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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.
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چکیده
وارث به نسبب و سببب سیسبیی م شبود وارث نسب سه ببیه دارد هه باووود ردد ا ببی بب به یی یک ا ارداد ببی بعد
ارث نم رسببد در ید ببیه نیا ارداد دارا درو نادیکسد و واس ب همتدا ارد داد دارا واس ب بیشببتد سا میز را ا ارث م دوم

م هنند ریها امامیه بائ اند درصورس هه وارث میز یک عمو اب و یک پسدعمو ابوین باشدا ارث به پسدعمو ابوین

م رسبد و عمو اب ا ارث م دوم م شود بدخ آن را ببق باعده و بهدلی ابدببودن پسدعمو ابوین به میز و بدخ آن
بدخالف
را بدخالف باعده و بهدلی خاص م دانند در این میاله ادل ذهدشده بد این بولا بدرس و اثبات م شود هه این حکی
د
باعده اسببز و امکان ارثبددن عمو اب باووود پسببدعمو ابوین ووود دارد؛ سبب ب به شبببه ارسبان این حکی با مسبب
موروث بودن خالرز پاسخ داده م شود .
واژگان كليدي :ارثا عمو اب ا پسدعمو ابوین ا باعدۀ االبدب یمنع االبعد.

ابراهیمی و کالنتری خلیل آباد ،تأملی بر ارث پسرعموی ابوینی باوجود عموی ابی از دیدگاه امامیه
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مقدمه
َ
َ
ُ
أ
َ
ُ
ُ
َ
در بدآن و سنز سهی یدیک ا وارثان بهبور دبیق مشخص شده اسز و ببق آی « َوأولو اْل أرح دام َب أعض ُه أی أ أول دب َب أعض
ٍ
ه
َ
اب ال ده» (انفال )0۷ :ارداد هه ا نظد ببیه و دروه به میز نادیکسدندا سبباید ارداد را هه ا ل اا این دو
در دهتب د
ویژگ دورسدندا ا ارث م دوم م هنند؛ اما در ریه امامیه و بهسبع آن در حیوق موضببوعه در مادۀ  959آمده اسببز:

«درصبورس هه وارث متورا عمو اب و پسدعمو ابوین باشدا ارث به پسدعمو ابوین داده م شود و عمو اب
ً
ا ارث م دوم م شبود » این در حال اسز هه پسدعمو در درو بعد ا عمو بدار دارد بنابداین ال م اسز اوال ادل
ً
ریها بد م دومبودن عمو اب بدرس ب شببود؛ ثانیا ارسبان بین این حکی و موروث بودن خالرز هه ادعا عباسببیان
بوده اسزا مشخص شود
مداد ا عمو اب یا پدر ا بدادر پدر اسببز هه مادرشببان متفاوت ول پدرشببان یک اسببز عمو ابوین یا
پدرومادر ا بدادر پدر اسبز هه پدر و مادرشبان یک اسبز و مداد ا پسبدعمو ابوین اوالد ذهور این عمو اسز
عمو ام یا مادر به بدادر پدر گفته م شود هه پدرشان متفاوت اسزا ول مادرشان یک اسز
 .1دیدگاه فقهاي اماميه
ریها امامیه بائ اند هه باووود پسببدعمو ابوین به عمو اب ارث نم رسببد؛ ول دربارۀ ع ز ارث پسببدعمو
ابوین دو نظد دارند:
 0بدخ بائ اند هه ع ز ارث پسبدعمو ابوین این اسز هه او ا عمو اب به میز نادیکسد اسز بنابداین
ارثبددن او ببق باعدۀ «االبدب یمنع االبعد» بالمانع اسببز شببیخ مفید گفته اسببز« :دلی ارثبددن پسببدعمو
ابوین این اسبز هه به دو سب به میز نادیک اسزا درحال هه عمو اب با یک سب سیدب دارد » (مفیدا ۲29
سا  )۲29شیخ صدوق نیا گفته اسز« :دلی ارثبددن پسدعمو ابوین این اسز هه او بین هالل اب و هالل ام را
ومع هدده اسز (ابنبابویها الفقیها 292/4؛ یموا المقنعا )300
 9بدخ بائ اند هه این استثنا سعبد اسز (ابنادریبا )247/5
اما بانون مدن دربارۀ سعبد یا ببق باعدهبودن این حکی ساهز اسز
مادۀ  959میدر م هند« :باووود اعمام یا اخوال اوالد آنیا ارث نم بدند؛ مگد در صببورت ان رببار وارث به
یک پسبدعمو ابوین با یک عمو اب سنها هه ریط در این صبورت پسدعموا عمو را ا ارث م دوم م هند؛ لیکن
اگد با پسد عمو ابوین دای یا خاله باشدا یا اعمام متعدد باشندا ولو اب سنهاا پسدعمو ارث نم بدد»
ردق این دو بول این اسببز هه اگد بداسببال سع ی ذهدشببدها این حکی ببق باعده باشببدا امکان س بدایز حکی
مذهور در روایات به مسبائ مشابه ووود دارد؛ مث وای هه وارث میز پسددای ابوین و دای اب باشد هه در این
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صبورت ارث به پسبددای ابوین م رسد؛ اما اگد حکی مذهور سعبد باشدا به خابد اینکه این حکی خالف باعده
اسزا باید به مورد مذهور در نص یا م

وراق در اوماع اهتفا هدد و امکان سدایز آن به مسائ مشابه ووود ندارد

ریها ای سببنز معتیدندا اگد وارث عمو اب و پسببدعمو ابوین باشببدا ارث به عمو اب م رسببدا نه
پسدعمو ابوین (مغنیها )333/2
 .2حکم فرض تغيير صورتمسئله
ً
در ریه و حیوق دربارۀ اینکه آیا حتما باید یک عمو و یک پسدعمو باشد یا در صورت متعددبودن یدیک نیا این حکی
صبادق اسبز یا خید و نیا دربارۀ اینکه اگد با عمو و پسبد عمو وارثان دیگد باشندا حکی ثابز اسز یا سغیید م هندا
اختالفنظد ووود دارد
در بانون مدن ا مادۀ  959حکی را من رد به صورت اوتماع عمو اب و پسدعمو ابوین دانسته و سعمیی آن
به صبورت سعدد یدیک یا صورت اوتماع عمه و دای و خال اب با پسدعمو یا اوتماع دای اب با پسد یا دختدعمه و
دای و خال ابوین و را منتف دانسته اسز
مس ه صورتیا مخت ف دارد هه ذهد یم آنیا در اینجا ممکن نیسز به پنج صورت ه اشاره م شود:
صووت اول :وارث عمو اب و پسدعمو ابوین باشدا اما عمو یا پسدعمو یا ید دو اند نفد باشند حال آیا
در این صورت یی پسد یا پسدان عمو ابوین بد عمو یا عمویا اب میدم م شوند یا خید؟
عالمه ح گفته اسببز هه اگد یک متعدد شببودا حکی سغیید م هند و عمو اب حاو پسببدعمو م شببود
(قواعد االحکاما  )713/2اما عدها گفتهاند هه در ردض سعدد نیا پسببدعمو بد عمو میدم م شببود (شببهید اولا
الدروسا  )559/2شبهید ثان گفته اسز این عده سه دلی دارند 0« :میتض بدا سیدم پسدعمو در صورت سعدد
نیا مووود اسبز و آن ووود پسبدعمو ابوین در هنار عمو اب اسبز اگد پسدعمو واحد مانع عمو شودا پب
پسببدعمو متعدد به بدیق اول ٰ مانع م شببود؛ یدا اسببباب هه سببب سیدم م شببوندا متعدد م شببوند؛  9سببب
ارثبددن دو عمو و بیشتدا عموبودن اسز و ووود پسدعمو مانع این سب اسز و مانع یک ا دو سب هه در عدض
ییاندا مانع دیگد نیا یسببز؛  9ه م ’ابن العی‘ بهدلی اینکه ابن به عی اضبباره شببدها مفید عموم اسببز و یم
ردوض را شام م شود» (شهید ثان ا مسالک االفهاما )739/75
بد ید سبه دلی اشبکال وارد شبده اسبز 0 :شباید پسبدعمو با بید وحدتا میتض (حاو ) باشدا نه بهبور
م ق در صببورت اس اد اگد سببب نفب عنوان پسببدعمو ابوین باشببدا در صببورت متعددبودن نیا سببب متعدد
خواید بود؛ اما اگد سبب عنوان مده ا پسبدعمو و بید وحدت باشبدا در صبورت سعددا سب منتف م شود نه
ً
اینکه متعدد شبود؛  9مانعبودن پسبدعمو یی ممکن اسز صدرا در صورت وحدت سب باشدا نه در صورت سعدد
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آن؛  9در نربوصا مفدد مضار ووود ندارد سا مفید عموم باشد یدا در روایات آمده اسز« :اعیان بن االم » هه
شام صورت سعدد نیا م شود (نداب ا )525/79
بدخ گفته اند مدرک من رببد در اوماع اسببز و اون این حکی خالف اص ب اسببزا بد م

