: ۳۲-۹/۲۸. مختلف الشیعة:  1
 .۶۵. نساء:  2
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 فرع اختالفی سوم:
 میتفاضل تقس تیبا رعا ارثشان از فرزندان دختر سهم ،معروف و مشهور است که شهرت عظیمه،علما با  نیدر ب

 .شودیم میطور که سهم ارث فرزندان پسر تقسهمان ؛شودیم

 :دیگویم یثان دیشه ؛وجود ندارد یسازگار شیبانم نیب ،جهت که نیاز ااست مشهور بر خودش اشکال گرفته  اما

ُ فِي أَْوَلِدكُْم ۖ ِللذََّكِر » فها یشر هیکه آنها داخل در آیدرحال ،تفاضل تیان دختر و پسر با رعافرزند نیسهم ب میتقس» یُوِصیكُُم َّللاَّ

 ،سهم آنها وجود ندارد مگر میتقسدر  اضلتف تیرعابر  یلیچون ظاهراً دل ؛ستیاز اشکال ن یخالنیستند،  «ِمثُْل َحِظ  اِْلُْنثَیَْینِ 

 .1«آن راخالف  میو ما ثابت کرد یقیحق به طور هیآ تیهم متوقف است بر دخول آنها در عموم نیو ا ،هیعموم آ

شان به فرزندان دختر سهم ارث نکهیبه ا دناهاز علما قائل شد یخاطر برخنیهمه اشکال جواب نداده است بهب :اقول

کرده است  تیحکا یهدر نها خیمسئله را ش نیا»تفاضل وجود ندارد  تیرعا با ،میبر تقس یلیشود چون دلیم میتقس یطور مساو

 هیو در تنق شده است؛ لنق ،خیدر مفتاح الکرامه هم از مبسوط ش ؛«داده است حیهم آن را ترج 2و ابن براج ،اصحاب  یاز برخ

قول متروک  نیا ،که نیرده به اک فیهم آن را توص یمحقق حل ؛3«ل یخلو من قوه»ند اهکه گفتاست نقل کرده  بزرگان یاز برخ

 شاذ است. نکهیبه ا اندهم وصف کرده گرانیو د اضیاست و صاحب ر

شوند یم یفرزندان فرزندان مستحق سهم کس د،است که قائل شدن حیرع دوم صحفمشهور در  یمبنابنابر  این اختالف

فرزند  خاطر آنکه عنوانهب-اخذ بکنند  تیاز م میارث را به طور مستق نکهیشوند اما بنابر ایمرتبط م تیکه به واسطه او با م

اضل وجود م آنها با تفسه میدر تقس یاختالفبا استناد به آیه کریمه، دیگر  -هستند آیهو داخل در عموم  است صادق هم بر آنها

 .نخواهد داشت

 از چند وجه ذکر کرد:  شیقول مخالف مشهور ب یبرا توانیم

 میمستلزم بطالن تقس ،کنندیرا اخذ م خود نیآنها سهم والد نکهیقائل شدن به ا»که با این تقریب اشکال متقدم  :نخست

پس مقدمه دوم باطل خواهد بود و با اجماع مرکب مطلوب ثابت  ،است حیاما مقدمه اول صح ؛سهم آنها بر اساس تفاضل است

بر  عمتفر ،است شاننیسهم ارث آنها همان سهم ارث والد ،که هینظر نیا طبقاست که  لیدل نیاما استلزام اول به ا ؛شودیم

ً یعنوان فرزند حق ،است که نیا بر وجوب  یلیدل هیپس آ ،شودمیشامل آنها ن هیآ نیاو بنابر ،بر فرزند فرزند صادق نباشد قتا

 یلیدل ،تفاضل تیفرزندان را با رعا رزندانسهم ارث ف میهم تقس یلیو محقق اردب ؛4«بود آنها با تفاضل نخواهدبین ارث  میتقس

 .5«واسطه دانسته است یهستند و حکم آنها را حکم اولد ب فرزندآنها »که  است دانسته نیبر ا

