
  
  
  

 اتیروا و اتیآ در کالله مفهوم يواکاو

  *ین نوريسیدحس
  استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران

  )27/6/95 :پذیرش؛ تاریخ 25/5/95(تاریخ دریافت:  

  چکیده
ـ آ در يگـر ید و نسـاء  ةسـور  12 ۀیآ در یکی ،است آمده انیم به کالله از سخن مورد دو در تنها قرآن اتیدر آ  176 ۀی
اول و دوم در مفهـوم کاللـه    ۀفـ یخل نیب نکهیاول ا د،دارطرح  امکاندو مطلب  نهیزم نیا درسوره.  همان از هیآ نیآخر

 الولـد  من کالله«: که است آن بر یدوم که یدر حال »له الولد و الوالد من کالله«: دیگو یم یاول دارد، وجود نظر اختالف
 ۀفیخل رنظروشن است که  ) اما کامال221ً: 9 ج ،1420 ،يراز فخر( است توقف آن که دارد هم يگرید يرأو البته  »له

 خـواهران  و برادران که(دوم  ۀطبق بران نوبت به ارث ،اول قرار دارد ۀطبق در که فرزندچون با وجود  ،دوم ناتمام است
ـ نشان از  نیشده است و ا انیکالله ب دو حکم متفاوت در مورد ،هیآ دو نیدر ا نکهیو مطلب دوم ا رسد ینم )باشد  کی

 انیب نیا به ،است شدنی تعارض رفع نیعصمت و طهارت ا تیاهل ب اتیبه روا هتوج با البته که ستآنها نیب ینوع تناف
  .یأب ای ینیابو ۀمورد کالل در 176 ۀیآ و است یأم ۀکالل مورد در 12 ۀیآ که

      واژگان کلیدي
  .کالله ،االرث سهم ،یما خواهران و نابرادر ،یباو  ینیابو خواهران و برادران دوم، ۀطبق بران ارث

   

                                                        
  Email: hajseyedhossain128@gmail.com * نویسنده مقاله:

 1395 تابستان، 2ة ، شمار12ة دورهاي فقهی، پژوهش
 414-389ات صفح
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  مقدمه
باشد تـا   داشته برنامه زیمابعد آن ن يبرا بلکه ،یزندگ مراحل تمام يبرا که است کامل ینییآ

اسـاس شـرع مقـدس     نیـ بر ا .کند عمل آن طبق و ددانب را خود ۀفیوظ کسدر پرتو آن هر 
تعیـین  آنهـا   ۀکـه از جملـ   کـرده  يزیر برنامه  و ممات انسان اتیح حلتمام مرا ياسالم برا
 ،نباشد روشن اموال نیاکه تکلیف  در صورتی، ماند که از میت باقی می ی استاموالتکلیف 

 يبـرا  نیشـرع مبـ   .دنشـو  یمورد اختالف واقع مـ  اید نرو یبه هدر م ای ،فاسد دارد یدو تال
امـوال   نیـ ا يبـرا  خواهـد بـود،  فاسد  یتالدو  نیا اش جهینت که یفیتکل یب نیرفت از ا برون
بـه سـه طبقـه     ،برند یارث م ،موجب نسب که بهرا  یوراث رمنظو نیاکرده و به  يزیر برنامه

  کرده است. میتقس
کـه همـان    شـوند  محسوب مـی  یمتوف کینزد شانیند که خوهست ی: آن وارثاناول ۀطبق

دارنـد بـه    تیـ اول تیـ نسبت به اموال م نانیفرزندان و فرزندان فرزندانند که ا پدر و مادر و
 ،ردیـ بم ياگـر فـرد   پس .)75: (انفال » کتابِ اللَّه  بِبعضٍ فی  هم أَولىأُولُوا الْأَرحامِ بعضُ« یۀآ لیدل

  .رسد ینم گرید کانینوبت به نزد ،که آنها هستند یرسد و تا زمان یاو به آنها م ۀترک
 نیا به نوبت اول ۀطبق نبود با که: اجداد و برادران و خواهران و اوالد آنها دوم ۀطبق

  .رسد یم طبقه
 ،یقبل ۀدو طبق نبود با کهخوال و خاالت و اوالد آنها أات و : أعمام و عمسوم ۀطبق

  رسد. یطبقه م نینوبت به ا
 گـر یعبـارت د  اسـت و بـه   اتیـ و روا اتیمفهوم کالله در آ يواکاو ینوشتار در پ نیا 
 یامـ  ای یاب ای ینیدوم که همان برادران و خواهران ابو ۀاز طبق یاست در مورد گروه یبحث

  .  خواهد بود ثیکالله در قرآن و احاد یاش روشن شدن حکم فقه جهینت و هستند
 از یسـؤاالت  خوریم، پس برمیکالله  ةبه واژ شود یم مراجعه اتیروا و قرآن به که یوقت

ـ   ؟کالله به چه معناستاینکه  لیقب اطـالق   يچـه افـراد   هبـ  ییـ و روا یو در مصـطلح قرآن
ـ ا .کنـد  یم به ذهن خطور ست؟یچ آن یحکم فقه ؟شود یم  بـه  پاسـخ  یپـژوهش در پـ   نی

  .است هاي مزبور پرسش
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  هکالل يلغو يمعنا 
 بـاب  از اسـت  مصـدر  کالله که است نیا شود یم استفاده يریتفس و يلغو هاي باکت از آنچه

 ،ینیضعف، سـنگ  و یناتوان ،یخستگ يمعنا به ) که1695 :2 ج ن،یمؤلف از یجمع(  یکلُّ  ؛کَلَ
 قد: دیگو یم ۀینهاال در ریثا ابن .است احاطه از آن اصل یول ،دیآ یم میتی و الیع گران،ید سربار
 مـن  أصـله  و رثانـه ی ولداٌ ال و والداٌ دعی ال و الرجل موتی أن هو و الکاللۀ ذکر ثیالحد یف تکرّر

 .)197: 4 ج، 1367 ر،یاث (ابن به أحاط إذا النسب تکلّله
 يفرزنـد  و پـدر  و ردیبم شخص که نستیا شیمعنا و آمده بسیار ثیحد در کالله یعنی

او  بـه  کـه  آنگـاه  ،اسـت  شـاوندان یخوۀ احاط از آن اصل و ببرند ارث او از که نگذارد يجا هب
 .شوند یم طیمح

 را او یعنـ ی بـه،  تکلـل ) 1084: 1415 ،يروزآبادیف( طأحا به تکلًل :دیگو یم يآبادروزیف

 .فراگرفت

 العـرب  لسـان  منظـور در  ابـن  و )757: 1404 ،فارس ابن( ۀاللغ سییمقا در معجم سفار ابن
 .دانند یم احاطه از را کالله اصل زی) ن3471: 2 ج ،1414منظور،  ابن(

 بـاز  آن بـه  گر،ید یمعان و است احاطه از کالله اصل که برآنند زین مفسران ،اساس نیا بر

: 3 ج ،یطوسـ ؛ 33: 3 ش، ج1372 ،یطبرسـ  ؛278: 5 ج ،1408، يراز گـردد (ابوالفتـوح   یم
 .)221: 9 ج ،1420 ،يراز فخر؛ 135

  لهکال یاصطالح يمعنا
ـ الب روح و الجنـان  روض در يراز ابوالفتـوح  ـ  )277: 5 ج، 1408 ،يراز (ابوالفتـوح  انی  نیچن

 :دیگو یم

 :کردند خالف کالله در

 .مرده یعنی باشد منه گفتند: موروثٌ يسد و ضحاك

 .باشند وارثان :گفت بریج دیسع



392 1395تابستان ، 2 ، شمارة12 هاي فقهی، دورةپژوهش 

 .باشد موروث مال :گفت لیشم بن نضر

 م،یبگو :گفت باشد؟ چه کالله که دندیپرس بکر ابو از که گفت یشعب :دیگو یم ادامه در و

ـ ا از یتعـال  يخـدا  و طانیش و من از ،بود خطا اگر و باشد يخدا از باشد ثواب اگر  يبـر  نی
 .فرزند نه باشد پدر نه که باشد یوارث است. هر