وراق هه ووود

پسببدعمو ابوین سنها با عمو اب سنهاسببزا اهتفا م شببود و در صببورتیا دیگد به باعدۀ االبدب یمنع االبعد
مداوعه م شود و اوماع داللز لفظ ندارد سا به ابالق آن بدا صورتیا سعدد عمو و پسدعمو سمسک شود یا ا
آن خروصیز الغا شود؛ اما اگد ییین هددیی هه ردب بین وحدت و سعدد ووود نداردا ال اق صورت سعدد به وحدت
ص یح اسزا و این یی بعید نیسز (یاشم شایدود ا )255/9
صوووت دو :گای در هنار عمو اب و پسببدعمو ابوین ا وج یا ووه یی وارث یسببتند در این صببورت
شهید ثان گفته اسز :اون ن و شوید مانع ارث یی هب در یی یک ا ببیات نم شوندا مانع ارث پسدعمو یی
نم شبوند؛ یدا میتضب بدا سدویح ووود دارد (شهید ثان ا مسالک االفهاما  )739/75در این صورت ابتدا سهی
ن یا شوید داده م شود و بعد سک یف بیی وراث روشن م شود اما هسان هه بائ اند در خدوج ا نص باید به بدر
متیین اهتفا هددا در این صورت یی پسدعمو ابوین را حاو عمو اب م دانند
ً
صووت ووو  :گای بهوا عمو هه مذهد اسبزا عمه یا بهوا پسبدعموا پسدعمه بدار م گیدد مثال وارث
میز عمو اب و پسدعم ابوین اسز یا پسدعمو ابوین و عم اب اسز یا عم اب و پسدعم ابوین اسز
بدخ گفتبهانبد :اگد ببه وا عمو اب ا عم اب باشببدا حکی سغیید م هند؛ یعن ارث به عمه م رسببدا نه
پسبدعمو؛ یدا اوماع بد مسب اوتماع عمو اب و پسبدعمو ابوین صورت گدرتها نه مس دیگد (ابنادریبا
 )247/5بهعبارتدیگد حکی در دلی مختص به عمو اسز و ال اق عمه به عمو نیا مند دلی اسز هه ووود ندارد
امبا شببیخ بوسبب ببائب اسببز هه اگد بهوا عموا عمه بدار گیددا حکی سغیید نم هندا یدا عمو و عمه در
سبب بودن اشتداک دارند (نک :بوس ا االستبصارا  )710/4شهید ثان ع ز مشتدکبودن این دو را اینگونه سفسید
هدده اسببز« :اون در اصبب ارثبددن مشببتدکانبد و در یبک ببیه و دروه بدار دارند و ید دو ر الجم ه حاو
م شوند بنابداین نباید حکی آنیا سغیید هند » (شهید ثان ا الروضة البهیةا )39/2
اشبکال اسبتدالل ایشبان این اسبز هه اشتداک در سب بودن مال م با اشتداک در مانعبودن نیسز؛ اون ممکن
اسبز یک ا دو مسب مدخ یت در ممنوعیز داشته باشد هه دیگد نداشته باشد بنابداین با سغیید مدد به ن حکی
ثابز نم ماند؛ بهخروص اگد سغیید مدد به ن در بدف مانعا یعن پسدعموا باشد ا بدر روایات نیا شام

نان

نم شود (نداب ا )525/79
ً
پسد
صوت چهات  :گای درو یک بدف متفاوت اسز؛ مثال بهوا عمو پسدعمو اسز یا بهوا پسدعموا د

پسد پسدعمو ارث نم بدد
پسبدعمو اسز شهید ثان در مسالک گفته اسز ابو این اسز هه حکی سغیید م هند و د
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()739/75
ً
شبباید دلی ایشببان این باشببد هه حکی در روایز به عنوان عمو سع ق گدرته اسببز و عمو ب عا شببام پسببدعمو
پسد پسدعمو نم شود
نم شود یا پسدعمو شام
د
ً
پسبد پسببدعمو یی حیییتا پسبدعمو ابالق م شببودا درسبز نیسببز؛ یدا ادل مسب ه شببام آن
اگد بگویند به د
نم شود و دلی خاص دیگد یی ووود ندارد (نداب ا )524/79

صوت پنجم :گای در هنار عمو اب و پسدعمو ابوین دای یا خاله یا ید دو یستند یعن در هنار عمو و
پسدعمو ردد اسز هه ونسش ا مانع و ممنوع نیسزا درخروص این مس ه ریها دیدگاهیا متفاوس دارند:
دیدگاه اول :پسدعمو ا ارث م دوم م شود و ارث به عمو و دای م رسد؛ بدینسان هه به عمو دوبدابد دای یا
خاله داده م شبود یدا عمو سبهی پدر را م بدد و دای یا خاله سهی مادر را (یمانا  )523/79این بول در مختلف
الشییهه (عالمه ح ا  )43/9به عمادالدین ببد نسبز داده شده و در سرائر (ابنادریبا )247/5ا شرائع االسالم
(م یق ح ا )24/4ا قواعد االحکام (عالمه ح ا )10/5ا الدروس الشییرعیه (شببهید اولا  )559/2و مسییالک
االفهام (شبهید ثان ا  )797/75پذیدرته شبده اسبز شهید ثان (یمانا  )790و بعدیا راض نداب آن را به ومهور
متأخدان نسبز دادهاند ()524/79
ادل ایشان به این بدار اسز:
 0پسببدعمو بهوسببی دای یا خاله ا ارث م دوم م شببود و وبت او م دوم شببودا مانع ارثبددن عمو منتف
م شود؛ بنابداین عمو با دای یا خاله ارث م بدد (یاشم شایدود ا )259/9
ُ َ َ
ه
ُ ُ أَ َ
َ
اب ال ده» (انفال )13 :باعده این اسز هه نباید
 9بد اسال آی شدیف « َوأولو اْل أرح دام َب أعض ُه أی أ أول ب َب أع
ض در دهت د
د ٍ
خالف باعده نیسز و در
باووود خویشاوند نادیکسدا دورسد ارث ببدد اما بهدلی نص و اوماعا اارها وا عم بد د
انین موبعیت باید به م