ً یحق ای ،فرزند فرزند»است کرده است و گفته  انیب مفتاح الکرامةمطلب را در  نیا ،گرید یریبه تعب  ایفرزند است  قتا

 میباشد تقس حیشود و اگر مورد دوم صحیم یباشد هم نف شاننیکه سهم آنها سهم والد نیباشند ا حیاگر مورد اول صح ؛ستین

 .6«خواهد شدآنها با تفاضل رد  نیسهم ب

اول را  ممکن است مورد ،اشکال وارد است که نیامفتاح الکرامة صاحب  ریشد خصوصاً به تعب انیوجه که ب نیبه ا :اقول

بدون  میکن را انتخاب یباشد و ممکن است دوم یتوسط فرزندان فرزندان منتف ،بدون آنکه اخذ سهم ارث فرزندان میکن اریاخت

 امر خواهد بود: کیاز  شیمطلب در ب نیا لیتفص ؛بشود یآنها منتف نیتفاضل سهم ب نکهیا

آنها  برای ،هاهسهم واسطفت دریابدون آنکه  ،میبر فرزندان فرزندان بشو یامکان دارد قائل به صدق عنوان فرزند.1

 یر عدم صدق عنوان فرزندب عمتفر ،قائل شدن به اخذ سهم پدر :نداهگفت نکهیا» :دیگویم یمحقق نراق ؛شود یمنتف

صادق  یعنوان فرزند مییبگوهم گر یو از طرف د میچون امکان دارد قائل به اخذ سهم واسطه شو است، صحیح نیست؛

 .7«اندقائل شده یکه برخطور اهمان ؛میبزن صیرا تخص هیاست و آ

                                                
 .۱۲۷-۱۳/۱۲۶. مسالک اِلفهام:  1
 .۱۹/۱۹۳. مستند الشیعة:  2
 .۱۶۳. التنقیح:  3
 .۱۹/۱۹۹. مستند الشیعة:  4
 .۱۱/۳۶۹. مجمع الفائدة و البرهان:  5
 .۱۷/۲۱۱. مفتاح الکرامة:  6
 .۱۹/۱۹۹. مستند الشیعة:  7
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بدون  ان،فرزند فرزندان بر یعنوان فرزند صدقبه  میامکان دارد قائل شو ،است که نیا یکالم محقق نراق انیب :اقول

اخذ  ،زنندیم صیرا تخص آیه تکه عموما یخاص لیآنها سهم پدرانشان را با دل یعنی ؛میکن یکه مورد اول را نف نیا

 ،مرتبه کمتر به نیآوردن سهم آنها و سهم زوج نییو پا نیحجب و مقاسمه والد ندمان یآنها در هر امر نیبنابرا ؛کنندیم

ا در ارث استحقاق سهم آنه تیفیکمورد هم د و آن خارج شده باش لیبا دل موردیکه  نیمگر ا، به عنوان فرزند هستند

 که به واسطها  کنندیم افتیرا در کسی سهمکنند بلکه ینم افتیبدون واسطه در ،تیآنها ارث را از م ،نکهیا یعنیاست 

 .شوند ایمتصل م تیم هاو ب

ن سهم کرد میبدون آنکه تقس ،یعدم صدق عنوان فرزندبه  میشوقائل  یعنی ،میست احتمال دوم را قبول کنهم هممکن .2

بر بنا ؛ستین فهیشر هیمنحصر در آ ،وراث با تفاضل نیسهم ب میتقس لیچون دل ؛میکن یتفاضل را نف تیآنها با رعا نیب

 .ستیپس اشکال وارد ن .هللا خواهد آمدء شا در استدلل بر قول مشهور ان یآنچه به زود

دق ص ءتا با انتفا ستین یعنوان فرزند صدقمنحصر در  ،تفاضل بنابر ،وراث نیسهم ب میتقس لیدل گرید ریبه تعب و

 دیآیمنلزم  ی،قیحق به صورت عنوان فرزندی دقص عدمه از قائل شدن ب پس ؛شود یمنتف ،با تفاضل هم میتقس ،عنوان

