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الثالث :لو اجتمع أوالد االبن وأوالد البنت فألوالد االبن



الثلثان نصیب أبیهم ،وألوالد البنت الثلث نصیب اُمهم ،ومع

وجود أحد الزوجین فله نصیبه األدنى ،والباقي للمذكورين،
الثلثان ألوالد االبن والثلث ألوالد البنت.5».

حبثمان در طبقه اول و در مورد ارث ِ
اوالداوالد بود که گفتیم سه
قول میان ما وجود دارد ،قول اول قول شیخ صدوق بود که
فرمود با وجود أبوین دیگر ِ
اوالداوالد ارث منی برند که ما گفتیم

تا حاال فهمیدمی که اوالد ابن سهم ابن و اوالد بنت سهم بنت
را می برند چه یک نفر باشد یا چند نفر باشند ،حاال
می خواهیم بدانیم که سهم آباء خودشان را مابنی خودشان
چگونه تقسیم می کنند آیا مثل مهان اوالد بالواسطه طبق

ک"
این مطلب درست نیست و فقهاء ما فرمودند " و هو مترو ٌ

"للذکر مثل حظ االُنثیین" تقسیم می کنند یا نه؟ بله این آیه
شریفه "يوصیکم اهلل فی اوالدکم للذکر مثل حظ االُنثیین" عام

و دلیلش هم اجتهادی بود که معلوم شد.
خب واما دو قول دیگر داشتیم که مهم تر بودند:
اول اینکه ِ
اوالداوالد مثل اوالد بالواسطه ولد حمسوب می شوند

است و هم شامل اوالد بالواسطه و هم شامل اوالد مع الواسطه
می شود منتهی در ما حنن فیه در مورد اوالد مع الواسطه روایاتی
دارمی که این عام را ختصیص زده و فرمودند نصیب من یتقرب به
را می برند یعنی اوالد ابن دقیقا مهان سهم ابن را می برند و
اوالد بنت نیز دقیقا مهان سهم بنت را می برند منتهی مابنی

و خودشان بنی خودشان مستقالً بر طبق "يوصیکم اهلل فی
اوالدکم للذکر مثل حظ االُنثیین" ارث را تقسیم می کنند
والقائل به سید مرتضی و ابن ادریس و عده ای از فقهاء.
دوم اینکه ِ
اوالداوالد در ارث بردن با اوالد بالواسطه فرق دارند و
مستقالً ارث منی برند بلکه مهان سهم من یتقرب به را می برند
یعنی اوالد بنت مهان سهم بنت و اوالد ابن مهان سهم ابن را
می برند والقائل به صاحب جواهر و فقهاء معاصر.
این حبث در جلد  91مستند الشیعة نراقی و جلد  91مسالک
شهید و جلد  11جواهر مبسوطاً مطرح شده که مراجعه و
مطالعه بفرمائید.
خب و اما امروز مقداری از کالم امام رضوان اهلل علیه در حتریر

خودشان طبق "للذکر مثل حظ االُنثیین" تقسیم می کنند و
امام رضوان اهلل علیه و آقای خوئی و کالً بعد از زمان سید
مرتضی فقهاء ما نیز مهنی را می فرمایند.
خب و اما روایات مذکور در باب  7از ابواب مریاث األبوین
واألوالد ذکر شده اند که عنوان باب این است«:أن أوالد
األوالد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ،ويرث كل منهم

نصیب من يتقرب به ،ويمنع األقرب األبعد ويشاركون

األبوين».

الوسیلة را می خوانیم ،ایشان اینطور می فرماید«:وهاهنا أمور:

خرب  9و  2و  1از این باب را خواندمی و اما اخبار دیگر این
باب نیز مهم می باشند.

األول :أوالد األوالد وإن نزلوا يقومون مقام األوالد في
مقاسمة األبوين(خالفاً للصدوق) وحجبهم عن أعلى السهمین

خرب اول﴿ :وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ،عن

إلى أدناهما ،ومنع من عداهم من األقارب ،سواء كان والدا

إبراهیم بن هاشم ،عن صفوان ،عن خزيمة بن يقطین ،عن

المیت موجودين أم ال ،ويتقدم كل بطن على البطن المتأخر.

عبد الرحمن بن الحجاج ،عن أبي عبد اهلل علیه السالم قال:

الثاني :يرث كل واحد منهم نصیب من يتقرب به ،فیرث ولد

ابن االبن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام االبن،

البنت نصیب أمه ذكرا كان أو أنثى ،وهو النصف مع انفراده

أو كان مع األبوين ،ويرد علیه وإن كان ذكرا كما يرد على اُمه
لو كانت موجودة ويرث ولد االبن نصیب اُبیه ذكرا كان أو

اُنثى ،فإن انفرد فله جمیع المال ،ولو كان معه ذو فريضة فله
ما فضل عن حصص الفريضة.

 1تحریرالوسیلة ،امام خمینی ،ج ،2ص ،183ط نجف.