وراق یا نص اهتفا هدد پب سببدایز حکی به مسببائ دیگد وایا نیسببز (سببباوار ا

)729/50
 9ابالق روایاس هه داللز دارد عمو و دای در یم حاالت در ارث شدیکاندا اینجا حاهی اسز؛ انانهه در
َ َ َ َ أ ُ أ َ َ َ َ
َه َ َ
َ
َ
خبد سب م بنم د ا امام صبادق(ع) آمده اسز« :أن ُه بال :در أابن ع ٍّی َو خال ٍ بال ال َمال دل خال د ا َو بال در أابن ع ٍّی َو
د
َ َ
َ َ أ ُ أ َ
َ َ َ َ ه َ د أ ُ َ ِّ أ ُ أ َ
َ
َ
خب ٍالا ببال ال َمال دل خ دالا َو بال در أابن ع ٍّی َو أابن خال ٍ ا بال دل ذه دد دمث حظ اْلنث َی أین؛ امام صببادق(ع) در حدیث در
د
د
د
مورد پسبدعمو و دای ردمود :یم مال ا دآن خاله اسبز و دربارۀ پسدعمو و دای گفز :یم مال ا آن دای اسز و
ه َ أ ُ َ ِّ أ ُ أ َ
دربارۀ پسبدعمو و پسبدخاله گفز ’ :دل ذه دد دمث حظ اْلنث َی أین‘ (نساء( »)00:حدعام ا  )795/29این روایز ابالق
دارد و شام م ب ث هه عمو اب حضور دارد یی م شود (سباوار ا )729/50
دلی اینکه این روایز به خبد سوصبیف شبده این اسبز هه در سند آن عمدانبنموس ووود دارد هه سوثیق نشده
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اسز یمچنین در آن حسنبنظدیف ووود دارد هه او یی سوثیق نشدها یداند پدرش ثیه اسز یمچنین در سند آن
س م بنم د اسز هه سوثیق نشده اسز؛ اما داللتش هام اسزا یدا ابالق دارد (اراه ا )790
 0پسدعمو وبت حاو عمو م شود هه ارث ببدد و ردض ما این اسز هه و ا ارث م دوم م شودا انانهه
اگد پسبدعمو باس یا هارد بودا حاو نم شبد؛ بنابداین حاو نخواید بود ضبمن اینکه آنچه با دلی ثابز شدها
م دومشبدن عمو سوسبط پسد عمو اسز سا اینکه خودش مال را ببدد؛ اما اینکه او حاو عمو شود سا مال را دیگد ا
مث دای ببددا دلی ندارد بنابداین دلی بد حاو بودن پسدعمو بدا عمو نیسز و بد اسال باعدها عمو یی ارث
خواید بدد؛ یعن دوسوم به عمو و یکسوم به دای داده م شود (یموا 002سا)021
ایداد این دلی این اسز هه شدن حاو بودن ارثبد نیسز؛ یدا اگد ارثبددن شدن بودا بدادران حاو د مادر
نم شدند (راض میدادا )722/4
دیدگاه دو  :بدخ بائ اند عمو اب و پسدعمو ابوین ید دو ا ارث م دوم م شوند و مال به دای یا خاله
یا ید دو داده م شبود شبهید اول این بول را به سبدیدالدین م مود حمر نسبز داده اسز (الدروسا )551/2
ً
دلی این بول انین م دح شبده اسز هه اوال عمو بهوسی پسدعموا و پسدعمو بهوسی دای یا خاله ا ارث م دوم
ً
م شبود (ابنرهد ح ا )593/4؛ ثانیا خبد سب مه بد م دومشبدن پسبدعمو بهوسی دای یا خاله داللز دارد پب
هس هه ا او ضعیفسد اسز (عمو) در م دومشدن اولویز دارد
ایداد اسبتدالل اول این اسز هه پسدعمو بهبور م ق عمو را ا ارث م دوم نم هند؛ ب که اگد ارثبد باشدا او
را م دوم م سبا د و اگد ارث نبددا مانع دیگدان نم شبود در اینجا نیا ردض این اسبز هه او ا ارث بهوسی دای
م دوم اسز؛ بنابداین نم سواند عمو را ا ارث م دوم هند دیگد اینکه انین استدالل بیشتد شبیه بیال و است سان
اولویز پسدعمو بد عمو در ارثبددنا مال م با اولویز او بد عمو در یم
اسبز ایداد استدالل دوم یی این اسز هه
د

احکام نیسبز به یمین دلی هس بائ نیسز هه اگد دای یا خاله با عمو اب ومع شدندا عمو م دوم م شود؛

در حال هه اگد اولویز سام بودا در ردض مذهور نیا باید م دوم م شد (روحان ا  592/24سا )594
دیدگاه وو  :مال بدا پسدعمو سنهاسز این احتمال را عالمه در مختلف الشیهه م دح هدده اسز ()43/9
امد ییعدضا مانع دیگد نیا
سوضببیح اینکبه عمو و دای در یک مدسبه و در عدض یی بدار دارند و مانع یک ا دو د
یسز؛ و اال این دو در عدض یی نخوایند بود (ابن رهد ح ا )599/4

وواب عالمه ح به این احتمال این اسببز هه عمو و دای بد اسببال دلی ریط در اصبب ارثبددن و در مدسبه
بایی مسباو اندا نه در یم احکام به عبارس این اسبتدالل بیال امور اعتبار شدع با ع و موانع سکوین اسز
هه رسبادش روشبن اسز (یاشم شایدود ا )259/9؛ یدا ممکن اسز امد م کوم به حکم باشد هه مساو
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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بد سبدلا یعن بدادرانا حاو پدر نیا م شبدندا یدا پدر و مادر در دروه مساو اند؛ در حال هه حاو مادر
حاو پدر نخواید بود (راض میدادا )722/4
عالوه بد این دلی نداریی هه پسبدعمو حاو دای شبود؛ ب که بدعکبا دلی داریی هه دای حاو پسدعمو
م شود انان هه در خبد س م بنم د آمده اسز
دیدگاه چهات  :مال بدا خاله و پسببدعمو اس بز این بول را شببهید اول به شببیخ معینالدین مرببد (دروسا
)551/2ا و عالمه در مختلف الشیهه به ب

الدین راوند ( )43/9نسبز داده اسز صاح وواید نیا آن را بو

دانسببتها ید اند اعتداف هدده همتد رییه به آن حکی هدده اسببز دلی ایشببان این اسببز هه میتض ب ا یعن ووود
پسبدعموا بدا م دومبودن عمو ا ارث مووود اسز و مانع یی مفیود اسز بدا م دومشدن دای و پسدعمو یی
بدیقاول پسدعمو مانع نخواید بودا یداند پسدعمو
میتضب مووود نیسز؛ یدا عمو مانع دای نیسز بنابداین به د
در اینجا بد عمو در ارث اولویز دارد (صبباح ووایدا  )719/59یمچنین بدا اینکه ریط در صببورس پسببدعمو
باووود دای ا ارث م دوم م شبود هه در درو او ا بدف عمویا هسب نباشد؛ اما باووود یک ا آنیا نم سوان
گفز هه پسبدعمو باووود دای ا ارث م دوم شده اسز او ریط بهوسی هس ا ارث م دوم م شود هه ا بدف
عمو باشبد؛ یدا نربی ارث او را م گیددا به خالف دای ؛ یدا سهی او با بودن یا نبودن پسدعمو سغیید نم هند و
حال آنکه حج سنها با گدرتن نربی م جوب م یق م شبودا نه با آنچه ا دیگد م گیدد (شهید ثان ا مسالک
االفهاما )797/75
ً
ایداد دلی اول این اسبز هه اوال این بیال اسز و بیال باب اسز بهعالوها ال مهاش این اسز هه یدگاه دای
با پسدعمو باشد و عمو نباشدا پسد عمو حاو او شود؛ در حال هه احد به این بائ نیسز (یاشم شایدود ا
ً
)259/9؛ ثانیا م دومشدن عمو سوسط پسدعمو دلی بد این نیسز هه پسدعمو بد عمو در یمهوا اولویز دارد؛ حت
در م دومنشبدن بهوسبی دای و خالها درحال هه دلی بد م دومشبدن او داللز دارد هه شام مس مفدوض نیا
َ َ
ُ
ُ ُ أَ َ
م شببود اشببکال دلی دوم این اسببز هه ما یی دلی خاص (روایات) و یی دلی عام « َوأولو اْل أرح دام َب أعض ب ُه أی أ أول
دب َب أعض» (انفال )13 :داریی هه پسببدعمو باووود دای ا ارث م دوم م شببود ابالق این ادله یمچنین صببورس را
ٍ
شام م شود هه ا ناحی عمویا وارث باشد و سخریص دادن حکی به وضعیت هه عموی نباشدا بدون دلی اسز
(روحان ا 592/24؛ سباوار ا )729/50
 .3مقتضاي ادله
ً
ً
اگد دلی سیدم پسبدعمو ابوین بد عمو اب صبدرا اوماع باشبدا باید به بدر متیین اهتفا هدد و صبدرا در صورت
اوتماع عمو و پسببدعمو به سیدم پسببدعمو حکی هدد و در دیگد موارد پنجگانها اولویز ابدب را مبنا حکی بدار داد؛
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یدا اوماع دلی لب اسز و نم سوان به ابالق آن سمسک هدد و آن را به وضعیز سعدد سدایز داد
ً
اما اگد دلی صبدرا روایات باشبدا ممکن اسبز عدف در صبورت سعدد یدیک ا بدرین با الغا خرببوصیزا
پسدعمو را حاو عمو بداند و ردب بین واحد یا متعددبودن عمو یا پسدعمو نباشد یمچنین ردب بین ووودداشتن
یا نداشبتن ن یا شوید نباشد؛ یدا ن و شوید با یم ببیات ومع م شوند بنابداین در این دو صورت نیا پسدعمو
پسد پسدعمو باشدا یا بهوا د عمو عم اب باشدا سدایزدادن حکی
مانع عمو خواید بود؛ اما اگد بهوا د پسبدعموا د
روایز مست ام دلی معتبد یا اولویز ب ع اسز هه در اینجا ووود ندارد
اما در صببورس هه با پسببد عمو ابوین و عمو اب ا خاله یا دای یا ید دو باشببدا باید روایات را بدرس ب هدد
روایات سه دستهاند :دست اول به ابالبشان داللز دارند هه عمو و دای یا خاله ارث م بدند؛ مث ص ی