ً یقح یعنوان فرزند میقائل شو یعنی ،میکن اریاگر مورد دوم را اخت یعنی ؛م با تفاضلسه میتقس لیدلوجود عدم  صادق  قتا

لکه به ب ؛با تفاضل وجود دارد میبر تقس یگرید لینخواهد بود چون دل یفاضل هم منتفت تیسهم با رعا میتقس ،ستین

مجاز ا اما بها صادق است بر آن یاعتبار که عنوان فرزند نیبه ا شودیشامل فرزندان فرزندان هم م هیخاطر آنکه آ

 .نباشد یقیحق قیهر چند ممکن است صد ،و مانند آن مشهور

ون هستند چ یمساو لیمر در عدم داشتن دلاست که هر دو ا نیامر ا تیغا میو اشکال را قبول کن میاگر تنزل کن.3

ی صادق چون عنوان فرزندشامل آن نشد  هیبه خاطر آن که عموم آ-نخواهد داشت  یلیبا تفاضل دل میطور که تقسهمان

 .ندارد مگر از خارج یلیهم دل یبا تساو میتقس -خارجاز لیمگر با دلنبود 

 

 ؛هستند یظاهر در تساو ارث عموما ت نکهیا ای ؛مساوات و عدم تفاضل را دارد یارث اقتضا می: اصل در تقسدوم

در  یلیمحقق اردب ؛واسطه یسهم با تفاضل دارند خارج شده است مثل فرزندان ب میکه دللت بر تقس یموارد اصل، نیکه از ا

گفته  ،1خواهد شد میآنها با تفاضل تقس نیمال ب ،بمانند یباق ییهاعمهعمو و  تیند اگر ازماهکه گفت هیو فق یبر کاف هقیضمن تعل

فرق کند چون همه آنها  یباشد بدون آنکه کس یصورت مساوبه همه  نیبارث  میتقس :است که نیما ا دگاهید یمقتضا»است 

 .2«دارد که وجود ندارد لیبه دل اجیاحت -تفاضل – نیااز  شیب یندارند و امر نسبدر  یتیهستند و اولو کیشر ارثدر 

ئل به تفاضل در چند جا که آنها قاخاطر با مشهور نیهماصل هستند به نیبه ا لیکه ما دیآمیبرهم  ییخو دیکالم س از

  ؛ستاشده  یقائل به تساو ،بر تفاضل وجود ندارد یلیدل نکهیو ا صلا نیبا تمسک به اند و اهمخالفت کردند اهشد

– ینیوالد  برادرِ  اگر آنها فرزندانِ آنها  نیمشهور آن است که ارث ب»گفته است  ینیدر فرزندان برادر والد نیبنابرا

آنها به صورت  نیارث ب میکه تقس ستین دیو بع ستیاز اشکال ن یخال نیا یشود ول میبا تفاضل تقسارث  ،باشند یپدر ای -تنی

 .3«باشد و احوط آن است که رجوع به مصالحه کنند یمساو

مشهور  ،هاد مانند عمو و عمه و عموها و عمهاگر مذکر و مونث باشن»گفته است  یپدر یهامهعدر مورد عموها و  و

 ستین دیبع لکنپدر باشند  ای نیوالد قیهمه آنها از طربه شرط آنکه شود  میآنها با تفاضل تقس نیم بهو معروف آن است که س

 .4«باشد و احوط رجوع به صلح است ساویبا ت دیآنها با نیارث ب میتقس ،میشوکه قائل 

 .5با فرزندان برادر در آنچه گذشت ینیاست حق فرزندان عمو و عمه والد نطوریهم و

ُ فِي » فهیشر هیبه اعتبار آ یمساو میتقس» :استدلل او گفته است نیا بیصدر دوم در تقر دیما شه استاد یُوِصیكُُم َّللاَّ

هست برود  نییتا هر مقدار که پا فرزندان و فرزندان تیفرزندان م ،است و مراد از فرزندان «ِظ  اِْلُْنثَیَْینِ أَْوَلِدكُْم ۖ ِللذََّكِر ِمثُْل حَ 