 ،کنم ابوبکر مخالفت که دارم شرم من :گفت دند،یپرس را عمر ،دیرس عمر عهد به چون و
 .گفت او که میگو همان

 بود. فرزند جز که هر) الولد دون ما( :گفت طاووس

 .بود پدر جز که هر :گفت حکم

 .باشند يمادر ادرانبر :گفت هیعط

 .باشند يپدر برادران :گفت عمر بن دیعب

 يخدا رند؟یگ یراثیم چگونه مرا ،خواهرند دو من وارثان گفتم من :گفت عبداهللا بن جابر
  ».الْکَاللَۀ فی یفْتیکُم اللَّه قُلِ یستَفْتُونَک«فرستاد:  تیآ نیا یتعال

 تیآ نیا در که آنان و مادر و پدر از باشند خواهران و برادران :فرمود یعل نیرالمؤمنیما
 از ای مادر و پدر از ،است ذکر سوره آخر در که را آنان و باشند مادر از ،است ذکر )12 :(نساء

 .پدر

 ، ج1420 ،يراز فخـر ( ریـ کب ریتفس در عمر و بکر یبا اریاخت مورد اقوال و در يراز فخر 
 :دیگو یم نیچن )221: 9

 يسـو  عمـن  عبـارة  أنهـا  بکـر  أبی اریاخت و الکاللۀ ریتفس فی الصحابۀ أقوال کثر«
 قـول ی کـان  فإنـه  عمـر  أما و ح،یالصح القول و المختار هو هذا و الوالد و نیالوالد

 له ولد ال من الکاللۀ أن يأر کنت: قال طعن لما أنه روي و الولد يسو من الکاللۀ

 .الولد و الوالد عدا من الکاللۀ أبابکر أخالف أن ییاستح أنا و
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 نهـا یب کـون ی ألن ثالثـۀ  :قـول ی کـان  و التوقف هی و يأخر ۀیروا هیف عمر عن و

 و الخالفـۀ  الکاللـۀ، : هـا یف ما و ایالدن من إلی أحب لنا وآله هیعل اهللا یصل الرسول
 .»الربا

ـ ابوبکر ا و دارند یگوناگون يآرا کالله ریتفس در صحابه: دیگو یم يو  اریـ نظـر را اخت  نی
 و کنم یم اریرا اخت نیمن هم هم و فرزند و مادر و پدر از ریغ از است عبارت کالله ه:کرده ک
 آنگاه شده تیروا و باشد فرزند از ریغ کالله  ت:گف یم عمر یول است؛ نیهم زین حیحنظر ص

 من یول ،ندارد فرزند که یکس یعنی کالله که بود نیا من يرأ :گفت یم ،زدند ضربت او به که

 .فرزند و پدر از ریغ یعنی کالله کنم، مخالفت ابوبکر با که کشم یم خجالت

 و بود متوقف کالله مورد در و ندارد ينظر او کهاست  شده نقل عمر از يگرید تیروا در
 مـن  يبرا ،است آن در آنچه و ایدن از ،کرد یم انیب ما يبرا را زیچ سه  امبریپ اگر :گفت یم

 .ربا و خالفت کالله، :بود بهتر

  : دیگو یم نیچن کالله يمعنا در اختالف مورد در یطوس خیش البته
  :کردند نظر اختالف کالله يمعنا در

 و پدر از ریغ کالله: ندیگو یم اسحاق ابن و يزهر ،قتاده ،دیز ابن ،اسعب ابن ،عمر ،ابوبکر
  .است فرزند
 بـه  و اسـت  فرزند از ریغ کالله: دیگو یم که اند کرده نقل گرید تیروا در عباس ابن از و

 يعلمـا  یتمام اجماع خالف بر نیا که داده ارث ششم کی مادر و پدر وجود با یام برادران
  .است يعصر هر

  .ندیگو یم کالله تیم به: است گفته دیز ابن
بـه   نیو بنـابرا  نـد یکالله گو ،از وراث را فرزند و پدر از ریغ: اند گفته دیز ابن و جابر ابن

  .ندیگو یکالله م زیزوج و زوجه ن
  .ندارد پدر و فرزند که است يا مرده آن کالله: اند گفته یگروه 
   .)135: 3 ج ،یطوسکالله برادران و خواهران هستند ( ما نزد و
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  اقوال نیا یبررس و نقد
 با بالخصوص است حیصح نبهج کی از نیا که کردند اطالق تیم بر را کالله يسد و ضحاك

 فرمـوده  اطـالق  تیـ م بر را کالله رامبیپ آن در که يانصار عبداهللا جابربن تیروا به توجه

ـ ن یمـ ا و یبا و ینیوبا خواهران و برادران به چون ،ستین حیصح گرید نبۀج از یول ؛است  زی
ـ ا کـه  يطور همان است ینیطرف کالله گرید عبارت به ند،یگو یم کالله  شـان یخو از دسـته  نی

 بن دیسع قول که دوش یم روشن انیب نیا از وآنهاست  به طیمح زین او ،هستند تیم به طیمح

 وارثان به که طور همان چون ،است ناتمام زین شود یم گفته وارثان به کاللهاست  هگفت که ریجب

 .گویند می زین تیم به ،شود یم گفته
 حیصـح  يلغـو  نظـر  از ، شایداست کرده اطالق موروث مال بر را کالله که نضر ابن قول

 دوم ۀطبقـ  بـه  مختص گرید نیا یول ،کند یم احاطه را مال صاحب مال که نبهج آن از ،باشد

  هست. هم وراث از سوم و اول ۀطبق شامل بلکه ،ستین
 گـر ید و شـود  مـی  شامل هم را خوالا و عماما چون ،ستین حیصح هم طاووس ناب قول 

 رسـد. قـول   ینمنوبت  يبعد ۀطبق به آنها بودن با که یحال در ،کند ینم خارج را نیوالد آنکه

َگرید و رسد ینم گرانید به نوبت ،فرزندان بودن و پدر نبودن با چون است؛ تمام نا زین کَمح 

 حال و شود هم می سوم ۀطبق شامل است دوم ۀطبق شامل که طور مانهمزبور،  فیتعر نکهیا

 کاللـه  از قسم کی به ناظر هیعط قول اما .شود ینم اطالق یاصطالح ۀکالل سوم ۀطبق به آنکه

 عکـس  بر و ستین شامل را هستند یبا و ینیبوا خواهران و برادران که گرید قسم دو و است

 یما کالله که یحال در ،باشد یبا ۀکالل که است يگرید سمق کی به ناظر باز ریعم بن دیعب قول
 الولـد  يسـو  مـن  کالله که يراز فخر نقل بر بنا عمر يرأ اما .اند نشده در آن لحاظ ینیو ابو

 بـا  و کنـد  ینم خارج را نیبوا چون است؛ نادرست زین )221: 9 ج ،1420 ،يراز فخر( است

 که است توقف به او قول ،آن از تر بیعج و سدر ینمنوبت  وراث از دومۀ طبق به نیبوا بودن

ـ  مسلّم یشرع احکام از یکی که یحال در ،ستین معلوم او نزد کالله يمعنا شـده   نیاسالم و تب
 نداند یکس نکهیا همه از تر بیغر و است جاهل آن به نسبت نیمسلم ۀفیخل وبوده  در قرآن

 !کند تصاحب را آن و ست،یک حق خالفت
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 در گفـت،  میآن سـخن خـواه   ةدربـار  لیه خواهد آمد و به تفصآنچ بر ناب نکه،یا جهینت

 ال من« ۀکالل دیگو یم دسته کی ،است شده وارد تیاز اهل ب اتیروا از دسته دو کالله مورد
ـ ا البتـه  که »له والد ال و ولد  ،بـرادران  ،اجـداد  ،زوجـه ، زوج شـامل  و اسـت  مطلـق  گـروه  نی

 ةسور 176 و 12ۀ یآ ریتفس در اتیروا از گریدۀ دست کی و شود یم أخوال و عماما ،خواهران
ـ ا کـه  است شده ریتفس یما و یبا ،ینیبوا خواهران و برادران به که شده وارد نساء ۀمبارک  نی
 و یبا و ینیبوا خواهران و برادران یاصطالح کالله لذا شود، یم اول ۀدست آن دیمق دوم ۀدست

