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Abstract 
The heir is divided into relative and causal. The relative heir has three classes ,which despite 

even a person from the previous class, none of the people of the next class inherit. In each 

class, people with a closer degree and less mediation deprive people with more mediation to 

the dead of inheritance. Imami jurists believe that if the heir of the deceased is an Abi uncle 

and an Abuini cousin, the inheritance goes to the Abuini cousin and the Abi uncle is deprived 

of the inheritance. Some consider it according to the rule and because an Abuini cousin is 

closer to the dead, and some consider it against the rule and for a special reason. In this article, 

the evidences mentioned on this saying are examined and proved that this ruling is against 

the rule and it is possible to inherit the Abi uncle despite the abuini cousin; the suspicion of 

the connection between this ruling and the issue of the heredity of the caliphate is then 

answered. 

 

Keywords: Inheritance, Abi uncle, Abuini cousin, the closest rule forbids water 

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/                                               Vol. 53, No. 4: Issue 127, Winter 2022, p.11-28 

Print ISSN   2008-9139                                                                                                Online ISSN   2538-3892 

 

Receive Date: 01-05-2020               Revise Date: 28-06-2020                   Accept Date: 20-10-2020 

DOI:  https://doi.org/10.22067/jfu.v53i4.86677                                Article type:  Original Research 

https://jfiqh.um.ac.ir/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2008-9139
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2538-3892
https://jfiqh.um.ac.ir/article_39148.html


 

 

 

                                                                                                       

Journal of Fiqh and Usul 
 

 
  ینیابو یبر ارث پسرعمو یتأمل

 هیامام دگاهیاز د یاب یوجود عموبا
 

 مسئول( سندهی)نو یمیدکتر اعظم ابراه
 نور امیدانشگاه پ اریاستاد

Email: aebrahimi56@yahoo.com 
 آباد لیخل یدکتر عباس کالنتر 

 بدیدانشگاه م اریدانش
 چکیده

بعد ببی   یک ا  اردادشبود  وارث نسب  سه ببیه دارد هه باووود ردد  ا  ببی  بب  به یی وارث به نسبب  و سببب  سیسبیی م 
سد و واسبب   همتدا اردادد دارا  واسبب   بیشببتد سا میز را ا  ارث م دوم رسببد  در ید ببیه نیا ارداد دارا  درو  نادیکارث نم 

هه وارث میز یک عمو  اب  و یک پسدعمو  ابوین  باشدا ارث به پسدعمو  ابوین  اند درصورس هنند  ریها  امامیه بائ م 
بودن پسدعمو  ابوین  به میز و بدخ  آن دلی  ابدبشود  بدخ  آن را ببق باعده و بهم دوم م رسبد و عمو  اب  ا  ارث م 

 شود هه این حکی بدخالفد دانند  در این میاله ادل  ذهدشده بد این بولا بدرس  و اثبات م دلی  خاص م را بدخالف باعده و به
بوین  ووود دارد؛ سبب ب به شبببه  ارسبان این حکی با مسبب    بددن عمو  اب  باووود پسببدعمو  اباعده اسببز و امکان ارث

  .شودبودن خالرز پاسخ داده م موروث 
 

.: ارثا عمو  اب ا پسدعمو  ابوین ا باعدۀ االبدب یمنع االبعدواژگان كليدي
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 مقدمه

ٍض »و ببق آی  بور دبیق مشخص شده اسز یک ا  وارثان بهدر بدآن و سنز سهی ید َبعأ َل  بد ُضُهیأ َأوأ َحامد َبعأ رأ
َ َوُأوُلو اْلأ

هد 
ابد ال ه تبَ سدندا سبباید ارداد  را هه ا  ل اا این دو ( ارداد  هه ا نظد ببیه و دروه به میز نادیک0۷)انفال: « رد  هد

آمده اسببز:  959در مادۀ سبع آن در حیوق موضببوعه هنند؛ اما در ریه امامیه و بهویژگ  دورسدندا ا  ارث م دوم م 
ب  شود و عمو  اعمو  ابوین  داده م عمو  ابوین  باشدا ارث به پسدهه وارث متورا عمو  اب  و پسددرصبورس »

عمو در درو  بعد ا  عمو بدار دارد  بنابداین ال م اسز اواًل ادل  این در حال  اسز هه پسد« شبود ا  ارث م دوم م 
 بودن خالرز هه ادعا  عباسببیاناب  بدرسبب  شببود؛ ثانیًا ارسبان بین این حکی و موروث بودن عمو  ریها بد م دوم

 بوده اسزا مشخص شود 
مداد ا  عمو  اب  یا پدر ا بدادر پدر اسببز هه مادرشببان متفاوت ول  پدرشببان یک  اسببز  عمو  ابوین  یا 

عمو  ابوین  اوالد ذهور این عمو اسز  پسبدپدرومادر ا بدادر پدر اسبز هه پدر و مادرشبان یک  اسبز و مداد ا  
 شود هه پدرشان متفاوت اسزا ول  مادرشان یک  اسز عمو  ام  یا مادر  به بدادر پدر گفته م 

 
 . دیدگاه فقهاي اماميه1

 عمو رسببد؛ ول  دربارۀ ع ز ارث پسببدعمو  ابوین  به عمو  اب  ارث نم ووود پسببداند هه باریها  امامیه بائ 
 ن  دو نظد دارند: ابوی

داین سد اسز  بنابعمو  ابوین  این اسز هه او ا  عمو  اب  به میز نادیکاند هه ع ز ارث پسبد  بدخ  بائ 0
مو  عبددن پسببددلی  ارث»بالمانع اسببز  شببیخ مفید گفته اسببز: « االبدب یمنع االبعد»بددن او ببق باعدۀ ارث

 ۲29دا )مفی« هه عمو  اب  با یک سب  سیدب دارد ک اسزا درحال ابوین  این اسبز هه به دو سب  به میز نادی
عمو  ابوین  این اسز هه او بین هالل  اب  و هالل  ام  را بددن پسددلی  ارث»( شیخ صدوق نیا گفته اسز: ۲29سا 

 ( 300ا المقنع؛ یموا 4/292ا الفقیهبابویها ومع هدده اسز )ابن
 ( 5/247ادریبا عبد  اسز )ابناند هه این استثنا س  بدخ  بائ 9

 بودن این حکی ساهز اسز باعدهاما بانون مدن  دربارۀ سعبد  یا ببق 
بدند؛ مگد در صببورت ان رببار وارث به یا ارث نم ووود اعمام یا اخوال اوالد آنبا»هند: میدر م  959مادۀ 
ن هند؛ لیکعموا عمو را ا  ارث م دوم م پسدعمو  ابوین  با یک عمو  اب  سنها هه ریط در این صبورت یک پسبد

 « بددعمو ارث نم عمو  ابوین  دای  یا خاله باشدا یا اعمام متعدد باشندا ولو اب  سنهاا پسداگد با پسد
شببدها این حکی ببق باعده باشببدا امکان سببدایز حکی ردق این دو بول این اسببز هه اگد بداسببال سع ی  ذهد

دای  ابوین  و دای  اب  باشد هه در این ئ  مشابه ووود دارد؛ مث  وای  هه وارث میز پسدمذهور در روایات به مسبا
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خابد اینکه این حکی خالف باعده رسد؛ اما اگد حکی مذهور سعبد  باشدا بهدای  ابوین  م صبورت ارث به پسبد
 آن به مسائ  مشابه ووود ندارد  مورد مذهور در نص یا م   وراق در اوماع اهتفا هدد و امکان سدایز بهاسزا باید 

رسببدا نه عمو  ابوین  باشببدا ارث به عمو  اب  م سببنز معتیدندا اگد وارث عمو  اب  و پسببدریها  ای 
 ( 2/333عمو  ابوین  )مغنیها پسد

 
 مسئله . حکم فرض تغيير صورت2

حکی  یک نیا اینبودن یدر صورت متعددعمو باشد یا ددر ریه و حیوق دربارۀ اینکه آیا حتمًا باید یک عمو و یک پسد
هندا عمو وارثان دیگد باشندا حکی ثابز اسز یا سغیید م صبادق اسبز یا خید و نیا دربارۀ اینکه اگد با عمو و پسبد

 نظد ووود دارد اختالف
ن آ عمو  ابوین  دانسته و سعمییحکی را من رد به صورت اوتماع عمو  اب  و پسد 959در بانون مدن ا مادۀ 

عمه و صبورت سعدد یدیک یا صورت اوتماع عمه و دای  و خال  اب  با پسدعمو یا اوتماع دای  اب  با پسد یا دختدبه
 دای  و خال  ابوین  و    را منتف  دانسته اسز 

 شود: یا در اینجا ممکن نیسز  به پنج صورت ه   اشاره م یا  مخت ف  دارد هه ذهد یم  آنمس  ه صورت
عمو یا ید دو اند نفد باشند  حال آیا عمو  ابوین  باشدا اما عمو یا پسدوارث عمو  اب  و پسد ل:صووت  او 

 شوند یا خید؟ یا  اب  میدم م در این صورت یی پسد یا پسدان عمو  ابوین  بد عمو یا عمو
شببود و م عمهند و عمو  اب  حاو  پسببدعالمه ح   گفته اسببز هه اگد یک  متعدد شببودا حکی سغیید م 

