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چونکو میت اوالد دارد زوجو یک ىشتم ارث می برد و
ىرکدام از أبوین نیز یک ششم می برند وابنتیو نیز ثلثان
می برند ،در اینجا سو خمرج یعنی  8و  6و  5دارمی5 ،



در  6داخل است لذا اکثر کو  6است را أخذ می کنیم
و  5کو کمرت است را کنار می گذارمی ،دو خمرج  8و 6
ابقی می ماند کو نسبتشان توافق می ابشد و ىر دو بر

برخی از آقااین سواالتی پرسیده اند ،منتهی یک مطلبی
را تکرار می کنیم کو ابید مورد توجو قرار بگرید ،ما دو
مرحلو برای تقسیم دارمی ابتدا بر اساس فروضی کو در
قران جمید برای افراد معنی شده تقسیم می کنیم ولی بعد
از تقسیم می بینیم کو ترکو وافی بو متام سهام نیست و

 4قابل قسمت ىستند و مقسوم علیو مشرتک آهنا عدد
 4می ابشد لذا یکی را تقسیم بر  4و بعد ضرب در
دیگری می کنیم 6 ،تقسیم بر  4می شود  5ضرب در
 8می شود  46و ای  8تقسیم بر  4می شود  6ضرب

انکسار بوجود آمده لذا انچارمی کو تقسیم دیگری اجنام
بدىیم و طبق قواعدی کو بیان کردمی سهم ىر کس را
دقیقا حماسبو کنیم منتهی ابید توجو داشتو ابشیم کو این
تقسیم اثنوی در عرض تقسیم اولی نیست بلکو در واقع

در  6می شود  ،46بنابراین ترکو را بو  46قسمت
تقسیم می کنیم ،حاال سو بیست و چهارم بو زوجو و
چهار بیست و چهارم بو پدر و چهار بیست و چهارم

در طول مهان تقسیم اولی می ابشد.
خب واما حبث امروز تتمو حبث دیروز می ابشد ،در
اخبار  35و  36از ابب  7از ابواب موجبات االرث

بو مادر و الباقی یعنی سیزده بیست و چهارم را بو ابنتیو
می دىیم کو بو اینها نقص وارد شده زیرا در واقع دو
ثلث یعنی شانزده بیست و چهارم متعلق بو آهنا
می ابشد ،خب ما ابشیم طبق قواعد خودمان مهنی طور

مطلبی ذکر شده بود کو اب قواعد و مطالبی کو ائمو
علیهم السالم بیان فرمودند جور در منی آید ،دو خرب
مذکور بو ترتیب این اخبار ىستند:

تقسیم می کنیم ولی در این خربی کو خواندمی حضرت
امری علیو السالم فرموده " صار مثنها تسعا " یعنی یک

خرب اول﴿:عن عبيدة السلماين ،عن أمري ادلؤمنني عليو

ىشتم زن شد یک هنم کو خب ابید این اخبار را توجیو

السالم حيث سئل عن رجل مات و خلف زوجة

کنیم ،قبال گفتیم کو عامو قائل بو عول ىستند لذا نقص
را بر مهو وارد می کنند و اصطالحا سرشکن می کنند و
در تقسیمی کو ما اجنام دادمی مهو خمارج را حلاظ و مجع
می کنند و مجع سهامشان می شود  47کو خب در

وأبوين وابنتيو فقال عليو السالم :صار مثنها
خرب دوم﴿:عن عبيدة السلماين قال :كان علي عليو
السالم على ادلنرب فقام إليو رجل فقال :اي أمري ادلؤمنني
رجل مات وترك ابنتيو وأبويو وزوجة فقال عليو

این صورت سو بیست و چهارم می شود مثن ولی سو
بیست و ىفتم می شود تسع لذا در خرب گفتو شده

السالم :صار مثن ادلرأة تسعا...الی آخراحلديث﴾.2

"صار مثنها تسعا" ،خب این خرب از حضرت امری علیو
السالم نقل شده کو اب بقیو اخباری کو خواندمی سازگار
نیست.