  .بود خواهد یما
 کالله یاصطالح و يلغو يمعنا تناسب

 پدر نبودن با تنها و هستند ارث دوم ۀطبق وجز خواهران و برادران که باشد نیا تناسب دیشا

 رنـج  در ماًمسـلّ  نـدارد،  يفرزنـد  و مادر ،پدر که یکس نیچن و برند یم ارث ،فرزند و مادر و

م (مکار دشو یم گفته کالله آنها به لذااست،  داده دست از را شیخو ییتوانا و قدرت و است
 .)376: 3 ج ،1371 ،يرازیش

 کـرده  انتخـاب  را کاللـه  ریـ تعب نیا، خواهر و برادر نام بردن يجا به قرآن چرا نکهیا اما و
 امـوال  کهباشند مراقب، يفرزند نه و دارند مادر و پدر نه که افراد گونه نیا چون دیشا است،

 گرانید آنکه از شیپ نیرابناب و هستند شانیناتوان ۀنشان که دیرس خواهد یکسان دست به آنها

 و ازمنـدان ین به کمک راه در تر الزم و تر يضرور موارد در را آن خودشان ،کنند استفاده آن از
 .)377: 3 ج ،1371 ،يرازیشکنند (مکارم  صرف یاجتماع مصالح حفظ

 اسـت،  حیل صـح قـو  کدام نکهیوال و ااق انیب لغت و اصطالح و ثیحال که کالله از ح
  :میپرداز یم ییارو و یقرآن کردیکالله با رو مفهوم  ياکاووروشن شد، به 

 اتیو روا اتیکالله در آ

 .است دهمآ انیم به کالله از سخن مورد دو در میکر شد در قرآن انیطور که ب همان

 ءنسا ۀمبارک ةسور 12 یۀآ :اول مورد

»لٌ کانَ إِنْ وجثُ روررَأَةٌ أَوِ کَاللَۀً یام و أَخٌ لَه أَو کُلِّ أُخْتفَل دا واحمنْهم سدالس 
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 غَیرَ دینٍ أَو بِها  یوصى وصیۀٍ بعد منْ الثُّلُث فی شُرَکاء فَهم ذلک منْ أَکْثَرَ کانُوا فَإِنْ

ضَارۀً میصنَ وم اللَّه و اللَّه لیمع لیمح.« 

ـ  برد، یم ارث او خواهر) از ای ر(براد کالله که باشد بوده يمرد اگر« ـ  ای  کـه  یزن

ـ  اگـر  و است ششم کی کدام هر سهم دارد، يخواهر ای برادر ـ  از شیب  نفـر  کی

 ن،ید يادا و ،شده که یتیوص اتمام از [البته] پس ندکیشر سوم کی در آنها باشند،
ـ ا نزنـد،  ضرر آنها به ن،ید به اقرار و تیوص قیطر از آنکه شرط به  سـفارش  نی

  ».است بردبار و دانا خدا و خداست
 نساء ۀمبارک ةسور 176 یۀآ: دوم مورد

»تَفْتُونَکسقُلِ ی اللَّه فْتیکُمی یرُؤٌ إِنِ الْکَاللَۀِ فام لَکه سلَی لَه لَدو و لَه فَلَهـا  أُخْت 

فصن ماتَرَك و ورِثُها هإِنْ ی کُنْ لَملَها ی لَدنِا کانَتَا فَإِنْ وا ثْنَتَیما الثُّلُثانِ فَلَهمم تَرَك 

ةً کانُوا إِنْ ورِجاالً إِخْو و ساءلذَّکَرِ نثْلُ فَلظِّ منِ حینُ الْأُنْثَییبی اللَّه ـلُّوا  أَنْ لَکُمتَض و 
بِکُلِّ اللَّه شَی ء لیمع.« 

شـما   يکم کاللـه را بـرا  کنند، بگو خداوند ح یال مؤاز تو (در مورد کالله) س«
 ياو خـواهر  يبرود که فرزند نداشته باشد و بـرا  ایاز دن يکند. اگر مرد یم انیب

ـ برد و آن مرد ن یاز او ارث م ،را که به جا گذاشته ینصف اموال ،باشد تمـام   زی
که خواهر او فرزند نداشته باشد و  یدر صورت ،برد یمال را از خواهر به ارث م

برند و اگر برادران و خواهران  یدوسوم اموال را م ،ر باشندب اگر دو خواهر ارث
شـما   يخداوند بـرا  .سهم مذکر دو برابر سهم مؤنث است ،بر باشند با هم ارث

 ».داناست زیو خداوند به همه چ دیتا گمراه نشو کند یم انیب

 نیب گرید عبارت به است، متفاوت فهیشر ۀیآ دو نیا در کالله حکم که دیکن یمالحظه م
ششـم   کیـ اول حکـم کاللـه را در صـورت انفـراد      ۀیـ چون آ دارد، وجود یتناف هیآ دو نیا

ـ باز آ ،ده استکردوم فرض  کیدوم حکم را در همان صورت  ۀیکه در آ یدر حال ،دانسته  ۀی
صـورت شـرکت بـه     آن هـم بـه   ،سوم دانسته کی را ارث سهم وراث، تعدد صورت در اول

کـه اگـر    انیب نیبه ا ،صور متعدد فرق گذاشته است نیم بدو ۀیکه آ یدر حال ،ينسبت مساو
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سهم ارث آنها دوسوم ترکه است و اگر متعدد باشند (چند بـرادر و   ،متعدد دو خواهر باشند
 کنواخـت ی هیـ دو آ نیـ پس حکم کالله در ا .برند یخواهر) برادران دو برابر خواهران ارث م

  .ستین

 یرفع تناف

 .برد نیب از را هیآ دو نیا نیتوان تضاد ب یبه دو وجه م

  وجه اول
همـان   ةبـه انـداز   ،شـوند  یمربوط مـ  یکه با واسطه با شخص متوف یکسان مییوگب نکهیا

برنـد کـه    یسهم مادر ارث مـ  ةبه انداز ين و خواهران مادربرادرا یعنی برند. یواسطه ارث م
 را پـدر  ارث سـهم  فقط، يِپدر ای يمادر و يپدر خواهران و برادران و است سوم کیهمان 

 و نیـی تع سوم کیارث برادران و خواهران را  12 ۀیبرند که همان دوسوم است و چون آ یم
آن دسته  ةدربار 12 ۀیدهد که آ یمنشان  نیده است، اکررث آنها را دوسوم فرض ا 176 ۀیآ

آن گـروه از   ةدربار176 ۀیمرتبطند و آ تیمادر با م قیاست که از طر یاز برادران و خواهران
  .ندهست مرتبط پدر تنها ای مادر و پدر قیاست که از طر یرادران و خواهرانب

  وجه دوم
را از  هیـ آن دو آ نیبـ  یقرآنند، تنـاف  ی: که همانا مفسران واقعتیاهل ب اتیروا قیاز طر

  .میببر نیب
 :دو دسته هستند ،آمده است هیآ دو نیا ریدر تفس اطهار ۀائم از که یاتیروا 

  :مراد از کالله وارد شده است انیب زمینۀدر  اتیروااز  دسته کی )الف
  بن حمران: حمزة تیروا. 1

بـنِ رِبـاط    بنِ سماعۀَ عنْ علی بنِ محمد نُ زِیاد عنِ الْحسنِبحمید عنِ ینیالکُلَ يرو«
الْکَلَالَۀِ فَقَالَ ما لَم یکُنْ ولَد و لَـا   عنِ بنِ حمرَانَ قَالَ: سأَلْت أَبا عبداللَّه عنْ حمزَةَ

دال2 ح ،99: 7 ، ج1407 ،ینیکل( »و(. 

