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  : مالحظة

  . هـ١٤٠٩ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام * 

  .هكذا(( )) جعلت العناوين املضافة بني قوسني * 

  

  

  

  

  

  

  الفقه

  الثاين والثمانون ءاجلز



٢

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٩

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  ك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسيحارة حري: العنوان

  

  

  



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

  السيد حممد احلسيين الشريازي

  دام ظله

  

  اإلرثكتاب 

  األولاجلزء 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  



٥

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

م على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسال

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم



٦



٧

  

  تاب الفرائضك

  

  .رائعسلوب الشأون بكي أن والغالب

  

  ))تعريف الفرائض((

يث املوار عىنومب، الصلوات الواجبة عىنل من الفرائض مبكو، جياباإل وهي مبعىن، وهو مجع فريضة

فالصالة واملرياث ، واحد معىنى املادة الواحدة تدل عل أن راً منركرناه مكذ ملا، عىن املكبنفس ذل

 ،تثبت أي  وجبت جنوافإذا: مثل، الثبوت عىنالوجوب مب فإن ،ثبتهماأ، أي أوجبهما اهللا سبحانه

  .  سقطت ثبتتفإذا، كقبل السقوط اجلنوب يف حال حترإذ 

  . ثبته اهللا سبحانهأقد  أي ،)١( مفروضاًنصيباً: قال سبحانه

  . حكامفيها من األ ما، أي ثبتناهاأ أي )٢(سورة أنزلناها وفرضناها: وقال

  .  خالف الظاهر)فصلناهاأي (: كفقول املسال

سباب أب ،مكإجيابتوجبوا هلن شيئاً جيب ب أي ،)٣(تفرضوا هلن فريضةأو : وقال سبحانه

  . جياباإل

  مبعاين  أنه اشف اللثام واجلواهر وغريهمكو كول املسالق أن ومنه يعلم

                                                

. ١١٨اآلية : سورة النساء )١(

. ١اآلية : سورة النور )٢(

. ٢٢٦اآلية : سورة البقرة )٣(



٨

يتبادر من خمتلف  ال أنه رناهكذ ماى علوالدليل ، حمل نظر، أشبه ما أو القطع والتقدير والعطية

  . واحد معىن إالّ يات وحنوهااآل

 قابل ك حيث قبل ذل،ل خاصكشى عله إثباتيراد ن أ و البد،قطعه عىن مب)فرض الثوب(ولو صح 

  . متعددةشكالأل

ومنه دليل ، وابن عليه خذه ثابتاً، أي ذاكافرض :  وقوهلم،ثبت لهأ، أي نه فرضت له يف الديوانمو

  .االفتراض يف املنطق

  

  ))ملاذا مسي اإلرث بالفريضة((

صة ايفية خى كعل أوجب  ألن اإلرث،تب الفقهكمن دون سائر   بالفريضةاإلرثولعل تسمية 

 الًكلون التراث أكوتأ: ما قال سبحانهك،  ملّاالًكأحيث يريدونه ، ريهم وغقرباءثري من األكرغم 

ثري من موازينهم كن كمل ي وإن ، عقالئية هلا موازينها الثابتة عندهمأموربينما سائر املعامالت  ،)١(ملّا

  . مناسبة في يف االسم أدىنكي أنه  إىلضافةباإل، حسب الشريعة

تعلموا الفرائض :  قال)صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ :روي عن ابن مسعود :كويف املسال

، خيتلف االثنان يف الفريضة حىتويظهر الفنت  العلم سيقبض وإن ، مقبوضئين امرإف، ا للناسهوعلّمو

  . )٢(جيدان من يفصل بينهما فال

 ل ماأو وأنه ،نصف العلم وأنه ،مكا من دين فإتعلموا الفرائض: )صلى اهللا عليه وآله(وعنه 

  . )٣(ينتزع من أميت

ما ك، سنن البيهقي إىل وجه جلعله يف حاشية اجلواهر مستنداً  الك يف املسالاألولوبعد ورود اخلرب 

  .تاب غري مرةكرنا مثله يف هذا الكذ

  ر كوقد ذ

                                                

. ١٩اآلية : سورة الفجر )١(

. ٢٥٣ ص٢ج: سالك، امل٥ ص٣٩ج: اجلواهر، ٢ ح٤٩١ ص٣ج: يلااللئ يلاوغ )٢(

  . ٣ ح٤٩١ ص٣ج: يلااللئ يلاوغ) ٣(



٩

 أن روي من ملا، نصفه باعتبار الثواب أنه  الوجوهك من تل،ونه نصف العلمك وجوهاً لكيف املسال

  . )١(ألة من الفرائض ثواب عشرة من غريهثواب مس

ان الوجه كال إو، يف مطلق الفريضة مقابل غريها ال، اإلرثالروايتني يف  أن ىعل بناًء كوذل: أقول

 نصف الدار بين الن إ :ان فيقالإطالقله  إذ ،القدر املراد بالنصف اجلزء الن إ :يقال أن نكومي، أوضح

  .كشباه ذلأو عريفمنا الإو يراد به التقدير اهلندسي

  . اصة والعامةلسن اخلأيف ) صلى اهللا عليه وآله(انت شائعة منذ زمان الرسول كوتسميته فريضة 

خوا إمها وزوجها وأت كه نفر يف امرأة ترإليعمر ارتفع ن إ :عن الدعائم، ك املستدرىفقد رو

وبقي ، ة من ستةأربع فذهب، سهمأوللزوجة النصف ثالثة ،  السدسلألم: فقال عمر، مهاأبيها وأل

 لألب خوةوقال لإل، هلم يف القرآن فريضة ألن ،األم من خوةهذا الثلث لإل: فقال، سهمان وهو الثلث

ان محاراً كأبانا  أن فهب، اًءبينا زادتنا سوأان قرابة ك، يا أمري املؤمنني:  فقالوا،م شيئاًكلى وال أر :األمو

  . )٢(ةك فسميت هذه الفريضة املشتر، بينهمكشرأ ف،قد رزقتم:  قال، سواءاألمألسنا يف قرابة 

  . ناذا الفضل بن شيضاحتاب اإلك قريباً منه يف ىورو

  

  ))بني املرياث والفريضة((

 اجلنة كتلمثل ، األعمى عل يطلق اإلرثان ك وإن ،يف الفقه تساوياً ن بني املرياث والفريضةإمث 

   .رثها من يشاء من عبادهويو ،اليت أورثتموها

                                                

. ٢٥٣ ص٢ج: املسالك )١(

.٤جداد ح واألخوةيتعلق بأبواب اإل  من أبواب نوادر ما١٣ الباب ١٦٣ ص٣ج: املستدرك )٢(



١٠

 املفتوحة األرض: قال أنه )رمحه اهللا(عن قائد الثورة العراقية الشيخ حممد تقي الشريازي  يكاحملبل 

ون كي عىنوذا امل، شخص إىل  معناه انتقال شيء فإن اإلرث،عنوة يرثها املسلمون بعضهم عن بعض

  . أعم

  . )١(يا أيها الناس علمنا منطق الطري وقال وورث سليمان داود: قال سبحانه

حيث استدل ا الصديقة الطاهرة ، بل لعله الظاهر ،ورثى ربكلى علمنا صغر أن ملتن احملإف

ى علا أحدمها أمران عطف أو، ولالثاين بيان لأل أن ان احملتملك وإن ،كيف قصة فد) عليها السالم(

  . خراآل

ه لشدة تسامح قصد احلث علي، نصف العلم أنه فقد احتمل يف اجلواهر يف حديث، انكيف كو

ملا مات أوس  أنه حىت والصبيان رثون النساءوي م ال فإ،يومنا هذا إىل الناس يف املواريث من اجلاهلية

صلى اهللا (رسول اهللا  إىل ت زوجتهك عمه وأخذوا املال فشأبناء عن زوجة وولد وبنات عمد ينصاراأل

للرجل  :تعاىلنزل اهللا أف،  عدواًأكين والب كير ولدها الن إ يا رسول اهللا:  فدعاهم فقالوا)عليه وآله

 رحاماأل  وبآية أويل،كبذلولقد نسخ  ،اآلية )٣(مكأوالدم اهللا يف كيوصي: زلنأمث  ،اآلية )٢(نصيب

ى علو، سالمقروا عليه يف صدر اإلأان يف اجلاهلية من التوارث باحللف والنصرة الذي ك وغريها ما

  ن إ:  وقال،)٤(م فأتوهم نصيبهمكميانأوالذين عقدت  :باهلجرة فقال عز من قائلالتوارث 

                                                

. ١٦اآلية : سورة النمل )١(

. ٧اآلية : سورة النساء )٢(

. ١١اآلية : سورة النساء )٣(

. ٣٣اآلية : سورة النساء )٤(



١١

  . ىانته ،اآلية )١(نفسهمأالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم و

وقد أطلق ، دينهمى علفار فهم يقرون كال إىل بالنسبة أما ،املسلمني إىل ان بالنسبةكالنسخ : أقول

  . ريد به عدم اللزومأو النسخ

  حضر القسمة أولوا القرىبوإذا:  يف قوله)عليه السالم( أيب جعفر عن، بصري أبو ىوقد رو

  . )٢(ية الفرائضآنسختها : قال

يف  ،ما يف الوسائل عن تفسري العياشيك، أيضاً )عليه السالم(جعفر  أيب نع ،عنه أخرىة يروايف و

سوهم وقولوا هلم كه واني فارزقوهم منكواملساى تاملياو  حضر القسمة أولوا القرىبوإذا: تعاىلقوله 

  . )٣(عطهمأ فكحضرو إذا ،ال:  قال،أمنسوخة هي:  قلت، معروفاًقوالً

  

  ))أسئلة حول اإلرث((

   ؟اإلرث اذامل أنه مثل، اإلرثحول  حديثة أو فرمبا يثار أسئلة قدمية، انكيف كو

   ؟عوالوارث مل يس،  سعيهنسانإل كس لليأ

   ؟قسيمتيفية خاصة من الك اذاومل

   ؟لمرأة نصف الرجلل ذااومل

   ؟يصح العول والتعصيب  الاذاومل

يف قبال  أنه  إىلضافة باإل،اإلرثخراج املال تقرر ى يف إرادة املورث الذي سعإن إ :واجلواب

 القانونحيث إن و،  بتفصيل)االقتصاد: الفقه(رناها يف كه ذغريمها من وجو إىل ،خدمة الورثة للمورث

عليه ( ي علوقد قال،  العلل يف بعض املواردكر عدم استقامة بعض تليض ون مطرداً الكي أن يلزم

ينجس   طاهر ال)صلى اهللا عليه وآله(  أنهمع )صلى اهللا عليه وآله(يف علة غسله للرسول  )السالم

  . )٤(ا جلريان السنةإ: باملوت

                                                

. ٧٢اآلية : سورة األنفال )١(

. ٣ ح٥ الباب ٤٢١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

  . ٢ ح٥ الباب ٤٢٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٢ ح من أبواب غسل امليت١ الباب ٦٧٨ ص٢ج: وسائل الشيعة )٤(



١٢

،  يف املصاحل العامةللصرف نهإ :يقال  وما،ل تعب الناسك تأاذافالدولة مل، مل يرث الوارث إذا مث

وصرفه يف ، ناس غرباءأيصرف يف  أن رثأخذ الدولة لإل معىنو، الناس إىل املصاحل العامة راجعة: يقال

 ولذا ال، الغريب أو له القريبكيأ أن  دائر بنياإلرثففي احلقيقة أمر ،  وشرعاً عقالً أوىلأقرباءناس أ

 سالمية قانون اإلسالم الوضعية يف البالد اإلست القواننيكوقد ع، اإلرثبعض  حىتيصح أخذ الدولة 

 ويراد به بيت ،اإلمامى عل ـ ةكن له تركمل ي إذا  ـدين امليت وإن ، للورثةن اإلرثإ :الذي يقول

  . املال

 يعلن إ كجعلت فدا: قلت له:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، عن عطاء،  التهذيبىفقد رو

ان ك )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن كبلغ ما، سبحان اهللا:  فقال،فيه ما ي عل فسدرتهكذ إذا ديناً

فالة ك ف،هله فأل ماالًكومن تر، دينه علي ديناً فكومن تر، ضياعه علي ضياعاً فكمن تر: يقول يف خطبته

ست نف: فقال الرجل، فالته ميتاًككفالته حياً ك و،فالته حياًكك ميتاً )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  . )١(كجعلين اهللا فدا، عين

 )صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ :)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، عن سفيان بن عيينة، ليينك الىورو

 ،كذل معىن ما: فقيل له،  به من بعديأوىل )عليه السالم(علي و، ل مؤمن من نفسهكب نا أوىلأ: قال

  ماالًكومن تر، يعلضياعاً ف، أو  ديناًكمن تر: )ه وآلهصلى اهللا علي( قول النيب )عليه السالم(فقال 

  . )٢(احلديث فلورثته

   )عليه السالم(عن الرضا ، عن أبيه، احلسن بن فضالعلي بن عن ،  الصدوقىورو

                                                

. ٥ ح٩٢ ص١٣ج: وسائل الشيعة، ٦٦ ص٢ج: التهذيب )١(

. ٦ حالرعيةاإلمام على جيب من حق   باب ما،احلجةكتاب  ٣٤٩ ص٢ج:  الكايفأصول )٢(



١٣

 كومن تر، إيلّو يعلضياعاً ف أو  ديناًكمن تر:  املنرب فقال)صلى اهللا عليه وآله(صعد النيب : قال

  . )١(احلديث  فلورثتهماالً

 )عليه السالم(ى بن موس ي علمسعت:  قال،عن حممد الطربسي، معاوية إىل بسنده، ليينك الىورو

 اإلمام عنه ىال قضإاتبع و فإن ،ل سنة أج)الوهم من معاوية(استدان يف حق  أو تدين إذا املغرم: يقول

  . )٢(من بيت املال

  . ك من الوسائل واملستدر،اة والدينكالز تايبكورة يف كثرية املذكحاديث الغريها من األ إىل

 كوفروعها ناشئة عن تل، صوهلا حسب املوازين العقليةأيفية اخلاصة من التقسيم فكوأما ال

تقدير ى علن فك مل توإذا ،انت فما هيك وإذا ،أصح من هذه الصورة أخرى صورة كوهل هنا، صولاأل

ترجيح ويضطر  نة فحيث الكورة واملمكي بني املذتقدير التساوى علو، إشكالورة فال ك املذةأفضلي

نفع ل طرف خيتار األك ألن ، ينايف ضرب القاعدة ويوجب الرتاع ألنه،جمال للتخيري ال إذ ،احدمهأل

  .تبك وتفصيل تشريع هذه الصورة مقرر يف بعض ال،شكالانت الصورة املقررة خمتارة حلسم اإلك، حباله

من  أنثىخلف حفيداً  إذا ماك، اناًوتزيد أحي، األماللة كا يف مك، واملرأة تساوي الرجل أحياناً

 العامة ةمكواحل، األوالدوتنقص أحياناً مثل ، ركالوارثة ضعف الذ نثىحيث لأل، أنثىراً من كوذ، ركذ

، نيخرة توجب اآلءجهة طار إالّ أن ،وولداً وزوجاً  أباًركالذى عل نثى األنفقةحيث إن ، الثالث

  ، رثها أقل مطلقاًإوبالنتيجة ليس 

                                                

. ٢ ح من الدين٩ الباب ٤٩٠ ص٢ج: املستدرك )١(

. ٩ حكتاب احلجة، الرعيةاإلمام على جيب من حق   باب ما٣٥٥ ص٢ج:  الكايفأصول )٢(



١٤

يعرف  وأنه ،مة الشارعك يف حكش وال، طرافرثاً حمسوب األإالشارع مل يضع  أن والعول معناه

  . احلساب أحسن من غريه

   .ينقص أحياناً أن فما املانع من، املوجود من الورثة إىل يرجع ما يزيد أحياناً مماكف: يقال ال

 الفرائض أصحاب الوارث الباقي من ىمنا يعطإو، رةحصة مقر بل ال، ليست هنا زيادة: نه يقالأل

ان كنه إ ـ  عنه)عليه السالم(يف مارواه الصادق  ـ ولذا قال ابن عباس، ويف العول نقيصة، املقررة

 أن ن شاء العنته عند احلجرمف، تعول من ستة السهام ال أن الذي حيصي رمل عاجل ليعلمن إ :يقول

  .تعول من ستة السهام ال

  . )١(بعدألا وية العقلية والشرعية بأن األقرب مينعاألول خالف والتعصيب

  . )٢(تاب اهللاكببعض يف   بعضهم أوىلرحاموأولوا األ: قال سبحانه

  . تعاىل إن شاء اهللاالم حوهلما كوسيأيت ال

  

                                                

  . ٢ ح١٨٧ ص٤ج: الفقيه، ٥ ح٢٤٨ ص٩ج: التهذيب )١(

. ٧٥اآلية : سورة األنفال )٢(



١٥

  

  ))موجبات اإلرث((

 مراتبوالنسب ، سبب أو نسبما إ وهي ،اإلرثيف موجبات ( :ال يف الشرائع ق:)١مسألة (

  : ثالث

  . نزل وإن وان والوالداألب: األوىل

  . علواجداد وإن واأل، نزلوان وإ همأوالد وخوةاإل: الثانية

  .األعمامو خوالاأل: ةثالثال

 مث والء ،ةر مث والء تضمن اجلري،والء العتق: والوالء ثالث مراتب، زوجية ووالء: والسبب اثنان

  . ىانته )ةاإلمام

  

  ))هالنسب واملعيار في((

، أو األبن وباالك، خراآل إىل  أحد الشخصنيءالنسب عبارة عن االتصال بالوالدة بانتها: أقول

  : بشرط أمرين، ثالث إىل بانتهائهما

 ال يرثن كل، )عليه السالم(ثالث هو آدم  إىل ل الناس ينتهونك فالّإو، صدق النسب عرفاً: األول

مثل ، بتوسعاد بالصدق العريف أخص من الصدق واملر، مل يصدق النسب عرفاً إذا بعضهم عن بعض

 كذلكو،  منصرفة عن مثل هذا الصدقدلةاأل فإن ،ن بتوسعكل  صدق عريف فإنه، عمأبناءون السادة ك

  . الب وغريمها كوبين متيم مثل بين، ئل املوسعةالقبا إىل بالنسبة

 متوقف  اإلرث إذ،اإلرث إعطاء عدم األصلان كجبت زوال االسم  أوالسعة أن  يفكش ولو

 فإذا، جده إىل ان موجوداًكاالسم ن إ فال يقال، حيصل باالستصحاب ال وهو ما، الصدق العريفى عل

  . هؤ بقااألصله إليأبيه و إىل نا يف صدق االنتسابككش

 وحنوه اإلرثنفياً يف مورد ، أو ما يف ولد املالعنةك، سواء نفياً مطلقاً، عدم النفي الشرعي: والثاين

 كذلكو، ه املخلوقة من مائهتيتخذ بن أن  الزاينلألبجيوز  فال حمرمحيث إنه ، ولد الزناك، اًمطلق ال

  . أشبه ما أو ،م الزانيةأأخذه  إىل بالنسبة

  ، ان من أهل املللك وإن اح الصحيحك خيرج ولد الشبهة والنكوبذل
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  .احاًكل قوم نكن لإف

تعدد الزوج مع وحدة ى من ير، أي ةربعم األقسال األكورة جارية يف كالقاعدة املذ أن والظاهر

  . احيني مطلقاًباإليبعد جريانه يف  بل ال، تعددمها، أو وحدماى ومن ير، سكوبالع، الزوجة

 كذا:  قال،كفعل غرمي ما: هأصحاب قال لبعض )عليه السالم(الصادق  أن ، الدعائمىوقد رو

، هأختح كجموسي ننه إ كجعلت فدا: فقال،  نظراً شديداً)معليه السال( عبد اهللا ه أبوإليفنظر ، ابن الفاعلة

  . )١(احك من دينهم نكليس ذلأو : قال

ل قوم دانوا بشيء يلزمهم ك: قالنه إ) عليه السالم(الصادق روي عن : قال ،يلاوروي الغو

  . )٢(مهمكح

  . تعاىل اهللا شاءن إ الم فيهكالوسيأيت بعض ، اويمسالدين اليدعي  ملن ال حىتنه شامل إف

  . اح أهل امللل الفاسدةكخبالف الشبهة ون، رث به إفالتولد من الزنا ال: لذا قال اجلواهرو

خر زنا من دون واآل،  شبهةاأحدمهان ك إذا رناه ثبوت النسبكذ ماى مقتضف، انكيف كو

، رمحهابعده من  أو خذ بدون اجلماعان األكأخذ منيهما وامتزجا يف وعاء سواء  إذا كذلكو، الشبهة

م كوليس هذا يف ح،  هلما شرعاً فإنه، وحنومها واخلرقةاألرضمن   أخذ الفرج املينذا إمثل الشبهة ماو

عالم أخالف بني بعض  والمكالشبهة كونه كة يف أمراتزريق مين رجل يف رحم  أما ،زنا ال إذا ،الزنا

  .العصر

  

  ))أقسام السبب((

   .جيةون بالزوك وقد ي،ون بالوالءكمث السبب قد ي

                                                

 .٣ ح حد املرتد١ الباب ٤٣٠ ص١٨ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح من أبواب مرياث اوس١ الباب ٥٩٧ ص١٧ج: ل الشيعةئوسا )٢(
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  ))مراتب النسب والسبب((

  . األوىلدامت  ترث الثانية ما وال، دامت الثانية ماالثالثة ترث  ال، ما النسب فهي مراتب ثالثأ

، نزلأنثى وإن  أو انكراً كوالولد ذ، األبفاجلد ليس يف درجة ، وان من دون ارتفاعاألب: األوىل

  . األوىلاملرتبة فليسوا يف ، صاعدين خبالفهما األم واألب نازلني يف مرتبة األوالدف

  . علواجداد وإن واأل، نزلوا وإن همأوالد وخوات واألخوةاإل: والثانية

وقد  ،ما يف اجلواهرك بشرط بقاء صدق اسم القرابة عليهم، نزلوااألعمام وإن  وخوالاأل: والثالثة

  .أيضاًتقدم منا 

  .وركلشرط املذصعدوا با وإن ،جدادوين واألاألب أخوال وأعمام كذلكو

 ال يرث دام النسب فما، والزوجية جتامعه، النسبى علوالوالء مترتب ، السبب زوجية ووالءو

، هإليل وتعذر الوص، أو نعرفه ن الكل  علمنا بوجود النسبفإذا، جهلناه وإن ر تابع لواقعهاألم و،الوالء

، ون حينئذ من نصيب الوالءكه ين أ ال،رد املظامل يصرفه يف مصرفه، أو ك من جمهول املالاإلرثان ك

 اجلهل به مل يرث الرتبة أو ه مع معرفتهإلييصال نة تعذر اإلكل علمنا بوجود الرتبة السابقة أنه إذا ماك

  . يف باب الوالءكذلكو، الالحقة

  

  ))مراتب الوالء((

، ريرةوبعده والء تضمن اجل، العتقوالء : ثالث مراتب، كما يف املسالك وهو بالفتح ،مث الوالء

  .ةاإلمام والء وبعده

 أما ،سائر أموالهك )عليه السالم( اإلمام مال  ألنه،زمنة الغيبةأاملال يدخل بيت املال يف  أن والظاهر

  . تعاىل إن شاء اهللا الم فيهكوسيأيت بعض ال، مك فهو أعرف باحل)عليه السالم(يف زمان حضوره 

ى عل والء من أسلم :بينه وبني من تقدمه نهي عكوزاد احملقق الطوسي فيما ح(: قال يف اجلواهر

  اشتريت الرقبة  إذا اةك الزووالء مستحق، افركيده 
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 وشذوذ القول ا مع جواز خبارويضعفه ضعف األ، واملوثق يف الثاين، األول يف خبار لأل،منها

  . ىانته )ما عن مجاعةك، خري يف والء العتقدخول األ

عليه ( عن أيب عبد اهللا ،وينك عن الس،تاب اجلهادكل يف ما يف الوسائك، ليينكروي ال: أقول

 يا: فقال، منليا إىل )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  بعثىن: )عليه السالم(املؤمنني أمري :  قال،)السالم

 ك خري ل رجالًكيديى علاهللا عزوجل  يمي اهللا لئن يهدأو، سالماإل إىل تدعوه حىتتقاتلن أحداً  ال يعل

  . )١(يعل ه ياؤ والك ول، عليه الشمس وغربتمما طلعت

  . )٢(كما يف املستدرك، ورواه اجلعفريات

: قال، دمي بن احلرأ إىل سنادهإ ب،عن الصدوق، اةكتاب الزكفقد رواه الوسائل يف ، وأما املوثق

:  قال،تقهعأاة فكشتريه من الزأر الذي حنن عليه األم يعرف هذا كمملو: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت

، اةكهل الزمرياثه أل :)عليه السالم(فقال :  قال، ماالًكهو مات وتر فإن :قلت، عتقهأاشتره و: فقال

  . )٣(مباهلم :ويف حديث آخر:  قال،بسهمهم يشترأ

 إشكالوقد عرفت ،  اصطالحياألولالوالء يف  أن مل يعرف إذ ،ال اخلربين نظركيف داللة : أقول

  .اجلواهر يف الثاين

سلم منهم أالوالء ملن  أن ون الوجه فيهماكي أن نكمي: شف اللثام يف توجيه اخلربينكوقال يف 

  . )عليه السالم(علي  وقد جعله ل)صلى اهللا عليه وآله(ان للنيب ك

  سألت : قال، خلرب متيم الداري، م تقيةكون احلكي أن نكمي: أقول

                                                

. ١ ح١٠ الباب ٣٠ ص١١ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح٦ الباب ١٦٧ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(

. ٣ ح كتاب الزكاة٤٣ الباب ٢٠٣ ص٦ج: وسائل الشيعة )٣(
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يدي رجل من ى عل يسلم كرجل من أهل الشر ما السنة يف ال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

  .  الناس مبحياه ومماتههو أوىل:  قال،املسلمني

  

  ))طبقات اإلرث((

أما  ،جداد واألخوة اإل:والثانية صنفان، األوالدوان واألب :صنفان األوىلفالطبقة ، انكيف كو

  .همأوالدهات واألم واآلباء إخوةهم ،  صنف واحدالثالثة فهم

 ،خمينع ابن األ ال  واجلد،مينع احلفيد  ال مثالً ألن األب،والثالثة صنفاً، يان صنفنيولاألمنا جعل إو

ذا اخلال كو،  العمومة واخلولةأوالد وخوالواأل األعمام حيجب البعيد من يف الثالثة فالعم القريب مثالً أما

  .هذا هو املشهور، الحتاد الصنف

، مينع اخلال البعيد فالعم القريب ال،  صنفانأيضاًلثالثة ا أن فايةكعن جممع الربهان وال يكن احملكل

  . وسيأيت وجه قول املشهور وقوهلما، سكذا العكو

 الصنف دون كعد من نفس ذلاألبقرب من صنف يني حيجب األاألول يف الطبقتني صنافاألمث إن 

، حفادحيجبون األ وان فال أما األب،حفاد للصلب حيجبون األاألوالد مثالً، خرعد من الصنف اآلاألب

، خوة اإلأوالدحيجب  فال دىناجلد األ أما ،ىعلحيجب اجلد األ دىن يف الطبقة الثانية اجلد األكذلكو

  . عنها للغىنناها كوحنن تر، رناهاكون اليت ذؤر الفقهاء تفاصيل بالشكوقد ذ، ذاكوه

هم و، بل عمود النسبمقا(وين يف مجيع حواشي النسب األباملتقرب بن إ( :قال يف اجلواهرمث إنه 

 ولو واحداً )قارب يف حاشية النسبمن عدا هؤالء من األ فإن ،هبطوااألوالد وإن و، علوااآلباء وإن 

   خوةاإلك، راً بشرط احتاد القرابة وتساوي الدرجكان متعدداً ذك وإن ، خاصةاألبمينع املتقرب ب أنثى
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لفت القرابة ختاو فل،  لهخوال واألاألعمام هلما مع خوال واألاألعمام و،لألب خوةمع اإل وينلألب

 )الصنفنيك فهما من هذه اجلهة حينئذ ،سكبالع أو العم هلما مع اخلال لهكالقرب ى استون إ اكاشتر

  . ىانته

  . تعاىل إن شاء اهللا كالم يف ذلكيأيت تفصيل ال: أقول

 إرث يف )عليه السالم( ي علما يف قصة العباس معك، األيبالعم ى علويين مقدم األبن ابن العم إو

  .أيضاًالم آخر ك كان هناك وإن ،)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

فار كال أو راجعنا املخالفون إذا أما، ناليإور يف هذه املسألة بالنسبة كالتقسيم املذ أن ىخيف وال

قسمنا خاص  إرث ن هلمكمل ي وإن ،)١(لزاملقاعدة اإل، رثهمإحسب ى عل قسم ،خاص إرث الذين هلم

 يف سائر املعامالت كذلكو، لزاموارد عليه من قاعدة اإل م واقعي الك ح ألنهرثناإبينهم حسب 

  . حوال الشخصية وغريهاواأل

  

                                                

. ٦ ح٣٢١ ص١٥ج:  الشيعةوسائل) ١(
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  ))الوارث بالفرض وبالقرابة((

 من بني األم وهم ،بالفرض إالّ ال يرثفمنهم من ، وينقسم الوارث(: قال يف الشرائع ):٢مسألة (

ومنهم من يرث تارة بالفرض ، نادراً إالّ سبابوالزوج والزوجة من بني األ، ردالى عل إالّ نساباأل

ومن عدا هؤالء ، األباللة كو، خواتاأل أو ختواأل، البنات أو  والبنت،األب وهم ،بالقرابة أخرىو

  . )بالقرابة إالّ ال يرث

ومبن ، تابه العزيزكاً يف له سهماً معين تعاىل اهللا ىاملراد بالوارث بالفرض من مس(: كقال يف املسال

لقوله،مجاالًإرثه إم بكمنا حإ له سهماً خمصوصاً ويرث بالقرابة من مل يسم  :م كأوالدم اهللا يف كييوص

ان قد فاضل بينهم يف ك وإن ، عند االجتماع سهماً معيناًوالد فلم جيعل لأل،)١(نينثيظ األر مثل حكللذ

  . ىانته )رحاماأل ويلأ الداخلني فيه بعموم آية خوالأل وااألعمامرث إكو، ركما ذك، ةكمجلة التر

  : أقول

  . أحياناً يرد عليها إالّ أنه ،رث بالفرضت األم :١

ن كمل ي إذا حيث يرد عليه، نادراً إالّ والزوج يرث بالفرض، والزوجة ترث بالفرض مطلقاً: ٢

  . ونوابه يف عصر الغيبةاإلمامللزوجة وارث غري 

  . رثهما بالفرض غالباًإان ك وإن ،سباب يرد عليهما أحياناًنساب والزوج يف األ يف األاألموعليه ف

 وحدها األم من خوة وهم اإلاألماللة كو، خواتاأل أو ختواأل، البنات أو والبنت، األبو: ٣

  . بالقرابة أخرىيرثون تارة بالفرض و

    وغريهمجدادواأل خوال واألاألعمام وخوةومن عدا هؤالء وهم اإل: ٤

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(
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  . فرض هلم فال، يرثون بالقرابة مطلقاً

فهؤالء أقسام ، اإلمام وهم املعتق والضامن للجريرة و،ر الشرائع هنا الوارث بالوالءكومل يذ: ٥

  . مخسة

 أو انك مناسباً ،له (لهك )فاملال، ه آخركفرض له ومل يشار ان الوارث الك فإذا(: قال يف الشرائع

أحياناً :  أقول)فرض له فاملال هلما ه من الكولو شار (املعتقكاملسابب  و،العمكاملناسب :  أقول)مسابباً

 خوالاأل أو اخلالكل طائفة نصيب من يتقرب به كلفت الوصلة فلختافإن  (بالتساوي وأحياناً بالتفاوت

  . ) وهو الثلثاناألب نصيب عمامولأل،  وهو الثلثاألم نصيب خوال فلأل،األعمام أو مع العم

،  يقتسمونه بالتفاضلاألعمامو، سواء نثىر واألكوية الذس يقتسمون املال باللخواواأل: أقول

  . نينثير مثل حظ األكللذ

 تابكيف ن إ : قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، أيوب اخلزاز أبو ففي الصحيح الذي رواه

امليت منه  إىل أقربون وارث كي إالّ أن به ل ذي رحم مبرتلة الرحم الذي جيركأن ) عليه السالم( يعل

  . )١(فيحجبه

التفت القرابات فالسابق إذا  : قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، عن رجل، رواه يونس بل وما

  . )٢(ل واحد منهم مقام قريبهكاستوت قام  فإن ،أحق مبرياث قريبه

 مث ،تابكما يف ال إىل منا يرجع الفرائضإ:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، سالموعن دعائم اإل

   رحاموأولوا األ: فاالقرب بقوله مجلة قربتاب األكبعد ال

                                                

. ١ ح٧٧ ص٧ج: الفروع، ١ ح٢ الباب ٤١٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح٧٧ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٢ الباب ٤١٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(
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ل من يستحق املرياث بالقرب يتفرد به دون من هو ك ف،)١(تاب اهللاكبعض يف ب بعضهم أوىل

  . )٢(من تسبب بسببهى عليرد  ماكويرد عليه ، وحيل فيه حمل من تسبب بسببه، أبعد منه

  

  ))أصناف من يرث بالفرض((

  : أصنافيم مخسة كر يف القرآن احلكمث الذين يرثون بالفرض ممن ذ

وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد ِمنهما السدس ِمما ترك ِإنْ كَانَ لَه ولَد فَِإنْ لَم : قال سبحانه، واناألب: األول

  . )٣( كَانَ لَه ِإخوةٌ فَُألمِه السدسيكُن لَه ولَد ووِرثَه أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ فَِإنْ

ولَكُم ِنصف ما ترك أَزواجكُم ِإنْ لَم يكُن لَهن ولَد فَِإنْ كَانَ لَهن : تعاىلقال ، الزوجان: الثاين

 ا أَوِبه وِصنيٍة يِصيِد وعب ِمن كْنرا تِمم عبالر فَلَكُم لَدو لَدو لَكُم كُني ِإنْ لَم مكْترا تِمم عبالر نلَهٍن ويد

  . )٤(فَِإنْ كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن ِمما تركْتم ِمن بعِد وِصيٍة توصونَ ِبها أَو ديٍن

ق اثْنتيِن فَلَهن ثُلُثَا ما ترك وِإنْ كَانت واِحدةً فَلَها فَِإنْ كُن ِنساًء فَو: تعاىلقال ، البنت والبنات: الثالث

فصالن)٥( .  

 ،وييناألبويين مع فقد األب يقوم مقام حيث إن األيب، لألب أو وينلألب خوات واألختاأل: الرابع

  ِنصف ما ترك ِإِن امرؤ هلَك لَيس لَه ولَد ولَه أُخت فَلَها : قال سبحانه

                                                

. ٧٥اآلية : سورة األنفال )١(

. ١ ح٢ الباب ١٧٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(

. ١١اآلية : سورة النساء )٣(

  . ١٢اآلية : سورة النساء )٤(

. ١١اآلية : نساءسورة ال )٥(



٢٤

كرا تا الثُّلُثَاِن ِمممِن فَلَهيتا اثْنتفَِإنْ كَان لَدا ولَه كُني ا ِإنْ لَمِرثُهي وهو)١( .  

وِإنْ كَانَ رجلٌ يورثُ : تعاىلقال ، األم من قبل خوات واألخوة وهم اإلاألماللة ك: اخلامس

أَةٌ وركَاُء ِفي كَالَلَةً أَِو امرش مفَه ذَِلك ِمن وا أَكْثَرفَِإنْ كَان سدا السمهاِحٍد ِمنفَِلكُلِّ و تأُخ أَو أَخ لَه

  . )٢(الثُّلُِث

  

  ))من يرث بالقرابة((

 ،ان الوارث ذا فرض أخذ نصيبهكوإن ( :قال يف الشرائع، أما من عداء هؤالء فهم يرثون بالقرابة

ل واحدة نصيبها والباقي كفل،  عم معأختأو ، مثل بنت مع أخ، ان الرد عليهكه مساو ن معكمل يفإن 

  .)عليه السالم اإلمامث عدا رالزوج مع واى علوال ، الزوجة مطلقاًى عليرد  وال، ا أقرب أل،يرد عليها

  .بقاتل الطكولذا يرثان مع ، اإلرثما قرر يف طبقات ك، غريمها من الورثة إىل بل ينتقل الزائد

زادت  وإن ،الفريضةى علة بقدر السهام قسمت كانت التركان معه مساو ذو فرض وكوإن (

ولو ، ينفرد بزيادة يف الوصلة، أو حدهمن حاجب ألكمل ي قدر السهام ماى علان الزائد رداً عليهم ك

  . )ألما دون من يتقرب باألب يتقرب بمن أو البنات أو البنتى عل ان النقص داخالًكة كنقصت التر

  : أمور ثالثة )رمحه اهللا(المه كففي : أقول

  

  ))مساواة التركة لقدر السهام((

ل بنت كوين السدسان وللألب ف،ان أبوان وبنتانك إذا ماك، ة لقدر السهامكمساواة التر: األول

  .ثلث

ل واحد منهما السدس من غري فرق بني كحيث ل، األمان اثنان من ولد كلو   ما:ومثال آخر

ل واحدة ك حيث ل،وييناألبن ك مل يذا، إلألب أو وينلألبني أختمع ، ني واملختلفنيين واالنثريكالذ

  .الثلث

  .ل واحد منهما النصفكيث لح، ب ألأختزوج و :ومثال ثالث

   أن خيفى وال

                                                

. ١٧٦اآلية : سورة النساء )١(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٢(



٢٥

  . سركخري فال خبالف املثال األ،  من بنتنيأكثرانت ك إذا ماك، سرك قد يتاألولاملثال 

  

  ))لى قدر السهامزيادة التركة ع((

 وين السدسانلألب ف،إخوةان أبوان وبنت وك إذا ماك، قدر السهامى علة كزيادة التر: الثاين

 من هذا الواحد لألمنصيب   وال، أرباعاًاألبوهذا يقسم بني البنت و واحدى  يبق،وللبنت النصف

ان للبنت ثالثة كيناراً ة وعشرين دأربعان املال ك فإذا،  والبنتاألب هلا فيخص الرد بخوةحلجب اإل

  . ةأربع لألم و، مخسةلألبو، عشر

أي ن حاجب كمل ي أما إذا ،السهام يف مورد وجود احلاجبى علة ك لزيادة الترمثّلالشرائع مث إن 

ة مائة كانت الترك فإذا، وثالثة للبنت وينلألب مخسان ،ويناألبو البنتى عل رد الواحد أمخاساً ،خوةاإل

  . ة وعشرونأربع األبل من كول، اثنان وسبعون ان للبنتك، وعشرين

  

  ))نقص التركة عن قدر السهام((

لوضوح عدم اجتماع الثلث والثلثني ، بوين وزوج وبنتنيأك ،ة عن قدر السهامكنقص التر: الثالث

منا إو، اجلميع عندناى عل لعدم العول ،ينقص عن بعضهم أن وهذا النقص يلزم، الربع زائد فإن ،والربع

  . ثلةاألم من كغري ذل، إىل  عن البناتينقص

ن أ بكوقد مثل له املسال،  ومل ميثل له)ينفرد بزيادة يف الوصلةأو : (قد تقدم يف عبارة الشرائعمث إنه 

امليت بزيادة القرب  إىل  لزيادة وصلتها،خريةالرد خيتص باأل فإن ،وينلألب أخت مع األماللة كجيتمع 

الم كتفصيل ال إىل فال داعي تعاىل إن شاء اهللاالم فيه كسيأيت الحيث إنه و، ل عليه اجلواهركوأش، األبب

  . فيه هنا

  قبال قوله يف السابق ، يف الطبقةأي ) ن املساويكمل يوإن ( :قال يف الشرائع



٢٦

  فرض له ن الباالإذ ) ا وابنأحدمه أو  مثاله أبوان،ان له ما بقيكذا فرض  (ان معه مساوكن إو

 ن الاألب ذإ) زوجة، أو ابن وزوجأو  (فرض له مع عدم الولد  الاألبن إف) وجةز أو ب وزوجأأو (

  . ىانته )ثلةاألم من كغري ذلإىل  (فرض له خ الإذ األ) زوجة أو أخ وزوجأو  (فرض له

 ،فاملال له ن ذا فرضكمل ي إذا الوارثن أ :وحمصلها(: ورةك املذحكام األ جممالًكقال يف املسال

ذي ى علفضل شيء رد  فإن ،ل فرضهكتعدد أخذ  فإن ،أخذ فرضهان ذا فرض كن  وإ،احتد أم تعدد

 أرجح إحدامهان كمل ي فإن لفتختا وإن ،انت وصلتهم متساويةكفقد غريه يف طبقته ون إ الفرض حبسبه

ل نصيب من كفل خرىمن األ أقوى إحدامهاانت ك وإن ،رب بهقتل نصيب من يكفل، خرىمن األ

، قوىص الرد باألختا األم إخوةوين مع األب إخوة كخرىمن األ أقوى حدامهاإانت ك وإن ،يقترب به

، خواتاأل أو لألب ختالبنت والبنات واألى علولو نقصت الفريضة عن ذي الفروض دخل النقص 

  . ىانته )١()خرلما اجتمع ذو فرض وغريه فالباقي بعد الفرض لآلكو

ل كالم حول ك وسيأيت تفصيل ال، املرياثصولألة مجاليإره احملقق هنا مقدمة كذ ما أن خيفى وال

  . تعاىل إن شاء اهللا، كذل

  

                                                

.١٧ ص١٣ج: مسالك األفهام )١(



٢٧

  

  ))موانع اإلرث((

فر املانع هو كوال، فر وقتل ورقكا إ( :اإلرثيف مبحث موانع  قال يف الشرائع ):٣مسألة (

افر كويرث املسلم ال، مرتد مسلماً حريب وال  ذمي والال يرثف، سالم عن مسة اإلهماخيرج به معتقد

  . ىانته )أصلياً ومرتداً

  . خيتص بالعقيدة فر الكال إذ ،كذلك وهو )فاعله أو قائلهأو ( ):همعتقد(: ر اجلواهر عند قولهكوذ

ان ذا عقيدة ك وإن ،افركفر ك فقائل ال،)١(نفسهمأوجحدوا ا واستيقنتها : قال سبحانه

وصح قوله  صحت عقيدته وإن افرك )صلى اهللا عليه وآله(محارب الرسول كفر كوفاعل ال، صحيحة

 فر الكال أن ماك، تاب احلدود مسألة االرتدادكر يف كما ذكفر أعم كوباجلملة فال، الذي يتلفظ به

  . حمايداً أو مهادناً أو افراً معاهداًك كهنا فإن ،رهمكخيتص بالثالثة الذين ذ

  ).ارفك الأصنافغريهم من  وال(: ولذا قال يف اجلواهر عند تثليث احملقق

افة كي بني إمجاعبل هو ، ةربع األدلةافر من املسلم باألكال إرث  فقد استدل لعدم،انكيف كو

  . )٢(املؤمنني سبيالى علافرين كولن جيعل اهللا ال: قال سبحانه، املسلمني

  .  السبيل عليهإثباتويف املرياث : كقال يف املسال

م اهللا عن الذين مل كينها ال:  بل يشمله،ونه سبيالًكيعلم  النه إ :يقال إالّ أن اللهم: أقول

  . )٣(تربوهم أن م من ديارهمكم يف الدين ومل خيرجوكلويقات

                                                

. ١٤اآلية : سورة النمل )١(

. ١٤١اآلية : سورة النساء )٢(

. ٨اآلية : سورة املمتحنة )٣(



٢٨

  . فيه مناط الرباإلرثن إف

ان ك فإنه وإن ،تأمال  عليهىعلي  يعلو والسالماإلـ  بأيضاً له كيف استدالل املسال أن ماك

فهو ، سالماإلى عليعد علواً  افر الكالحيث إن إرث ، ه خفاًءيف داللت إالّ أن حديثاً وارداً متواتراً سنداً

ليس  وأنه  احلديثإطالققلنا ب وإن ،كأشبه ذل ما أو  أجرياً عندهنسانصريورة اإل أو ،عطائه هديةإمثل 

  .ما قيلك بصدد احلجة فقط

 دين مسالاإل فإن ،سالمرهوا باإلكالي أن فار يلزمكالحيث إن ،  يف اجلملةكذلى علوالعقل يدل 

ولذا ملا ، يقف دون انتشاره  رد الفعل فيهم مباكرهوا سبب ذلكأم لو أ إىل ضافةباإل، العقل واملنطق

 دخول الوثنيني الغربيني يف ك بفتح مدم بالسيف سبب ذلسالماإلى عل الناس فاءلره بعض اخلكأ

  .ومليا إىل سالم وجتمعوا ضد اإل،املسيحية

 أن ومن الواضح، ي يبقوا يف الضاللة واخلرافةكوا وشأم كتري ال أن يلزم أخرىومن ناحية 

  منسالم ولذا حرمهم اإل،وهذا يقتضي نوع ضغط أديب عليهم، ل احلياةكضالل العقيدة يسبب مشا

، يتزوج املسلمة م أن وحبرمة، م جنسأاملسلمني باجتنام باعتبار ى علم كما حك، املسلمنيإرث 

  . كغري ذلإىل ، وحرمة دخوهلم املساجد

  

  ))إرث املسلم من الكافر((

مني مجلة من كاحلى علويدل ،  عندناال خالف وإشكالافر بال كفريث املسلم ال، انكيف كو

  : الروايات

 املسلم يرث امرأته الذمية وهي ال: يقول )عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت: قال: فعن أيب والد

  . )١(ترثه

  افر كاملسلم حيجب ال:  قال)عليه السالم(عبد اهللا عن أيب ، وعن حسن بن صاحل

                                                

. ٩ ح٢٤٤ ص٥٤ج: الفقيه، ١ ح١ الباب ٣٧٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢٩

  . )١(هال يرثحيجب املسلم و افر الكوال، ويرثه

 إالّ ،افركيرث ال أن وللمسلم، افر املسلمك الال يرث:  قال،)عليه السالم(عنه ، وعن أيب خدجية

  . )٢(افر بشيءك للىون املسلم قد أوصكيأن 

 ،يف النصراين ميوت وله ابن مسلم أيرثه: )عليه السالم( جعفر عن أيب، وعن عبد الرمحان بن أعني

  . )٣(وناال يرثعزاً فنحن نرثهم وهم سالم إالّ اهللا عزوجل مل يزدنا باإلن إ ،نعم: )عليه السالم(قال 

 ك فأما املشر،نعم: قال ،كهل يرث املشر ته عن املسلمسأل:  قال،)عليه السالم(عنه ، وعن مساعة

  . )٤(سلم املال يرثف

هودي والنصراين ليا ال يرث: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن قيس

  . )٥(ىهود والنصاريال ويرث املسلمون، املسلمني

فقال  ، أخاً مسلماًكيهودي مات وتر: وقالوا، ليهإمن فاجتمعوا لياان بكنه إ :وعن معاذ بن جبل

من أخيه  فورث املسلم، ينقص  يزيد والسالماإل:  يقول) اهللا عليه وآلهصلى(مسعت رسول اهللا : معاذ

  . )٦(هوديليا

صلى اهللا (الناس عن النيب ى فيما رو: قالنه إ ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن مجيل وهشام

 مل يزده يف سالماإلن إ ،وناال يرثنرثهم و: )عليه السالم( قال ،يتوارث أهل ملتني ال: قالأنه ) عليه وآله

  . )٧(شدة الّإحقه 

                                                

. ٨ ح٢٤٤ ص٥٤ج: الفقيه، ٢ ح١ الباب ٣٧٤ ص١٧ج: ل الشيعةوسائ )١(

. ١٠٠ ح٢٤٤ ص٤ج: الفقيه، ٣ ح١ الباب ٣٧٤ ص١٧ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح٢٤٣ ص٤ج: الفقيه، ٤ ح١ الباب ٣٧٥ ص١٧ج: الوسائل )٣(

. ٦ ح٢٤٤ ص٤ج: الفقيه )٤(

. ١١ ح٢٤٤ ص٤ج: الفقيه )٥(

. ٤ ح٢٤٤ ص٤ج: الفقيه )٦(

. ١ ح١٤٢ ص٧ج: الفروع، ١٤ ح١ الباب ٣٧٦ ص١٧ج: ةوسائل الشيع )٧(



٣٠

  . )١(عزاً يف حقه إالّ  مل يزدهسالماإلن إ :قال إالّ أنه ،اهيم مثلهبرإ علي بن ويف رواية

 يرث هذا ،يتوارث أهل ملتني ال:  يقول)عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا:  قال،وعن أيب العباس

  . )٢( املسلمال يرثافر كوال، رافكن املسلم يرث ال أالّإ، ويرث هذا هذا، هذا

فنحن ، عزاً الّإ سالمنزداد باإل ال: )عليه السالم(جعفر  قال أبو:  قال،الرمحان بن أعني وعن عبد

  . )٣(وناال يرثهم وثنر

  . غريها من الرواياتإىل 

  

  ))إذا مات الكافر((

ولو ، للمسلمان مرياثه ك ،والزوجة فار ووارث مسلمكافر وله ورثة كمات  ولو(: قال يف الشرائع

  . )قرب وإن افركدون ال، ضامن جريرة، أو  نعمةان موىلك

 يف بل املنقول عنه نصاً وظاهراً،  بقسميه عليهمجاعبل اإل،  أجده فيهال خالفب: قال يف اجلواهر

  . فيضتام مسشف اللثكت والتنقيح وكالسرائر والناملوصليات واخلالف و يكحم

رواه ابن  وما، وخصوص رواية حسن بن صاحل، عض الروايات السابقة بإطالقويدل عليه : أقول

، بيه ولد غريهوأل،  ذمياً أسلم وأبوه حيرجالً أن لو: )عليه السالم(املؤمنني  قال أمري: قال، رباط رفعه

  . )٤(وال امرأته مع املسلم شيئاً، ومل يرثه ولده،  ورثه املسلم مجيع مالهاألبمث مات 

                                                

. ١٤ ح١ الباب ٣٧٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١٥ ح١ الباب ٣٧٧ ص١٧ج: عةيوسائل الش )٢(

. ٢٠ ح الباب٣٧٠ ص٩ج: يبالتهذ )٣(

. ١ ح١٤٦ ص٧ج: الفروع، ١ ح٥ الباب ٣٨٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



٣١

 رجالً أن ولو، وناال يرثحنن نرثهم و، يتوارث أهل ملتني ال أنه وأعلم: ) السالمعليه(والرضوي 

 كلذكو، ن املسلملألبالذمي  أو ان املرياث من الرجل املسلمك ذمياً ابناً مسلماً وابناً كذمياً تر أو مسلماً

 باملرياث من  أوىلان املسلمكبعد ل أو ه ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل الذمة ممن قرب نسبكمن تر

 كأبعد من ذل أو ابن عم أو خأابن  أو ابناً أو عماً أو ان املسلم أخاًكان الذمي ولداً وك ولو ،الذمي

ولو مات ، قوه إالّ  مل يزدهسالماإل ألن ،ذمياً أو ان امليت مسلماًك ، باملرياث من الذميان املسلم أوىلكل

  . )١(ماتت هي ورثها الزوج املسلم وإن ،هلا مرياثن كنصرانية مل ي أو  امرأة يهوديةكمسلم وتر

 طالق إل،الربع والبقية لسائر ورثته أو الزوج يأخذ النصف أن ال،  للزوج املسلماإلرثل ك: أقول

ا  فإ،أسلم بعد القسمة إذا افركبل رمبا استدل اجلواهر وغريه للمسألة باملعتربة املتضمنة ملنع ال، دلةاأل

  . غريهىفيبق، مجاعباإلخري خرج األ، افر مع املسلم وبدونهكال ولم من املساإلرثتعم 

 مل ذا إ ومنصرفه ما،صاص بهختوظاهره اال، يقسم أن املرياث قبلى علمن أسلم  :ويف بعضها

  . تعاىلاهللا  شاء نإ كالم يف ذلكوسيأيت ال، هكال شارإن له يف درجته مسلم آخر وكي

  

  ))اإلمام ال يرث الكافر(

لو منع  أنه ويدل عليه، افرك الال يرث) عليه السالم( اإلمام أن  يفال خالف و إشكالال، نعم

وهو ، اً دائماإلمام لوجود ،فار بعضهم عن بعضك الال يرث أن مورثه لزم إرث افر عنك الاإلمام

  .ضروري البطالن

  

  ))فروع((

، ال مل يرثإوالدة الزنا والقتل وكرثه إن مانع عن كمل ي إذا افركلمن ااملسلم  أن إرث ىخيف وال

  افر كمنا ورثه الإو

                                                

. ١ ح١ الباب ١٥٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(



٣٢

 إطالقف، ن وارثاًك مل يذا إال ما، ان املسلم وارثاًك إذا منا هي فيماإافر ك حجر املسلم للأدلةن أل

ورد من مانعية والدة الزنا والقتل وحنومها عن  بقرينة ما، رناهكذ ماى عل املتقدمة حممول دلةبعض األ

  . اإلرث

ا مفار لشرافتهكورثته الى علفهل يقدمان ، ولد الزنا والقاتل إرث دقافر يعتكالان ك إذا ،نعم

 سالمهنا اإل، مقربل طرف كيف  ألن ،فاركيتساويان مع ورثته ال، أو لزامبضميمة قاعدة اإل سالمباإل

ط وس ولعل األ،ولد الزنا والقاتل إرث فار لنهي الشارع عنكيتقدم ورثته ال، أو ة الوالدةيل حكوهنا

  . أوسط

  

  ))إذا مات املرتد((

ان ك ولو ،ان أصلياًكإذا ورثه الكافر  افر مسلماًكولو مل خيلف ال(: فقد قال الشرائع، انكيف كو

  . )وهي شاذة، افركويف رواية يرثه ال،  مع عدم الوارث املسلم)عليه السالم( اإلمامامليت مرتداً ورثه 

، افر من املسلمكال إرث  عدمأدلة طالقإل، خالفال  وال إشكال املسلم بال يرثاملرتد : أقول

ل قوم دانوا كو، لزموهمأ أدلة طالق إل،كان من دينهم ذلك إذا كبعد يف ذل  ال،افركوهل يرث ال

  .)٢( بعضبعضهم أولياء: وقوله سبحانه، )١(مهمكبشيء يلزمهم ح

 من خرج من أحكام ال، كئفار الذين دخل يف دين أولك الأحكامل كان له ك ارتد ومل يقتل فإذا

 ارتد  ألنه،سالمم اإلكح ذا الكم من ود وهك يلحقه ح فإنه،نصراين أسلم مث ود مثالً، أوالً دينهم

الدين الذي  إىل لزموهم بالنسبةأل  غري املشمول ألنه،يف امللي م من خرج عن دينه أوالًكح وال، عنه

  م كذا حكوه، خرج عنه

                                                

. ٣ ح١ الباب ٥٩٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٥١اآلية : سورة املائدة )٢(



٣٣

 وال، هودي ال الىم النصاركي عليه حر جي فإنه،النصرانية مثالً إىل  خرج يهودي عن دينهذا إما

 أن  يصح فإنهوعليه، كميل وال وجيهيصح تز ال أنه ىعلوال األمبانة الزوجة وقسمة إيستدل ب أن نكمي

 أدلةو، ا أسبابأ بأسبابه اليت يرون كميل أنه ماك،  الزوجيةأحكاميتزوج حسب دينه ويرتب عليهما 

  .كذلكوماله الذي حصله ، فركتشمل زوجته اليت أخذها بعد ال ال ته وبطالن زوجيتهكتقسيم تر

مهم كن حكم املسلمني عليهم مل يكن حاكان عاماً ومتك إذا فركال أن تاب اجلهادكرنا يف كوقد ذ

ن  أمن حاربوه بعدى  عل)عليه السالم( ي علولذا مل جيره،  الفرديةاألمور إىل الدليل منصرف إذ ،القتل

ما ورد يف ك، )صلى اهللا عليه وآله(حرب مع رسول اهللا  )عليه السالم(حربه  أن مع، تسلط عليهم

وحرب الرسول . )١( حريبكحرب يعل يا: )عليه السالم( له )صلى اهللا عليه وآله(حيث قال ، النص

رناه ك وذ،رةتاب الطهاكيف تقدم  ماك، حكامفار يف األكم خوارج وهم أ إىل ضافةباإل، فركيوجب ال

  . أيضاًويأيت هنا ، تاب احلدودكيف 

ان ك ،امرأةً أو  رجالً،فطرياً أو انك ملياً ،افركاملرتد يرث ال أن القاعدةى فمقتض، حال أي ىعلو

  . الم يف مسألة املرتدكوسيأيت بعض ال، ال المها يف دين مساوي أوك أو اأحدمه

ملا تقدم من ، املسلم منه إرث  يفال خالف وشكالإفال ، مسلمرث وا وله ان امليت مرتداًك إذا أما

  . املستفيض نقلهمجاع ولإل،الروايات

   ،سألةهو عنوان امل ماى عل ن وارث مسلم لهكمل يأما إذا 

                                                

). الطبعة احلديثة( ١٢٢ ح٣٠٦ ص٣٩ج: البحار )١(



٣٤

 عنه ىبل نف، ان املرتد أم ملياًك فطرياً ،افركشيء لل  والاإلماميرثه  أنه املشهور(: ففي املستند

ورواه ابن . ارتد عن ملةن إ افركمرياثه لل أن ظاهر الفقيه واالستبصارك وصريح املقنع، األولاخلالف يف 

  .ىانته )١()عليه السالمعن أيب عبد اهللا ، وابن حيىي محدي عن ابن فضالاجلنيد يف األ

ما يف التهذيبني ك ـ براهيم بن عبد احلميدإفهي مارواها ، اإلرثى علالرواية الدالة  أما :أقول

:  قال،مث مات النصرانية إىل مث رجع نصراين أسلم: )عليه السالم(عبد اهللا أليب  قلت: قال ـ والفقيه

ىمرياثه لولده النصار ،قال،ومسلم تنصر مث مات  :مرياثه لولده املسلمني)٢(.  