                                                
 ، باب ارث ارحام.۲به نقل از فضل. الفقیة: ج ۹ام، در ادامه حیث. الکافی: باب ارث ارح 1
 .۱۱/۴۱۴. مجمع الفائدة و البرهان:  2
 .۱۷۶۳،مسأله ۲/۳۶۶منهاج الصالحین:  3
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به صورت  میتقس یولاصل ا یاست و مقتضا لیآنها بدون دل نیبا تفاضل فقط ب قسیمپس ت ؛ییفرزندان عمه و عمو و خاله و دانه 

 «.است یمساو

حال مشهور  نیدر خود برادران و عموها عدم صدقه اولد بر آنها واضح است با ا» کهشده  قضین اشکالبه کالم ایشان 

 .1«شودمی میآنها با تفاضل تقس نیاجماع بر آن است که سهم ب بلکهو 

 انیب ین ادعااهنگام ذکر آن را هنگام  لیدل یبا تفاضل است و به زود میقاعده تقس یمقتضا ،نکهیشده به ا یاشکال حل و

 . إن شاء هللا.کرد میاهخو

ز آن جهت اارث، خصوصاً در کتاب ؛ درا داشته باش ساویت یکه اقتضا مینکرد دایاستحقاق پ ای میدر تقس یاصل :اقول

برابر  سوم و دو سوم و دو کیششم و  کیو نصف و  یک چهارمو  یک هشتممتفاوت هستند از  -فرائض– نیمع هایسهمکه 

 .داشت داصل وجود نخواه نیا یبرا ییمعنا نیبنابرا ؛بودن سهم پسر نسبت به دختر

ه بکه انصراف  «ثلثفی الشركاء »مثل عموم  ،آن را داشته باشد یبحث وجود ندارد که اقتضا نیهم در ا یعموم

بلکه  ؛کرد میذکر خواه یکه به زودهمچنان کنداص میخای که دللت بر تساوی در موارد ورود ادلهبعد از  ،دارد یتساو

 .ی تعالء هللاشا ان .تفاضل را دارد چنانچه خواهد آمد یادعا شده که اقتضا یعام کیوجود  یگاه

 ادر.م شود مثل کاللها یم میتقس یبه صورت مساومطلقاً  فرزندان مؤنث سهام  نکهی: آنچه دللت دارد بر اسوم

 :مورد به نیشده بر ا اشکال

کند یافاده م لیبر آنچه دلبنا است،کالله مادر  هیدر مورد قض یحکم خاص ،نیاو  ؛قاعده وجود ندارد تیبر عموم یلیدل.1

لَِك فَُهْم شَُرَكاُء فِي » دیفرما یباطل است خداوند متعال م ،به مورد کالله مادر اسیآن با ق میو تعم فَإِْن َكانُوا أَْكثََر ِمْن ذَٰ

 .در شرکت مساوات است صلا ایو اطالق شرکت ظاهر در مساوات است  2«الثُّلُثِ 

در که  امام صادقبکیر بن اعین از  هحیمانند صحای از روایات به اختصاص حکم تصریح شده است، در مجموعه

َ  یُْنقَصُ َو لَ »آن آمده است  ْخَوةَ ِمَن اَِْلُم ِ ِمْن ثُلُثِِهْم ِِلَنَّ َّللَاَّ « ِمْن ٰذِلَك فَُهْم شَُرٰكاُء فِي اَلثُّلُثِ فَإِْن ٰكانُوا أَْكثََر  َعزَّ َو َجلَّ یَقُوُل: اَْْلِ

َوإِْن َكاَن َرُجٌل یُوَرُث َكاَللَةً أَِو »خداوند که فرمود است و  ؛ششم خواهد بود کیاو سهم  ،باشد یکیمادر  ها و اگر کالل

 .3برادران و خواهران از مادر هستمراد از آن فقط  «اْمَرأَةٌ َولَهُ أٌَخ أَْو أُْخٌت فَِلكُِل  َواِحد  ِمْنُهَما السُّدُسُ 