1

درس خارج فقه حضرت آيت اهلل العظمی نوری همدانی

(حفظه اهلل)

کتاب الفرائض والمواريث

قال :وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت

طبقات االرث/طبقه اول/أبوان و أوالد

(ج )501

در خرب اینطور ذکر شده که زنی فوت کرده درحالی که شوهر و
أبوین و یک دخرت دارد ،أبوین سدس و زوج ربع می برد لذا ترکه
در روایت به  92قسمت تقسیم شده زیرا دو خمرج  4و  6دارمی
که متوافقنی هستند و هر دو بر عدد  2قابل قسمت هستند لذا
هر کدام از آهنا را بر  2تقسیم و بعد ضرب در دیگری
می کنیم 4 ،تقسیم بر  2می شود  2و ضرب در  6می شود
 92و یا  6تقسیم بر  2می شود  1و ضرب در  4می شود
 ، 92بنابراین معلوم می شود ائمه علیهم السالم نیز طبق مهان
حسابی که ما عرض کردمی حماسبه می کردند.
در خرب  1از این باب  91که مهم می باشد اینطور ذکر شده:

مقام البنت.2﴾.

خرب دوم﴿ :وباسناده عن الصفار ،عن معاوية بن حكیم ،عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :سألت أبا الحسن علیه

السالم عن ابن بنت وبنت ابن قال :إن علیا علیه السالم كان
ال يألو أن يعطى المیراث األقرب قال :قلت :فأيهما أقرب؟

قال :ابنة االبن.3﴾.

خرب سندا صحیح است ،باالخره اخبار این باب با تعبریاتی که

دارند عام قرانی "يوصیکم اهلل فی اوالدکم" را ختصیص و تقیید
می کنند.
خب و اما یک خربی در باب  91وجود دارد که مهم

﴿وإن ترك المیت اُما أو أبا وامرأة وابنة فان الفريضة من أربعة
وعشرين سهما ،للمرأة الثمن ثالثة أسهم من أربعة وعشرين

می باشد ،خرب این است﴿ :محمد بن يعقوب ،عن علي بن

سهما ،ولكل واحد من األبوين السدس أربعة أسهم...الی :

إبراهیم ،عن أبیه ،عن ابن أبي عمیر وعن محمد بن عیسى،

إن لم يكن ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة

عن يونس بن عبد الرحمن جمیعا ،عن عمر بن أذينة ،عن

الولد وولد البنین بمنزلة البنین ،يرثون میراث البنین ،وولد

زرارة قال :قلت له :إني سمعت محمد بن مسلم وبكیرا

البنات بمنزلة البنات يرثون میراث البنات ،ويحجبون األبوين

يرويان عن أبي جعفر علیه السالم في زوج وأبوين وابنة،

والزوجین عن سهامهم األكثر وإن سفلوا ببطنین وثالثة

للزوج الربع ثالثة أسهم من اثنى عشر سهما ،ولألبوين

وأكثر ،يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد

السدسان أربعة أسهم من اثنى عشر سهما ،وبقى خمسة

الصلب.﴾.

أسهم فهو لالبنة ألنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غیر خمسة

ابوین سدس و زوجه مثن و ابنته نیز نصف می برد ،سه خمرج 6
و  1و  2دارمی که  2در  6داخل است لذا اکثر که  6است را
أخذ می کنیم و اما  6و  1متوافقنی هستند و هر دو بر عدد 2
قابل قسمت می باشند لذا  6تقسیم بر  2می شود  1وضرب
در  1می شود  24و یا  1تقسیم بر دو می شود  4ضرب در
 6می شود  24بنابراین ترکه به  24سهم تقسیم می شود ،خب
در اینجا نیز طبق مهان حسابی که قبال عرض کرده بودمی حماسبه
شده است.
خب و اما مهان طور که دیدید این خرب  1از باب  91صراحت
دارد در اینکه ولد ابن سهم ابن و ولد بنت سهم بنت را
می برد.
بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

من اثنى عشر سهما ،وإن كانت اثنتین فلهما خمسة من اثنى

عشر ألنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غیر ما بقي خمسة
من اثنى عشر سهما فقال زرارة :هذا هو الحق إذا أردت أن
تلقى العول فتجعل الفريضة ال تعول فإنما يدخل النقصان

على الذين لهم الزيادة من الولد واألخوات من األب واالم،
فأما الزوج واإلخوة لالم فإنهم ال ينقصون مما سمى اهلل لهم

شیئا.4﴾.

خرب سندا صحیح است.

 2وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،31ص ،054ابواب میراث االبوان
واالوالد ،باب  ،1حدیث  ،5ط االسالمیة.
 3وسائل الشیعة ،شیخ حرعاملی ،ج ،31ص ،053ابواب میراث االبوان
واالوالد ،باب  ،1حدیث  ،9ط االسالمیة.
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والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمدو آله الطاهرين
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