  .ا صحيحةإ: شف اللثامكويف ، وهي موثقة

 أبا سألت:  قال،صحيحة حممدك، ومجلة من الروايات املطلقة، تابكعمومات ال إىل ضافةباإل

  . )٣(ولدهى عل كتر يقسم ما: )عليه السالم( قال ،عن املرتد )عليه السالم(جعفر 

ل مسلم بني مسلمني ارتد عن ك:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،وموثقة الساباطي

  . )٤(ورثتهى علويقسم ماله : قال أن إىل سالمدين اإل

ون ك ملن يسالمسألته عن رجل ارتد عن دين اإل:  قال،)ليه السالمع(عنه ، وصحيحة احلناط

  . )٥(تاب اهللاى كعلورثته ى عليقسم مرياثه :  قال،مرياثه

   إذا يف املرتد: قالنه إ ،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، سالمورواية دعائم اإل

                                                

  .٢٦ ص١٩ج: مستند الشيعة )١(

  . ٢٧ ح٣٧٢ ص٩ج: التهذيب، ١ ح٦ الباب ٤٨٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٢ ح٣٧٣ ص٩ ج:التهذيب، ٥ ح٦ الباب ٤٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١١ ح٢٥٧ ص٧ج: الفروع، ٣ ح باب املرتد٥٤٥ ص١٨ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٣ ح٣٧٤ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح١٥٢ ص٧ج: الكايف )٥(



٣٥

  . )١(رهكتاب اهللا جل ذى كعلقتل فماله لورثته  أو مات

  .ا من الروايات املطلقةغريهإىل 

  . املشهور إىل واملستند، شهراأل إىل اإلمامون وارثه ك نسب كواملسال

  .اإلماموارثه  أن ريب يف ال: ويف اجلواهر

الصناعة تقتضي حيث إن ، يصلح مستنداً ومثلها ال، الشهرة إالّ وعليه فليس يف قبال هذ الروايات

تصلح   وجوه اعتبارية من اجلانبني الكوهنا، واضح طايحتوطريق اال، م مع غري املشهوركون احلك

لصناعة اى علو، أحد القولني إىل ن بهأيطم رناه مماكذ ولعل املتتبع جيد غري ما، حد القولنيمستنداً أل

ان له ورثة كسواء ،  ورثه وارثه املسلماإلمامقتل وله وارث مسلم غري  أو مات إذا فطرياً أو فاملرتد ملياً

 ،مرتديني أو فاراً أصلينيكانوا كسواء ، فارك ورثه الاإلمام إالّ ن له وارث مسلمك مل يوإذا، فار أم الك

  . مليني أو فطريني

  

  ))اإلمام وارث من ال وارث له من املسلمني ال الكفار((

افر كال أما ،وارث له من املسلمني للمسلم الذي ال) عليه السالم( اإلمام إرث  يفال إشكالمث إنه 

 ال أو بيت املال إرث ان يف دينهمكولو ، يف دينهم ته ماك يعمل بتر فإنه،وارث له ف الذي الواملخال

  . مانراهك رثهإ عمل ب،شيء يف دينهم

افر واملسلم ك مضروباً يف الوارث ال،افر واملسلم واملرتدكحوال من موت الل األكظهر وذا 

  .واملرتد

 هودي الذي الاليك ،اإلرثان من دينه عدم ك إذا هافر املخالف لكه الال يرثافر كلا أن ما ظهرك

املسيحية مث  إىل هوديةلياارتد عن  إذا ماك، كان دينه ذلكأيضاً إذا بل واملوافق ، املسيحي منه إرث ىير

  . رجع وإن  للمرتداإلرث إعطاءعدم  مثالً هودلياان دين كهودية وليا إىل رجع

  

                                                

. ٦ ح٥ الباب ١٥٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(



٣٦

  

  ))إذا أسلم الكافر قبل القسمة((

ان كن إ  أهلهكمرياث قبل قسمته شارى علافر ك أسلم الوإذا(: قال يف الشرائع ):٤ مسألة(

  . )ان أوىلكن إ  وانفرد به،مساوياً يف الدرجة

، رسال املسلماتإ وغريه كرسله املسالأ و، يف املستندكذلكو، اً بقسميهإمجاع: قال يف اجلواهر

  . افراًك أو ون املورث مسلماًكوأضاف عدم الفرق بني 

  . م مجلة من النصوصكاحلى علفيدل ، انكيف كو

م أعن رجل مسلم مات وله  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،بصري املرادي أبو رواه مثل ما

ت يأعطيقسم مرياثه  أن مه قبلأسلمت أن إ :)عليه السالم( فقال ،وله زوجة وولد مسلمون، نصرانية

 ىتاب مسلمني وله قرابة نصاركوال ولد وال وارث له سهم يف الن له امرأة كمل ي فإن :قلت، السدس

مل  وإن ،مرياثه هلا فإن مهأسلمت أن إ : قال،ون مرياثهكانوا مسلمني ملن يكتاب لو كممن له سهم يف ال

 فإن مل يسلم أحد من قرابته فإن ،مرياثه له فإن تابكمه وأسلم بعض قرابته ممن له سهم يف الأتسلم 

  . )١(امملإلمرياثه 

يقسم فله  أن مرياث قبلى علمن أسلم :  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، انكوعن ابن مس

  .)٢(مرياث له أسلم وقد قسم فال وإن ،مرياثه

يقسم فهو  أن مرياث قبلى علمن أسلم :  قال)عليهما السالم(ا أحدمهعن ، وعن حممد بن مسلم

يقسم املرياث  أن سلمت قبلأ إذا يف املرأة: وقال :قال أن إىل لهمرياث  ما قسم فال ومن أسلم بعد، له

  .)٣(فلها املرياث

                                                

. ٢ ح١٤٤ ص٧ج: الفروع، ١ ح٣ الباب ٣٨٠ ص١٧ج: عةيوسائل الش )١(

. ٢ ح٣ب  البا٣٨٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٣ ح٣ الباب ٣٨٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٣٧

ان كن إ : قال،املرياثى عليف الرجل يسلم ، )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن حممد بن مسلم

يقسم فله املرياثان ملك وإن ،م فال حق لهقس  ،يه عل( قال ،مرياثى علالعبد يعتق : قلت: قال

  . )١(هو مبرتلته: )السالم

 أن مرياث قبلى علمن أسلم : )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،وعن أيب العباس البقباق

  . )٢(يقسم فهو له

يف رجل مسلم قتل وله أب نصراين ملن ، )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن سليمان بن خالد

  . )٣(بيت مال املسلمنيى علجنايته  ألن ،نيمبيت مال املسلتؤخذ ديته وجتعل يف :  قال،ون ديتهكت

يف العبد يعتق  م قالواأ )عليهم السالم(وأيب عبد اهللا ، وأيب جعفر، عن أمري املؤمنني، وعن الدعائم

  بعد موت امليت ماك ذلانك وإن ،هلما حصتهما منه :قالوا، يقسم أن املرياث قبلى عل يسلم كواملشر

   .)٤(حظ هلما فيه قسم فال فإن ،اثمل يقسم املري

  . وقريب منه عبارة الصدوق يف املقنع

  .  الدليلطالقإل، كميان يف ذلاإل أو  اخلالفإسالمفرق بني  مث ال

 أن والظاهر، ه حينئذ وعدمه سواء ألن إسالم،فرهمكوم بكون من الفرق احملكي أن ينفع ال، نعم

انا ك )عليه السالم(علي  و)صلى اهللا عليه وآله(سول الر فإن ،سالمم اإلكمه حك النفاق حإسالم

  . ة املسلمنييعامالم معامل

   اإلرثجل أخذه أل، يريده أن  لفظاً بدونسالمأظهر اإل أنه علمنان إ أما

                                                

. ٤ ح٣ الباب ٣٨٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٥ ح٣ الباب ٣٨٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٦ ح٣ الباب ٣٨٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١ ح٢ الباب ١٥٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٤(



٣٨

هال  :)صلى اهللا عليه وآله(ولقوله ،  عنهسالم اإلأدلةالنصراف ، فره مل ينفعك إىل مث يرجع

،  عليهسالم اإلأحكاموعدم ترتيب  يف قلبه جاز قتله شف ماكانن إ أنه ر منهيظه مما ،)١(شققت قلوم

، إىل ه مل يزوج ومل يطهر ومل يدخل املسجدإسالمة يظعلم لفن إ أنه رنا يف باب طهارة من أسلمكولذا ذ

  . كغري ذل

  

  ))أقسام اإلسالم((

  : مخسة أقسامى عل سالماإل أن ظهر كوبذل

، سالم اإلأحكامل ك يرتب عليه كل ذلكو،  النفاقإسالمو، خلالف اإسالمو،  االستقامةإسالم

شعت أى  عل)عليه السالم(علي  و،يبابن أُى عل سالم اإلأحكام )صلى اهللا عليه وآله(ولذا رتب الرسول 

  .ريمهاوغ

، سالم اإلأحكاماملنافق يلتزم عملياً ب أن وفرقه عن النفاق،  اللفظإسالمو، اخلوارجكفر كسالم الإو

  .سالم اإلأحكامهذين ى عليرتب  وال، فط لقلقة لسان فقطلتمنا يإو، تزملي ذا الوه

  

  ))فروع((

 األبيف دين  فدخل ،افر عندهمك  ألنهرثهإ من ىيعط افر وله وارث الكمات  أنه إذا والظاهر

ن يف دينهم شيء ك يمل فإن ،دينهم إىل بعدها مرجوعاً أو رثه منه وعدمه قبل القسمةإم كان حك

فيما مل خيصصها  سالم اإلأحكاملعمومية  والثاين، لزاملقاعدة اإل األول، منا مبا نراهك حإليناجعوا ور

لزموهمأ .  

 أهله مع املساواة كقبل قسمته شار مسلم أو افركمرياث ى علافر كسلم الألو ( :قول املستندمث إن 

أراد  ،ىانته )شيء له سلم بعدها فالأ ولو، اأحدمهيف ، أو ص به مع التقدم فيهماختاو، اًإسالم ومرتبةً

اً يراه إسالمأسلم  إذا كلذكو، صار خارجياً مل يرث إذا ماك، ينفع اً الإسالملو أسلم  أنه اًإسالمب

  . ك وحيتمل غري ذل،اإلرث غري نافع يف  ـلزاموامليت خمالف يشمله قاعدة اإلـ املخالف 

  ،  الشيعييورث ا المم لو مات الوهايب مثالً أنه القاعدةى مقتض نعم

                                                

  .٥ ح٣٥ ب٧٩ ص١٦ج: ومستدرك الوسائل.٢١ ص٢٢ج:  حبار األنوارانظر )١



٣٩

ان ك وإن افر ورثه املسلمك مات الذا إامثل م، تشمله لزام القاعدة اإل إذ ،حق للشيعي أخذ ارثه

 ما يستفاد من مناط رواياتك، عزاً إالّ نسانيزيد اإل  السالماإلكالتشيع  فإن ،يورث املسلم ال أن دينه

غري ، إىل افركمل يعتربها ال وإن افركالى عل ومن روايات قبول شهادة املسلم، افركاملسلم من الإرث 

  . كذل

  

  ))مناء التركة((

بل ، ما عن الفاضل والشهيدين وغريهم التصريح بهك، ون للذي أسلمك يأيضاًالنماء  أن مث الظاهر

اشفاً عن كه إسالمون كل إالّ كوليس ذل، اإلرث له حبق كون ذلك ىظاهر النص والفتو( :يف اجلواهر

ل شرط متأخر عما ظاهره التسبيب فيتبعه النماء املتجدد كبل هو الضابط يف ، املوته بلاستحقاقه 

  . ىانته )مطلقاً

حنو املشاع ى علالوارث البائع قبل القسمة ى علذا يلزم كو، أتلفه إذا ان الوارث ضامناً لهكوعليه 

  .املعاملة فضوليةحيث إن ، مل يأذن املسلم اجلديد إذا االسترجاع

 هكيسلم فيمل أن  قبلاألصلافر عن كجب الحر ومن كمما ذ،  التوقف فيهيضاحوعن ظاهر اإل

 املورث كوعدم جريان مل صل لأل،األصلفال خيرج عنهم خبروج ،  مستتبعاً للنماءاً متزلزالًكالوارث مل

  .ون مرياثاًكي عليه فال

مل  إذا أما،  استمرارهفر املانع هوكفال،  من امليتك تلقيه امللدلةظاهر األحيث إن عرفت  وفيه ما

  .دلة الظاهر من األ ألنه،فهو وارث يستمر بأن أسلم قبل القسمة

قسم بعد  إذا ماك ،القسمة إىل تطول املدة أن أسلم قبل القسمةاإلرث إذا فر اكفرق يف أخذ ال وال

بعضه ، أو ل املالكيرث من  أن فرق بني ما الك، ى النص والفتوطالقإل، ال أو ملوتعشر سنوات من ا

 من كغري ذل، إىل ال احلبوة أوكيرث شيئاً خاصاً  أن بني وال، األرضترث من  حيث ال، الزوجةك

   .قساماأل



٤٠

قرار إلا أن  من،قرارتاب اإلكر يف كما ذك، سالمقراره باإلإوب، ه قبل القسمة يثبت بالبينةإسالمو

  . سالماإلكولو مبا ينفعه ، مثبت

قرار يف إ  ألنه،لاملا إىل  بالنسبةكفالظاهر عدم ثبوت ذل، م قبلهانه أسلأأقر بعد القسمة ب إذا أما

ى علنفسه  ـ إىل بظاهر الشرع ـ نقراره هذا يريد جلب املال الذي هو للغري اآلإهو ب إذ ،حق الغري

  .تأمل

ما ك ، الطفلإسالمم لقبول كاف يف احلك، سلمأ أنه  قبل القسمة بأن أقرسالمقرار الطفل باإلإو

نه قد أقراره بإيسلم جيعل  ألن هكملحيث إن ، ك ولقاعدة من مل،قرارالطهارة واإل تايبك رناه يفكذ

  . واهللا سبحانه العامل، أسلم مقبوالً

  



٤١

  

  ))لو أسلم بعد القسمة أو مقارناً هلا((

شف اللثام كويف ظاهر ، ال خالف وال إشكال ب،افر بعد القسمة مل يرثكلو أسلم ال ):٥مسألة (

  . وقد تقدم النصوص املستفيضة الدالة عليه،  عليهمجاعواهر اإلواملستند واجل

وليس ، سالم يف قبلية اإلدلةلظهور األ، اإلرثفالظاهر عدم ، ه مقارناً للقسمةإسالمان ك إذا أما

  . قبل يف املقام

  . سلم بعد القسمةأ إذا عدم املرياثى علهو معارض مبا دل : يقال ال

ر قسم كان الالزم عدم ذك الّإو، األوىلا عبارة عن غري اجلملة أنية ظاهر اجلملة الثا: نه يقالأل

ل كجلملة الثانية شاملة لون اكالم تكمصب ال األوىلاجلملة حيث إن و، وهو خالف ظاهر احلصر، آخر

، األصل ب عمالً،ه بالقسمةإسالمذا لو اقترن كو(: ولذا قال يف اجلواهر ،األوىله اجلملة لممل تش ما

  . المهكآخر  إىل )افر للمسلم الساملني عن معارضة النصكال إرث موعموم عد

 شيئاً بدون رضاية أحدهم أخذ فإذا، اا املنصرف منه أل،ون شرعيةكت أن القسمة جيبمث إن 

  . ةكتاب الشركما قرر يف ك، ن قسمةكن مل تيخراآل

، رب لهكولد أ حيث ال  هلماأ فظن ،ا حقه ألافراً فأسلم أخذ احلبوةكرب كان الولد األك وإذا

  .خال عن االعتبار

  

  ))إذا كان الوارث واحداً مث أسلم الكافر((

ما يف الشرائع ك ،سلمأن له نصيب لو ك مل ي، وأحد الزوجنياإلمامان الوارث واحداً غري ك إذا مث

  . واجلواهر وغريمها

وأضاف اجلواهر ،  عليهمجاعويف السرائر والتنقيح ادعي اإل، أعرف فيه خالفاً ال: قال يف املستند

  .األول ة يف يدكخالفاً البن اجلنيد حيث ورثه مع بقاء التر، تكظاهر الن إىل مجاعنسبة اإل

  الوارث  إىل املال انتقلن إ :األولحجة 



٤٢

 سلم قبل القسمة الأ لو ك يشار إذ أدلة،املسلم اجلديد إىل  فبأي دليل ينتقل عنه،هكوحصل يف مل

  . تشمل املقام

 وأنه إذا ،من باب السالبة بانتفاء املوضوع ، قبل القسمةإسالمنه أ ما رمبا حيتج البن اجلنيد بأما

ظاهر الدليل عدم القسمة يف املوضوع  إذ ،فيه ماخيفى  فال، نه قد قسمأكان ك الواحد كتصرف فيه ذل

  . لة القسمةمث بأي وجه يرتل التصرف مرت، احلائطى عليصدق  ليس ببصري حيث ال أنه مثل، القابل

  .دلةاألى مقتض هو األولفالقول ، حال أي ىعلو

  

  ))لو كان وارثه اإلمام فأسلم الكافر((

 هو أوىل: قال يف الشرائع، فأسلم الوارث) عليه السالم( اإلمام ىن للميت وارث سوكولو مل ي

  .اإلماممن 

شية الوسائل لصاحب فاية وحاك والك واملساليضاحواإل، ت النهايةكرامة عن نكونقله مفتاح ال

 هذا القول عن ىكوح، صحابثري من األك عن يضاح ونقله يف اإل،ورمبا الح من املفاتيح  قال،الوسائل

  .ايته عن املشهوركفاية حكوعن ال، املعامل

ان ك وإن ، ورثاإلمامبيت مال  إىل ةك الوارث قبل نقل الترإسالمان كن إ :ن قالوايخرخالفاً آل

  . رشاد والوسيلة وتعليق النافععن املبسوط واإل يكو احملوهذا ه، بعده مل يرث

 إىل  ونسبه اجلواهر،الوارث الواحدك اإلمام ألن ،ال يرثبأن املسلم اجلديد : والثالث حيث قال

  .  والنافع واجلامع والتبصرة واملعامليباآلخرية نه إ بل قيل، النهاية واملهذب البن الرباج يكحمظاهر 

رت والروضة وغاية املرام كوقد تعرض هلذا الفرع يف التحرير والدروس وال: امةركقال يف مفتاح ال

  . من دون ترجيح

  تب املشايخ كلصحيح أيب بصري املروي يف ، األولظهر هو القول واأل



٤٣

  . )١(امملإلمرياثه  فإن مل يسلم أحد من قرابتهفإن  :)عليه السالم(حيث قال ، الثالثة املتقدم

يف مسلم قتل وال ويل له من : )عليه السالم(عن الصادق ، والد أبو لذي رواهخر اوالصحيح اآل

هم فهو وليه يدفع القاتل نفمن أسلم م، سالمقرابته من أهل بيته اإلى عليعرض  أن اإلمامى علاملسلمني 

شاء ن  فإ، ويل أمرهاإلمامان كمل يسلم أحد  فإن ،شاء أخذ الدية وإن ،شاء عفا وإن ،شاء قتل فإن ،إليه

 كذلكف، اإلمامى علانت كجناية املقتول  ألن ،لها يف بيت مال املسلمنيعشاء أخذ الدية فج وإن ،قتل

  . )٢(مام املسلمنيون ديته إلكت

 بامتناعه اإلمام إرث  واستقرار،الوارثى علوجوب العرض ى علن فيه داللة كل: قال يف اجلواهر

  . ت التنبيه عليهكنصنف يف النعم عن امل، كرب ذلت ومل أعرف أحداً اع،عنه

تاب ك يف كما يف املستدرك ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، سالم قريباً منه دعائم اإلىورو

  . القصاص

ولعلهم عثروا ، مستند هلماى علفقد اعترف مجلة من الفقهاء بعدم عثورهم ، خرانأما القوالن اآل

  . إلينابعض الروايات اليت مل تصل ى عل

 بعد موت امليت األمورفالظاهر عرضه حسب العرف يف العمل ذه ، سالمقلنا بعرض اإلن إمث إنه 

ان ك الّإ و،فهو له  قرب موته عرفاًأحدهمأسلم ن إ أنه القاعدةى مقتضان ك الّإ و،يف مدة قريبة من موته

  . امملإل

                                                

. ١ ح٣ الباب ٣٨٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح٦٠ الباب ٩٣ ص١٩ج: وسائل الشيعة )٢(



٤٤

ون العربة فيه كيذ  إ،بيت املال إىل ومن هنا يظهر منشأ القول بالنقل(: رامةكقال يف مفتاح ال

 أو فحينئذ لو تصرف بنفسه، ناية عنهكبيت املال  إىل ون النقلكوي،  فيه)عليه السالم( اإلمامبتصرف 

  . المهكآخر ، إىل )ن له شيءكيله ومل ينقل مث أسلم وارث مل يكو

  



٤٥

  

  ))لو كان الوارث أحد الزوجني وأسلم الكافر((

 أسلم أخذ ما فإن ،افراًكزوجة وآخر  أو ارث زوجاًان الوكولو (: قال يف الشرائع ):٦مسألة (

 مع الزوجة دون كولو قيل يشار، ان القسمةكمإ ينشأ من عدم إشكالوفيه ، فضل عن نصيب الزوجية

قدر تي فضل فال  والزوج يرد عليه ما،اإلمامن القسمة مع ك الزوجة ميةمع فريض ألن ،ان وجهاًكالزوج 

  . )افرك مسلمة وأخ أخت أو افركة وأب بنت مسلمكون ك قسمة فيتهيف فريض

ان الوارث ك إذا وأما، ن للزوجة وارث سواهكمل ي إذا ،فضل الزوج يرد عليه ما أن املشهور: أقول

ون كة يكانت يف التركاألرض إذا بل و ـ ةكوهو ثالثة أرباع التر ـ الزائد من نصيبها فإن ،الزوجة

مات املسلمة وهلا زوج  إذا ولذا، كالف الزوجة فلها شريفالزوج وارث وحيد خب، )عليه السالم(ام ملإل

أسلم  فإنه إذا ، مات الزوجذا إخبالف ما، الزوج إىل املال انتقل ألن ،فر مل يرثكسلم الأافر فكووارث 

سلم أ وإن ،خر مع الزوجةوارثه اآل إىل  انتقل املالاإلماميقسم املال بني الزوجة و أن افر قبلكوارثه ال

اره احملقق خت اان ماكولذا ، رث املسلم اجلديدال إلن جمك مل ياإلمامة بني الزوجة وكالتربعد تقسيم 

اره الشيخ والقاضي مما تقدم يف عبارة الشرائع من ختا مما  والشهيدين وغريهم أوىليباآلوفاقاً للحلي و

  . فضل عن نصيب الزوجية مطلقاً أخذ ما

 امرأة مل كوتر  إيلّى عمري بياع السابري وأوصمات حممد بن أيب: قال حممد بن نعيم الصحاف

وامحل الباقي ، عط املرأة الربعأ:  إيلّتبك ف،)عليه السالم(العبد الصاحل  إىل تبتكف،  وارثاً غريهاكيتر

  .)١(ليناإ

  . غريها من الرواياتإىل 

  ت كت وتركامرأة هل: قلت له:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن أيب بصري

                                                

. ٢ ح٤ الباب ٥١٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٤٦

  . )١(له للزوجكاملال :  قال،زوجها

  . تعاىل إن شاء اهللا ،زواجألار يف مرياث األمالم يف هذا كوسيأيت ال

وصرح به الشيخ والقاضي وجنيب ، ظهر من العبارة املتقدمة للمحقق وجه ما  يظهركومن ذل

 وزوجة مسلمة بأن افر مثالًكافر وله ولد كلو مات  أنه  من،ظاهر املعظمنه إ :بل يف اجلواهر، الدين

 يكخالفاً حمل، امملإلرثه هلا وإون كها يإسالممات يف عدا بعد  أنه ، أوسلمت بعد موته قبل القسمةأ

افر الفاضل عن فرض الزوجة وجعل هلا الثمن مع احتمال الربع يف كرشاد فورث الولد الالقواعد واإل

  . األول

رثه إيقسم  أن ان الالزمك  ـولد والزوجةالـ افران كمات ومها نه إذا إ :يقال أن نكن ميكل

  . لزاملقاعدة اإل، ىير بينهما حسب ما

  ألنه،من والبقية للولدالزوجة الثُ إرث القاعدةى مقتضان ك، اإلرثشريعة هلم يف  ال أنه ولو فرض

ها رثإيؤثر يف   عن املوت للزوجة الخرأ املتسالم واإل،ماًك حماإلرث أدلةون عموم كم هلم يكح حيث ال

  . لها حمل نظرك أموروقد رد اجلواهر العالمة ب، وارث مسلم له حال املوت ال إذ ،اإلمامو

 من الربع ـ أي مال احلصةكسلمت واحدة فلها أف، اًأربع تانت الزوجاكولو : قال يف القواعد

 اإلرثل كف، نال يرثحيث ، املعدوماتكالباقيات  ألن كوذل، رامةكما يف مفتاح الك ـ الثمنأو 

  . للمسلمة

املعيار  ألن ،تدرجياً أو سواء أسلمن دفعة، الثمن بينهن أو ثالث قسم الربع أو سلمت اثنتانأولو 

  .وقد حصل، هن قبل القسمةإسالم

   أكثران له كولو 

                                                

. ١٤ ح٣ الباب ٥١٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٤٧

  ألنه، الظاهر الثاين،اً بالقرعةأربعخيتار  أو  بني اجلميعاإلرثفهل يقسم ، لهنكسلمن أ فأربعمن 

جل قام  مل ميهله األفإذا،  الزائدك وترىالفتوو للنص أربعيار ختاليفه كان تك مثالً أسلم عن مخس ملا

 ـ  الذي يورثك ليس من احلق املترو ألنه ـيار الوارثختاى علدليل  ن حيث الكل، وارثه مقامه

  .)١(لكل أمر مشكا ل أل،فالالزم القرعة

ى حدإى علدليل   ال ألنه،نك بأن يعأربى عل أو ونكت ال أن واحدةى علفرق بني االقتراع  وال

  .فدليل القرعة شامل هلما، يفيتنيكال

 كه يلزم عليه ترإسالمبعد حيث إنه ، أشبه ما أو نيأخت أو ،م وبنتأمات عن  إذا كذلكو

  . سلمتا أقرع بينهماأ وك مات قبل ذلفإذا، إحدامها

ن إ فريد عليه، رثهنإفالالزم ، هن مل خترج عن حبالتهاحدإ ألن ،اخلمس واالثنتني إرث أما احتمال

  .رثهن معاًإالشارع مل يشرع 

افرة ال كال ألن ، هلن أن اإلرث، أوأيضاًفهل اال للقرعة   من اخلمس مثالًأربعأسلمت أما إذا 

خترج اخلامسة عن احتمال  هن الإسالمباألول إذ  الظاهر ، املسلماتني باإلرثم يترث فالالزم تقس

 الربعخرجن املسلمات قسمن  فإن ،فالالزم االقتراع، ت بزوجة وليست مشخصةفواحدة ليس، الزوجية

ثالثاً أ بيهن اإلرثاملسلمات افرة قسمن كال وخرجت ثالث منهن وإن ي،نهن بالتساويالثمن بأو 

فرها مينع ك ألن افرةك وال،ا خرجت عن الزوجية بسبب القرعة أل،وحرمت املسلمة غري اخلارجة

  . رثهاإ

  . واملسلمة الباقية زوجة تعتد، افرة مطلقاً تعمل حسب دينهاكفال، ةأما العد

   ألن ،أما املسلمة اليت خرجت عن الزوجية بالقرعة فالالزم عليها العدة

                                                

. ١١ ح٣ الباب ١٨٩ ص١٨ج: الوسائل )١(



٤٨

قتلت  إذا فيما وا قاتلةك أن ماك، زم عدم لزوم العدة عليهايال  لدليل الاإلرثخراجها عن إ

  . دم عدايالزم ع رثها الإاملستلزم لعدم  ،زوجها

 كفار مباح ذلكان المرأة زوجان وهم ك بأن ،س الفرضك انعذا إحال ما رناه يعلمكومما ذ

  . واهللا سبحانه العامل، اإلرثسلموا مجيعاً وماتت الزوجة قبل تقسيم أ ف،عندهم

  



٤٩

  

  ))لو أسلم بعد قسمة بعض التركة((

صاص يف ختة واالكمل الشر احت،سلم بعد قسمة البعضأولو (: قال يف القواعد ):٧مسألة (

  . ىانته )بعدى علواملنع ، ويف الباقي اجلميع

صاص ختويلزمه القول باال، رشادة يف اجلميع خرية اإلكاحتمال املشار(: رامةكقال يف مفتاح ال

 والروضة ك واملساليضاحة يف الباقي خرية الوسيلة والتحرير واإلكواحتمال املشار، ان أوىلك إذا باجلميع

  . )أحدليه إواالحتمال الثالث مل يذهب ، ان أوىلكن إ صاص بالباقيختويلزمهم القول باال، يحواملفات

ص به ختا، أو  يف الباقي مع املساواةكة شاركلو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التر(: ويف اجلواهر

  . )وفاقاً للمشهور، مع االنفراد

، رماه القواعد بالبعد وإن ،خالفهى عل مجاع اإلىيدع إالّ أن القاعدة هو الثالثى مقتض: أقول

 أن  لظهوركوذل، نقله عن احتمال بعضهم أن  بعد،نه يف غاية الضعفأواجلواهر ب،  بالضعفيضاحواإل

مرياث ى علسلم أ: )عليه السالم(وقد قال ، ةكاً قبل قسمة الترإسالم بعد قسمة البعض ليس سالماإل

  . )١(قبل قسمته

 أنه ،سهم مثانية عشر منهم وبقي اثنانى وقد أعط، ورثة عشرونان له ك إذا كفهل يصدق ذل

  . مرياث أسلم عليه قبل قسمته

 ماك، ان الوارث الذي أسلم أوىلك إذا خصوصاً،  عدمهاألصلان ك، هل يرث أنه  يفكولو ش

  .  لهىحيث يسترجع منهم املال ويعط، حفاد الثمانية عشر فأسلم ابنهلألى أعطإذا 

  فهو مثل من حضر قبل، ر غري ظاهر عرفاًكذ ماى علق الصدن إ :واحلاصل

                                                

. ٣ ح١٤٤ ص٧ج: الفروع ،٣ و٢ ح٣ الباب ٣٨٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٥٠

يشمل   ال فإنهمن حضر قبل شهر رمضان، أو ثناء املنربأ اليشمل من حضر  فإنه،ذاكاملنرب فله  

  . ثنائهاأ يف )قبل(يصدق  شياء التدرجيية الالقسمة التدرجيية حاهلا حال سائر األ فإن ،احلاضر يف أثنائه

وقد عرفت ، يقسم أن نه مرياث أسلم عليه قبلأفقد استدل ب، يف الباقي كأما من قال باالشترا

  . ضعفه

فقد استدل له بأن املرياث هو اموع ومل ، قسم من املرياث ما حىتل كه يف الكوأما من شر

  . يقسم

 يف كيشتر أن مبعد أما ،تقدم مبعداً ما إىل ضافةباإل، ل واحد من هذين القولنيكل أن خيفى وال

 إالّ ،التالزمى عل يدليل عقل ال إذ ،ناًكان ممك فإنه وإن ،اإلرثتبعض ى علدليل  ال أنه فهو،  فقطالباقي

  . بدليل ظاهر إالّ يثبت  ال،اإلرث أدلةخالف ظاهر أنه 

فال وجه ، ن البعض املقسوم مرياث أسلم عليه بعد قسمته يف اجلميع فألكيشترأن وأما مبعد 

  . واهللا سبحانه العامل،  اجلديدعطائه للمسلمإلبعضه السترجاع 

  

  ))لو قسمت التركة بني األصناف دون األفراد((

ة بني ك وقسمت الترك صنف مشاركوهنا، افر من صنف متعددكان الكولو (: قال يف القواعد

 مسلمون فاقتسموا أخوال وأعمامافر وللميت كعم ك ،ةكقرب الشرفاأل، الصنفني ومل يقسم بني أفراده

آخر  إىل )خوالمل يقتسم األ وإن ،ك ولو اقتسموا نصيبهم مل يشار، نصيبهماألعمامتقسم ثالثاً ومل أ

  . المهك

ة بالنسبة كل التركواحلصة مبرتلة ، أسلم قبل قسمة صنفه حصتهم بني أنفسهم أنه وجهه: أقول

  يضر  مرياث مل يقسم فالى علأسلم  أنه فيصدق، إليه



٥١

مرياث مل يقسم وهو البعض ى عل أسلم ألنه( :جلواهر قائالًوتبعه ا، نقسم بني الصنفنيااإلرث ن أ

  . )هأصحاباملشاع بني 

صدق القسمة يف ى علبناًء ، وحيتمل العدم(:  قال،اإلرثعدم  إىل رامة امليلكن ظاهر مفتاح الكل

انصرافه ك، ل صنفكمل يقسم  وإن ،قسم إذا النصراف الدليل عما، قربوهذا هو األ، ة يف اجلملةكالتر

  . ) الثلثني والبنات الثلث ومل يقسموا بينهماألوالدأخذ  إذا اعم

  

  ))إذا أسلم أحد أوالد الكافر((

صاصه ختاالقاعدة ى مقتضان ك،  قبل القسمةأحدهمفأسلم ، فارك أوالدمات وله  إذا افركالمث إن 

 ىعلي  يعلو والسالماإلبـ بل ورمبا يستدل ، افركاملسلم من ال إرث ملا تقدم من العلة يف رواية، باملال

  . اإلرث اليت منها حكامفيشمل العلو يف احلجة ويف الغلبة الدنيوية ويف األ، مطلقحيث إنه  ،)١(عليه

   .ندلس وغريهااألكفار أحياناً ك غلبة الىنا نرأيف يقال بالثاين مع ك: يقال ال

الدعاء حتت قبة احلسني : مثل قولنا ،حيانية املخالفةفال ينايف األ، املراد الطبيعة واالقتضاء: نه يقالأل

  . أشبه ما أو ،سقمونيا مسهل، أو  مستجاب)عليه السالم(

، ر من املسلمافكال إرث استدلوا به يف باب عدم وإن ، فشموله ملثل املقام حمل تأمل،انكيف كو

  . لدليلملا عرفت من وجود ا،  عن االستدالل به هناوحنن يف غىن، وقد تقدم،  وغريهكما يف املسالك

  قبل القسمةأحدهمسلم أفار فك أوالدمات عن  إذا افركالن إ( :رامة قالكولذا أفيت به مفتاح ال

 أوالدمات عن  إذا املسلم ألن ، وهو املوافق لالعتبارى النص والفتوإطالق ب عمالً، خيتص باملالفإنه

    فإنه،افركمسلمني وآخر 

                                                

. ١١ ح١ الباب ٣٧٦ ص١٧ج: الوسائل، ٣ ح٢٤٣ ص٤ج: الفقيه )١(



٥٢

  . ىانته )فاركة من ال حالأسوأوليس املسلمون ب،  قبل القسمةكيشار

  

  ))األعيانبالقيم دون إذا اقتسموا ((

ولو ادعي ، عيانخصوصية لأل ال إذ ،لصدق االقتسام، عيان بالقيم مل يرثولو اقتسم الورثة األ

  . ها فهو بدوييإلاالنصراف 

  إىلذا لو انتقل نصيب أحد الوارثنيكو(: مث قال، )مل يرث لتميز احلقوق(: ولذا قال يف اجلواهر

خالفاً ،  بني الورثةكاشترا ال إذ ،وظاهر القواعد، ما عن غاية املرامك، غريمها أو بيع أو رثإخر باآل

  . ىانته ) النتفاء القسمةيضاحعن اإل يكمحلل

  

  ))فروع((

  .رب احلبوة صدقت القسمةكرناه لو أخذ الولد األكذ ماى علبناًء مث إنه 

 إذا نوع منها أنه  من جهة،فهل تصدق القسمة ،ان ثلث املال للميت حسب الوصيةكوأما لو 

  . ان الثاين أظهرك وإن ، احتماالن،االقتسام بني الورثة إىل النصراف القسمة، ال  أو،فرز ثلثهأ

ان االقتسام بينهم ك أما إذا ،أخذ اجلائر بعضه مل حتصل القسمة إذ ماك، ان االقتسام باطالًكولو 

اغتصاب  إذ ،مل يبعد صدق القسمة، ذاكفاقتسموا ه نثى مثل األركان القانون للذك إذا ماك، باطالً

  . ىان برضك إذا خيرج القسمة عن حقيقتها بعض الورثة حق بعض مع االقتسام ال

  . ن قسمةكاجلميع مل تى علبعضهم  لو استوىل نعم

 إىل فاحتمال االنصراف، مثانا حصلت باأل أل، صدقت القسمةنسانل نصيبهم إلكولو باع ال

  . القيمة بعد اقتسام العني ممنوع أو لعنيا

ما عن ك،  فأسلم وارث له ورث،ينقسم قبل التراضي عليه ال ولو خلف ما(: قال يف اجلواهر

   ألن ،ورمبا احتمل العدم، ةكمجاعة التصريح به لبقاء الشر



٥٣

ن أ و،ل شيء حبسبهكالقسمة يف ن إ :وفيه، م مبا يقبل القسمةكصاص احلختاالظاهر من النص 

  . ىانته )شاعة وهي حاصلةاإلى علاملدار 

القسمة  إذ ،ون قبل القسمةك الوارث يإسالمف، ولو اقتسموا فظهر وارث آخر بطلت القسمة

  . تاب القسمةكرناه يف كما ذك، اء غري صحيحةكل الشركبدون رضاية 

صحت ، ليهان صغرياً وقام وك، أو م مقامهكوقام احلا، خر حاضراًن الوارث اآلكلو مل ي نعم

  . مالهكوال حق له يف االعتراض بعد حضوره و، القسمة

 واقتسما بدون الثالث الذي يقر به الثاين حصلت ،ا وارثاً ثالثاًأحدمه ىوادع، ان له وارثانكولو 

جيعله  اعتراف الثاين به ال إالّ أن نياألولورة بني كن راضياً بالقسمة املذكمل ي وإن الثالث ألن ،القسمة

  .  بعد القسمةإسالم  ألنه،كافر مل يشارك أسلم الفإذا ،وارثاً

 أو ،هل يعطيه الزائد عن حقه أنه خالف يفى عل ،يعطي من نصيبه حق الثالث أن املقرى عل، نعم

هل يأخذ املقر ديناراً ويعطي ، رمها ديناراً ونصفاًك خلف ثالثة دنانري وأخذ منذا إففي ما، يتناصف مثالً

 يف كالم يف ذلكرنا تفصيل الكوقد ذ، يأخذ ثالثة أرباع ويعطيه ثالثة أرباع أو ،للمقر به نصف دينار

  . قرارتاب اإلك

  

  ))لو ادعى أنه أسلم قبل القسمة((

  . )منيليافالقول قول الورثة مع ،  قبل القسمةسالماإلى ولو ادع(: قال يف القواعد

طلق أوقد ، والقسمة سالماإل: ادثنيهنا ح ألن ،اأحدمهومعلوم ، املسألة من جمهويل التاريخ: أقول

  ل عليه الدروس وكوأش، مكالقواعد احل



٥٤

  .المهم نظركويف بعض ، اشف اللثامكرامة وكمفتاح ال

 ،ثباتان عليهم اإلكر القسمة وادعاها الورثة كاملسلم اجلديد لو أن أن كالم يف ذلكوتفصيل ال

بيت املال مسقط  إىل ةكقيل بأن نقل التر ذا لوكبل و، رثهإن هلم مثبت حلف املسلم وأخذ كمل يفإن 

 حلف الّإو، ثباتالنائب اإلى علان ك، ره املسلم اجلديدكنأو اإلمامحق املسلم اجلديد فادعاه نائب 

  . املسلم وأخذ حقه

ه إسالم املسلم تأخر القسمة عن ىفادع، وزمان القسمة جمهوالً،  معيناًسالمان زمان اإلكولو 

 كترحيث إنه إذا ، مدعاملسلم اجلديد  ألن كوذل، ن حلف الوارثكمل يتمن  فإ،ثباتاإل إىل احتاج

  .  قبل القسمةسالمون اإلكتثبت   ال ـالقسمةأي ـ  تأخر احلادث أصالةو، كتر

صل املسلم اجلديد احللف ألى عل بأن ،اشف اللثام تبعاً للدروسكوجه النظر يف قول  ومنه يعلم

به يف ى تفيكوجه ى عل األصلون احللف عليه مبثل هذا ك إثبات(بأن  ولذا ردمها اجلواهر، تأخر احلادث

، عن الشيء املخصوص ال،  املزبور التأخر يف حد ذاتهاألصل ضرورة اقتضاء ،حراز الشرط حبث معلومإ

  . )١()ك القواعد يف املقام خالف ذلإطالقان ظاهر كومن هنا 

املسلم اجلديد تقدم ى وادع،  جمهوالًالمسوزمان اإل، ان زمان القسمة معلوماًكس بأن كولو انع

 كيتمس أن ن الوارثكيتم وال، كتر إذا  لقاعدة من،ثباتاإل إىل ان مدعياً حيتاجك، القسمةى عله إسالم

ن املسلم ك مل يتمفإذا، يثبت البعدية  ال ألن األصل،بعد القسمة إىل  املسلم اجلديدإسالم عدم أصالةب

   . حلف الوارثثباتاجلديد من اإل

 قبل سالموهو اإلـ فحيث مل حيرز الشرط ، جهل التارخيان للتعارض املوجب للتساقط ذا لوكو

   ،ثباتوهو املسلم اجلديد اإل يدعاملى علان ك  ـالقسمة

                                                

  .٢٤ ص٣٩ج: جواهر الكالم )١(



٥٥

 ،جهالة التعيني مطلقاً، أو لو ادعوا تأخره عنها مع تعيني زماا: ولذا قال اجلواهر، وعليهم احللف

  . ممع ميينه القول قوهلمفإن 

نه أسلم مشمول قاعدة أقراره بإ إذ ،ببينة إالّ مل يقبل قوهلم،  الوارث مطلقاًإسالمر الورثة كنأولو 

، أو  عدم بنوته للمقرنسانإى أقر ببنوة ولد وادع إذا ماكفهو ، هإسالموالطرف مدع عدم ، قرار العقالءإ

 نفسه وماله وماى عليد   ذونساناإل فإن ،وا لهك عدم نسانإى فادع، نها لهكالدار اليت سن إ :قال

  . مني حمل نظر اليالورثةى علان قول اجلواهر بأن كومن هنا ، ثباتوالطرف خارج عليه اإل، أشبه

 فمن ،واملال للورثة بظاهر الشرع، ك تركتر إذا  منسالملإل يالوارث اجلديد املدعن إ :يقال ال

  .قاله اجلواهر ماك، رونك فهو مدع وهم من،النتزاع استحقاق اإثباتان عليه كأراد انتزاعه من أيديهم 

 كوبذل، نفسهى عليد  فهو ذا، نه أسلمأقراره ب إلكمال أنه  تعطي،كقاعدة من مل:  يقالألنه

م ليسوا بظاهر  أل،ان الورثة هم الذين يريدون انتزاع املال منهكه إسالم ثبت وإذا ،هإسالميثبت 

بيد زيد الذي هو  حاهلم حال من يريد انتزاع ما، واكوا تركتر إذا فهم الذين، ل املالكني لكالشرع مال

 جتعل من ،نوةبقراره الإالولد ب، أو سالمالنفس بادعاء اإل، أو املرأة زوجة أو ،املالى علد ليا فإن ،ذو يد

  . راًكومن يف يده من، يريد رفعها مدعياً

قراره يف إ يؤخذ ب ألنه، يف نصيبهكشار، وصدقه بعض الورثة أسلم قبل القسمة أنه ىادعمث إنه إذا 

ة البينة بقول يحيث حج، الف عدلنيختباال أو من غريهم أو ان املصدق من الورثةك إالّ إذا ،حق نفسه

  . مطلق

   وشهد ان عدالًك وإن ، نفذ يف نصيبهأحدهمصدقه فإن ( :قال يف القواعد



٥٦

  . ىانته )إشكال الشاهد مني معليا حقه بإثباتففي  ولو انفرد، كمعه آخر ثقة شار

القاعدة ثبوت ى مقتضان ك، مني والشاهد واملرأتنيليابأن املال يثبت بالشاهد و قلنان إ :أقول

،  والدهإشكال يف موضع ثباتفخر احملققني عدم اإل إىل وقد نسب، رامةكاره مفتاح الختاما ك، اإلرث

  . ا القدرتفي هنا ذكتاب الشهادات نكر يف كالم ذكتفصيل الحيث إن و

  



٥٧

  

  ))لو كان أحد أبوي الطفل مسلما((

ذا لو أسلم كو، هإسالمم بكان أحد أبوي الطفل مسلماً حكإذا ( :قال يف الشرائع ):٨مسألة (

 كذلى علوتبعه ، )ان مرتداًكولو أصر ،  قهر عليهسالملو بلغ فامتنع عن اإلو، وين وهو طفلاألبأحد 

  . القواعد

 ،التفصيل إىل داعي هنا  فال،واحلدود تايب الطهارةكلة االرتداد يف رنا تفصيل مسأكحيث ذ: أقول

   :فنقول، تابنيكر يف الكذ بعض ما إىل ملاعاإلإالّ 

ان الطفل عند املسلم ك إذا  فيهكش وهذا ال، هإسالمم بكان أحد أبوي الطفل مسلماً حكإذا 

مث ، افرة وفارقهاك تزوج مسلم ب مثالً،كذلكفهل هو ، افركان عند الك أما إذا ،مجاعللضرورة واإل