در فرزند  ،کهیحالدر ،با تفاوت یو پدر ینیسهم فرزندان دختر مادر والد مینقض بر آنها به خاطر قائل شدن به تقس.2

 .دبا هم مشارکت دارن ،سهم مادرشان در اخذو آنها هم دختر است    بودن که واسطها  یدختر

 .ستیآن ن یبرا یعده گفته که معقدقا نیخاطر صاحب جواهر درباره انیهمبه

 .است ساویآن ت یو انصاف که مقتضا عدل: قاعده چهارم

 اشکال شده به: وجه نیبه ا :اقول

 اتیدر روا کههمچنان ؛است تیعدالت در تفاضل به حسب استحقاق و مسئول یگاه ؛ندارد یتساو یعدالت دائماً اقتضا.1

 .تفاضل خواهد آمد

برند یکه بنا بر فرض ارث م یافراد نیباست  یادیبخورد چون تفاوت ز صیاثر تخصکه  دیآیلزم م ،وجه نیا بنابر.2

 است. حیقب صیتخص نیو ا شوندیکه با شمول اولو الرحام مستحق ارث م یو کسان

 

 مشهور: ادله
 وجوه از جمله: یمشهور استدلل کرده اند به برخ اما

                                                
 ، ط، بیروت.۸/۲۳۴. ما وراء الفقه:  1
 د.کنیشرسوم  کینفر باشند، آنها در  کیاز  شیو اگر ب. ۱۲. نساء:  2
 .۲، ح۳، ابواب میراث برادران و اجداد، باب۲۶/۱۵۴. وسائل الشیعة: ج 3
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چه چنان ؛دو نیا ریو از غ 2عیاز اجماع شده است و ظاهر شرا تیحکا ،حیبلکه در تنق ؛1آن درباره هرگونه خالفی ینف.1

 «.وهو الحجه»و گفته  اضیاند مانند مستند و ربه آن استدلل کرده یآمده و جماعت اضیدر ر

وم است و حکم متفرع بر حکم فرع د نیا بخاطر آنچه گفتیم و دللت داشت بر اینکه:است  دیاجماع بع یادعا :اقول

 !ند اجماع وجود دارداهچگونه ادعا کردپس  ،فرع نیهم در ا یاند و جماعتدر آنجا مخالفت کرده یگروه

 برخی که طورت هماناس یقیحق ایبحث  نیآنها در ابر  یکه صدق عنوان فرزند میو گفت میمرتبه ذکر کرد نیآنچه چند.2

در ند و آنچه اهدشارد چنانچه مشهور به آن قائل به آن انصراف د نجایمجاز مشهور است که در ابنابر  ایاند قائل شده

آنچه  از نیاتفاق وجود دارد لذا آنها باعث محجوب شدن والد یعنوان فرزند صدق است که بر نیمهم است ان بحث یا

 شتریاز سهم ب نیکنند و باعث محروم شدن زوجیمشارکت مدر ارث و با آنها  شوندمیم ارث باشد، شش کیاز  شتریب

ُ فِي أَْوَلِدكُْم ۖ ِللذََّكِر ِمثْ » هیآ تیشامل عموم صدق، نیا و بنابر شوندیم  .شوندیم «ُل َحِظ  اِْلُْنثَیَْینِ یُوِصیكُُم َّللاَّ

بنابر معنای چون آنها  شودتر میواضحمعنایی که ما از تنزیل و جانشینی ارائه دادیم بنابر  ،هیدخول آنها در عموم آ و

 شوند.تنزیل، فرزندان بالفعل میما، با جعل و 

 

شمول قاعده بر فرزندان  به -هستندکه مخالف مشهور -و همفکرانش را  یقاض یاعتراف ضمن ،اضیصاحب ر دیس

بر اعتراف او چه بسا  -تقرب به دختر-عالوه بر استدلل او به آنچه ذکر شد » دیگویدانسته است؛ او م بیدختر، قر