شببود )شببهید اولا عمو بد عمو میدم م اند هه در ردض سعدد نیا پسببدا  گفته(  اما عده2/713 اقواعد االحکام)
عمو در صورت سعدد   میتض  بدا  سیدم پسد0»(  شبهید ثان  گفته اسز این عده سه دلی  دارند: 2/559ا الدروس

عمو  واحد مانع عمو شودا پب عمو  اب  اسبز  اگد پسد عمو  ابوین  در هنارنیا مووود اسبز و آن ووود پسبد
  سببب  9د؛ شببونشببوندا متعدد م شببود؛  یدا اسببباب  هه سببب  سیدم م عمو  متعدد به بدیق اولٰ  مانع م پسببد
عمو مانع این سب  اسز و مانع یک  ا  دو سب  هه در عدض بودن اسز و ووود پسدبددن دو عمو و بیشتدا عموارث

دلی  اینکه ابن به عی اضبباره شببدها مفید عموم اسببز و یم  به‘ ابن العی’  ه م  9مانع دیگد  نیا یسببز؛ اندا یی
 ( 75/739ا مسالک االفهام)شهید ثان ا « شودردوض را شام  م 

بور عمو با بید وحدتا میتض  )حاو ( باشدا نه به  شباید پسبد0بد ید سبه دلی  اشبکال وارد شبده اسبز: 
بودن نیا سببب  متعدد عمو  ابوین  باشببدا در صببورت متعدداس اد اگد سببب  نفب عنوان پسببد م  ق  در صببورت

ه شود نعمو و بید وحدت باشبدا در صبورت سعددا سب  منتف  م خواید بود؛ اما اگد سبب  عنوان  مده  ا  پسبد
نه در صورت سعدد عمو یی ممکن اسز صدرًا در صورت وحدت سب  باشدا بودن پسبد  مانع9اینکه متعدد شبود؛ 
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ه ه« اعیان بن  االم   »  در نربوصا مفدد مضار  ووود ندارد سا مفید عموم باشد   یدا در روایات آمده اسز: 9آن؛ 
 ( 79/525شود )نداب ا شام  صورت سعدد نیا م 

اند مدرک من رببد در اوماع اسببز و اون این حکی خالف اصبب  اسببزا بد م   وراق هه ووود بدخ  گفته
یا  دیگد به باعدۀ االبدب یمنع االبعد شببود و در صببورتمو  ابوین  سنها با عمو  اب  سنهاسببزا اهتفا م عپسببد

عمو سمسک شود یا ا  یا  سعدد عمو و پسدشود و اوماع داللز لفظ  ندارد سا به ابالق آن بدا  صورتمداوعه م 
سعدد ووود نداردا ال اق صورت سعدد به وحدت آن خروصیز الغا شود؛ اما اگد ییین هددیی هه ردب  بین وحدت و 

 ( 9/255ص یح اسزا و این یی بعید نیسز )یاشم  شایدود ا 
عمو  ابوین ا  وج یا  ووه یی وارث یسببتند  در این صببورت گای  در هنار عمو  اب  و پسببدصوووت  دو :

عمو یی شوندا مانع ارث پسد یک ا  ببیات نمهب در یی شهید ثان  گفته اسز: اون  ن و شوید مانع ارث یی 
(  در این صورت ابتدا سهی 75/739ا مسالک االفهامشبوند؛  یدا میتضب  بدا  سدویح ووود دارد )شهید ثان ا نم 

 خدوج ا  نص باید به بدر اند درشود  اما هسان  هه بائ شود و بعد سک یف بیی  وراث روشن م  ن یا شوید داده م 
 دانند عمو  ابوین  را حاو  عمو  اب  م ین صورت یی پسدمتیین اهتفا هددا در ا
گیدد  مثاًل وارث عمه بدار م عموا پسدوا  پسبدوا  عمو هه مذهد اسبزا عمه یا بهگای  به صووت  ووو :

  عم  ابوین  اسزعمو  ابوین  و عم  اب  اسز یا عم  اب  و پسدعم  ابوین  اسز یا پسدمیز عمو  اب  و پسد
رسببدا نه هند؛ یعن  ارث به عمه م وا  عمو  اب ا عم  اب  باشببدا حکی سغیید م انبد: اگد ببهگفتبهبدخ  

دریبا اعمو  ابوین  صورت گدرتها نه مس    دیگد )ابنعمو؛  یدا اوماع بد مسب    اوتماع عمو  اب  و پسبدپسبد
 عمو نیا مند دلی  اسز هه ووود ندارد دیگد حکی در دلی  مختص به عمو اسز و ال اق عمه به عبارت(  به5/247

هندا  یدا عمو و عمه در وا  عموا عمه بدار گیددا حکی سغیید نم امبا شببیخ بوسبب  ببائب  اسببز هه اگد به
گونه سفسید بودن این دو را این(  شهید ثان  ع ز مشتدک4/710ا االستبصاربودن اشتداک دارند )نک: بوس ا سبب 

الجم ه حاو  انبد و در یبک ببیه و دروه بدار دارند و ید دو ر بددن مشببتدکاون در اصبب  ارث»هدده اسببز: 
 ( 2/39ا الروضة البهیة)شهید ثان ا « یا سغیید هند شوند  بنابداین نباید حکی آنم 

بودن نیسز؛ اون ممکن بودن مال م با اشتداک در مانعاشبکال اسبتدالل ایشبان این اسبز هه اشتداک در سب 
دو مسب  مدخ یت  در ممنوعیز داشته باشد هه دیگد  نداشته باشد  بنابداین با سغیید مدد به  ن حکی اسبز یک  ا  

عموا باشد  ا بدر  روایات نیا شام   نان خروص اگد سغیید مدد به  ن در بدف مانعا یعن  پسدماند؛ بهثابز نم 
 ( 79/525شود )نداب ا نم 

عموا پسدد وا  پسدعمو اسز یا بهوا  عمو پسدوت اسز؛ مثاًل بهگای  درو  یک بدف متفا صوت  چهات :
بدد هند و پسدد پسدعمو ارث نم گفته اسز ابو  این اسز هه حکی سغیید م  مسالکعمو اسز  شهید ثان  در پسبد
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(75/739 ) 
 عموپسببد شبباید دلی  ایشببان این باشببد هه حکی در روایز به عنوان عمو سع ق گدرته اسببز و عمو ب عًا شببام 

 شود عمو نم عمو شام  پسدد پسدشود یا پسدنم 
شببودا درسبز نیسببز؛  یدا ادل  مسب  ه شببام  آن عمو ابالق م عمو یی حیییتًا پسبداگد بگویند به پسبدد پسببد

 ( 79/524شود و دلی  خاص دیگد  یی ووود ندارد )نداب ا نم 
ن  دای  یا خاله یا ید دو یستند  یعن  در هنار عمو و عمو  ابویگای  در هنار عمو  اب  و پسد صوت  پنجم:

 یا  متفاوس  دارند:عمو ردد  اسز هه ونسش ا  مانع و ممنوع نیسزا درخروص این مس  ه ریها دیدگاهپسد
بدابد دای  یا سان هه به عمو دورسد؛ بدینشود و ارث به عمو و دای  م عمو ا  ارث م دوم م پسد دیدگاه اول:

مختلف (  این بول در 79/523بدد و دای  یا خاله سهی مادر را )یمانا شبود   یدا عمو سبهی پدر را م اده م خاله د
شرائع االسالم (ا 5/247ادریبا )ابن سرائرنسبز داده شده و در  ببد الدین ( به عماد9/43)عالمه ح  ا  الشییهه

مسییالک ( و 2/559)شببهید اولا  لدروس الشییرعیها(ا 5/10)عالمه ح  ا قواعد االحکام (ا 4/24)م یق ح  ا 
( و بعدیا راض  نداب  آن را به ومهور 790( پذیدرته شبده اسبز  شهید ثان  )یمانا 75/797)شبهید ثان ا  االفهام

 ( 79/524اند )متأخدان نسبز داده
 ادل  ایشان به این بدار اسز: 

بددن عمو منتف  وبت  او م دوم شببودا مانع ارث شببود ووسببی   دای  یا خاله ا  ارث م دوم م عمو به  پسببد0
 ( 9/259بدد )یاشم  شایدود ا شود؛ بنابداین عمو با دای  یا خاله ارث م م 

هد »  بد اسال آی  شدیف  9
َتابد ال ه ٍض رد  هد َبعأ َل  بد ُضُهیأ َأوأ َحامد َبعأ رأ

َ ( باعده این اسز هه نباید 13)انفال: « َوُأوُلو اْلأ
خالفد باعده نیسز و در ا  وا عم  بددلی  نص و اوماعا اارهسدا دورسد ارث ببدد  اما بهشاوند نادیکووود خویبا

انین موبعیت  باید به م   وراق یا نص اهتفا هدد  پب سببدایز حکی به مسببائ  دیگد وایا نیسببز )سببباوار ا 
50/729  ) 