 ضرورة وال وال، دليل إىل ونه مسلماً حباجةك فإن ،افرةكان الولد يف حضن الكو، هماكولدت منه وتر

  . كسرية يف ذل

انا معاً ك عما لو فضالً، ان أحد أبوي الطفل مسلماًكإذا ( :يف اجلواهر قال مازجاً مع الشرائع نعم

ذا لو أسلم ك و، أجدهال خالف املتبوع بكارتد بعد ذل وإن ،ه تبعاًإسالمم بك ح،انعقاده أو حال والدته

 كم بذلك احلكالسامل يف  بل،ارتد املتبوعأيضاً وإن نئذ يه حإسالمم بكحي  فإنههو طفل ونيواألبأحد 

  . الم اجلواهرى كانته )موضوع وفاق

ى  دعوكذلك بل و،اًاعإمجوعدم اخلالف ليس ، لتا املسألتنيكغري ظاهر الوجه يف نه إ :وفيه

: )عليه السالم(مثل قوله  إىل غري ظاهر احلجية بعد احتمال االستناد أنه  إىلمضافاً، االتفاق من الشهيد

بني مسلمني )مكحي فر موضوعان عرفيان الك والسالماإل فإن ،) لخ مسلم تبعاً للعرف فيما  إالّ ام

  فر خالفها لزمكبارة عن العقائد الثالثة وال عسالمجعل الشارع اإل أن مل يغريه الشارع فبعد
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 ولد املسلم ك خرج عن ذل،فركلما مل جيد فهو الكو، سالم فهو اإلاألوللما وجد كنه أم بكاحل 

  . لصغره وجنونه، يعتقد أن موضوع إىل ن بعد واصالًكمل ي وإن ،هماإسالمم بكحيث حي، وجمنونه

افر وولده غري املميز وانون له ك فال،هو عريفم تابع للموضوع الذي كفاحل، كعدا ذل أما ما

معاملة املسلمني لطفلهم وجمنوم معاملة ى عل والسرية مجاع وللضرورة واإل،فار لعدم العقائد الثالثةك

 سالمونا مقصرين بل مها خارجان عن موضوع اإلكمل ي وإن ،كانوا يسبون وغري ذلكحيث ، فركال

 سالمفر احملاربة لإلكتبديد قوة ال إالّ أن ،ورفع القلم عن الطفل وانون ،يطاق ليف مبا الكت فال، فركوال

  . فرك يف الاآلباءم كطفال واانني يف حهم جبعل األيقتضي مالحظة األ

بائه  تابع آلكقبل ذل أنه ىعلحيث يدل ، عية الطفل املسيب للسايببتى علدل  ما إىل ضافةهذا باإل

ارتدا عن  أو من مسلمني ارتد أو قد نطفته من مسلمع واملن،اً ملوضوعهم تابعكان احلك وإذا ،فاركال

 املسلم كحيث تر، ما يف املثال السابقك ان تابعاً لغري املسلمك، أو سالميوصف اإل وهو طفل ال سالماإل

افر وطي شبهة كوطي املسلمة ، أو  واالجتماعكان الطفل تابعاً هلا يف املسري واملسلكافرة فكزوجته ال

 سالمم اإلكوم حبكنه حمأفالقول ب، الزنا اك كحنو ذل أو ،الطفل التحق بأبيه بأخذه له منهن كحبلت لف

م عليه كحي أنه حىتمسلمني  أو مبجرد انعقاد نطفته من مسلم أو، مسلمني أو مبجرد الوالدة من مسلم

وغسله  ،وهي وثنية سلمزواجها بامل أو  عليه من زواجه باملسلمةسالم اإلأحكامل كجراء إبالطهارة و

  . دلة خالف ظاهر األ فإنهكغري ذل، إىل مسلمكوجتهيزه 
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 بل ل مسلمك: قوله إىل  مل حيتجالّإو ،مسلم أنه  ظاهر يفل مسلمك: )عليه السالم( وقوله

  . ل شخص بني مسلمنيك: بقوله يتفيكان ك

مث  اأحدمه إسالم أو هماإسالمولو انعقد حال ، افركل أو افرينكون تابعاً لكوعليه فالطفل قد ي

انا مسلمني ك فإذا، نه مرتدأم بك فال وجه للح)الطفلأي (يسلم هو  وال امافر منهكتبع ال، أو ارتدا

م كومل حي  مل يصدق عليه االرتدادسالم وبلغ الطفل ومل يصف اإلمثالً عقدا نطفة ولد مث صارا ائيني

 فارك ويعامل معه معاملة ال، الثالثةحكامل األكلشامل لا، ة للحدءأقل من الشبهة الدار  وال،هأحكامب

  . كغري ذل إىل ،يزوج باملسلمة فال ولو يف صغره

، طفال األإسالم )صلى اهللا عليه وآله( لقبول النيب ،هإسالموالظاهر قبول ، وقد يسلم هو وهو طفل

 عر العقالء قبول الطفل الشاقاعدة فإن ،بديهي أنه بل الظاهر، تيةتية يف املسألة اآل اآلكولصحيحة مال

وقدر  فلسان قومه،  غير طريقة العقالءسالماإل أن ىعلومل يدل دليل ، أشبه ة واحلزب ومااألماملميز يف 

  .القبولى علعقوهلم وما أشبه يدل 

ومن الواضح انصرافهما عن مثل ، رفع القلم عن الصيب وعمده خطأ إالّ كوليس يف قبال ذل

  .فرك والسالماإل

 ماك، افر لو أسلم يعامل معاملة املسلمكطفل ال أن ىعلذهان املتشرعة أوزية كرناه مركذ د ماويؤي

فهل ،  ولفظاً وعمالًفر باهللا عقيدةًكم لصبياً قارب احل أن فلو، افركفر يعامل معاملة الك إذا الطفلأن 

   .أشبه ما أو يعامل املسلمون معه معاملة املسلم باعتبار دليل الرفع

  ،سالماإل إىل  جر الولداألبأسلم إذا  :قالأنه ) عليه السالم( ي علروي عن أما ما
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  . )١(قتل أىب فإن ،سالماإل إىل  من ولده دعيكفمن أدر

 بلغ فإذا، ما هو املتعارفك سالمم اإلكوماً حبكان حمك مما األبان الولد عند ك منه مافاملنصرف 

فار يف كافر فيسلم وأهله ك سالمبالد اإل إىل يأيت أن مثل، ان الولد بعيداًك فلو الّإو، فركال إىل انقلب

 حينئذ  ألنهمنا يقتلإو، فالرواية منصرفة عنه، مل يسلم إذا ان مستحق القتلك ولده ك أدرفإذا، بالدهم

  . مرتد

ار النصرانية ختاشب ف إذا يف الصيب، )عليه السالم(عن الصادق ، رناه مرسل أبانكذ ويؤيد ما

  . )٢(سالماإلى عل ن يضربكول، كيتر ال:  قال،)مسلم خ لأو (مسلمني  أو صراينوأحد أبويه ن

، كيتر ال: )عليه السالم( قال ، وهو بني أبويهكيف الصيب خيتار الشر، ويف خرب عبيد بن زرارة

  . )٣(أحد أبويه نصرانياًكان  إذا كوذل

ان يف ك فإذا الّإو، سالمعليه غري اإلار ختاف، سالمان يظهر اإلك أنه )خيتار( و)ارختاف(ن ظاهر إف

  .ربهكفر يف كار الختا: يقال ال فركصغره يظهر ال

رنا يف كوقد ذ،  مث ارتدسالم يف اإل مثالًاألم أو األبيف الطفل الذي تبع  أنه املتيقنن إ :واحلاصل

ان عن ك ولو رجع، أو يف فتنة عامة، أو عن شبهة، أو ان امرأةك إذا يقتل املرتد ال أن تاب احلدودك

  . كغري ذل، إىل فطرة

  حيان ثري من األكيف  )عليه السالم( ي عل الواردة عنخباراأل أن  إىلضافةهذا باإل

                                                

. ٧ ح٣ الباب ٥٤٩ ص١٨ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح٢ الباب ٥٤٦ ص١٨ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١ ح٢ الباب ٥٤٦ ص١٨ج: وسائل الشيعة )٣(
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 مثل االضطراب الذي حدث يف زمان عثمان وما، للقضية مالبساتحيث إن ، أي قضايا يف واقعة

 )عليه السالم(أمر  مثالً، عد الثانوية حسب القوا)عليه السالم(ان يأمر ك، احلسم إىل راألممما حيتاج  أشبه

م مرياث املرتد عن ملة وعن كقتل مرتدة ملية يف رواية حممد بن قيس اليت رواها الوسائل يف باب حب

 مما ال،  اليت هي يف موارد خاصة)عليه السالم( من قضايا كغري ذل، إىل تقتل املرأة ال أن مع، )١(فطرة

  . يةاألول حسب العناوين علها قضايان االعتماد عليها جبكمي

 وإذا، سالمم اإلكان حبك افرينكان أبواه كولو  سالمان طفل يظهر اإلك فإذا، رناهكذ ماى علو

نه تابع كا لأحدمهيظهر  ان الك وإذا، فركم الكان حبك ان أبواه مسلمنيكولو  فركان طفل يظهر الك

عن الشيخ القول  يكان احملكولذا ، سلمم املكان حبكس ك انعوإذا ،فركم الكان حبكوالديه  أي افركلل

  .  املراهقإسالمبصحة 

  .  حيل بينه وبني متبوعهسالموصف اإل إذا :ما قاالأوعنه وعن العالمة يف التحرير ب

، بني املميز وغريه (م املتقدم عن الشرائعكيف احل) فرق ال(: وذا يظهر وجه النظر يف قول اجلواهر

 فارك الأحكامافر جنس جتري عليه كافر كفولد ال،  وغريهمجاع التبعية من اإلأدلةلعموم ، واملراهق وغريه

وولد املسلم طاهر جتري عليه ، هأحكاموعمل ب،  القاطعةدلةواستدل عليه باأل، سالموصف اإلوإن 

الم الشيخ كر كمث ذ) انهكفر وشيد أركالى علواستدل ، سالمة من اإلءأظهر الربا وإن  املسلمنيأحكام

   كل ذلكن كل(:  فقال،رناهكما ذك، مةوالعال

                                                

. ٢ ح٦ب  البا٣٨٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(
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عربة بقوله يف  ال، ون الصيب قبل البلوغ مرفوع القلم عنهكالضروري من الدين من كملا هو  مناف

الم ك خربة بمن له أدىنى على خيف ما الك، تبعياً إالّ فرهكه وإسالموليس ، يقاعإفر وعقد وك وإسالم

  .ىانته ) يف مجيع املقاماتصحاباأل

فهل ، ويستدل له سالمان يفهم اإلكو ر قبل بلوغه بأشهرفاك أسلم ولد الفإذا، ىخيف فه الضعفإن 

: فهل يقال، فركفر ولد املسلم والتحق بدار الكس بأن ك انعوإذا ،فارك الأحكامل كافر له كنه أب: يقال

  . املسملنيأحكامل كبأن له 

 الصبيان يف زمان الرسول سالمإوحديث رفع القلم عام خصص بدليل ،  يف املسألةإمجاعوأي 

بل الظاهر ، عنيأ بن كتية من صحيحة ماليأيت يف املسألة اآل مثل ما،  وغريه)عليه وآلهصلى اهللا (

ال فالطهارة والصالة والصوم واحلج غريها إو، لزاماتاإل إىل انصرافهك سالماالنصراف له عن مثل اإل

 أحكامل ك وجريان ،فركافر بالكولد الى علم كحي اذافلم ان رفع عنه القلمك وإذا، لها تأيت منهك

  . كذلك سالمولد املسلم باإلى عل و،فار عليهكال

تالف وغري ويضمن باإل، ولذا ينجس وجينب، يشمل الوضعيات رفع القلم ال أن همءبنامث إن 

  . فر من الوضعياتك والسالمواإل، كذل

األول قال ب،فر هل يستتاب أم الك وكدرأ إذا مسلمني أو الطفل عن مسلم أن لفوا يفختام مث إ 

عليه (عن الصادق ، حيث جعلوها خمصصة ملثل رواية عمار، حاديث الثالثةملا تقدم يف األ، بعض

 ،ذبهك نبوته و)صلى اهللا عليه وآله( وجحد حممداً سالمارتد عن اإلل مسلم بني مسلمني ك: )السالم

 ،ورثتهى علوتقسم ماله ، تقربه فال ئنة عنه من يوم ارتد باتهوامرأ،  منهكل من مسع ذلكدمه مباح لفإن 

  وتعتد 
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  . )١(يستتيبه يقتله وال أن اإلمامى علو،  عنها زوجهاامرأته عدة املتوىف

  .  قتل الفطري بدون استتابةأدلة طالقإل، وقال بالثاين آخرون

ما لو أسلم ك، اأحدمه مإسال أو هماإسالمان علق به قبل كن إ الردة ملية(: رامةكقال يف مفتاح ال

نها ليست كل، اأحدمه إسالمعلق به بعد ن إ وفطرية،  امللّيأحكامفتجري عليه ، أحد أبويه وهو محل

ا ليست فطرية أومن هنا ظن بعض ، ر والقهراألمصرار بعد بل باإل، اركنبري تقع مبجرد اإلكردة الك

 صحاباألى علتاب احلدود كشهيد الثاين يف ولذا اعترض ال، م املليةكمها وموافقتها حكملخالفتها ح

وهذا ، تقبل توبته املرتد عن فطرة مطلقاً ال أن م يف الولد خمالف لقواعدهم منك بأن احل) اهللامرمحه(

مث ، أوجب العدول منا ماى علوقفت  وما: مث قال، ون مرتداً عن فطرةكفي  أحد أبويهإسالمانعقد حال 

 السالفة خبارواأل، هو الظاهر من الشهيد يف الدروس أنه ىوادع، بريكلاستوجه عدم الفرق بني الصغري وا

  . المهكآخر  إىل ،)وهي اليت أوجبت العدول،  حجة عليه) الثالثة اليت تقدمتخباراألأي (

ى عل عدم االستتابة أخبارلنا حيث مح، الفطري حىتتاب احلدود استتابة كرنا يف كا ذحيث إنو

 )٢(فار واملنافقنيكجاهد ال:  قال سبحانه،يات والروايات عزيز يف اآلما هو غريك، نوع من التشديد

  . كوغري ذل،  مل جياهد املنافقني)صلى اهللا عليه وآله( أنه مع

   عند كش نعم ال، فالفرق بني امللّي والفطري يف الطفل من هذه اجلهة

                                                

. ٣ ح من أبواب حد املرتد١ الباب ٥٤٥ ص١٨ج: وسائل الشيعة )١(

. ٧٣اآلية : سورة النور )٢(
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، وتبني زوجته وهل يقسم ماله ،يقتل ال أنه  مل يبلغذا إ بني امللّي والفطري يف ماأيضاًاملفرقني 

فر عليه من النجاسة ك الأحكامرناه من جريان كذ ماى مقتضن كل، الم اجلواهر املتقدم العدمى كمقتض

  . اً متزوجانك إذا وحنوها عدم جواز ذهابه عند زوجته املسلمة

مة غري افر للمسلك الوطي ألن كوذل،  بقائهماصالةأل، واعتداد زوجته حمل نظر نعم تقسيم ماله

القتل  أما ،ويناألباً طريق كفر تاركافر وولد املسلم الذي ك بني ولد الكوأي فرق يف ذل، جائز

  . حيث رفع القلم وحنوه، واالعتداد وتقسيم املال فال

  

  ))إسالم أحد األجداد((

 ،كأظهرمها ذل، وين وجهاناألباجلدات ب أو جداد أحد األإسالمحلاق إيف (:  قالكاملسالمث إن 

  . )كذلكولعله (: وعلق عليه اجلواهر بقوله، )اًتمي ان الواسطة حياً أوكاء سو

املسلم  إرث ومن جهة العلة يف روايات،  عليهىعلي  يعلو والسالماإل أن أنه من جهةكو: أقول

  . األبومن جهة املناط يف ، أشبه عزاً وما الّإيزيد  وال، ينقص  يزيد والسالمافر بأن اإلكمن ال

 ،حلاقوالظاهر اإل، وين وجهاناألباجلدات ب أو جداد أحد األإسالمحلاق إويف (:  املستندوقال يف

 وظاهر ،حلاق اإلك الشيخ واملسالىوقو، إشكالان حياً ففيه ك إذا وأما، ن الواسطة حياًكمل ين إ

  . ىانته )فاية الترددكالكالتحرير 

رناه من كذ  وما،مة االستصحابن شيء منها مقاوكيتم حيث ال، كل ذلكيف  ماى خيف ن الكل

 أن وهي، مضاهاأالشارع  أن القاعدةى مقتضان كخالفها دليل ى علمل يدل  إذا القاعدة العقالئية اليت

  ل طفل مل يظهر خالف عقائد آبائه ك
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فر ومعها كانت عائلة يف بلد الك إذا نهأيلتزم ب أن نكفهل مي، مهمكوماً حبكان حمكبه احمليطني 

ن تزوجيهم كومي، األوالد ك وأسلمت يطهر أولئسالمدار اإل إىل مها مثالًأت جدة ءها فجاأوالد

  . كغري ذل، إىل  عليهمسالمجراء مراسيم اإلإرهم بعد  ماتوا دفنوا يف مقابوإذا، باملسلمني

  . الطهارة واجلهاد واللقطة تبكرت يف كوامللتقط قد ذ بعية الطفل للسايبتمث إن 

تابية كتزوج املسلم  إذا ماك، افرةكمرتد و أو ،تولد طفل بني مرتدين أنه إذا ومما تقدم ظهر

 ما عرفتك  شرعاً وعقالًاألصلو، هإسالمم بكوجه للح  ال ألنه،فركوماً بالكان حمك ،فأولدها مث ارتد

  . التبعية

، مسالون مسلماً لبقاء عالقة اإلكي أن  حيتمل ضعيفاً:قال بعض( :سألةيف امل رامةكقال يف مفتاح ال

 أوسطها : قلت،ون مرتداً تبعاًكي أن  وحيتمل،تبعية  والإسالم مل يبق  ألنه،افراًكون كي أن وحيتمل

  . ىانته )يوصف بردة الصغري ال ألن ،عدهلاأ

ن كمل ين إ طايحتواال، وتتبع أوسع أكثرتأمل  إىل رناه يف هذه املسائل حباجةكذ بعض مامث إن 

  .  سبحانه العاملواهللا، سبيل النجاة معارضاً مبثله
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  ))أوالد الكافر الصغار وأوالد أخيه املسلمني((

ان ك،  مسلمنيأختوابن  خأوابن ، اً صغاراًأوالدلو خلف نصراين (: قال يف الشرائع ):٩مسألة (

 ـ مما ورثاهأي ـ  بنسبة حقهما األوالدى علن بنااالوينفق ،  الثلثختوالبن األ ةكخ ثلثا الترالبن األ

 كفر استقر ملكاروا الختا وإن ، بن أعنيكرواية مالى عل ،ةك مسلمني فهم أحق بالتراألوالدغ  بلفإذا

  . ىانته )األوالدورثاه ومنع  ماى علالوارثني 

  .تبهمك هذه الرواية املشايخ الثالثة يف ىقد رو: أقول

ووصفها يف ، ا من مشاهري الرواياتأشف الرموز والتنقيح بك قد نعتها يف :رامةكويف مفتاح ال

 إىل ك ونسبه يف املسال،ا صحيحةأرشاد والدروس واملهذب اجلديد بت اإلكاملختلف والتحرير ون

 ردبيلي وغريه يف صحتهومناقشة املقدس األ،  حول السند طويالًر تفصيالًكمث ذ، مجاعة من احملققني

غريه من  إىلو، إليه فلريجع فمن شاء، تفصيله إىل داعي  والظاهر صحة االعتماد مبا ال،واجلواب عنها

  . تب الرجال والروايةك

 عن نصراين )عليه السالم(جعفر  أبا سألت ـ ويهااالف يف رختاالى عل ـ فالرواية، انكيف كو

: )عليه السالم(فقال :  قال،ى وزوجة نصارأوالدوللنصراين ،  مسلمأختوابن  مات وله ابن أخ مسلم

ن له ولد كمل ين إ ،كتر ه املسلم ثلث ماأختابن ى ويعط، كتر ماابن أخيه املسلم ثلثي ى يعط أن ىأر

 حىتالصغار مما ورثاه من أبيهم ى علينفقا  أن الوارثنيى عل فإن ،ان له ولد صغارك فإن ،صغار

، فقة وخيرج وارث الثلث ثلث النفقةنخيرج وارث الثلثني ثلثي ال:  فقال،انقيف ينفك: قلت. واكيدر

 فإن ،واكيدر حىت اإلمام إىل  أبوهمكتر أسلموا وهم صغار دفع ما فإن ،لنفقة عنهموا قطعا اك أدرفإذا

   اإلماموا دفع كدرأسالم إذا اإلى علمل يبقوا  وإن ،همي إل مرياثهماإلمام دفع سالماإلى علبقوا 
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ه ثلث تأخابن  إىل ويدفع، كتر ابن أخيه ثلثي ما إىل  يدفع،ه املسلمنيأختوابن  ابن أخيه إىل املرياث

  .)١(كتر ما

  : ثالثة أقوالى عل لفوا يف هذه الرواية والعمل اختاوقد 

قرب واأل، وردها بتنقيح املناطميف غري  حىتوالعمل ا ، وردها مطلقاً، العمل ا يف موردها

بل  صحابثري من األكعن  يكان احملكولذا ، ما عرفت صحيحة يف بعض طرقهاكالرواية  ألن ،األول

  .  والعامل ا املشهور)رمحه اهللا(ما من التقي السي ك، صفها بالصحةهم وأكثر

وهم الشيخان والصدوق ، نيخرأوا معظم القدماء ومجع من املتممبض فىتأ(: قال يف املستند

 املتقدمني أكثر إىل ونسبه مجاعة، يدري وجنيب الدين والدروس والغايةكوالقاضي وابن زهرة واحلليب وال

  . ىانته ) واملعظم مطلقاًكثراأل إىل  نسبتهكت والدروس واملسالك النويف، أيضاً

 مكجمال لطرد احل  فال،القاعدةى علحاول بعض تطبيقه  وإن ،م خمالف للقاعدةكاحلحيث إن مث 

  . مورد الروايةى علفالالزم االقتصار فيه ، قطع باملناط وال، غري مورد الروايةإىل 

ما عن احللّي واحملقق والعالمة والتنقيح ك،  من عدم العمل انيخرالقولني األ أن ومنه يعلم

غري وتوجيهها بوجوه ، خالف القاعدةى علوا كو، ن لضعف الروايةيخرأ ومجلة من املتكواملسال

 طردوا  ـمن العاملنيأي ـ ثري منهم ك( :بل يف املستند، أيضاًغري موردها  إىل ومن طردها، ظاهرة

   : وقالواكذلكافر كال إىل ما ردوهك،  مطلقاًاألوالد املسلم مع ذوي القرابة إىل مكاحل

                                                

. ٣١ ح٢٤٥ ص٤ج: الفقيه، ١ ح٢ الباب ٣٧٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(
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 كال استضر ملإة وكالتر هميلإأسلموا دفعت  فإن ،يبلغوا أن  إىلاألوالدى علن املسلمني ينفقان إ

  .  واهللا سبحانه العامل،ان املناط غري بعيدك وإن ،حمل نظر ،ىانته )املسلمني عليها

  



٦٩

  

  ))تالف املذهبتوارث املسلمني مع اخ((

  ).لفوا يف املذاهبختا وإن املسلمون يتوارثون(: قال يف الشرائع ):١٠مسألة (

الف عن ختمل خيرجوا باال ويف املستند ما، ما هو املشهورك والعقائد صول واأل:إضافةويف اجلواهر 

  .افرك ومل يدخلوا يف عنوان السالممسة اإل

فريث املؤمن أهل البدع من املعتزلة واملرجئة ، سخ املقنعة نأكثر وخالفاً للمفيد يف ،وفاقاً للمشهور

  .سكع وال، ةاإلماموللحليب فريث املسلم ارب واملشبه وجاحد ، وهال يرثواخلوارج من احلشوية و

 السنة إطالقو، رحاماأل ية أويلوآل، تاب يف آيات سورة النساءك الطالقإل، ظهر هو املشهورواأل

ى علوخصوص املعتربة املتضمنة البتناء املواريث ، الباقي يافر وبقكها ال خرج من،اإلرثيف روايات 

  . ميان دون اإلسالماإل

وعليه جرت ،  حصنت الدماءوبه، لهاكعليه مجاعة الناس من الفرق   هو ماسالماإلن إ :وفيها

منا جيريه إو، باهللا حىتيعتقد   الحيث إن األول من اخلالف أالنفاق أسو أن وظهور، ح واملواريثكاملنا

 أصحابان ك كومع ذل، املعادأو ) صلى اهللا عليه وآله( يعتقد بالرسول ال أو ،لقلقة لسان حلقن دمه

يظهر منه  ان موجوداً يف مجاعة منهم مماك يرث بعضهم بعضاً مع النفاق الذي )صلى اهللا عليه وآله( يبالن

  .اإلرثصحة 

فر أهل اخلالف كب مع قوله أنه عن احللّي يكاحمل أن حىتمن عرفت  عالّإ فيه كش  المجاعواإل

 أن  نسخيت املقنعة صرحىحدإبل عن املفيد يف ، وجعله القول املعول واملذهب احملصل، كذلى علوافق 

 الثالثة شهادة دلةاألى علاف يف اجلواهر ضوأ، مينع من توريثهم هواء الراء واألالف املسلمني يف اآلختا

 الظاهرة والشهرة ىعصار مع الفتوسلمني بعضهم من بعض يف مجيع األف من توريث امللتتبع أحوال الس

  . املعلومة

   اإلمامو،  جبعدة وهي ناصبية)عليه السالم(احلسن  اإلمامويؤيده زواج : أقول
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  . فتأملأيضاًيفهم منه باملناط التوريث  مما،  باخلارجية)عليه السالم(السجاد 

 كذلى مقتضو، من سواهمى عللهم يد واحدة كاملسلمني حيث إن ، أيضاًبل ورمبا يستدل بالعقل 

  . كافئة يف الدم وغري ذلكاح واملك والناإلرثاالحتاد يف 

  

  ))املراد بالكفر يف بعض الروايات((

مثل قول الرضا : ري النصكهواء والبدع ومن األأصحابفر كثرية الواردة يف كأما الروايات ال

  . )١(افرك عنه فهو ى ماإليه ومن نسب ، كهو مشرمن شبه اهللا خبلقه ف: )عليه السالم(

ومن عصاه ، طاعه رشدأمن : )عليه السالم( يف ولده )عليه السالم(بن جعفر ى وقول موس

  . )٢(فرك

  . )٣(فركالوجوه فقد كمن وصف اهللا بوجه : )عليه السالم(وقول الرضا 

  . )٤(كتفويض مشر والقائل بال،افركالقائل باجلرب : )عليه السالم(وقوله 

 أو من حجده مات يهودياً : املفروض طاعتهاإلماميف  )عليه السالم( الصادق اإلماموقول 

  . )٥(نصرانياً

 فاملراد ا بقرينة ،تاب احلدود يف حد املرتدك وغريمها يف كرواه الوسائل واملستدر  مماكغري ذلإىل 

اة ك الزكموت تارات ي مثل روا،قةيفر حقكرتلة ال الامل ودي املقطوع به التشدمجاعاإل وخراألالروايات 

  . كغري ذل، إىل فاراًكميوتون  وأ فاركم أواحلج والصالة و

  

  ))حكم منكر الضروري((

  ن كفر بأن مل يكال إىل رجعن إ فإنه ،ر الضروريكتقدم يظهر حال من ومما

                                                

. ١ ح١١٤ ص١ج: خبارعيون األ، ١ ح١٠ الباب ٥٥٧ ص١٨ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢٨ ح٣١ ص١ج: خبارعيون األ، ٢ ح١٠ الباب ٥٥٧ ص١٨ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٣ ح١١٥ ص١ج: خبارعيون األ، ٣ ح١٠ الباب ٥٥٧ ص١٨ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١٧ ح١٢٤ ص١ج: خبارعيون األ، ٤ ح١٠ الباب ٥٥٧ ص١٨ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٣ ح٣ص: الاألعمعقاب ، ١١ ح١٠ الباب ٥٥٩ ص١٨ج: وسائل الشيعة )٥(
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لوهية املشترطة يف األ أو املعاد أو )صلى اهللا عليه وآله(ار نبوة النيب كنإ إىل راجعاً انكعن شبهة و

  .  يف عدم التوارث سبباًكن ذلكلّا مل يإو، مل يتوارث، سالماإل

بأن مل حيتمل الشبهة يف ليه إورجع  ار صاحب الدينكنإاره كنإلو لزم من (: ولذا قال يف املستند

 ينافيهما قوالً مل يقارنه ما إذا منا هوإ سالمما لإل ألن إجيا،أظهر الشهادتني وإن رثهإ مينع من ،حقه

  .ىانته )وفعالً

  

   ))فروع((

الروس دخلوا  أن خارجه مثل أو سالمفار يف داخل بالد اإلك يساعد ال ألنه،م بقتلهكأما من حي

 ،فركيوجب ال  الكذل فإن ،أشبه ما أو كذلكهود دخلوا فلسطني يال، أو أفغان وأباحوا وغريوا وبدلوا

  .  عني وعميل ألنهأأسو أو فاركعني الكنه  أأوجب القتل باعتباروإن 

ى علجتري  وال، ينجس بدنه ه والكماله عن مل خترج عن حبالته وال زوجته ال أن  يظهركوبذل

  . فارك الأحكامميته 

ن كمل ي إذا م الثانويكباعتبار قطع دابره من باب احل، م الشرعي مصادرة أموالهكيصح للحا نعم

ماً كباعتبار قطع شأفة املساعد هلم ح كطلبت ذل إذا حيق له طالق زوجتهن  أيبعد بل ال،  حمذوركيف ذل

  . كولئأدار بعض مثل  )عليه السالم( ي علاإلمامما هدم ك، اية بهكبل وهدم داره ن، ثانوياً

 للثالثة الذين خلفوا وحلاطب األمور مبثل هذه )صلى اهللا عليه وآله(أما عدم تعقيب الرسول 

رناه كذ ن ما فأل،وغريمهاإليه  الذي التحق مبعاوية عبد اهللازوجة  )عليه السالم( ي علرجاعإ و،وملثلهم

 )صلى اهللا عليه وآله(ولذا ضرب الرسول ، عزمية م يف الزوجة واملال رخصة حسب الصالح الكمن احل

  .  صالحاًك ذلىحيث رأ، النطاق االجتماعي حول الثالثة الذين خلفوا
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 أو ويلأجراء إان ك فإذا ،أيضاً سالمي مسعة اإلسالمم اإلكظة احلاالالزم مالح أن ومن الواضح

صلى اهللا عليه (ولذا قال ، هم واملهماملسألة من باب األ فإن ،ك السمعة مل جيز ذلثانوي يوجب سوء

  . )١(لضربت أعناق هؤالء، ذاكن الناس يقولون  ألو ال:  يف املتآمرين ليلة العقبة)وآله

 اإلمامه كما ترك، هكجاز تر وإن تقدم ية بشرط ماسالمآمر حيق قتله للدولة اإلاملت أن وذا يتبني

البسه  إالّ إذا القتليوجب  املتآمر بنفسه الن إ :يقال، أو  يف قصة ابن ملجم)عليه السالم(املؤمني  مريأ

  . منهاملستثىن ال  يف قتله من املستثىن)صلى اهللا عليه وآله(وحق الرسول ، شيء خارجي

  . واهللا سبحانه العامل، رهكس املقام موضع ذيا ل مم،الم املفصل يف هذا الشأنك من الكغري ذلإىل 

  

                                                

. ٣ ح٥ الباب ٥٥١ ص١٨ج: وسائل الشيعة )١(
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  ))الكفار يتوارثون وإن اختلفوا((

  . )لفوا يف النحلختا وإن فار يتوارثونكال(: قال يف الشرائع ):١١مسألة (

  .  معتد به أجده فيهال خالفب: وقال يف اجلواهر

، سكع فار ملتنا غريهم والكيرث : حيث قال، يبلخالفاً للح، م يتوارثونبأ: وقال يف املستند

  . فر من أظهر الشهادةكان املراد كن إ اره يف التنقيحختاو

هودي يرث لياف، لفوا يف املللختا وإن فار يتوارثونكوال: رامة يف شرح قول القواعدكويف مفتاح ال

مث نقل عن ، جياز واملراسمما يف شرح اإلكنوا حربيني وكمل ي إذا أي: قال، سكالنصراين واحلريب وبالع

ن للميت كمل يإذا ) عليه السالم(ام ملإلون مرياثهم كوي،  من أهل الذمةال يرثافر احلريب كالن إ :األول

املشهور ى علمث استدل ، ونوا حربينيكمل ي إذا م يتوارثونإ: وعن الثاين، مسلم منهم نسيب ذمي وال

، هل ملتنيأنطقت بنفي التوريث بني خبار وإن واأل، فر ملة واحدةكون الكو، دلةم األ بعمومجاعبعد اإل

  . فرك والسالم بتفسريها باإلأيضاًن نطقت كل

 قال ،سألته يتوارث أهل ملتني: قال، )عليه السالم (عبد اهللاعن أيب ،  حنان بن سديرىرو: قولأ

  . )١(ال: )عليه السالم(

  . رثه منهإى عل مجاعس فقد قام النص واإلكالع أما ،من املسلمافر كال إرث واملراد عدم

  مرأته ااملسلم يرث :  يقول)عليه السالم( عبد اهللا أبا مسعت، مثل صحيح أيب والد

                                                

. ٧ ح٣٦٧ ص٩ج: ذيبهالت، ٢٠ ح١ الباب ٣٧٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(
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  . )١(ترثه الذمية وهي ال

 حنن ،يتوارث أهل ملتني ال: قال، )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، الرمحان بن أعني وعن عبد

  . )٢(عزاًسالم إالّ اهللا عزوجل مل يزدنا باإلن إ ،ونا يرثالنرثهم و

  .واليت قد تقدم بعضها  من متواتر الرواياتكغري ذل إىل

 ر دليالًك ذ،نقل عن مجاعة اخلالف أخرىو،  معتد بهال خالفب: تارة قال أنه مع واجلواهر

  . مجاعإلدم ا قوال شاذة الأنه أخذ األكو،  بقسميهمجاعواإل للمشهور النصوص

ن يعتقد كمل ي وإن ،لزاملقاعدة اإل، فار يرثون حسب دينهمكال أن القاعدةى مقتضف، انكيف كو

  . املراد بالدين الطريقة إذ ،لهباإل

جتوز :  قال،حكامسألته عن األ: قالنه إ ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، بن مسلم  حممدىفقد رو

  . )٣(ل ذي دين مبا يستحلونكأهل ى عل

  . )٤(لزموا به أنفسهمألزموهم مبا أ: قالنه إ) عليه السالم(عن أيب احلسن ، أيب محزةعلي بن وعن 

  . )٥(مهمكل قوم دانوا بشيء يلزمهم حك: قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، ايلوروي الغو

أهل  بكصاص ذلختا و،اح والطالق وغريهاك والناإلرثورة يف باب كغريها من الروايات املذ إىل

  . وجه له تاب الكال

                                                

. ٩ ح٣٤٤ ص٤ج: الفقيه، ١ ح١ الباب ٣٧٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٧ ح٣٤٤ ص٤ج: الفقيه، ٦ ح١ الباب ٣٧٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١١ ح٣٢٢ ص٩ج: ذيبهالت، ١ ح٣ الباب ٥٩٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١٢ ح٣٢٢ ص٩ج: ذيبهالت، ٢ ح٣ الباب ٥٩٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٣ ح٣٦٥ ص٩ج: ذيبهالت، ٣ ح٣  الباب٥٩٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(
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يراه دين  مبا وال، يراه املسلم نه يؤخذ مبا أال، خاص أخذ به إرث افر دينهك مات فإذا، هذاى علو

مات  إذا كذلكو، رثهإ لليهودي من ىيعط هودي اللياه ال يرثرثه إ أن ى مات اخلارجي ويرفإذا، آخر

 إالّ افراًكالمها كان ك فإنه وإن ،م اخلارجي منهمل يعط للمسل هال يرثاملسلم اخلارجي  أن ىهودي ويرليا

  .  فتأمل،ثلةاألم من كغري ذل، إىل لزام العمل برأي امليتاإلى مقتضأن 

ت بني مكحل: )عليه السالم(وقوله ، وركالدليل املذى قتضم برأيهم مبكحن أن  راجعونا حق لناوإذا

  . آخره إىل مار بتوةارأهل التو

ان ك، أو رناهكذ يراد به ماما أن إ ،لفوا يف النحلختا وإن فار يتوارثونكالن إ :قوهلم أن ومنه يعلم

  . فيه نظر

 ، ورث اجلانبان منه،صليون وورثة غالة مثالًأفار كافر وله ورثة ك مات فإذا، رناهكذ ماى علو

 النصراين يف يتقدم ما الك، ياألصلافر كالى عليتقدم   فالسالمباإل يلاتظاهر الغ وإن ،فاركليهما كألن 

 حيث مل )عليه السالم( ى قبلوا بعيسىالنصار أن حبجة، ان املورث نصرانياًكهودي فيما لياى علالورثة 

حيث  ،ماترسال املسلّإطلقة غري واحد مرسلني له أما ك ،له ملة واحدةكفر كال ألن ،هودليايقبله 

فار من هذه ك تفصيل بني أقسام المن غري، فرك يف قبال السالماإل  من جعل القرآن والسنةكيصطيد ذل

  . اجلهة

 ليس ممن  ألنه،ايلرثه للغإ ىيعط اً اليه املسلم ولو غالال يرث أن ياألصلافر كان من دين الك إذا نعم

  . فاركالورثة الى عل الذي يقدم بسببه سالممشله عز اإل

  افر أصلي وناصيب ك وله وارث  مات ناصيب مثالًذا إماحال  ومنه يعرف



٧٦

  . افر عنهكال إرث ان من دين الناصيب عدمك إالّ إذا ،ان يف عرض واحد يف التوارثك ،مثالً

وآخر بأن ، وقول بعضهم بعدم التوارث مطلقاً، فقد عرفت فيه قول املشهور بالتوارث وأما احلريب

ر هو والظاه، مسلم ن للميت منهم نسب ذمي والكمل ي إذا امملإلون مرياثه كبل ي  الذميال يرثاحلريب 

  . لزام وحنوه اإلأدلة طالق إلكوذل، املشهور

 ماله حل له والى عل مسلم  استوىلفإذا، بل ماله مباح للمسلمني، كيوجب عدم املل واحلريب ال

 إالّ إذا ذمي وارثه حريب يرثه احلريبان ك وإذا ،ان حريب وارثه ذمي ورثهك فإذا، اإلمامخيتص ماله ب

انا ك وإذا، احلريب فيحق للمسلم االستيالء عليه إىل باملوت انتقل ماله أنه مسلم عليه باعتبار استوىل

  .الذمي إىل انا ذميني انتقلك وإذا، ن للمسلم االستيالء عليهكل حربيني انتقل املال

مل حيق  ،ومليا يف فلسطني احملتلة مثالً ،القاضي املسلمني إىل م حربيانكحتا أنه إذا وتظهر النتيجة يف

يفيت  أن مل حيق له مثالً اخلالى علم ان مذهبهم تقدمي العك فإذا،  هلما بغري مذهبهميفيت أن للقاضي

  . أيضاً كذلكوم ؤسائر ش أن )الفقه(تب كرنا يف بعض ك وقد ذ،كباالشترا أو سكبالع

يقضي بأن الزوجة لغري  أن حيق له قاضي املسلمني ال إىل  تنازع حربيان يف زوجة وترافعافإذا

  . ذاك وه،حيق له القضاء بأنه لغري صاحبه  مال اليف، أو زوجها

 ان اخلارجي الك فإذا، كذلكحاهلم  ،الم فيهكغري املرتد الذي يأيت ال فار من املسلمنيكوأقسام ال

 طالقهم أحكام من كغري ذل، إىل رثهإى غري من ير إىل  مالهإعطاءحيق لقاضي املسلمني  ال يلايورث الغ

  . واهللا سبحانه العامل، م ودياماحهم وأمواهلم وحدودهكون

  



٧٧

  

  ))املرتد عن فطرة((

ة املرتد عن فطرة حني ارتداده وتبني زوجته وتعتد كتقسم تر((: قال يف الشرائع ):١٢مسألة (

  . ))يستتاب  وال،بقي أو سواء قتل، عدة الوفاة

 أن والظاهر، فال خال فيها وال إشكالته وبينوتة زوجته كقتل املرتد عن فطرة وتقسيم تر: أقول

 الباقر اإلمامعن ، بن مسلم  لصحيح حممدكوذل، قاطع الطريق يقتل أن ماك،  من قبيل احلدكل ذلك

 بعد )صلى اهللا عليه وآله(حممد على فر مبا أنزل اهللا ك وسالممن رغب عن دين اإل:  قال)عليه السالم(

  . )١(ولدهى عل كتر ويقسم ما، وبانت امرأته، ووجب قتله، توبة له ه فالإسالم

ل مسلم بني مسلمني ارتد ك: )عليه السالم( عبد اهللا مسعت أبا:  قال،ويف موثقة عمار الساباطي

 كل من مسع ذلكدمه مباح ل فإن ،بهذّك نبوته و)صلى اهللا عليه وآله(وجحد حممداً  سالمعن دين اإل

عنها  وتعتد امرأته عدة املتوىف، ثتهور ىعلوتقسم ماله ، به تقرعنه من يوم ارتد فالوامرأته بائنة ، منه

  . )٢(يستتيبه يقتله وال أن اإلمامى علو، زوجها

 ال أنه وقد تقدم،  أحد أبويهإسالممن انعقد حال  ـ ما هو املشهورك ـ واملراد باملرتد عن فطرة

،  تبعاًسالمم اإلكم عليه حبكومل حي،  بنفسهسالممل يصف اإل إذا  مرتداًىيسم  ال ألنه،كذلى علدليل 

 وإن م ملن مل يسلمك يف جريان احلكبل رمبا يش، ان تبعاً ملن أسلم منهماك أو ان أبواه مسلماًك إذا ماك

بعد  :وقوله، بني مسلمني :)عليه السالم( لظهور قوله ،افركان بني مسلم وكوملن ، ان بني مسلمنيك

  افراً وأسلم مث كا أحدمهان ك فإذا ، يف غريهسالمارتد عن دين اإلو، هإسالم

                                                

. ٤ ح١٥٣ ص٧ج: الفروع، ٥ ح٦ الباب ٣٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح من أبواب حد املرتد١ الباب ٥٤٥ ص١٨ج: وسائل الشيعة )٢(
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 إىل وهذا أقرب، كمه ذلكن حك منذ صغره مل يسالمنه مل يقبل باإلكل، المها مسلماًك أو فرك

شف ككخالفاً لبعضهم ، روهكذ هم ماؤان بناك وإن ،ت احلدود بالشبهاولو من باب درء، طاحتياال

وهو طفل مث بلغ ووصف  هأسلم أحد أبويأو (: معيارهم السابق يف الفطري قوله إىل حيث أضاف، اللثام

  . ) مث أرتدامالًك سالماإل

ما كوهو ،  املعول النص:واحلاصل، ره اجلواهركما ذكوهو ، لكنه مشأل عليه اجلواهر بكوأش

  . فتأمل،عرفت

  

  ))من شروط حكم االرتداد((

ة فقد تقدم عن العالم الّإ و،ن ارتداده عن شبهةكمل ي إذا يرتب أن  الثالثة يلزمحكاماألمث إن 

  . تاب احلدودكيف  رناه مفصالًك وقد ذ،حكامواجلواهر عدم اجلريان األ

  .رناه يف احلدود واجلهادكما ذك، ال فالإو، ن االرتداد عن فتنة عامةكمل ي إذا كذلكو

  . بل يستتاب، كذلكم كن احل أورد يف النص تشديد ال ما أن كرنا هناكفقد ذ عدم استتابتهأما 

ى موس أن من ـ أهل البغي م سيبك يف باب حكما يف املستدرك ـ بارخرراه شرح األ ويؤيده ما

فقال ، من السجن )عليه السالم( إىل على خرجأ ،يف يوم اجلمل )عليه السالم( ي علسرهأبن طلحة الذي 

عليه (فقال ، مراتثالث ليه إستغفر اهللا وأتوب أ: فقال، ستغفر اهللاأقل :  له)عليه السالم( اإلمام

  . احلديث ،)١(خلوا عنه: هنصارأل )السالم

   حيث قال ،فرةك )عليه السالم( ي علاإلمامحماريب  فإن ، ارتداداإلمامب رح أن مع

                                                

. ٥ ح٢٣ الباب ٢٥٢ ص٢٠ج:  الوسائلمستدرك )١(
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صلى اهللا (وملا ورد من ارتداد الناس بعد الرسول اهللا ، )١( حريبكحرب: )صلى اهللا عليه وآله(

، )٢(صبغ يف باب قتال البغاة حديث األما يفك، فاراًك )عليه السالم( ي علاإلمام وقد مساهم )عليه وآله

  .  فتأمل،فركيف ال  السالم ولد يف اإلىموس أن مع

 فإن ،نائبه أو امملإل إالّ يصح قتله ال أنه ىعلفالشيخ ومجاعة ، ل من مسع خمتلف فيهكقتل  أن ماك

 ويتوىل: وثقة قائالً مبا يف املوالعالمة يف حدود القواعد أفىت، ن يأمث ويعزركل بادر مبادر فقتله مل يضمن

 اإلمامغريه جواز قتل غري كظاهره ،  بني طريف املوثقةكوقد مجع بذل، ل سامع قتلهك وحيل لاإلمامقتله 

 إذا مثل، موارد مستثناةيف  إالّ مام املسلمنيإ إىل احلدودحيث إن ، ره الشيخكذ اط يقتضي ماحتيواال، له

  . جنيبزوجته يطأها األ ىرأ، أو ملن نظر يف دار غريه، أو ان دفاعاًك

ما قاله ك، ثباتاإل إىل  حيتاجكن ذلكل، تعزيره بعد املوثقةى علدليل  ال، اإلمامقتله غري  إذا نعم

ل شيء كاهللا جعل لألن  ،جنيب زوجته األيوطى رأ إذا بقتله  ملن أفىت)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

  . )٣( احلد حداًكذلى حداً وجعل ملن تعد

  .م القصاص والديةكعليه حى  جرثباتن من اإلكتم مل يفإذا

ن يف ك ل،ا للموتأ فقد تقدم ،للموت أو هل هي للطالق،  الروايات يف العدةتلفختاوقد 

  . ا للطالقأصحيح احلضرمي 

 بانت منه امرأته سالمارتد الرجل املسلم عن اإلإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللافقد روي عن أيب 

   رجع فإن ،ما تعتد املطلقةك وتعتد منه ،ملطلقة ثالثاًما تبيني اك

                                                

. ١٢٢ ح٣٠٦ ص٣٩ج: البحار )١(

. ١ ح٢٤ الباب ٢٥٣ ص٢ج: املستدرك الوسائل )٢(

. ١٢ ح١٧٦ ص٧ج: الفروع، ١ ح٢ الباب ٣٠٩ ص١٨ج: وسائل الشيعة )٣(
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  . )١(منا عليها العدة لغريهإو، دة عليها منه لهع وج فهو خاطب والزتت أن تاب قبل وسالماإلإىل 

  . تاب الطالقك كالم يف ذلكوحمل ال

تب عليه مل يقتل تر وإن ، الثالثةحكام ارتد بدون شبهة ومل يتب ترتب عليه األفإذا، انكيف كو

  .وأمواله لورثته، فزوجته حرام عليه، خرانمان اآلكاحل

روا يف املرتد امللي كما ذكما أفالظاهر ، خرانمان اآلكأما احل، تاب مل يقتل أو ان بشبهةكوإن 

يقسم ماله   وال،ال قتلإتاب و فإن ،عن فطرة استتيب ان املرتد الكولو (:  قال،قاله الشرائع حنو ماى عل

فهو أحق  عاد قبل خروجها من العدة فإن ،الف دينهماختاوتعتد زوجته من حني ، ميوتأو  يقتلحىت 

  . )سبيل له عليها خرجت العدة ومل يعد فال وإن ،ا

  واليت منها خصوص توقيع أمري، العامة واخلاصةدلةفقد عرفت وجهه باأل، االستتابة أما :أقول

فاضرب عنقه الفطرة مث تزندق ى علان من املسلمني فولد كمن أما  :عامله إىل )عليه السالم(املؤمنني 

  . )٢(ال فاضرب عنقهإتاب و فإن ،الفطرة فاستتبهى علومن مل يولد منهم ، تستتبه وال

فار كجاهد ال: مثل، عدم االستتابة يف الفطري نوع تشديد وختويف أن وقد عرفت

 )٤(فاركالى علأشداء ومثل ، املنافقنيى علشدد مل ي) صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن  مع،)٣(واملنافقني

  أشبه يف قليل  باللفظ وما إالّ  مل يشدد عليهم)صلى اهللا عليه وآله(النيب  أن مع

                                                

.  يف ذيله٥احلديث يف الف  على اخت ذا املضمونأيضاً ،٤ ح٣٨٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٥ ح من أبواب حد املرتد٥ الباب ٥٥٢ ص١٨ج: ئل الشيعةوسا )٢(

. ٧٣ اآلية: سورة التوبة )٣(

. ٢٩ اآلية: سورة الفتح )٤(
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ان زمن كزمانه حيث إن ،  من باب قضية يف واقعةك أمر بذلاإلماملعل ، أو حيانمن األ

ال بتقتل  املرتدة ال أن مع، أيضاً للمرتدة ماماإل قتل قبالًرنا كوقد ذ، ةاألمخلفها عثمان يف  اضطرابات

  . مما يفرق بني امللي والفطري،  من الوجوه احملتملة يف هذه الرواية ويف غريهاكغري ذل، إىل إشكال

 جبار من الإى علدليل  ال ذإ، ال مل يقتلإن شبهة وكمل ت أنه إذا فقد عرفت مل يتب إذا وأما القتل

وجحدوا ا واستيقنتها : قوله سبحانهك ،ان االرتداد عن عنادك ما إىل رفة القتل منصأدلةف، شيئا كميل

  . )١(نفسهمأ

  ).التحق بدار احلربوإن ( :بل يف اجلواهر، ميوت أو يقتل حىتوأما عدم تقسيم ماله 

سواء  يصادر ماله أن امملإلاحلريب مباحاً للمسلمني فكالتحق بدار احلرب صار ماله ن إ أنه والظاهر

 وقد هدم ،ميتاً أو ان حياًكسواء ، اإلمامذن إماله بى عله االستيالء أوالدفلبعض  وعليه، مل ميتأو  مات

  . دار بعضهم ملا التحق مبعاوية )عليه السالم( ي علاإلمام

 بقاء األصلف، وركالتقسيم املذى عللعدم الدليل ، فعدم تقسيم ماله قبل زهوق روحه، انكيف كو

وعلل بأنه ، ان حياًك وإن فيورث بتقسيم ماله عن النهاية واملهذب كخلالف يف ذلوقد نقل ا، ماله لنفسه

حيث أطلق ترتيب ،  صحيح احلضرمي املتقدمإطالق بكورمبا أيد ذل، الفطريكصار بوجوب القتل 

 هونكن إ :ولذا قال اجلواهر، ال الوجهنيكيف  ماخيفى  ن الكل، فالتقسيم مثلهما ةأالقتل وبينونة املر

  . ما قيلكوقد رجع عنه الشيخ ، طري ضعيفالفك

                                                

. ١٤اآلية : سورة النمل )١(



٨٢

الفطري ى عل األوىلواملشهور محلوا ، فلما تقدم من املوثقة والصحيحة وغريمها، وأما اعتداد زوجته