 ]تفاضل[استدلل کند بر رد تفاوت  تواندیم ،باشد؛ چون اگر دللت بر شمول نداشته داشته باشددللت بر آنها  هیشمول آ

مطلب را در امثال  نیکه اهمچنان ؛با اصل یبر مورد اول و موافقت دوم لیدلوجود عدم خاطر به ؛و اثبات مساوات

خصم هم با مشکل مواجه  یتحقق اجماع از سو ،میبنابر آنچه درباره شمول ذکر کرد و وقف گفته است و تیوص

 .3«شودیم

بلکه ممکن  ؛ستیالتزام به شمول ن یبر فرزندان فرزندان به معنا هیاز استدلل به عدم شمول آ یقاض اعراض :اقول

 کندیحال مطلوب او را ثابت نم نیشود اما با ایباعث بطالن قول مشهور م ،شمول یباشد که نف نیاست به خاطر ا

است و آن را شامل فرزندان پسر  یقائل به تساو ،دختر دانفقط در فرزن ،اواینکه و  ؛خاص لیدل کیگر با وجود م

بر فرزندان  ،«یوصیكم» هیبه شمول آ خصمکه اگر  میکناست توجه  ستهیو شا ؛خاص دارد لیبه دل اجیاحت نیا، داندینم

 اواتاصل مس ها برند نیاز ب ،اعتراف این -یمجاز ایباشد  یقیصورت حقکند که به وفرقی هم نمی- ،د اعتراف کن دختر

ارث در  میتقس قاعدهخارج کند مانند  هیمورد را از عموم آ نیکه ا ی بیاوردلیآن دل یاست که برا اچارپس ن خواهد بود؛

به  ،هست ناتمام  نجایدر ااصل مساوات »صاحب جواهر گفته است  ؛دیکه بطالن آن را دانست ساوی،فرزندان دختر با ت

با آن  صمممکن است خبلکه  ،شودیآنها م شامل یو مجاز یقیحق ریدر هر دو تقد تیوص هیکه آ دیخاطر آنچه دانست

قاعده تقرب به با  هیشمول آ از خروج آن یادعا نکهیامگر  -استذکر کرده  اضیبنابر آنچه صاحب ر-موافق باشد 

 .4«ستیآن ن یبرا یشد مقعد انیکه بشود، مؤنث 

 

 ارث با تفاضل میدر تقس اصل
ادعا  نیا ؛تفاضل است ،میکه قاعده و اصل در تقس مید ادعا کنامکان دار ،برخالف آنچه قول مخالف به آن استدلل کرد.3

تر بعد از زوج و زوجه و والدین، اموال برای هر وارثی که نزدیک» دیگویم ؛کندیم دییتا رضا آمدهال هآنچه در فقرا 

نت ارث ببرد باشد قرار شود مگر آن که یماز آن خارج ن یو مورد 5«داده شده است به صورتی که مذکر دو برابر موا

 .مانند کالله مادر ،آن دللت کند هب یتساو مبتنی بر یلیدل
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 ،که به خاطر آن یعلت با این عنوان ذکر کرده است که،صدوق آنها را  خیوجود دارد که ش اتیاز روادسته  کی

نث باشدشود که سهم مذکر دو برابر سهم میم لیصورت تبد نیارث به ا وا
استدلل کرده به آنها  یو محقق نراق 1

 .2«رجال لیعلت تفض اتیروا»کرده به  یرا نامگذارآنها و 

ِعیفَِة تَأُْخذُ َسْهماً َواحِ ةِ اَْلِمْسِكینَِة اَ قَاَل: قَاَل ِلي اِْبُن أَبِي اَْلعَْوَجاِء: َما بَاُل اَْلَمْرأَ  »مومن طاق  هحیصح ،جمله از داً، لضَّ

ُجُل َسْهَمْیِن؟ قَاَل: فَذََكَر ذَِلَك بَْعُض أَْصَحابَِنا ِِلَبِي َعْبدِ  ِ )َعلَْیِه اَلسَّالَمُ(، فَقَاَل: َو یَأُْخذُ اَلرَّ  لَْیَس َعلَْیَها إِنَّ اَْلَمْرأَةَ » َّللَاَّ