هه در اندا اینجا حاهی اسز؛ اناندر ارث شدیک  ابالق روایاس  هه داللز دارد عمو و دای  در یم  حاالت 9
ند َعیٍّ َو »م د  ا  امام صبادق)ع( آمده اسز: بنخبد سب م 

ا َو َباَل رد  ابأ َخاَل د َماُل لد أ ند َعیٍّ َو َخاَلٍ  َباَل الأ
ُه َباَل: رد  ابأ َأنه

ند َخا
ند َعیٍّ َو ابأ

ا َو َباَل رد  ابأ َخالد َماُل لد أ اَل الأ اٍلا ببَ ؛ خبَ ند
َثَییأ نأ

ُ ُ  َحظِّ اْلأ ثأ َهدد مد امام صببادق)ع( در حدیث  در َلٍ ا َباَل لد ذه
عمو و دای  گفز: یم  مال ا  آن دای  اسز و عمو و دای  ردمود: یم  مال ا  آند خاله اسبز و دربارۀ پسدمورد پسبد

ن’خاله گفز: عمو و پسبددربارۀ پسبد َثَییأ نأ
ُ ُ  َحظِّ اْلأ ثأ َهدد مد (  این روایز ابالق 29/795)حدعام  ا (« 00نساء:) ‘لد ذه

 (  50/729شود )سباوار ا دارد و شام  م   ب ث هه عمو  اب  حضور دارد یی م 
موس  ووود دارد هه سوثیق نشده بندلی  اینکه این روایز به خبد سوصبیف شبده این اسبز هه در سند آن عمدان
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اند پدرش ثیه اسز  یمچنین در سند آن هه او یی سوثیق نشدها یدظدیف ووود دارد بناسز  یمچنین در آن حسن
 ( 790م د  اسز هه سوثیق نشده اسز؛ اما داللتش هام  اسزا  یدا ابالق دارد )اراه ا بنس م 

هه شودا انانشود هه ارث ببدد و ردض ما این اسز هه و  ا  ارث م دوم م عمو وبت  حاو  عمو م   پسد0
شبد؛ بنابداین حاو  نخواید بود  ضبمن اینکه آنچه با دلی  ثابز شدها س  یا هارد بودا حاو  نم عمو بااگد پسبد

عمو اسز سا اینکه خودش مال را ببدد؛ اما اینکه او حاو  عمو شود سا مال را دیگد ا شبدن عمو سوسبط پسدم دوم
   عمو نیسز و بد اسال باعدها عمو یی ارثعمو بدابودن پسدمث  دای  ببددا دلی   ندارد  بنابداین دلی   بد حاو 

 ( 021سا002شود )یموا سوم به دای  داده م سوم به عمو و یکخواید بدد؛ یعن  دو
بددن شدن بودا بدادران حاو د مادر بد  نیسز؛  یدا اگد ارثبودن ارثایداد این دلی  این اسز هه شدن حاو 

 ( 4/722شدند )راض  میدادا نم 
شوند و مال به دای  یا خاله عمو  ابوین  ید دو ا  ارث م دوم م اند عمو  اب  و پسدبدخ  بائ  دیدگاه دو :
(  2/551ا الدروسشبود  شبهید اول این بول را به سبدیدالدین م مود حمر  نسبز داده اسز )یا ید دو داده م 

وسی   دای  یا خاله ا  ارث م دوم مو بهعموا و پسدعوسی   پسددلی  این بول انین م دح شبده اسز هه اواًل عمو به
وسی   دای  یا خاله داللز دارد  پب عمو بهشبدن پسبد(؛ ثانیًا خبد سب مه بد م دوم4/593رهد ح  ا شبود )ابنم 

 شدن اولویز دارد سد اسز )عمو( در م دومهس  هه ا  او ضعیف
 بد باشدا اوهند؛ ب که اگد ارثا  ارث م دوم نم بور م  ق عمو را عمو بهایداد اسبتدالل اول این اسز هه پسد

وسی   دای  شبود  در اینجا نیا ردض این اسبز هه او ا  ارث بهسبا د و اگد ارث نبددا مانع دیگدان نم را م دوم م 
ن اسواند عمو را ا  ارث م دوم هند  دیگد اینکه انین استدالل  بیشتد شبیه بیال و است سم دوم اسز؛ بنابداین نم 

بددنا مال م با اولویز او بد عمو در یم  عمو بد عمو در ارثاسبز  ایداد استدالل دوم یی این اسز هه اولویزد پسد
ود؛ شاحکام نیسبز  به یمین دلی  هس  بائ  نیسز هه اگد دای  یا خاله با عمو  اب  ومع شدندا عمو م دوم م 

 ( 594سا  24/592شد )روحان ا باید م دوم م در حال  هه اگد اولویز سام بودا در ردض مذهور نیا 
(  9/43م دح هدده اسز ) مختلف الشیههعمو  سنهاسز  این احتمال را عالمه در مال بدا  پسد دیدگاه وو :

عدضا مانع دیگد  نیا سوضببیح اینکبه عمو و دای  در یک مدسبه و در عدض یی بدار دارند و مانع یک  ا  دو امدد یی
 ( 4/599دو در عدض یی نخوایند بود )ابن رهد ح  ا یسز؛ و اال این 

بددن و در مدسبه وواب عالمه ح   به این احتمال این اسببز هه عمو و دای  بد اسببال دلی  ریط در اصبب  ارث
عبارس  این اسبتدالل بیال امور اعتبار  شدع  با ع   و موانع سکوین  اسز اندا نه در یم  احکام  بهبایی مسباو 

(؛  یدا ممکن اسز امد  م کوم به حکم  باشد هه مساو  9/259روشبن اسز )یاشم  شایدود ا  هه رسبادش
آن امدا م کوم به آن نباشد  وواب نیض  نیا این اسز هه اگد این استدالل ص یح بودا باید حاوبان مادر در ما اد 
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اند؛ در حال  هه حاو  مادر ساو شبدندا  یدا پدر و مادر در دروه مبد سبدلا یعن  بدادرانا حاو  پدر نیا م 
 (  4/722حاو  پدر نخواید بود )راض  میدادا 
عمو عکبا دلی  داریی هه دای  حاو  پسدعمو حاو  دای  شبود؛ ب که بدعالوه بد این دلی   نداریی هه پسبد

 م د  آمده اسز بنشود  انان هه در خبد س م م 
ا دروسالدین مرببد  )ز  این بول را شببهید اول به شببیخ معینعمو اسببمال بدا  خاله و پسببد دیدگاه چهات :

وواید نیا آن را بو  ( نسبز داده اسز  صاح 9/43الدین راوند  )به ب   مختلف الشیهه(ا و عالمه در 2/551
اند اعتداف هدده همتد رییه  به آن حکی هدده اسببز  دلی  ایشببان این اسببز هه میتضبب ا یعن  ووود دانسببتها ید

عمو یی دشدن دای  و پسبودن عمو ا  ارث مووود اسز و مانع یی مفیود اسز  بدا  م دومعموا بدا  م دومپسبد
عمو عمو مانع نخواید بودا یداند پسداول  پسدبدیقد میتضب  مووود نیسز؛  یدا عمو مانع دای  نیسز  بنابداین به

عمو (  یمچنین بدا  اینکه ریط در صببورس  پسببد59/719ووایدا در اینجا بد عمو در ارث اولویز دارد )صبباح 
سوان یا نم ووود یک  ا  آنیا هسب  نباشد؛ اما باو ا  بدف عموشبود هه در درو  اووود دای  ا  ارث م دوم م با

شود هه ا  بدف وسی   هس  ا  ارث م دوم م ووود دای  ا  ارث م دوم شده اسز  او ریط بهعمو باگفز هه پسبد
هند و   نم عمو سغییدگیددا به خالف دای ؛  یدا سهی او با بودن یا نبودن پسدعمو باشبد؛  یدا نربی  ارث او را م 

الک مسگیدد )شهید ثان ا شبودا نه با آنچه ا  دیگد  م حال آنکه حج  سنها با گدرتن نربی  م جوب م یق م 
 ( 75/797ا االفهام

اش این اسز هه یدگاه دای  عالوها ال مهایداد دلی  اول این اسبز هه اواًل این بیال اسز و بیال باب  اسز  به
عمو حاو  او شود؛ در حال  هه احد  به این بائ  نیسز )یاشم  شایدود ا دا پسدعمو باشد و عمو نباشبا پسد

 وا اولویز دارد؛ حت عمو بد عمو در یمهعمو دلی  بد این نیسز هه پسدشدن عمو سوسط پسد(؛ ثانیًا م دوم9/259
هه شام  مس    مفدوض نیا  شبدن او داللز داردهه دلی  بد م دوموسبی   دای  و خالها درحال نشبدن بهدر م دوم

َل  »شببود  اشببکال دلی  دوم این اسببز هه ما یی دلی  خاص )روایات( و یی دلی  عام م  ُهیأ َأوأ ضببُ َحامد َبعأ رأ
َ َوُأوُلو اْلأ

ٍض  َبعأ شببود  ابالق این ادله یمچنین صببورس  را ووود دای  ا  ارث م دوم م عمو با( داریی هه پسببد13)انفال: « بد
دادن حکی به وضعیت  هه عموی  نباشدا بدون دلی  اسز یا وارث  باشد و سخریصه ا  ناحی  عموشود هشام  م 