، مطلقةة يالثان و،بهيستتي  الاإلمامن أ وني مسلمنيمسلم ب يف  أن األوىلةني بقركذل و على امللي،والثانية

  . األوىل الثانية مقيد بإطالقف ارتد الرجلا إذ :)عليه السالم(حيث قال 

ال كن إ :ن حيث قلناك ل،)١()عليه السالم( ي علاإلمامعن  تقدم من التوقيع املروي ويؤيده ما

ون ك في،م واحدكليهما حبكان الالزم جعل ك، عدم االستتابة يف الفطري تشديد وإن ،املرتدين يستتابان

 وحيث جعل املشهور عدة الفطري للموت مل جيوزوا الرجوع ،للموت أو جعل العدة للطالقخياران 

صحيحة  أن  مع،هاإلي تاب رجع فإذا عدته للطالقحيث إن ، تاب املرتد ومل يقتل خبالف امللي إذا هايلإ

  . احلضرمي مطلقة

ن محل البينونة كمينه إ : وفيه،أسلم يف العدة وإن ويةاألولوظاهر الصحيح نفي : قال يف اجلواهر

  . قبله بعد العدة ماى عل والتوبة قبل التزويج ،فركالى علدام  الرجوع ماله ليس نه  أىعل

  ماكذل إىل دعاه  ولعل ما،يوجب العمل لفاظ الان يف األكماإلو، خالف الظاهر )نكمي: (أقول

 ال خالفب(: آخرها إىل )وتعتد زوجته(شرح عبارة الشرائع املتقدمة يف وقد قال ، عرفت من الشهرة

  . ىانته )أم اتفقوا عليهكف، منيك باحلصحابشف اللثام قطع األكبل يف ، ه فيهأجد

دامت   الرجوع ماأيضاًللفطري  أن ال املرتدينكم يف كرجحناه من احتاد احل ماى مقتضن كل

   مل يأمرهم )عليه السالم(الذين حاربوا علياً  أن ويؤيده، العدة

                                                

. ٥ ح من أبواب حد املرتد٥ الباب ٥٥٢ ص١٨ج: وسائل الشيعة )١(



٨٣

  . انوا عن فطرةكثرياً منهم ك أن مع، ام من جديد بتزويج زوج،بعد استيالئه عليهم وتوبتهم

م الشرعي جاز ك تاب املرتد عن فطرة ومل يقتل ولو بسبب عدم بسط يد احلافإذا، حال أي ىعلو

الم كرنا بعض الكوقد ذ، القتل من باب احلدن أ ويتزوج بنفس الزوجة ملا عرفت من قبول توبته أن له

  .  فراجع،تاب الطهارةك يف الثامن من املطهرات يف كيف ذل

ومن حني  :ن احملقق وغريه قالوا يف املليكل، طلقتا انفصال الزوجةأرواية عمار واحلضرمي مث إن 

تابية كانت زوجة املسلم ك فإذا، مطلقاً الف يف الدين الختاالمع  كذلك أنه مما ظاهره،  دينهماالفأخت

دينهما  ألن افرة عن حبالتهكخترج زوجته ال جع ال مث رالنصرانية مثالًكحالته السابقة  إىل فارتد الزوج

  . ون الزوجة مسلمةكان منصرف الصحيحة ك أن  لالستصحاب بعدكولعل ذل، بعد االرتداد واحد

 وتقييده ،رث املالإ القتل وإطالقكالزوجة انفصال  إطالق ،ففي املسألة احتماالن، انكيف كو

  . ان غري بعيد احتمالهك وإن ،ري مقطوع بهاالنصراف غ إذ ،األولعد قرب بي وال، باملسلمة

المهم عدا عدة الوفاة يف ى كمقتضاملتعة ف أما ، بقاء الزوجيةاألصلف كش إذا ،لى كعلو

العدة  ألن ،يائسه يف امللي أو انت صغريةك أو ن مدخولةكمل ت إذا وعدم العدة للطالق، الفطري مطلقاً

  . للطالق

، خصوصاً فيما رجحناه من استواء املرتدين، إشكالتلفة حمل سألة بشقوقها املخاملف، انكيف كو

 الطهارة تبكرنا جوانب من املسألة يف كوقد ذ، روه من حصول الفطري مبجرد انعقاد النطفةكوفيما ذ

   .واحلدود واجلهاد



٨٤

 واملسألة بعد حباجة، اطان قدم أحوطهمايحت تعارض افإذا، اط فيما له سبيليحتوالالزم اال، غريهاو

  . واهللا العامل،  وتعمق أدقأكثرتتبع ىل إ

  

  ))املرأة املرتدة((

 وحتبس ،تقتل ال (املرتدة فطرةأي ) واملرأة(: فقد قال الشرائع وأما املرأة، له يف الرجلكهذا 

  . )متوت حىتتها كتقسم تر وتضرب أوقات الصالة وال

 عبد اهللاعن أيب ، ادصحيح مح:  مثل،تاب احلدودكرناها يف ك روايات ذكقد ورد بذل: أقول

 ما إالّ ومتنع الطعام والشراب، وتستخدم خدمة شديدة، تقتل  السالميف املرتدة عن اإل: )عليه السالم(

  . )١(الصالةى علوتضرب ، وتلبس أخشن الثياب، كمتس

ه املرض إجيابالتضييق ليس حبد  أن والظاهر، ال بقيت يف السجنإو، خرجتأتابت  فإن وعليه

، غري صحيحةانت صالا ك وإن ،الطاعة إىل ترجع حىتتصلي  أن جلالصالة ألى علضرب وال، وحنوه

  . افركلعدم صحة الصالة عن ال

ال  أو ، حبال املرتدما املرأة عنك، وهل خترج عن حبالة زوجها مطلقاً، يقسم فماهلا ال هذاى علو

فرا ك إذا ما أشبه وختباخلامسة واأل فال حيق للزوج التزويج ،خترج مطلقاً ال أو ،بعد العدة إالّ خترج

  . تاب الطالقكوالتفصيل يف ، القاعدةى مقتضبعضها ،  احتماالت،الوثنيةكفر كان الك وإن ،معاً

وصرح به الشهيد ، الضرب مشهور بني الطلبة أن )محه اهللار(ردبيلي الم األك أن تقدم يعلم ومما

  نهي ولعله من باب ال، رأيت دليله وما، الثاين يف الروض

                                                

. ٢٦ ح١٤٣ ص١٠ح: ذيبهالت، ١ ح٤ الباب ٥٤٩ ص١٨ج: وسائل الشيعة )١(



٨٥

  . حمل نظر ،رامةكما نقله مفتاح الك ،ركعن املن

فمع القطع ، دلةما هو املنصرف من األك، رجي رجوعها إذا منا يصحإ، الضرب والتشديدمث إن 

شبهة ن االرتداد عن كمل ي إذا  من احلبس وتوابعه مباكل ذلكالالزم تقييد  أن ماك، كل ذلكبالعدم يش

ى علهنا من الدليل إليه  وأملعنا ،تايب اجلهاد واحلدودكرناه يف ك ملا ذ،فال الّإ و،وقع يف فتنة عامة أو ،هلا

  . استثنائها

 سالم بأن يتخذه أعداء اإل،سالمهانة لإلإييق والضرب ضان يف التك ذا إ ماأيضاً يستثىن أن وينبغي

 فيمن )ليه وآلهصلى اهللا ع(ولذا قال ، هم واملهم حينئذالالزم مالحظة األ فإن ،ذريعته للهجوم عليه

ى علتاب احلدود علة التشديد كرنا يف كوقد ذ، )١(خلإ ن الناس ألو ال: قتله ليلة العقبةى علتآمروا 

  .خيفف يف شأا أن  السياسية ينبغياألمورو، جنائي االرتداد سياسي ال أن ىاملترائ أن مع، املرتد

  

  ))الزواج من املرتدة((

دليل  ال  إذ،افرةكالزواج ن ية حسب موازيانت خلك إذا دائماًو املرتدة متعةًزواج والظاهر صحة 

  . افركالزواج املرتد بامرأة حسب موازين زواج الظاهر صحة  أن ماك، املنعى عل

  

  ))حكم املرتد اخلنثى((

  ألنه،مل يقتل، وفيه  عليهاطياالحتقيل مبقالة املشهور فيه من لزوم  فإن ،ىان املرتد خنثك إذا مث

  .  املرأة عليهأحكامجراء إفالالزم ، بهة بالشؤيدر

   .امرأة أنه يعلم وال، يف حيبسك: يقال ال

 نه زىنأب  حيث يقر،قرارتاب اإلكرنا مثله يف كما ذك ،هو من باب التعزير والتأديب: نه يقالأل

ه وشأنه كتر ألن ، جيلد فإنه،مه اجللدكغري حمصن حيث ح أو ،مه القتلكحيث ح بأنه حمصنيعلم  وال

  جراء إفالالزم ، مقطوع العدم

                                                

. ٣٤٥ ص٨ج :الروضة، ٣ ح٥ الباب ٥٥١ ص١٨ج: ئل الشيعةاوس )١(



٨٦

  . ه بالشبهةؤوأشدمها مينعه در، رين عليه من باب التأديباألمأخف 

  . اأحدمهم كم حبكيارها فيحختا أو  من القرعةىرناه يف اخلنثختا امى علأما 

ى علوريته املسلط ك يف ذكمن الش،  وجهان،كذلك ىم اخلنثكهل ح(: رامةكقال يف مفتاح ال

خرج منه املرأة وبقي الباقي  ،)١( فاقتلوههمن بدل دين :)صلى اهللا عليه وآله( قوله ومن عموم، قتله

  . ىانته )ن احلدود تدرء بالشبهات أال، وهذا متجه لو خبصوصهىاخلنثى علنص  ال إذ ، يف العمومداخالً

  

  ))فرع((

ال مل إ و، بولدهاكر ذلمرضعاً يض أو ن حامالًكمل ت إذا منا جيوزإحبس املرأة والتشديد عليها مث إن 

عليه ( أرجأو، يف بطنها ماى عل ك سبيل عليها فال سبيل لكان لكن إ :)عليه السالم(حيث قال ، جيز

  .)٢(حني الفراغ من الرضاع إىل  حد املرأة)السالم

 ويؤيده عدم ضرب املريض ،النصراف الدليل عنه، الشدة يوجب موا مل جيز أو ان السجنك وإذا

  . واهللا سبحانه العامل، تاب احلدودكفصل يف ما ك، بالعرجون إالّ دة مرضه شيوجب مبا

  

  

                                                

. ٣٥ص:  كتاب الفرائض،مفتاح الكرامة)١(

. ٩٧ص: اإلرشاد، ٧ ح١٦ الباب ٣٨١ ص١٨ج: وسائل الشيعة )٢(



٨٧

  

  ))وارث املرتد((

ان له وارث مسلم ورثه دون ك فإن ،ملياً أو انكقتل املرتد فطرياً  أو مات إذا ):١٣مسألة (

ان وارث ك إذا افراًك أو ان املورث مسلماًكسواء ، افركالوارث ال إرث فر مانع عنكال ألن ،افركال

  . هال يرثحيجب املؤمن و افر الك وال،افر ويرثهكاملسلم حيجب ال: ما يف اخلربك، مسلم

 ورث املسلم األب مث مات ،هبيه ولد غري ذمياً أسلم وأبوه حي وألن رجالً ألو: خرواخلرب اآل

  . امرأة مع املسلم شيئاً مجيع ماله ومل يرث ولده وال

  . مجاعافر اإلكاملسلم من املرتد دون ال إرث ىعلاحد غري وى وقد ادع، غريمهاإىل 

 بل نسب بعضهم ،املشهور إىل ما نسبك ،امملإلرثه إفهل ، ن له وارث مسلمكمل ي إذا أما

 والظاهر، فاركيف امللي مرياثه لورثته الن إ :ن عن املقنع والفقيه واالستبصاركل، الشذوذ إىل كخالف ذل

الشهرة يف  الّإمقابل هلا يف املقام   مما الاإلرث أدلةات طالق إل،امملإل ليهما املرياث لورثته الكيف أن 

  . االتفاق يف الفطريى  ودعوياملل

 مات فإذا، امملإلان مرياثه كمات مسلماً ن إ ألنه ،لقول املشهور باالستصحابأما االستدالل 

  . كافراً استصحب ذلك

له  ما: قال، مال وأوالد وله سالمتداً عن اإليف الرجل ميوت مر :يف املستند هلم ،ومبرسلة أبان

  . لولده املسلمني

 إىل ومضافاً،  املسلمنياألوالدواملرسلة صرحية يف وجود ، وعقد تغري املوص إذ ،فيهما ماخيفى  فال

  . )١(لزاميدل عليه قاعدة اإل اتطالقاستدللنا به للمختار من اإل ما

                                                

. ٦ ح٣٢١ ص١٥ج: الوسائلانظر  )١(



٨٨

 إىل نصراين أسلم مث رجع: )عليه السالم(عبد اهللا   أليبقلت، براهيم بن عبد احلميدإوموثقة 

مرياثه :  قال،ومسلم تنصر مث مات، ىمرياثه لولده النصار: )عليه السالم( قال ،مث مات النصرانية

  . )١(لولده املسلمني

 سالمسألته عن رجل ارتد عن اإل:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ،  صحيح أيب والدإطالقو

  . )٢(تاب اهللاى كعلورثته ى عليقسم مرياثه :  فقال،ن مرياثهوكملن ي

  . )٣(مرياث املرتد لولده:  قال)عليهم السالم( ي علعن، عن أبيه، عن جعفر، ورواية أيب البختري

ى علفماله لورثته ، قتل أو مات إذا يف املرتد:  قال)عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، والدعائم

  . )٤(رهكتاب اهللا جل ذك

بل ، افركه الال يرثاملرتد  أن رواكن ذيخرأ املتأكثر(: أنه لذا قال صاحب الوسائل يف حاشيتهكو

  . ىانته )٥() يعتد به دليالًكروا يف ذلكذ وال،  نص أصالًكحيضرين يف ذل وال، اإلمام

بل ، ربقذن قول الصدوق هو األإ: رواية عبد احلميد قالى علت شكاالويف املستند بعد رده اإل

  .  فيه مينع عن القول بهمجاعظاهر اإل إالّ أن ،أيضاً يف الفطري كات ذلطالقاإلى مقتض

 اإلرثات إطالقعرفت من  يف قبال ماإليه ن االستناد كمي فال،  حمتمل االستنادمجاعاإل: أقول

  ، يب والدأات الثانوية مثل خرب طالقلزام واإلوقاعدة اإل

                                                

. ٢٧ ح٣٧٢ ص٩ج: التهذيب، ١ ح٦ الباب ٣٨٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح١٥٢ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٦ الباب ٣٨٦ ص١٧ج: شيعةوسائل ال )٢(

. ٢٠ ح٦٣ص: قرب اإلسناد، ٧ ح٦ الباب ٣٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٦ ح٥ الباب ١٥٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٤(

. اإلرث من موانع ٦ من الباب ١ ح ذيل٣٨٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(



٨٩

  . الًك مشانت خمالفة املشهورك وإن هذا

ن إ :فال يقال، زوجته اليت بانت منه حىتورثته  قتل أو مات إذا املرتد أن القاعدةى مقتضمث إن 

  .دلةاأل طالق إلكوذل، هلا إرث الزوجة بانت فال

 أو ،فاركه الأوالدهل يرثه ، الم السابق فيهكالى  وزوجة مسلمة أتاألرضن للمرتد كيولو مل 

  . األرضترث الزوجة   ال حيث،ترث للقاعدة أو ،اإلمام

 لزام جارية يف املورث القاعدة اإلإذ  ،املشهورى عل رثهاإمل ينفع يف  تابيةكانت زوجة املرتد كولو 

  .  من املسلماإلرثافر كال يان رأك وإن  املسلمال يرثافر كث لالوار أن ماك، الوارث

  



٩٠

  

  ))القتل مانع من اإلرث((

  .  القتلاإلرثع من موان املانع الثاين ):١٤مسألة (

  . ان عمداً ظلماًكاإلرث إذا فيمنع القاتل من : قال يف الشرائع

  .  بقسميه عليهمجاعبل اإل،  أجده فيهال خالفب: قال يف اجلواهر

  . ررك عليه متمجاعونقل اإل،  يعرفال خالفب: ويف املستند

 اإلرثالقاتل حبرمانه من  وعقوبة ،روها له من عصمة الدماء عن معاجلة الورثةكمة اليت ذكأما احل

 مهأمانعاً عن الزواج للتزويج ب، أو قتل زوجاً للتزويج بزوجته إذا انت رمبا تنتقض مباك وإن ،بأس ا فال

  . كأشبه ذل ما أو هأخت أو بنتهأو 

  : فيدل عليه مستفيض الروايات، انكيف كو

 ال: )صلى اهللا عليه وآله(هللا قال رسول ا ،)عليه السالم(عن الصادق ، رواه هشام بن سامل مثل ما

  . )١(مرياث للقاتل

 وال، ها ويقتل ا صاغراًال يرث:  قال،مهأ يف رجل قتل ،)عليه السالم(عن الباقر ، وعن أيب عبيدة

  . )٢(فارة لذنبهكأظن قتله ا 

، لدهوا أو قتل ولده إذا يورث الرجل ال:  قال،)عليهما السالم(ا أحدمهعن ، وعن مجيل بن دراج

  . )٣(ون املرياث لورثة القاتلكن يكول

قتله أبوه مل  وإن ،تل بهقتل الرجل أباه قُإذا  : قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن احلليب

  . )٤(يقتل به ومل يرثه

                                                

. ٥ ح١٤١ ص٧ج: وعالفر، ١ ح٧ الباب ٣٨٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح١٤٠ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٧ الباب ٣٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٣ ح١٤٠ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٧ الباب ٣٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١٠ ح١٤١ ص٧ج: الفروع، ٤ ح٧ الباب ٣٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



٩١

  . )١(ا صاحبهأحدمهيتوارث رجالن قتل  ال:  قال)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن أيب بصري

:  قال،مه أيرثهاأعن رجل قتل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،م بن سليمانوعن قاس

  . )٢(مرياث للقاتل ال:  يقول)عليه السالم(مسعت أيب 

  . )٣(ميا رجل ذي رحم قتل قريبه مل يرثهأ: ويف رواية

ال و، ال:  فقال،بهعن الرجل يقتل ابنه أيقتل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،وعن احلليب

  . )٤(قتله إذا خرا اآلأحدمه يرث

  . أيضاًغريها من الروايات اليت تأيت بعضها إىل 

  

  ))إذا كان القتل باحلق((

  . اإلرثان حبق مل مينع من ك أما إذا ،ان القتل بالباطلك إذا هذا

  . بقسميه عليهمجاعبل اإل، بال خالف أجده فيه: ويف اجلواهر

 وضمناً عن ،فايةك واملفاتيح والكنقله صرحياً عن تلخيص اخلالف واملسالة رامكويف مفتاح ال

  .ماترسال املسلّإوأرسله املستند وغريه ، يضاحالغنية والسرائر واإل

، القتل بغري حق إىل  بعد انصراف الروايات السابقةاإلرث أدلةات إطالق إىل ضافةويدل عليه باإل

 ، عن طائفتني من املؤمنني)عليهما السالم(ر بن حممد سألت جعف:  قال،رواه حفص بن غياث ما

من  محيمه وهو أو أخاه أو ابنه أو فقتل رجل من أهل العراق أباه، لواتاقت دلةاع خرىواأل  باغيةإحدامها

  . وقد رواه الفقيه والتهذيب ،)٥( قتل حبق ألنه،نعم:  قال،أهل البغي وهو وارثه أيرثه

                                                

 .١ ح١٤٠ ص٧ج: الفروع، ٥ ح٧ الباب ٣٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح١٤٠ ص٧ج: الفروع، ٦ ح٧ الباب ٣٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٢ ح٣٧٧ ص٩ج: التهذيب )٣(

. ٨ ح٣٧٨ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح٧ الباب ٣٩٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ١ ح١٣ الباب ٣٩٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(



٩٢

، ان حقّاً ورثكباطل و أنه فلو قتل بزعم، اقعه ال لعلم القاتلوحلق تابع لبا أو القتل بالباطلمث إن 

  ألنهال يرث أو ، املنع عنهأدلةفهل يرث النصراف ، ان باطالًكن كل حق أنه س بأن زعمكولو انع

  .  احتماالن،باطل

قتله مث تبني قاتل ف أنه ظن، أو يعلم  وهو الولو قتل أبيه مثالً(: وتردد اجلواهر يف املسألتني قال

 وتردد احلق ،حبةا للسببية واملص ـيف رواية حفصـ  من احتمال الباء ، وجهاناإلرثففي ، اخلالف

  . )ال ثبتإثبت امتنع و فإن القودى عل وقد يبين ،بني الظاهري والواقعي

  .لهيعلم مشول النصوص املتقدمة  وال، اتطالقيرث يف املسألة الثانية لإل أنه القاعدةى مقتض: أقول

قلنا بأنه حق  إذا مثل قتل القريب املرتد، ان مباشرة القاتل باطالًكن كل، ان القتل باحلقكمث لو 

  .  ملا عرفت يف املسألة الثانيةاإلرث الظاهر ،فبادر فقتله، ما تقدمك فقط اإلمام

نع  وخرج املفيد وجهاً آخر وهو امل،شهراألى عل ورث :ففي الشرائع، أًان القتل خطكلو مث إنه 

  .  أشبهاألولمن الدية وهو حسن و

  : رثه ومنعه أقوالإ ففي أًان خطكوإن ( :قال املستند

 ونسبه احملقق يف ،اره بعض الثالثةختا وكي واحملقق وظاهر املسال، والديلمنقلى علللمفيد : األول

عمل  وإن ةاره الشيخ يف النهايختا و،شهراأل إىل الشرائع والفاضل يف التحرير وغريمها يف غريمها

  . ونه أحوطكبالتفصيل ل

مل يوافقهما عليه أحد :  قال،ناذا فضل بن شإضافةرامة كيف مفتاح ال: أقول، ـ للعماين: والثاين

  .  ـ ليينكالكتاً عليه والصدوق ك نقله عن الفضل سا فإنه،سالم ظاهر ثقة اإلىسو صحابمن األ

  ايف كس واإل،نقلى عل  للشيخ واملفيد،عدا الدية يرث مما أنه وهو: والثالث



٩٣

 واستجوده يف القواعد ،يدري واحلليب وابين محزة وزهرة واحللي واملختلفكوالسيد والقاضي وال

 أكثر إىل فايةكت والك والنكونسبه يف املسال، رشاد وقربه يف اإل،ما استحسنه يف التحريرك ،وشرحه

، وظاهر الدروس والتنقيح التردد مطلقاً،  عليهمجاعوعن السيد والشيخ واحللبيني واحللي اإل، صحاباأل

  . ىانته )فاية يف الديةكصريح الك

، خيصصها بغري الدية أو  أدلته بدون معارض يسقطهاطالقإل،  مطلقاًاإلرثيبعد  ال: أقول

  . أ ورفع املؤاخذة عن اخلط،تاباً وسنةًك اإلرثعمومات  إىل ضافةباإل

إذا  : قال)عليه السالم(أمري املؤمنني ن إ :)المعليه الس(عن أيب جعفر ، صحيحة حممد بن قيسك

  . )١(هاال يرثقتلها متعمداً ف وإن ، ورثهاأمه خطأًالرجل قتل 

 وإن ،نصيبه من مرياثها فإن أًان خطكإذا  :قال إالّ أنه ، مثله)عليه السالم(عنه ، أخرىويف رواية 

  . )٢( منها شيئاًال يرثمداً فتعان قتلها مك

ن إ : قال،مه أيرثهاأعن رجل قتل  )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،نانوصحيحة ابن س

  . )٣(ان عمداً مل يرثهاك وإن ، ورثهاأًان خطك

عليه (عن أيب عبد اهللا ، رواه فضيل بن يسار فقد استدل مبا،  مطلقاًاإلرثأما من قال بعدم 

 إذا  الرجل أباهال يرث و،قتل والده إذا ولد بوالده ويقتل ال،قتله إذا يقتل الرجل بولده ال:  قال)السالم

  . )٤(أًان خطك وإن ،قتله

   الرجل الرجل ال يرثو:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ،  بن الفضيلوعن العالء

                                                

. ٢ ح٢٣٢ ص٤ج: الفقيه، ١ ح٩ الباب ٣٩١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح٣٧٩ ص٩ج: تهذيبال )٢(

. ١١ ح٣٧٩ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح٩ الباب ٣٩٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٧ ح١٤١ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٩ الباب ٣٩٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



٩٤

  . )١(أًان خطك وإن  قتلهذاإ

ون كي أن  وحيتمل:قال أن إىل، سنادهذا خرب مرسل مقطوع اإل: األولقال الشيخ يف احلديث 

  .  مذهب العامةكذل ألن ،وجه التقيةى علاخلرب خرج 

 فالثاين داخل يف الشاذ ، للشهرة احملققة،األولمع التعارض يقدم القول  أنه  إىلضافةهذا باإل: أقول

  .النادر

ى والشافعي ير، الشيعة ياً يوافق رأيه غالباً رأكمال أن ر بعض املتتبعنيكفقد ذ، أما أقوال العامة

ى علشهد شاهد  أو صغرياً أو ان جمنوناًك أو أان القاتل قتل خطكولو  حىت اإلرثتل مانعاً عن ل قك

، اإلرث مينع مالياًل قتل يترتب عليه اجلزاء ولو ك أن ىوأمحد ير، قتله إىل مورثه شهادة حق تنتهي

ل قتل يستلزم ك أن ىوأبو حنيفة ير، ان خطأًكوغريه مينع ولو ،  عندهاإلرثمينع  فالقتل باحلق ال

ان القاتل ك أو ان القتل بالتسبيبك إذا نكل، أًان خطك ولو اإلرثفارة مينع كال أو الدية أو القصاص

  . اإلرثجمنوناً مل مينع من  أو صغرياً

 يرث يراد أًبأن القاتل خط فما قال،  استدل له باجلمع بني الدليلني السابقنيدفق، أما القول املفصل

  : أمورهذا اجلمع ى علويدل ،  يراد به من الديةال يرث أًقال بأن القاتل خط وما ،ةك من التراإلرثبه 

  .  منصرف عن الديةأ يف اخلطاإلرثدليل ن إ :األول

  النفس  إىل والتسليم ،)٢(أهله إىل ودية مسلّمة: تعاىلقوله : الثاين

                                                

. ٨ ح٢٣٧ ص١٠ج: التهذيب، ٤ ح٩ الباب ٣٩٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٩٢اآلية : سورة النساء )٢(



٩٥

نفسه  إىل عاقلته أو مهيعقل تسلي ال ان مراد من قالكو، النصرافه عنه هلاأل إىل ليس تسليماً

  . بل منع عقلي، رامة بأنه ليس باستبعادكقال يف مفتاح ال وإن ،عدم التعقل الفلسفي ال، االنصراف

، ومن ديته ترث املرأة من مال زوجها: قالأنه ) صلى اهللا عليه وآله(روي عن النيب  ما: الثالث

ه من ال يرثا صاحبه عمداً فأحدمهقتل  فإن ،ا صاحبهأحدمهمل يقتل  من ماهلا ومن ديتها ماويرث الرجل 

  .)١( من ديتهال يرث ورث من ماله وأًقتله خط وإن ،من ديته ماله وال

ها  فإن إطالق،الزوجة القاتل من الدية شيئاً أو الزوج إرث من عدم خباريأيت من األ ما: الرابع

  .  والعمدأيشمل اخلط

عن امرأة شربت دواًء  )عليه السالم(جعفر ا  أبسألت:  قال، صحيح أيب عبيدةإطالق: اخلامس

ان له عظم وقد نبت عليه اللحم كن إ :فقال:  قال، زوجها فألقت ولدهاكوهي حامل ومل يعلم بذل

غرة ، أو اًني دينارأربععليها  فإن ،مضغة أو ان حني طرحته علقةك وإن ،أبيه إىل عليها دية تسلمها

ا قتلته  أل،ال: )عليه السالم( قال ، ولدها من ديته مع أبيه شيئاًترث فهي ال: قلت له، أبيه إىل اتؤديه

  . )٢(ترثه فال

 الًك األمور وقد استدل ذه ،التفصيلى عل املنقول عن السيد والشيخ واحللبيني مجاعاإل: السادس

  . شف اللثام وغريهمكرامة وكبعضاً املستند واجلواهر ومفتاح الأو 

  ى عل مجاع واإل،وجه لالنصراف بعد ورود النص النه إ :األولى علويرد 

                                                

. ٢٥٦ ص٢ج: املسالك )١(

. ٦ ح٢٤١ ص٧ج: الفروع، ١ ح٨ الباب ٣٩٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



٩٦

 ي علىقض :يف رواية سليمان بن خالد )عليه السالم(مثل قول أيب عبد اهللا ، اإلرثن الدية من أ

  . )١(احلديث تاب اهللا وسهامهمى كعليرثها الورثة  أنه يف دية املقتول )عليه السالم(

ى علالدية يرثها الورثة : )عليه السالم(قال  ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن قيس

  . احلديث )٢(فرائض املرياث

  . تعاىل إن شاء اهللاغريمها مما سيأيت إىل 

  . يقاوم الدليل صرف استبعاد النه إ :الثاينى علو

رشاد ت اإلكشف الرموز ونكوراً يف اخلالف والتلخيص وكان مذك وإن بأن اخلرب: الثالثى علو

ضعف السند مانع عن  إالّ أن ،يرادإحمل  ما يف هامش اجلواهركعن سنن البيهقي  فنقلهولذا ، كواملسال

  . أخص مطلقاًنه إ يقال حىتجرب   وال،العمل به

 أو فالالزم تقييدها، مطلقة أو ا عامةأ إىل ضافةباإل، بأن املنصرف منها القاتل عمداً: الرابعى علو

  . ختصيصها بقتل العمد

ى علانت الدية كال إ و،ولذا جعل الدية عليها، لظاهر من الصحيح العمدان إ :اخلامسى علو

  . أ الفارقة بني العمد واخلطخباران الالزم ختصيصه باألكولو سلم عمومه ، عاقلتها

، خالفهى علخصوصاً وقد تقدم نقل الشهرة ، ومثله ليس حبجة  منقولمجاعاإلن إ :السادسى علو

الم كن إ بل يف املستند، بل ظهوره مسقطاً له عن احلجية سنادهإحتمال ان اكاً قطعياً إمجاعان كبل لو 

  . مجاعالسيد ليس صرحياً يف اإل

                                                

. ١ ح١٠ الباب ٣٩٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح١٠ الباب ٣٩٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



٩٧

  .رثه مطلقاًإقرب هو القول بفاأل هذاى علو

صاحل للجمع بني نه إ اً بالنبوي الذي قال عنهك يظهر النظر يف ترجيح املستند التفصيل متسكوبذل

يقصر عن  ومثله ال، صحابتب األك والرواية يف مجاعاية اإلك وحالشهرةى دعوب الطائفتني الجنباره

 ال،  املعلوم العدممجاعواإل، والشهرة غري احملققة، ورةكتب املذكرهم يف الكذ إذ ،الصحاح يف احلجية

  . عامينه إ :وغريه  يف ردهكولذا قال املسال، جيعل اخلرب يف مصاف الصحاح

ومل ، يةاألول والعمومات طالق لإل،كالقاعدة ذلى مقتضان ك من الدية اإلرث يف كلو شمث إنه 

  . يعلم املخرج

  

  ))اإلرث والقتل شبه العمد((

  :  قوالن، فريثأيف اخلط، أو ال يرثف مث هل شبه العمد داخل يف العمد

عن املفصل والقدميني والعالمة يف القواعد ووالده وولده والشهيد الثاين وابن القطان : األول

  . ظهروجعله املستند األ، يةوشارح النصري

مري امليل يوعن الص، عن الديلمي والعالمة يف املختلف والتحرير وابن فهد يف غاية التنقيح: والثاين

ظاهر ن إ : ويف اجلواهر،نيخرأثري من املتكوعن ، ايته عن الطوسيكوعن أيب العباس ح، تابيهكيف إليه 

وهذا هو ، يشمل شبيه العمد  ماأاملراد باخلطأن   ـأحيث قابلوا العمد باخلط ـ املصنف واملعظم

  .  عرفاًأبل خط، عمداًى يسم شبه العمد ال أن  ومن املعلومأ،النص قابل بني العمد واخلط ألن ،ظهراأل

ى علالعمد به وقوبل ، أحيث أطلق فيها اخلط، الظاهر من النصوص الشمول(: ولذا قال يف اجلواهر

  . ىانته )همايلإشيوع تقسيمه ك شائع إطالق الذي هو ماألعرادة إوجه يراد منه احلصر 



٩٨

  . زهاقاإل أي والنتيجة، و قصد الفعلن العمد هإف

يقصد الفعل دون  أن وشبه العمد، ون عامداً يف فعله وقصدهكي أن ضابط العمد: قال يف الشرائع

يقصد  ال أن  احملضأواخلط، ال القتل فمات من أثر الضرب ضرب ولده بقصد التأديب إذا ماك، النتيجة

  . الولد فيموتى علالظئر تنقلب كالفعل وال النتيجة 

  ومنه يعلم،الوالد تعمد قتل ولدهن إ فهل يقال يف املثال، عمداً عرفاًى يسم الثاين ال أن ومن املعلوم

  . استظهار املستند حبجة عمومات منع القاتل حمل نظرأن 

 أما إذا ،خرا من اآلأحدمه قتل صاحبه فقتله مل يرث ل أرادكلو اجم اثنان  أنه ومما تقدم ظهر

  .املهاجم وأراد الثاين الدفاع ورث املدافع ال اأحدمههاجم 

، كذلى علدليل   ال ألنه،رثهإ يف كمات جده ورثه مل يضر ذل إذا حىت مثالً ولو قتل الولد أباه

  .م مدارهاكيدور احل ة فالي خترجياإلرثوالعلة املتقدمة يف االستدالل بالقتل لوجه حرمان 

  . ى النص والفتوطالقإل، اإلرثالنسب والسبب يف املنع من كان كان القاتل من الوالء كولو 

 اإلرث أدلة طالقا ورث إلأحدمهن أصل يعين ك ومل ي،ان عمداً أم الكالقتل  أن  يفكولو ش

  .املورد من مصاديقه أن خرج منه العمد الذي مل يعلم

 ماأما ك، لزامدينهم لقاعدة اإل إىل يرجع رثه منه وعدمهإففي ، افرينكقتول ان القاتل واملكولو 

  .كذلكان كانا خمالفني كإذا 

ن إ س ورث املسلمكان العكولو ، حال أي ىعلافراً واملقتول مسلماً مل يرث كان القاتل كولو 

غري الشرع ى علت طلق وإن افركما يأخذ زوجة الك، لزاملقاعدة اإل، القاتل إرث افركان دين الك

  . عندنا
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 فال، اإلرثالقاتل مل يرث لتطابق شرعنا ورأيه يف عدم  إرث ن دينهكمل ي وإن ،ذا املخالفكو

  .لزامقاعدة لإل

افر ولد مسلم من كان للك إذا ينفع املقام فيما  مااإلرثمن موانع  األوىلرنا يف املسألة كوقد ذ

  .افر من احلاللكالزنا وولد 

 إرث افر من دينهكالكان  وإن فأسلم ومات مل يرثافر كاملسلم والده والوالد ولو ضرب الولد 

فهل  ميوت أسلم الولد أن افر وقبلكلد مسلماً فضربه ولده الاان الوكولو ،  مات مسلماً ألنه،القاتل

ن  أل،اإلرثيبعد عدم   ال،املسلم القاتلسالم إرث  ملنع اإلال يرث، أو قبله  جيب ماسالماإل ألن ،يرث

جيوز له أخذها لصدق  حيث ال،  من الرضاعة مث يسلمانتهون أخاً المرأكي أن فهو مثل، م وضعيكاحل

 وإن ،أم الى انقض املشتق حقيقة يف ما أن حنن فيه مبسألة يرتبط ما وال، نصدق القاتل اآلكن الرضاع اآل

افرة ذات بعل فأسلما ك بزىن إذا ماك،  من جهة احتمال مشول اجلب للمقامإشكال اإلرثان يف عدم ك

، من الذي خرج عنه أنه ومل يعلم، خرج ما إالّ  اجلبطالقإل، القاعدة جواز أخذهاى مقتضحيث إن 

  . افر يف املخالفكر يف الكذ ويأيت ما

سقاه مساً ميوت منه بعد مخس سنوات مما  إذا ماك، يعم البطيء أو وهل املنصرف من القتل الفوري

 بعد طالقومن اإل، األول إىل ىمن عدم بعد انصراف النص والفتو،  احتماالن،قطعاًإليه يستند املوت 

  . ون االنصراف بدوياًكاحتمال 

  . ماًك حماإلرث دليل إطالقان ك طالق يف مشول اإلكلو ش، حال أي ىلوع
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  ))ال فرق يف القاتل بني النسيب والسبيب((

 والولد وغريمها األب (اإلرثالقاتل من منع ) كويستوي يف ذل (:قال يف الشرائع ):١٥مسألة (

  ).سبابنساب واألمن ذوي األ

  . إمجاعبل لعله ، بال خالف أجده بيننا: ويف اجلواهر

  .  املتقدمةخبارر بعض املصاديق يف بعض األكذ: أوالً، وجه احتمال اخلالف: أقول

  .قتله إذا يرثه أنه وهمييقتل بالولد مما  الوالد الن إ :وثانياً

 اخلاص الى علن كمااأل م يف بعضكون احلكو، دلةحيث عموم بعض األ، يهما نظرلكويف 

  .يوجب ختصيص املورد

القتل  إىل ىان عمله سائغاً أدكن أ فرق فيه بني  ال،اإلرثبأن قتل شبه العمد حيرم : قلنامث إنه إذا 

بل لو قال ، ر اجلواهكذلى علما نص ك، صالحاً وغريهإ وبطه جرحه ،ضرب الوالد ولده تأديباًك

  .كذل ىقول من يرى عل مه املنعكان حكاملوت فأجاز له  إىل يؤدي أن نكخمطور مينه إ الطبيب الوارث

،  يف القتل احلاللان داخالًك ،كقيل بذل إذا أهم مرأل جاز قتله فإن ،اقتلين :خر قال الرجل آلوإذا

  .القتل املمنوع شرعاً أنه وقد عرفت يف العنوان

 ونقل ،ال يرث وبني غريه ف،ضرب الوالد تأديباً فريثك السائغ أتفصيل بني اخلطوعن السيوري ال

عدم ى عرفت عند من ير وفيه ما،  ملا أجازه الشارع مل يترتب عليه أثره ألنهأنهكو، أيضاًعن املعامل 

  .  عند شبه العمداإلرث

  . مطلقاً أشبهاإلرثعدم : ولذا قال اجلواهر

  

  ))عمد الصيب وانون((

، أشبه يشعر والنائم والساقط وما ران الذي الكشارب املرقد والسكعمد الصيب وانون ا أم

شف اللثام كنقله   خالفاً ملا،رناهكما يف اجلواهر وغريه يف بعض من ذك،  احملضأل داخل يف اخلطكفال

   اإلرثعن بعضهم من منع الصيب وانون من 
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  . ىخيف ال وفيه ما، مرياث للقاتل م اللعمو، دمها القتلمبتع

 ر واجلنون وحنومهاك يف السكولو ش،  عدم البلوغاألصلف، ان بالغاً حني قتلك أنه يف كولو ش

يعلم  حيث ال، اإلرث أدلة طالقمل يعلم فهل يرث إل وإن ،انت حالة سابقة استصحبتكفإن 

 ن الكل، ورد من املستثىنامل أن يعلم  الاألول ألنهرمبا يقال ب،  القتلأدلة طالق إلال يرث، أو املخصص

 نسانبل صحة اإل، وليس املراد صحة العمل، علم خالفه ما إالّ ل عملك الصحة يف صالةيبعد الثاين أل

ان بيعه وطالقه وغريمها يف حالة عدم صحته منه أم كهل  أنه  يفكولذا لو ش، العامل من اجلنون وحنوه

  . الصحةى عل  بىن،ال

 ومع عدمه ،ثباتاإل إىل  احتاج،أشبه حال القتل ما أو جمنوناً  أوراناًكان سك أنه ىولو ادع

  . عدم العلمى علولو ، الطرفى علفاحللف 

  

  ))من موارد الشك((

صل العقالئي يف محل  لألاألولى عل  بىن،أًخط أو ال يرث حىتان عمداً كالقتل  أن  يفكولو ش

  . علم خالفه ما إالّ العمدى علفعال األ

 بعد حلف ال يرث ف أما اإلرث، احلدئلدر، ومل نعلم صدقه مل يقتل لعمدهو عدم اى ولو ادع

  .الطرف عدم علمه بعدم عمده

سرده  إىل داعي  فال،ر يف باب القصاص والدية يأيت هنا يف تعيني العمد عن غريهكثرياً مما ذكمث إن 

  . هنا

  

  ))ال فرق بني السبب واملباشر((

  . يلزم املباشرة فال،  فال يرث، عامد هناكهناالسبب الذي عليه القود  أن ومنه يعلم

 ه الؤفعمده مينع وخط، أيضاًيعم التسبيب  أو ،وهل خيتص املنع بالقتل باملباشرة(: قال يف املستند

، والثاين للقواعد، السببى عللعدم صدق القاتل ، ن والعمايناذاعن الفضل بن ش يك حماألول ،مينع

   ).فيعمل بالعمومات، كأقل من الش وال، قتل أنه ال تلار سبباً للقصنه إ :يقال إذ ، أظهراألولولعل 
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  . كحمل للش فال، لباً فقتلهى كغرأ إذا ماك، إليهالسبب قد يسند ن إ :وفيه

 أو نيفاًكأخرج ، أو من حفر بئراً يف غري حقه إرث ىعلواتفق العماين والفضل (: قال يف اجلواهر

ايته كليين حكبل عن الصدوق وال، كلثام لعدم صدق القتل بذلشف الكيف إليه ومال ، صيب بهأظلة ف

) ظاهر املذهب إىل سنادهإبل يف الروضة ، ما صرح به مجاعةك، املباشركالسبب ن إ :وفيه، تني عليهكسا

  . )ان عمداًكن إ تجه حينئذ املنع مطلقاًفامل (:قال أن إىل

ان غري كال إو، ان قتل عمدكيقاع الغري إصد حفر بئراً بق فإن ،العرف إىل راألمحالة إاملتجه : أقول

  . ني حمل نظرطالقال اإلكف، عمد

الشاهد  فإن ،جائراً أو م عادالًكومما تقدم ظهر حال الشاهد عمداً ظلماً مبا يوجب القتل فقتله احلا

 ،عادلحرم الظامل دون ال ،ظلماً خر غري عادل واقعاًا عادل واآلأحدمهان نولو شهد اث، قاتل عرفاً فيمنع

  . حاله حال حافر البئر ليسقط فيهفإن 

  

  ))املشارك يف القتل((

مل  وإن ،فيمنع مما مينع منه املنفرد، ما عن مجاعة التصريح بهك، املنفردك للقتل كاملشارمث إن 

  . ذا يف اجلواهرك ،يستقل بالتأثري لو انفرد

 اجتمع عليه فإذا، أيضاًقليل اجلناية  إىل ا بعد النسبةالفهختا أو فرق بني تساوي اجلنايات فال وعليه

  قاتالً يعد ألنه،أيضاً حرم صاحب الضربة ،خر ضربة حبيث مات باجلميعواآل ا ضربتنيأحدمهاثنان ضربه 

  . ال ل ضربة سبب لو انفردت أوك أن من غري فرق يف، عرفاً

بينما يقتل ، يقتل به ولذا ال، خذ قاتليقال لآل ال أنه فالظاهر، خر وقتله اآلأحدهمأخذه  إذا أما

وليس ،  يف املقاميعد قاتالً الشاهد الن إ :هنا ن رمبا يقالك ل،تاب القصاصكما قرر يف ك، الشاهد ظلماً

  مناط باب القصاص هنا 
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  .قطعياً

  . أيضاً املقتول والقاتل معاً يف قتله حرم القاتل كولو شار

قاتل ولده  أنه ا بزعمأحدمه نفران كتر بأن اش،خر بالباطلا بزعم حق واآلأحدمهقتله  إذا ذاكو

 ، قتل ولده ألنها يقتصأحدمهان كلو  ومثله ما، حيث حيرم الظامل دون الزاعم، خر ظلماًقصاصاً واآل

  .  قتل عمداً ظلماً ألنه،خر ظلماً عدواناًواآل

ى علان ك إذاف، حرمة احلياة وال استقرار احلياة يشترط يف القتل معرضية البقاء وال ال أنه مث الظاهر

مل يقتله مات  إذا ان مريضاًك، أو مل يرمه سقط ومات بعد دقائق إذا شفا جبل معرض للسقوط حبيث

 فقتله ،جانياً عليه القصاص لذوي املقتول  أو،اإلمام إىل حرمة حلياته مما قتله ان مرتداً الك، أو كذلك

  .دلة يف عموم األان داخالًك

 كله العالمة للشك استش، استقرار احلياة ـاإلرثعن ـ ملنع وهل يشترط يف ا( :ن يف اجلواهركل

ريد أ فإن ،م يتبع التفسريك واحل،اً بالعمومكعنه متس يك ونفاه الفخر فيما ح،يف صدق اسم القتل معه

فاحلق عدم االشتراط لتحقق ، ما قالوا يف الذبيحةك، يوماً ونصف يوم أو يومني أو بغري املستقر يوماً

يستفاد من  ماى علاملذبوح كياريان ختة االكينتفي معه النطق واحلر ريد ماأ وإن ،القتل معه قطعاً

 فال، م امليتكحب أو ميت عىنغري املستقر ذا امل ألن ،فاالستقرار شرط، المهم يف مباحث اجلناياتك

  . ىانته )يتحقق فيه القتل

غماء املوت إان يف كه إذا  أنحىتور كوجه للتفسري املذ  فال،تلالشخص قُ وإن ،قتلنه إ :وفيه

باالنصراف يف  يقال إالّ أن اللهم، مل يقتله مات بعد ساعة إذا ان شارباً للسم حبيثك، أو قتله أنه صدق

  .اإلرثالقاعدة ى مقتضان كقاتل أم ال  أنه  يفك شفإذا، بعض املوارد

  ا أحدمه، ولو قتل اثنان اثنني
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 ،يرث أن القاعدةى مقتضان ك ،جنيب األكذل أو هالقاتل وارث أن  فلم يعلم هل،احدمهوارث أل

، واحد إرث  قسم بينهما،المها وارثكا واشتبه القاتل وأحدمه ولو قتله ، مل يعلم حتقق قتله ملورثهألنه

  . الولد إرث حيث يقسم بينهما ثالثة أرباع، ان ابن وبنتك مثالً،  لقاعدة العدل،اإلرثولو نصفي 

  

  ))تللو مل يكن وارث غري القا((

ى علللروايات الدالة ، )ان املرياث لبيت املالك القاتل ىن وارث سوكولو مل ي(: قال يف الشرائع

  .  بيت مالهاإلماملبيت املال بأن املراد ب أنه ىعلدل  ام جيمع بينه وبني ماملإل أنه ىعلدل  وما، كذل

 ،م نصرانيةأات وله عن رجل مسلم م، )عليه السالم(عن الصادق ، ففي حديث أيب بصري املرادي

مل يسلم  فإن ،مرياثه له فإن تابكوأسلم بعض قرابته ممن له سهم يف ال مهأمل تسلم وإن  :قال أن إىل

  . )١(امملإلمرياثه  فإن أحد قرابته

يف رجل مسلم قاتل وله أب نصراين ملن ، )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن سليمان بن خالد

بيت مال ى علجنايته  ألن تؤخذ ديته وجتعل يف بيت مال املسلمني: )لسالمعليه ا( قال ،ون ديتهكت

  . )٢(املسلمني

  . كغري ذلإىل 

  

  ))فروع((

 ولد للصلب ومل مينع كن هناكمل ي إذا وللقاتل ولد ورث جده، ولو قتل أباه(: وقال يف الشرائع

ويدل عليه ،  يعرفال خالف املستند بويف، ماترسال املسلّإوقد أرسله اجلواهر ، )من املرياث جبناية أبيه

  : ات بعض الرواياتطالقاإل إىل ضافةباإل

  ، هال يرث:  قال،يف رجل قتل أباه )عليهما السالم(ا أحدمهعن ، مثل صحيح مجيل

                                                

. ١ ح٣ الباب ٣٨٠ ص١٧ج: الوسائل )١(

. ٦ ح٣ الباب ٣٨٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(
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  . )١(ان للقاتل ولد ورث اجلد املقتولكن إو

والده  أو قتل ولدهذا  إ الرجلال يرث:  قال،) السالمماعليه(ا أحدمهعن ، له أخرىويف رواية 

  . )٢(ون املرياث لورثة القاتلكن يكول

  . ك يظهر عدم مقاومة رواية الدعائم لذلكوبذل

 أمه قتل ا صاغراً ومل يرثه ورثته تراثهومن قتل : قالأنه ) عليه السالم(فقد روي عن الصادق 

  . )٣(عنها

  . مجالإفيه نوع  أن  إىلضافةباإل

نعم لو أسلم ، امملإلان املرياث كمنعا مجيعاً وافر كان للقاتل وارث كولو (: قال يف الشرائع

  . )إليهان املرياث له واملطالبة كافر كال

ون للميت وارثان كوقد ي، سكون بالعك وقد ي،افركون القاتل مسلماً له وارث كقد ي: أقول

  .اتطالقام لإلملإلل املرياث كويف ال، خر قاتلافر واآلكا أحدمه

فالظاهر عدم ، حلقومه إىل ما يف احملتضر الذي وصل الروحكروحه قتول مزهوقاً بعض ان املكولو 

  . اإلرثصدق القتل املوجب حلرمان 

ان ك، مات بعضه بسبب مرض وحنوه ان قدك، أو أشبه ما أو د والرجللياان مقطوع ك إذا نعم

  .  للصدق،زهاق روحه قتالًإ

  .  أدلتهإطالقعدم حجبه بعد ى علدليل  الذ  إ،ون حاجباًكنه يكل، ال يرثالقاتل مث إن 

                                                

. ١ ح١٢ الباب ٣٨٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح٧ الباب ٣٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٢ ح٦ الباب ١٥٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(
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 :يقال إالّ أن اللهم، حيجب غري ظاهر الوجه ال أنه رامة منكي عن مفتاح الكح ما أن ومنه يظهر

نفس  إىل املنفق عليه من جهة االنفاق فيقابل قتله بعدم التوفري الذي يرجعى علحيجب لتوفري املال أنه 

   .وجه اعتباري أنه :وفيه، القاتل

، بعد ساعة إالّ ميوت سقاه مساً وال إذا ماك، ميوت مقتوله أن قتل قبل أو مات ا إذالقاتلمث إن 

  .  ورث املقتول من القاتل،ومات القاتل بعد نصف ساعة

نه كل ه مثالًجلميوت ندم وعا أن سقاه مساً وقبل أو  فلو رماه،القاتل إرث ينفع الندم يف المث إنه 

ثر يوجب رفع األ  الذنب له من الكالتائب من الذنب :  ودليل،دلة األطالقإل، مات مل يرث

  .وركاملذ

 فإن أما يف الواقع،  أخذ بقوله ظاهراً،قراران جامعاً لشرائط اإلكو،  بأنه قتل مورثهنسانإولو أقر 

ولو قامت البينة حرم ، موضوعي قرار طريقي الاإل إذ ،اإلرثان له احلق يف أخذ كمل يقتل  أنه علم

  .أيضاً

، أو ته وجده جيامع زوج ألنه، أوارتداداً، أو قتله قصاصاً إذا ماك، ان حبق ورثك إذا القتلمث إن 

قتله ، أو قتلهى ماً ورأكان حاك أو مكان سياف احلاك، أو رميه ذن يف مورد جوازإدخل داره بدون 

مثل رواية ،  لبعض الرواياتكذلو،  من موارد القتل حبقكأشبه ذل ما، أو  أراد نفسه ألنهقتله، أو دفاعاً

