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خرب اول﴿ :وعن عدة من أصحابنا ،عن سهل بن



زياد ،وعن محمد بن يحیى ،عن أحمد بن محمد
جمیعا ،عن ابن محبوب ،عن سعد بن أبي خلف ،عن
أبي الحسن األول علیه السالم قال :بنات االبنة

حبثمان در ارث اوالداوالد ودد امان ودر ه بل ا رض
شد ولقات ارث و تضتیب رلارتند از :اول أودان و

يقمن مقام البنات إذا لم يكن للمیت بنات وال وارث
غیرهن ،وبنات االبن يقمن مقام االبن إذا لم يكن

اوالد دوم إخدة و أجداد و سدم أرمام و أخدال در
ولق اول در مدرد اوالداوالد س بدل میان ما وجدد
دارد:

للمیت أوالد وال وارث غیرهن.4﴾.

خرب سندا صحیح است و شیخ صدوق و رلارت "وال
وارث غیرهن" استناد هضده و فضمدده اوالداوالد در

قول اول :شیخ صدوق می فضماید اوالداوالد در صدرتی

صدرتی ارث می وضند ه وارثی غری از آهنا یعنی امان
أودین نلاشند.

ارث می وضند ه میت أودین نداشت واشد یعنی وا وجدد
أودین دیگض اوالداوالد ارث منی وضد صدوق رمحة اهلل

خرب دوم﴿ :محمد بن يعقوب ،عن حمید بن زياد،

رلی تقضیلا ونی ولق و درج خلط هضده واید تدج
داشت واشیم ه ونی ولق و درج فضق وجدد دارد یعنی
در ولق درجات خمتلیی وجدد دارد ه ساوق وض الحق
مقدم است ولی امگی در ولق یکی هستند.

عن الحسن بن محمد بن سماعة وعن عدة من
أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،وعن محمد بن يحیى،
عن أحمد بن محمد جمیعا ،عن ابن محبوب ،عن
أبي أيوب الخزاز ،عن أبي عبد اهلل علیه السالم قال:

قول دوم :سید مضتضی و اون ادریس و رده زیادی از

إن

في

كتاب

علي

علیه

السالم

فقهاء بائلند ه ولد ارم از ولد و اواسط و مع الداسط
می واشد و امگی در یک ولق هستند لذا اوالداوالد

أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إال أن

نیز مستق اً و ولق "للذکر مثل حظ االنثیین" ارث
می وضند.

خرب سنداً صحیح است و شیخ صدوق و رلارت "إال

يكون وارث أقرب إلى المیت منه فیحجبه.2﴾.

أن يکون وارث أقرب إلی المیت منه فیحجبه" استناد

قول سوم :از زمان صاحب جداهض و وعد و فع ا ونی

هضده و فضمدده پدر و مادر نسلت و اوالداوالد أبضب و

فقهاء ما مشهدر است ه اوالداوالد مستق اً حلاظ
منی شدند و مستق اً ارث منی وضند ولک دبیقا امان ارث
آواء خددشان را می وضند لذا ولد ونت وا ولد اون فضق
دارد و این صدرت ه ولد اون ولد اینک دخرت واشد دو

میت هستند لذا وا وجدد آهنا دیگض اوالداوالد ارث
منی وضند.
خب و اما امانطدر ه دیضوز رض هضدمی حمقق حلی در
شضایع این بدل صدوق را بلدل نکضد و فضمدد" :وهو

وضاوض ولد ونت ولد اینک پسض واشد ارث می وضد.
شیخ صدوق وضای اثلات ه امش و دو خرب استناد
هضده:

 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،71ص ،444ابواب میراث أبوان و
أوالد ،باب  ،1حدیث ،3ط اإلسالمیة.
 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،71ص ،474ابواب موجبات
اإلرث ،باب  ،2حدیث ،7ط اإلسالمیة.
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سهم پدرش را می وضد و امچننی اون ونت امان سهم
مادرش را می وضد و این روایات در واب  7از اوداب
مریاث أودان و أوالد ذهض شده اند و رندان واب این

