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بزرگی وجود دارد ،عامه با بودن جد به إخوه ارث منی دهند ولی
ما می گوئیم إخوه و أجداد هر دو از طبقه دوم هستند.
نقل اقوال:
شیخ طوسی رمحة اهلل علیه در خالف فرموده«:مسألة  :97اإلخوة

سوال شده که مشا فرمودید باید ترکه را در یک مرحله تقسیم کرد
و حال آنکه در برخی صور که ترکه بیشرت از سهام است اینطور
نیست ،مثال مسئله ای اینطور فرض شد که شخصی از دنیا
رفته در حالی که پدر و مادر و یک دخرت دارد ،در اینجا
چونکه میت اوالد دارد پدر سدس می برد و مادر نیز چون
حاجب دارد سدس می برد و سهم دخرت نصف می باشد ،دو
خمرج  6و یک خمرج  2دارمی ،چون دو خمرج  6با هم متماثلنی
هستند یکی کنار می رود و یک خمرج  2و یک خمرج  6باقی
می ماند و چون  2در  6داخل است  6را أخذ می کنیم پس
ترکه را به  6قسم تقسیم می کنیم و بعد سه ششم بنت واحده
و یک ششم پدر و یک ششم مادر می برد و یک ششم نیز
اضافه می آید و این یک ششم را چونکه مادر حاجب دارد
بنی پدر و دخرت ارباعاً تقسیم می کنیم یعنی طبق سهامشان(3
سهم بنت واحده و  1سهم پدر)باید سه ربع به دخرت و یک
ربع به پدر بدهیم به این صورت که  4که مجع سهام دخرت و
پدر است را در  6که فریضه اولیه است ضرب می کنیم و
حاصلش می شود  24و بعد سه چهارم از  24یعنی  11سهم
برای دخرت و یک چهارم از  24یعنی  6سهم برای پدر
أی حال ما که گفتیم
می باشد و تقسیم درست می شود ،علی ِّ
باید ترکه یک دفعه تقسیم شود منظورمان این است که باید
تقسیم را طوری ترتیب بدهیم که دیگر چیزی به ورثه ندهیم که
بروند مابنی خودشان تقسیم کنند و دیگر نگفتیم حتما تقسیم
یک مرحله ای است و قبال نیز خواندمی که گاهی بعد از تقسیم
ترکه بر اساس فروض مقدره فی کتاب اهلل کسر الزم می آید که
ما ناچارمی خودمان یک مرحله دیگر اجیاد کنیم تا کسر بر طرف
شود.
خب و اما حبث دیروزمان در طبقه دوم ارث یعنی إخوه و
أجداد بود و عرض کرمی در اینجا ما بنی ما وعامه اختالف

من االام مع الجد لألب ،يأخذون نصيبهم الثلث المفروض ،و الباقي
للجد .و خالف جميع الفقهاء(عامه)في ذلك و قالوا :المال للجد و
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يسقطون.

دليلنا :إجماع الفرقة.

خ أ َْو
ور ا
ث َكاللَةً أَ ِو ْام َرأَةٌ َو لَها أَ ٌ
و أيضا قوله تعالىَ " :و إِ ْن كا َن َر اج ٌل يا َ
ت فَلِ اك ِّل ِ
كاء
واح ٍد ِم ْن اه َما ُّ
أا ْخ ٌ
س ،فَِإ ْن كاناوا أَ ْكثَ َر ِم ْن ذلِ َ
ك فَ اه ْم اش َر ا
الس اد ا
فِي الثُّلا ِ
ث" و لم يفرق ،فمن أسقطهم مع الجد فقد خالف نص
القرآن.1».

روایات:
اخبار مربوط به این مسئله در باب  6از ابواب إخوه و أجداد
ذکر شده که در صفحه  411از جلد  11وسائل  22جلدی
واقع شده است و عنوان باب این است که«:باب  : 6أن الجد
مع اإلخوة كاألخ والجدة كاألخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا

تعددوا ،وان اختلفوا ألب أو أبوين فللذكر مثل حظ األنثيين».

صاحب وسائل ابتدا چند خرب از صدوق و بعد چند خرب از
کلینی و در پایان چند خرب از هتذیب شیخ طوسی نقل کرده.
اول﴿ :محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب،
عن عبد اهلل ابن سنان ،عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال :سألته عن أخ
ألب وجد قال :المال بينهما سواء.0﴾.

شیخ این خرب را از کتب أخذ کرده ،عبداهلل بن سنان مقام بسیار
باالئی دارد و از اصحاب ائمه علیهم السالم است و با اذن
ائمه علیهم السالم در دربار بنی عباس خازن بوده و در طبقه 5
است و در سند بیش از  1222حدیث واقع شده.
دوم﴿ :وعنه عن عبد اهلل بن سنان ،عن أبي عبد اهلل عليه السالم قال:
سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات ألب وأم وحدا ،قال :الجد كواحد

من اإلخوة المال بينهم للذكر مثل حظ األنثيين.3﴾.