  . ال يرثالقاتل  أخباراالنصراف يف  إىل ضافةباإل، حفص

، ريناألمل عمل حيتمل كما يف ك ،ان حبقكإثبات أنه بالباطل لزم  أو ان باحلقك أنه كولو ش

  .كغري ذل إىل مرض أو اضطرار أو شبهة أنه  وشرب اخلمر وأفطر يف يوم رمضان فاحتملزىن إذا ماك

  ان أهم ك راهاً يف ماكإالقتل و
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مل  إذا ماك، واضطراراً ،كقيل بذلن إ ل العائلةك مل يقتله قتل فإذاأمره بقتل ولده  إذا ماك، ومهم

  .داخل يف القتل باحلق، كغري ذل، إىل ثريةكسرار مما يذهب لسببه دماء األى فشأيقتله 

  .راهاًكإ القاتل ال يرث أنه شباه والنظائرعن السيوطي يف األ نعم

 ،اإلرثفالظاهر ، ان له حق القصاصك بأن ،يستحق القتل فبان مستحقاً ال أنه ولو قتل من زعم

، يستحق القتل فبان غري مستحق أنه س بأن قتل من زعمكولو انع، يعلم به ان الك وإن  قتل حبقألنه

 ، احتماالن، عنهيرثال  أدلةوانصراف   متعبد بظنه ألنهيرث، أو يستحق  قتل من ال ألنهال يرثفهل 

 ، ورثهاأًان خطكن إ مهأوقد تقدم يف الصحيح يف من قتل ، أخط أنه  لصدقاإلرثيبعد  الكان وإن 

  . أًقتله خط أنه ويف املقام صادق، هاال يرثان عمداً كوإن 

 الً يريد نفسه مثعدواً أو ،افراً حمارباًك، أو شبحاً فظنه حيواناً مفترساًى  رأذا إومنه يعرف حال ما

  .قاتل أبيه فقتله أنه ظن أنه وقد تقدم عن اجلواهر مسألة، مث ظهر اخلالف، فقتله

 إذ ،فالظاهر جريان قاعدة العدل، ن مل يعلم أيهما هوكل ،امليت قاتله يحد ولدأ أن ولو علم

ض رنا يف بعكوقد ذ، ترجيح وال املال بينهما ألن ،ا قاتالًأحدمهن كما لو مل يك، يقسم املال بينهما

  . اتاليالقرعة خالف قاعدة مباحث امل أن )الفقه(مباحث 

ان ك أخذ الثالث النصف و،ان أمر قتل أبيهم مشتبهاً بني اثننيكو،  ثالثةخوةانت اإلكلو  نعم

  . خوين املشتبهنيالنصف بني األ

، ماالثلث بينه أخذ ثلثني وتقسمان ، بنتني والثالث أخىحدإان القاتل بني كالقياس فلو  هذاى علو

  . افرك أو رق أو أحد ولديه من زنا أن علم إذا  احلالكذلكو، بنت وابن إىل راألمحيث يؤل 
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 أن القاعدةى مقتضان ك ،قاتل أيهما أنه ومل يعلم، أجنبياً حيث قتال أو قتل أباه أنه ولو علم الولد

 اإلرثففي ، طرافهأنجز ي يلامجإ علم كان هناك إالّ إذا ،يرث أباه لعدم العلم بالقتل املوجب حلرمانه

  . جتري قاعدة العدل

فقاعدة العدل تقتضي أخذه  ،اأحدمهقاتل ان الولد كحيث قتال و ،مه أولو علم بأنه قتل أباه أو

وجه   ال ألنه،أخذ ديناراً ونصفاً ،ةكمن التر مه ديناروأل، بيه دينارانان ألك فإن ،رثإل كنصف 

 دون  إرث األبخر بأن يأخذاآلى علا أحدمهلترجيح   وال،ماليهكخذه أل  وال،نياإلرث الكحلرمانه من 

  . ذاكوه، مهأ إرث أبيه وثلث إرث ان يأخذ ربعك ،سور غري النصفكلسائر ال وال،  مثالًماأل

 بعد عدم العلم اإلرث صالة ورث أل،ان مؤثراً يف القتل أم الك أنه  هلكا يف القتل فشكولو اشتر

  . باملخرج

حالف إمنا للورثة إو، ن قوله حجةكمل ي، ولده قتلهن إ :صيب مبا يقتلهأ  أن بعداألبولو قال 

  . رك واملنيلقاعدة باب املدع، الولد

نفسه حجة ومل ينفع ى علقراره إان ك، أصابهنه إ :وقال الولد، أصابه الولد مان إ :األبولو قال 

  . املقتولاألبار كنإرثه إيف 

  . واهللا سبحانه العامل،  القدرتفي منها ذاكثرية نكويف املقام فروع 
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  ))إذا مل يكن للمتقول وارث سوى اإلمام((

البة ط فله امل)عليه السالم( اإلمامى ن للمقتول وارث سوكمل يإذا ( :قال يف الشرائع ):١٦مسألة (

  . )وليس له العفو، الدية مع التراضي أو بالقود

  . كثروفاقاً لأل: وقال يف اجلواهر

  . اقاً للمشهوروف: ويف املستند

،  وشهرا تغين من تعيني مواضع نقلها،الشهرة فمنقولة يف عدة مواضع أما :رامةكمفتاح ال يفو

  . ريب فيه ال م مماكفاحل

جواز عفوه من القصاص والدية  إىل )١(دريسإوذهب ابن ( : بعد نقله الشهرةكوقال يف املسال

 إىل صحابظم األعن صحة الرواية وذهاب م أالّإجيه وله وجه و،  بالعفوبل هو أوىل، ياءاألول من هغريك

  . )٢()العمل بضموا مع عدم املعارض تعني العمل ا

 عن رجل مسلم قتل مسلماً )عليه السالم(ل الصادق أس، صحيح أيب والد، دليل املشهور: أقول

 أن اإلمامى عل:  فقال،أولياء من أهل الذمة من قرابته الّإن للمقتول أولياء من املسلمني كعمداً فلم ي

 وإن ،شاء قتل فإن إليهفمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل ، سالمقرابته من أهل بيته اإلى عليعرض 

شاء أخذ  وإن ،شاء قتل فإن ، ويل أمرهاإلمامان كمل يسلم أحد  فإن ،شاء أخذ الدية وإن ،ىشاء عف

مام  إلهون ديتك تكذلكف، اإلمامى علانت كل جناية املقتو ألن ،الدية فجعلها يف بيت مال املسلمني

 أو يقتل أن اإلمامى علمنا إو، منا هو حق مجيع املسلمنيإ:  فقال،اإلمامعنه ى عف فإن :قال. املسلمني

. )٣(يعفو أن وليس له، يأخذ الدية

  :  فقال،اإلمام إالّ  يف الرجل يقتل وليس له ويل،)عليه السالم(خر عنه وصحيحة اآل

                                                

.٣٣٦ ص٣ج: السرائر )١(

.٤٢ ص١٣ج: مسالك األفهام )٢(

. ١ ح٦٠ الباب ٩٣ ص١٩ج: وسائل الشيعة )٣(
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 اإلمامى علمنا إ ،يأخذ الدية فيجعلها يف بيت مال املسلمني أو يقتل أن وله، يعفو أن امملإلليس 

مام ون ديته إلك تكذلك فاإلمامى علانت كجناية املقتول  ألن ،يعفو أن وليس له يأخذ الدية أو يقتلأن 

  . )١(منا هو حق مجيع املسلمنيإ:  فقال،اإلمامعنه ى عف فإن :قلت ،املسلمني

  . )رمحه اهللا(يادة منه والز ،ام املسلمنيملإلآخر احلديث ن إ ن يف حاشيتهكل، ا نقله اجلواهرذك

 عمداً وليس قتل رجل رجالًإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، سالموعن دعائم اإل

فمن أسلم منهم ، سالمقرابته من أهل الذمة اإلى عل اإلماميعرض :  قال،من أهل الذمة إالّ للمقتول ويل

مل يسلم من قرابته أحد  فإن ،شاء أخذ الدية وإن ،شاء عفا وإن ،شاء قتل فإن ،إليهفهو وليه يدفع القاتل 

  .)٢(الدية فجعلها يف بيت مال املسلمنيأخذ شاء  وإن شاء قتل فإن ، ويل أمرهاإلمامان ك

  .  يف العفواإلمامعدم حق ى عل يف اثنني وتثليثه يف الويل دليل اإلمامحصر عمل فإن 

ون حق كيف يكف، به من نفسه  أوىل ألنه، عن الويلاإلمامولوية أفقد استدل له ب، خرأما القول اآل

  .اإلمامالويل دون 

 كام ذلملإلوليس ، يطلق أو حكين أن  حيق لهنسان فاإل،أشبه اح وماك بالطالق والنض النق:وفيه

 املقام اجتهاد يف مقابل النص الصحيح املعمول به عند يف أنه  إىلضافةباإل، سائر الناس إىل بالنسبة

، عنوةيبيع املفتوحة  أن نكيتم ما الك، يعفو حىت )عليه السالم(احلق للمسلمني فليس له ن أ و،املعظم

  .  الذي احلق لغريهاإلمامففرق بني الويل الذي له احلق وبني 

                                                

. ٢ ح٦٠ الباب ٩٣ ص١٩ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح٤٩ الباب ٢٨٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(
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مثل عفو   وبني عفوه،ية فهو لهإسالم ملصلحة اإلماميفصل يف املسألة بني عفو  أن نكمي: أقول

ى لما رأكف، نه القائم مبصلحة املسلمني فألاألولوأما ، الثاين فلما عرفت أما ،كالويل فليس له ذل

  .م الثانويكان له من باب احلكالصالح فيه 

 أن عن الفارين عن احلرب بدون تعزير معى  عف)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن ىولذا نر

عن أهل ى  وعف،وم بالقتلكعينهم حم أن املسلمني يف قصة حاطب معى علوعمن جتسس ، ر واجبالتعزي

  .قبله  جيب ماسالماإلن إ :يقال حىتة كان هلم حق عليهم ومل يسلم أهل مكاملسلمني  أن مع ةكم

ى علت منن:  قال،انوا مستحقني شرعاًكم أعن الذين حاربوه مع  )عليه السالم( ي علىوعف

 ،ثريةكغريها من القصص ال، إىل ةكأهل مى عل )صلى اهللا عليه وآله(ما من رسول اهللا ك  البصرةأهل

 كبأن اخلمس يف عامه ذا: )عليه السالم( اإلماموقال ، سرالفَى علاة ك الز)عليه السالم(وقد جعل 

  .  الثانويةحكامأعملوه من الوالية لأل  مماكغري ذل، إىل مخسان

 األموراجلزئي يف ى عللي كال يفتيان ويطبقان) عليهما السالم( اإلمامول والرس: ن شئت قلتإو

  . ن القيادةوان من شؤكمثل أخذ اخلمسني فيما ، م الثانويكويشخصان احل ،احلربكالقيادية 

  

  ))الوالية لشورى الفقهاء((

مراجع م انت هلك أما إذا ، الثالثةاألمورل كان للمسلمني مرجع واحد نفذ ك فإن ،أما الفقيه

حيمل  أن حق ملرجع ال إذ ،راءية اآلأكثرون شوروياً بكي أن ران املرتبطان بالقيادة يلزماألمف، وميقلد

  . مقلدي سائر املراجعى عل تهقياد

ون كي حىت اإلماموليس مال ، فيجعل يف بيت ماهلم، املال للمسلمني أن مث هذا احلديث نص يف

،  الشخصيهعتباراال بمامته إ الذي يأخذه باعتبار اإلمامل وليس لبيت ما، سائر أمواله الشخصيةك

 حيصله بصفته  أن األول،وارثه إىل  ويورث منه)عليه السالم(له  المهاكان ك وإن ،والفرق بينهما

  وهب  إذا ماك، الشخصية
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ثري كحيصله بصفته  والثاين، كغري ذل إىل مباحى علحصل  أو نبعاًاستخرج  أو  ماالًنسانإله 

ونه كولو مع قطع النظر عن ، بصفته االجتماعية، أي لهمكوحيل مشاإليه والناس يرجعون ، ارجاملخ

أشبه  غنام وماالناس يهبوم األحيث إن ،  حال شيوخ العشائركحاله يف ذل، ماماً مفترض الطاعةإ

 ين داع أالّإنه بل هلم ويورثو، ون للناسكي املال ال فإن ،ل الناسكدارم ملضايفهم وحلهم ملشاإباعتبار 

  . عطائهم شيخوختهمإالناس يف 

، بل واالعتبار، خالف ظاهر النص، اإلماملبيت مال  أنه املشهور من إىل نسب فما، انكيف كو

مل يعهد  إذ ،املنصرف منه بيت مال املسلمني فإن ،لبيت املال أنه طلقواأحيث  بل وظاهر مجلة منهم

لبيت مال نه إ :حيث قالوا،  املقنعة واجلامع وغريمهاكبل صرح بذل، التحريرك، ام بيت مالملإل

قلت بيت  إذا :المه كيكحيث قال يف حم، وطبس املاإلماملبيت مال نه إ أن أول من قالكو ،املسلمني

إخراج بيت مال وط أراد سبامل أن من احملتمل أن  مع،)عليه السالم( اإلمامفمقصودي بيت مال  املال

وهو الذي بيد  تعاىلال الذي جعله اهللا املمراده بيت  أن فأراد،  يف زمان الشيخ املنصرف منه ألنه،اخللفاء

  .بيت مال اخللفاء  ونوابه ال)صلى اهللا عليه وآله( من آل حممد اإلمام

ولو مل : قال ،حازه ه ملاك شخصي له مثل ملكمل أن يستفاد منه مما ،امملإل أنه وظاهر القواعد

  . اإلمامافر والقاتل ورث كال إالّ ن وارثكولو مل ي: وقال، امملإلرياث ان املكالقاتل  إالّ ن وارثكي

بل قال يف ، رامةكوتبعهم مفتاح ال، عن تلخيص اخلالف والسرائر وغريمها ما أن ومنه يعلم

  عليه   لبيت مال املسلمني خمالف ملااإلرثون كن إ :اجلواهر
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  . غري ظاهر الوجه. صحاباأل

  

  ))فروع((

عن املقتول فالنتفاء  أما ،لو قتل أحد مورثه وقتله وارثهما فهو يرث عنهما(:  املستندقال يفمث إنه 

  . ىانته )ونه قتله حقاًكفلوأما عن القاتل ، املانع

 أن تقدم من  لقتل املورث هو القاتل للقاتل ملاكان احملرك وإن ،كذلكم ك واحل،رهكما ذكوهو 

 ، عرفاً يعد قاتالًكاحملرحيث إن   الطفل وانونكمثل حمر ،من املباشر أقوىن سبباً كمل ي إذا كالتحري

  .يرث

 لوجود ،وارث غريمهالوال ام ملإلان املرياث ك و،افر منعاكمعه وارث  أو ان للقاتلكلو (: وقال

  . كذلكوهو . ىانته )ل منهماكاملانع يف 

  .اإلرثمن له سائر موانع ، أو ان مع القاتل ولد زناكذا لو كو

ان من مسألة جمهويل التاريخ ومعلوم ك ،ليهماك أو اأحدمه ومل يعلم تاريخ ،مات مورثهو فركولو 

  . اأحدمه
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  ))الدية يف حكم مال املقتول((

، دينه وخيرج منها وصاياه  منهاى يقض،م مال املقتولكالدية يف ح(: قال يف الشرائع ):١٧مسألة (

  . )أًخط، أو سواء قتل عمداً فأخذت الدية

 مجاعاملهذب اإل يكالم احملقق يف حمكويف اجلواهر بعد ،  موضع وفاقاألولو: ملستندقال يف ا

  .ثورأبا  إالّ قول عامة الفقهاء أنه املسبوط واخلالف يكبل يف حم، عليه

وعن املهذب ، صحاباأل إىل مع نسبهويف ا، أعرف فيه خالفاً فاية الك يف ال:رامةكويف مفتاح ال

  . إمجاع كوذل، وال امليت خيرج منها مؤنة جتهيزة مث وصاياهأمكة يالد: اجلديد قال

  : ويدل عليه مجلة من الروايات: أقول

 : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عن الصادق ، سحاق بن عمارإمثل خرب 

 والاألمسائر ك فهي مرياث قبلت دية العمد فصارت ماالًإذا)١( .  

 فأخذ  ماالًك يف رجل قتل وعليه دين ومل يتر،)عليه السالم(اظم كعن ال، رقزاأل وصحيحة حيىي

منا أخذوا الدية إ:  قال، شيئاًكوهو مل يتر: قال، نعم:  قال،يقضوا دينه أن أهله الدية من قاتله عليهم

  . )٢(يقضوا دينه أن فعليهم

ثلث ديته  فإن ،أً مث قتل خطبثلثهى من أوص: )عليه السالم(املؤمنني  عن أمري، وينكوعن الس

  . )٣(داخل يف وصيته

ما كا تنفذ من ماله وديته أ رجل قتل ةيف وصيى  قض)عليه السالم(نه إ ،وعن حممد بن قيس

  . )٤(ىأوص

                                                

. ١ ح١٤ الباب ٣٩٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٧ ح١٣٩ ص٧ج: الفروع )٢(

. ١ ح٢٣ الباب ١٧١ ص١٩ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٣٩١ ص٢ج: ذيبهالت، ٣ ح١٤ الباب ٣٧٣ ص١٣ج: وسائل الشيعة )٤(



١١٥

: م قالواإ، )عليهم السالم( عبد اهللاوأيب ، وأيب جعفر، املؤمنني عن أمري، سالموعن دعائم اإل

يرث الدية أهل املرياث)١( .  

  . بعضهم الدية إرث سيأيت يف مسألة عدم  مماكغري ذلإىل 

 ملا، خراج الوصايا من الدية حمل نظرإى عل أعرف دليالً ال أنه فايةكعن ال يكاحمل أن  ظهركوبذل

  .تقدم من الدليل عليه

الواجب فيه القصاص الذي هو  ألن ،يقضي منها الدين ية العمد الد أن عن بعضهم من ما أن ماك

بل عن آخر املنع من قضاء ، مدخيلة للميت فيها فالدية املأخوذة هي عوض عن حقه ال، الوارثحق 

  . غري ظاهر الوجه،هاكا ليست من أموال امليت اليت تر ألالدين من الدية مطلقاً

  .مجاع واإل،يف مقابلة النصبأا من االجتهاد : ولذا قال اجلواهر

  .دلة األطالقإل، بعضها أو  عن القصاصة بدالًل الديكيأخذ  أن  بنيكفرق يف ذل وال

  .م واحدكمث قتله صارت الديتان يف ح،  قطع يده مثالًوإذا

ان عليهم أداء ك ، به دينهن له شيء يؤديكان عليه دين ومل يكو املقتول الدية  وهب أولياءوإذا

يهيوا دمه  أن هؤأراد أولياف، وعليه دين ومال، أًخط أو  معتمداًرجل قتل رجالً: لرواية أيب بصري، دينه

قتل عمداً قتل قاتله ن إ : فقال،م أرادوا قتله فإ:قلت، وهبوا دمه ضمنوا الدينن إ : فقال،للقاتل

، الديةى عله قاتله ؤصلح أوليا وهو قتل عمداً فإن :قلت،  الدين من سهم الغارمنياإلمامعنه ى وأد

ه اليت صاحل تبل يؤدوا دينه من دي:  فقال،مام املسلمنيإ ىعل أو أوليائه من الديةى عل ،من الدينى علف

  .)٢( أحق بديته من غريه فإنه،هؤعليها أوليا

  ، لزامه بأخذ الديةإ للديان منعه ونكمث لو أراد االقتصاص يف العمد مل ي

                                                

. ١ ح٧ الباب ١٥٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(

. ٢ ح٥٩ الباب ٩٢ ص١٩ج: وسائل الشيعة )٢(



١١٦

ى مقتضف، وركلزام املذاإلى علدليل   ال ألنهكوذل، ن بيت مال يؤدي دين املقتولكن مل يإو

  .ن دينكما لو مل يك، ية حقهم يف القصاصاألولدة القاع

ايف واحلليب والقاضي وابن زهرة مدعياً كسخالفاً للشيخ واإل، هذا هو املشهورن إ :بل يف املستند

  . تاب القصاصكوحمل املسألة ، دلة األإطالقيقاوم  النه إ :وفيه، امليت أحق ألن ،مجاعاإل

 إالّ ،ما تقدمك ماله أيضاًالدية  ألن ،ج من ماله وديته معاًبه املقتول خيرى الثلث الذي أوصمث إن 

ات بعض طالقاإلى مقتض أنه  إىلضافةويدل عليه باإل، كذلى علاز كان ارتك، أو صرح بالعدمإذا 

  : الروايات اخلاصة

لرجل بوصية مقطوعة ى  يف رجل أوص)عليه السالم(املؤمنني  أمريى قض: صحيحة حممد بن قيسك

عليه (ى فقض، ي املوصكمث قتل بعد ذل، أكثر أو كأقل من ذل، أو ربعاً أو  ماله ثلثاًغري مسماة من

  . )١(ىما أوصكا تنفذ من ماله وديته أوصيته  يف )السالم

 فقال ي، يعين املوصأًفقتل الرجل خط، ربع أو لرجل بوصية من ماله ثلثى رجل أوص: تهورواي

  . )٢(ومن ديته اثهجياز هلذه الوصية من مري: )عليه السالم(

  . ومثله رواية حممد بن مسلم

 فثلث ديته داخل أًبثلثه مث قتل خطى من أوص: )عليه السالم(املؤمنني  قال أمري، وينكورواية الس

  . )٣(يف وصيته

  ثلث :  فقال،أًخطقتل ثلث ماله مث بى عن رجل أوص، ورواية الفقيه

                                                

. ٣٩١ ص٢ج: ذيبهالت، ٣ ح١٤ الباب ٣٧٣ ص١٣ج: لشيعةوسائل ا )١(

. ٢٨٥ ص٢ج: الفقيه، ١ ح١٤ االباب ٣٧٢ ص١٣ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٢٣٧ ص٢ج: الفروع، ٢ ح١٤ الباب ٣٧٢ ص١٣ج: وسائل الشيعة )٣(



١١٧

  . )١(ديته داخل يف وصيته

  .تاب الوصيةكلة يف وحمل تفصيل املسأ

القاتل ى أعط ل ماكف ،صوحلا يف غري م العاقلة أو التخيري بني أقسام الدية بيد القاتلحيث إن و

يدخل ثلث القسط  فال، ان الثلث موقتاًك إالّ إذا اللهم، كذلكان منجماً نفذ منه الثلث كولو ، أخذ ثلثه

  . واهللا العامل، إشكالى علاملتأخر يف الثلث 

  

                                                

. ٢ حل خطأًتقي كتاب الوصية باب الرجل يوصي من ماله لرجل مث ٢ج: الفقيه )١(



١١٨

  

  )) يرث الدية من يقترب باألمهل((

فيهم  فإن ،األمل مناسب ومسابب عدا من يقترب بكيرث الدية ((: قال يف الشرائع ):١٨مسألة (

  . ىانته )ولو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها،  أحد الزوجني القصاصال يرثو، خالفاً

  : يف املسألة أقوال: أقول

  .تبهم وغريهمكالشيخ وابن محزة والفاضل يف بعض إليه هب  ذ،يرثها من يرث غريهانه إ :األول

 أو انت دية عمدكسواء (: حيث قال بعد قول الشرائع املتقدم، رادة اجلواهر يف اجلملةإ ومنه يعلم

، ) بقسميه عليهمجاعبل اإل، جده فيه أال خالفب ،ال ان ممن يرث القصاص منهم أوكوسواء ، خطأ

ل مناسب ومسابب عدا كيرث الدية (: حيث قال يف قول العالمة، رامةكولعله أخذه من مفتاح ال

 كوتعليق النافع واملسال، ايف والرسالة النصرييةكقنعة والما يف النهاية واملك(: )يرأى عل األماملتقرب ب

  . ثريينكحيث وجده نقله عن هؤالء اجلماعة ال، المهكآخر ، إىل )تكوالتنقيح وظاهر الن

 واحللي ،املفيد والشيخ يف النهاية وجنايات اخلالفإليه  ذهب ،األم املتقرب بيرثها غرينه إ :الثاين

به ، واستقريدري واحملقق يف جنايات الشرائع والنافعكيف مرياث السرائر والقاضي واحلليب وابن زهرة وال

  . كما استجوده يف املسالك، يف الدروس

  . ذا يف املستندك ، يف اخلالف والسرائراعمجعليه اإلى وادع، كثرلعله قول األ: فايةكوقال يف ال

  .وهو قول الشيخ يف موضع من اخلالف،  وحدهاألب واألميرثها غري املتقرب بنه إ :الثالث



١١٩

  . جيارما عن املهذب واإلك،  وحدهاألبمنع خصوص النساء من املتقرب ب: والرابع

  . خر الشاذةقوال األبعض األ: واخلامس

  : أمورول باستدل لأل

  . هأخبار واإلرثعمومات آيات : األول

  . وحنوها ، ببعض بعضهم أوىلرحامويل األأآيات : الثاين

  :  اخلاصةخباراأل: الثالث

 فهي مرياث قبلت دية العمد فصارت ماالًإذا  :)عليه السالم(قال ، سحاق بن عمارإمثل موثقة 

  . )١(والاألمسائر ك

  . )٢(اثمن أحرز املريى علم الدية تقس: ورواية العبدي

يرث الدية  :م قالواإ، )السالم معليه(عن أمري املؤمنني وأيب جعفر وأيب عبد اهللا ، ورواية الدعائم

  . )٣(أهل املرياث

  . واستدل للثاين مبتواتر الروايات اليت فيها الصحاح واملوثقات وغريها

يف  )عليه السالم( ي علىقض: قال ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، رواه سليمان بن خالد مثل ما

 خوات واألخوةاإل إالّ املقتول دينى علن كمل ي إذا تاب اهللا وسهامهمى كعليرثه الورثة  أنه دية املقتول

  . )٤(ون من ديته شيئاًال يرثم  فإ،األممن 

   أن )عليه السالم(أمري املؤمنني ى قض :)عليه السالم(عبد اهللا أبو : قال: قال ،رواه ابن سنان وما

                                                

. ١ ح١٤ الباب ٣٩٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٦٩٤ ص٢ج: املستند )٢(

. ١ ح٧ الباب ١٥٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(

. ١ ح١٠ الباب ٣٩٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



١٢٠

  . )١(ون من الدية شيئاًال يرثم  فإ،األم من خوات واألخوةاإل إالّ الدية يرثها الورثة

فرائض ى علالدية يرثها الورثة : قال ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، رواه حممد بن قيس وما

  . )٢(ون من الدية شيئاًال يرثم  فإ،األم من خوةاإل إالّ املرياث

 من الدية األم من خوة اإلال يرث: قال ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ،  زرارةرواه عبيد بن وما

  . )٣(شيئاً

 من الدية األم من خوةسألته هل لإل:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، العباس أبو رواه وما

  . )٤(ال :)عليه السالم( قال ،شيء

 من خوةيرث الدية أهل املرياث خال اإل: قاال ،)معليهما السال(عن الباقر والصادق ، وعن الدعائم

  . )٥(ون من الدية شيئاًال يرثم  فإ،األم

 خوات واألخوةخال اإل تاب اهللا ماى كعلالدية يرثها الورثة  أن وأعلم: )عليه السالم(والرضوي 

  . )٦(ون من الدية شيئاًال يرثم  فإ،األممن 

 فإن ،فال حصة هلم يف املرياث،  العاقلة يف دفع الديةونكيشار م الأ كلعل وجه ذل: أقول

ام يف قبال ملإلوارث له  من ال إرث ولذا، ل واجب حقاًكول، ل حق واجباًك جعل يف قبال سالماإل

وجعل بيد الرجال ، وجعل للزوجة حق النفقة يف قبال واجب الطاعة ،ة لهكدائه دين من مات وال ترأ

  الطالق 

                                                

. ٢ ح١٠ الباب ٣٩٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح١٠ الباب ٣٩٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٥ ح١٠ الباب ٣٩٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٦ ح١٠ الباب ٣٩٤ ص١٧ج: سائل الشيعةو )٤(

. ١ ح٧ الباب ١٥٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٥(

. ٢ ح٧ الباب ١٥٥ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٦(



١٢١

ى عل مبا فضل اهللا بعضهم النساءى علالرجال قوامون : قال سبحانه، لنفقةوالقيمومة يف قبال ا

 ، والرضاع عليهااحلمل العبادة حال العادة يف قبال جعل كوجعل للمرأة تر ،)١(نفقواأبعض ومبا 

  . ثريةكغريها من املوارد ال إىل ،وجعل عذاب العبد نصف عذاب احلر يف قبال الطاعة اليت عليه للموىل

خر الزوجان خلدمتها اآل إذ ،رث الزوجني هلاإ بكينقض ذل وال، رد يف مجلة منها النصوقد و

ون منطق كي أن يلزم ال إذ ،راألمنتم لباس هلن يرثان الدية هلذا أو مكوااللتصاق بينهما فهن لباس ل

  .  شيئاً واحداًاإلرث

 إطالقختصص  ،ات املنقولةعمجاواملؤيدة باإل، معظها املإليذه الروايات اليت ذهب ، انكيف كو

  . األول القول أدلة

  .فيها من الضعف ماى خيف فال، خرقوال األأما األ

وعنوان املصنف وغريه من  ،خوات واألخوةاإلإالّ (  يف الروايات)ركمل يذ(: اجلواهر قالمث إن 

 ،)٢() من غريهمضرورة أقربيتهم ،ويةاألول أو  للقطع باملساواةكون ذلكي أن نكومي، األميتقرب منهم ب

هو مورد  نعم ،رناه من العلة املستنبطةكذ ويؤيده ما، ره هو الوجه لفهم العرف عدم اخلصوصيةكذ وما

  .خالف بينهم

م كولذا ح، خوات واألخوةيشمل غري اإل ال (اإلرثلعمومات  )ن املخصصكل(: قال يف املستند

واستوجهه يف ،  مطلقاًاألمع قرابة قرب منقال بعده واأل وإن ،موضع النصى عليف الدروس بالقصر 

  فعدم التعدي واالقتصار ، مكفالوجه االقتصار عليهما يف احل: فايةكوقال يف ال. أيضاً كاملسال

                                                

  . ٣٤اآلية : ءاسورة النس )١(

  .٤٧ ص٣٩ج: جواهر الكالم )٢(



١٢٢

 ،يثبت عدم القول بالفصل وهو غري معلوم إالّ أن ،وأظهر خصصه املخصص أوىل ماى عل

ل من كاملراد  أن حاديثم من هذه األالعرف يفه أن ىودعو، بل املساواة ممنوعتان وية املدعاةاألولو

  .ىانته )١()عجيبةى  دعواألميقترب ب

: األم من خوات واألخوةرامة يف رد من ورث غري اإلكولذا قال يف مفتاح ال، مواضع للنظر: وفيه

يف إليه ما أشار ك، قائل بالفصل ال إذ ،بك املرمجاعواملناط منقح واملنقح له اإل، وية معلومةن األولإ فيه(

  . ىانته )امع وغريه

تصل   وارث آخر مناسب فالكان هناك إذا ونال يرثمنا إ لألم خوات واألخوةاإل أن مث الظاهر

 األممن يقترب ب إالّ ن للميتكمل ي أما إذا ،كولئأظاهر النصوص املتقدمة وجود  ألن ،الوالء إىل النوبة

 ويلأمثل آية  ات العامةطالق باإلكالقاعدة التمسى مقتضان كان له مراتب الوالء كمن النسب و

  . يات والرواياتوسائر اآل ،)٢(اللةكان رجل يورث كوإن  :خص مثلات األطالق واإل،رحاماأل

 إالّ ،انفردوا ورثوا من الدية إذا لألم خوةاإل أن ىعلوقد تسامل الناس (: رامةكقال يف مفتاح ال

 ،)عليه السالم(ام ملإلوبعده  ون للموىلكحينئذ ي أنه بل صرحيه ظاهره فإن ،الشيخ يف جنايات اخلالف

  . ىانته ) منها شيئاً حباللألب خواتوال األ، لألم خوات واألخوة اإلال يرثو

، مة غري مطردةكن هذه احلك ل،مةكرناه من احلكملا ذ األب أخواتولعله أضاف ، عرفت ما: وفيه

  . قلن يف العكيشار  ن الأمع ، ويناألب من ولذا ترث النساء

  حيث إن ، )عليه السالم( اإلمام إىل مراتب الوالء للدية إرث وجه ومما تقدم يظهر

                                                

.٥٦ ص١٩ج: مستند الشيعة )١(

. ١٢اآلية : ءاسورة النس )٢(



١٢٣

  . رامة وغريهك مفتاح الكوقد صرح بذل، اإلرثالدية من مجلة خبار أن ظاهر األ

  : متواترة النصوص إىل ضافة باإل،الزوجني منها إرث وجه ومنه يعلم

 وللرجل ،للمرأة من دية زوجها:  قال،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا، رواه عبيد بن زرارة مثل ما

  . )١(ا صاحبهأحدمهمل يقتل  من دية امرأته ما

 أن أميا امرأة طلقت فمات زوجها قبل:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن قيس

لت ورث تق وإن ،رثهاتوفيت يف عدا و وإن ،عنها زوجها  مث تعتد عدة املتوىف،ا ترثه فإتنقضي عدا

  . )٢(ا صاحبهأحدمهمل يقتل  قتل ورثت هي من ديته ما وإن ،من ديتها

سألته عن رجل طلق امرأته واحدة مث :  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن حممد بن مسلم

 أو قتل فإن ،ماتت ورثها وإن ،عنها زوجها ترثه مث تعتد عدة املتوىف:  قال،عنها وهي يف عدته تويف

  . )٣(ل واحد منها من دية صاحبهكقتلت وهي يف عدا ورث 

 زوج ىسقطت سقطاً ميتاً فاستعدأ فىلبسألته عن رجل ضرب ابنته وهي ح: ل قا،وعن مساعة

عليه (قال ، يبمرياثي فيه أل فإن ان هلذا السقط دية ويل فيه مرياثكن إ :املرأة لزوجها  فقالت،املرأة عليه

  . )٤(وهبت له بيها ماألجيوز : )السالم

  ذب بالبعث كان يكبزنديق رجل  أيتنه إ :)عليه السالم( ي علعن، وعن اجلعفريات

                                                

. ١ ح١١لباب  ا٣٩٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح١١ الباب ٣٩٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٣ ح١١ الباب ٣٩٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٧ ح١٠ الباب ٣٩٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



١٢٤

  .)١(تاب اهللا عزوجلى كعل ولولده وقسمه هثري فجعل الدية لزوجته ولوالديكان له مال كفقتل و

 ال إشكالم كفاحل ،ن له ديةك مل ياإلماملو قتله  إذ ، قتلهاإلمام أن ال، قتل ظلماً أنه ان املرادكن إ

  .ال خالفما ك فيه

ال إغري الدية و إرث ن الشرطكمل ي إذا مع شرط التوارث إالّ مكاملتعة ليست ذا احل أن ىخيف وال

  .  بقدرهقدر

يورث املرأة من  ان الك )عليه السالم(علياً ن إ :وينكخرب الس أن فقد ظهر مما تقدم، انكيف كو

 أن يلزم، )٢( من الدية شيئاًاألم من خوة وال اإل،يورث الرجل من دية امرأته شيئاً  وال،دية زوجها شيئاً

  . ا صاحبهأحدمهقتل  إذا ماى عل، أو التقيةى علحيمل 

  

  ))هل الزوجان يرثان القصاص((

  ). ولو وقع التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها،اصص أحد الزوجني القال يرثو(: قال يف الشرائع

  . ال الفرعنيك يف مجاعاجلواهر اإلى وقد ادع

  .ون ضرورياًكي أن ادكف، أحد الزوجني القصاص إرث عدم أما :رامةكمفتاح الويف 

 دلة األإطالق و،رثها للقصاص مل يقم عليه دليل معتربإعدم  أن تاب القصاصكرنا يف كن ذكل

  . لكاملسألة مش ال طريفك ف،رثهما لهإيقتضي 

ى مقتض وأنه ،دلةات األإطالق إىل ضافةفيدل عليه باإل،  وقع التراضي بالديةما يرثان املال لوأوأما 

صلى اهللا (رسول اهللا ن إ :)عليه السالم (عن جعفر، سحاق بن عمارإرواه  ما،  املتقدممجاعواإل، القاعدة

  .)٣(والاألمسائر ك فهي مرياث قبلت دية العمد فصارت ماالًإذا  : قال)عليه وآله

  . دلة األطالقإل، بيت املال أو عاقلته أو ون الدية من القاتلكت أن فرق فيها بني دية الالمث إن إرث 

                                                

. ١ ح٤ الباب ٢٤٣ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(

. ٤ ح١١ الباب ٣٩٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١ ح١٤ الباب ٣٩٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



١٢٥

ن إ :قال ،مما رواه املشايخ الثالثة )عليه السالم(سورة عن احلسن  رواه خصوص ما: ويف الثالث

لطريق ففزعت اى عل ملا هزم طلحة والزبري أقبل الناس منهزمني فمروا بامرأة حامل )عليه السالم(علياً 

 )عليه السالم( ي علفمر ا، مه من بعدهأمث ماتت ، مات حىتمنهم فطرحت ما يف بطنها حياً فاضطرب 

 ىانت حبلكا إ:  فقالوا،فسأهلم عن أمرهم، الطريقى علالطريق وولدها ى عله وهي مطروحة أصحابو

قال ، ابنها مات قبلهان إ  فقيل،فسأهلم أيهما مات قبل صاحبه: قال، ففزعت حني رأت القتال واهلزمية

 الزوج مث ورث، مه ثلث الديةأدية وورث فورثه ثلثي ال، بزوجها أيب الغالم امليتى فدع: )عليه السالم(

ث الزوج رومث ، يتة الباقيوورث قرابة املرأة امل، من املرأة امليتة نصف ثلث الدية اليت ورثتها من ابنها

ائة درهم وورث قرابة املرأة امليتة نصف الدية ملفان ومخسأالدية وهو  من دية امرأته امليتة نصف أيضاً

 ك ذلىدأو: قال، ن هلا ولد غري الذي رمت به حني فزعتكمل ي أنه كوذل، ائة درهمملفان ومخسأوهو 

  . )١(له من بيت مال البصرةك

ى علهما عاقلته أخذ من أو وجد القاتل فإن ،)٢( مسلمئيطل دم امر ال  ألنهكوذل: أقول

  .انت الدية من بيت املالكمل يوجدا  وإن ،تايب القصاص والدياتكور يف كالتفصيل املذ

ترث من  هي ال إذ ،الورثة إىل  القاتل أرضاًإعطاءى علاملرأة ترث ولو وقع التراضي  أن ىخيف وال

  . من ديته فترث مطلقاً أما ،أرض امليت

  

                                                

. ٣ ح١٠ الباب ٣٩٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح٦ الباب ١٠٩ ص١٩ج: وسائل الشيعة )٢(



١٢٦

  

  ))الرق مانع من اإلرث((

  . الرق: اإلرثنع الثالث من موانع املا ):١٩مسألة (

 قمل مينع الولد بر ان الوارث رقاً وله ولد حركولو ، فيمنع يف الوارث واملوروث(: قال يف الشرائع

  . )محه اهللار(المه كآخر ، إىل ) نصيباًستحق العبد بعتقهواحداً مل ي ةكان املستحق للتركذا لو كو، أبيه

  . )١(كيتوارث احلر واململو ال:  قال)عليهما السالم(ا أحدمهعن ،  حممد بن مسلمىفقد رو

  .  مثله)عليه السالم(عن الصادق ، وعن حممد بن محران

  . )٢(ال يرثالعبد :  قال)عليه السالم(عن الصادق ، وعن الفضيل

  .)٣( عبد حراًال يرث:  قال،)عليه السالم(عنه ، وعن عمر بن يزيد

  . غريها من الرواياتإىل 

  

  ))فة الرق يف اإلسالمفلس((

وليس ، ه ملسائل هلا يف احلال احلاضر خارجيةكنتر، موضوع له الرق يف احلال احلاضر الحيث إن و

صلى (ه الرسول كمنا ترإو، سالمن من اإلكنظام الرق مل ي أن يراه بعض املسلمني من أهل السنة  ملاكذل

 أمنا هيإو، سالمهم الذي هو نشر اإل األكويتر هميشتغل بامل أن مل يرد أنه جلان ألكما ك )اهللا عليه وآله

نظام ن إ بل، خالفهى عل والضرورة مجاع مما دل النص واإلكذل فإن ،اًيتدرجيى يلغ حىتلغائه املقدمات إل

ة صانت قوانني ناقكخلت منه  قوانني الغرب ملا أن حىت ضروري يف احلياة سالمجعله اإل ماى علالرق 

 ،ما يف الشيوعيةكسر والبغاء واستغالل الدولة يباحة اخلمر واملإر االستعمار وتقري إىل نقصها بالنسبةك

تقرير قوانني القومية  إىلو، هميلإ أتعاب العمال والفالحني واملثقفني ومن ،ةاليما يف الرأمسكني اليوالرأمس

   ،تاتوريةكوالوطنية والدي

                                                

. ١ ح١٦ الباب ٣٩٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح١٦ الباب ٣٩٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٦ ح١٦ الباب ٤٠٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



١٢٧

يف ، تاتوريةكلتامها ديكو،  الوراثيةوماتكرية واحلكن الدول تقرر االعتراف باالنقالبات العسإف

فصلناه   ملاكوذل، )عليهم السالم(ئمة نبياء واألوعدم اتباع األ، مالها اجلهل مبوازين احلياةأقوانني جائرة 

 أو ،القتل: أمورم أحد عمل ية ين العقليسراء احلرب حسب املوازأ أن  وغريه)الفقه(يف بعض مباحث 

رات االعتقال كمه جعلهم يف معسكويف ح، السجن، أو  بدون الفداءطالقاإل، أو طالقاإلوالفداء 

، ونكميل والفداء ال، ان قساوةكيليق فيما  حيث قتلهم ال، الرق بتقسيمهم بني السادة، أو والنفي

والسجن فيه خطر تنظيم بعضهم ، آمروا من جديدتجيتمعوا وي أن منهى معه خيش أو  بدونهطالقواإل

نظار أ حريام حتت إطالقفالبد من شيء آخر هو ، همإطالقدولة حني الى عللبعض لالنقضاض 

رون قوانني يقر  وال،ريناألمني العامل هذين  يقرر قواناذافلم، وهو خري من القتل ومن السجن، السادة

  . الرق اليت هي أخف وأحسن

 باطلة مل يقررها انت قواننيكلغائهما له إقوانني الرق اليت قاهلا الغرب والشرق قبل  أن كش ال نعم

 سالممل يقرره اإل هميإلويني والعباسيني والعثمانيني ومن األمسلوب أى علالرق  أن ماك،  يف يومسالماإل

 أحكام بني سالم فرق اإلاذامل أنه تاب وغريهكرنا يف بعض مباحث هذا الكوقد ذ، ياميف يوم من األ

  . عادتهإ إىل داعي فال، سالمباحلرب مع اإلطفال وهم مل يذنبوا  يسترق األاذا ومل،الرقيق والسادة

  



١٢٨

  

  ))اللعان مينع اإلرث((

 اللعان سبب لسقوط نسب األول: ةأربعمن لواحق أسباب املنع (: قال يف الشرائع ):٢٠مسألة (

  . ىانته )هال يرثحلق به وورثه الولد وهو أنعم لو اعترف بعد اللعان ، الولد

حيث املنع فيه من  أن ره اجلواهر وغريه منكذ  ملااإلرثانع من مو  ملحقاً الكمنا جعل ذلإ: أقول

بل هو من ، كذلكوليس ولد املالعن ، تقدير حتقق النسبى علالم يف املوانع كوال، قطاع النسبنا

  . جانب بعد قطع الشارع نسبه باللعاناأل

يف   ولذا قال العالمة يف القواعد،اللعان يوجب سقوط النسب يوجب سقوط السبب أن ماكو

  . ىانته )وقع يف املرض وإن  أحد الزوجني صاحبهال يرثاح وكيقطع الننه إ( :اللعان

، األبرجع ن إ دون الولد،  إرث األبوعدم،  قطع النسب والسبب: الثالثةحكاماألى علويدل 

  :  مجلة من الروايات، وعدم اخلالفمجاعاإل إىل ضافةباإل

خيري واحدة من نه إ ،من ماتت زوجته قبل اللعان يف: )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، خرب زيدك

قررت أشئت  وإن ،املرياثى وتعط  الذنب فيقام عليها احلدكلزمت نفسأشئت ن إ يقال له، اثنتني

  . )١(ك وال مرياث ليكإلقرابتها  دىنأفالعنت 

رياث قام الرجل من أهلها مقامها أخذ من إ :)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب أيب بصري

  . )٢(زوجها

                                                

. ٣٠٣ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح١٥ الباب ٦٠٨ ص١٥ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣٠٢ ص٢ج: التهذيب، ١ ح١٥ الباب ٦٠٨ ص١٥ج: وسائل الشيعة )٢(



١٢٩

سألته عن املالعنة اليت يقذفها زوجها :  يف حديث قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن احلليب

عليه (فقال ، ذب نفسهكالولد ولدي وي :كمث يقول بعد ذل، من ولدها فيالعنها ويفارقها يوينتف

، وليس له مرياث، دع ولدهأوال ، دعاه إذا هإليين أرده إوأما الولد ف، إليهترجع  املرأة فالأما  :)السالم

ال ه يرثونه و فإن أخوالمل يدعه أبوه فإن ،هخوالون مرياثه ألكيو، نباال األب ال يرث واألبن باالويرث 

  . )١(دعاه أحد ابن الزانية جلد احلد فإن ،هميرث

مه أانت ك فإن ،مهمرياث ولد املالعنة ألن إ : قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن زرارة

  . )٢(هخوالمه ألأقرب الناس عن فأل، ليست حبية

من  إىل يف املرأة يالعنها زوجها ويفرق بينهما، )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن أيب بصري

  . )٣(مهأإىل :  قال،ينسب ولدها

  . غريهاإىل 

  . منه ذا القدر يتفكتابه نكحمل حبث اللعان حيث إن و

 إالّ حلق به دون آبائه وأقاربه مع عدم اعترافهم بهأاعترف به بعد اللعان  فإن :اعد قالالقومث إن 

  .ه والوصية هلمأوالدى علويدخل يف الوقف ، إليهبالنسبة 

ما ك، ىوقف وأوص ولده دخل يف ما أنه باعترافه أنه وجه الدخول يف الوقف والوصية: أقول

ى مقتضان ك كقامت البينة بذل أو اذبك وأنه ه ولدهبأن علمنا أنه إذا ماك، اتطالقيقتضيه اإل

ناه ونذره وشرطه وعهده كالالزم دخول الولد يف عمراه ورقباه وس أن ماك، ات دخوله فيهماطالقاإل

  . واهللا سبحانه العامل، وميينه

  

                                                

. ١ ح٢٣٥ ص٤ج: الفقيه، ١٣ ح٣٤٢ ص٩ج: التهذيب )١(

. ٢ ح١٦٠ ص٧ج: الفقيه، ٢ ح١ الباب ٥٥٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٣٠٢ ص٢ج: التهذيب، ٢ ح١٤ الباب ٦٠٨ ص١٥ج: وسائل الشيعة )٣(



١٣٠

  

  ))الغائب ال تقسم تركته((

الغائب غيبة منقطعة ( :إلرثامن لواحق أسباب املنع عن ) الثاين(: قال يف الشرائع ):٢١مسألة (

لورثته ( بتحقق موته) مكها غالباً فيحإلييعيش مثله  قضي مدة النت أو يتحقق موته حىتيورث  ال

وارثه  إىل يدفع ماله: وقيل، يورث بعد انقضاء عشر سنني من غيبته: وقيل، مكاملوجودين يف وقت احل

  . ىانته ) أوىلاألولامللّي و

  : سةره مجع مخكا ذمك، قوال يف املسألةواأل

عن اخلالف واملبسوط والقاضي وابن محزة واحللي والفاضل  يكوهو احمل، اره احملققخت اما: األول

 كوعن الروضة واملسال، األوىلوالنراقي ، وأحوط وىلأوالتنقيح جعله ، كعة واملسالم والل،تبهك أكثريف 

  . املشهورنه إ ايةفكواملفاتيح وال

مل أعثر  ويف املستند،  نقله احملقق والعالمة والشهيد،د انقضاء عشر سننيوهو التوريث بع: الثاين

  . قائلهى عل

  .منقول عن املفيد، وارثه امللّي إىل وهو الدفع: الثالث

 أو ان خربه منقطعاً لغيبةكن إ عشر سنني مث يقسم من غري طلب إىل نه حيبسأالتفصيل ب: والرابع

 يمضى فك، هأكثر أو ان فيهمكوقتل من  ر قد شهرت هزميتهكان فقده يف عسكولو ، ونه مأسوراًكل

  . سننيأربع

، مل يوجد قسم ماله بني ورثته فإن ،األرضل ك سنني ويطلب يف أربعحيبس ماله نه إ :واخلامس

،  وقرره يف الدروس والروضة،البأس عنه يف املختلفى  ونف،ما عن الصدوق والسيد واحلليب وابن زهرةك

عليه ى  وادع،فايةكاره يف الختاو، قوالسيد األنه إ :وقال يف املفاتيح وشرحه، كلواستوجهه يف املسا

  اره ختاوقد ، ذا يف املستندك ، يف االنتصار والغنيةمجاعاإل



١٣١

  .هو

 السيد إمجاع وجعل هو ،نيخرأاملت خريأمجلة من متإليه ومال ، اره يف الرياضختاويف اجلواهر 

  . عرض عنهأمث  وابن زهرة احلجة

  

  ))أدلة القول األول((

 أصالةو، يقطع باملوت أن  إىل بقاء احلياةأصالةمثل ، صولباأل: ولفقد استدل لأل، انكيف كو

 األصلى لو جر أنه ىخيف ن الكل، الوارث إىل  عدم االنتقالأصالةو، عصمة مال الغري عن التصرف

  . ن جماليخر مل يبق لآلاألول

  : وجبملة من الروايات

 ،نا جالسأ و)عليه السالم(براهيم إ أبا عورسأل خطاب األ:  قال،ن ساملمثل صحيح هشام ب

 قال ،جره شيء فال نعرف له وارثاًأله من  يجرة فقدناه وبقان عند أيب أجري يعمل عنده باألكنه إ :فقال

، ادوأع:  قال،نيكمسا: )عليه السالم(فقال : قال، قد طلبناه فلم جنده: قال، فاطلبوه: )عليه السالم(

 كحدث ب فإن ،جييء له طالب حىت كسبيل مالكال فهو إقدرت عليه و فإن ،اطلب واجهد: قال

  . )١(إليهيدفع  أن جاء طالبن إ وص بهأحدث ف

، رجل حق ففقدهى علان له كيف رجل  ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن معاوية بن وهب

عليه ( قال ،نسباً وال ولداً  يعرف له وارثاً والوال،  هو أم ميتي أحييدر وال، ين يطلبهأ يوال يدر

  . )٢(اطلبه:  قال، قد طال أفاتصدق بهكذل فإن :قال، اطلب: )السالم

  . للوارثى يعط وال ان له وارث يطلب صاحب املالك أنه وإن ن املستفاد منهإف

  : )عليه السالم(عبد صاحل  إىل تبتك:  قال،وعن اهليثم بن أيب روح صاحب اخلان

                                                

. ١ ح٦ الباب ٥٨٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح٦ الباب ٥٣٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



١٣٢

 ىفيبق، ورثته أعرف بالده وال تقبل الفنادق فيرتل عندي الرجل فيموت فجأة وال أعرفه والأين إ

  . )١(حالهى عله كاتر: )عليه السالم( قال ، املالكوملن ذل يف أصنع بهك، املال عندي

ما كالظاهر  ألن ،حنن فيه  وهو غري ما،يعرف له وارث من ال الرواية بأا يفى علل كيستش وال

ولعل املراد ، بني املرياث وبني غريه من احلقوق عدم الفرق )رمحه اهللا(ردبيلي استظهره اجلواهر تبعاً لأل

 املراد جواز تصرفه فيه من جهة، أو حيفظ املالما ك لزوم حفظه كسبيل مالك: )عليه السالم(من قوله 

  . دلةهو خالف األو، جرة هدر لعمل املسلمأاحلفظ بدون  إذ ،جرةأحفظه يف قبال أن 

 أليب انك: فقال، نا حاضرأ و)عليه السالم(عبد اهللا  أبا عورسأل حفص األ:  قال،ومثله خرب هشام

 قال ،يف أصنعك كوقد ضقت بذل، قرابةً جري فلم يدع وارثاً وال األكان له عنده شيء فهلكجري وأ

سبيل كهو : قال،  ذرعاًكلين ضقت بذإ: فقلت،  رأيك املساكنينيكاملسا كرأي: )عليه السالم(

  . )٢(تهيأعطجاء طالبه  فإن ،كمال

يف  ألن ،ما نقدين يستأجرها ويتاجرلاكيتاجر به  أو الداركان مما يستأجر ك إذا وهل: أقول

حيث  نسانإ غصب دار ذا إمثل ما وأنه ،كرمبا يقال بذل، وارثاً أو انكموروثاً ، ضراراً باملؤمنإ كالتر

، ان له ربح عرفاًك إذا د ربح النقإعطاءما يلزم ك،  املنفعة)ىعل( لشمول دليل ،جراأ إعطاءيلزم عليه 

 موزعاً بني ، الربحهمخس أي ،وربح العامل به مائة مثالً، ان رحبه املضاريب مائةك اجتر بألف دينار إذا مثالً

   فإذا ،فرضاً النصفى علالنقد واملال 

                                                

. ٣ ح٦ الباب ٥٣٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١٠ ح٦ الباب ٥٨٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



١٣٣

يقرره  ضراراً الإون عدم الضمان كو دلياى علف، مائةه بقدر كضر مبالأ أنه ان معناهكغصبه 

ان الالزم ك، ه جماناًء مل يبح صاحبه بقانسانإان املال بيد ك فإذا، يقتضيان ضمان الغاصب، الشارع

بل ، )عليه السالم( الرضا اإلمامما يف حديث كان فيه فساد املال ك  ما ألنه،وليس هذا رباً،  رحبهإعطاء

 ومن جهة، القواعد االقتصاديةى مقتض أنه  إىلمضافاً، ركذ ل من جهة ماكنه مشكل، عدمه فساد املال

  . مل أجدهم صرحوا ذه املسألة وإن ،لمامكيستفاد من  يقولون به حسب ما الفقهاء الأن 

عدم التعويض يف غري  ألن ،ن قاصراًكمل ي إذا فالظاهر الضمان، الدار أو أما يف الترتل لقيمة النقد

، صارت قوته الشرائية مخسني ي بقفإذا ان النقد قوته الشرائية مائةك فإذا، انة الشرعيةاألم خيانة بالقصور

  .  يف الدار وغريمهاكذلكو، ان الالزم تبديله مبا يبقي القيمة مائةك

مثال هذه املسألة يف القرض واملهر وتعرضنا أل، روا مسألة اجلمد يف الصيف ويف الشتاءكوقد ذ

  .  وغريه)االقتصاد :الفقه(ها يف والوقف وغري

  . األول والنص دليل هذا القول األصلفما تقدم من ، انكيف كو

  

  ))أدلة القول الثاين((

 أبا سألت:  قال،فمستنده صحيح ابن مهزيار، أما القول الثاين وهو التوريث بعد عشر سنوات

، رأةماالن بالبحر وماتت باالب فغا، ان هلا ابن وابنةكانت المرأة وك عن دار )عليه السالم(جعفر 

دار رجل من  إىل وبقيت قطعة، شقاصاً منهاأوباعت ، انت صريت هذه الدار هلاكمها أ أن فادعت ابنتها

ن بلالوليس يعرف ، هاؤ له شراحيل ال أن يتخوف من ن ومابااليشتريها لغيبة  أن رهك وهو يابناأصح

  ينتظر من غيبته : فقال، ثريةكمنذ سنني  : قال،م غابك ومنذ: )عليه السالم( فقال ،خرب



١٣٤

 :)عليه السالم( قال ،هاؤانتظر غيبته عشر سنني حيل شرا إذا :فقال، عشر سنني مث يشتري

نعم)١( .  