ابوبرید

هه در آن آمده اسبز« :ل عی الث ثان ول خال الث ث» (بوسب ا تهذیب االحکاما 529/9؛ حدعام ا  )309/71این
روایز ابالق دارد و صبورت حضبور پسدعمو با آنیا را نیا شام م شود دست دوم داللز دارد هه اگد پسدعمو با
دای و خاله ومع شوندا پسدعمو ا ارث م دوم م شود و یم ارث بدا دای و خاله اسز؛ مث خبد س مه ا امام
صادق(ع) « :ر ابن عی و خال بال :المال ل خال و ر ابن عی و خال بال :المال ل خال» (بوس ا تهذیب االحکام،
523/9؛ حدعام ا  )303/71دسبت سوم نیا داللز دارد بد اینکه اگد پسدعمو ابوین با عمو اب ومع شوندا
ً
یم مال ا آن پسدعمو اسز (یموا  725/29و  )792هه مفرال بدرس خواییی هدد
حال اگد بگوییی هه روایات دست سوم م

ب ث ما نیسزا مس ه روشن اسز :میتضا روایات دست اول این

اسبز هه عمو و دای و خاله ارث را بین خودشبان سیسیی م هنند و روایات دست دوم نیا با آن مناراس ندارد؛ اما اگد
بائ شویی هه ابالق روایات دست سوم شام ردض ما یی م شودا دو حالز ووود دارد 0 :بائ یی هه پسدعموا اه
وارث باشد و اه نباشدا عمو را ا ارث م دوم م هند؛ در این صورت عمو ا ارث م دوم م شود و ارث به خاله یا
دای م رسببد؛  9بائ یی ریط در صببورس عمو ا ارث م دوم م شببود هه پسببدعمو وارث باشببد و اون در اینجا
پسدعمو وارث نیسزا مانع ارثبددن عمو نم شود در این صورت ارث بین عمو و خاله یا دای سیسیی م شود
 .4ادلۀ اولویت پسرعموي ابوینی بر عموي ابی
ریها بدا اولویز پسدعمو ابوین بد عمو اب به ادل ید استناد وستهاند:
 .1 .4قاعدۀ االقرب یمنع االبعد
معنا باعده این اسبز هه یدهب ا نظد نسب ا به میز نادیکسد باشبدا مانع ارثبد دورسد ا خود م شبود
(وعفد لنگدود ا  )421ا این باعده به باعدۀ «االبدب راالبدب» نیا سعبید م شببود این باعده عالوه بد ارث در
ابواب دیگد ریها مانند دی عاب ها نفیها حضانز و نیا به هار م رود
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بد اسببال این باعده در باب ارث با ووود خویشبباوندان ببی اولا یعن پدر و مادر و رد ندان و رد ندان آنیاا
ووود حت دورسدین خویشاوند
ارث به ابوام ببی دوم یعن اوداد و خوایدان و بدادران و رد ندان آنیا نم رسبد و با د
در ببی دوما ارث به ابوام ببی سوم یعن عمویا و دای یا و رد ندان آنیا نم رسد

یمینبور باووود ارداد در یک دروها ارث به ارداد نم رسد هه در درو بعد بدار دارند و باووود خویشاوندان
نسب ارث به خویشاوندان سبب نم رسد ریط ن و شوید با وارثان در یم ببیات ارث م بدند
بدا این باعده به ادل متعدد ا بدآن و سنز و عی استناد شده اسز مهیسدین دلی آی  0۷سورۀ انفال اسز:
َ ه َ َُ أ َأ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ أ َُ َ َ أ ُ أ َُ ُ أ َ
ه ه ه
اْل أر َحام َب أع ُض ُه أی َأ أو َل ب َب أعض ر ه َ
اب ال ده دإن ال َه
ت
«وال دذین آمنوا دمن بعد ویاودوا ووایدوا معکی رأول د ك دمنکی وأولو
د
د
د
د
د ٍ
ُ ِّ َ
ً
َ
دبک شبب أ ٍء ع د یی»؛ هسببان هه بعدا ایمان آوردند و یجدت هددند و با شببما وهاد نمودندا ا شببما یسببتند و
خویشاوندان بدخ نسبز به بدخ دیگدا در احکام هه خدا ّ
میدر داشتها سااوارسدند؛ خداوند به یمهایا داناسز
بد اسببال این آیه بدخ ا خویشبباوندان بد بدخ دیگد در ارث میدماند این آیه ریط اول ٰ بودن بدخ را ثابز

هدده و مرادییش را بیان نکدده اسز
َ
َ
ه
بدخ روایات نیا مالک ابدبیز را بیان هدده اسبزا مانند :صب ی اب ایوب خاا ا امام صادق(ع)« :بال دإن
ه
َ َه ُ ه
َ ُ
ُ
َ
ه َأ ُ َ َ
َأَ َ َ أ َ
َأ َ ه
َ
یز دم أن ُه ری أ ج َبه»
اب ع د أن هب دذ ر دح ٍی دبمن دالب د الد دح دی ال دذ یجد دب ده دإال أن یکون و دارث أبدب دإل الم د
در دهتب د
(بوس ا تهذیب االحکاما )299/9؛ یمانا در هتاب ع (ع) ید خویشاوند هه در ببی بعد بدار بگیددا بهمنال
آن خویشاوند اسز هه میداث میز را ا راه خویشاوند بهسو خود م هشد؛ اما اگد ببی بب نده باشندا ببی
بعد را م دوم م هنند
در این روایزا ووود وارث ابدب به میزا مانع ارثبددن شخص ابعد دانسته شده اسز
روایاس نیا ووود دارد هه ارداد ید ببیه را بیان هدده؛ اما ذهد و بدرسب آنیا ا حوصب این نوشتار خارج اسز
(نک :ه ین ا  0۷/0سا )00
ردد دارا یک سب ا اگد ییببیه و ییدروه باشندا بد اسال این باعده
ردد دارا دو سبب بد د
در ریه و حیوقا د

میدم م شبود؛ انانهه باووود بدادر و خواید ابوین ا بدادر و خواید اب ا ارث م دوم م شوند (موسو اردبی ا
)590/77
بدخ نظید شبیخ مفید یک دیگد ا مربادیق این باعده را پسدعمو ابوین دانستهاند هه بد عمو اب در ارث
میدم م شبود؛ یدا متیدب ابوین دارا دو سب اسز و این موو ابدبیز او بد متیدب اب م شود هه دارا یک
سب سیدب اسز ()995
ایداد اسبتدالل ایشبان این اسز هه در بدخ مسائ باووود این ع زا حکی مذهور ثابز نیسز؛ مث مس ها
پسد بدادر ابوین و بدادر اب باشد در این صورت ریها بهاسفاق بائ اند هه ارث به بدادر اب م رسد
هه وارث میزا د
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پسد بدادر ابوین این اسز هه بدادر اب بهردض ارث
شیخ مفید بدا ردار ا این ایداد گفته اسز ع ز ارثنبددن د

پسد بدادر ابوین بهرحی و هس هه بهردض ارث م بددا بد هس هه بهبدابز ارث م بددا میدم اسز
م بددا ول
د