در مورد کاللـه سـؤال کـردم، پـس حضـرت       از امام صادق دیگو یبن حمران م حمزه
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  .نباشد ياست که فرزند و پدر يدر مورد :فرمود
 نیکه از اصحاب صادقبن رباط  یچون عل ،است فیاز نظر سند ضع تیروا نیالبته ا 

 ) که از اصـحاب امـام رضـا   ي( بن رباط یبله عل ،تشیاست نه وثاقتش ثابت است نه روا
  است. یاسم هو فقط تشاب ستیآن ن ،شخص نیکه ا استثقه  بوده،
  بن الحجاج صحیحۀ عبدالرحمن. 2

ـ  بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه و محمد عنِ علی ینیالکُلَ يرو« ـنِ الْفَضْـلِ   بیلَ عاعـمـنِ   نُ إِسب
قَـالَ:   عبداللَّـه  بنِ الْحجاجِ عنْ أَبِی عمیرٍ عنْ عبدالرَّحمنِ شَاذَانَ جمیعاً عنِ ابنِ أَبِی

داللَا و و لَدکُنْ وی ا لَم3 ح ،99: 7 ، ج1407 ،ینیکل( »الْکَلَالَۀُ م(  
 يکند که حضرت فرمود: کالله در مورد ینقل م امام صادق بن الحجاج از عبدالرحمن

 ).داللت نظر از نی(ا است که نه فرزند باشد و نه پدر

 معتبر تیثقه هستند، لذا روا یماام دوازده ۀعیش تیروا نیا انیاز نظر سند، تمام راو اما 
  .است
  بن مسلم  صحیحۀ محمد. 3

بـنُ یحیـى عـنْ     بـنِ زِیـاد و محمـد    بِنَا عنْ سـهلِ منْ أَصحا عدةٌعنِ  ینیالکُلَ يرو«
دمأَح یلع و دمحنِ منِ بنِ ابیعاً عمج نْ أَبِیهع یمرَاهنُ إِبـنْ أَبِـی   بوبٍ عبحم   و ـوبأَی

اللَّهدبع دمحنْ مرٍ عکَینِ بنْ أَبِی بمٍ علسنِ مفَرٍ بعج  هأُم أَو اهلُ أَبالرَّج قَالَ: إِذَا تَرَك
زَّ وع نَى اللَّهینَ عالَّذ مه سۀِ فَلَیعبالْأَر ؤُلَاءنْ هداً ماحو إِذَا تَرَك نَتَهأَوِ اب نَهلّ أَوِ ابج  

  .)1 ح ،99: 7 ، ج1407 ،ینیکل( »"یفْتیکُم فی الْکَاللَۀِ اللَّه قُلِ"
ـ یکند که حضرت فرمود: اگر مرد (م ینقل م بن مسلم از امام باقر محمد« ) یت

چهار  نیهر کدام از ا ،باشد دخترش ای پسرش ای مادرش ای پدرش اش بازمانده
اللَّـه   قُـلِ " ۀیجل از آ عز و يکه خدا ستندین یکسان نانیا باشند، اش بازماندهتا 

  .»باشد اراده کرده "یفْتیکُم فی الْکَاللَۀِ

  شود.  یمن اطالق کالله ،بر اول ارث ۀطبق بر یعنی
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  . هستند ثقه انیراو تمام چون ،از نظر سند معتبر است یقبل تیروا مانند تیروا نیو ا
پـدر و   ،است کـه فرزنـد   يشود که کالله در مورد ی، استفاده ماتیروا دسته نیاز ا پس

  سوم خواهد بود. زین و دوم ۀبقط بران ارث شامل کالله اساس نیمادر نباشد و بر ا
  اند شده وارد هیآ دو ریتفس در که یاتیروا )ب

  ند:هستخود چند صنف  این روایات،
 نساء وارد شده است: ةسور 12 یۀآ ریتفس در که یاتیروا. 1

 عبداللَّـه  أَبِـی  عـنْ  أَعـینَ  بنِ بکَیرِ عنْ تَفْسیرِه فی الْعیاشی مسعود بنُ محمد يرو«
 أَو أَخٌ لَـه  و امـرَأَةٌ  أَوِ کَاللَـۀً  یـورثُ  رجلٌ کانَ إِنْ و" قَوله فی اللَّه عنَى الَّذي: قَالَ

کُلِّ أُخْتفَل دا واحمنْهم سدنْ أَکْثَرَ کانُوا فَإِنْ السم کذل مفَه ی شُرَکاءف ا  " الثُّلُثإِنَّم
  خَاصۀً.  الْأُمِ  منَ  ذَلک الْإِخْوةَ و الْأَخَواتعنَى بِ

 کـه  کنـد  یمـ نقل  صادق امام از او که نیاع ربنیبک از خود ریتفس در یاشیع
 کـرده  اراده "نساء ةسور 12 ۀیآ" از جل و عز خداوند را آنچه :فرمود حضرت

  .هستند یام خواهران و برادران فقط همانا ،است
»نْ وع محمنِ دمٍ بلسنْ مفَرٍ أَبِی ععج یف یثدثْلَه  ح497 :17ج  ،یعـامل  حر(  م، 

 و 58 ح، 227: ق1380 ،یاشیع ؛11 ح ،اإلخوة و األجداد راثیاز ابواب م 8باب 
59(.  

 را از امـام بـاقر   نیمثل هم یثیبن مسلم در ضمن حد : محمددیگو یل مئصاحب وسا
  نقل فرموده است.

  نساء وارد شده است: ةسور 176 یۀآ ریتفس در که یاتیروا. 2
یسـتَفْتُونَک قُـلِ اللَّـه یفْتـیکُم فـی      "  قَوله فی جعفَرٍ أَبِی عنْ مسلمٍ بنِ محمد عنْ«

أُخْت لَه و لَدو لَه سلَی لَکرُؤٌ هالْکَاللَۀِ إِنِ ام " الْأُخْت نَى اللَّها عنَ  إِنَّمالْأُمِ  الْأَبِ  م و  
 ح ،از ابـواب موجبـات ارث   7، باب 430: 17ج  ،یعامل حر(  و الْأُخْت منَ الْأَب

  .)312 ح، 286: 1 ق، ج1380 ،یاشیع ؛18
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خـواهر   ه،یـ آ نیکند: که مراد خداوند از کالله در ا ینقل م بن مسلم از امام باقر محمد
  .تاس يو خواهر پدر يو مادر يپدر

ـ  ؛است فیضع سند نظر از ،آمده یاشیع ریتفس در گرچه تیروا نیا   يضـرر  بـاز  یول
  .ستین آن به منحصر اتیروا چون رساند ینم

  :اند شده وارد هیآ دو هر ریتفس در که یاتیروا. 3
بنِ عیسـى   دعمیرٍ و عنْ محم بنِ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی علی عنْ ینیالکُلَ يرو«

 بنِ أَعینَ قَـالَ: قُلْـت لـأَبِی عبداللَّـه     بنِ أُذَینَۀَ عنْ بکَیرِ عنْ یونُس جمیعاً عنْ عمرَ
 وجِللزَّزوجها و إِخْوتَها و أَخَواتها لأُمها و إِخْوتَها و أَخَواتها لأَبِیها قَالَ:  تَرَکَت امرَأَة

فمٍ ثَلَاثَۀُ النِّصهأَس ةِ ولْإِخْونَ لم الذَّکَرُ الثُّلُثُ الْأُم الْأُنْثَى و یها فوـ س  وأن قـال:   یء إل
 لَـه  و امرَأَةٌ أَوِ کَاللَۀً یورثُ رجلٌ کانَ إِنْ و" قَوله فی تَعالَى و تَبارك اللَّه عنَى الَّذي

 فـی  شُـرَکاء  فَهـم  ذلـک  منْ أَکْثَرَ کانُوا فَإِنْ السدس منْهما واحد فَلکُلِّ تأُخْ أَو أَخٌ
فـی آخـرِ سـورةِ     قَـالَ  و خَاصۀً الْأُم منَ الْأَخَوات و الْإِخْوةَ بِذَلک عنَى إِنَّما "الثُّلُث

 لَـه  و ولَـد  لَـه  لَـیس  هلَـک  امرُؤٌ إِنِ الْکَاللَۀِ فی یفْتیکُم اللَّه قُلِ یستَفْتُونَک"النِّساء 
  .)2ح ،3باب ،481 :17ج ،یعامل حر... (  لأَب أُخْتاً أَو أُم و لأَبٍ أُخْتاً یعنی "أُخْت

داده  حیهر دو موضع کالله را توض ،ثقه هستند و از نظر داللت یهمگ ثیحد نیرجال ا
بـرادران و خـواهران    176 ۀیـ و در آ یبرادران و خواهران امـ  12 ۀیآ آن در است که مراد از