م مال الغائب كبيع احلا  جلواز،م مبوتهكيلزم من جواز البيع بعد عشر سنني احل ال: قال يف الوسائل

 مل  ألنه،مردد يف املسألة أنه وظاهر عنوان الوسائل للباب، لمائنا مجاعة من عكر ذلكذ، مع املصلحة

ال مل ينتظر عشر إو، من باب حجية يد البنت أنه ال، كذلكم كاحل أن وظاهر احلديث، يفت فيه بشيء

  .  يف بيع مال الغائب ملصلحةاإلمامذن من  إال مكح أنه الظاهر أن ماك، اطياالحتولو من باب ، سنوات

يلزم من جواز بيع حصة من الدار بعد العشر  النه إ( :وجه النظر يف قول املستند  يظهركوبذل

ون جتويز بيعها الدعاء البنت هلا مع عدم ظهور منازع يف عشر كي أن جلواز، ته بعدهكجواز تقسيم تر

والتأخري عشر سنني ، حجتهى علبقي الغائب  وإن ،ك البيع لذلون تسويغكي أن نكفيم، سنني

 أو ،ن مفقوداًكمل ي وإن ها صاحبها يف هذه املدة يزول حقه عنهاك اليت تراألرضن أل أو ،طايحتلال

  . المهكآخر ، إىل )ما قاله املفيدك، ون مثنها للمفقودكون بيعها لصوا من الفساد فيكي

  .  العقلية ال الظواهر اللفظيةدلةانات احملتملة تضر األكم فإن اإل، خالف الظاهركل ذلكإذ 

  

  )) والرابعلة القول الثالثأد((

: قال، )عليه السالم( األولعن أيب احلسن ، سحاق بن عمارإفقد استدل له مبوثق : وأما الثالث

  ، ين هوأفلم يدر  ان له ولد فغاب بعض ولدهكسألته عن رجل 

                                                

. ٧ ح٦ الباب ٥٨٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



١٣٥

:  قلت،جييء حىتيعزل :  قال،فأي شيء يصنع مبرياث الرجل الغائب من أبيه، ومات الرجل

حيول عليه احلول يف  حىت، ال:  قال،يهك جاء يزفإذا:  قلت،جييء حىت، ال:  قال،اةكله زماى علف

 هو جاء فإذا، ان ورثة الرجل مالء مباله اقتسموه بينهمكن إ : قالئ،فقد الرجل فلم جي: فقلت، يده

  . )١(ردوه عليه

  .خرى األتهوقريبة منها موثق

  . ر ظهر وجه القول الرابعكومبا ذ

  

  ))دلة القول اخلامسأ((

: )عليه السالم(احلسن  أبو قال يل: قال، سحاق بن عمارإفيدل عليه موثق : أما القول اخلامس

 مث يقسم  سننيأربعاملفقود يتربص مباله)٢( .  

يطلب يف  الورثة قدر ماى علاملفقود حيبس ماله :  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، ومساعة

ولده ى علنفق أان له ولد حبس املال وك فإن ،مل يقدر عليه قسم ماله بني الورثةإن  ف، سننيأربع األرض

  . )٣( سننيربع األكتل

وهذا أخص مطلقاً ، ليةفضسبيل األى عل األوىل جعل أربعاجلمع بني رواييت عشر و أن خيفى وال

انوا مالًء قسم بينهم قبل ك فإن  يئس منهفإذا، ربعمما يوجب ختصيصها بالتقسيم قبل األ، من رواية امللّي

 أخبار ويؤيده ،رد عليه حال أي ىعل  جاءفإذا،  سنني مث قسم بينهمأربع إىل الّ انتظروهإ و،ربعاأل

ان املال يف ك ما يستفاد عرفاً منه ماك، ةءبل اشتراط املال،  سنواتأربعالفحص عن زوج املرأة املفقود 

  . معرض التلف

  .  مبال الغائبكيضر ذل ال إذ ،ل ولد داراًكيعطي  أن  جازانت داران وله ولدانك إذا أما

                                                

. ٨ ح٦ الباب ٥٨٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٥ ح٦ الباب ٥٨٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٩ ح٦ الباب ٥٨٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



١٣٦

 فيأيت ،نان من دفعهكيتم ه من غريها ومها الؤن استيفاكجيار ميإان هلا ك إذا الم فيماكيأيت ال نعم

  . ةء شرط املالأيضاً

ل  فجعل اجلواهر القو،ربع من مقاومة روايات األاألولن دليل القول كيتم ال أنه ومبا تقدم يظهر

 القطعية صول املوهومة املعارضة لألخباروال املعصومة باألاألمى علوأبعد من التهجم  وأحوط  أوىلاألول

  .غري ظاهر الوجه، كاملؤيدة بالنصوص الواردة يف جمهول املال

  .  بترجيح لزوماألوللعدم ترجيحه للقول  األوىلولعل احملقق عرب ب

 إىل تبتك:  قال،ورواية يونس عن صاحب اخلان، مقدتمثل خرب معاوية امل  التصدقأخباروأما 

نا صاحب أ و)يب: ون درمهاًأربع(ة دراهم أربعتا درهم وائلقد وقعت عندي م: )عليه السالم(عبد صاحل 

 ،رعاًذأصنع ا فقد ضقت ا   وما،عالمي حاهلاإ يف كفرأي، ومل أعرف له ورثة ومات صاحبها، فندق

  . )١(خيرج حىت  قليالً قليالًخرجها صدقةأاعمل فيها و: تبكف

  . )٢( اجلهد فتصدق اكمل جتد له وارثاً وعرف اهللا منن إ :يرو، ومرسلة الصدوق

التصدق ى علدل   وما،الوارثى علمورد رجاء العثور ى علعدم الصدقة ى علدل  فالالزم محل ما

  . )٣(هد اجلكعرف اهللا من: )عليه السالم( ويؤيده قوله ،مورد عدم الرجاءى عل

   إذا قلية التصدقأان الظهور مما يوجب كمإجل فأل، أما التصدق قليال قليال

                                                

. ٣ ح٦ الباب ٥٨٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٥ ح٢٤١ ص٤ج: الفقيه، ١١ ح٦ الباب ٥٨٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١١ ح٦ الباب ٥٨٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



١٣٧

  . الم يف التوريث من املفقودكهذا بعض ال، ثناءظهر يف األ

يعلم موته  حىتاملختار وقف نصيبه من املرياث ن إ( :شف اللثامكففي ، وأما توريثه من امليت

 أنه علم وإن ،بان حياً أخذه فإن ،ةك وتقسم باقي التر،ا عادةيعيش مثله فيه مدة ال يمض، أو بالبينة

 املدة كجهل احلال بعد التربص تل علم موته قبله أو وإن ،ورثته إىل مات بعد موت املورث دفع نصيبه

  . ىانته )األولسائر ورثة  إىل دفع

 أنه ستصحاب حياتهم باك باقي أمواله ضرورة اقتضاء احلجه معاملتهتبأن امل(: عليه اجلواهرل كوأش

يوقف  أنه ال، موالهأتصرفه يف غريه من ك ويتصرف به الويل الشرعي زوجته منه مثالًى علماله فينفق 

  . ىانته )وحيبس

لو مات من يرثه غائب (: حيث قال، شف اللثامكوافق املستند  وإن ،القاعدةى مقتضوهذا هو 

 )هورثة مورث إىل  وقبله رد،ورثته إىل ثه دفعميتاً بعد موت مور أو ،بان حياً أخذه فإن ،عزل نصيبه

  . ىانته

  

  ))الطلب شرط يف التقسيم((

 فال يصح التقسيم،  سننيأربعيف تقسيم املال بعد  يلزم الطلب املوجب لظهور العدم أنه مث الظاهر

م مبجرد تقسيالثناء جاز طلب يف األ إذا نكل، بعده أو ربعثناء األأب يف لان الطكسواء ، بعد الطلبإالّ 

  .بعد الطلب إالّ ال مل جيز التقسيمإ و،ربعانتهاء األ

 هو كوذل،  فقطربعفاية التقسيم مبجرد انقضاء األك وعدم ،الطلبى عل مجاعوقد ادعي اإل

 املستند شكالوجه إل  فال،مقيدة خرىاأل أن الّإانت مطلقة ك وإن أحد املوثقتني فإن ،القاعدةى مقتض

غري ، صولأصله يف األى علفادة اللزوم والوجوب بناًء إى علة اخلربية القاصرة القيد باجلمل أن فيه حبجة

   الظاهر من اللفظ صولاملعروف يف األ أن بعد، ظاهر الوجه



١٣٨

  .راألمون أقل من كت اللزوم الى علن أدل كمل تن إ ن اجلملة اخلربيةأ

ر األمف،  حيدده الشارع موضوع عريف مل ألنه،شدة والطلب بالقدر املتعارف من دون مساحمة وال

ى عليعتمد  حىتون ثقة كي أن م يلزمك والطالب من قبل احلا،سائر املوضوعاتكالعرف  إىل ولكمو

  .  املنصرف من الدليل فإنه،قوله

 طريقي ال ما يستفاد عرفاً من النصك  ألنه،ر مقطوع عدم احلصول مل يلزم الطلباألمان كمث إن 

  . موضوعية له

  . فغري ظاهر الوجه، طلب بلزوم الظن باحلصول لوأما قول املستند 

  

  ))إذا مل ميكن الطلب((

 إىل ن الوصولكمي عداء مبا الأخذ أسرياً عند األ إذا ماك، ن الطلبك مل ميفإذا، حال أي ىعلو

  . يف تقسيم مالهربعفت األكسقط الطلب و،  مثالً)مثلث برمودا(فقد يف ، أو خربه

 جل عقوبتهم ألكان جمرماً طلبه احلاك إذا ماك، مر آخربل أل هجل تقسيم مالأل ولو طلب ال

 ماك، ان الطلب حراماًك وإن بل، ما يستفاد من الظاهر طريقي فال خصوصية للقصدكر  إذ األم،ىفك

  . الطلبكجمال بعد ذل م بأن الكن احلاأطلبه من يريد قتله ظلماً مما اطمإذا 

  

  ))فروع((

  .ى النص والفتوطالق إل،بقي الرجاء وإن بل يقسم ماله، أس بعد الطلبإلي إىل مث ال حاجة

احلج والصيام كواب األبل ك يف دلةا املنصرفة من األ أل،مشسية رية المالسنني ق أن والظاهر

ا  أل،اة الغالت وحنوهاك زكخرج من ذل نعم، أس والبلوغ وغريهااليد والوفيات والعادة واليواملو

  .وغريهتاب احلجر كسألة يف رنا املكذ وقد، ون بالشمسكت

،  سنواتأربعنصف شوال بعد  إىل ىفك من نصف شوال أبل لو ابتد، شهراأل إىل حاجة وال

  .  النص الشامل لهطالقإل
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بل ، مكتأجيل احلا أو  التربص من حني طلب الوارثأجعل مبد إىل حاجة وال(: قال يف املستند

  . رهكما ذكوهو  ،ىانته ) سننيلصدق احلبس، في مضي هذه املدة من حني الفقدكي

به املستند  ما أفىتك ،ملا تقدم نكمأ طلب فيما ،ن الطلب يف بعض النواحي دون بعضكمأولو 

  .أيضاً

 ذا لوكو، يتربص يف الباقي منها من غري طلب ،ربعولو حصل الفراغ منه فيما دون األ: مث قال

  . ربعثناء األأأس يف يالحصل 

ن إ  فال يقال،رار الطلبك مث حصل الرجاء مل يبعد تربعمل ينته األطلب ويئس و أما إذا :أقول

  . ما عرفتك ر طريقي ألن األم،طاعةر سقط باإلاألم

،  الناحية فقطكان الطلب يف تلك، ان الفقد يف ناحية خاصة مما مل حيتمل وجوده يف غريهاكولو 

  . فقودج امل الواردة يف طلب الزوخبارأنس له باألواست، به املستند ما أفىتك

 يلاالو إىل رفعت أمرهافإن  :قال أن  إىل،مرأتهايف يصنع بكعن املفقود ، مثل صحيحة العجلي

  . )١(احلديث خرب عنه حبياة فإن ،فيسأل عنه الصقع الذي فقد فيه إىل تبكمث ي،  سننيأربعجلها أ

وجه  ال فالإو،  مثالًفرك أنه علم إذا ماك، ال يرث أنه مل يعلم إذا منا هوإالطلب  أن ىوالخيف

 سم الولد الوالد مثالً إذا كذلكو، كن وجه لذلكرث مل ي إفحيث ال اإلرثعطائه الطلب إل إذ ،للطلب

  . القاتلال يرثحيث ، كمث هرب ومات بذل

عة والتلفرة والصحف واالستخبار بواسطة ذان االستعالم بواسطة اإلكزمان حيث مي األهويف هذ

   إىل راألماج حيت ي الكي والالسلكالسل

                                                

. ١٧٩ ص٢ج: الفقيه، ١ ح٢٢ الباب ٣٨٩ ص١٥ج: وسائل الشيعة )١(
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الناحية  إىل تبك ي:ولذا ورد يف حديث املفقود، رسال طريقياإل أن  لوضوح،رسال لالستفساراإل

  . اليت هو غاب فيها

ل بيت بيت فيها ك الناحية عن كيلزم السؤال يف تل ذا الكو(:  مث قال، املستندكمبثل ذل وقد أفىت

  . كذلكهو ، ىانته ) الناحيةكلب يف تليصدق عليه الط ما يفكبل ي، ل زواية وجبل وقريةكو

أمثال هذه  أن  من، احتماالن،في فحصهم بأنفسهمكي أو ،مكاحلا إىل راألموهل يشترط رفع 

 إطالقبل ، كذلى علومن عدم الدليل ، ملا يتعقب مثلها من املنازعات وحنوها، مكون مرتبطة باحلاؤالش

  . قربو األوهذا ه، مكان بدون مراجعة احلاك شامل ملا دلةاأل

، العدول إىل  وبدونه،انكماإلمع إليه حوط الرجوع واأل األوىل نعم:  مث قال،أيضاًاره املستند ختاو

  .  باطالعهكوحصول ذل، العدلأو 

ان كإ :)عليه السالم(والعدل لقوله ، تقان ولإل،مكم املرجع عند فقد احلا أل،العدول: أقول

فاية الثقة لنص بعض الروايات ك كرنا هناختا وإن ،آت هنامناطه حيث إن   ومثل عبد احلميدكمثل

  . كبذل

املوثقة حيث إن و، من حني الطلب ال،  سنني من حني الغيبةأربعالصرب  األوىلظاهر املوثقة مث إن 

  . األوىل طالقون مقيدة إلكت أن نكمي ال الثانية جمملة من هذا احليث

 طلب كن هناكمل ين إ  حني الفقد مطلقاًربعأل اأمبد( :تفصيل املستند بقوله أن ومنه يعلم

  . غري ظاهر الوجه، ىانته )ربعوحني الشروع يف صورة لزوم الطلب ليصدق الطلب يف األ، طالقلإل
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 ومن حصة ،ان الوارث مفقوداًك من حصة املفقود يف ما أو ،وهل مصارف الطلب من بيت املال

هو ملصاحل املسلمني بيت املال الذي ى علوجه حلمله  ال إذ ،يبعد الثاين  ال،ان املورث مفقوداًكاجلميع لو 

  .  هلادمور اليت ال

مؤنة ال جيوز أخذها من مال املفقود  إىل لو احتاج الطلب(: وجه النظر يف قول املستند ومنه يعلم

  . ىانته )طالبهى علبل هو ، صللأل

ان الطلب كولو ، كذلى علدليل  ال إذ ،ل مال املفقود مل يطلبكصرف  إىل ولو احتاج الطلب

ان فيه ك إذا جائز أنه  الظاهر،ك من مصرفه هل جيوز ذلأكثر ى واقتضعة مثالًذام بسبب اإلكبيد احلا

  . وحينئذ يؤخذ من مال املفقود مورثاً ووارثاً، املصلحة

ة كالتر مل جنده مبا أوجب تقسيم وإن ، خرج مصرف الطلب من أمواله،طلبناه ووجدناه إذا مث

  .وجه له ال إذ ،بالتساوي ن اجلميع بالنسبة الخرج م

 إىل يرجعوا إالّ أن ،ليفهكتى علل ك عمل ،كش أو ،ولو قطع بعض الورثة باملوت وبعضهم باحلياة

ان للمفقود واجب النفقة حياً والوارث ميتاً صرف ك وإذا، مكفالعمل حسب اجتهاد احلا، مكاحلا

ل ى كعل لواجيب النفقة  ألنه،ريناألم أحد ىيتعد بقدر ال مل يظهر موته وحياته ومل يطلب وإن ،عليهم

  . حال

ى علنفاق املال إوقد تقدم يف موثقة مساعة ، مكال احلاإان وكن إ ون بإذن الويلكي أن نعم يلزم

  .ولده

حيث إنه ، الولد والده مساً يعلم بأنه ميوت بهى أعط إذا ماك، ميتاً ان واجب الفقة حياً الكوإن 

  . ل حالى كعله ؤعطاإن كمل مي،  مات مل يرثهوإذالنفقة عليه حياً واجب ا

  ، ان االستصحاب جارياًك إذا عطائه النفقةيصح استصحاب حياته إل نعم
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ه ؤعطاإن ك مل مي، فيه مانع عن االستصحابكالشن إ وقلنا، مثالً يقتضاً يف املكان شك إذا أما

  .النفقة

نفاق عليه ن اإلكمي ال، ابن العمكواجب النفقة حياً  ان وارثاً ميتاً الك ذا إحال ما ومنه يعلم

  .لو فرض عدم جريان استصحاب احلياة حىتصل لأل

 بعد فجاء، الطلب إىل حيتاج بدونه فيما ال، أو  مع الطلبربعة بعد األكلو قسمت الترمث إنه 

 الشارع الم كون التقسيم حبكو،  وحنومهاديالى علو تلفأمن لقاعدة  فالظاهر الضمان، كذل

 أباح ذا إمثل ما، عدم الضمانى عل كوال داللة يف ذل، الشارع أباح التقسيم ألن ،يوجب عدم الضمان

وأباح الشارع تزويج املرأة اليت ، خطأأن إ عدم ضمان الطبيبى عليدل   ال فإنه،الشارع تطبيب املريض

غري ، إىل الة الزوجرج عن حب تبني االشتباه مل ختفإذا، فسخ زوجها أو موت أو قامت الشهود بطالق

  . كذل

بل ، ن عني املال باقيةكمل ين إ نهأ ب:وجه النظر يف قول املستند يف مفروض املسألة  يظهركوبذل

بدلوا العني ن إ ذاكو.  عدم الضماناألصلو تالف بإذن الشارعإ  ألنه،تسلط له عليهم فال، أتلفته الورثة

 بعضاً أو الًكانت العني باقية ك وإن ،عيان الباقية األكتلى لع عدم تسلّطه صالة أل،خر باقيةأبأعيان 

عموم ى مقتض إالّ أن املتبادر من التقسيم للورثةحيث إنه ، ها للوارثكان متليك وإن التقسيمى مقتضف

  . ملخصاًى انته ،سحاق لزوم الردإموثقيت 

 الظاهر من  ألنه،كة قبل ذلالورث  الربعالذي يقسم عليهم هو الورثة حني انقضاء األ أن مث الظاهر

ولو ، ىأعطبعده   الربعان حمجوباً قبل األك أو ن وارثاًكفلو مل ي،  صرح املستندكوبذل ،ىالنص والفتو

  بدون  أو ان وراثاًك
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  .  مل يعطكذلكن ك مل يربع وبعد األربعحاجب قبل األ

 فإذا، اإلرثحنوه يف  أو غرقا إذا ماك مكان احلك والوالد وطلبا فلم يعثر عليهما األبولو فقد 

د العلم عب إالّ جتز القسمة انه ملكمإولو مل يطلب مع ، ما تقضيه القاعدةكعمل  اخلالف كتبني بعد ذل

والتقسيم بني الورثة حني ،  املستند أفىتك وبذل،باملوت حسب املوازين العادية حلصول شرط القسمة

  .  سنواتأربعالعلم باملوت ال بعد 

عند  غري صحيح ،عند بعضهمصحيحاً م كان احلاك، أو نيآخرعند  ال  بعضهمولو طلب ثقة عند

  . ليفهكل بتك عمل ،نيآخر

 ألن ،ما يطلبه العادلك طلب إذا  الظاهر االعتبار،فهل يعترب طلبه أم ال، م جائراًكان احلاكولو 

القول باشتراط ى عل اريختمع اال أما ، هذا مع االضطرار،سابقاًإليه ما أملعنا ك، وقد حصل ر طريقياألم

اعتبار  حيث ال قامت البينة عنده إذا ماكالشارع مل يعتربه فهو  إذ ،عملهى علل االعتماد كفيش ،مكاحلا

  . مه التابع هلاكا وال حب

خيتلف ، يطلب أن املختار بدونى عل، أو األولالقول ى عليعيش مثله غالباً  انقضاء زمان المث إن 

ان ك إذا يعيش مثله عشر سنوات  الفالذي عمره مائة مثالً، زجةاألمنة وكماألزمنة والف األختاحسب 

ون العلم باملوت أبعد من العلم باملوت يف املدينة كعمار الناس فيها يأويف املدينة اليت تطول ، منهد اجلسم

  .القصرية العمر أو املتوسطة

 مبقدار ستة أشهر مثالً إالّ ول عمرهعدم طى علطباء  مما أمجع األان مريضاً بالسرطان مثالًك إذا مث

  وقد ، ا منصرفة عن مثله فإ ليست فيهدلةواأل،  للعلم العادي مبوته،مل يطلب وإن كذلى فك
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ن حيث عرفت املختار كل، حني الغيبة نه وقت التولد الأ تقدير العمر العادي بأروا مسألة مبدكذ

  . عاملواهللا سبحانه ال، مثل هذه التدقيقات إىل حاجة فال

اة من كيتعلق مباله الز  وال،ميت أنه احتمل وإن يكاة زكتعلق مباله الز إذا الغائب املفقودمث إن 

 موته قبل كتبني بعد ذل فإن ، بقائه حياًصالة ألك وذل،ل وارث بقدر النصابكجهة عدم بلوغ نصيب 

 وإن ،يس الورثةكمن خذ ذهب اآل انت تالفة مع غرورك وإن ،انت العني باقية استرجعتكالتعلق و

  . ان بدون غرره استرجعتك

  . من غره إىل املغرور يرجعفلقاعدة : األولأما 

خذ ان اآلك وإن ،ن خمصصكمل ي أن بعد أشبه  ومادلياى علقاعدة ى مقتضنه فأل: وأما الثاين

أشبه  ما أو مدرسة أو ان صنع بالعني مسجدك وإن ، مل يتلف بعد ألنه،بغريها استرجع البدل بدل العني

  .ينعقد الوقف مبال الغري اة فالك تبني بطالن الز ألنه،أيضاًوقاف استرجع من األ

صة لسائر مات قبل املورث فاحل أنه هل الهيظهر ح حىت حصته كان الوارث غائباً وترك وإذا

 ورثتهى عل أنه وقد يظهر، هسسائر الورثة مخى عل أن  فقد يظهر،ة لورثة الغائبصبعده فاحل أو ،الورثة

  . ريناألمبتبني أحد 

، أيضاًاته كزى تعط أنه ماك، حاباً لبقاء حياتهللغائب الوارث استصالنفقة  نفقة واجيب ىتعط نعم

  .اة حال السابقكز يأعط وحال ما

 ،نثىر واألكالذ ينصفى للخنث أن ىمن يرى على خنث أو أنثى أو رك مل يعلم هل الغائب ذوإذا

، الورثة إىل  لعدم العلم بأن الزائد انتقلكثرنصيب األ أو ، عدم الزيادةصالةألقل فهل يعزل له نصيب األ

القاعدة ى مقتض،  احتماالت،ل من الورثة ومن الغائب معارضكحيث حرمان ، بينهما لقاعدة العدلأو 

  اط حتيواال، األول
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لو احتمل أنه  رين مما يوجبكروا يف احلمل عزل نصيب ذكبل ذ، وقاعدة العدل الثالث، يف الثاين

  . تعدد الغائب عزل بقدر املتعدد

ى عل أنه  وهل،ومل يعلم هل ولد له مولود أم ال،  الذي مات يف بالد بعيدةاألبتزوج  إذا ماك

 من كغري ذل إىل ،علم الوالدة ومل يعلم هل حي من ولد أم مات أو ،متعدد أو تقدير الوالدة واحد

املرجع فيها قاعدة  أن رراًكوقد عرفت م، اتيالا م أل، فيهايبعد جريان قاعدة العدل الفروع اليت ال

  . العدل

ا ملصلحة  ألمالهى علهل   ومؤنة احلفظ،ه حيفظؤمال الوارث الغائب الذي حيتمل بقامث إن 

ظهر ميتاً  وإن ،مالهى علانت كظهر حياً ن إ يفصل بأنه أو ،نهوا من شؤ ألبيت املالى عل أو ،الغائب

 ال أنه مع، وجه خلروجها عن سائر الورثة ال إذ ،بيت املالى علون املؤنة كسائر الورثة تحيث املال ل

  . وهذا التفصيل غري بعيد،  املال الذي هلم بتوهم وجود وارث آخركحة هلم يف حفظ ذللمص

عدول  أو ،م الشرعيكفعله احلا إذا يصح ان يف الورثة غائب منقطعك إذا التقسيم ملال امليتمث إن 

ملا ، ينفع تقسيم فاسق ال أو ونوا ثقاتكي أن ال فتقسيم الورثة بدونإ و،مكن حاكمل ي إذا ؤمننيامل

يصح التقسيم  وحيث طرف غائب ال، طراف األىرض إىل اج التقسيميحتة من اكتاب الشركروه يف كذ

  . ل واحد آثار احلصةكحصة ى عليترتب  وال

ن إ ألنه ،صح التقسيم، نكمل ي إذا نه يقسم بالوراثةقال بأ ان الوارث الغائب قبل غيبتهك إذا نعم

 إالّ يصح التقسيم ال حىت آخر يف املال كن شريكن حياً مل يكمل ي وإن ،ان حياً فقد أجاز القسمةك

  .برضاه

   مكاحلاى عل أن والظاهر
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  . ما جيب عليه حفظ ماله عن السقوطك، اته عن الترتليحفظ مال الوارث احملتمل ح مينهأأو 

، انت دوراًك فإذا، اجلمهورية إىل السقوط لتبدل الدولةى علية مشرفة كانت نقوداً ملك إذا امك

،  قيم ألنه،هما مثالًإليم هلا كلزم تبديل احلا، تترتل بدهلا من حديد وزجاج وحنومها والدار تترتل مبا ال

  . القيم مراعاة الصالحى علوالالزم 

 مل يعلم كبدون ذل ألن  حيتمل،كان ذلكاألمان بكاربة فيما  مض مثالًهأما هل جتب التجارة بنقود

ن إ يقال فال،  بالتقريب الذي استدلوا به يف خيار الغنبضرر اليشمله دليل  أن بل حيتمل، بالصالح

  .مكمنا ينفي احلإماً وكيوجب ح ور الكالدليل املذ

الغاصب ى عل وجب ،ان له ربح مضاريب عريفكخر ومن غصب نقد اآل أن ومن هنا رمبا احتمل

 إعطاءالغاصب ى علما جيب ك، دليابل يشمله دليل ، وليس هذا ربا، األصل رجبه املضاريب مع إعطاء

وجمرد تسمية ربح الدار منفعة عرفاً مبا ، فأي فرق بني ربح النقد وبني ربح الدار، غصبها إذا منفعة الدار

  . من جهة الواقعتني يوجب فرقاً بني املسأل مثله يف ربح النقد الى يسم ال
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  ))إرث احلمل((

ن له ك ولو سقط ميتاً مل ي،له حياًصااحلمل يرث بشرط انف(: قال يف الشرائع ):٢٢مسألة (

  . ىانته )ان نصيبه لوارثهكولو مات بعد وجوده حياً ، نصيب

مل ن إ ضةاً بقسميه ونصوصاً مستفيإمجاع: فقد قال يف اجلواهر، رثه بشرط انفصاله حياًإ أما :أقول

 العامة متواتر دلةاأل إىل ضافةويدل عليه باإل،  املستند وغريهكذلى عل مجاع اإلىوقد ادع، ن متواترةكت

  . الروايات

: )عليه السالم ( قال،يف مرياث املنفوس من الدية ،عن عبد اهللا بن سنان، مثل ما عن ابن أيب عمري

يصيح ويسمع صوته حىت شيئاً ال يرث)١( .  

يستهل  حىت من الدية شيئاً ال يرثاملنفوس : مسعته يقول:  قال،عن بعضهم، ونعن وعن اب

  . )٢(ويسمع صوته

 وهو املولود الذي ،املنفوسى على يصل ال:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن ابن سنان

  . )٣(ثه استهل فصلّ عليه وورفإذا، من غريها ومل يورث من الدية وال، مل يستهل ومل يصح

يصيح ويسمع  حىتيف املنفوس ال يرث من الدية شيئاً  :)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعنه

  .)٤(صوته

 وال، ذن بالصراخآمن  إالّ ال يرثو:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن العالء بن فضيل

  . )٥(نه البطنكأشيء 

                                                

. ٥ ح١٥٦ ص٧ج: الفروع )١(

. ٢ ح٧ الباب ٥٨٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٥ ح٧ الباب ٥٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٦ ح٧ الباب ٥٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ١١ ح٧ الباب ٥٨٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(



١٤٨

  . أخرى مجلة ك وصرح بذل،ياتاما يظهر من الروك ،بل هو طريقي يشترط االستهالل المث إنه 

نه إ  ورثكحتر إذا يف املنفوس: مسعته يقول:  قال،)عليه السالم(مثل صحيح الربعي بن عبد اهللا 

  . )١(خرسأان كرمبا 

سقط من بطن  إذا يف السقط:  يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،خرويف صحيحة اآل

  . )٢(خرسأان ك رمبا  فإنه،ناً يرث ويورثاً بيك حتركمه فتحرأ

 املولود كحترإذا  :)عليه السالم ( قال أيب،)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال:  قال،وعن أيب بصري

  . )٣(خرسأان ك رمبا  فإنه، يرث ويورث فإنه،اً بيناًكحتر

مه أسقط من بطن عن الصيب ي )عليه السالم(جعفر  أبا م بن عتيبةكسأل احل:  قال،وعن الفضيل

ان ك رمبا  فإنه،اً بيناً ورثك حتركحترإذا  :فقال، فأعاد عليه، عرض عنهأ ف،غري مستهل أيورث

  . )٤(أخرس

ها لما محك، تقية أو ضايفإفاحلصر ، الغالبى علروايات االستهالل حممولة  أن  يعرفكوبذل

  . غري بعض العامة يراعون يف توريثة االستهالل ال ألن : قال،الشيخ

بل وفتاويهم  املستفاد من النصوص نعم الظاهر، ىم نصاً وفتوك يف احلإشكالفال ، انكيف كو

ان منيه يف كما ك، األبمه به بعد حياة أ محلت فإذا، رثه منهإيف  األبون احلمل حال حياة كي أن لزوم

  ما ك، جمففاً أو ةخرق

                                                

. ٣ ح٧ الباب ٥٨٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح٧ الباب ٥٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٧ ح٧ الباب ٥٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٨ ح٧ الباب ٥٨٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



١٤٩

مبا  مىنأآلته يف نفسها بعد موته ودخال إه بؤمناإفرض ، أو وزرقت بعد املوت، نهو احلال اآل

ل ك وله ، يف العدةكفعلت ذل إذا ان ولده شرعاًك فإنه وإن ، مثل هذا الولدال يرثف، وجب احلملأ

  . لغريهم  حال املوت الوالد لأل أن اإلرثالظاهراألوالد إالّ أن آثار 

ف يف رمحها خالف فدخال منيه اإ فإن ،اختذت بعد العدة زوجاً آخر إذا كجيوز هلا ذل ال نعم

  . تاب والسنةكحفظ الفرج املنصوص عليه يف ال

  .بانصراف حفظ الفرج عن مثله: يقال ال

يارها ختاحتمل املرأة املزوجة ب أن رات يفكمن املن أنه ولذا يرون املتشرعة، بدوينه إ :نه يقالأل

أشبه  ما أو رمحها إىل ملينفيه غري الزوج فجذبت ا مىنأان كولو بأن جتلس يف م  من غري زوجهامحالً

  .كذل

 مات عم الولد بعد إذا ماك ،األب أقرباء من األبوهل يرث مثل هذا الولد املخلوق بعد موت 

خ يشترط يف صدق العم وابن األ  وال،عمه حقيقة أنه ومن، من االنصراف،  احتماالن،خلق الولدأن 

 أنه  والعم حيث يرثه،هال يرثحيث  األب ولعل الفارق بني، األبون احلمل يف حال وجود كشباههما أو

 إذا ماك،  مل يرثأيضاًن الولد يف زمان العم كمل ي إذا ولذا، ان يف زمان العمكو األبن يف زمان كمل ي

  . بيهأمه به من جمفف أ مث محلت ، هذا احلمل اجلديدإخوةمات عمه وورثه 

 مل األم بعد موت األب ب مبيننبو افف وخولط يف األاألم خذ مينأس الفرض بأن كولو انع

صار الولد مل يبعد  حىتنبوب يف حال حياما خولطا يف األ أما إذا ،األبر يف كملا ذ، األميرث الولد من 

  املتعارف  إىل وانصراف الدليل، أشبه  ومن أقربائهما لصدق العم واخلال وما،لصدق الولد، رثه منهماإ



١٥٠

وين األب من حرمة التزويج باألوالدم سائر كبويب حنهذا الولد األى عل يرتب كذلكو، بدوي

  .كواحملرمية وغري ذل

 خباراأل إىل ضافة باإل، مل ميتذا إوما مات إذا الطفل يرث يشمل ماإطالق أن ف، انكيف كو

  . اخلاصة املتقدمة

ث اجلارية من مريا يورثون الصيب الصغري وال انوا الكأهل اجلاهلية ن إ :براهيمإ علي بن ىفقد رو

نزل اهللا أ فلما ، يف دينهم حسناًكانوا يرون ذلكو، ملن يقاتل إالّ يعطون املرياث انوا الك و،آبائهم شيئاً

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  إىل  انطلقوا:فقالوا،  وجداً شديداًكفرائض املواريث وجدوا من ذل

، خوهاأ أبوها وكتر للجارية نصف ما ،يا رسول اهللا: فقالوا فأتوه، يغريه أو  لعله يدعهكر له ذلكفنذ

 فقال ،يقاتل العدو حيوز الغنيمة وال ب الفرس والكوليس واحد منهما ير،  الصيب الصغري املرياثىويعط

  .)١(مرتأ كبذل: )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

 يف نسانون اإلكي أن بل الالزم، ميزان خطأحيث إنه و، انوا جعلوا امليزان القتالكم إ: أقول

 من  ألن اإلرث،ورينكاملذ إرث ان حمور السالم يقتضيكو ،ىالقتال ضرورة قصوفإن  حمور السالم

ن حيث أذهان كل، باركما للكوللصغار ، ما للرجلكذا للنساء ك هاإلرث سالمجعل اإل، منطلق القرابة

 أنه قنعهم منأ مبا ) وآلهصلى اهللا عليه(أجام الرسول ، مكن مستعدة للفلسفة الواقعية للحك مل تكولئأ

  . أمر اهللا سبحانه الذي هم به مؤمنون

ولد ن إ املولود مطلقاً إرث ره املشهور منكذ القاعدة ماى مقتض أن فقد عرفت، انكيف كو

ومن ، استهلن إ  من الديةاإلرثاشاين من اجلمع بني روايات االستهالل وغريها بكفما عن ال، حياً

   ،لد حياًمل يستهل وون إ ة فقطكالتر

                                                

. ١٠ ح٧ الباب ٥٨٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



١٥١

  . ولذا استغرب منه اجلواهر، غري ظاهر الوجه

  

  ))لو سقط اجلنني ميتاً ال إرث له((

 أن وعلم،  يف البطنكحتر وإن :ويف اجلواهر، ما تقدمكاً ونصاً إمجاع ،سقط ميتاً مل يرثمث إنه إذا 

 أو  لالستهاللكم بذلعل فإن ،اعتبار والدته حياًى عل ىلالتفاق نصاً وفتو، حياءة األكته فيها حركحر

، أشبه فهو  والتنفس وماكد والرجل والعطسة والضحلياة العني وكحركحياء ة اليت تبعث من األكاحلر

 فال، االستهالل أو ة احليويةكاحلرى عل اإلرثم بكالشارع علق احل ألن ، عدم احلياةاألصلان كال إو

  . ارع مل يعترب هذا االستصحابالشاألم ألن ينفع أصل بقاء احلياة اليت تلبس ا يف بطن 

مل ينفخ  وإن انك املة احلاصلة من التقلص الذي حيدث بسبب تغريكاعتبار باحلر ال أنه  ظهركوبذل

  . اإلرثيف التقلص مل ينفع  أو ة احلياةكا حرأة مل يعلم ك حركفلو حتر ،فيه الروح

 الذي رواه )صلى اهللا عليه وآله(ي النبو إىل ضافة باإل،رثه لو ولد ميتاًإومما تقدم ظهر وجه عدم 

  . )١(يورث  والال يرثالسقط : )صلى اهللا عليه وآله( قال ،املستند وغريه

  

  ))لو سقط حياً((

حيث ، غريها أو  حني سقط جبناية،ولو قبل بلوغ الستة حياً ان السقطك ذا إ ماكينايف ذل وال

  . النبوي عام خرج احلي منه بالدليل ألن يرث ويورث

  . ان نصيبه لوارثهكولو مات بعد وجوده حياً : ل يف الشرائعقا

  . عليهى اتفاق النص والفتو: ويف اجلواهر

واشترط الشيخ استقرار : شف اللثامكقال يف . رثه وتوريثهإيشترط استقرار احلياة يف  فال وعليه

  .  يومني وثالثةىيبق أو ميص اللنب أو ويعلم بأن يعطس: احلياة قال

  دليل  النه إ ن فيهكل، نقل شرط االستقرار عن احملقق: رويف اجلواه

                                                

.  املسألة الثانية٧٠٤اإلرث صكتاب : املستند )١(



١٥٢

ما قالوا مثله يف كاالنصراف  إالّ ،دليل احلياة ـ املصك ـ كذل أن ن مرادهمكمل ين إ عليه

بل ، ولذا مل يشترطه املشهور،  مل يشترطأيضاًتاب الذباحة كرنا يف كما ذكانصراف  وحيث ال، الذبيحة

ة البينة يف الوارثية كتفاء باحلركيف النصوص من اال الحظة بعض ماخصوصاً بعد م( :يف اجلواهر

  .ىانته )ريب يف بطالنه السقط الذي حياته غري مستقرة غالباً فال إىل واملوروثية بالنسبة

ان كولو ، مات يف البطن بوسيلة مما لو مل ميت سقط حياً فإن ،احلياةى علم كعلق احل ملامث إنه 

بعد  ما إىل  دواًء مد حياته يف البطن مما لو مل يداواملوتى علان مشرفاً كلو و، القتل عمداً مل يرث

  .م تابع للموضوعكاحل ألن ،كذلكم كان احلكالسقط مات يف البطن 

ن كمل ت وإن رحم املرأة اليت سوحقت معها أو األمميتاً بني رحم  أو من غري فرق يف سقوطه حياً

  .يتاًم أو املعيار الوالدة حياً إذ ،ماًأ

مات قبل خروجه عن  وإن ،كنبوب وصار حياً هناريب يف األ إذا رثم باحلياة املوجبة لإلكوهل حي

 حتياطان طريق االك وإن ،يبعد الثاين  ال، وخارجاًم الرحم داخالًكون حبكب ينبواأل أن ، أونبوباأل

  . واضحاً

  .خرج وهو حيأف،  عمليةاألمبطن ى علجريت أ ذا إذا حال ماكو

مات  فإن ،ولد حياً ورثها فإن ، لو ولد حياً حيث جتعل لهاإلرثحصة احلمل من  إىل بالنسبةأما 

، اإلرثا بشرط أحدمهن كمل ي فإن ،اإلرث شرائط مجعا إذا مهأولد حياً ورثه ورثته من أبيه و أن بعد

 ورثه خر زان مثالًا قاتل واآلأحدمه أو ليهما قاتالًكون ككمل يرثا  فإن ،خر ورثه اآلان قاتالًك أن مثل

نهما كان له لك، أو ن له عمودانكمل ي إذا خر حال امليت اآلكحال اجلنني يف ذل، اإلرثسائر طبقات 

  شف بطالن جعل احلصة له كبل ميتاً ان مل يلد حياً وإن ،انال يرث



١٥٣

شاف ك هلم عند موت املورث ال الورثة حني اناإلرثون كالورثة الذين ي إىل  احلصةكفترجع تل

يف يرث من ك: يقال فال ،رثهإ بدلة األطالقيشترط حياة اجلنني حني موت مورثه إل وال، طالن احلصةب

  . مانع منه فال  اعتبار عريفكاملل: أوالً إذ ،حياة له ال

حلول احلياة  عىنعدم اعتبار حياته عند موت املورث مبن إ :ولذا قال اجلواهر، قرره الشارع: وثانياً

رثه مع والدته إ النصوص بطالقإل،  االعتراف بهصحابما عن بعض األك، ظهر فيه يال خالف، فيه

  . ان عند موت مورثه نطفةكالشامل ملا لو ، حياً

امل كيتولد سوياً  أن  وبني،دوا ما أو مدة احلملى يتولد يف أقص أن  بنياإلرثفرق يف  المث إنه 

ما صرح ببعضها ك،  من الصوركغري ذل إىل ،بقاسر أو خرج بنفسه، جمنوناً أو  عاقالً،ال أو اخللقة

  . دلة األطالق إلكل ذلك، املستند وغريه

يشترط العلم بأنه من  أنه ماك،  مل يرثك مل يعلم ذلفإذا، يشترط العلم بوجوده عند املوت نعم

فهل يرث ، من أيهما أنه  بامرأة مث تزوجها ومل يعلمونه من حرامه بأن زىنكفلو احتمل ، األبحالل 

  . األول الظاهر ،اإلرث عدم صالةأل ال أو ، الصحةصالةأل

صرح  ماى عل ، واستهل مث سقط ميتاً مل يرث ومل يورثكولو خرج نصفه وحتر(: قال يف اجلواهر

مل أجد اخلالف : بل يف الرياض، هم التبادر بالساقط جبميعكصاص النصوص حبختاو، صلبه مجاعة لأل

  . ىانته )خيلو من وجه نه الكقلت ل، لعل املخالف من العامةو، به عبارة التحريراستقر وإن ،فيه



١٥٤

  . دلةلصدق األ، اإلرثالقاعدة ى مقتض: أقول

ولعل وجهه عدم صدق املنفوس واملولود والسقط ( :صحابره األكذ مايف وجه  قال يف املستند

  . ىانته )املنفصل متاماًى عل الّإوالصيب 

 نثىر واألكما يصدق عليه الولد والبنت والذك، ثالثال وجه لعدم صدق مثل غري النه إ :وفيه

  . وغريها

  

  ))فروع((

  . خرا ملتصقاً باآلأحدمهان ك وإن ، فقطاألولورث ، خر ميتاًواآل ولو خرج أحد التوأمني حياً

  .كروه هناكذ  واحداً ومتعدداً حسب موازين مااإلرثف، أشبه ما أو حقوى علان بدنان كولو 

  . مكوماً بنفس احلكان حمك،  زوجته بواسطة التلقيح االصطناعيالرجل يف ولو لقح مين

طلقه  أن بعد، أو الرجل الذي أخذ منه قبل عقده ا ولقح فيها لقح مين إذا كل ذلكقد يش نعم

  . يرجع أو يف طالق بائن، أخذه يف حال زواجها لقح فيها ما

اطاً عن حتيرين اكحمل نصيب ذيعزل لل أنه  يفصحاب أجده بني األال خالف(: قال يف اجلواهر

  . )كبل لوال ندرة الزائد لعزل أزيد من ذل، كذلكتولده 

 زيد  أن أوالدمل يعلم إذا ماكفهو ، وحق احلمل بني حمتمل حق الورثةيف املقام تعارض : أقول

 ،ال  أو البلدكمل يعلم هل له ولد آخر يف ذل إذا ذاك و،أقل مثالً أو ،هل هم ثالثة املوجودين يف بلد آخر

ر من األموحيث ، احتمال وجود الولد يف بلد آخر وعدمهكفهو ، اجلنني حيتمل سقطه ميتاًحيث إن 

  بالعزل مطلقاً غري ى فالفتو، ون الالزم مراعاة اجلانبنيكباب احملذورين ي



١٥٥

ا تتصرفو أن مك ل:م مثالًك فيقول احلا،ولد حياً إذا إليهبل الالزم االستيثاق عن وصول حقه ، ظاهر

ة داراً كانت الترك إذا ماك ،انت لهك إذا هحصته مع منافعإليه ولد حياً دفعتم  أنه إذا ل املال شريطةكيف 

  . جرة الدار بقدر حصتهأ إضافةأعطوه حقه ب، أنثى أو راًك ذأكثر أو  ولد حياً واحداًفإذا، تصرفوا فيها

 مجاعواإل، يةاألولقواعد ن يف املسألة دليل خاص عمل فيها حسب الكفحيث مل ي، انكيف كو

  . ية فيه حجروه ظاهر االستناد فالكالذي ذ

 ،انوا ثالثةكرين فكعزل نصيب ذ إذا ماك، أكثريريد  أنه ظهر فإن ،عزل له النصيب إذا أما

 ظهر التساوي قسم وإن ،الورثة إىل يريد أقل رد الزائد أنه ظهر وإن ،استرجع من الورثة بالقدر الناقص

رين كجعل للحمل نصيب ذ إذا ماك،  من غري فرق بني التقسيم الذي قدر،ن واحداًاكن إ يعطأأو 

  . نيانثير وكخرج يف الفرض ذ إذا ماك، الذي مل يقدر، أو ما جعلكفخرج 

  : ة احملتملة يف اجلننيربع األحكامومما تقدم تظهر األ

هلا ى السدس فيعط إىل ماأل مما يرد رين مثالًكانا ذك إذا ماك ، إرثون حياً بدونكي أن :األول

  . يظهر احلال أن  إىلالسدس

 خوةخرج اجلنني مل يعط لإل فإن ، والولدخوةاإلك ،ون اجلنني يف طبقة سابقة مثالًكي أن :الثاين

  . هلم يال أعطإو

مال ى ك يعط فإنه،وين مع ولداألبالزوجني وكالخيتلف احلال بني وجوده وعدمه  أن :الثالث

  . نصيبه

تقدير والدة ى عليصيبه  أقل ماى  فيعط،تلف بوجوده وارثاً وعدمه نصيب املوجودخي أن :الرابع

صدر عن  إذا ك الظاهر ذل،هذا قسمة أن وهل ،تقدم وجه التأمل فيه وإن ،املشهورى عل احلمل حياً

  . الويل



١٥٦

 أن ربك إذا الطفل أو ان للويلك ،طرافحصلت بدون رضاية األ إذا ماك ،مل يصدر عنه إذا أما

  . هماإليجرة وما  النماء واألك ويتبع ذل،ويتراضوا بقسمة جديدةالقسمة طل يب

ال إ و،يس الطفلكانت القسمة بوليه تلفت من ك فإنه إذا ،حال تلف حصة الطفل  يظهركوبذل