وارث
امبا پسببدعمو و عمو ید دو ببهبداببز ارث م بدند بنابداین ا بین آنیا هسبب هه به دو سببب ارث ببددا بد د
یکسبب میدم م شود ( ۲29سا )۲29
پاسبخ این اسبز هه دلی بد میدمبودن متیدب دوسبب بد متیدب یکسبب ووود ندارد؛ یدا اگد انین سیدم
در هار بودا بدادر ابوین یی بد بدادر ام میدم م شد
بدخ اینگونه سوویه هددهاند هه ممکن اسبز ابدب بودن ابوین بد اب به این دلی باشبد هه مالک صدق عدر
ً
ابدبیز اسبزا خواه بهخابد همتدبودن واسب ه یا م کیسدبودن ارسبان و انتسبابا و بدون شک متیدب ابوین عدرا
ابدب اسببز؛ یدا ارسبان و انتسببابش به میز شببدیدسد اسببز و وهز بدابتش یی بیشببتد ا متیدب اب سنها یا ام
سنهاسز بنابداین ریط مانع اب م شود و متیدب ام با دلی (اوماع) خارج م شودا لذا متیدب اب باب م ماند
بدایناسال مس ه م ابق باعدۀ االبدب یمنع االبعد اسز شاید نظد شیخ مفید یی یمین باشد (نداب ا )210/79
ً
ً
پاسبخ این اسبز هه اوال بد ردض هه دارا بودن دو سب عدرا موو ابدبیز باشد؛ انانهه بدادر ابوین بد بدادر
اب میدم م شبود و این ریط در صبورس اسبز هه ید دو در یک دروه باشند؛ اما در صورس هه درو اب میدم بد
ً
ابوین باشببدا عدرا سعدد سببب باعث ابدبیز نم شببود؛ بد عکبا عدف هس ب را هه در درو و وسد اسببز میدم
ً
م دارد یداند صباح درو نادیکسد یک سب سیدب داشته باشد؛ ثانیا اگد اینگونه باشدا در وای هه پسدعم
ابوین با عم اب وارث اسز نیا باید پسدعم ابوین بد عم اب میدم شود؛ حالآنکه یی هب انین ادعای نکدده
اسز بنابداین سیدم پسدعمو ابوین بد عمو اب ببق باعدۀ االبدب یمنع االبعد نیسز
 .2 .4ونت
در سبنز به روایاس استناد شده اسز عدها روایات ذهدشده در این باب را مستفیض م دانند (ریض هاشان ا
 )502/5صباح ریاض م گوید« :اینگونه نیسز » ضمن اینکه روایات ذهدشده را ا نظد سندا ضعیف م داند
(بباببای ا  )534 /74ابنبابویه م گوید« :این حکی بهدلی خبد صب یح منیول ا ائمه اسز» (الفقیها )292/4
ال م اسز روایات بدرس سند و دالل شوند:
َ َ َ أ َ ُ أ ُ َ ٍّ َ َ ُ ٍّ َ أ َ ٌّ َ َ َ ُ أ ُ َ ه َ َ َُ
َ َ َُ َ أ ه
أ .توایوت سسوو ب عمواته« :بال أبو عب دد ال ده(ع) أیما أبدب ابن عی دْل ٍب و أم أو عی دْل ٍب بال ب ز :حدثنا أبو
أ َأ َ َ أ
َ أ
َ َ
أ ُ َأ
َه َ َ ُ ُ َ أ ُ
َ
إ أسب َ َاق ه
الس دب دیع عن ال َ دار دث اْلع َو در ع أن أ دم دید ال ُم أْ دم دن َین ع د ِّ أبن أ دب ب دال ٍ (ع) أن ُه هان َییول أع َیان َب دن اْل ِّم أب َد ُب دم أن
د
د
د
َ أَ ه َ َ َ أ ََ َ ً
سا ُث هی َب َال و أ َز ب َها م أن َع أین َصار َی إ هن َع أب َد ال ه ه َأ َبا َر ُسول ال ه ه(ص) َأ ُخو َأب َبال َْلبیه وَ
ب دن العال دت بال راستو و دال
د ٍ د د د
د د
د
د د د
ٍ د ٍد
د
ُ
أ ِّم ده» (حدعام ا  725/29و )792
حسببنبنعماره م گوید« :امام صببادق(ع) ردمود’ :پسببدعمو پدرومادر نادیکسد اسببز یا عمو پدر ؟‘
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عدض هددم’ :ابواس اق سبیع ا حارث اعور بدا ما خبد آورده هه امیدمْمنان ع (ع) م ردمود :هسان هه پدر و
مادر واحد دارند ا آنان هه ریط پدر واحد دارندا نادیکسدند ‘ امام(ع) در نشببسببتن خود سغیید داد و سبب ب
ردمود’ :آن را ا اشم الل آورد بهراست هه عبدال ه پدر پیامبد(ص) بدادر پدرومادر ابوبال بود ‘»
َّ
ّ
ّ
َ َ
َ ّ
پشزسدیی شتد اسزا در میاب ن َه ن َه این اسز هه
ع بد و ن ضبد ا ع گدرته شده اسز ع ا آشامیدن د
َ ّ َ
شبتد بعد ا آشبامیدن سوبف هند سا آب ا گ ویش پایین بدود و دوباره بنوشبد ع و ن َه دربارۀ رضبباع نیا استعمال
أ ه
م شبود و « َب دن ال َعالت» به رد ندان یک مدد ا نان متعدد (بدادران اب ) گفته م شود (نک :ابنمنظورا  491/77سا
)410؛ اما اگد مادرشان یک و پدرشان مخت ف باشدا اخیاف م گویند (ابناثیدا  297/5و )555

اعیان ا عین گدرته شببده اسببز مداد ا عین ایا ا بسببمز ار شببمند آن اسببز بنابداین مداد ا اعیان بدادران
د
اسز هه پسدان یک پدر و یک مادر یستند (ووید ا  )2717/9عین صاریه نیا هنایه ا امیدالمْمنین ع (ع) اسز
یدانبد روایز داللز دارد هه بدادران ابوین نسبببز به بدادران اب ابدباند اما اون در آخد امام صببادق(ع)
ردمودند هه عبدال ه پدر پیامبد(ص) بدادر پدرومادر ابوبال بود و این را در وواب سبْال ا ابدببودن پسدعمو
ابوین نسبز به عمو اب ذهد هددهاندا مشخص م شود هه پسدعمو ابوین ا بد عمو اب میدم اسز
برتووی ووندی توایت :بدخ بائ اند هه روایز ذهدشده ضعیف اسز (م یق سباوار ا )241/2؛ یدا این
روایز را شبیخ صبدوق ا هتاب حسن بن م مد بن سماعه گدرته (نجاش ا  )492هه ا شیوخ وابف اسز (عالمه
ح ا مختلف الشییهه )403/3 ،حسبنبنم مد یی ا م مدبنبکد وناح نی هدده هه ثیه بوده اسبز (نجاش ا
)549؛ اما شبیخ بوسب او را وابف دانسته اسز (رجالا  )543نام صفوانبنخالد و ابدایییبنم مدبنمهاود نیا
در یی یک ا هت روال یارز نم شود البته حسنبنعماره را شیخ بوس در هتاب روالش نام بدده و گفته اسز
هه و سببن ا اما ا اصبب اب امام م مد بابد(ع) و امام وعفد صببادق(ع) بوده اسببز (سببب ان سبدیا ا )210
یونببناب اس اق سبیع نیا ا اص اب امام صادق(ع)ا اما سن متعر بوده اسز (سفدش ا )709/3
بد یمین اسبال شهید ثان در مسالک گفته اسز« :اخبار هه در مورد ارث پسدعمو وارد شدها معتبد نیسز»
(شهید ثان ا مسالک االفهاما  )732/75اما بدخ بائ اند هه به این روایات بد ردض ضعف سند نیا م سوان استناد
هدد؛ یدا ریها امامیه به آن عم هددهاند و اینگونه ضعف سند وبدان م شود (نداب ا )210/79
برتووی داللی توایت :سیدم در روایز مذهور را بد ردض صب
َأ ُ
پبذیدرز؛ مث سیدم عمو ابوین بد عمو اب عبارت «أع َیان َب دن
ابوین بد اب داللز ندارد

ز سندا سنها در صورت ییدروه بودن م سوان
أ ه
أ ُ َأ
اْل ِّم أب َد ُب دم أن َب دن ال َعال دت» بد میدمبودن م ق