 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،37ص ،649ابواب موجبات االرث ،ابب ،7
حدیث  ،35ط االسالمیة.
 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،37ص ،649ابواب موجبات االرث ،ابب ،7

حدیث  ،36ط االسالمیة.
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خالصو عرض می کنیم و تفصیلش مباند برای جلسو
بعد:

فرموده«:و استدلوا أيضا خبرب رواه عبيدة السلماين،

قول اول :شیخ صدوق فرموده اگر أبوان ابشند دیگر
او ِ
الد اوالد ارث منی برند زیرا فقط خود اوالد اب أبوان ىم
اوالد اوالد لذا اب بودن أبوان دیگر ِ
درجو ىستند نو ِ
اوالد

عن علي عليو السالم حني سئل عن رجل مات و
خلف زوجة و أبوين و ابنتيو ،فقال عليو السالم :
"صار مثنها تسعا" ،قالوا :و ىذا صريح ابلعول ،ألنكم

اوالد ارث منی برند.

قلتم أهنا ال تنقص عن الثمن ،و قد جعل عليو السالم

قول دوم :در صورتی کو اوالد نباشند ِ
اوالد اوالد مثل

مثنها تسعا.

خود اوالد و طبق "للذکر مثل حظ االُنثيني" ارث
می برند ،مثال شخصی فوت کرده درحالی کو اوالد

و اجلواب عن ذلك من وجهني:
أحدمها :أن يكون خرج خمرج التقية ،ألنو كان يعلم من

ندارد ولی از دخرتش یک پسر و از پسرش یک دخرت

مذىب ادلتقدم عليو القول ابلعول ،و تقرر ذلك يف

ابقی مانده کو در اینجا طبق "للذکر مثل حظ االُنثيني"
پس ِردخرت دو برابر دخ ِرتپسر ارث می برد.

نفوس الناس ،فلم ميكنو إظهار خالفو ،كما مل ميكنو
ادلظاىرة بكثري من مذاىبو ،و ألجل ذلك ،قال

قول سوم :اوالد ابن چو دخرت ابشند و چو پسر مهان

لقضاتو ،و قد سألوه :مب حنكم اي أمري ادلؤمنني؟ فقال:

سهم ابن را می برند و اوالد بنت نیز چو پسر ابشند و
چو دخرت مهان سهم بنت را می برند ،تقریبا برعکس
قول دوم است یعنی ابید بگوئیم کو این دخرت در واقع
دخ ِرتپسر است و آن پسر در واقع پس ِردخرت است لذا
دخ ِرتپسر مهان سهم پسر را می برد و پس ِردخرت مهان

اقضوا مبا كنتم تقضون حىت يكون الناس مجاعة أو
أموت كما مات أصحايب .و قد روينا شرح ىذا يف
كتابنا الكبري  .و ما روي من تصريح أمري ادلؤمنني -
عليو السالم  -مبذىبو لعمر ،و أنو مل يقبل ذلك ،و
عمل مبا أراده.

سهم دخرت را می برد پس در این صورت دخرت دو برابر
پسر ارث می برد زیرا دخ ِرتپسر است و مهان سهم پسر

و الوجو اآلخر :أن يكون ذلك خرج خمرج
النكري(استفهام انکاری) ال األخبار و احلكم ،كما

را می برد ،این قول مشهور است و شرایع و امام رضوان
اهلل علیو نیز مهنی قول را قبول کرده اند.
بقیو حبث مباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی. ...

يقول الواحد منا إذا أحسن إىل غريه ،و قابلو ابلذم و
اإلساءة ،فيقول قد صار حسين قبيحا ،و ليس يريد
بذلك اخلرب ،بل يريد اإلنكار حسب ما قدمناه.

و الكالم يف ىذه ادلسألة مستويف حيث ذكرانه.3».
خب و اما حبث دیگر در مورد ِ
اوالد اوالد می ابشد،

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی
دمحمو آلو الطاىرين

شخصی فوت کرده درحالی کو اوالد ندارد ولی ِ
اوالد
اوالد دارد ،در اینجا سو قول وجود دارد کو بو طور

 3اخلالف ،شیخ طوسی ،ج ،6ص.77
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