 1اخلالف ،شیخ طوسی ،ج ،4ص ،11مسئله.71

 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،411ابواب إخوه و أجداد ،باب ،6
حدیث  ،1ط االسالمیة.
 3وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،417ابواب إخوه و أجداد ،باب ،6

حدیث  ،2ط االسالمیة.
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ارائه می دادند لذا خرب  21و  22از صحیفة الفرائض
می باشند.
هنم﴿ :وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ،عن علي بن أسباط

السالم قال :كان علي عليه السالم يورث األخ من األب مع الجد ينزله

بمنزلته.1﴾.

چهارم﴿ :وباسناده عن عمر بن أذينة ،عن زرارة وبكير ومحمد بن

عن محمد بن حمران ،عن زرارة قال :أراني أبو عبد اهلل عليه السالم

مع اإلخوة من األب مثل واحد من اإلخوة.5﴾.

سهم الجد فيها مثبتا.11﴾.

مسلم والفضل وبريد بن معاوية ،عن أحدهما عليهما السالم أن الجدة

صحيفة الفرائض فإذا فيها :ال ينقص الجد من السدس شيئا ورأيت

پنجم﴿ :وباسناده عن حماد ،عن حريز ،عن حماد أو غيره ،عن أبي

دهم﴿ :وروى الحسن بن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه أن

عبد اهلل عليه السالم قال :إن الجد شريك اإلخوة وحظه مثل حظ

رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله أملى على أمير المؤمنين عليه السالم في

ششم﴿ :وباسناده عن محمد بن الوليد ،عن حماد بن عثمان ،عن

حيث تسقط ،وكذلك الجدة أخت مع األخوات ترث حيث يرثن

يقاسم اإلخوة ولو كانوا مائة ألف.7﴾.

یکی از مسائل مهمی که در فقه باید به آن توجه داشته باشیم
این است که عامه چه می گویند و آیت اهلل العظمی آقای
بروجردی مهینگونه بودند و در واقع ایشان یک حتولی بوجود
آوردند و در هر مسئله ای سری تارخیی آن مسئله را تا زمان ما
ذکر می کردند و در ماحنن فیه نیز باید توجه داشته باشیم که
عامه قائلند با بودن جد و جده دیگر أخ و اُخت ارث منی برند
ولی ائمه علیهم السالم فرمودند أخ و اُخت با جد و جده در
یک طبقه قرار دارند و با هم ارث می برند.
در حبثمان به سه کتاب باید مراجعه کنیم تا با اقوال عامه آشنا
بشومی؛ اول "خالف" شیخ طوسی جلد  ،4دوم "بدایة اجملتهد و
هنایة املقتصد" تالیف ابن رشد اندلسی جلد  2و "الفقه علی
املذاهب اخلمسة" تالیف حممد جواد مغنیه.
بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

أحدهم ما بلغو كثروا أو أقلوا﴾.6

صحيفة الفرائض أن الجدة مع اإلخوة يرث حيث ترث اإلخوة ويسقط

وتسقط حيث يسقطن.11﴾.

إسماعيل الجعفي قال :سمعت أبا جعفر عليه السالم يقول :الجد

هفتم﴿ :وباسناده عن الفضل بن شاذان ،عن فراش(سنی می باشد)،
عن الشعبي ،عن ابن عباس أنه قال :كتب إلى علي بن أبي طالب عليه
السالم في ستة إخوة وجد أن اجعله كأحدهم وامح كتابي ،فجعله علي

عليه السالم سابعا معهم وقوله :وامح كتابي كره أن يشنع عليه بالخالف

على من تقدمه.8﴾.

هشتم﴿ :وعن محمد بن يحيى ،عن أحمد بن محمد ،عن ابن
محبوب ،عن ابن رئاب ،عن أبي عبيدة ،عن أبي جعفر عليه السالم في
رجل مات ،وترك امرأته واخته وجده ،قال :هذه من أربعة أسهم للمرأة
الربع ،ولالاخت سهم ،وللجد سهمان .ورواه الصدوق باسناده عن
الحسن بن محبوب وكذا الشيخ .ورواه الشيخ أيضا باسناده عن أحمد
بن محمد مثله.9﴾.

خب واما مطلب دیگر این است که در جائی که بنی ما وعامه
اختالف شدیدی بوده ائمه علیهم السالم صحیفة الفرائض را

 4وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،417ابواب إخوه و أجداد ،باب ،6

والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل علی

حدیث  ،3ط االسالمیة.

 5وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،417ابواب إخوه و أجداد ،باب ،6
حدیث  ،4ط االسالمیة.

محمدو آله الطاهرين

 6وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،417ابواب إخوه و أجداد ،باب ،6
حدیث  ،5ط االسالمیة.
 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،417ابواب إخوه و أجداد ،باب ،6
حدیث  ،6ط االسالمیة.
وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،417ابواب إخوه و أجداد ،باب 6
 ،حدیث  ،1ط االسالمیة.

 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،417ابواب إخوه و أجداد ،باب ،6
حدیث  ،1ط االسالمیة.

 12وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،473ابواب إخوه و أجداد ،باب ،6
حدیث  ،21ط االسالمیة.

حدیث  ،12ط االسالمیة.

حدیث  ،22ط االسالمیة.

 11وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،473ابواب إخوه و أجداد ،باب ،6

 7وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،472ابواب إخوه و أجداد ،باب ،6
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