متروک" رلتش این است ه ما روایات زیادی دارمی ه
وض خ اف این دو خرب در آهنا گیت شده ه اگض اوالد
و اواسط نلاشند اوالد مع الداسط ارث می وضند چ

است «:أن أوالد األوالد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم،

أودین مدجدد واشند و چ نلاشند وع اوه منظدر از این
دو خرب وراث ولق دوم و سدم یعنی إخدة و أجداد و
أرمام و أخدال می واشند و در وابع آهنا را نیی می هند

ويرث كل منهم نصیب من يتقرب به ،ويمنع األقرب األبعد

ويشاركون األبوين».

خرب اول و دوم از این واب  7را دیضوز خداندمی و خرب
سدم هم امضوز و رندان یکی از دالئل صدوق خداندمی
و اما خرب وعدی این خرب است﴿ :عن محمد بن

ن أودین ه در ولق اول می واشند.
واید تدج داشت داشت واشیم ه بدل اول مرتوک است
و اما بدل دوم و سدم هض دو خمالف رام می واشند زیضا
رام بائلند ه اوالداوالد مثل خدد اوالد ارث می وضند.

إسماعیل ،عن الفضل بن شاذان ،عن صفوان ،عن عبد
الرحمن بن الحجاج ،عن أبي عبد اهلل علیه السالم قال :بنات

سید مضتضی و اون ادریس و صاحب میتاح الکضامة و
شهید در مسالک و رده ای دیگض می خداهند ویضمایند
ه اوالداوالد خدد اوالد است و شداهدی نیز از لغت

االبنة يقمن مقام االبنة إذا لم يكن للمیت بنات وال وارث

غیرهن ،وبنات االبن يقمن مقام االبن إذا لم يكن للمیت ولد
وال وارث غیرهن.3﴾.

وضای این مطلب آورده اند و امچننی آیت اهلل ولاولائی

وناوضاین جداب بدل دوم اینطدر داده می شدد ه ول ما
بلدل دارمی ه اوالد ارم از اوالد و اواسط و مع الداسط
می واشد ولی خب این اخلار روایات دیگض را ختصیص
می زنند و تقیید می هنند و اینطدر می گدیند ه ول

در تیسری املیزان در تیسری "يوصیکم اهلل فی اوالدکم"
فضمدده اوالد ارم از و اواسط و مع الداسط می واشد و

وع اوه در روایات ما نیز ولد را شامل اوالد و اواسط و
مع الداسط می دانند اللت درجات را واید در نظض گضفت

اوالد اوالد امان اوالد است منتهی در تقسیم ارث "يقوم

"األقرب يمنع األبعد" منتهی ام اوالد می واشند و

مقام آبائه" و اینصدرت ه ونت اون امان سهم پدرش

االانثیین" ارث می وضند این بدل دوم ودد ه رض شد

می وضد ه در اینصدرت گاهی دخرت دو وضاوض پسض ارث

ولق "يوصیکم اهلل فی اوالدکم للذکر مثل حظ

را می وضد و امچننی اون ونت امان سهم مادرش را

منتهی چیزی ه جلدی ما را می گرید این است ه ما
روایات زیادی دارمی ه در آهنا و ودر خاص ذهض شده

می وضد بنابراين قول أقوی و مشهور همین قول سوم
می باشد و منافاتی با قول دوم ندارد.

ه ونت اون امان سهم پدرش را می وضد و امچننی اون
ونت امان سهم مادرش را می وضد فلذا ما منی تدانیم
وگدئیم اوالداوالد مثل اوالد است خصدصا اینک

وقی حبث مباند وضای فضدا إن شاء اهلل تعالی. ...
والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

واالخضه آهنا رضب وددند و می تدانستند خیلی راحت
وگدیند اوالداوالد امان اوالد است اما اینطدر نگیت اند
ولک در روایات زیادی ذهض شده ه ونت اون امان

محمدو آله الطاهرين

 3وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،71ص ،405ابواب میراث أبوان و
أوالد ،باب  ،1حدیث ،4ط اإلسالمیة.

2