 ( 50/729؛ سباوار ا 24/592)روحان ا 
 

 . مقتضاي ادله3

عمو  ابوین  بد عمو  اب  صبدرًا اوماع باشبدا باید به بدر متیین اهتفا هدد و صبدرًا در صورت اگد دلی  سیدم پسبد
گانها اولویز ابدب را مبنا  حکی بدار داد؛ عمو حکی هدد و در دیگد موارد پنجعمو به سیدم پسببداوتماع عمو و پسببد
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 وضعیز سعدد سدایز داد  سمسک هدد و آن را به سوان به ابالق آن یدا اوماع دلی  لب  اسز و نم 
یک ا  بدرین با الغا  خرببوصیزا اما اگد دلی  صبدرًا روایات باشبدا ممکن اسبز عدف در صبورت سعدد ید

عمو نباشد  یمچنین ردب  بین ووودداشتن بودن عمو یا پسدعمو را حاو  عمو بداند و ردب  بین واحد یا متعددپسد
عمو شوند  بنابداین در این دو صورت نیا پسدید نباشد؛  یدا  ن و شوید با یم  ببیات ومع م یا نداشبتن  ن یا شو

 دادن حکیوا د عمو عم  اب  باشدا سدایزعمو باشدا یا بهعموا پسدد پسدوا د پسبدمانع عمو خواید بود؛ اما اگد به
 دارد روایز مست ام دلی  معتبد یا اولویز ب ع  اسز هه در اینجا ووود ن

عمو  ابوین  و عمو  اب ا خاله یا دای  یا ید دو باشببدا باید روایات را بدرسبب  هدد  اما در صببورس  هه با پسببد
برید بدند؛ مث  ص ی   ابواند: دست  اول به ابالبشان داللز دارند هه عمو و دای  یا خاله ارث م روایات سه دسته

(  این 71/309؛ حدعام  ا 9/529ا تهذیب االحکام)بوسبب ا « ث ثل عی الث ثان ول خال ال»هه در آن آمده اسبز: 
عمو با دست  دوم داللز دارد هه اگد پسدشود  یا را نیا شام  م عمو با آنروایز ابالق دارد و صبورت حضبور پسد

شود و یم  ارث بدا  دای  و خاله اسز؛ مث  خبد س مه ا  امام ارث م دوم م عمو ا  دای  و خاله ومع شوندا پسد
 ،تهذیب االحکام)بوس ا « ر  ابن عی و خال  بال: المال ل خال  و ر  ابن عی و خال بال: المال ل خال»صادق)ع(: 

و  اب  ومع شوندا عمو  ابوین  با عم(  دسبت  سوم نیا داللز دارد بد اینکه اگد پسد71/303؛ حدعام  ا 9/523
 ( هه مفراًل بدرس  خواییی هدد 792و  29/725)یموا عمو اسز یم  مال ا  آن پسد

حال اگد بگوییی هه روایات دست  سوم م   ب ث ما نیسزا مس  ه روشن اسز: میتضا  روایات دست  اول این 
دوم نیا با آن مناراس  ندارد؛ اما اگد هنند و روایات دست  اسبز هه عمو و دای  و خاله ارث را بین خودشبان سیسیی م 

عموا اه   بائ یی هه پسد0شودا دو حالز ووود دارد: بائ  شویی هه ابالق روایات دست  سوم شام  ردض ما یی م 
شود و ارث به خاله یا هند؛ در این صورت عمو ا  ارث م دوم م وارث باشد و اه نباشدا عمو را ا  ارث م دوم م 

عمو وارث باشببد و اون در اینجا شببود هه پسببد  بائ یی ریط در صببورس  عمو ا  ارث م دوم م 9رسببد؛ دای  م 
 شود شود  در این صورت ارث بین عمو و خاله یا دای  سیسیی م بددن عمو نم عمو وارث نیسزا مانع ارثپسد

 
 عموي ابوینی بر عموي ابی . ادلۀ اولویت پسر4

 اند: عمو  ابوین  بد عمو  اب  به ادل   ید استناد وستهریها بدا  اولویز پسد
 . قاعدۀ االقرب یمنع االبعد1. 4

شبود بد  دورسد ا  خود م سد باشبدا مانع ارثهب ا  نظد نسب ا به میز نادیکمعنا  باعده این اسبز هه ید
شببود  این باعده عالوه بد ارث در نیا سعبید م « البدباالبدب را»(  ا  این باعده به باعدۀ 421)وعفد  لنگدود ا 

 رود ابواب دیگد ریها مانند دی  عاب ها نفیها حضانز و    نیا به هار م 
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یاا ووود خویشبباوندان ببی  اولا یعن  پدر و مادر و رد ندان و رد ندان آنبد اسببال این باعده در باب ارث با
ووودد حت  دورسدین خویشاوند رسبد و بایا نم خوایدان و بدادران و رد ندان آنارث به ابوام ببی  دوم یعن  اوداد و 

 رسد یا نم یا و رد ندان آنیا و دای در ببی  دوما ارث به ابوام ببی  سوم یعن  عمو
دان ووود خویشاونرسد هه در درو  بعد بدار دارند و باووود ارداد در یک دروها ارث به ارداد  نم بور بایمین

 بدند رسد  ریط  ن و شوید با وارثان در یم  ببیات ارث م نسب  ارث به خویشاوندان سبب  نم 
سورۀ انفال اسز:  0۷سدین دلی  آی  بدا  این باعده به ادل  متعدد  ا  بدآن و سنز و عی  استناد شده اسز  مهی

ُد َوَیاَوُدوا َوَواَیُدوا َمَعکُ » نأ َبعأ یَن آَمُنوا مد ذد
َه َواله نه ال ه هد إد

َتابد ال ه ٍض رد  هد َبعأ َل  بد ُضُهیأ َأوأ َحامد َبعأ رأ
َ ُکیأ َوُأوُلو اْلأ نأ َك مد یأ َرُأوَل د

یی   ٍء َع د ُک ِّ شببَ أ  یسببتند و شببما نمودندا ا  وهاد شببما با و هددند یجدت و آوردند ایمان بعداً  هه ؛ هسببان «بد
 داناسز  ایایمه به داشتها سااوارسدند؛ خداوند میّدر خدا هه احکام  بدخ  دیگدا در خویشاوندان بدخ  نسبز به

اند  این آیه ریط اولٰ  بودن بدخ  را ثابز بد اسببال این آیه بدخ  ا  خویشبباوندان بد بدخ  دیگد در ارث میدم
 هدده و مرادییش را بیان نکدده اسز 

نه  َباَل »امام صادق)ع(:  خاا  ا  ایوباب  بدخ  روایات نیا مالک ابدبیز را بیان هدده اسبزا مانند: صب ی    إد
ابد َع د  رد  تبَ ٍی  ذد  هبُ ه  َأنه  هد  د  َرحد

لبَ اد
َمنأ ید  بد حد ذد  الده

هد  یُجد   اله اله  بد َدَب  یُکوَن  َأنأ  إد ث  َأبأ َل  َوارد َمیزد  إد هُ  الأ نأ ُجَبه مد « َری أ
منال  خویشاوند  هه در ببی  بعد  بدار بگیددا به(؛ یمانا در هتاب ع  )ع( ید 9/299ا تهذیب االحکام)بوس ا 

هشد؛ اما اگد ببی  بب   نده باشندا ببی  سو  خود م آن خویشاوند  اسز هه میداث میز را ا  راه خویشاوند  به
 هنند بعد  را م دوم م 

 ابعد دانسته شده اسز  شخص بددنارث میزا مانع به ابدب روایزا ووود وارث این در
یا ا  حوصب   این نوشتار خارج اسز نیا ووود دارد هه ارداد ید ببیه را بیان هدده؛ اما ذهد و بدرسب  آن روایاس 

 ( 00سا  0/0۷)نک: ه ین ا 
دروه باشندا بد اسال این باعده ببیه و ییدر ریه و حیوقا رددد دارا  دو سبب  بد رددد دارا  یک سب ا اگد یی

شوند )موسو  اردبی  ا ادر و خواید ابوین ا بدادر و خواید اب  ا  ارث م دوم م ووود بدهه باشبود؛ انانمیدم م 
77/590 ) 

ارث  اند هه بد عمو  اب  دربدخ  نظید شبیخ مفید یک  دیگد ا  مربادیق این باعده را پسدعمو  ابوین  دانسته
ک شود هه دارا  یتیدب اب  م شبود؛  یدا متیدب ابوین  دارا  دو سب  اسز و این موو  ابدبیز او بد ممیدم م 

 ( 995سب  سیدب اسز )
ا  ووود این ع زا حکی مذهور ثابز نیسز؛ مث  مس  هایداد اسبتدالل ایشبان این اسز هه در بدخ  مسائ  با