 ،الوالية ثبتت للخارج دون الداخل ألن ويل له وهو يف البطن ال أنه واحتمال، ان التلف من اجلميعك

  :يرده

  . شبهة م ويل بالكاحلان إ :أوالً

 بعضهم رحامولوا األأو،  باملعروفقربون أوىلاأل: مثل،  تشمل وليهدلةات األإطالق: وثانياً

.  واالنصراف بدوي،أشبه  وما،)١( ببعضأوىل

اط الالزم يحترادة جمرد االإالظاهر (: رناه وجوه النظر يف قول اجلواهركفقد بان مما ذ، انكيف كو

، ن للحمل شيء فيما قبضوهك املعزول مل يكقسمة حبيث لو تلف ذل أنه ال، ا بالعزل املزبورمراعاته هن

 اجلمع بني حقي املوجود كفاملراد بذل، ي يتصور القسمة مع وليهك له قبل الوالدة كضرورة عدم املل

دون ى ترما كنه كل، كذلى عل مجاعاإلى يدع إالّ أن اللهم،  القسمةأحكامجتري عليها  فال، واحلمل

  . ىانته )ه خرط القتادإثبات

  . قسمةدلة أنه ظاهر األن إ :إذ أوالً

   .ون ربح ماله للحمل وخسارة احلمل بتلف حصته عليهكي أن الوارثى علحرج أي نه إ :وثانياً

  حال الوصية  أن ماك، كلمام يف ذلكخرط للقتاد مع ظهور أي : وثالثاً

                                                

. ٧٥اآلية : نفالسورة األ )١(



١٥٧

  . اإلرثمن أشبه حال حصته  للحمل والنذر له وما

ان ك أوالد محلت زوجات له بمثالً، األوالدرب كان احلمل أكحيث ، ويظهر مما تقدم حال احلبوة

يشترط فيها  احلبوة ال أن سيأيت يف ماى علرب انعقاداً كاأل أو رب والدةكسواء قلنا األ، ربهمكأمحل زينب 

  . األبالوالدة والبلوغ حال موت 

ان يف كولو ، ان من الزنا مل يرثكولو ، لشبهة يف البطن ورثان له ولد من اكفلو ، انكيف كو

مساحقة من زوجته لزوجة امليت مل  أو كشبهة من ذا أو  من الرحمبطن زوجته من مين رجل آخر جذباً

  . ان يف بطن زوجته حالالًك وإن ، ليس بولده ألنه،يرث

  . ولده ألنه،ان وارثاًكوجة لرجل ز أو جنبية خليةأان الولد له يف بطن امرأة كس بأن كنعا إذا أما

ماتت  إذا ماك، األممن ، أو ما هو واضحك قرباءسائر األ أو األبفرق يف احلمل وارثاً من  وال

  .دلة األطالقإل،  يرث منها فإنهوهو يف بطنها وخرج حياً

 تقتضيفالصناعة ،  باجلذب من غريهمحلت حالالً أو له أو زنا أنه ان يف بطن زوجته مل يعلمك وإذا

صلى اهللا عليه (وقوله ،  الشامل للمقامالولد للفراشون كبل ل،  أعم ألنه، الصحةألصل ال، لهأنه 

  . ان يف قبال الفراش العهركما إىل األوىليقتضي صرف اجلملة  ال، )١(وللعاهر احلجر: )وآله

  

  ))ال اعتبار بالتقلص((

 دون التقلص الذي ،من حي إالّ تصدر يت الة الكولو سقط جبناية اعترب باحلر(: قال يف الشرائع

  . )ياراًختاال يصدر طبعاً 

  فرق يف   الفإنه( :ولذا قال يف اجلواهر،  أعمدلةاأل ألن كوذل: أقول

                                                

. ١ ح١٦٣ ص٧ج: الفروع، ١ ح٨ الباب ٥٦٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



١٥٨

 ال غريها أو والتزام اجلاين بالدية، رنا بني سقوطه بنفسه وبني سقوطه جبناية جانكذ مجيع ما

  . ىانته )١() اجلنني هلاؤيناية حلول احلياة اليت ا رمبا جتب بدفع اجل فإ،يستلزم توريثه

 ضافةباإل، وقاتل اخلطأ يرث، القتل ليس عمداً ألن ، وسقط حياً ورث منهااألمقتل الولد  إذا مث

 مهأقتل نه إ منا يقالإو، أيضاً ال يرث أًالقاتل خط أن ان فرضك وإن ، القتل عن مثلهأدلةانصراف إىل 

دية له  وال،  من باب الدفاع عن النفس ألنه،نفسهاى علخافت  إذا سقاطهإ لألمولذا جيوز ،  السببألنه

  . عليها حينئذ

رجل  أو  ويف املرأتني،ان له ربع املرياثك، ةكاحلر أو شهدت امرأة واحدة باالستهاللمث إن 

وة ورجل ثالث نس أو  نساءأربع أو ويف رجلني، رجل وامرأة ثالثة أرباعه أو ويف الثالث، نصف املرياث

  . تعاىل إن شاء اهللاما سيأيت ك، لهك

 امرأة وهي كل عن رجل مات وترئحينما س،  يف صحيح عمر بن زيد)عليه السالم(قال الصادق 

 أنه  فشهدت املرأة اليت قبلتهااألرض إىل وقع حامل فوضعت بعد موته غالماً مث مات الغالم بعد ما

جييز شهادا  أن اإلمامى عل: )عليه السالم(قال ، كل مث مات بعد ذاألرض إىل استهل وصاح حني وقع

  . )٢(يف ربع مرياث الغالم

 ، حامل أم الالًمل يعلم هل زوجة امليت مث أو ،ال أو الطفل يسقط حياً أن مل يعلم هلمث إنه إذا 

   له ىيعط أن ولدت حياً شيئاً إذا ال يرثوطلب من 

                                                

.٧٤ ص٣٩ج: جواهر الكالم )١(

. ٣ ح١٥٦ ص٧ج: الفروع )٢(



١٥٩

 هم، ظاهرىال يعط أو ، عدم الوضع حياًأصالةو مل عدم احلصالةأل، ىله مراعى فهل يعط، يرث ما

  . بل صريح بعضهم الثاين

انوا ك فإن ،قبل انفصال احلملولو طلب الورثة قسمة املال (: شف اللثام مازجاً مع املنتكقال يف 

آخر  إىل )ميتاً أو مره من االنفصال حياًأيظهر  حىت رأساً مل يعطوا شيئاً اإلرثوبني به عن حمج

  . المهماك

بل ،  آخر حمتمل حقهنسان حمتمل حقه إلنسانإحيرم  أن خالف قاعدة العدلنه إ :ن رمبا يقالكل

خ مضموناً نها األك س،خ للميتانت دار بني احلمل واألك فإذا،  مضموناً العني واملنفعةعطاءالالزم اإل

زائد عن أقل نصيب  يف القدر الكمثل ذل إىل ما أملعناك، ذاكظهر احلمل حياً وهن إ جرة األإعطاءب

  . واهللا سبحانه العامل، الوارث

  



١٦٠

  

  ))احلجب عن اإلرث((

 اإلرثمينع من قام به سبب  أن وشرعاً،  من احلجاب،يف احلجب وهو لغة املنع ):٢٣مسألة (

ولذا ، حجب نقصانى  ويسماإلرثعن بعض ، أو  حجب حرمانى ويسماإلرثل كبعض الورثة عن 

  . المهكآخر ، إىل )ون عن بعض الفرضكوقد ي، اإلرث عن أصل ونكي احلجب قد(: قال الشرائع

، مرياث لولد الولد مع الولد  المثالً، نزله الشارع مرتلته ما، أو ميزانه مراعاة القرب مث إن األول

ن مع وجود األبمرياث البن  فال، أنثى أو راًكقرب ذان األكوسواء ، أنثى أو راًكنزل ذان األكسواء 

  .  عليه مستفيضةمجاعبل دعاوي اإل،  وال خالفالال إشكب، البنت

  . بل لعله من ضروريات مذهبنا:  بقسميه عليه قالمجاع اإلىويف اجلواهر بعد دعو

  .  أقرب أن األول ولده مع الشارع أب امليت مع ولدكيف شركف: يقال ال

  . أيضاًه ما يأيت أشباهك، ل عمود مستقالًكوقد جعل الشارع ، مها من عمودين: يقالنه أل

ان الالزم تقدمي كل،  بدون التفصيلكمطلقاً ذل ،عداألبل أقرب مينع ك: ان الشارع قالكلو  نعم

،  التسلسلك مبرتلة آبائهم ملال أن األوالدكحظ يف ذلوقد لو، االستثناء هلذه القاعدةك إالّ أنه ،األب

  . أشبه خر ومال طرف لآلكوخدمة 

 نساناال فإن ،)١(م نفعاً فريضة من اهللاكدرون أيهم أقرب لت م الكؤبناأم وكؤآبا: قال سبحانه

  ، خراآلى علا أحدمهبأسباب اجتماعية وحنوها قد يرحج 

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(



١٦١

  . زجةاألمفراد وحسب األ مة العليا جتعل القاعدة سارية الكن احلكل

 تاب والسنةك بال،عداألبقرب منهم مينع فاأل، سفلوااألوالد وإن  أوالد اجتمع فمىت، انكيف كو

  . مجاعواإل

  . )١(ببعض  بعضهم أوىلرحاموأولوا األ: قال سبحانه

 الوالدان ك وللنساء نصيب مما تر*قربون  الوالدان واألكللرجال نصيب مما تر: وقال سبحانه

  . )٢(ثر نصيباً مفروضاًك أو مما قل منه* قربون واأل

  . )٣(ام أبيهن يقوم مقباالابن : سحاقإ يف خرب )عليه السالم(وقال الصادق 

ن للميت كمل ي إذا نة يقمن مقام البناتباالبنات :  يف خرب سعد)عليه السالم(احلسن  أبو وقال

  . )٤(بنات وال وارث غريهن

  .غريمها من الرواياتإىل 

 األعمام وآبائهم وجداد وبنينهم واألخوةاإلكا أحدمهب، أو ويناألبومينع الولد من يقترب ب

 ،ذا يف الشرائعك ،الزوجة أو وين والزوجاألبى  سواإلرث يف األوالد كيشار الف، همأوالد وخوالواأل

  . املشهور شهرة عظيمةإليه  وقد ذهب ،كل ذلك يف إشكالوال 

  . حيث يقدم الزوج عليها، اإلماممرتبة  إالّ ل مرتبةكأما الزوج والزوجة فهما يرثان يف 

، تفصيل يأيتى علالمها يرثان يف مرتبة واحدة كف، موالولد معه األوىلفهما يف الرتبة  واناألبوأما 

  .  النص والشهرةكذلى علوقد دل 

   أنه إذا  من،عن يونس بن عبد الرمحان يكمحخالفاً لل(: قال يف اجلواهر

                                                

. ٧٥اآلية : سورة األنفال )١(

. ٧اآلية : سورة النساء )٢(

. ٢ ح٧ الباب ٤٤٩ ص١٧ج: الوسائل )٣(

. ٣ ح٧ الباب ٤٤٩ ص١٧ج: الوسائل )٤(



١٦٢

  .له للجدك فاملال )ابن ابن( وابن )أبأبو (اجتمع جد 

ولو خلف ولد ، اجلدتني أو يننصبائهم للجدألو خلف بنتاً وأبوين فالفاضل عن  أنه من يعلوأيب 

  .فللجد السدس، والداً وجداً ولد وجداً أو

والباقي البن ، وللجد السدس، فللزوج الربع، لو خلفت زوجاً وابن ابنها وجداً أنه والصدوق من

  . )نباال

ورمبا ظهر من املفيد والصدوق يف مسألة العم : مث قال، رامةكقوال مفتاح النقل هذه األ: أقول

، ل للجدةاة اخلك ونقل عن الفضل القول مبشار،لألبوين حيجب اخلال لألبابن اخلال  أن ،لعموابن ا

  .ان التساوي يف البطونكمل، خ والعم مساوياً البن األ،جعل العمة مساوية للجدة أنه ونقل عن يونس

واهر ما رماها اجلك، شذوذهاى عل صحابورة بأا أقوال شاذة أمجع األكقوال املذاألى مث رم

  . خالفهاى علية اإلمام إمجاعوانعقاد ، بالشذوذ

 قوالما يف هذه األك خبارما بعض األإو، التساوي يف القرب وحنوهما إ قوالمستند هذه األ: أقول

  . غريهاأو 

سألته :  قال،)عليه السالم(ى عن أيب احلسن موس،  املروي يف الفقيه،مثل خرب سعد بن أيب خلف

  . )١(نةباالللجد السدس والباقي لبنات : قال ف،نة وجدباالعن بنات 

 ، عن ابن بنت وبنت ابن)عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،وخرب أمحد بن حممد بن أيب نصر

 ،فأيهما أقرب: قلت، قرباملرياث األ ييعط أن يألوا ان الك )عليه السالم(علياً ن إ :)عليه السالم(قال 

  . )٢(ناألبابنة : قال

  . قوال والرواياتريها من األغإىل 

  استحباب  أو التقيةى علخرب سعد حممول ن إ :ولذا قال يف الوسائل

                                                

. ١٠ ح٧ الباب ٤٥١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٩ ح٧ الباب ٤٥١ ص١٧ج: الشيعةوسائل  )٢(



١٦٣

ا أقوى فإسببها  أن ىعلومحل خرب أمحد ، امليت أبو املراد باجلد جد البنات وهون أ و،الطعمة

  . تعاىل إن شاء اهللا كل ذلكالم يف كوسيأيت تفصيل ال، نيينثوهو مثل حظ األ، ترث مرياث أبيها

  

  ))اإلخوة واألجداد((

 اإلرثف، انوا نازلنيكأوالد وإن ن أبوان وال كمل ي، أي األوالد واآلباء عدم فإذا، انكيف كو

  : ثريةكوفيه نصوص ، ات فيه مستفيضةمجاعبل اإل، ال إشكال وال خالف بجداد واألخوةلإل

وال ، األم واألب من خوةيس لإلل:  قال، يف حديث)عليه السالم(عن الباقر ، ريكرواه ب مثل ما

  . )١(األمشيء مع  األب من خوةوال اإل، األم من خوةلإل

خ  ولد األخت األكذلكو، ختخ واألخ ولد األمينع األ، عداألبقرب مينع األحيث إن و، غريهإىل 

نع قرب منهم ميفاأل  بطوناً متنازلةخوة اإلأوالدو اجتمعوا ول،  مينع اجلدان أبامهاكذلكو، ختواأل

 من جدادرب باألقتنزلوا من ي وإن همأوالد وخوةإل مينع اكذلكو، ال خالف وإشكالبال ، عداألب

 من ك ب أوىلكبيأ من كخيأوابن : )عليه السالم(وقد قال الباقر ، همأوالد وخوال واألاألعمام

  . ما سيأيتك ومثله غريه ،)٢(كعم

مينعون  م الأما ك ،عال جد وإن اجلد ألن ،جداد األآباءنزلوا  وإن همأوالد وخوةمينع اإل وال

 ،عداألبمن  امليت أوىل إىل دىنفاأل،  بطوناً متصاعدةجدادن لو اجتمع األكل، نزلواخوة وإن  اإلأوالد

  . وهذا يف الطبقة الثانية

                                                

. ١ ح١٩ الباب ٤٦٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢اإلرث ح من أبواب موجبات ١ الباب ٤١٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



١٦٤

  . التقية وحنوهاى علحيمل ، أو كخالف ذلى علدل  شذوذ ما  يظهركوبذل

 خوة ليس لإلاألباجلد مبرتلة :  قال،)عليه السالم(عن الصادق  ،معاوية أو روي عن بريد مثل ما

  .)١(معه شيء

خ يرث ابن األ حىتف، خبارواملتواتر من األ  الطائفةإمجاع خالف  ألنه،التقيةى علولذا محله الشيخ 

  . مع اجلد

املال : )المعليه الس( قال ، عن ابن أخ وجدسألته:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، فعن أبان

  . )٢(بينهما نصفان

  

  ))األعمام واألخوال((

ذا كو، هأخوال واألب أعمام مينعون ،نزلوا وإن همأوالد وخوال واألاألعمامف: أما الطبقة الثالثة

 يرتلون إضافة أن األوالدب، ال خالف وإشكاله بال أخوال اجلد وأعمامه مينعون أخوال واألب أعمام أوالد

  .  سيأيتماكمرتلة آبائهم 

يسقط من يتقرب  أنه  يفال خالف وإشكالفال ، من طرفني أو التقرب من طرف إىل أما بالنسبة

ولعل ، وييناألب يرث مع  فإنهي أما األم، مع التساوي يف الدرجاألم واألب وحده مع من يقترب باألبب

 )صلى اهللا عليه وآله(هللا وهلذا قال رسول ا، تربية الولد يف بطنهاحيث إن  من األمالشارع الحظ أمهية 

  . )٣(كأبا:  ويف املرة الرابعة،برأمن : )صلى اهللا عليه وآله(ملن قال له  كمأ: ثالث مرات

 من كب وىلأمه أ من أبيه وكبيأخو أ كعم: ناينك يف صحيح ال)عليه السالم(وقد قال الباقر 

  . )٤( من أبيهكخي أبيأ كعم

                                                

. ١٠ ح٥ الباب ٤٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح٥ الباب ٤٨٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١األوالد ح أحكام ٩٤ الباب ٢٠٧ ص١٥ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١ ح٤ الباب ٥٠٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



١٦٥

  

  ))الورثة عندنا وعند العامة((

ني  ألن األولكوذل،  عند غريهماإلرثنساب عند الشيعة خيتلف عن  يف األاإلرثترتيب مث إن 

تدخل مسائل حيث إن ، نيخرخبالف اآل، انوا يف درجة واحدةك إذا يورثون النساء والرجال معاً

 يعدون عشرة ور الكث الذفهم يرون الورا، حوالل األكالتعصيب وغريه أوجب عدم توارثهما معاً يف 

، فيهن الزوجة واملعتقة  مباأصنافيعدين سبعة  ناث الوالوارثات اإل ،مبا فيهم الزوج واملعتق أصناف

  : ذا عندهمكوالتفصيل ه

خ وابن األ .معاً أو مياًأ أو أبياً خ واأل.عال وإن  واجلداألبو .نزلوا وإن  الولد وولده:من الرجال

أما ، األيب أو وييناألبوالعم  .اإلرثة من ية فمحروماألم ختي واألاألمخ أما ابن األ، األيب أو وييناألب

 .اإلرثه فمحرومون عن أوالدي واألمأما العم ، وييناألب أو األيب العم أبناءو .اإلرثي فمحروم عن األم

  . والزوج واملعتق

 خت واأل ـاألمم أ واألبم ـ أ واجلدة ،نباال وبنت ،األم و، البنت:أما النساء فترث منهم

  . واملعتقة،والزوجة، وينيةاألبية واألمية وواألب

  . تعاىل إن شاء اهللا، مزيد توضيح يف القول يف التعصيب كولعله يأيت لذل

 إىل وصلت النوبة ن مناسب يرثكمل ي أما إذا ،بعد مينع املسابب وإن عندنا املناسبمث إنه 

ن ك مل يوإذا، ان ورث هوك فإذاتق عأمن قام مقامه يف مرياث العبد الذي  أو وهم ويل النعمة، املسابب

ويف حال غيبته لنوابه العامني ، )عليه السالم(ام ملإلان كن ك مل يفإذا ،ضامن اجلريرة إىل وصلت النوبة

  . وهم الفقهاء العدول

 وهو حجب األولعد يف القسم األبقرب سباب حيث حيجب األنساب واألله يف األكهذا 

  . وقد تقدم حال الزوجني، احلرمان



١٦٦

  

  ))حجب النقصان((

حجب الولد : اثناننه إ :فقد قال يف الشرائع، وأما حجب النقصان وهو احلجب عن بعض الفرض

 ،زاد من السدسني وين عمااألبمينع  ـ أنثى أو انكراً كذ ـ نزل فإنه وإن الولد أما ،خوةوحجب اإل

  . ويناألبالبنتني فصاعداً مع أحد  أو مع البنتإالّ 

ون اموع مخسة من كوين فلها النصف وهلما السدسان ياألببنت واحدة مع انت ك إذا :أقول

 وإذا، ل واحد منهما ستةكون هلا مثانية عشر من الثالثني ولك ي،ويبقي سدس يرد عليهم أمخاساً، ستة

، الثلث يرد عليهما أرباعاًى ويبق، له السدس وان هلا النصفكوين األب مع أحد انت البنت الواحدةك

ى يبق، احدمهوسدس أل، وين فلهما الثلثاناألبانت بنتان وأحد ك وإذا، عشر وله ثالثة سعة من اثينفلها ت

  . ا ستةحدمهة وعشرون وألأربعفمن الثالثني للبنتني  ،املشهورى عل السادس يرد عليهما أمخاساً

  . انت بنتان وأبوان فللبنتني الثلثان وهلما الثلث وال حجبك إذا أما

  

  ))ني مع احلجب وبدونهنصيب الزوج((

 والربع ،وهو النصف للزوج ،ىعلالزوج والزوجة عن النصيب األنزل  وإن حيجب الولدمث إنه 

، اً مستفيضاًإمجاع وتاباً وسنةًك ، والثمن للزوجة،خفض وهو الربع للزوجالنصيب األ، إىل للزوجة

  . تعاىل إن شاء اهللاالم فيه كوسيأيت تفصيل ال

  : رها الشرائع وغريهكوقد ذ، للزوجني ثالثة أحوال أن لموما تقدم يع ومن هنا

  . ربع وللزوجة الثمنفللزوج ، سفل وإن ن للميت ولدوكي أن :األوىل

  ولَكُم ِنصف ما ترك أَزواجكُم ِإنْ لَم يكُن لَهن ولَد فَِإنْ : قال سبحانه

  



١٦٧

ِمم عبالر فَلَكُم لَدو نِإنْ كَانَ لَه مكْترا تِمم عبالر نلَهٍن ويد ا أَوِبه وِصنيٍة يِصيِد وعب ِمن كْنرا ت

  . )١( لَم يكُن لَكُم ولَد فَِإنْ كَانَ لَكُم ولَد فَلَهن الثُّمن ِمما تركْتم ِمن بعِد وِصيٍة توصونَ ِبها أَو ديٍن

  :  متواترةكيات بذلوالروا

وال ، األبوال مع ، األم مع ال يرث:  قال،)عليه السالم(عن الباقر ، رواه حممد بن مسلم مثل ما

، ن ولدكمل ي إذا الزوج ال ينقص من النصف شيئاً وإن ،الزوج والزوجة إالّ ،نةاألبوال مع ، ناألبمع 

  .)٢(ان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمنك فإذا، ن ولدكمل ي إذا  الربع شيئاًتنقص من والزوجة ال

  . غريها من الروايات إىل 

لد ال و الزوجة حينئذ مثل مان أ و،ا لو محلت بعد الزوج من مين الزوج حالالًأوقد تقدم مسألة 

، حني املوت ولو نطفة حيث ظاهرها الولد،  عن مثل هذا الولددلةالنصراف األ،  الربعله يف أخذ

حيث للزوج ،  بعد موا،نبوببواسطة منيها يف األ س بأن صار الزوج ذا ولد منهاك العكذلكو

هل حيجب أم  وأنه ،وسيأيت مسألة القاتل، م الولدكم ولد الشبهة حكوح، وال اعتبار بولد الزنا، النصف

  . كغري ذل إىل ،ال

، تاب والسنةكلا إىل ضافةباإل، ركذ ما األوىلون نصيبها يف احلالة ى كعلفيدل ، انكيف كو

  . افةك املسلمني إمجاعبل ، ات املتواترةمجاعاإل

  للزوج ، سفل وإن  ولدكون هناكي ال أن وهي: يف احلالة الثانية أنه ماك

                                                

. ١٢اآلية : سورة النساء )١(

. ١ ح٨٢ ص٧ج: الفروع، ١ ح١ الباب ٤٣٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



١٦٨

بل ،  الثالثة املتقدمةدلةاأل ـ ما سيأيتك األرضيف قبال ـ يف اجلملة   وللزوجة الربع،النصف

  . عالةلف باإلكملرأة ال تاحيث إن  له هلا نصف ما أن  يفأيضاًوالعقل 

 له ببعض كان رمبا يتمسك وإن ،لكقامة الدليل العقلي له مشإف، أما أصل الربع وضعفه ونصفه

  . االستحسانات

، )عليه السالم( اإلماممسابب عدا   من مناسب وال وارث أصالًكون هناكي ال أن :واحلالة الثالثة

  .فالنصف للزوج والباقي يرد عليه

خالفاً ، والشهرة العظيمة احملققة، لمات مجلة منهمكيف ى  املدعمجاعوايات واإلويدل عليه الر

  . )عليه السالم(ام ملإلالباقي  أن  إىلحيث مال، عن الديلمي يكمحلل

 فدعا )عليه السالم(نت عند أيب عبد اهللا ك:  قال،املشهور صحيح أيوب بن احلرى علويدل 

له كاملال : قال، وارث هلا غريه ت زوجها الكت وتركرأة هلام : فيهافإذا، فنظرنا فيها، باجلامعة

  . )١(له

ما سيأيت ك، )عليه السالم(ام ملإلالباقي  أن ىعليعارضها بعض الروايات الدالة   مما ال،غريهاإىل 

  . زواجيف مرياث األ

رباع الثة األيف الث أما ، فلها الربع قطعاً)عليه السالم( اإلماموارث هلا عدا  حيث ال، وأما الزوجة

  : فثالثة أقوال، خراأل

عن ظاهر  يكوهذا هو احمل ،األرض حىتالشامل بظاهره  ،ل املالك فلها ،يرد عليهانه إ :أحدها

 ك رجل مات وتر:قال له ،ما يف اجلواهرك )عليه السالم(عن الباقر  يك احمل،لصحيح أيب بصري، املفيد

  ، املال هلا: )عليه السالم( قال ،امرأته

                                                

. ٣ ح٣ الباب ٥١٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



١٦٩

  . )١(املال له: )عليه السالم( قال ،ت زوجهاكامرأة ماتت وتر: ال لهفق

دريس إبل عن ابن ، وهذا هو املشهور، )عليه السالم(ام ملإلبل الفاضل ، يرد عليها شيء ال: الثاين

  :  جلملة من الروايات، عليهمجاعاإلى دعو

 أيب عمري بياع السابري مات حممد بن: قال ،وقد تقدمت ،رواه حممد بن نعيم الصحاف مثل ما

اعط :  إيلّتبك ف)عليه السالم(العبد الصاحل  إىل تبتك ف، وارثاً غريهاكومل يتر  امرأةكوتر ، إيلّىوأوص

  . )٢(إليناوامحل الباقي ، املرأة الربع

مع حضوره فالفاضل له  أما ، حنو زماننا)عليه السالم( اإلمامها مع عدم حضور ليإيرد نه إ :الثالث

، تبهمك بن سعيد والعالمة والشهيد يف بعض عن الصدوق والشيخ وحيىي يكوهو احمل، )ه السالمعلي(

  .الغيبةى عل ونص الرد ،احلضورى عل حبمل نصوص عدم الرد كوذل

ما تقدم ك، حال الغيبةى عليف حتمل كف، ل املال هلا وردت يف زمان احلضوركن أدلة أن إ :وفيه

القاعدة قول ى مقتضن أ و،زواج يف مسألة مرياث األكالم يف ذلكم الوسيأيت متا، يف رواية أيب بصري

  . املشهور

، لزاملقاعدة اإل، اإلرثان الالزم اتباع نظر امليت يف ك، والزوجة شيعية، ان الزوج سنياًكلو مث إنه 

  . امليت ي رأ ألنه، لزوجته الشيعيةاألرضمن ى فلو مات الزوج يعط

 احلال كذلكو، األرضهلا من غري ى يعياً والزوجة سنية يعطان الزوج شكس بأن كأما لو انع

  ن له كالفاضل من حق املرأة فيما مل ي إىل بالنسبة

                                                

. ١٦ ح٢٩٥ ص٩ج: التهذيب، ٩ ح٤ الباب ٥١٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح١٢٦ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٤ الباب ٥١٥ ص١٧ج: عةوسائل الشي )٢(



١٧٠

  . مزيد حتقيق يف حبث العول والتعصيبكوسيأيت لذل، ان الزوج سنياًكياها وإ إالّ وارث

  . له يف حجب الولدكهذا 

  

  ))حجب اإلخوة((

  :  الثالثةدلةعما زاد عن السدس باأل األمم مينعون  فإ،خوةأما حجب اإل

فَِإنْ لَم يكُن لَه ولَد ووِرثَه أَبواه فَُألمِه الثُّلُثُ فَِإنْ كَانَ لَه ِإخوةٌ فَُألمِه السدس ِمن : هقال سبحان

  . )١(بعِد وِصيٍة يوِصي ِبها أَو ديٍن

  .من الرواياتوسيأيت مجلة ،  مستفيضك بذلمجاعواإل

  :ون بشروطكمنا يإن احلجب كل

 فال، ما يف الشرائع وغريهك،  نساءأربع أو ،رجالً وامرأتني أو ،ونوا رجلني فصاعداًكي أن :األول

  . الروايات متواترةكات عليه مجاعبل اإل،  وال خالفإشكالبال ، كذلكونوا كمل ي إذا حجب

 مجاعاإلن إ : وفيه،)إخوة: (ر قوله سبحانهلظاه، رينك بالذتفاءكعن ابن عباس عدم اال نعم

حيث  النساء إىل  بالنسبةكذلكما هو ك، نينث من االكثر يف األخوةولو فرض ظهور اإل، والنص يدفعانه

  .  فرضاً الرجالخوةان ظاهر اإلك وإن يقع احلجب ن

 إالّ ن ويلكمل ي إذا  من الثلثاألمحيجب  ال:  يف صحيح ابن مسلم)عليه السالم(قال الصادق 

  . )٢(أخوات أربع أو خوانإ

ان واحداً مل ك فإن ،األم مع امليت حجبا إخوةخوين فهم أ امليت كترإذا  :ويف حسن البقباق

  . األمحيجب 

  ن مبرتلة  أل، من الثلثاألم حجنب أخوات أربعن كإذا  :)عليه السالم(وقال 

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(

. ٤ ح١١ الباب ٤٥٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



١٧١

  . )١(ن ثالثاً مل حيجنبك وإن ،أخوين

  . )٢(بأل أو مأب و ألأخوات أربع، أو خوان أالإ عن الثلث األمحيجب  ال: خرويف خربه اآل

  . غريها من الرواياتإىل 

لنا عليه يف بعض مباحث كشأنا ك وإن  ـلك املشىاملشهور الذين يقولون بوجود اخلنثى علمث 

واعد واملستند  القكبذل وقد أفىت، وريتهكمل يتحقق ذ إذ ،نثىم األكيف حى ون اخلنثكي ـ )الفقه(

  . عن بعضهم يكح ماى علرامة وجامع الشتات وغريهم كواملناهج ومفتاح ال

  

  )) الكافر والرق ال حيجبان((

  . )رقاءأفرة وال كونوا كي ال أن :الثاين(: قال يف الشرائع

السنة ك، منهما مستفيض يكبل احمل، عدم حجبهماى عل بقسميه مجاعلإل: وقال يف اجلواهر

  . افر وعدم حجبهماك والكاململو إرث ماملتضمنة لعد

 إذا هل حيجبان، ةك واململوكعن اململو )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت :كقال الفضل بن عبد املل

  . )٣(ال: )عليه السالم( قال ،مل يرثا

  حيجبانك واملشرك عن اململو)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،ويف صحيحة حممد بن مسلم

  . )٤(ال: )عليه السالم( قال ،مل يرثا إذا

  . )٥()عليه السالم(عنه ، الفضيل بن يسارى  روكذلكو: مث قال،  رواية الصحيحةكويف املسال

  املسلم حيجب :  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن احلسن بن صاحل

                                                

. ١ ح١١ الباب ٤٥٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح١١ الباب ٤٥٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٣ ح١٤ الباب ٤٦٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١ ح١٤ الباب ٤٥٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ط احلديثة ٧٨ ص١٣ج: املسالك )٥(



١٧٢

  . )١(هال يرثو حيجب املسلم افر الكوال، فار ويرثهكال

 ، أم الاألبون حتت عيال كين أ و،يعتقد احلاجب باحلجب أم ال أن  بنيكرق يف ذلف المث إنه 

  .  من الصوركغري ذل إىل ،ال أو ويف البنت مزوجة، فقرياً أو ون غنياًكين أو

  .ر مدارهااألميدور  حىتوليست بعلة  مةك هلم حاألبعالة إو

رتب عليه  وإن ،شارع مل يعتربه أخاًال إذ ،ان من الزنا مل ينفع يف احلجبكن إ خاأل أن والظاهر

  . ولد الزنا  يف املقام منصرفة عندلةبل األ، احكاحملرمية وحرمة النكخ ألا أحكامبعض 

  . ل شيءكم احلالل يف ك حب ألنه،ولد الشبهة أخ نعم

  

  ))هل حيجب األخ القاتل((

  . )ال حيجب أنه هروالظا،  فيه تردد،خيه املوروثخ القاتل ألاألوهل حيجب (: قال يف الشرائع

 ال يرثوحيث ، ال يرثالقاتل  أن  دليلطالقإل، فاملشهور عدم احلجب، كلفوا يف ذلختا: أقول

  .كافر واململوك من دليل عدم حجب الكحيث يعرف املناط يف ذل، حيجب ال

بل العامة   الطائفةإمجاعبل عن اخلالف ،  شهرة عظيمةصحابويف اجلواهر وفاقاً للمشهور بني األ

  .النقراض خالف ابن مسعود، ليهاع

 مما ظاهره ،) مل يرثاذاإ: (حيث قال السائل،  مبا تقدم من رواية حممد والفضلكبل رمبا استدل لذل

 ،ن الولد من حالل هل يرثكمل ي إذا لأيس أن فهو مثل، كذلى علرره ق) عليه السالم( اإلمامو، العلة

ن علة يلزم كلو مل ي إذ ،ال يرثان من احلرام ك ل ماك ونكالسبب  أن  ظاهر يف فإنه،ال: فيقول اجلواب

  ى علالتنبيه 

                                                

. ٨ ح٢٤٤ ص٤ج: الفقيه، ١ ح٥ الباب ٤٦٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



١٧٣

  . مدخلية له نزول املطر ال:  حيث يقال له،نزل املطر هل يرث إذا يسأل أن فهو مثل، أًونه خطك

 يف مشول دليل ك الثلث بعد الش إرث األم دليلإطالقاستدل لعدم احلجب ب ما إىل ضافةهذا باإل

  . للقتلةخوةحجب اإل

 إطالقو، مدعيهى علوفهم العلة املطردة ،  حمقق العدممجاعاإل إذ ،كل ذلكيف  ماخيفى  ن الكل

ولذا قال ، طالقمينع اإل  الطالق يف اإلكوالش، خوة دليل حجب اإلإطالق مقيد ب إرث األمدليل

خصوصاً ، اقشة للمن املعتضد بالشهرة العظيمة حمالًمجاعروا عدا اإلكذ ون مجيع ماكنصاف فاإل: اجلواهر

نه كل، البأس عنه يبل عن الفاضل يف املختلف نف، عن الصدوق والعماين احلجب يكان احملك أن بعد

  . مجاع ملا عرفت من اإل،حميص حينئذ عما عليه املشهور فال: أخرياً قال

  .  يف املسألةإمجاع ال: أقول

،  النهاية والديلمي مل يتعرضا له والشيخ يف،وم قتلةكمث املشهور اشتراط عدم (: قال يف املستند

، كبل هو الظاهر من الشيخ يف النهاية والديلمي واملسال، بعدم اشتراطه والصدوقان والعماين قالوا

 يف خوة اإلطالقواحلق عدم االشتراط إل، وتردد املفاتيح،  عنه البأس يف املختلفىونف، فايةكبه الواستقر

خيرج بقتل أخيه عن عيال  خ الاأل فإن ، وجود العلة املصنوعةيضاًأويؤيد عدم االشتراط ،  والروايةاآلية

  . ملخصاًى انته )األب

  .  حيجبونأيضاً القتلة خوةاإل أن الدليلى مقتضف وعليه

  



١٧٤

  

  ))من شروط احلجب وجود األب((

  . ) موجوداًاألبون كيأن ( :من شروط احلجب) الثالث(: قال يف الشرائع ):٢٤مسألة (

 إالّ عليه عامة من تأخر وتقدمن إ بل قيل،  وحتصيالًنقالً، ما هو املشهورك: روقال يف اجلواه

  .  مع تأمل يف حتقق خمالفته،الصدوق

ونسب ،  عليهمجاعوظاهر اجلمع ادعاء اإل، وفاقاً للمعظم: األبوقال يف املستند يف اشتراط حياة 

  . قظاهر الصدو إىل وصحاببعض األ إىل  القول بعدم االشتراطكاملسال

 ،بواهأوورثه : حيث قال سبحانه، اآليةالقاعدة لظاهر ى  هو مقتضاألباشتراط حياة : أقول

غري ، مثالً وولداً أباً إالّ مل خيلف أنه مع، هأوالده وؤباآمثل قوهلم ورثه فالن  اأحدمهاملراد  أن واحتمال

  .ينةبالقر إالّ إليهيصار  وهو خالف الظاهر ال، املثال بالعناية إذ ،ظاهر

  : وجلملة من النصوص

مع  إالّ تنقص عن الثلث أبداً  الاألم:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، ريكرواه ابن ب مثل ما

  . )١( حياًاألبان ك إذا ،خوةالولد واإل

مات ن إ: ما قاالإ، )عليه السالم( وأيب جعفر )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وصحيح زرارة

 ون والال يرثم  فإ، حياًاألبوليس ، م ألأخوات وإخوةم وأب و ألأخوات وإخوةمه وأ كرجل وتر

  . )٢(اللةك مل يورث  ألنه،حيجبوا

 األب من خوةمنا صار هلا السدس وحجبها اإلإو :يف حديث ،ايفكورواية زرارة املروية يف ال

   ينفق عليهم فوفر  ألن األب،األم واألب من خوةواإل

                                                

. ٨ ح٢٨٢ ص٩ج: التهذيب، ١ ح١٢ الباب ٤٥٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح١٢ الباب ٤٥٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



١٧٥

حيجبون   فليسوا من هذا بشيء والاألم من خوةفأما اإل، ك من أجل ذلاألمتقصت وان، نصيبه

  . )١(مهم من الثلثأ

 يف أبوين ،)عليهما السالم(ا أحدمهعن ، حدثين رجل: قلت لزرارة: نة قاليذأويف رواية ابن 

  . )٢(يالهجل ع أللألبمنا وفر إو، ة أسداس مخسلألبمه السدس وفألـ : قال أن  ـ إىلإخوةو

 تعاىلاهللا  ألن ،األب وزادوا األمنقصوا :  يف حديث)عليه السالم(عن الصادق ، وعن أيب بصري

  . غريهاإىل . )٣(،مه السدس فألإخوةان له كن إف: قال

ت كامرأة تر: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قال،فقد استدل له مبا رواه زرارة، أما الصدوق

مها وأل، لزوجها النصف: )عليه السالم( فقال ،مهاأبيها و ألإخوةمها وخوا ألأمها وأزوجها و

  . )٤(األب واألم من خوةوسقط اإل،  الثلثاألم من خوةولإل، السدس

،  السدسلألم أن ،م ألأخواتم وأ و،ب ألأخواتم وأيف  :)عليه السالم(عنه  أيضاًوروي 

  . )٥( السدساألماللة كول،  الثلثنياألباللة كول

 إالّ ، عن الثلثاألمحجب ى علدال  وإن ماأقاله املستند واجلواهر وغريمها من  ن فيهما ماكل

  . األم مع خوةاإل إرث ما خمالفان للمجمع عليه بني الطائفة من عدمأ

  صار مثنها : )عليه السالم( ي علقولك، لزامسبيل اإلى علان كر األمولعل : أقول

                                                

. ٣ ح١٠ الباب ٤٥٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح١٠ الباب ٤٥٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٦ ح١٠ الباب ٤٥٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٨ ح٣٢١ ص٩ج: التهذيب، ١٣ ح١ الباب ٤٧٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٥ ح٣٢٠ ص٩ج: التهذيب، ١٢ ح١ الباب ٤٧٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(



١٧٦

فتواهم ك ،حيانيف بعض األ املستفيت يانوا يفتون حسب رأك )سالمعليهم ال(م  أل.)١(تسعاً

نا خالفت أ: من باب، أو ما محله الشيخ وغريه عليهاك، تقية أنه ، أولقاعدة االلزام فار بدينهمكلل

  . )٢(بينهم

  .مةك ح فإنهنفاقهإيالزم   الاألبوجود مث إن 

 ،يضر باحلجب لروح عن بعض جسده الونه بني احلياة واملوت بأن خرج اك أن الظاهر أن ماك

  . ان بدويكفاحتمال انصراف الدليل عن مثله لو ، حياء األأحكامل كن له  حي اآلألنه

 إالّ ،وجه هلذا االشتراطومل يعلم ، م امليتك يف حاألبان ك إذا حيصل الاحلجب ن إ :ورمبا يقال

 أو  قطع باملوتفإذا، الواقعى عل معلق مكاحل إذ ،م الشارع مبوته مبا مل يظهر بعد خالفهكريد حأإذا 

  . خوةقامت البينة به مث ظهر االشتباه حجبت اإل

  . ن حجبكمل ي، مث ظهر االشتباه، قامت البينة أو س بأن قطع باحلياةكولو انع

  .  العدماألصلان ك مل ينفع واألب موت األمولو ادعت 

  

  ))اإلخوة لألم فقط ال حيجبون((

  . )لألب أو األب ولألمونوا كي أن ،من شروط احلجبالرابع (: قال الشرائع

  . اً بقسميه ونصوصاً مستفيضةإمجاع خاصة لألم خوةحيجب اإل فال: ويف اجلواهر

                                                

. ١٣ ح٤٢٩ ص١٧ج:  الشيعةوسائل، ٢ ح١١ الباب ١٦٦ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(

. ٢ ح٣ الباب ٥٩٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



١٧٧

 ك عليه منقول يف االنتصار واملسالمجاع واإل،صحابأعرف فيه خالفاً بني األ ال: ويف املستند

  . واملفاتيح

الزيدية واملبسوط  إىل أيضاً كبل نسب ذل، مها غريمجاععدم اخلالف واإلى ذا ادعكو: أقول

  . للسرخسي

  . العامة إىل بل يف املستند نسبته، املشهور بني العامة عدم هذا الشرط نعم

  . هذا الشرط مجلة من الروايات املتقدمة وغريهاى علفيدل ، انكيف كو

  . )١(بأو أل، ب وأم ألأخوات أربع، أو خوانأ إالّ  عن الثلثاألمحيجب  ال: ففي موثقة البقباق

  . )٢( عن الثلثاألمحيجبون   الاألم من خوةاإلن إ :ويف موثقة عبيد بن زرارة

  . )٣( عن الثلثاألم مل حيجبوا األم من خوةان اإلكفإن  :ويف رواية زرارة

  .غريها من الروايات إىل

قاعدة ، أو عدم احلجب فهل القاعدة ،ويناألب أو األبمن  أو األم من خوةولو مل يعلم هل اإل

  . خوةمل يعلم أصل وجود اإل إذا ماك، ومل يعلم احلجب  الثلثأدلة طالقإل، األول الظاهر ،العدل

، ان من مورد التنازعك، م منها فقط أل عدم حجبهماألموادعت ، م حجبةأ األبى ولو ادع

  . منهما أو م منه فقطأ ي يدعباألو، منه ال م منها فقطأ ي تدع ألن األم،التحاف إىل واملرجع فيه

  

  ))هل حيجب احلمل((

  ي حال أ) منفصلني (خوةاإلأي ) ويف اشتراط وجودهم(: مث قال الشرائع

                                                

. ٣ ح١١ الباب ٤٥٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح١٠ الباب ٤٥٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٢ ح١٠ الباب ٤٥٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



١٧٨

  . )شرط أنه  أظهره، ترددمحالً ال (خموت األ

 كما يف املسالك وفاقاً للمشهور ،ده متمماً للعدونكحيجب احلمل ولو ب فال: وقال يف املستند

  .  مؤذناً بتمريضهحيث جعل عدم حجبهم قوالً، وظاهر الدروس عدم االشتراط، ايةفكوالروضة وال

 ال خالفنه إ بل قيل، بل مل يعرف القائل بالعدم، االشتراط عليه الشهرة العظيمةن إ :ويف اجلواهر

  . فيه

والعلة يف ، احلمل إرث خصوصاً بعد عزل، دلة األطالقإل، يبعد عدم االشتراط ن الكل: أقول

فالقول ،  والروايةاآليةاملطلب مما يوجب عدم ادعاء االنصراف يف ن اما يؤيد فإ،وايات املتقدمةالر

  .غري ظاهر الوجه، بل قد مينع الصدق، تاب والسنةك من الخوةبانسياق وجود اإل

ل مقام كل إذ ،ممنوع، ال أخ يل :خوهأ يقول أن ان له محل صحك إذا نهأواالستدالل ملنع الصدق ب

 أن ما يصحك، نثىفراغ منيه يف رحم األإالوالد يلد عند  أن باعتبار، له ولد :يقال أن  ولذا يصح،هقرائن

  . باعتبار يهب ملن يشاء، وهب له: يقال

  ، أنثىونه ك الحتمال خوة يف وجود اإلكأما استدالل املشهور بالش

  ، نفاق العلة وهي وجوب اإلبانتفاءو

 ،ال يرثحيجب و الطفل والوليد الن إ : بن الفضيل العالء يف خرب)عليه السالم(وبقول الصادق 

  . )١(لف عليه الليل والنهارختاما  إالّ كحتر وإن ،ه البطننكأشيء  ذن بالصراخ والآ نمإالّ 

  ونه يف كسواء علم به يف حال ، كش الم فيما الكالن إ :األولى علفريد 

                                                

. ١١ ح٧ الباب ٥٨٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



١٧٩

ان يف ك وأختخ وأان كلو  أنه  إىلضافةباإل، الظهر بأن ولد مث أراد الورثة تقسيم امل أو، البطن

  . ىفك كمثل ذل أو اأحدمهحيتمل  البطن ما

 أوالدحيجب   وال،غنياء األخوةولذا حيجب اإل، علة مة الكح أنه مبا تقدم من: الثاينى علو

  .  الفقراءخوةاإل

 إذا وهو، رطتوفر فيه الش إذا  حيجبكذلكما يرث كالطفل  أن طفبأن ظاهر الع: الثالثى علو

  . ان وقت انفصاله حياًك

  .  عدم االشتراطاألصلف كفلو ش، انكيف كو

 لظهور ،واتاألم خوةوجود اإل يفكي فال،  يف اشتراط حيام عند موت املورثكش ال، نعم

، وقد صرح به الشيخ البهائي والقمي والعاملي والنراقي واجلواهر وغريهم، كيف ذلى النص والفتو

ذا كو، لهم عند موت املوروث مل حيجبك أو ان بعضهم ميتاًكولو :  الدروس قائالًكذلى علوسبقهم 

  . فالظاهر عدم احلجب، ولو اشتبه التقدم والتأخر، لو اقترن موتامها

، ما تقدم مسألة جمهويل التاريخك، رية والنجاسةكمسألة تقارن اليف ينفع املقام  رنا ماكذ: أقول

  . اأحدمهومعلوم 

وتبعه اجلواهر واجلامع ، ما صرح به يف الدروسك،  املغايرة بني احلاجب واحملجوبيشترطمث إنه 

  . ات وغريهمترامة وجامع الشكالعباسي ومفتاح ال

 الرجل الشبهة بوطي أو وسما يتفق يف اك ،فال حجب باً ألأخت األمانت كما لو ك كوذل

  .الواضحاتى علمن النص نه إ :يف اجلواهربل ، بيهاولدها أخاها ألأ ف، مثالًربعمن بناته األ، ابنته

خ اشتراط عدم نفي األ: أيضاًرامة وغريهم كر اجلامع العباسي وجامع الشتات ومفتاح الكوقد ذ

  . ون حاجباًكي حىت ليس بأخ  ألنه،أيضاً وهو واضح ،باللعان



١٨٠

، همريغ وةيفاكال واملستند واجلواهرك واحد ريتبعه غ، و)خوة اإلأوالدجبها حيال و(: قال الشرائع

 لآلباءء يل شكوجب ي ال اإلرث يف اميالق إذ ،اثريامل يف قاموا مقام آبائهم وإن ، له بعدم الصدقنيمعلل

  . اسي من الق فإنه،هلم

حجبهم عن ك أيضاًعن الرد  خوةثبوت حجب اإل يف صحاب األنيال أعلم خالفاً ب: قال املستندو

لذا ، و بعد فهم املناطدلةلألال قصور  أن :هيف، وفادتهإة عن  قاصردلةواأل، بنةا ونيأبو يف ماك، الفرض

  . رهكما ذكتلفوا خيمل 

 أن  الحتمال،ةأربعلة أقل من ك املشىحيجبها من اخلناث ذا الكو(: ممزوجاً باجلواهر قال الشرائع

  . )ة حتقق قطعاًأربعن ك أما إذا ، يف املشروطك يف الشرط شكوالش، ناثاًإونوا كي

 وأنه ،لكاملشى القاعدة عدم وجود اخلنثى مقتضن إ :واخرهأتاب وكرنا يف أوائل الكقد ذ: أقول

  . كذلكماتساملوا عليه وهو ى علفاملسألة مبنية ، بالقرعة، أو يار نفسهأختب أما ،يعني

ره كذ نه رجح أخرياً ماكل، لكل أمر مشكا ل ألونقل قيل ا، يف املستند احتمال القرعة نعم

  .الشرائع

 يلا أمر م ألنه، يف السدس احملتملاألب واألمجراء قاعدة العدل بني إ هنا احتمال ثالث وهو نكل

  . فتأمل

،  السدسلألم يأعط ،كذلكملذهب  أو  ملسألة اجتهاديةخوة حبجب اإلاألبمل يعتقد مث إنه إذا 

  الاألمانت ك ذاوإ،  نفسه غري مستحق للسدس الزائد من الثلثىير نهوأل، لزام يف الثاينلقاعدة اإل

ل السدس الذي يف ك بأن أراد ، وقع بني اعتقادمها تعارضوإذا، تأخذ أن تعتقد باحلجب هلا احلق يف

  ل جمتهدين يرجعان يف كما هو شأن ك ،إليهان املرجع اجتهاد الذي يرجعان ك األمثلث 



١٨١

 وال، قاعدة غريمها يث الح، ةاليا جتري يف املسائل امل ألقاعدة العدل، أو جمتهد ثالث إىل نزاعهما

يم الشارع كما يظهر من موارد حتك، ومة العدل عليهاكرناه يف غري مورد من حكجمال للقرعة ملا ذ

  . ون املرجع قاعدة القرعةكي حىتل كمش فال، للعدل عليها يف مجلة من الروايات

  . ىخيف ما الك ،أثر له فال، احدمهاجتهاد امليت ألكحد الطرفني  ألخوةأما اجتهاد اإل

  



١٨٢

  

  ))السهام املنصوصة يف القرآن((

، والثلثان، والثمن، والربع، النصف: يم ستةكالسهام املنصوصة يف القرآن احل ):٢٥مسألة (

  .والسدس، والثلث

ونصف ، النصف ونصفه: يقال، أو وضعفهما ونصفهما، والثلث، الربع:  بقوهلمكوقد ينحصر ذل

، وضعف ضعفه، الثمن وضعفه: س بأن يقالكبالع، أو والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، نصفه

  .وضعف ضعفه، والسدس وضعفه

  : ثالثة عشر، وأهل هذه السهام الستة

  :  فالنصف لثالثة:أ

مل ن إ مك أزواجكتر م نصف ماكول: قال سبحانه، نزل وإن الزوج مع عدم الولد للزوجة: ١

  . )١(ن هلن ولدكي

  . )٢(انت واحدة فلها النصفكن إ: قال سبحانه، والبنت املنفردة: ٢

  فلها نصف ماأختوله : قال سبحانه، ويناألب مع عدم لألب أو مأب و املنفردة ألختواأل: ٣

  . )٣(كتر

  : والربع الثنني: ب

: تعاىلقال  ،من غريه أو ان ولدها من هذا الزوجكسواء ، نزل وإن الزوج مع الولد للزوجة: ١

نكع مما ترم الربكان هلن ولد فلكن إف)٤( .  