  هستند. یاب ای ینیابو
د و بـر  کرگروه اول را بر گروه دوم حمل  دیبا د،یبر حمل مطلق بر مق بنا دلیل نیه همب

 ایـ ) نسـاء  176 ۀیبر آ فقط (بنا يپدر ای يو مادر يبرادران و خواهران پدر ،اساس آن کالله
رفـع   هیدو آ نیب یتناف گونه ایننساء) خواهد بود و  12 ۀیبر آ (بنا يمادر اهرانخو و برادرن

  شود. یم
  .میپرداز یم ثالث کالالت حکم انیبه ب ،رفت نیصورت از ب نیه اب یحال که تناف

کـرده   میپرداخته وآن را به دو قسم تقس یما ۀکالل حکم انیب به اول ۀیمشاهده شد که آ 
  است:
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  واحد. یما ۀالف) کالل
  متعدد. یما ۀب) کالل

صـورت   نیـ در ا سـت، ین شینفر ب کی يادرخواهر م ایبرادر  یعنیواحد:  یما ۀ) کاللج
  .است ششم کیسهم ارث او 

و إِنْ کانَ رجلٌ یورثُ کَاللَۀً أَوِ امرَأَةٌ و لَه أَخٌ أَو أُخْت فَلکُلِّ واحد منْهما «: دیفرما یم هیچون آ
  ». السدس

در  آن، بـر  بنـا  وشـود   یاستفاده م و اخت اخٌ در نیتنو از ه،یآ در یام ۀکالل بودن واحد
  ششم است. کیواحد باشد، سهمش  یخواهر ام ایکه برادر  یصورت
لو انفرد الواحد مـن ولـد االم خاصـه    «: است گفته نیصاحب جواهر چن مبنا نیهم رب و
 ،ینجفـ (» یانثـ  او کـان  ذکـرا  قرابـه  هیـ عل ردی یالباق و فرضا السدس له کان معه رثیعمن 
  .)149: 39ج  ،1421
سـهم   ،در آن طبقه نباشد یاز او کس ریو غ اشدب نفر کیتنها  ،اگر از فرزندان مادر یعنی

 او بـه  يشـاوند یصورت قرابـت و خو  هآن ب یقاششم است و ب کیصورت فرض  هارث او ب
 فرزنـد  نیـ ا یعنـ ی( سـت ین زن و ردمـ  نیبـ  یفرق چیه) حکم نیشود و (در ا ینده مبرگردا

او،  یمـ اخـواهر   ایـ باشد  تیم یمابرادر  گریعبارت د و به  نثؤم ایخواه مذکر باشد  يمادر
  .کند) ینم یفرق چیه

دوم  ۀهـر گـاه وارث طبقـ   « :شده است حیتصر چنینمطلب،  نیبه ا زین یدر قانون مدن 
ة ، مـاد 557 :1393 ان،یکاتوز(» فرض او سدس است ،باشد یماخواهر  کی ای یمابرادر  کی

904(.  
، 561 :1393 ان،یـ (کاتوز )قرابـت  بـه  رد ای(رد به نسب » برد یرا هم به قرابت م یباق« و

  .)917ةماد
نفرنـد، کـه خـود     کیـ از  شیب ،يمادربرادران و خواهران  یعنی متعدد: یما ۀب) کالل

  چند صورت دارد:
  .یماچند برادر  ایدو  .1
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  .یماچند خواهر  ایدو  .2
  .یماچند برادر و خواهر . 3

  است. هیالسو یصورت شرکت عل هب سوم کی آنها ارث سهم صور نیا ۀدر هم
  :باشد ریز امور شاید حکم نیو مستند ا 
فَهـم شُـرَکاء فـی     ذلـک  مـنْ  أَکْثَـرَ  کانُوا فَإِنْ: «دیفرما ینساء م ةسور 12 یۀظاهر خود آ .1

شُرَک«چون ظاهر  ».الثُّلُث مفَهبرند یم ارث يمساو صورت هب که است نیا »اء. 

  .باشد متحد آن سبب اگر بخصوص ،شود یم يجار هیالتسو ۀدر شرکت اصال .2
 ج ،1413 ،یثان دیشه( است شده قائم هیالسو یاجماع محصل و منقول بر شرکت عل .3

ــل ؛141: 13 ــد فاض ــامل ؛424: 9 ج ،1416 ،يهن ــ ؛423: 24 ج ،1419 ،یع  ،ینراق
  .)150: 39 ج ،1421 ،ینجف ؛263: 19 ج ،1415

بـر آن   زیـ ن عۀیالشـ  وسـائل  17 اإلخـوة و األجـداد ج    راثیاز ابواب م 8 باب اتیروا .4
  کند: یداللت م

 عـنِ  صـفْوانَ  عـنْ  شَاذَانَ بنِ الْفَضْلِ عنِ إِسماعیلَ بنِ محمد عنْ ینیالکُلَ يرو«الف) 
 الْجـد  مـع  الْـأُم  منَ الْإِخْوةِ عنِ سأَلْتُه: قَالَ عبداللَّه أَبِی نْع الْحلَبِی عنِ مسکَانَ ابنِ
از ابـواب   8، بـاب  496: 17ج  ،یعـامل (حر  الْجد مع  الثُّلُثُ  فَرِیضَتُهم للْإِخْوةِ قَالَ

  .)5 اإلخوة و األجداد، ح  راثیم
گرچـه   لیبـن اسـماع   ن محمـد ، چـو شـود  محسوب مـی  حینظر سند صح از تیروا نیا

 يشـابور ین لیبن اسماع محمد تیروا نیدر ا اسم مذکورمراد از  ،چند نفر است نیمشترك ب
 ،396: 1431 ،یسـبحان کنـد (  یمـ  ثیبن شاذان نقـل حـد   و او از فضل او از ینیاست که کل

  .)5074 ةشمار
  .هستند ثقه یهمگ هم روات ۀیو بق

 سوم کی ،يکه سهم ارث برادران مادربر اینکند  یم داللت تیروا نیا ،اما از نظر داللت 
  .است

  داد. میخواه حیتوض يبعد اتیدر روا »مع الجد«در مورد  البته
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بنِ  عنْ أَحمد و عنْ علی عنْ أَبِیه عنِ الْحسنِ  یحیى بنِ محمد عنْ ینیالکُلَ يرو«ب) 
عـنْ   سیارٍ قَالَ: سـأَلْت أَبـا عبداللَّـه    ةَ عنْ مسمعٍ أَبِیبنِ عمار محبوبٍ عنْ حسینِ

 لَه الْأَبِ منَ الْأَخِ بِمنْزِلَۀِ الْجد قَالَ: قَالَإِخْوةً و أَخَوات لأُم و جداً   و تَرَك  مات  رجلٍ
: 17ج  ،ی(حرعـامل  سـواء  شُـرَکَاء   فَهـم  الثُّلُثُ مالْأُ منَ الْأَخَوات و للْإِخْوةِ و الثُّلُثَانِ
 .)4ح األجداد، و اإلخوة راثیاز ابواب م 8، باب 496

 او مـورد  در کـه  عمـارة  بن نیمگر حس ،ثقه هستند همه يسند نظر از تیروا نیاراویان 
  .است نشده ذکر یذم و مدح

 سـوم  کیـ  يو خـواهران مـادر   ارث برادرانکه کند  یداللت م تیاما از نظر داللت: روا

  است. هیالسو یصورت شرکت عل هب
 تیـ روا کیـ  نکـه یجـز ا  ،ده اسـت آمـ مضـمون   نیـ باب به ا نیدر هم يگرید اتیروا
ارث  ،بـا وجـود جـد    یماآن است که برادران  انگریباب وجود دارد که ب نیدر هم یمعارض

: اسـت  هدکـر  نقل نینو استبصار به اسناد خود چ بیآن را در تهذ یطوس خیبرند که ش ینم
»یلنِ عسنِ الْحب دمحنْ منِ فَضَّالٍ عب اللَّهدبنِ عب دمحنْ مةَ عاررنِ زـمِ  بنِ الْقَاسع ونُسنْ یع لَمنِ أَسـنِ   بب