 رسد  اند هه ارث به بدادر اب  ماسفاق بائ هه وارث میزا پسدد بدادر ابوین  و بدادر اب  باشد  در این صورت ریها به
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ردض ارث نبددن پسدد بدادر ابوین  این اسز هه بدادر اب  بهشیخ مفید بدا  ردار ا  این ایداد گفته اسز ع ز ارث
میدم اسز   بددابدابز ارث م بددا بد هس  هه بهردض ارث م رحی  و هس  هه بهبددا ول  پسدد بدادر ابوین  بهم 

یا هسبب  هه به دو سببب  ارث ببددا بد وارثد   بنابداین ا  بین آنبدندبداببز ارث م عمو و عمو ید دو ببهامبا پسببد
 ( ۲29سا  ۲29شود )سبب  میدم م یک

دم  سبب  ووود ندارد؛  یدا اگد انین سیبودن متیدب دوسبب  بد متیدب یکپاسبخ این اسبز هه دلی   بد میدم
 شد در هار بودا بدادر ابوین  یی بد بدادر ام  میدم م 

بودن ابوین  بد اب  به این دلی  باشبد هه مالک صدق عدر  اند هه ممکن اسبز ابدبه سوویه هددهگونبدخ  این
سدبودن ارسبان و انتسبابا و بدون شک متیدب ابوین  عدرًا خابد همتدبودن واسب ه یا م کیابدبیز اسبزا خواه به

 یشببتد ا  متیدب اب  سنها یا ام سد اسببز و وهز بدابتش یی بابدب اسببز؛  یدا ارسبان و انتسببابش به میز شببدید
ماند  شودا لذا متیدب اب  باب  م شود و متیدب ام  با دلی  )اوماع( خارج م سنهاسز  بنابداین ریط مانع اب  م 

 ( 79/210اسال مس  ه م ابق باعدۀ االبدب یمنع االبعد اسز  شاید نظد شیخ مفید یی یمین باشد )نداب ا اینبد
بدادر  هه بدادر ابوین  بداواًل بد ردض هه دارا بودن دو سب  عدرًا موو  ابدبیز باشد؛ انانپاسبخ این اسبز هه 

شبود و این ریط در صبورس  اسبز هه ید دو در یک دروه باشند؛ اما در صورس  هه درو  اب  میدم بد اب  میدم م 
در درو  و وسد اسببز میدم  شببود؛ بد عکبا عدف هسبب  را ههابوین  باشببدا عدرًا سعدد سببب  باعث ابدبیز نم 

عم  گونه باشدا در وای  هه پسدسد یک سب  سیدب داشته باشد؛ ثانیًا اگد ایندارد  یداند صباح  درو  نادیکم 
کدده هب انین ادعای  نآنکه یی عم  ابوین  بد عم  اب  میدم شود؛ حالابوین  با عم  اب  وارث اسز نیا باید پسد

 عمو  ابوین  بد عمو  اب  ببق باعدۀ االبدب یمنع االبعد نیسز اسز  بنابداین سیدم پسد
 . ونت2. 4

ان ا دانند )ریض هاششده در این باب را مستفیض م ا  روایات ذهددر سبنز به روایاس  استناد شده اسز  عده
 داندم  شده را ا  نظد سندا ضعیفضمن اینکه روایات ذهد« گونه نیسز این»گوید: (  صباح  ریاض م 5/502

(  4/292ا الفقیه« )دلی  خبد صب یح منیول ا  ائمه اسزاین حکی به»گوید: بابویه م (  ابن534/ 74)بباببای ا 
 ال م اسز روایات بدرس  سند  و دالل  شوند: 

َثَنا َأُبو » عمواته:ب أ. توایوت سسوو  ُز: َحده ٍب َباَل ُب أ
َ

ٍب َو ُأمٍّ َأوأ َعیٌّ ْلد
َ

ُن َعیٍّ ْلد َدُب ابأ َما َأبأ )ع( َأی  هد
دد ال ه َباَل َأُبو َعبأ

ُه َهاَن یَ  ٍ )ع( َأنه ند َأبد  َبالد
یَن َع د ِّ بأ ند مد ْأ ُم یدد الأ َورد َعنأ َأمد عأ

َ ثد اْلأ َ ارد یعد   َعند الأ بد
َ اَق السه سبأ نأ ُیوإد َدُب مد مِّ َأبأ

ُ َیاُن َبند  اْلأ ُل َأعأ
هد َأَبا َرُسولد 

َد ال ه نه َعبأ َیٍ  إد ٍن َصارد نأ َعیأ َها مد َز بد
سًا ُثیه َباَل ود أ َتَو  َوالد تد َباَل َراسأ َعاله بد  َبند  الأ

َ
ٍ  ْلد )ص( َأُخو َأبد  َبالد هد

یهد َو ال ه
هد   ( 792و  29/725)حدعام  ا  «ُأمِّ

‘ سد اسببز یا عمو  پدر ؟پسببدعمو  پدرومادر  نادیک’امام صببادق)ع( ردمود: »گوید: ره م عمابنحسببن
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ردمود: هسان  هه پدر و ابواس اق سبیع  ا  حارث اعور بدا  ما خبد آورده هه امیدمْمنان ع  )ع( م ’عدض هددم: 
نشببسببتن خود سغیید  داد و سبب ب امام)ع( در ‘ سدند مادر واحد  دارند ا  آنان هه ریط پدر واحد  دارندا نادیک

 ‘«راست  هه عبدال ه پدر پیامبد)ص( بدادر پدرومادر  ابوبال  بود آن را ا  اشم   الل  آورد   به’ردمود: 
ّد  ا  عّ  گدرته شده اسز  عّ   یی شتد اسزا در میاب  َنَه   َنَه  این اسز هه سدآشامیدن پشزد  اَعّ   بد و ن ضبَ

ف هند سا آب ا  گ ویش پایین بدود و دوباره بنوشبد  َعّ  و َنَه  دربارۀ رضبباع نیا استعمال شبتد بعد ا  آشبامیدن سوب
ت»شبود و م  َعاله سا  77/491منظورا شود )نک: ابنبه رد ندان یک مدد ا   نان متعدد )بدادران اب ( گفته م « َبند  الأ

 ( 555و  5/297اثیدا ند )ابنگوی(؛ اما اگد مادرشان یک  و پدرشان مخت ف باشدا اخیاف م 410
اعیان ا  عین گدرته شببده اسببز  مداد ا  عیند ایا ا بسببمز ار شببمند آن اسببز  بنابداین مداد ا  اعیان بدادران  

 المْمنین ع  )ع( اسز (  عین صاریه نیا هنایه ا  امید9/2717اسز هه پسدان یک پدر و یک مادر یستند )ووید ا 
اند  اما اون در آخد امام صببادق)ع( بدادران ابوین  نسبببز به بدادران اب  ابدبیدانبد روایز داللز دارد هه 

ْال ا  ابدب عمو  بودن پسدردمودند هه عبدال ه پدر پیامبد)ص( بدادر پدرومادر  ابوبال  بود و این را در وواب سب
 اب  میدم اسز عمو  ابوین ا بد عمو  شود هه پسداندا مشخص م ابوین  نسبز به عمو  اب  ذهد هدده

(؛  یدا این 2/241شده ضعیف اسز )م یق سباوار ا اند هه روایز ذهدبدخ  بائ  برتووی ووندی توایت:
( هه ا  شیوخ وابف  اسز )عالمه 492سماعه گدرته )نجاش ا  بنم مد  بنروایز را شبیخ صبدوق ا  هتاب حسن 

بکد وناح نی  هدده هه ثیه بوده اسبز )نجاش ا بنم مد یی ا  م مدبن(  حسبن3/403 مختلف الشییهه،ح  ا 
مهاود نیا بنم مدبنخالد و ابدایییبن(  نام صفوان543ا رجال(؛ اما شبیخ بوسب  او را وابف  دانسته اسز )549

عماره را شیخ بوس  در هتاب روالش نام بدده و گفته اسز بنشود  البته حسنیک ا  هت  روال  یارز نم در یی 
(  210 ا اما ا  اصبب اب امام م مد بابد)ع( و امام وعفد صببادق)ع( بوده اسببز )سببب ان  سبدیا ا هه و  سببن

 ( 3/709اس اق سبیع  نیا ا  اص اب امام صادق)ع(ا اما سن  متعر  بوده اسز )سفدش ا اب بنیونب
 «ها معتبد نیسزعمو وارد شداخبار  هه در مورد ارث پسد»گفته اسز:  مسالکبد یمین اسبال شهید ثان  در 

 سوان استناداند هه به این روایات بد ردض ضعف سند نیا م (  اما بدخ  بائ 75/732ا مسالک االفهام)شهید ثان ا 
 ( 79/210شود )نداب ا گونه ضعف سند وبدان م اند و اینهدد؛  یدا ریها  امامیه به آن عم  هدده

سوان دروه بودن م د ردض صب ز سندا سنها در صورت ییسیدم در روایز مذهور را ب برتووی داللی توایت:
تد »پبذیدرز؛ مث  سیدم عمو  ابوین  بد عمو  اب   عبارت  َعاله نأ َبند  الأ َدُب مد مِّ َأبأ

