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ابال رود ،کو در اینجا األقرب مینع األبعد). ».

یک روایتی می خوانیم ات مطلب روشن تر شود ،خرب

این است﴿:وعنهم عن أمحد بن دمحم ،وسهل بن زايد،

یکی از مباحث مربوط بو ارث مسئلو َحجب (منع)
می ابشد بو این معنا کو بعضی از طبقات و بعضی از

وعن علي بن إبراىيم عن أبيو ،وعن دمحم بن حيىي ،عن
أمحد بن دمحم مجيعا ،عن ابن حمبوب ،عن ىشام ابن

اصناف حاجب و مانع ارث بردن طبقو و صنف دیگر
می ابشند ،حجب نیز دو نوع است؛ حجب حرمان و
حجب نقصان.

سامل ،عن يزيد الكناسي ،عن أيب جعفر عليو السالم
قال :ابنك أوىل بك من ابن ابنك ،وابن ابنك أوىل
بك من أخيك ،قال :وأخوك ألبيك وأمك أوىل بك

عبارت شرایع را می خوانیم ات مطلب روشن شود:

أخيك ألبيك ،وأخوك ألبيك أوىل بك من أخيك

«احلجب قد يكون عن أصل اإلرث(حرمان) و قد

المك ،قال :وابن أخيك ألبيك وأمك أوىل بك من

يكون عن بعض الفرض(نقصان) ،فاألول ضابطو

ابن أخيك ألبيك ،قال :وابن أخيك من أبيك أوىل

مراعاة القرب ،فال مرياث لولد ولد مع ولد ،ذكرا كان

بك من عمك ،قال :وعمك أخو أبيك من أبيو وأمو

أو أنثى ،حىت أنو ال مرياث إلبن ابن مع بنت(عامو این

أوىل بك من عمك أخي أبيك من أبيو ،قال :وعمك

را تعصیب می انمند) ،و مىت اجتمع أوالد األوالد و

أخو أبيك من أبيو أوىل بك من عمك أخي أبيك

إن سفلوا فاألقرب منهم مينع األبعد.

المو ،قال :وابن عمك أخي أبيك من أبيو وأمو أوىل

و مينع الولد من يتقرب ابألبوين أو أبحدمها كاإلخوة

بك من ابن عمك أخي أبيك ألبيو ،قال :وابن عمك

و بنيهم و األجداد و آابئهم و األعمام و األخوال و

أخي أبيك من أبيو أوىل بك من ابن عمك أخي أبيك

أوالدىم)زیرا خود ولد بی واسطو اب میت مرتبط است

المو .ورواه الشيخ ابسناده عن احلسن بن حمبوب وكذا

خبالف دیگران کو مع الواسطو ىستند ،البتو در طبقو
اول کو اوالد و أبوین ىستند ىیچ واسطو ای وجود ندارد

الذي قبلو.2﴾.

سند حدیث:)1 :کلینی عن عدة من أصحابنا عن أمحد
بن دمحم بن عیسی:)2 ،کلینی عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زاید :)3 ،کلینی عن علی بن ابراىیم عن أبیو،

اما در طبقو دوم یعنی إخوة و أجداد یک واسطو و در
طبقو سوم یعنی أعمام و أخوال دو واسطو وجود دارد،
خب و اما در أبوان شخص میزان است ولی در ولد و

 :)4کلینی عن دمحم بن حییی عن أمحد بن دمحم ،مجيعاً عن

إخوة و أجداد و أعمام و أخوال صنف میزان است کو
در اینصورت األقرب مینع األبعد بنابراین ما یک طبقات
دارمی و یک درجات و اصناف ،کو طبقات ذکر شد و
اما اصناف و درجات این است کو در خود ىر طبقو

ابن حمبوب عن ىشام بن سامل عن یزید الکناسی عن أبی
جعفر علیو السالم ،خرب سنداً صحیح می ابشد.

 1شرایع ،محقق حلی ،ج ،4ص ،11ط اسماعیلیان.
 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،414ابواب موجبات
اإلرث ،باب  ،1حدیث  ،2ط اإلسالمیة.

1

درس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی

کتاب الفرائض واملواريث

(حفظو اهلل)

بنابراین ما ابید این درجات و اصناف را در نظر داشتو
ابشیم.
خب و اما حمقق در شرایع در ادامو کالمش کو خواندمی
اینطور می فرماید«:و ال يشارك األوالد يف اإلرث سوى
األبوين و الزوج أو الزوجة فإذا عدم اآلابء و األوالد
فاإلخوة و األجداد و مينع األخ ولد األخ و لو
اجتمعوا بطوان متنازلة فاألقرب أوىل من األبعد و مينع
اإلخوة و أوالدىم و إن نزلوا من يتقرب ابألجداد من
األعمام و األخوال و أوالدىم و ال مينعون آابء
األجداد فإن اجلد و إن عال جد لكن لو اجتمعوا
بطوان متصاعدة فاألدىن إىل امليت أوىل من األبعد.
و األعمام و األخوال و أوالدىم و إن نزلوا مينعون
أعمام األب و أخوالو و كذا أوالد أعمام األب و
أخوالو مينعون أعمام اجلد و أخوالو و يسقط من
يتقرب ابألب وحده مع من يتقرب ابألب و األم مع
التساوي يف الدرج و املناسب و إن بعد مينع موىل
النعمة و كذا ويل النعمة أو من قام مقامو يف مرياث
املعتق مينع ضامن اجلريرة و ضامن اجلريرة مينع

اإلمام.3».

این حجب حرمان است کو أقرب مانع أبعد می ابشد و

امام رضوان اهلل علیو نیز مهینطور فرموده ،بنابراین سو
طبقو بیان کردمی و مهچننی گفتیم کو در ىر طبقو نیز
اصنافی وجود دارد و در متام اینها األقرب مینع األبعد کو
بو این حجب حرمانی می گویند.
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحمو آلو الطاىرين

 3شرایع ،محقق حلی ،ج ،4ص ،11ط اسماعیلیان.
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