اللَّهدبوعی أَبثَندانَ قَالَ حملَیس قیلتَابِ عی کالَ: إِنَّ ف  َّأَن  ـدالْج ـعرِثُونَ ملَا ی نَ الْأُماإلخوة م «
  .)8 ح األجداد، و اإلخوة راثیاز ابواب م 8، باب 496: 17ج  ،ی(حر عامل

 پـذیر  هیـ هـم از نظـر داللـت توج    وگو و هم از نظر سند مورد گفت ،ثیحد نیالبته ا که
 یاند، بعضـ  نسته) را حسن دایالجبل يسلم (الطبرابن  محمد یبعضاز نظر سند گرچه  ،است
و معلـوم اسـت    اند شمرده ثیو فاسد الحد یاو را غال یخرو ب اند دانسته فیاو را ضعدیگر 
  تابع اخس مقدمات است. جهیکه نت

 فرمـوده  نیآن برآمـده و چنـ   هیتوج یپ در یطوس خیاما از نظر داللت خود ش
ه بِأَنْ یقَاسموه لأَنَّ لَهم فَرِیضَتَهم لَا زِیـادةَ علَیهـا و لَـا    فَالْوجه فی هذَا الْخَبرِ أَنَّهم لَا یرِثُونَ معاست: 

  .ینَافی ذَلک ما قَدمنَاه منَ الْأَخْبارِ
 بـا  اگـر  نکـه یا(نه  برند یاز آن ارث نم شیسوم است و ب کیفرضشان  یمابرادران  یعنی
  ).برند ینم ارث گرید ،بودند جد



404 1395تابستان ، 2 ، شمارة12 هاي فقهی، دورةپژوهش 

ـ  سـوم  کی يروشن شد که ارث برادران و خواهران مادر اتیروا نیپس از ا صـورت   هب
جـز   ؛شـود  ینقصان فرضشان نم ای شیافزا سبباست و بود و نبود جد  هیالسو یشرکت عل

 را شـان فقـط فرض  ،شـود و بـا بـود او    یعنوان قرابت به آنها داده مـ  به یبا نبود او الباق نکهیا
  .برند یم

به دو حالت انفراد و تعدد اشاره  یحل محقق ،االسالم ئعاز جمله شرا یفقه هاي بادر کت
  :است دهکر انیب نیچن راو حکم آنها 

لو انفرد الواحد من ولد األم کان له السدس و الباقی رد علیه ذکرا کـان أو أنثـى و   «

 محقق. (»لالثنین فصاعدا الثلث بینهم بالسویۀ ذکراناً کانوا أو إناثاً أو ذکراناً و إناثاً
  .)20: 4 ، ج1408 ،یحل

 و اسـت  ششـم  کی فرض طور هب ارثش سهم ،باشد تنها يمادر فرزند اگر یعنی
دو  بر، ارث اگر و نثؤم ای باشد مذکر بر ارث خواه شود، یم رد او به ترکه یباق

خواه  ،فرض آنهاست هیالسو یصورت شرکت عل هب سوم کی ،بودند شتریب اینفر 
  نث با هم باشند.ؤممذکر و  نکهیا اینث ؤم ایهمه مذکر 

 یمـ ااگر وارث چند بـرادر  « :است آمده نیچن 921 ةماد یاساس در قانون مدن نیابر  و
 »شـود  یم میتقس هیآنها بالسو نیترکه ب ،باشند یماچند برادر و خواهر  ای یماچند خواهر  ای

  .)562 :1393 ان،ی(کاتوز
رد به قرابت)  ایبه نسب  رد( شود یم داده قرابت عنوان به آنان به هم ترکه گریدو ثلث د

  .خواهد شدسمت ق هیکه آن هم بالسو
 انیـ بـه ب  نسـاء  ةسور 176 ۀیاکنون بر اساس آ د،یرس انیسخن به پا یما ۀدر مورد کالل 

  :میپرداز یم ینیابو ۀحکم کالل
  چند صورت ذکر شده است: هیآ نیا در

  .باشد خواهر کی تنها وارث .1
  .باشد برادر کی تنها وارث .2
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 .باشند خواهر دو تنها انبر ارث .3

  .باشند خواهر و برادر چند ای دو ،مرده شخص بازماندگان .4
 ینصف ترکه فرض اوست و بـاق  ،باشد ینیخواهر ابو کیوارث فقط  اگر: اول صورت

  برد. یرا به قرابت م
  :است ریز امور حکم نیا مستند

  .»لَد و لَه أُخْت فَلَها نصف ما تَرَكامرُؤٌ هلَک لَیس لَه و إِنِ«: دیفرما یکه م فهیشر ۀیآ .1

 ،باشـد  نداشـته  يفرزند تیم اگر که ستین معنا نیابه » لَیس لَه ولَد« که است ذکر شایان
 )نـد اول ارث ۀکـه در طبقـ  ( نیبا وجود والـد که  است واضح چون ؛رسد ینوبت به خواهر م

 مصداق کی انیب تنها »یس لَه ولَدلَ«پس  .است مدو ۀکه در طبقرسد  نمیخواهر  به نوبت
خـواهر   کیوارث تنها  و) نبودند زین نیابو و نبود نیا اگر(که  است ارث موانع قیمصاد از

 اسـتفاده  "أُخْـت  لَـه " نیاز تنو شد، اشاره نیا از شیپ طورکه همان وحدت، نیا کهباشد (
همان  ،آن لیدل که رسد یم او هب قرابت راه از یاقبرد و ب ی) نصف ترکه را بالفرض مشود یم
: (انفـال  » اللَّـه  کتابِ  فی بِبعضٍ  أَولى بعضُهم الْأَرحامِ أُولُوا«: دیفرما یم که است األرحام أولو ۀیآ

75(.  
خـواهر   کیـ فقط  دوم، ۀطبق وارث اگر«: است آمده نیچن یمدن قانون در هیپااین  بر و

  .)899ة ماد سوم، بند، 556 :1393 ان،یاتوز(ک» اوست فرض رکهنصف ت ،باشد ینیابو
  ).917ة ماد، 561 :1393 ان،ی(کاتوز برد یم قرابت به هم را یباق

رسد، البتـه   یبه او م تیم ۀتمام ترک اشد،ب ینیابو برادر کی نهااگر وارث ت :دوم صورت
  .ستیبر ن فرض ،ینیچون برادر ابو فرض، به نه برد یم قرابت به را آن

  :است ریز امور محک نیا مستند و
 هالکرامـ  مفتاح و) 423: 9 ج، 1416 ،يهند فاضل( اللثام کشف که: علما اجماع .1

ــامل( ــ( هعی) و مستندالشــ424: 24 ج، 1419 ،یع ) و 260: 19 ج ،1415 ،ینراق
 .اند کرده نقل را آن) 148: 39 ج، 1421 ،ینجفجواهر (
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و  ردیـ اگـر زن بم  یعنـ ی »ولَد لَها یکُنْ لَم إِنْ یرِثُها هو و: «دیفرما یکه م مهیکر یۀآ .2
ـ ا ایـ  ینیآن برادر ابو تمام مال از ،پدر و مادر نداشته باشد فرزند و خواهـد   یب

  بود.
 جـاد یمرد بودن وارث تفـاوت ا  ایزن  یزن است، ول تیآن م ،هیطبق ظاهر آ :يادآوری

  .)469: 21 ج ،1386 ،یآمل يجوادنه مورث (و کند  یم
  فهیشر سنت. 1

نِ  أَحمد عنْ الصفَّارِ الْحسنِ بنِ محمد عنْ بِإِسنَاده الْحسنِ بنُ محمد يرو« )الف بـ  د مـحم 
لٍ  عنْ سأَلْتُه: قَالَ عبداللَّه أَبِی عنْ سنَانٍ بنِ عبداللَّه عنْ محبوبٍ بنِ الْحسنِ عنِ جـر  ات مـ و 

تَرَك أَخَاه و لَم تْرُكارِثاً یو رَهالُ قَالَ غَیالْم لَه کَانَ فَإِنْ قُلْت عالْأَخِ م لْأُمل دطَى قَالَ جعالْـأَخُ  ی 
لْأُمل سدالس طَى وعی  دالْج یاقالْب  لْأَبِ الْأَخُ کَانَ فَإِنْ قُلْتالُ قَالَ لا الْممنَهیب اءویعامل حر( س، 
   .)1 ح األجداد،و  اإلخوة راثیاز ابواب م 2 باب، 480: 17 ج

 وارث، تنهـا بـرادر   اگـر  نکـه یکند بـر ا  یاست و داللت م حیاز نظر سند صح تیروا نیا
  تمام مال از آن اوست. ،) باشدیأب ای ینی(ابو

 سهم جـد خواهـد   یقاششم سهم برادر و ب کی ،و جد وارث باشند یمابرادر  کیاما اگر
  بود.