ُ َیاُن َبند  اْلأ ن م  ق بودبد میدم« َأعأ
 ابوین  بد اب  داللز ندارد 

ْال  بودن متیدب ابوین  بد اب ا در و ووابا بد اول اگد گفته شود ممکن اسز ردمایش امام ع  )ع( راا بدون س
عمو  صورت اس اد دروها حم  هنیی؛ اما اون در این روایز امام)ع( ا  راو  خواسته هه ا  میان عمو  اب  و پسد
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ی بدیابوین  یک  را معین هند و راو  در وواب امام)ع( روایز مذهور ا  حضدت ع  )ع( را نی  هدده اسزا پ  م 
 شود عام اسز و شام  صورت اختالف دروه یی م  هه روایز

ْال  م  گوییی: اواًل ایداد  هه بد اسبتدالل به روایز وارد اسبزا یمین اسز هه سخن امام ع  )ع( را وواب س
د اسز سعمو  ابوین  ا  عمو  اب  نادیکاند هه پسداند و نتیجه گدرتههه ا  امام صادق)ع( نی  شده اسزا بدار داده

ب  ووود سالمْمنین ع  )ع(ا ب که بهسب  ووود امیدآنکه عبالا عمو  پیامبدا وارث پیامبد)ص( نبود؛ نه بهو حال
حضدت رابمه)ل(ا حت  حضدت ع  )ع( یی وارث مال پیامبد)ص( نبود و سوویه روایز ممکن نیسز؛ ثانیًا اون 

ابوین  ردد نسبز به عمو  اب  او ا  عمو  بودن پسددر روایز اسبم  ا  میداث نیسبزا بد ردض صب زا بد ابدب
المْمنین)ع( به بددن مال و میام  بنابداین منظور روایز این اسببز هه امیدارث وهات دیگد داللز داردا نه ا  وهز

 میام پیامبد)ص( اول  ا  عبال عمو  پیامبد)ص( اسز 
ُثوَن ُدوَن : »ا  امام ع  )ع( نی  هدده اسز تهذیب األحکامشبیخ بوس  در ب. توایت دیگر:  مِّ َیدد

ُ َیاُن َبند  اْلأ َأعأ
تد  َعاله کتاب من ال یحضییر  بابویه نیا در (  ابن9/521بدندا نه بدادران پدر  )مادر  ارث م و؛ بدادران پبدر«َبند  الأ

« العالتاوالد بن  االم أحق من بن  »صببورت مدسبب  نی  هدده و به این سعبید آورده اسببز: این روایز را بهالفقیه 
عالوه در این (  این روایبزا نیا بد ردض صبب ز سببندا ا  نظد دالل  یمان ایدادات روایز اول را دارد  به4/215)

ْال نشده سا مس    مذهور را شام  شود روایزا مانند روایز گذشتها ا  ارث پسد  عمو  ابوین  و عمو  اب  س
 . اجماع 3. 4

؛ سباوار ا 77/479اند )میدل اردبی  ا بد عمو  اب  را اوماع  دانستهعمو  ابوین  بسیار  ا  ریها سیدم پسد
 یده وم ه ابناندا ا ا  بد این حکی نی  اوماع هدده(  عده75/732ا مسییالیک االفهیام؛ شببهیبد ثبان ا 50/723

(  صاح  ریاض بائ  اسز هه 507( و م یق سباوار  )4/727(ا راض  میداد )5/292ادریب ح   )(ا ابن529)
بدخ  ادعا  نبود اختالف  ( 74/534نی  اوماع در حد سواسد اسببز و این اوماع مخرببص باعدۀ االبدب اسببز )

سدین (  بدخ  مهی77/502اند )مج س ا م مدسی ا ( و بدخ  نیا آن را مسب ی دانسبته24/592اند )روحان ا هدده
 ( 9/441اند )راض  یند ا دلی  را اوماع دانسته

اوماع اه منیول و اه م ر  ید دو مددود اسز؛  یدا اگد بتوان به روایات واردشده در این پاسبخ این اسز هه 
؛ 725اند هه اوماع مدره  حجز نیسز )آخوند خداسان ا باب استناد هددا این اوماع مدره  اسز و مشهور بائ 

نتوان به روایز استناد (  حت  اگد بائ  شویی هه اوماع مدره  حجز اسز یا 2/92ا خوی ا 2/492مید ا  بم ا 
(؛ اما هشف 7/2هدد و اوماع سعبد  باشبدا در صورس  اعتبار دارد هه هاشف ا  نظد معروم باشد )شبید   نجان ا 

 عمو  ابوین  بد عمو  اب  را ذهد نکددهاولویز پسد کافینظد معربوم در اینجا مشبک  اسزا  یدا ه ین  در هتاب 
( بائ  551ا الهدایةیها  بب  ا  شبیخ صبدوق نداریی  حت  شبیخ صدوق )اسبز  یمچنین ما ابالع  ا  دیدگاه ر
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بدد  بنابداین اواًل اصب  ووود اوماع و ثانیًا هشف نظد عمو ارث نم ووود م  ق عموا م  ق پسبدشبده اسبز هه با
 معروم ا  آن بسیار مشک  اسز 

 
 عموي ابوینی با مسئلۀ ارث جانشينی پيامبر)ص( . ارتباط ارث پسر5 

ْال م دح م حضبدت ع  )ع( پسد یا شود هه آعمو  ابوین  پیامبد)ص( و عبال عمو  اب  ایشان بود  حال این س
یا به وانشببین  امام ع  )ع( پب ا  عمو  ابوین  باووود عمو  اب  با اعتیاد آنبد  پسببدبودن شببیعه به ارثبائ 

 )ص( ارسبان دارد؟ عبال به خالرز عبال پب ا  پیامبدپیامبد)ص( و رد ادعا  بن 
بیز پیامبد)ص( و ینگام  هه حکومز امویان سببدنگون شببد و عباسببیان به بدرت رسببیدندا ابتدا خود را ای 

شببدن با مخالفز ع ویانا مدع  شببدند هه ینگام رح ز (؛ امبا بعبد ا  مواوه709الیدب  نبامیبدنبد )عمدا ذو 
ا داشتها عبال عمو  ایشان بوده اسزا با این دلی  هه بد  ا  پیامبد)ص( رپیامبد)ص( سنها هسب  هه است یاق ارث

رسببد  بنابداین حق عمو نم ووود عمو ارث به پسببدعمو  پیامبد و عبال عمو  پیامبد)ص( بود و باع  )ع( پسببد
رسببد  ببق این بولا ع ویان یی  حی  در رسببدا ب که به عمویش عبال م وانشببین  پیامبد)ص( به ع  )ع( نم 

 ( 2/559اند )ببدس ا عبال بدآمدهشدت در میام رد ادعا  بن د  اما ائم  شیعه در موابع متعدد بهخالرز نداشتن
بودن عمو  ابوین  در صببورت ووود عمو  اب  بدا  اثبات موروث شببدن ریها  شببیعه به ارث پسببداما بائ 

ی و متین نظید حدیث ثی ین بد بدر دالی  م کخالرز حضببدت ع  )ع( یا دیگد ائمه)ع( نبوده اسببز؛  یدا اواًل آن
دلی  حضببور یای  نیسببز؛ ثانیًا بهوالیبز حضببدت ع  )ع( و دیگد امامان)ع( ووود دارد هه نیا   به انین ادعا

هی بد حضبدت رابمه)ل( در  مان روت پیامبد)ص( وارث ایشبان حضبدت رابمه)ل( بوده اسبز  بنابداین دسز
هه در روایز سا خالرز پیامبد)ص( به ایشببان ارث بدسببد؛ انان مبنا  خود امامیها حضببدت ع  )ع( وارث نبوده

اله »یسببار ا  امام بابد)ع( آمده اسببز: بنرضببی  ُه إد
َثتأ )ع( َو اَل َورد اُل َو اَل َع د ٌّ َعبه )ص( الأ هد

وَل ال ه َث َرسببُ هد َما َورد
اَل َو ال ه

اَلَح َو َغ  )ع( السِّ َمُ )ع( َو َما َهاَن َأَخَذ َع د ٌّ ٍض َرابد َبعأ ل  بد ُضُهیأ َأوأ حامد َبعأ رأ
َ َنُه ُثیه َباَل)ع( َو ُأوُلوا اْلأ ُه َدیأ ُه َبَض  َعنأ نه

َ
اله ْلد َدُه إد یأ

تابد الّ هد  یک ا  رسول خدا)ص( ارث خدا بسیا نه عبال و نه ع  )ع( یی (؛ نه به4/297ا الفقیه بابویها)ابن «رد  هد
رث  نداشبته اسبز و بدداشبتن سبالح و دیگد اشیا  متع ق به پیامبد)ص( ا  اندا پیامبد)ص( وا رابمه)ل( وانبدده

ین پیامبد)ص( را ادا هدده اسز  س ب امام)ع( ردمود:  حامد »سو  ع  )ع( وا بدا  آن نبوده اسز هه او دد رأ
َ َو ُأوُلوا اْلأ

ٍض رد  هتابد ال هد  َبعأ ل  بد ُهیأ َأوأ ضبُ ع  )ع( مدبون به مال دنیو  بوده اسببز و بد نبددن امام (  البته ارث13)انفال: « َبعأ
اسبال روایاتا آن حضبدت بدخ  اشبیا را هه ا  ودایع نبوت بوده به ارث بدده اسبز هه سب ب به ائم  بعد ا  ایشان 