اگد گفته شود ممکن اسز ردمایش امام ع (ع) راا بدون سْال و ووابا بد اول بودن متیدب ابوین بد اب ا در
صورت اس اد دروها حم هنیی؛ اما اون در این روایز امام(ع) ا راو خواسته هه ا میان عمو اب و پسدعمو
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ابوین یک را معین هند و راو در وواب امام(ع) روایز مذهور ا حضدت ع (ع) را نی هدده اسزا پ م بدیی
هه روایز عام اسز و شام صورت اختالف دروه یی م شود
ً
م گوییی :اوال ایداد هه بد اسبتدالل به روایز وارد اسبزا یمین اسز هه سخن امام ع (ع) را وواب سْال
هه ا امام صادق(ع) نی شده اسزا بدار دادهاند و نتیجه گدرتهاند هه پسدعمو ابوین ا عمو اب نادیکسد اسز
و حالآنکه عبالا عمو پیامبدا وارث پیامبد(ص) نبود؛ نه بهسب ووود امیدالمْمنین ع (ع)ا ب که بهسب ووود
ً
حضدت رابمه(ل)ا حت حضدت ع (ع) یی وارث مال پیامبد(ص) نبود و سوویه روایز ممکن نیسز؛ ثانیا اون
در روایز اسبم ا میداث نیسبزا بد ردض صب زا بد ابدببودن پسدعمو ابوین ردد نسبز به عمو اب او ا
وهات دیگد داللز داردا نه ا وهز ارثبددن مال و میام بنابداین منظور روایز این اسببز هه امیدالمْمنین(ع) به
میام پیامبد(ص) اول ا عبال عمو پیامبد(ص) اسز
ُ
َ
أ
ُ
َ َ
أ ُ
ب .توایت دیگر :شبیخ بوس در تهذیب األحکام ا امام ع (ع) نی هدده اسز« :أع َیان َب دن اْل ِّم َی ددثون ُدون
أ ه
َب دن ال َعال دت»؛ بدادران پبدرومادر ارث م بدندا نه بدادران پدر ( )521/9ابنبابویه نیا در کتاب من ال یحضییر

الفقیه این روایز را بهصببورت مدسبب نی هدده و به این سعبید آورده اسببز« :اوالد بن االم أحق من بن العالت»
( )215/4این روایبزا نیا بد ردض صبب ز سببندا ا نظد دالل یمان ایدادات روایز اول را دارد بهعالوه در این
روایزا مانند روایز گذشتها ا ارث پسدعمو ابوین و عمو اب سْال نشده سا مس مذهور را شام شود
 .3 .4اجماع
بسیار ا ریها سیدم پسدعمو ابوین بد عمو اب را اوماع دانستهاند (میدل اردبی ا 479/77؛ سباوار ا
723/50؛ شببهیبد ثبان ا مسییالیک االفهیاما  )732/75عدها بد این حکی نی اوماع هددهاندا ا وم ه ابن یده
()529ا ابنادریب ح ()292/5ا راض میداد ( )727/4و م یق سباوار ( )507صاح ریاض بائ اسز هه
نی اوماع در حد سواسد اسببز و این اوماع مخرببص باعدۀ االبدب اسببز ( )534/74بدخ ادعا نبود اختالف
هددهاند (روحان ا  )592/24و بدخ نیا آن را مسب ی دانسبتهاند (مج س ا م مدسی ا  )502/77بدخ مهیسدین
دلی را اوماع دانستهاند (راض یند ا )441/9
پاسبخ این اسز هه اوماع اه منیول و اه م ر ید دو مددود اسز؛ یدا اگد بتوان به روایات واردشده در این
باب استناد هددا این اوماع مدره اسز و مشهور بائ اند هه اوماع مدره حجز نیسز (آخوند خداسان ا 725؛
مید ا بم ا 492/2ا خوی ا  )92/2حت اگد بائ شویی هه اوماع مدره حجز اسز یا نتوان به روایز استناد
هدد و اوماع سعبد باشبدا در صورس اعتبار دارد هه هاشف ا نظد معروم باشد (شبید

