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خب و اما حبثمان در طبقه اول به پایان رسید و با
توفیق پروردگار متعال از امروز در طبقه دوم ارث یعنی
إخوه و اجداد حبث خواهیم کرد.



صاحب جواهر در مورد اینکه بر چه اساسی این طبقه
بندی در ارث بوجود آمده یک مطلبی دارد که قابل

یکی از آقایان مطالبی در مورد حبث دیروز که مربوط به
حبوه بود نوشته اند ،ما عرض کردمی که عمومات قران

توجه می باشد ،ایشان می فرماید« :من ولد الميت

کرمی و مهچننی روایات داللت دارند بر اینکه کسی که
از دنیا می رود ترکه او متعلق به مهه وراث است و حبوه
نوعی ختصیص و تقیید این عمومات می باشد زیرا حبوه

ومن ولده الميت به من كل أحد  ،وهم األبوان
واألبناء وإن سفلوا أهل الطبقة األولى التي هي عمود
النسب  ،ثم من بعدهم من ولد أب الميت ومن ولده

می گوید این موارد متعلق به پسر بزرگرت است به عبارت
دیگر مقتضای عمومات اشرتاک مهه وراث در ترکه
میت است ولی مقتضای روایات حبوه اختصاص موارد
حبوه به پسر بزرگرت می باشد و اینجا خمصص منفصل

أبو الميت  ،وهم االخوة وأوالدهم واألجداد وإن
علوا أهل الطبقة الثانية بعضها من العمود وبعضها من
حاشية النسب  ،ثم من بعدهم من ولده األجداد ،
وهم األعمام واألخوال أهل الطبقة الثالثة الذين

می باشد و ما یک قاعده دارمی هرجائی که امر دائر بنی
أقل و أکثر شد و ما شک کردمی که اقل از حتت عام
خارج است یا اکثر در این صورت قدر متیقن که اقل

جميعهم من حاشية النسب  ،ويترتبون فيما بينهم

كترتب األجداد واالخوة وأوالدهم».9

مطلب دیگری که الزم است ما مقدمة برای حبث در
طبقه دوم عرض کنیم آیات قران کرمی می باشد ،در
سوره نساء که آیات ارث ذکر شده ،آیه  11فقط طبقه

است را از حتت عام خارج می کنیم و اقل را أخذ
می کنیم و حجت می دانیم.
در مورد روایات باب حبوه نیز عرض کردمی که برخی از
اخبار با وجود صحت سند مورد اعراض فقهاء هستند و

اول را بیان می کند و اما در آیه  11و آیه  171ارث
ث کاللةً أ ِو
طبقه دوم ذکر شده﴿ :و إِ ْن کان ر ُج ٌل يُور ُ
ت ف ِل ُک ِّل ِ
س
واح ٍد ِم ْن ُهما ُّ
خ أ ْو أُ ْخ ٌ
ْامرأةٌ و لهُ أ ٌ
الس ُد ُ
فِإ ْن کانُوا أ ْکث ر ِمن ذلِک ف ُهم ُشرکاء فِي الثُّلُ ِ
ث ِم ْن
ْ
ْ
ُ
صيَّ ٍة يوصي بِها أو ديْ ٍن غ ْي ر مض ٍّار و ِ
ِ ِ
صيَّةً ِمن اللَّ ِه
ْ
ُ
ب ْعد و ُ
ليم﴾ ،1این آیه مربوط به کالله اُمی
ليم ح ٌ
و اللَّهُ ع ٌ

شهرت عملیه بر خالفشان وجود دارد لذا از حجیت
ساقط می شوند.
ما چیزی به عنوان اصل عدم نقیصه و اصل عدم الزیادة
ندارمی و شارع مقدس چننی اصولی را حجت ندانسته.
حبوه حرمت تصرف در مال غری ندارد زیرا ما در سبب
و موضوع که مهان مال غری است حبث می کنیم نه در
مسبب که آیا حرام است یا نه ،خالصه این موارد نوشته

است و اما حکم ارث کالله أبوینی و أبی در آیه 171
از سوره نساء بیان شده﴿ :ي ْست ْفتُونک قُ ِل اللَّهُ يُ ْفتي ُک ْم
ت
فِي الْکالل ِة إِ ِن ْام ُرٌؤ هلک ل ْيس لهُ ول ٌد و لهُ أُ ْخ ٌ

شده بود که به عرضتان رسید.

 1جواهر الکالم ،شیخ حممد حسن جنفی جواهری ،ج ،93ص ،179ط  39جلدی.
 1سوره نساء ،آیه .11
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ف ما ت رک و ُهو ي ِرثُها إِ ْن ل ْم ي ُک ْن لها ول ٌد
ص ُ
ف لها نِ ْ
فِإ ْن کان تا اثْنت ْي ِن ف لهما الثُّلُ ِ
ثان ِم َّما ت رک و إِ ْن کانُوا
ُ
إِ ْخوةً ِرجاالً و نِساء ف ِل َّ
لذک ِر ِمثْل ح ِّ
ظ ْاألُنْ ث ي ْي ِن يُب يِّ ُن
ً
ُ
3
ٍ
ِ
ِ
ليم﴾ .
اللَّهُ ل ُک ْم أ ْن تضلُّوا و اللَّهُ ب ُک ِّل ش ْيء ع ٌ
خب واما برای اینکه بدانیم چه مقدار باید مطالعه کنیم
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وارد حبث شده اند که ابتدا اصول مباحث این طبقه را
به پنج فصل تقسیم کرده اند؛ فصل اول إخوه و أخوات
بدون اجتماع با أجداد یعنی األخ وحدة ،االُخت

وحدها ،األخ املتعدد ،االُخت املتعددة و مجع أخ و
اُخت ،و مهنی اقسام را در إخوه و اجداد اُمی نیز بیان
کرده اند و بعد به سراغ اجداد رفته اند ،هر انسانی در

آدرس حبث را در کتب خمتلف خدمتتان عرض می کنم:

مرحله اول چهار جد دارد ،جد و جده پدری و جد و
جده مادری و بعد مهینطور طبقه طبقه باال می روند،
خب واما در اجداد نیز حبثهای خمتلفی مطرح شده که
مباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی. ...

اول :جواهر الکالم ،جلد  ،93صفحه  137از طبع
 39جلدی.
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ششم :خالف شیخ طوسی ،جلد  ،3صفحه .88
هفتم :مفتاح الکرامة ،جلد  9یا  ،13صفحه .191
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آیت اهلل العظمی آقای بروجردی اعلی اهلل مقامه چندین
مرتبه فرمودند علم فقه یک علم منقول است لذا ما باید
به کتب مراجعه کنیم و ببینیم قران و اهل بیت علیهم
السالم چه فرموده اند و این مطالعه الزم دارد تا اینکه
باالخره یک نظریه ای برای خودمان اختاذ کنیم.
خب واما حاال با توفیق پروردگار متعال وارد حبث در
طبقه دوم از طبقات ارث می شومی ،فقهاء ما اینجور
 9سوره نساء ،آیه .171
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