وم ه وانشببین  (  ثالثًا ا  نظد شببیعه مناصبب  و ا 7/254رسببیده؛ مانند شببمشببید و  ره و رح  و    )نک: ه ین ا 
یدن باشندا خود را سااوار رسرسبد و ائمه)ع( یدگا به این دلی  هه منتس  به پیامبد)ص( م نم پیامبد)ص( به ارث 
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اند و اندا با سردیح امام بب  ا  خودا به امامز رسیدهیای  هه داشتهدانسبتند؛ ب که بداسال شایستگ به امامز نم 
 ند ند پیامبدان بب   بودند؛ مانند یوسف پیامبد هه رداین امد دربارۀ پیامبدان یی مربداق دارد: بسیار  ا  پیامبدان رد 

بدر  رد ند بدخ  امامان یعیوب بود و یعیوب رد ند اسبب اقا و اسبب اق و اسببماعی  رد ندان ابداییی)ع( بودند  ا 
  هه رد ند نوح)ع( به پیامبد  ندسید و اگد موروث  بودا استثنا نداشزمانند امام حسن)ع( به امامز ندسیدند؛ انان

بودن خالرز پیامبد)ص( بدا  عبال شببده اسببزا اما بول به عبال ادعا  موروث بنابداین اگداه ا  بدف بن 
ارسباب   گفتهابودن ادلها به دالی  پیشووود عمو  اب  در مذی  امامیها بد ردض سمامعمو  ابوین  بابددن پسدارث

  اب  عمو  ابوین  بد عمودارد؛ ب که بد اولویز پسدبودن وانشبین  پیامبد)ص( بدا  حضدت ع  )ع( نبا موروث 
 هند بددن اموال داللز م در ارث

 
 گيرينتيجه

  شدها مدرهعمو  ابوین  بد عمو  اب  در وراثز ووود ندارد؛  یدا اواًل اوماع ادعابودن پسبددلی  معتبد  بد میدم
عمو هه دارا  درو  سد ا  میز بدار دارد؛ یداند پسدعمو نسبز به عمو در درو  دوراسز و حجیز ندارد؛ ثانیًا پسد

سد اسزا با یک سب  به میز سیدب دارد  اون ب ع نداریی هه دورسد اسزا با دو سب  و عمو هه دارا  درو  نادیک
ن یا دانیی هه ابدبیز باووود داشتبید مابور یعن  دارا  دو سبب  بودن دخالت  در ابدبیز داشبته باشد و حداب  نم 

 وایا  دیگد  هند  ضمن اینکه در بابخابد داشتن دو سب  سغیید نم داشتن دو سب  ردق هند؛ بنابداین حکی بهن
شود و بودن میدم داشته م سددلی  نادیکعمو بهارثا مانند: عاب ها حضانزا بیومیز و امثال آنا م  ق عمو بد پسد

یا ا  حیث ابدبیز سدویح بالمدوح اسببز و سدویح بالمدوح عیاًل ببیح اسببز؛ ثالثًا روایز شببدن بین آنردق بائ 
بودن ا  نظد داللزا با روایات دیگد در سعارض اسز  روایات  بودن ا  نظد سند و هامعمارها بد ردض معتبدبنحسن

 اند: مابور بد اند دسته
هندا مانند روایز یاید هناسبب  ا  امام بابد)ع( هه عمو را بیان م   روایباس  هه حکی ارث م  ق عمو و پسببد0

َک َباَل َو َعم  »   ردمود:  نأ َعمِّ َک مد َل  ببد یبَک َأوأ  َأبد
نأ یبَک مد ُن َأخد َک َأخد  ابأ نأ َعمِّ َک مد َل  بد هد َأوأ یهد َو ُأمِّ  َأبد

نأ یَک مد َک َأُخو َأبد
ُن  هد َباَل َو ابأ مِّ

ُ
یَک ْلد َک َأخد  َأبد نأ َعمِّ َک مد َل  بد یهد َأوأ بد

َ
یَک ْلد َک َأُخو َأبد یهد َباَل َو َعم   َأبد

نأ یَک مد هد َأبد یهد َو ُأمِّ  َأبد
نأ یَک مد َک َأخد  َأبد  َعمِّ

َل   ند َعمِّ َأوأ
ند ابأ َک مد َل  بد یهد َأوأ  َأبد

نأ یَک مد َک َأخد  َأبد ُن َعمِّ یهد َباَل َو ابأ بد
َ

یَک ْلد َک َأخد  َأبد ند َعمِّ
ند ابأ َک مد هد بد مِّ

ُ
یَک ْلد  «َک َأخد  َأبد

 ( 1/19)ه ین ا 
ند و اگد حکی هعمو را ذهد م در این روایبزا امام)ع( در میام بیان اسببز و احکام ارث مدسبط با عمو و پسببد

عماره بنسوان آن را با روایز حسببنهدد؛ بنابداین نم عمو  ابوین  ببا عمو  اب  متفباوت بودا ببایبد ذهد م پسببد
( اسز و داللز دارد هه 0۷سوان بائ  شبد هه این روایز سفسید آی  اولوا االرحام )انفال: عکب م سخربیص  د و بد
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  شود؛ وگدنه ردد در دروببیه و یک دروه باشبندا ابوین  بد اب  میدم م  در یم  مسبائ ا اگد ابوین  با اب  در یک
 میدما یداند اب  باشدا میدم اسز 

  روایاس  هه داللز دارد در ارث م  یًا نباید آنچه خدا میدم داشتها مْخد و آنچه مْخد داشتها میدم داشز و 9
هد »صادق)ع(: یعیوب ا  امام بنیی  استثنای  نداردا مانند روایز یونب

ُد لد ه َ مأ هد الأ هد َعَ یأ
یَن َصَ َواُت ال ه ند مد ْأ ُم یُد الأ َباَل َأمد

َد  ُثیه َبا خأ
ُ هد َعَ   اْلأ َد  َیَدیأ حأ إد َم ُثیه َضَدَب بد َما َبده َد لد

خِّ َْ َد َو اَل ُم َما َأخه َم لد
ذد  اَل ُمَیدِّ

َدُ  بَ اله ُمَتَ یِّ ُ  الأ مه
ُ ُتَها اْلأ َد َنبد َل َیا َأیه

َها عأ یِّ
َراَث َ  ود

اَلَیَ  َو الأ ود
ُتُی الأ ُه َو َوَع أ َد ال ه ُسیأ َمنأ َأخه دأ ُه َو َأخه َم ال ه ُتیأ َمنأ َبده مأ ُتیأ َبده هد َو اَل َعاَل  َلوأ ُهنأ

ُه َما َعاَل َولد   ال ه ُث َوَعَ َها ال ه َحیأ
َتَ َف اثأ  هد َو اَل اخأ

نأ َرَدائدضد ال ه ی  مد هأ ُ  رد  شببَ أ سببَ مه
ُ هد َو اَل َسَناَ َعزد اْلأ

ید ال ه هد   َناند رد  ُحکأ
دد ال ه

نأ َأمأ  ؛(1/12)ه ین ا  «ٍء مد
نچه ارتد و آحضدت ع   هه درود خدا بد او باد ردمود: حمد و س ال خداوند  را هه آنچه به سأخید انداخته پیش نم 

ود را رو  دسببز دیگد  د و گفز ا  امت  هه بعد ا  پیامبدش ارتد  سبب ب یک دسببز خپیش انداخته به سأخید نم 
سدگددان شدیدا اگد آنچه خدا میدم داشتها میدم بدارید و آنچه به سأخید انداختها به سأخید اندا یدا و والیز و وراثز 

( در سهم  هه شود و نه نیر  )عول را در وای  بدار دیید هه خداوند بدار داده اسزا نه بد ول  خدا نیر  وارد م 
هنند و امز در یی  آید و یدگا دو نفد در حکی خدا با یی اختالف پیدا نم خبداونبد بدا  وارثبان بدار داده پیش م 

 هنند     امد  ا  خدا با یی ودال نم 
در این روایز وراثز و والیز وداگانه ذهد شبده اسز و معنایش این اسز هه باید حساب این دو را ا  یی ودا 

در والیزا حضببدت ع  )ع( بد عبال میدم اسببزا و نباید عبال را بد ع  )ع( میدم داشببزا اما در وراثز  هدد 
ا  هه خداوند در آی  اولو االرحام ردمودها عم  هدد  هدام بد رابمه)ل( میدم نیستند و در ارث باید ببق باعدهیی 

 عماره باشد  بنسواند بیان  بدا  روایز حسناین روایز یی م 
مج سبب ا م مدبابدبددن حضببدت ع  )ع( دلی  خاص دارد )نک:   روایباس  هبه داللز دارد بد اینکه ارث9

عماره ارث ببددا این حکی مختص بن(؛ بنابداین بد ردض هه حضبدت ع  )ع( ببق روایز حسن990و  010/990
عمو دارد سخریص  د و ید ق پسدبودن م  ق عمو بد م  سوان روایات عام  را هه داللز بد میدمایشان اسز و نم 