  شود.  یم میتقس يطور مساو هآنها ب نیمال ب ،همراه جد وارث باشد یبابرادر  کیو اگر 
  همان صورت اول است. این مسئلهشاهد  

 ،بـنِ الْفُضَـیلِ   بنِ الْقَاسمِ عنْ محمد ،(األشعري)، عنِ الْبرْقی محمد بن أحمد عن خ،یالش يرو«ب) 
(حـر   »قَرَابۀٌ غَیرُها قَالَ یدفَع الْمالُ کُلُّه إِلَیها  لَه  لٍ مات و تَرَك امرَأَةً قَرَابۀً لَیسفی رج  عنِ الرِّضَا

  .)3 ح األجداد، و اإلخوة راثیم ابواب از 2 باب، 480: 17 ج ،یعامل
 و ردیـ بم يمـرد  اگـر  نکـه یکنـد بـر ا   یو داللت مـ  است حیاز نظر سند صح ثیحد نیا
  دهند.  یتمام مال را به آن زن م باشد، او شانیخو از زن کی تنها ثشوار

عـنِ الرَّجـلِ    أَنَّـه سـأَلَ أَباالْحسـنِ     بنِ یقْطینٍ بنِ الْحسینِ بِإِسنَاده عنْ علی بنُ علی محمد« ج)
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 ابـواب  از 2 بـاب ، 480: 17 ج ،یعـامل (حر   »أُخْتهل  یموت و یدع أُخْتَه و موالیه قَالَ الْمالُ
 .)4 ح ،األجداد و اإلخوة راثیم

داللـت   یقبلـ  ثیماننـد حـد   ثیحد نیاست و ا حیصح نیقطیبن  یاسناد صدوق به عل
تمام مال از آن  بمانند، یباق او از زیکن چند و خواهر کیو  ردیبم يکه اگر مردبر اینکند  یم

  خواهر خواهد بود.
کـه   شـود  یمـ  استفاده آنها از که است آمده باب نیهم در امعن نیهم اب يگرید ثیاحاد

ـ بـا ا  ،تمـام ترکـه از آن اوسـت    ،باشـد منحصر  ینیخواهر ابو ایبرادر  کیبه  ،اگر وارث  نی
خـواهر فـرض    سـت و یبر ن چون فرض ،برد نه به فرض یتفاوت که برادر آن را به قرابت م

  رسد. یبه او م قرابت، به ایرد به نسب از راه  ،یقابرد و ب یخود را م
إذا انفـرد  « :است فرموده نیچن نهیزم نی) در ا148: 39 ، ج1421 ،ینجف( صاحب جواهر

: دیـ گو یچند سطر مـ  ۀو به فاصل »ۀهل طبقته فالمال له قرابأمن  معه رثیم عمن ب واألُخ لألاأل
ـ  هایعل ردی یاهللا و الباقکتاب  یف ختا لهما کان لها النصف فرضاًأو لو کان المنفرد « ـ بآ ۀعندنا قراب  ۀی
  ».رهایرحام و غاأل یولأ

 تمـام  ،باشـد  تنهـا  اگـر  دوم ۀطبقـ  ۀورث از کیهر «: است آمده نیچن زین یدر قانون مدن
ـ  ترکـه  ،باشـد  متعدد اگر و برد یم را ارث » شـود  یمـ  میتقسـ  لیـ ذ مـواد  طبـق  بـر  آنهـا  نیب

  .)917ة ، ماد561 :1393 ان،یکاتوز (
ر و وارث به قرابت، هر دو ب وارث فرض شامل و است عام ماده نیشود که ا یه ممشاهد

  شود. یم
گفتـه نشـده    يزیـ چ ،چنـد بـرادر باشـند    ایدر مورد ورثه آنگاه که دو  ه،ی: در آيادآوری
 نیبـ  يطـور مسـاو   هخواهد بود که ترکه ب نیحکمش ا ،بر رد فروع بر اصول بنا یول ،است

 يبـرا  یتیخصوص چیشود و ه یم تیرعا يدر شرکت اصل تساوچون  ،شود یم میآنها تقس
  وجود ندارد. يگرینسبت به د یکی

  باشند. ینیبران تنها دو خواهر ابو ارث صورت سوم:
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  .برند یم فرض به را آن که است دوسوم آنها ارث سهم صورت نیدر ا
 ممـا  الثُّلُثـانِ  لَهمـا فَ اثْنَتَـینِ  کانَتَا فَإِنْ« :دیفرما یم که است هیآ خود حکم نیمستند ا

  .)176: (نساء » تَرَك
  رسد. یرحام به آنها ماألوولأ هیآ ۀیمال هم بر پا ۀیو بق

 دوسـوم  کـه  اسـت  نیچن حکم باز ،باشند شتریب ایکه وارثان سه خواهر  یالبته در صورت
  رسد. یقرابت به آنها م به هیو بق بالفرض مال

و أکان لهما  ختان فصاعداًأو لو کان «: است مودهفر نیچن عیشرا در محقق مبنا نیبر هم
  .)20: 4 ، ج1408 ،یحل محقق(» هنیو علأ هایعل ردی یلهن الثلثان و الباق

دوم چند خـواهر   ۀاگر وراث طبق«: است شده اشاره نیچن حکم نیبه ا یدر قانون مدن 
کننـد و   یمت مقس يدو ثلث ترکه فرض آنان است که به تساو ،) باشندشتریب ای(دو  ینیابو
  .)902ة ماد ،، بند دوم556 :1393 ان،یکاتوز( »برند یم يتساو هقرابت و ب هرا ب یباق

  باشند. ینیبران برادران و خواهران ابو ارث صورت چهارم:
  :است پذیر تصور فرض چند نجایدر ا

 .باشند خواهر کی و برادر کی .1

 .باشند خواهر چند و برادر کی .2

 .ندباش خواهر کیچند برادر و  .3

  چند برادر و چند خواهر باشند. .4
  برند. یمردان دو برابر زنان ارث م ،صور نیا یمادر تم

  .است اجماع و سنت ،کتاب حکم نیمستند ا
  .)176: (نساء» و إِنْ کانُوا إِخْوةً رِجاالً و نساء فَللذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیینِ«: کتابالف) 

  برد.   ینث ارث مؤباشند، مذکر دو برابر م رانخواه و برادران(وراث)  اگر
 عـنْ  بکَیرٍ عنْ أُذَینَۀَ ابنِ عنِ عمیرٍ أَبِی ابنِ عنِ أَبِیه عنْ تَفْسیرِه فی إِبرَاهیم بنُ علی«ب) سنت: 

، ج یعـامل  حـر (» ثْلُ حظِّ الْـأُنْثَیینِ ... :.. و إِنْ کانُوا إِخْوةً رِجاالً و نساء فَللذَّکَرِ مقَالَ  جعفَرٍ أَبِی
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  ).5 ح ،و األجداد ةاإلخو راثیاز ابواب م 2، باب 480: 17
، 1421 ،ینجفـ ( اسـت  شده ادعا حکم نیج) اجماع: هر دو اجماع محصل و منقول بر ا

  .)148: 39 ج
  :رسد یم نظر به يضرورنکته  چند انیب انیپا در
  نث باشند.ؤم ینیابو ۀبرد، گرچه کالل یارث نم یبا ۀکالل ،ینیابو ۀهرگز با وجود کالل .1

  :باشد امر چند شاید آن لیو دل
  تر است.  کینزد یبا ۀپس از کالل ،است جمع سبب دو ینیابو ۀالف) در کالل