ُجِل، فَِلذَِلَك ِجَهادٌ َو لَ نَفَقَةٌ َو لَ َمْعقُلَةٌ ،  ُجِل َسْهَمْینِ جُ فَإِنََّما ذَِلَك َعلَى اَلرَّ  .«ِعَل ِلْلَمْرأَةِ َسْهماً َو ِللرَّ

ْعَطاِء إِ ِعلَّةُ » ند:مکتوب کردبود،  دهیکه پرس ییهادرباره جواب سوال ،بر محمد بن سنان آنچه امام رضا و

َجاَل ِمَن  ُجُل یُْعِطي فَِلذَِلَك ُوف َِر َعلَىاَْلِمیَراِث ِِلَنَّ اَْلَمْرأَةَ إِذَا تَزَ اَلن َِساِء نِْصَف َما یُْعَطى اَلر ِ َجْت أََخذَْت َو اَلرَّ َجالِ  وَّ  .«اَلر ِ

ِ ِعلَّة  َصاَر اَْلِمیَراُث »: دیگویکه م نعبدهللا بن سال تیروا و ِ َعلَْیِه اَلسَّالَُم ِِلَي   ِمثُْل َحظ ِ ِللذََّكرِ »قُْلُت ِِلَبِي َعْبِد َّللَاَّ

دَاقِ »قَاَل «  اَِْلُْنثَیَْینِ  ُ لََها ِمَن اَلصَّ  ؛ و روایاتی دیگر از این قبیل.3«ِلَما َجعََل َّللَاَّ

ر موارد دعلت تفاضل  به خاطر آنکه ؛قاعده را ندارند سیسأت تیاخبار صالح نیا ،نکهیوجه به ا نیاشکال شده بر ا :اقول

 ،موضوع هیکه قضاست جواب داده شده  ،اشکال نیو بر اساس ا .فرض شده تفاضل موجود است یعنیخودش مطرح شده است 

 .کندیخودش را اثبات نم

به صورت کردند آن هم می به امام صادق ،و امثال اوابن ابی العوجاء مثل  یو ملحدان هیاشکالت را زنادقه و دهر نیا

 برال اشک و نظر آنها متوجه ؛رساندندیم شانیبه ا ،وسط اصحاب حضرتت ای؛رو در رو و هنگام اجتماع مردم در موسم حج

ُ فِي أَْوَلِدكُْم ۖ ِللذََّكِر ِمثُْل حَ » دیافرمیبود که خداوند متعال م میقرآن کر مختص فرزندان  نیا کهیدر حال« ِظ  اِْلُْنثَیَْینِ یُوِصیكُُم َّللاَّ

 است.اتفاق شده  ،سهم آنها با تفاضل میبر تقساست که 

 :میاستدلل کن بیبه دو تقر اتیروا نیدارد به ا امکانالبته 

 نتبییقابل  یو مناط آن بر هر مذکر و مؤنث ستین یآن ذکر شده و مختص مورد خاصقرکه در  لیلیتع یتعموم .أ

 .خارج شود لیکه با دل یمگر در موارد ؛است

 .چنانچه در سوال عبدهللا بن سنان وجود دارد مطلق بودن تفاضل،نزد متشرعه بر  یوجود ارتکاز .ب

بر  یلیدارد و اگر دل صیاز تخص یابا نیبنابرا ؛است یثبوت یمالکمالک،  نیا ،نکهیشده به ا فیعاول تض لیدل

یکم حرمت عل :دیمول بگواگر چنانچه  ؛نآ صینه تخص دیآیحساب منقض آن به ،از آن وارد شود یاستثناء مورد

 حیمسکرات صح ریدر سا یصورت ورود مجوز نیبه خاطر مسکر بودن است که در االخمر ْلسکارها، حرمت 