نجان ا )2/7؛ اما هشف

نظد معربوم در اینجا مشبک اسزا یدا ه ین در هتاب کافی اولویز پسدعمو ابوین بد عمو اب را ذهد نکدده
اسبز یمچنین ما ابالع ا دیدگاه ریها بب ا شبیخ صبدوق نداریی حت شبیخ صدوق (الهدایةا  )551بائ
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ً
ً
شبده اسبز هه باووود م ق عموا م ق پسبدعمو ارث نم بدد بنابداین اوال اصب ووود اوماع و ثانیا هشف نظد
معروم ا آن بسیار مشک اسز
 .5ارتباط ارث پسرعموي ابوینی با مسئلۀ ارث جانشينی پيامبر(ص)
حضبدت ع (ع) پسد عمو ابوین پیامبد(ص) و عبال عمو اب ایشان بود حال این سْال م دح م شود هه آیا
بائ بودن شببیعه به ارثبد پسببدعمو ابوین باووود عمو اب با اعتیاد آنیا به وانشببین امام ع (ع) پب ا
پیامبد(ص) و رد ادعا بن عبال به خالرز عبال پب ا پیامبد(ص) ارسبان دارد؟
ینگام هه حکومز امویان سببدنگون شببد و عباسببیان به بدرت رسببیدندا ابتدا خود را ای بیز پیامبد(ص) و
ذو الیدب نبامیبدنبد (عمدا )709؛ امبا بعبد ا مواوهشببدن با مخالفز ع ویانا مدع شببدند هه ینگام رح ز
پیامبد(ص) سنها هسب هه است یاق ارثبد ا پیامبد(ص) را داشتها عبال عمو ایشان بوده اسزا با این دلی هه
ع (ع) پسببدعمو پیامبد و عبال عمو پیامبد(ص) بود و باووود عمو ارث به پسببدعمو نم رسببد بنابداین حق
وانشببین پیامبد(ص) به ع (ع) نم رسببدا ب که به عمویش عبال م رسببد ببق این بولا ع ویان یی حی در
خالرز نداشتند اما ائم شیعه در موابع متعدد بهشدت در میام رد ادعا بن عبال بدآمدهاند (ببدس ا )559/2
اما بائ شببدن ریها شببیعه به ارث پسببدعمو ابوین در صببورت ووود عمو اب بدا اثبات موروث بودن
ً
خالرز حضببدت ع (ع) یا دیگد ائمه(ع) نبوده اسببز؛ یدا اوال آنبدر دالی م کی و متین نظید حدیث ثی ین بد
ً
والیبز حضببدت ع (ع) و دیگد امامان(ع) ووود دارد هه نیا به انین ادعایای نیسببز؛ ثانیا بهدلی حضببور
حضبدت رابمه(ل) در مان روت پیامبد(ص) وارث ایشبان حضبدت رابمه(ل) بوده اسبز بنابداین دسزهی بد
مبنا خود امامیها حضببدت ع (ع) وارث نبوده سا خالرز پیامبد(ص) به ایشببان ارث بدسببد؛ انانهه در روایز
َ
َ َ ه
َ
َ ه
ه
أَه ُ َ َ
ال َو ال ع د ٌّ (ع) َو ال َو درث أت ُه دإال
رضببی بنیسببار ا امام بابد(ع) آمده اسببز« :ال َو ال ده َما َو درث َر ُسببول ال ده(ص) العب
ُ ُ أَ
ُ َ
ُ َ َ
ِّ َ
َ ُ
َ ه َه َ َ َ
َ َ ََ َ َ
حام َب أعض ُه أی أ أول دب َب أعض
السال َح َو غ أی َدُه دإال دْلن ُه بض ع أن ُه َد أی َن ُه ث هی بال(ع) َو أولوا اْل أر
ر داب َم (ع) َو َما هان أخذ ع د ٌّ (ع)
د
ٍ
ّ
تاب ال ده» (ابنبابویها الفقیها )297/4؛ نه بهخدا بسیا نه عبال و نه ع (ع) یی یک ا رسول خدا(ص) ارث
در ده د
نبددهاندا پیامبد(ص) وا رابمه(ل) وا رث نداشبته اسبز و بدداشبتن سبالح و دیگد اشیا متع ق به پیامبد(ص) ا
َ ُ ُ أَ
اْل أ
حام
ر
سو ع (ع) وا بدا آن نبوده اسز هه او ددین پیامبد(ص) را ادا هدده اسز س ب امام(ع) ردمود« :و أولوا
د
َ
ُ
هتاب ال ده» (انفال )13 :البته ارثنبددن امام ع (ع) مدبون به مال دنیو بوده اسببز و بد
َب أعضب ُه أی أ أول دب َب أعض در
د
ٍ
اسبال روایاتا آن حضبدت بدخ اشبیا را هه ا ودایع نبوت بوده به ارث بدده اسبز هه سب ب به ائم بعد ا ایشان
ً
رسببیده؛ مانند شببمشببید و ره و رح و (نک :ه ین ا  )254/7ثالثا ا نظد شببیعه مناص ب و ا وم ه وانشببین
پیامبد(ص) به ارث نم رسبد و ائمه(ع) یدگا به این دلی هه منتس به پیامبد(ص) م باشندا خود را سااوار رسیدن
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به امامز نم دانسبتند؛ ب که بداسال شایستگ یای هه داشتهاندا با سردیح امام بب ا خودا به امامز رسیدهاند و
این امد دربارۀ پیامبدان یی مربداق دارد :بسیار ا پیامبدان رد ند پیامبدان بب بودند؛ مانند یوسف پیامبد هه رد ند
یعیوب بود و یعیوب رد ند اس ب اقا و اس ب اق و اسببماعی رد ندان ابداییی(ع) بودند ا بدر رد ند بدخ امامان
مانند امام حسن(ع) به امامز ندسیدند؛ انانهه رد ند نوح(ع) به پیامبد ندسید و اگد موروث بودا استثنا نداشز
بنابداین اگداه ا بدف بن عبال ادعا موروث بودن خالرز پیامبد(ص) بدا عبال شببده اسببزا اما بول به
ارثبددن پسدعمو ابوین باووود عمو اب در مذی امامیها بد ردض سمامبودن ادلها به دالی پیشگفتها ارسباب
با موروث بودن وانشبین پیامبد(ص) بدا حضدت ع (ع) ندارد؛ ب که بد اولویز پسدعمو ابوین بد عمو اب
در ارثبددن اموال داللز م هند
نتيجهگيري
ً
دلی معتبد بد میدمبودن پسبدعمو ابوین بد عمو اب در وراثز ووود ندارد؛ یدا اوال اوماع ادعاشدها مدره
ً
اسز و حجیز ندارد؛ ثانیا پسدعمو نسبز به عمو در درو دورسد ا میز بدار دارد؛ یداند پسدعمو هه دارا درو
دورسد اسزا با دو سب و عمو هه دارا درو نادیک سد اسزا با یک سب به میز سیدب دارد اون ب ع نداریی هه
بید مابور یعن دارا دو سبب بودن دخالت در ابدبیز داشبته باشد و حداب نم دانیی هه ابدبیز باووود داشتن یا
نداشتن دو سب ردق هند؛ بنابداین حکی بهخابد داشتن دو سب سغیید نم هند ضمن اینکه در بابیا دیگد وا
ارثا مانند :عاب ها حضانزا بیومیز و امثال آنا م ق عمو بد پسدعمو بهدلی نادیکسدبودن میدم داشته م شود و
ً
ً
ردق بائ شببدن بین آنیا ا حیث ابدبیز سدویح بالمدوح اسببز و سدویح بالمدوح عیال ببیح اسببز؛ ثالثا روایز
حسنبنعمارها بد ردض معتبدبودن ا نظد سند و هام بودن ا نظد داللزا با روایات دیگد در سعارض اسز روایات
مابور بد اند دستهاند:
 0روایباس هه حکی ارث م ق عمو و پسببدعمو را بیان م هندا مانند روایز یاید هناسبب ا امام بابد(ع) هه
َ َ َ
َ
َ
ُ َ َ
َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ َ َُ َ َ
َ
َ
ردمود « :أاب ُن أ دخیبک دم أن أ دبیبک أ أول دببک دم أن ع ِّمک بال َو عمک أخو أ دبیک دم أن أ دب دیه َو أ ِّم ده أ أول دبک دم أن ع ِّمک أ دخ
ُ
َ
َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َ
َ َ َ َ َ
َ
َ َ
أ دبیک دم أن أ دب دیه بال َو عمک أخو أ دبیک دْلدب دیه أ أول دبک دم أن ع ِّمک أ دخ أ دبیک دْل ِّم ده بال َو أاب ُن ع ِّمک أ دخ أ دبیک دم أن أ دب دیه َو أ ِّم ده
َ َ َ َ َ ُ
َ َ َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ َ
َ
أ أول دبک دمن أابن ع ِّمک أ دخ أ دبیک دْلدب دیه بال َو أاب ُن ع ِّمک أ دخ أ دبیک دم أن أ دب دیه أ أول دبک دمن أابن ع ِّمک أ دخ أ دبیک دْل ِّم ده»
د د
د د
(ه ین ا )19/1
در این روایبزا امام(ع) در میام بیان اسببز و احکام ارث مدسبط با عمو و پسببدعمو را ذهد م هند و اگد حکی
پسببدعمو ابوین ببا عمو اب متفباوت بودا ببایبد ذهد م هدد؛ بنابداین نم سوان آن را با روایز حسببنبنعماره
سخربیص د و بدعکب م سوان بائ شبد هه این روایز سفسید آی اولوا االرحام (انفال )0۷ :اسز و داللز دارد هه
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در یم مسبائ ا اگد ابوین با اب در یک ببیه و یک دروه باشبندا ابوین بد اب میدم م شود؛ وگدنه ردد در درو
میدما یداند اب باشدا میدم اسز
ً
 9روایاس هه داللز دارد در ارث م یا نباید آنچه خدا میدم داشتها مْخد و آنچه مْخد داشتها میدم داشز و
َ َ َ أ
َ ُ ه ََ أ ُ ه
یی استثنای نداردا مانند روایز یونببنیعیوب ا امام صادق(ع)« :بال أ دم ُید ال ُم أْ دم دن َین َص َوات ال ده ع أی ده ال َ أمد دل ده
أَ َ ََ أ ُأ ُ َ َ َ أ ُ ُ أ
َه َ
َه ُ َ
ِّ
ه َ َ ِّ
َ َ
ال دذ ال ُمید َم دل َما أخ َد َو ال ُم َْخ َد دل َما بد َم ث هی ض َد َب دب دإحد َید أی ده ع اْلخ َد ث هی بال َیا أ هی ُت َها اْل هم ال ُم َت َ ِّی َد ُ َب أعد ن دب ِّی َها
َ ه
َه ه
ه َ َ َ
َ َ
أ أ َ َ أ ََ َ ُ
َه ه َ ه ُ
َ ُ َه
ل أو ه أن ُت أی بد أم ُت أی َم أن بد َم ال ُه َو أخ أدس أی َم أن أخ َد ال ُه َو َو َع ُت ُی ال دوال َی َو ال دو َراث ح أیث َو َع َها ال ُه َما عال َو دل ال ده َو ال عال
َ ه
ُ أ ه َ َ َ أُ ُ َ
ه َ أ َ َ أ
َ