ه    بِـبعضٍ فـی    أُولُوا الْأَرحامِ بعضُهم أَولـى «: دیفرما یم هیآ آنکه گریب) د » کتـابِ اللـَّ
  .)75 :(انفال

 :دارد آن بر داللت زین فهیشر اتیعالوه روا بهج) 

بنِ سالمٍ عـنْ   محبوبٍ عنْ هشَامِ بنِ محمد عنِ ابنِ بنِ یحیى عنْ أَحمد عنْ محمد ینیالکُلَ يرو« .1
منِ ابنِ ابنک و ابنُ ابنک أَولَى بِک منْ أَخیک  قَالَ: ابنُک أَولَى بِک عبداللَّه برَید الْکُنَاسی عنْ أَبِی

 لَى بِکأَو کأُم و أَبِیکل یکنُ أَخاب قَالَ و أَبِیکل یکنْ أَخم لَى بِکأَو کأُم و أَبِیکل أَخُوك ـنِ  وم
 ،یعـامل  حـر ( ثیآخر الحد یلإولَى بِک منْ عمک.ابنِ أَخیک لأَبِیک قَالَ و ابنُ أَخیک منْ أَبِیک أَ

  .)1 و األجداد، ح ةاإلخو راثیاز ابواب م 13، باب 502: 17ج 
در مـورد او   یذمـ  ایـ  مـدح  کـه  یالکناس دیبر مگر ،هستند ثقه یهمگ تیروا نیرجال ا

  تطابق دارد. کامالً هیبا آ تیهر حال مضمون روا به یول ،است امدهین
أَعیانُ بنی الْأُم أَحقُّ بِالْمیرَاث «آمده است:  نیچن زین يو مرتضو يبون ثیدر حد .2

  .)4و  3 (همان، ح » الْعلَّات  منْ بنی
ـ ابـرادران و خـواهران    ،و مراد از علّـات  ینیبرادران و خواهران ابو ،انیکه مراد از اع  یب

  هستند.
 حکـم  نیـ ا لیـ م مقام آن خواهد بود، دلقائ یبا ۀکالل ،ینیابو ۀدر صورت فقدان کالل .2
  .علماست اجماع
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  .داشت خواهند را ینیابو ۀحکم کالل ،لذا در انفراد و اجتماع
  تمام ترکه از آن اوست. باشد، یبابرادر  کیپس اگر وارث 

  شود. یم میآنها تقس نیب يطور مساو همال ب ،اگر دو برادر بودند 
اگـر   ،است نی(و همچن برد ینث ارث مؤبرابر ممذکر دو  باشند، خواهر و برادر کیاگر  

  متعدد باشند).
  برد. یرا به قرابت م ینصف را به فرض و باق ،خواهر باشد کیتنها  ،بر اگر ارث 
را بـه قرابـت    یدو ثلـث فـرض آنهاسـت و بـاق     باشـند،  شتریب ایاگر وارثان دو خواهر  

  برند. یم
 .یماو  ینیابو ۀکالل اجتماع حکم .3

ـ  ریـ ترکـه بـه شـرح ز    ند،بود یماو  ینیابو ۀاز کالل یبیرکوراث ت اگر  میآنهـا تقسـ   نیب
  شود: یم

  متعدد. ایواحد است  ای یما ۀکالل
 کـه  یبـاق و  ستینث نؤمذکر و م نیب یششم است و فرق کیفرض او  باشد، واحد اگر

  .خواهد بود ینیابو ۀکالل سهم ،است ششم پنج
بـه   ،آن که دوسوم است یو باق آنهاست فرض ترکهسوم  کی ،متعدد باشد یما ۀکالل اگر

  شود. یداده م ینیابو ۀکالل
  :دارد صورت چند ینیابو ۀکالل خود

 هیسوم) را به فرض و بقدو ای ششم پنج( ماندهیباق نصف ،باشد خواهر کی اگر .1
 برد. یرا به قرابت م

 برد. یرا به قرابت م ماندهیاقب تمام ،باشد برادر کی اگر .2

 شود. یم میآنها تقس نیب يطور مساو هب ماندهیاقب ،باشند دربرا چند ای دو اگر .3

 بـه  را آن یبـاق  و فـرض  بـه  را ماندهیباق دوسوم ،باشند خواهر چند ای دو اگر .4
 .برند یم قرابت

  برند. یارث م ماندهیباق از زنان، برابر دو مردان ،باشند خواهر و برادر چند اگر .5
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  .شود یم استخراج گذشته مباحث از احکام نیا تمام
بـه   ناًیو ع شود یآن م نیجانش یبا ۀکالل نباشد، ینیابو ۀکالل اگر ،فوق موارد تمام در .4

  برند. یشرح فوق ارث م
 خواهـد  چگونه حکم) یأم و یأب ،ینیابو ۀکالل( شوندکالالت ثالث با هم جمع  اگر .5
  بود؟

او  ریثأو تـ  سبب حضور مـادر  حکم به نیبرد و ا یهرگز ارث نم یبا ۀفرض کالل نیا در
 آنچـه  هـر  و بود واهندخ ینیابو ۀو کالل یما ۀبران کالل ارث نیادر حاجب بودن است، بنابر

  .شود یم اجرا ،شد گفته سوم هیتنب در

  گیري جهینت
 و الیـ ع ،یخسـتگ  ،ینـاتوان  ،ضعف يمعنا به ،لغت در آنچه گذشت روشن شد که کالله از 

 .است گرید زیچ به يزیچ ۀحاطا آن اصل یول آمده، گرانید سربار و ینیسنگ

کـه   نبـه ج آن از و هستند تیم یما ای یبا ای ینیابو خواهران و برادران ،اصطالح در کالله
 .اند هشد گفته کالله آنهاست، به طیمح زین او و تیبه م طیمح

 دیـ ترد با ،آنان نزد آن يمعنا که دیآ یبرم نیچن کالله مورد در فهیخل دو انیم اختالف از
  د:نعامه به آن اشاره دار اتیاست که روا اي مسئلههمان  نیوده است و ابهمراه 
در زمـان   کـه  داشـتند  را نیـ ا يآرزو فـه یدو خل هـر  ،کند ینقل م يفخر راز آنچه بر بنا

 ج ،1420 ،يراز فخـر کردند: کالله، خالفت و ربـا (  یسؤال م مورداز او در مورد سه  امبریپ
9 :221(  

 زیـ ن و بودند اطالع یب ارث به مربوط احکام از دو، آنکه شود  ینقل استفاده م نیاز ا که
 حـق  ای(آ ستیک آن از که خالفت امر در همه از باالتر و دانستند ینم را ربا به متعلق احکام

  .داشتند دیترد )نه ای آنهاست
 زیـ و ن )از مسـائل مهـم بـاب ارث اسـت     یکیکه ( داند ینم را کالله يمعنا که یکس ایآ

در امـر   نیو تجارت است و همچنـ  عیکه از مسائل مهم ب یدر حال ا ناآگاه است،نسبت به رب
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است، چگونه به خود مربوط  یکه به زمام امور امت اسالم یخالفت سردرگم است، در حال
کـه   نجاستیاز ا يآر .کند یو بر آنان حکمران ردیدست بگ هبرا  نیدهد امور مسلم یاجازه م

مربوط  اتیاز جمله آو قرآن  ریاحکام و تفس نیدر تب عصمت و طهارت تیب اهل تیمرجع
 آن، ۀیبر پا که است یما ۀکالل 12 ۀیآ موضوع: ندیگو یآن حضرات م .شود یبه کالله ظاهر م

ـ  ،تعـدد  صـورت  در و ششم کی، انفراد صوت در آنها ارث سهم سـوم کـه در آن بـا هـم      کی
   ده است.ش نییند، تعکیشر

 ،انفـراد  صـورت  سهم ارث در ن،یبنابرا و بوده یاب ای ینیابوۀ کالل 176 ۀیآ موضوع یول
 سـهم  ،باشـند  خـواهر  و برادر چند اگر و ،دوسوم ،باشند خواهر دو که یصورت در و دوم کی

  .است شده نییزنان تع سهم برابر دو مردان
  .اند دهکر رفع را هیآ دو نیب یتناف صورت نیا به و
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