 .ستین

نه مطلق  بر آن داردنص  هیاست که آ واسطهبی فرزندان ، این ارتکاز دربارها هک نیدوم به ا لیشده دل تضعیف و

مطلب  نیا هنکیبر ا یمبن میمتذکر شدچندین بار خاطر آنچه به ی که قابلیت تقسیم سهم با تفاضل را دارند. موارد

 .ناظر به اشکال زنادقه است

 

 گفته است:  شانیادعا ذکر کرده است ا نیاستدلل بر ا یدو وجه برا یصدر ثان دیشه دیاستاد ما س

ً ابتدا ،چون هر کدام از آنها کندیموعمه و دایی و خاله صدق عمو  انفرزند فرزندی، برعنوان .1 برند یرث نما تیاز م ئا

شوند و یمتصل م تیبه ماو که به واسطه  برندیرا م یسهم کس ،ینظر ثیاما از ح ؛طور است ایندر عمل هرچند 

برد سپس یدر رتبه سابق ارث م رسدمیمیت او به  واسطهکه به  یآن کس ،شود کهیم نیمطلب چن نیا عرفی یمعنا

از  یعنی بردیارث م ییاز دا یز لحاظ نظرا ییشود که فرزند دایم نیآن چن یمعناشود و یارث منتقل به فرزند او م

 انو فرزند تیواسطه م یان بطور که در فرزندهمان ردیبا تفاضل صورت گ متقسی اندتوس میپ ،تینه از م ،پدرش

 .ردیگیفرزندان او صورت م
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اخالل در قواعد کتاب ارث است چون نسبت وارث  ضفر نیا به این اشکال چنین جواب داده شده است که: :اقول

 د.شویوراث دچار اختالل م نیاو و ال عناو ریغ ایاست نه به واسطه  تیبه م شهیهم

 به آنهااختصاص  یبرا ،برگردد تیبه مدر اولدکم اگر  ریضم ،که انیب نیبه ا :مهیکر هیاز آ تیخصوص دیامکان تجر.2

کند بلکه یرجوع نم تیبه م ریاست که ضم نیا ،اما ظاهر ؛ماندینم یباق انگریدو وجهی برای دخول  هست  یجهو 

 رهیشعها از  ییکه برادران و عموها و دا ستین نیا در یکند و شکیرجوع م یبه صورت عموم رهیبه خانواده و عش

  .شودیشامل همه آنها هم م ،میدر تقس تفاضلِ  هستند پس حکمِ 

عنوان فرزند در نگاه اول ها که بر آن ستندین سانیا کبرادران و عموهاین مطلب که،  شود با توجه بهتأیید میهم ف نیا

دللت  نیو ااست  تفاضل با آنها ه تقسیم ارث بیننکیدارد بر اوجود بلکه اجماع  شهرت فتوایی ،حال نیبا ا ،کند صدق

پوشی کرده است؛ بنابراین، و از برخی مناقشات چشمفهم دوم را برداشت کرده است  نیهم هم ،مشهور نکهیدارد بر ا

 ،که استثنا شده و آن در کالله مادر هست ییبه جز جا ،شودمیذکور و اناث  نبی با تفاضل میتقس، در تمام طبقات قاعده 

 .میاهدیکه ما د ییتا جا

 .هم وارد است نیه سابق بر او خالف ظاهر است و اشکالت وج فهم بعید نیا :اقول

مگر  ، برای مشهور به صورت تام اثبات نشد،سهم فرزندان دختر با تفاضل کند میکه دللت بر تقسدلیلی  ،نکهیا جهینت

که در نشود همچنانهم تام استدلل  نیبشود و اگر اشامل آنها هم  کمیوصی هیآفرزندان فرزندان تا بر  یصدق عنوان فرزند

 .ماندیم لیمشهور بدون دل ،شد انیباشکال متقدم 

فرزند بر  یقیبا قائل شدن به عدم صدق حق یو آن منافاتشوند رها می میکرد انیکه ما ب یلیاشکال با تنز نیاز ا بله

 .فرزند فرزند ندارد

 

 