 عمو  ابوین  را بد عمو  اب  میدم داشز پسد
ب  بین گفته یی  ارسباووود عمو  اب  داللز هندا به دالی  پیشبد ردض هه ادله بد ارث پسببدعمو  ابوین  با

 آن و اعتیاد امامیه به وانشین  حضدت ع  )ع( بعد ا  پیامبد)ص( ووود ندارد 
  

 منابع

 یمقرآن کر 
اولا سهدان: مْسس  ال بع و النشد التابعه ااپ ادرر الفوائد فی الحاشیی  علی الفرائدحسبینا بنخداسبان ا م مدهاظیآخوند 
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 ق  7470لو ار  الثیار  و االرشاد االسالم ا 
 ق  7473ا اولا بی: مْسس  امام یاد )ع(ا ااپالمقنعع  ا م مدبنبابویها ابن

   ق7472اولا بی: مْسس  امام یاد )ع(ا ااپ االهدایة فی االصول و الفروع: هدایة المتهلمین________________ا 
 ق 7475دوما بی: درتد انتشارات اسالم ا ااپ امن ال یحضر  الفقیههتاب ا ________________

  سا ب انای یاولا بی: اسماعو االثدا ااپ ثیال د  یغد  ر  یم مدا النهابنمبارک دایاثابن 
 ق 7470 ا دوما بی: درتد انتشارات اسالمااپ ا الفتاو دیلت د  احمدا السدائد ال اوم مدبن بایادرابن
اولا بی: مْسس  امام ا ااپسر یح احمد عبدالغفور ع اربه ،غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروعع  ا  یدها حما بنابن

 ق  7471صادق)ع(ا 
شارات : درتد انتاولا بیس ییق مجتب  عداب ا ااپبه االمهذب البارع فی شرح المختصر النافعم مدا رهد ح  ا احمدبنابن

   ق7401اسالم ا 
 ق  7474سوما بیدوت: دار الرادرا ااپ السان الهربمکدما منظورا م مدبنابن

 ق  7473ر راه حقا اولا بی: مْسس  دااپ ارسالة فی االرثا اراه ا م مدع  
 ق  7472البیز)ع(ا اولا بی: آلااپ انقد الرجالحسینا بنسفدش ا مر ف 

   7595اولا سهدان: گنج دانشا ااپ اترمینولوژی حقوقوعفد  لنگدود ا م مدوعفدا 
 ق  7470ا اولا بیدوت: دارالع ی ل مالیینااپ االصحاح: تاج اللغة و صحاح الهربیةا حمادبنووید ا اسماعی 

 ق  7409البیز)ع(ا بی: آل اولاااپ ،تفصیل وسائل الشیهة إلی تحصیل مسائل الشریهةحسنا حدعام  ا م مدبن
   7532بی: عدرانا  اولاا ااپاجود التقریرات خوی ا ابوالیاسیا

 ق  7472ا اولا بی: دارالکتابااپ افقه الصادق علیه السالمروحان ا م مدصادقا 
  سیدید سید رضا پیغمبدپور هاشان ا ااپ اولا بی: مْسسبه انظام اإلرث فی الشریهة اإلسالمیة الغراءسب ان  سبدیا ا وعفدا 

 ق  7473امام صادق)ع(ا 
 ق  7475ال ه سباوار ا اهارما بی: درتد آیزااپ امهذب ااالحکام فی بیان الحالل و الحرامسباوار ا عبداالع  ا 

 ق  7479پددا ا اولا بی: مْسس  پژویش  رأ پددا ا ااپس ییق مْسس  پژویش  رأ به اکتاب نکاحموس ا شبید   نجان ا 
 ق  7471دوما بی: درتد انتشارات اسالم ا ااپ االدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیة ،مک شهید اولا م مدبن

 ق  0001ردوش  داور ا اولا بی: هتابااپ االدمشقیةالروضة البهیة فی شرح اللمهة ع  ا بنالدینشهید ثان ا  ین
اولا بی: س ییق گدوه پژویش معارف اسالم ا ااپبه امسیالک االفهام الی تنقی  شرایع االسالم_________________ا 
 ق  0009مْسس  المعارف االسالمی ا 

ا سربب یح عبال بواان  و ع   آخوند به اجواهر الکالم فی شییرح شییرائع اإلسییالما بابدبنووایدا م مدحسببنصبباح 
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 ق  7404یفتیا بیدوت: دار إحیاء التداث العدب ا ااپ
ا بی: اولا ااپمند و دیگدانسربب یح م مد بهدهبه اریاض المسییائل فی تحقیا األحکام بالدالئلم مدا بنا ع  بباببای 

 ق  7472ا البیز)ع(آل
 ق  7479س ییق شیخ ابداییی بهادر  و شیخ م مد یاد ا بی: داراالسو ا به ااالحتجاجع  ا ببدس ا احمدبن
 ق  7590ا اولا سهدان: دارالکت  اإلسالمی ااپ ااالستبصار فیما اختلف من االخبارحسنا بوس ا م مدبن

 ق  7401سهدان: دارالکت  اإلسالمی ا  اهارماا ااپتهذیب االحکام_________________ا 
سوما بی: درتد انتشارات سر یح وواد بیوم  اصفهان ا ااپبه ارجال الشیی  الووسیی: االبواب__ا _______________

 ق  7421اسالم ا 
 ق  7521سوما سهدان: المکتب  المدسضوی  إلحیاء اآلثار الجعفدی ا ااپ االمبسوط فی فقه االمامیة_________________ا 

 ق  7475اولا بی: درتد انتشارات اسالم ا ااپ امهرفة الحالل و الحرامقواعد االلحکام فی یوسفا بنعالمه ح  ا حسن
 ق  7475بی: درتد انتشارات اسالم ا  ا ااپ دومامختلف الشیهة فی أحکام الشریهة_________________ا 

 م 7911دوما بغداد: وامعها ا ااپالهباسیون األوائلعمدا راروقا 
اولا بی: ا ااپهمد سر یح سید عبدال  یف حسین  هوهبه االتنقی  الرائع لمختصر الشرائععبدال ها راضب  میدادا میدادبن

 ق 7404ال ه مدعش  نجف ا هتابخان  آیز
 ق  7479اولا بی: درتد انتشارات اسالم ا ااپ اکشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکامحسنا راض  یند ا م مدبن

اولا اصفهان: هتابخان  امام الدین حسبین  اصبفهان ا ااپسرب یح ضبیاءبه االوافیمدسضب ا شباهریض هاشبان ا م مدبن
 ق  7409امیدالمْمنین ع  )ع(ا 

 ق  7401اهارما سهدان: دارالکت  اإلسالمی ا اهبد غفار ا ااپسر یح ع  به االکافییعیوبا ه ین ا م مدبن
اولا بیدوت: مْسبس  ااپ ار أخبار االئمة االطهار علیهم السیالمبحار االنوار الجامهة لدرا م مدسی بنمج سب ا م مدبابد

 ق  7470ا ال بع و النشد
سر یح سیدحسین موسو  هدمان  و به اروضیة المتقین فی شیرح من ال یحضر  الفقیهمیربودع  ا بنسی مج سب ا م مد

 ق  7409ا اسالم  هوشانبوردوما بی: مْسس  ردینگ دیگدانا ااپ
وما دا ااپسر یح عبدال سین م مدع   بیالبه اشیرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،حسبنوعفدبنم یق ح  ا 

 ق  7402بی: اسماعی یانا 
 ق  7425ا اولا بی: درتد انتشارات اسالم ااپ اکفایة األحکاما م مدمْمنم یق سباوار ا م مدبابدبن

  .ق7427ا دار الجواد-ااپ دییا بیدوت: دار التیار الجدید ،الخمسةالفقه علی المذاهب  ،مغنیها م مدوواد
   ق0009اولا بی: هنگدۀ وهان  یاارۀ شیخ مفیدا ااپ االمقنهةم مدا م مدبن، مفید
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سربب یح آبامجتب  عداب  و دیگدانا به امجمع الفائدة و البرهان فی شییرح إرشییاد اال هانم مدا میبدل اردبی  ا احمدبن
 ق  7405اولا بی: درتد انتشارات اسالم ا ااپ

 ق  7450بی: احیاء الکت  االسالمی ا  اولاا ااپالقوانین المحکمه فی االصولم مدحسنا بنمید ا  بم ا ابوالیاسی
موس  شبید   نجان ا بی: درتد سرب یح سیدبه ،رجال النجاشیی: فهرسیأ أسیماء مصینفی الشییهةا ع  نجاشب ا احمدبن

 ق  7401انتشارات اسالم ا 
 ق  7473البیز)ع(ا اولا بی: آلااپ امستند الشیهة فی أحکام الشریهةم مدمهد ا نداب ا احمدبن

سر یح ومع  به االبیأ)ع(موسوعة الفقه اإلسالمی طبقا لمذهب أهلیاشبم  شایدود ا م مود و ومع  ا  پژویشگدانا 
ا بیز)ع(ا بی: مْسس  دائد المعارف ریه اسالم  بد مذی  ای اولا ااپن مْسبس  دائد  المعارف ریه اسالم ا  پژویشبگدا

 ق  7425