َسبب أهی دم أن ر َد دائض ال ده َو ال اخ َت ف اث َن دان در حک دی ال ده َو ال س َنا َ ع دز اْل هم در شبب أ ٍء دم أن أ أم دد ال ده » (ه ین ا )12/1؛
د
حضدت ع هه درود خدا بد او باد ردمود :حمد و س ال خداوند را هه آنچه به سأخید انداخته پیش نم ارتد و آنچه
پیش انداخته به سأخید نم ارتد سبب ب یک دسببز خود را رو دسببز دیگد د و گفز ا امت هه بعد ا پیامبدش
سدگددان شدیدا اگد آنچه خدا میدم داشتها میدم بدارید و آنچه به سأخید انداختها به سأخید اندا یدا و والیز و وراثز
را در وای بدار دیید هه خداوند بدار داده اسزا نه بد ول خدا نیر وارد م شود و نه نیر (عول ) در سهم هه
خبداونبد بدا وارثبان بدار داده پیش م آید و یدگا دو نفد در حکی خدا با یی اختالف پیدا نم هنند و امز در یی
امد ا خدا با یی ودال نم هنند
در این روایز وراثز و والیز وداگانه ذهد شبده اسز و معنایش این اسز هه باید حساب این دو را ا یی ودا
هدد در والیزا حضببدت ع (ع) بد عبال میدم اسببزا و نباید عبال را بد ع (ع) میدم داشببزا اما در وراثز
یی هدام بد رابمه(ل) میدم نیستند و در ارث باید ببق باعدها هه خداوند در آی اولو االرحام ردمودها عم هدد
این روایز یی م سواند بیان بدا روایز حسنبنعماره باشد
 9روایباس هبه داللز دارد بد اینکه ارثبددن حضببدت ع (ع) دلی خاص دارد (نک :م مدبابدمج سبب ا
 990/010و )990؛ بنابداین بد ردض هه حضبدت ع (ع) ببق روایز حسنبنعماره ارث ببددا این حکی مختص
ایشان اسز و نم سوان روایات عام را هه داللز بد میدمبودن م ق عمو بد م ق پسدعمو دارد سخریص د و ید
پسدعمو ابوین را بد عمو اب میدم داشز
بد ردض هه ادله بد ارث پسببدعمو ابوین باووود عمو اب داللز هندا به دالی پیشگفته یی ارسباب بین
آن و اعتیاد امامیه به وانشین حضدت ع (ع) بعد ا پیامبد(ص) ووود ندارد
منابع
قرآن کر یم
آخوند خداسبان ا م مدهاظیبنحسبینا درر الفوائد فی الحاشیی علی الفرائدا ااپاولا سهدان :مْسس ال بع و النشد التابعه
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لو ار الثیار و االرشاد االسالم ا 7470ق
ابنبابویها م مدبنع ا المقنعا ااپاولا بی :مْسس امام یاد (ع)ا 7473ق
________________ا الهدایة فی االصول و الفروع :هدایة المتهلمینا ااپاولا بی :مْسس امام یاد (ع)ا 7472ق
________________ا هتاب من ال یحضر الفقیها ااپدوما بی :درتد انتشارات اسالم ا 7475ق
ابناثیدا مبارکبنم مدا النهای ر غدی ال دیث و االثدا ااپاولا بی :اسماعی یانا ب سا
ابنادریبا م مدبناحمدا السدائد ال او لت دید الفتاو ا ااپدوما بی :درتد انتشارات اسالم ا 7470ق
ابن یدها حما بنع ا غنیة النزوع إلی علمی األصول و الفروع ،بهسر یح احمد عبدالغفور ع ارا ااپاولا بی :مْسس امام
صادق(ع)ا 7471ق
ابنرهد ح ا احمدبنم مدا المهذب البارع فی شرح المختصر النافعا بهس ییق مجتب عداب ا ااپاولا بی :درتد انتشارات
اسالم ا 7401ق
ابنمنظورا م مدبنمکدما لسان الهربا ااپسوما بیدوت :دار الرادرا 7474ق
اراه ا م مدع ا رسالة فی االرثا ااپاولا بی :مْسس در راه حقا 7473ق
سفدش ا مر ف بنحسینا نقد الرجالا ااپاولا بی :آلالبیز(ع)ا 7472ق
وعفد لنگدود ا م مدوعفدا ترمینولوژی حقوقا ااپاولا سهدان :گنج دانشا 7595
ووید ا اسماعی بنحمادا الصحاح :تاج اللغة و صحاح الهربیةا ااپاولا بیدوت :دارالع ی ل مالیینا 7470ق
حدعام ا م مدبنحسنا تفصیل وسائل الشیهة إلی تحصیل مسائل الشریهة ،ااپاولا بی :آلالبیز(ع)ا 7409ق
خوی ا ابوالیاسیا اجود التقریراتا ااپاولا بی :عدرانا 7532
روحان ا م مدصادقا فقه الصادق علیه السالما ااپاولا بی :دارالکتابا 7472ق
سب ان سبدیا ا وعفدا نظام اإلرث فی الشریهة اإلسالمیة الغراءا بهسیدید سید رضا پیغمبدپور هاشان ا ااپ اولا بی :مْسس
امام صادق(ع)ا 7473ق
سباوار ا عبداالع ا مهذب ااالحکام فی بیان الحالل و الحراما ااپاهارما بی :درتد آیزال ه سباوار ا 7475ق
شبید نجان ا موس ا کتاب نکاحا بهس ییق مْسس پژویش رأ پددا ا ااپاولا بی :مْسس پژویش رأ پددا ا 7479ق
شهید اولا م مدبنمک  ،الدروس الشرعیة فی فقه اإلمامیةا ااپدوما بی :درتد انتشارات اسالم ا 7471ق
شهید ثان ا ینالدینبنع ا الروضة البهیة فی شرح اللمهة الدمشقیةا ااپاولا بی :هتابردوش داور ا 0001ق
_________________ا مسیالک االفهام الی تنقی شرایع االسالما بهس ییق گدوه پژویش معارف اسالم ا ااپاولا بی:
مْسس المعارف االسالمی ا 0009ق
صبباح ووایدا م مدحسببنبنبابدا جواهر الکالم فی شییرح شییرائع اإلسییالما بهسربب یح عبال بواان و ع آخوند ا
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ااپیفتیا بیدوت :دار إحیاء التداث العدب ا 7404ق
بباببای ا ع بنم مدا ریاض المسییائل فی تحقیا األحکام بالدالئلا بهسربب یح م مد بهدهمند و دیگدانا ااپاولا بی:
آلالبیز(ع)ا 7472ق
ببدس ا احمدبنع ا االحتجاجا بهس ییق شیخ ابداییی بهادر و شیخ م مد یاد ا بی :داراالسو ا 7479ق
بوس ا م مدبنحسنا االستبصار فیما اختلف من االخبارا ااپاولا سهدان :دارالکت اإلسالمی ا 7590ق
_________________ا تهذیب االحکاما ااپاهارما سهدان :دارالکت اإلسالمی ا 7401ق
_________________ا رجال الشیی الووسیی :االبوابا بهسر یح وواد بیوم اصفهان ا ااپسوما بی :درتد انتشارات
اسالم ا 7421ق
_________________ا المبسوط فی فقه االمامیةا ااپسوما سهدان :المکتب المدسضوی إلحیاء اآلثار الجعفدی ا 7521ق
عالمه ح ا حسنبنیوسفا قواعد االلحکام فی مهرفة الحالل و الحراما ااپاولا بی :درتد انتشارات اسالم ا 7475ق
_________________ا مختلف الشیهة فی أحکام الشریهةا ااپ دوما بی :درتد انتشارات اسالم ا 7475ق
عمدا راروقا الهباسیون األوائلا ااپدوما بغداد :وامعها 7911م
راضب میدادا میدادبنعبدال ها التنقی الرائع لمختصر الشرائعا بهسر یح سید عبدال یف حسین هوههمد ا ااپاولا بی:
هتابخان آیزال ه مدعش نجف ا 7404ق
راض یند ا م مدبنحسنا کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکاما ااپاولا بی :درتد انتشارات اسالم ا 7479ق
ریض هاشبان ا م مدبنشباهمدسضب ا الوافیا بهسرب یح ضبیاءالدین حسبین اصبفهان ا ااپاولا اصفهان :هتابخان امام
امیدالمْمنین ع (ع)ا 7409ق
ه ین ا م مدبنیعیوبا الکافیا بهسر یح ع اهبد غفار ا ااپاهارما سهدان :دارالکت اإلسالمی ا 7401ق
مج سب ا م مدبابدبنم مدسی ا بحار االنوار الجامهة لدرر أخبار االئمة االطهار علیهم السیالما ااپاولا بیدوت :مْسبس
ال بع و النشدا 7470ق
مج سب ا م مدسی بن میربودع ا روضیة المتقین فی شیرح من ال یحضر الفقیها بهسر یح سیدحسین موسو هدمان و
دیگدانا ااپدوما بی :مْسس ردینگ اسالم هوشانبورا 7409ق
م یق ح ا وعفدبنحسبن ،شیرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحراما بهسر یح عبدال سین م مدع بیالا ااپدوما
بی :اسماعی یانا 7402ق
م یق سباوار ا م مدبابدبنم مدمْمنا کفایة األحکاما ااپاولا بی :درتد انتشارات اسالم ا 7425ق
مغنیها م مدوواد ،الفقه علی المذاهب الخمسة ،ااپ دییا بیدوت :دار التیار الجدید-دار الجوادا 7427ق.
مفید ،م مدبنم مدا المقنهةا ااپاولا بی :هنگدۀ وهان یاارۀ شیخ مفیدا 0009ق
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میبدل اردبی ا احمدبنم مدا مجمع الفائدة و البرهان فی شییرح إرشییاد اال هانا بهسربب یح آبامجتب عداب و دیگدانا
ااپاولا بی :درتد انتشارات اسالم ا 7405ق
مید ا بم ا ابوالیاسیبنم مدحسنا القوانین المحکمه فی االصولا ااپاولا بی :احیاء الکت االسالمی ا 7450ق
نجاشب ا احمدبنع ا رجال النجاشیی :فهرسیأ أسیماء مصینفی الشییهة ،بهسرب یح سیدموس شبید نجان ا بی :درتد
انتشارات اسالم ا 7401ق
نداب ا احمدبنم مدمهد ا مستند الشیهة فی أحکام الشریهةا ااپاولا بی :آلالبیز(ع)ا 7473ق
یاشبم شایدود ا م مود و ومع ا پژویشگدانا موسوعة الفقه اإلسالمی طبقا لمذهب أهلالبیأ(ع)ا بهسر یح ومع
ا پژویشبگدان مْسبس دائد المعارف ریه اسالم ا ااپاولا بی :مْسس دائد المعارف ریه اسالم بد مذی ای بیز(ع)ا
7425ق