 تمكمما تر وهلن الربع: قال سبحانه ،منها وال من غريها ن للزوج ولد الكمل ي إذا والزوجة: ٢

  .)٥(م ولدكن لكمل ين إ

  . الولدكليهما ولد الولد كويف 

                                                

. ١٢اآلية : سورة النساء )١(

. ١١اآلية : سورة النساء )٢(

. ١٧٦اآلية : سورة النساء )٣(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٤(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٥(



١٨٣

  . )١(م ولد فلهن الثمنكان لكن إف: قال سبحانه ،وهي الزوجة مع الولد،  والثمن لواحد:ج

  . الثمن أو ن يف الربعك تعددت الزوجة شاروإذا، املنقطعة ال، رث الدائمةمنا تإمث إنه 

  : والثلثان الثنتني: د

 ن نساًء فوق اثنتني فلهن ثلثا ماكن إف: قال سبحانه ،ن هلن أخكمل ي إذا البنتني فصاعداً: ١

  . املراد االثنتان فما فوق أن ىعل بناًء ،)٢(كتر

  . )٣(كانتا اثنتني فلهما الثلثان مما تركن إف : سبحانهقال ،كذلكني فصاعداً ختواأل: ٢

  : والثلث الثنني: هـ

ن له ولد وورثه أبواه كن مل يإف: قال سبحانه ،نزل الولد وإن ، مع عدم احلاجب والولداألم: ١

  . )٤(مه السدس فألإخوةان له كفإن  مه الثلثفأل

اء يف ك فهم شرك من ذلأكثرانوا كن إف: قال سبحانه ،األماللة ك من واحد من كثرواأل: ٢

  . )٥(الثلث

  : والسدس لثالثة: ز

  .  مع الولداألب: ١

  قال  ، احلاجبةخوةن مع اإلكول بدون الولد، أو  مع الولداألمو: ٢

                                                

. ١٢اآلية : سورة النساء )١(

. ١١اآلية : سورة النساء )٢(

. ١٧٦اآلية : سورة النساء )٣(

. ١١اآلية : سورة النساء )٤(

. ٦٢اآلية : سورة النساء )٥(



١٨٤

  . )١(ان له ولدكن إ كل واحد منهما السدس مما تركبويه لوأل: سبحانه

  . )٢(ل واحد منهما السدسك فلأخت أو وله أخ: تعاىلقال  ، مطلقاًاألماللة كوالواحد من : ٣

ب من ضرب السهام بعضها ك اليت تترةر الصور غري املمتنعكذ إىل حاجة  الكبعد ذل أنه ىخيف وال

بأس  ان الك وإن ، ثالث عشرةىرر تبقكخراج املمتنع واملإوب، ا ست وثالثونحيث إ، يف بعض

  : ها وهي إىل ملاعباإل

  .  زوجة وبنت يف،الثمن والنصف: ١

  .  يف زوجة وبنتني،والثمن والثلثان: ٢

  . م وولدأيف زوجة و ،والثمن والسدس: ٣

  . األم يف زوج وواحدة من ولد ،والسدس والنصف: ٤

  . م وبنتنيأ يف ،والسدس والثلثان: ٥

  . ركم وولد ذأ يف زوج و،والسدس والربع: ٦

  . م مع ولدأ يف أب و،والسدس والسدس: ٧

  .  يف زوج وبنت،والنصفوالربع : ٨

  .  يف زوج وبنتني،والربع والثلثان: ٩

  . م مع عدم احلاجبأ يف زوجة و،والربع والثلث: ١٠

  . مع عدم احلاجب مأ يف زوج و،والثلث والنصف: ١١

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٢(



١٨٥

  . لألمني أخت ولألبني أخت يف ،والثلث والثلثان: ١٢

  .لألب أختو  يف زوج،والنصف والنصف: ١٣

  . امهإليفمن شاء فلريجع ، جلواهر وغريمها يف املسألةوقد فصل املستند وا



١٨٦

  

  ))بطالن التعصيب((

بل هو ، كذلى علات مجاعما تواترت اإلك، بطالن التعصيبى عل خبارتواترت األ ):٢٦مسألة (

  . من ضروريات املذهب

 ،صبةالع أو قرباملال ملن هو لأل )عليه السالم(عبد اهللا  أبا أمرت من يسأل: قال حسني الرزار

  . )١(والعصبة يف فيه التراب، قرباملال لأل: فقال

ناية عن كهذا ، أو ون يف فيه الترابكي حىتذنب له  ال فالإو، املراد العصبة الذي يريد املال: أقول

 ال، ظهار النفرة من العبدةإحيث إنه ، )٢(وأخذ برأس أخيه جيره: مثل، مشرعه إىل التشديد بالنسبة

  . خمن األ

  . )يورث الرجال دون النساء أن من قضاء اجلاهلية(: قالنه إ ،د بن ثابتوعن زي

  . يورثون قسماً من النساء م الأوتقدم وسيأيت 

نه إ ،أحدث نوح بن دراج يف القضاء تدري ما ما: قيل لهنه إ ،ر بن عياش يف حديثكوعن أيب ب

تاب ك بالىأقول لرجل قضن  أىعس ما: فقال ابن عياش، وأبطل الشفعة وطرح العصبة ورث اخلال

أيب علي بن بعث ) عليه السالم( ملا قتل محزة بن عبد املطلب )صلى اهللا عليه وآله(النيب ن إ ،والسنة

 )صلى اهللا عليه وآله(بابنة محزة فسوغها رسول اهللا  )عليه السالم( ي علفأتاه) عليه السالم(طالب 

  . )٣(لهكاملرياث 

  بعضهم أوىلرحامولوا األأو: يف قول اهللا عزوجل، ) السالمعليه(عن أيب جعفر ، وعن زرارة

   ألن ،باملرياث من بعض بعضهم أوىلن إ :)٤(تاب اهللاكببعض يف 

                                                

. ١ ح٧٥ ص٧ج: الفروع، ١ ح٨ الباب ٤٣١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

.١٥٠اآلية : األعرافسورة  )٢(

. ٦٤ ح٣١٠ ص٦ج: التهذيب، ٣ ح٨ الباب ٤٣١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

.٧٥اآلية : األنفالسورة  )٤(



١٨٧

 أو مهأإليه بامليت وأقرم  أيهم أوىل: )عليه السالم(جعفر  أبو مث قال ،به رمحاً أوىلإليه أقرم 

   .)١(هخواتأخوته وإامليت من  إىل  أقرباألمس ليأ، خوهأ

ل حال من ى كعلمن مسيت له الفريضة : قالنه إ ،)عليه السالم(عن الباقر ، سالموعن دعائم اإل

  . )٢(رحاموليس للعصبة شيء مع ذوي األ، فهو أحق ممن مل يسم له فريضة، حوالاأل

ورث العصبة يأن ) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا ى: قالنه إ ،)عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

  . )٣(أنثى أو ركولد ولد ولد ذ، أو مع ولد

 ىعلمما يدل ،  لغريهااإلرثى اليت تعط، أو العصبة إرث ثرية الناهية عنكغريها من الروايات الإىل 

  . قرب لألاإلرثبل ،  هلا مع غريهاإرثال أن 

   :ه املستند بقولهمجع تبهم ماكمن راجع ى على خيف ما الك اإلرثسلوب أروا يف كالعامة ذمث إن 

فالوارث من ، الرجال والنساء: قسمني إىل م يقسمون الورثة أوالًأطريقهم يف التواريث ن إ

خ ال من  وابن األ،خواأل، نزل وإن ناألبوابن  ،نباالو، عال وإن وأبوه، األب: الرجال عندهم عشرة

فال يرث ابن ، غري هؤالء من الرجال عندهم ال يرثو،  واملعتق،والزوج، وابنه، األممن  والعم ال، األم

  . األموالعم من ، وابن اخلالة، واخلال، األمخ من وابن األ، ختوابن األ، األمب أو، البنت

                                                

. ٨٦ ح٧٢ ص٢ج: تفسري العياشي، ١١ ح٨ الباب ٤٣٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح من باب بطالن التعصيب٦ الباب ١٥٨ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(

. ٣ ح٦ الباب ١٥٨ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(



١٨٨

، واملعتقة،  والزوجة،ختواأل، واجلدة، سفلت وإن نباالوبنت ، والبنت، األم: ومن النساء سبعة

 ، وعمة،وبنت عم، أختوبنت ، نت أخوب، ترث بنت بنت فال،  عندهم غريهن من النساءال يرثو

  . المهكآخر ، إىل وخالة

 رحاماأل م داخلون يف آية أويلأمع ، قرباء جلماعة من األاإلرثيعطون  م ال أ تبنيكوبذل

 ورثن م إىل م يرجعون الزائد أال،  الفروض أعطوا الزائد للعصبةأصحابزاد عن  إذا مأو، وغريها

  . من أعطوه أوالً إىل دون املال الزائدحيث ير يفعله الشيعة ماك

  

  ))العصبة عند أبناء العامة((

  : العصبة عندهم قسمانن إ :شف اللثامكر كوقد ذ

 وهو يرث املال ،وركبتوسط الذ، أو امليت بغري واسطة ر توىلكل ذك وهو ،عصبة بنفسه: األول

، ابن عم، أو عماً، أو أخاً، أو ابنوابن   فلو خلف بنتاً،اجتمع مع ذي سهمن إ والباقي، نفردان إ لهك

  . حد الباقنيان النصف للبنت والباقي ألك

ن ال يرثن  فإ،األبوين ومن األب من خوات واأل،نباالوبنات ، وهن البنات، عصبة بغريه: والثاين

ان للبنتني ك بنتني وبنت ابن ولذا لو خلف مثالً، فيما دون، أو ور يف درجتهنكبالذ إالّ بالتعصيب

  .  ابن ابنكان هناك، أو ان هلا أخك إالّ إذا ن شيءباالن لبنت كومل ي، الثلثان

ى ويبق، وين السدسانلألبفللبنت النصف و، ان للميت أبوان وبنتكومثال التعصيب ما لو : أقول

  . ل حسب نصيبه أمخاساًكوين والبنت األبخمتار الشيعة يقسم هذا السدس بني ى علف، سدس

ابن  أو ونا فلعمهكمل ي وإن ،ابن أخيه، أو خ امليتألى هذا السدس يعط فإن ،مبههمذى علوأما 

  .عمه مثالً

  ان للميت أحد كلو   من أمثلة التعصيب ماكذلكو



١٨٩

 الثلث فالشيعة يقسمون الثلث بني ىويبق، وين السدس وللبنت النصفاألبحد فأل، وين وبنتاألب

  . ذاكوه، والعم وابنه، خ وابنهاألى عليردونه وهم ، ل حسب نصيبهكوين والبنت أرباعاً األبأحد 

  

  ))أدلة التعصيب وردها((

  : ةأربع أمهها ،أدلةالقول بالتعصيب بى علوقد احتجوا 

 ،نقيصة أو ما قررت بدون زيادةكحق الوراث  أن ظاهرهاويات عينت الفرائض اآلن إ :األول

  . اآليةان خالف ظاهر كناهم أزيد يأعط فإذا ،)١(ل واحد منهما السدسكبويه لوأل: تعاىلقال  مثالً

  . )٢( ببعض بعضهم أوىلرحاموأولوا األ:  فلقوله سبحانه،الزائد للعصبة ي نعطاذاأما مل

  .  من حقهم املعني عدمت الفائدة يف التعينيأكثران لذوي الفروض كلو نه إ :الثاين

 والويل ظاهر يف ،)٣(رثين ولياً يكفهب يل من لدن:  قال)عليه السالم(ريا كزن إ :الثالث

ان طلب كترث التمام  نثىانت األكولو ،  لئال يرثه العصبةك ذل)عليه السالم(ريا كوقد طلب ز، ركالذ

  . فهب يل وارثاً: يقول  أنبل الالزم، وجه ر بالكالذ

صلى اهللا عليه (عن رسول اهللا ،  عن ابن عباساجلمهور رووا أن  وغريه منكملساليف ا ما: الرابع

  . )٤(ركويل عصبة ذحلقوا الفرائض فما أبقت فألأ: قالنه إ ،)آلهو

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(

. ٧٥اآلية : سورة األنفال )٢(

. ٥اآلية : سورة مرمي )٣(

. ٥ ح٨الباب  ٤٣٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



١٩٠

  . ويل رجلفأل: أخرىويف رواية 

 تيهت امرأته بابنءقتل يوم أحد فجا سعد بن الربيعن إ ،عن جابر، وعن عبد اهللا بن حممد بن عقيل

 وال، لهكوأخذ عمه املال  ،حدأأبامها قتل يوم ن إ يا رسول اهللا: قالت و)صلى اهللا عليه وآله(النيب إىل 

: تعاىلنزل اهللا أف، كوسيقضي اهللا يف ذل: )صلى اهللا عليه وآله( فقال النيب ،وهلما مال إالّ حانكتن

ركم للذكأوالدم اهللا يف كيوصي وقال،  العم)صلى اهللا عليه وآله(فدعا ، اآلية :عط اجلاريتني أ

  . )١(كفل يفما بق، مهما الثمنأعط أو، ثنيالثل

  .لها ضعيفةك دلةهذه األ: أقول

ويل أ زاد رد عليهم بآية فإذا، حنو ضرب القاعدةى علالتعيني ن إ : والثايناألولى عليرد إذ 

ويل أان حسب آية كن إ  للعصبةعطاءاإل أن  إىلمضافاً، اجلمع العريف بني الطائفتنيى مقتض  فإنه،رحاماأل

 ، الغريكفما هو ذا ان حسب غريهاك وإن ،ر فقطك للذءعطاال اإل، نثىر واألك لزم تساوي الذرحاماأل

  . ميزان غريه ال إذ ،يم التفسريكفالالزم حت غري وإذ ال

، )عليها السالم(ر للزهراء كب أبو ما قالهك، يورثون نبياء المعاشر األن إ :م يقولإ: الثالثى علو

طلب ) عليه السالم(ريا كز أن ىعلدليل  ال أنه  إىل مضافاً،املال إرث ىعلريا كيف حيملون آية زكف

) عليها السالم( مرمي ى ملا رأ)عليه السالم( بل سياق قوله ،الرجلنه إ ينأفمن ، ر والويل أعمكالذ

، عطاه اهللا أفضل منهاأف، أنثىثل مرمي م الّإمل يطلب  أنه )٢( ذرية طيبةكهب يل من لدن :هالفكو

  . )عليها السالم (ن مرميفهو أفضل م، نيب) عليه السالم( حيىيحيث إن 

                                                

. ٨ ح٨ الباب ٤٣٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣٨اآلية : سورة آل عمران )٢(



١٩١

ما ك شراراًأانوا كم أوظاهره ، يلاطلب الويل من جهة خوفه من املواآلية أنه ظاهر  أن  إىلهذا

  .  من رجل صاحلنسانال فهل خياف اإلإو ، الروايةكوردت بذل

، ةكابن عباس وهو مب إىل جلست:  قال،مردود مبا رووه عن قاربة بن مضربنه إ :الرابعى علو

بقت الفرائض  أمان إ : يرويهكوس موالووطا، كحديث يرويه أهل العراق عن، يابن عباس: تفقل

قول اهللا ن إ :ين أقولأ كبلغ من وراأ: قال، نعم:  قلت،هل العراق أنتأأمن :  قال،ركعصبة ذ ويلفأل

 رحامألولوا اأو:  وقولهم نفعاً فريضة من اهللاكتدرون أيهم أقرب ل م الكؤبناأم وكؤآبا: تعاىل

س يرويه وطاو قلت وال  ما، شيئاً، وهل أبقيافريضتان إالّ  وهل هذهتاب اهللاكببعض يف  بعضهم أوىل

منا الشيطان إو، رويت هذا عن ابن عباس ال واهللا ما: فقال، ساًو فلقيت طاو:قاربة بن مضرب  قال،عين

  فإنه،وسو ابنه عبد اهللا بن طا رواه من قبل،هذا احلديث املروي عنه: قال سفيان ،لسنتهمأى علألقاه 

  . )١(يعين بين هاشم ، شديداًهؤالء القوم محالًى علان حيمل كو، كخامت سليمان بن عبد امللى علان ك

نه إ ،ور عندهمكمبا هو مذ وأما اخلرب الثاين فراويه مطعون فيه عند أهل احلديث(: كقال يف املسال

 ورث بنت محزة مجيع )صلى اهللا عليه وآله(معارض بأنه و، ره بعضهمكذ ماى علهذا اخلرب  إالّ مل يرد

  . ىانته )ماله

ى علوقد عرفت تظافرها ، )عليهم السالم( الواردة عن أهل البيت خباروالعمدة عندنا هي األ

  . بطالن التعصيب

                                                

. ٢٦٢ ص٩ج: التهذيب، ٤ ح٨ الباب ٤٣٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



١٩٢

ى علحممولة ، طرقنا أو تبنا موافقة للتعصيب من طرقهمكالروايات الواردة يف  أن  يعرفكوبذل

  . لزاممن باب اإل أو ،التقية

وال األمحلقوا بأ: قال أنه ،)صلى اهللا عليه وآله(عنه ، ابن عباس إىل سنادهإرواه التهذيب ب مثل ما

  . )١(ركويل عصبة ذفما أبقت الفرائض فأل، الفرائض

عليه ( قال ،عفو أو هل للنساء قود: قلت له:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، رواه البقباق وما

  . )٢( للعصبةكوذل، ال: )مالسال

 ان موىلك يسأله عن رجل مات و)عليه السالم(أيب جعفر  إىل تبكنه إ :وعن حممد بن عمر

هو : )عليه السالم( فقال ،فسألته عن مرياث املوىل، ابن وبنات وللموىل، لرجل وقد مات مواله قبله

  . )٣(للرجال دون النساء

 العم )صلى اهللا عليه وآله( النيب إعطاءى حيث رو، لربيعوقد تقدم حديث جابر يف قتل سعد بن ا

  . )٤(مع البنت

من باب نه إ  أوحيث حيتمل التقية،  يف املسألة املنربية املشهورة يف باب العولكذلكر  أن األمماك

  .لزاماإل

وامليت أخ ، ان أخ شيعيك إذا ماك، موا بهكح إذا يأخذ الشيعي بالتعصيب أن والظاهر جواز

يرافع  أن خ الشيعيون لألكي أن يبعد بل ال، خ يف عرض البنتم يعطون األحيث إ،  بنت سنيةسين له

لزامهم مبا التزموا إ من لوازم  ألنه، بعض العلماء املعاصرينكبذل ما أفىتك، ياها عند القاضي ليأخذ حقهإ

  .  بعض الرواياتكذلى علويدل ، )٥(به

                                                

. ٥ ح٨ الباب ٤٣٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة، ٦ ح٢٦٢ ص٩ج: التهذيب )١(

. ٦ ح٨ الباب ٤٣٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٧ ح٨ الباب ٤٣٣ ص١٧ج: عةوسائل الشي )٣(

. ٧ ح٨ الباب ٤٣٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٦ ح٣٢١ ص١٥ج: الوسائلانظر  )٥(



١٩٣

خ األ ألن : صورأربعل كول، شيعياً أو ون امليت سنياًكي حوال الثمانية يف مااأل  يعرفك ذلومن

  . سكبالع أو خ شيعياً والبنت سنيةون األكبأن ي، الفختباال، أو سنيان، أو شيعيانما إ مثالً والبنت

ان يف كو،  هذا القريبال يرثان يف مذهبنا ك و،افراًكان امليت ك حال ما كوقد ظهر من ذل

، أو اجلار يان دينهم يعطك إذا ماك، خذه بل له الترافع أل،يعطونه ما حيق له أخذ  فإنه،مذهبهم يرث

  .كأشبه ذل ما أو  عداتزوج ا ولو بعد طالقها وانقضاءاليت 

 تب بعض املعاصرين فيهكوقد ، املطوالت إىل فمن شاء فلريجع، الم يف التعصيب طويل جداًكوال

  . واهللا املوفق، تاباً ضخماًكويف العول 

  



١٩٤

  

  ))ن العولبطال((

يقوم  يفرض اهللا يف مال ما ال أن  الستحالة،العول عندنا باطل(: قال يف الشرائع ):٢٧مسألة (

  . )به

  . ةك من الترأكثرانت السهام ك بأن ،ة عن السهامكاملراد به قصور التر: أقول

، أو امليلو ، أالنقصان أو الزيادة عىنالعول مبن إ : وتبعه غري واحد منهم اجلواهركقال يف املسال

ارتفاع ، أو ةكميل السهام عن املطابقة مع قدر التر، أو ةكنقصان التر أو لزيادة السهام، االرتفاع

  .الفريضة بزيادة السهام

ن أ و،واحد معىنى عل إالّ تدل املادة الواحدة الن إ :تابكرناه يف غري هذا الكما ذكن الظاهر كل

  .لها من الزيادة واالطرادك فإن ،ر الدم أوما  والنهارالنهرك ،الف يف املصاديق باملناسباتختاال

الثقل  أي  ففالن عليه العول،لمةكيستعمل فيه هذه ال ل ماكما يف ك، ويف املقام العول من الثقل

  . ةكاهل التركثقلت أالسهام  أن ماك، وما أشبه  وفالن معال ومعيل،يوقع عليه

 أو سبعة إىل انت الفريضة ستة فعالتكلو  ل مامث: ثريةك بأمثلة كفقد مثلوا لذل، انكيف كو

  : عشرة أو تسعة أو مثانية

  .  فزادت الفريضة واحداً،له النصف وهلما الثلثان فإن ،بني ألأختزوج وك: األولف

  . هلا السدس فإن ،أيضاًم  ألأختان معهم ك إذا :والثاين

  . ني الثلثختلأل فإن ،أيضاً أخرى أختان معهم ك إذا :والثالث

  .هلا السدس فإن ،م حمجبةأان معهم ك إذا ماك: الرابعو

ل واحد منهم ى كعلة بينهم مما يدخل النقص كلها ويقسمون التركوالعامة جيمعون السهام 

  لهم ك املال بكذل ييف  بالقياس بباب الوصية باملال جلماعة الك واستدلوا لذل،بالنسبة



١٩٥

يرد ما أن إ نهوأل، ورة عدم وفاء املال بديوم القياس بالديان يف صكذلكو، حيث يعطون بالنسبة

ى عل، أو كذلك كمجيعهم بدون النسبة وذلى عل أو ، ترجيح من غري مرجحكوذل، بعضهمى علالنقص 

أمري  إىل كونسبوا ذل، رأيهى علوقد أمجع الصحابة ، كم عمر بذلكوحل،  املطلوبكاجلميع بالنسبة وذل

  .أيضاً )عليه السالم(املؤمنني 

 يجهالة املوص فإن ،وجود الفارق إىل ضافةباإل، القياس باطل من أصله إذ ،الوجوه غري تامل كو

، فاملال ليس بعائز ـ كعن ذل تعاىل ـ ن جاهالًكواهللا مل ي، وفقر املديون سبب النقص، أوجبت العوز

بباً  سكون ذلكي أن نكيف ميكف، عدم علمه إىل كوعمر بنفسه نسب ذل، وبذا يسقط دليلهم الثالث

فجمع الصحابة وقال ، نيأختفقد ماتت امرأة يف زمانه عن زوج و،  للصحابةإمجاع وال ،م شرعيكحل

 ،ني حقهماختت بالزوج مل يبق لألأبد فإن ،ني الثلثنيختولأل جده للزوج النصف تعاىلفرض اهللا : هلم

  . كذا يف املسالك ،عولالى علهم أكثرفاتفق رأي ، يعلشريوا أف، ني مل يبق للزوج حقهختت باألأبدوإن 

:  يف االنتصار بقوله)رمحه اهللا( ىفقد أجاب عنه السيد املرتض، كبذل )عليه السالم( على وأما قول

م يروون عنه أو، العول يف الفرائض إىل ان يذهبك )عليه السالم(أمري املؤمنني  أن املخالفى دعوفأما 

 :بغري روية )عليه السالم( فقال ،بوين وزوجةأبنتني وعن : املنربى عل  سئل وهو)عليه السالم( وأنه ،كذل

النجوم الزاهرة إليه ووسائطنا ،  خالف هذا القول)عليه السالم(عنه  ينا نروأل، فباطلة ،صار مثنها تسعاً

 وهؤالء أعرف مبذهب أبيهم ممن )عليهم السالم(اظم كزين العابدين والباقر والصادق والك، من عترته

   ،)عليه السالم(عنه  إالّ بطال العول يف الفرائضإى تلق  ما)رمحه اهللا(وابن عباس ، لوهنق نقل خالف ما



١٩٦

ان يقول بالعول عن الشعيب واحلسن بن عمارة كأنه ) عليه السالم(ومعوهلم يف الرواية عنه 

  . يوالنخع

يف تصح كف ،نيأربع سنة )عليه السالم(وقتل أمري املؤمنني ،  ولد سنة سبع وثالثني فإنهفأما الشعيب

  .رواياته عنه

قال سليمان بن مهران ، املظامل ملا وىل ، احلديثأصحاب مضعف عند واحلسن بن عمارة

  . املظاملظامل وىل: شاألعم

رناه من السادة والقادة الذين كزاء من ذإونوا بك مل ي،ل قدح وجرحكرناه من كذ ل ماكولو سلم 

  . بطال العولإ )عليه السالم(رووا عنه 

، م لهكح واهول ال،  رواه سفيان عن رجل مل يسمه فإنه،مثنها صار تسعاً أن فأما اخلرب املتضمن

  . وأثبتوما رواه عنه أهله أوىل

أراد االستفهام ، أو مكمثنها صار تسعاً عند أن املراد به أن ىعل من يتأول هذا اخلرب ابناأصحويف 

  . )رمحه اهللا(المه ك آخر، إىل ثريةكما سقط يف مواضع ك، وأسقط حرفه

ما ك، ان تقيةك أنه ، أولزاملقاعدة اإل، املرأة حسب رأيهم  أفىتاإلمامون كي أن ومن احملتمل: أقول

يا أمري املؤمنني : رجل فقالإليه فقام ، املنربى  عل)عليه السالم( ي علانك:  قال،رواه السلماين يؤيده ما

 بن كمسا: قال، صار مثن املرأة تسعاً: )عليه السالم( ي عل فقال، ابنتيه وأبويه وزوجةكرجل مات وتر

مارته هذه إعمر بن اخلطاب وقعت يف ن إ : قال،كيف ذلك و)الراوي عن عبيدة السلماين(حرب 

هذا الثمن باقياً : قال، وين السدسان وللزوجة الثمنلألبو، وقال للبنتني الثلثان، يصنع الفريضة فلم يدر ما

وين لألب ،عط هؤالء فريضتهمأ :)صلى اهللا عليه وآله( حممد أصحابفقال له  ،وين والبنتنياألببعد 

أيب طالب علي بن  فقال له ، فأين فريضتهم الثلثان:فقال ،ىيبق وللبنتني ما، وللزوجة الثمن، السدسان

   فأىب، ىيبق هلما ما: )عليه السالم(



١٩٧

  . رعمى رأ ماى عل: )عليه السالم( على فقال،  عليه وابن مسعودكذل

للزوج ى أعط أنه  يف مثلهاكبعد ذل )عليه السالم( ي علأصحابوأخربين مجاعة من : قال عبيدة

  . )١(أباه قومنا وإن ، هو احلقكوذل، البنتنيى علوالباقي رد  وين السدسنيلألبو نتنيباالالربع مع 

  . م أبطلوا العولأ )عليهم السالم(ئمة وقد تواترت الروايات من األ

  . )٢(تعول السهام ال:  قال)عليه السالم(عن الباقر ، ن مسلمفعن حممد ب

  . )٣( من ستةأكثرون كت وال، تعول السهام ال:  قال)عليه السالم(عنه ، وعن زرارة

 :)عليه السالم(عن أيب جعفر ، ري بن أعني حدثينكبن إ :قلت لزرارة:  قال،سعدعلي بن وعن 

ستة منأكثرون كت وال، تعول السهام الن إ  ،عن أيب ، ابناأصحالف بني ختاس فيه يا لهذا م: فقال

  . )٤() السالمماعليه(جعفر وأيب عبد اهللا 

 أن الذي يعلم رمل عاجل ليعلمن إ : قال،)عليه السالم(عن الباقر ، ينصاروعن أيب مرمي األ

  . )٥( من ستةأكثرى علتعول  الفرائض ال

  . غريها من الرواياتإىل 

عليه (جعفر  أليب قلت:  قال،فعن أيب بصري، )عليه السالم( ي علعن )يه السالمعل(أخذه : أقول

، ليس جتوز ستة: )عليه السالم( فقال ،أكثر أو أقل أو املائةى علون كي حىتعيل السهام أرمبا : )السالم

  أمريان ك: )عليه السالم(مث قال 

                                                

. ١٤ ح٢٥٩ ص٩ج: التهذيب، ١٤ ح٧ الباب ٤٢٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح٨١ ص٧ج: الفروع، ١ ح٦ الباب ٤٢١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١ ح٨٠ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٦ الباب ٤٢١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٢ ح٨١ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٦ الباب ٤٢١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ١ ح٧٩ ص٧ج: الفروع، ٧ ح٦ الباب ٤٢٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(



١٩٨

ستة لو ى علتعول  السهام ال أن يعلمرمل عاجل لى الذي أحصن إ : يقول)عليه السالم(املؤمنني  

  . )١(يبصرون وجهها مل جتز ستة

مالء إتاب الفرائض اليت هي ك صحيفة )عليه السالم(جعفر  أبو ينأقرأ: وقال حممد بن مسلم

  .)٢(تعول السهام الن إ : فيهافإذا، بيده )عليه السالم( ي عل وخط)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

الذي ن إ :ان ابن عباس يقولك:  قال،ر احلضرميك أبوبىفقد رو،  عباسما أخذه عنه ابنك

تعول من  السهام ال أن فعن شاء العنته عند احلجر،  ستةنتعول م السهام ال أن رمل عاجل ليعلم يحيص

  . )٣(ستة

النصف والربع والثمن والثلثان : يمكرت يف القرآن احلكاليت ذما إ ،املراد بستة يف الروايات: أقول

 من أكثر، أو ستةى علون السهام سبعة كفال ت، هاإلية كوأما عن ستة اليت تقسم التر، والثلث والسدس

  . رناه يف أمثلة العولكما ذك، سبعة

 أنه ، أيب سليمابن سعد يف الطبقات نقل عن أن حىت ،ابن عباس من الثقات عندهم أن ىخيف وال

 ،)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أصحابر من ابكاأل تكلزمت هذا الغالم وتر: سوقلت لطاو: قال

 إىل تداوروا يف شيء صارواإذا ) صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا أصحاباين رأيت سبعني من : فقال

  . )٤(قول ابن عباس

   ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، عن يونس بن يعقوب، ايفكعن ال، ويف الوسائل

                                                

. ٢ ح٧٩ ص٧ج: الفروع، ٩ ح٦ الباب ٤٢٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢٤٧ ص٩ج: التهذيب، ١١ ح٦ الباب ٤٢٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١٢ ح٦ الباب ٤٢٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٣٦٧ ص٢ج:  البن سعدىالطبقات الكرب )٤(



١٩٩

 مث ،مؤخر ملا قدم وال، خرأم ملا دمق احلمد هللا الذي ال: )لسالمعليه ا(قال أمري املؤمنني : قال

، من قدم اهللانتم قدمتم ك لو ،ة املتحرية بعد نبيهااألميا أيتها : مث قال، خرىاألى عليديه ى حدإضرب ب

ض سهم من فرائطاش  وال، عال ويل اهللا ما، وجعلتم الوالية والوراثة ملن جعلها اهللا، وأخرمت من أخر اهللا

علمه من  يعلوعند  الأ ،ة يف شيء من أمر اهللاألمت تنازع وال، م اهللاكلف اثنان يف حختاوال ، اهللا

  . )١(وما اهللا بظالم للعبيد، مكفرطتم فيما قدمت أيدي وما، مكفذوقوا وبال أمر، تاب اهللاك

،  املواريثر الفرائض يفكفعرض ذ، جالست ابن عباس:  قال،عن ابن عتبة، أيضاًايف كعن ال ،وفيه

 ونصفاً رمل عاجل عدداً جعل يف مال نصفاًى الذي أحص أن أترون، سبحان اهللا العظيم: فقال ابن عباس

فمن أول من :  فقال له زفر بن أوس البصري،فأين موضع الثلث، فهذان النصفان قد ذهبا باملال، وثلثاً

 يأدر واهللا ما: فقال، بعضها بعضاًودفع ، التفت الفرائض عنده ،فقال عمر بن اخلطاب، أعال الفرائض

ى علدخل أف، م هذا املال باحلصصكأقسم علي أن أجد شيئاً هو أوسع من وما، م أخركوأي م قدم اهللاكأي

عالت  وأخر من أخر اهللا ما مي اهللا لو قدم من قدم اهللاأو، خل عليه من عول الفرائضما دل ذي سهم ك

قدم  فهذا ما، ل فريضة مل يهبطها اهللا عن فريضةك:  فقال،وأيها قدم وأيها أخر: فقال له زفر، فريضة

   كفتل، يبق ما إالّ زالت من فرضها مل يبق هلا إذا ل فريضةكأخر ف وأما ما، اهللا

                                                

. ٢ ح٧٨ ص٧ج: الفروع، ٥ ح٧ الباب ٤٢٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢٠٠

يزيله عنه  الربع ال إىل يزيله عنه رجع  دخل عليه مافإذا فأما الذي قدم فالزوج له النصف. اليت أخر

 هلا األمو، يزيلها عنه شيء الثمن ال إىل ل عليها ما يزيلها عنه صارت دخفإذا والزوجة هلا الربع، شيء

وأما اليت آخر  .فهذه الفرائض اليت قدم اهللا، يزيلها عنه شيء السدس وال إىل  زالت عنه صارتفإذا الثلث

 بقي ما إالّ ن هلنك مل يكزالتهن الفرائض عن ذلأ فإذا  هلا النصف والثلثانخواتففريضة البنات واأل

ان كبقي شيء  فإن ،امالًكحقه ى عطأ مبا قدم اهللا فأبد أخر قدم اهللا وما  اجتمع مافإذا،  اليت أخركفتل

  .)١(شيء له مل يبق شيء فال وإن ،ملن أخر

 يغىن وال :لزفر المه السابقكملا قال : عطاء بن أيب رياح قال البن عباس أن السرخسيى ويرو

قل هلؤالء الذين يقولون : فقال، فغضب، كغري رأيى عل ك ورثت بنيكمت لقسم مرياث  ولو، شيئاًكرأي

رمل عاجل عدداً مل جيعل يف مال ى الذي أحصن إ ،اذبنيكالى علة اهللا نعجنمع فنبتهل فنجعل ل حىتبالعول 

مل مل تقل هذا :  مث قال له عطا،فأين موضع الثلث بالنصف وهذا  ذهب هذا بالنصففإذا، نصفني وثلثا

  . )٢( فهبت، مهيباًان رجالًك: قال ف،يف زمن عمر

 :عن عطا،  ابن سعيدىفقد رو، ن وجه للهيبةكال مل يإو، كذلى علعمر صمم  أن والظاهر: قولا

يوم  إىل يف عهد عمر وعثمان ان يفيتكو،  مع أهل بدرريانا يدعوان ابن عباس فيشكعمر وعثمان ن إ

  . مات

ر هلم كان رمبا يذك وإن ،كذل إالّ بدون حجة هلم، ة مبا رواه عمرربعوقد أفيت أئمة املذاهب األ

  يدري من   ال:بينما قال عمر بنفسه، بعض االجتهادات

                                                

. ٣ ح٧٩ ص٧ج: الفروع، ٦ ح٧ الباب ٤٢٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح إبطال العول١الباب  ٤ج: الفقيه )٢(



٢٠١

ان شريح يقضي كوقد ،  مقدماً ومؤخراًكهنا أن ان يعلمك أنه ىعلمما يدل ، قدم اهللا ومن أخر

فلما  ـ مانةأ عند شريح للرجل أن حبجة ـ شريح اه طلبهكفلما اشت  نقص رجالًكوبذل، قبلهم بالعول

 طلبتين كانت عندكمانيت اليت أوهل هذه هي : راً عليهكفقال له الرجل مستن، حضر ضربه بالسياط

  : وينشد، يه عند الناسك ومل يزل يشت،جلهاأل

   لؤمالظلمن إ وحق اهللا

  ظلوم فما زال املسيء هو ال

  يوم الدين منضديان ي إىل

  وعند اهللا جيتمع اخلصوم 

سبقين به  أنه خوفين من هذا القضاء لوالأما : ا أفتاه وظلمه بالسياط بقوله ممؤيترب ان شريحكو

فاً من خمالفته ئان خاك و،ان مستنده فقطك أنه ىعلالمه هذا يدل كو ـ !يعين عمر ـ مام عادل ورعإ

  . الواقع

مام عادل إيقدم يف العول قضاء  أنه لوال:  قال فإنه،بل ومثله روي عن حممد بن مسلم الزهري

  .)١( يف قوله يف مسألة املباهلة)وان اهللا عليهرض(ابن عباس ى عللف اثنان أختورع ملا 

  .  من أقواهلمكغري ذلإىل 

ومل خيالفوه يف مثل العول ومتعة ، منعها أنه مع م خالفوا عمر يف مثل متعة احلجأ اذاوال يعلم مل

ومن يريد املال ممن يرد عليه ، يه املالففالعول  أما ،م صرفكاحلج ح أن  ولعل الوجه،أشبه النساء وما

ولذا منعوها ، تهميبانت منافية لعصكمسألة املتعة  أن ماك، ان مانعاً عن تنفيذ الواقعكالنقص شرعاً 

  . اتباعاً لعمر

  ى بأنه هل يرض فمنقوض، ع بنتهتتتم أن مكأحدى هل يرض: وأما قوهلم

                                                

. إبطال العول١الباب  ٤ج: الفقيه )١(



٢٠٢

  .قها زوجها من غدتتزوج ابنته زوجاً عقداً دائماً مث يطل أن مكأحد

عدم العول تابعان لفلسفة كمتعة النساء  أن  إىلضافةباإل، تتبع أن  اهللا جيبأحكام أن والعمدة

حد  ال أنه ر سبحانه حدين لبعضهم ظهركملا ذ أنه ثانيها هيو، تب املتعةكر أوهلا يف ك ذ،أيضاًعقلية 

ترد  أن فالالزم، ئخر للطوارمهل احلد اآلأ أنه حداً واحداً للبعض ظهر إالّ ركوحيث مل يذ، ثالث بينهما

صلى اهللا عليه  (يتبع الفقهاء قول الرسول أن ان من اجلديركوقد ، خرمن أمهل حده اآلى عل ئالطوار

: قال أو ،)١(النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمكأهل بييت : )صلى اهللا عليه وآله(حيث قال ، )وآله

 كغري ذل، إىل يعلم من ال أو فهل يتبع من يعلم، يعلم النه إ :العمر الذي ق ال ،ما يروونهك) أصحايب(

  . الم فيه طويل جداًكمما ال

، يدخل النقص عليها  الك ومع ذل،دوا إىل بط من فريضة  الاألماللة ك أن ىخيف مث ال

مة اليت كاحلكمنا هو إ، دوا إىل من مل يهبطه اهللا عن رجل من فريضةى علفالتحديد للنقص بأنه يدخل 

  .علة أنه ال، ر مدارهااألميدور  ال

ان معهم غريهم أم ك، خواتاأل أو مبزامحة أحد الزوجني مع البنات إالّ حيصل النقص ال أنه ماك

 أن ولذا فالالزم، األماللة ك، أو ويناألب، أو  دون الزوجني،خواتاأل أو البناتى عل فيحصل النقص ،ال

  . الم فيهكما يأيت تفصيل الك األب أو ويناألب من خواتن األكي

خر فغري يرادات األاإل أما ،رناهاكالنصوص اليت ذ العامةى عليراد إلاوجه  أن  قد عرفتكمث إن

  ره اجلواهر كذ مثل ما، حلها أو ن نقضهاكومي، واردة

                                                

. ٧٤٥ ص٦ج: البحار، ٨ ح٣٠٧ ص٢٢ج: البحار )١(



٢٠٣

 لو فرض  فإنه،تعاىلفرضها اهللا  غري ماى علون الفرائض كلزم لتسل مالعون إ( :تبعاً لغريه بقوله

وين منها األبنا يأعطف، مخسة عشر إىل علناهاأو، انت الفريضة اثين عشركو، وارث أبوين وبنتني وزوجاًال

 نا الزوج ثالثاً فليست ربعاًيأعط، وبل سدس وثلث مخس فليست سدسني، ة أسهم من مخسة عشرأربع

 أمري املؤمنني اإلمامإليه  وهو الذي أشار ،بل ثلث ومخس فليست ثلثني، نا البنتني مثانيةيأعطو، بل مخس

بوين أ ابنتني وكرجل تر، يا أمري املؤمنني: رجل وقالليه إفقام ، املنربى علل وهو ئ ملا س)عليه السالم(

  . )١(صار مثن املرأة تسعاً: )عليه السالم( فقال ،وزوجة

 يف من تسعاًصريورة الثكتغيري الفرائض  إىل  التعريض بالعول املؤديكرادته بذلإن الظاهر إف

لذوي  تعاىلرأة واحداً مل يوافق ما فرضه اهللا ماالنا يأعطو تسعة إىل لت الفريضةيعأ ملا  ألنه،الفرائض

بل ، االثنني منها ليس سدسي الثمانية أن ماك، الواحد من التسع ليس مثنها إذ ،الفروض اليت مساها

ماتت املرأة وخلفت زوجاً ما لو ك، راًكفرضها ذى عل نثىمستلزم يف بعض الفروض زيادة نصيب األ

 خ الباقي عندنان واألباالى ل من املوضعني يعطك يف  فإنه،بم وأخاً ألني ألأختزوجاً و أو ،ابناًوأبوين و

ر قطعاً عند ك من الذأكثرأخذت أختاً خ األوبدل ، ن بنتاًباالون بدل كي أن وبتقدير، وعند اخلصم

آخر ، إىل )كخالف ذلى عل والسنة ،نساء درجةالى علتاب املتضمن لتفضيل الرجال كوال، اخلصم

  .المهك

نا لولد البنت ءأعطا أن ماك،  عليهماألول شكال ينتج نفس اإلاألرضعطائنا للمرأة من إعدم إذ 

  أقل من بنت الولد ينتج 

                                                

. ١٤ ح٢٥٩ ص٩ج: التهذيب، ١٤ ح٧ الباب ٤٢٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢٠٤

  .كغري ذل، إىل  الثاينشكالنفس اإل

تقدم عن  وإن ،قاعدة االلزامعمل ب، أو ىتقا) عليه السالم( اإلمام أن والظاهر يف القصة املنربية

  . اركناحتمال اإل وتبعه اجلواهر وغريه السيد

  . الزوجة أو مبزامحة الزوج إالّ ون العولكوالي: فقد قال الشرائع، انكيف كو

مع ، أو البنات أو ان أحد الزوجني مع البنتك سواء، العول حيصل حينئذ أن قد عرفت: أقول

  .األبمن طرف أو  ويناألب من طرف خواتاأل أو ختاأل

، أو األم واألبمن يتقرب ب، أو البنتني، أو البنت، أو األبى عل ون النقص داخالًكفي(: مث قال

وين األبزوج وأحد ، أو مثل زوج وأبوين وبنت، األم دون من يتقرب ب،خواتاأل أو خت من األاألبب

 مأب و ألأخوات أو أخت، أو أخت واألماللة كزوج مع ، أو زوجة وأبوين وبنتني، أو وبنتني فصاعداً

  . )بألأو 

فللزوج الربع وهلما السدسان ، البنتى علالنقص يرد  ،زوج وأبوين وبنتأي : األوليف : أقول

  . عشر مخسة من اثينهو والباقي هلا و

والباقي هلما وهو سبعة  وين السدساألبحد وأل فللزوج الربع، البنتنيى عليرد النقص : ويف الثاين

  . عشر من اثين

  . عشر وين السدسان والباقي للبنتني وهو ستة ونصف من اثينلألبفللزوجة الثمن و: ويف الثالث

 ،انت واحدةكن إ  السدساألماللة ك و،وهو النصفى عليأخذ الزوج نصيبه األ: ويف الرابع

  .خواتاأل أو ختوالباقي لأل، أكثرانت كن إ والثلث

  . تعاىل إن شاء اهللا، خوةزواج واإل واألاألوالدوين واألب يف مرياث كذلى عل دلةوسيأيت األ

  



٢٠٥

  

  ))الطبقة األوىل وإرثها((

  : وهم ثالث مراتب، نسابيف مرياث األ: قال يف الشرائع ):٢٨مسألة (

  . األوالدوان واألب: األوىل

 املتواترة تاب والسنةك مدلول لل،يتقدمهم أحد حبيث ال نسابمراتب األ وم أوىلك: أقول

  . بل الضرورة،  املستفيضةاتمجاعواإل

  . )١(نينثير مثل حظ األكم للذكأوالدم اهللا يف كيوصي: قال سبحانه

  . )٢(ببعض  بعضهم أوىلرحاموأولوا األ: وقال

  . )٣(ل واحد منهما السدسكبويه لأل: وقال

لد وال ن وكمل ي ما:  فقال،اللةك عن ال)عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: وقال محزة بن محران

  . )٤(والد

ن ولد وال كاللة مامل يكال:  قال)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن عبد الرمحان بن احلجاج

  . )٥(والد

  . غريمها من الرواياتإىل 

  : انكيف كو

 ية أويلوآل اًإمجاع ،له لهكفاملال ، زوجة ن زوج والك عمن يف درجته ومل ياألبانفرد فإن : ١

  . رحاماأل

   ،له هلا الثلث فرضاًكفاملال ، كذلك األمانفردت  وإن: ٢

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(

. ٧٥اآلية : سورة األنفال )٢(

. ١١اآلية : سورة النساء )٣(

. ٢ ح٩٩ ص٧ج: عالفرو، ٣ ح١ الباب ٤٣٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٣ ح٩٩ ص٧ج: الفروع، ٤ ح١ الباب ٤٣٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(



٢٠٦

العامة يقولون هنا  أن وقد تقدم، رحاماأل ويلأية  والبقية رداً آل،)١(مه الثلثفأل: قال سبحانه

  .  العصبةإعطاءب

   .لألب الثلث والباقي لألموان فاألبولو اجتمع : ٣

وال مع ، األم مع ال يرث:  قال)معليه السال(عن أيب جعفر ،  حممد بن مسلم يف الصحيحىرو

مل  إذا ينقص من النصف شيئاً الزوج ال وإن ،الزوج والزوجة إالّ ،نةباالوال مع ، ناألبوال مع ، األب

 فللزوج الربع ان معهما ولدك فإن ،ن ولدكمل ي إذا تنقص من الربع شيئاً الزوجة ال وإن ،ن ولدكي

  . )٢(وللمرأة الثمن

 لألم سهمان ولألب:  قال، أبويهكيف رجل مات وتر، )عليه السالم(عفر عن أيب ج، وعن زرارة

  . )٣(سهم

 ،هي من ثالثة أسهم:  قال، أبويهك يف رجل تر)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن أيب بصري

  . )٤( سهمانلألب سهم ولألم

عليه ( قال ،هيو أبك يف رجل مات وتر،)عليهما السالم(الباقر  أو عن الصادق، وعن زرارة

  . )٥( الثلثانلألبو،  الثلثلألم: )السالم

 ، الثلثلألم:  قال، أبويهك يف رجل مات وتر،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن أبان بن تغلب

  . )٦(لألببقي ف وما

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(

. ١ ح٨٢ ص٧ج: الفروع، ١ ح١ الباب ٤٣٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١ ح٩١ ص١٧ج: الفروع، ١ ح٩ الباب ٤٥٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٣ ح٩١ ص٧ج: الفروع، ٢ح ٩ الباب ٤٥٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ١ ح١٩١ ص٤ج: الفقيه، ٣ ح٩ الباب ٤٥٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(

. ١١ ح٢٧٣ ص٩ج: التهذيب، ٤ ح٩ الباب ٤٥٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٦(



٢٠٧

 حىت، مهأ أو لةيهل أب امليت من هذه القب  بعد مدة من الزمن حبيث مل يعلماإلرثحصل  إذا مث

  . حسب قاعدة العدل الثلث اهول بينهما ألن ،ل النصفكان لك ،ورثته حصته ىيعط

 لألب السدس ولألمان ك، ما تقدم يف شرائط احلجبك،  حاجبونإخوة كان هناكولو : ٤

وَألبويِه ِلكُلِّ واِحٍد  :ويدل عليه قوله سبحانه، ال خالف وإشكالبال ،  شيئاًخوةترث اإل وال، الباقي

هةٌ ِمنوِإخ ِه الثُّلُثُ فَِإنْ كَانَ لَهفَُألم اهوأَب ِرثَهوو لَدو لَه كُني فَِإنْ لَم لَدو ِإنْ كَانَ لَه كرا تِمم سدا السم

سدِه السفَُألم)١(.  

 أخويه من كتقول يف رجل مات وتر زرارة ما يا:  يل)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: قال زرارة

:  قلت،من أين هذا: )عليه السالم(فقال ، لألببقي ف مه وماالسدس أل: قلت:  قال،مه وأبويهأ

  ياكوحي:  فقال يل،مه السدس فألإخوةان له كن إف: تابه العزيزكمسعت اهللا عزوجل يقول يف 

  . )٢(لثلث عن ااألم مل حيجبوا األم من خوةان اإلك إذا ،األب من خوة اإلكئلأو، زرارة

 ألن ،األم واألب من خوةواإل، األب من خوةمنا صار هلا السدس وحجبها اإلإو: ويف رواية زرارة

  . )٣(ك من أجل ذلاألم ينفق عليهم فوفر نصيبه وانتقصت األب

  ب  ألإخوة يعين امليت يعين إخوةان له كفإن  :أيضاًله  أخرىويف رواية 

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(

. ٢ ح٢٨٠ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح٩٣ ص٧ج: الفروع، ٢ ح١٠ الباب ٤٥٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٧ ح١٠٤ ص٧ج: الفروع، ٣ ذيل ح١٠ الباب ٤٥٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٢٠٨

  .)١( من أجل عيالهلألبمنا وفر إو، سداسأ مخسة ألبلمه السدس وب فأل ألإخوة، أو مأو

  . غريهاإىل 

 أنه ال  عنهاألم السدس الذي حجبوا خوةلإلن إ :الرواية اليت رويت عن ابن عباس أن  يظهركوبذل

  . لزاماًإ أو  ولعلها صدرت منه تقية، ايعتىن ال، لألب

  . له لهكفاملال ، نباالولو انفرد : ٥

  . فاملال بينهم بالتساوي، أكثرانوا كولو : ٦

  . له هلاكفاملال ، نةباالولو انفردت : ٧

  . فاملال بينهن بالتساوي، أكثرن كولو : ٨

ال  وإشكال بال كل ذلك، )٢(نيينثر مثل حظ األكفللذ ،ناثاًإوراً وك ذاألوالدان كولو : ٩

  . ات عليه مستفيضةمجاعبل اإل، خالف

  . )٣(نيينثر مثل حظ األكم للذكدأوالم اهللا يف كيوصي: قال سبحانه

عليه ( فقال ،مهأبيه وه ألأخت ابنته وك يف رجل مات وتر،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن زرارة

  . )٤( شيءاألم واألب من ختوليس لأل، نةبلالاملال : )السالم

عليه (ال  فق، ابنته وأخاهك عن رجل مات وتر)عليه السالم(احلسن  أبا سألنه إ :وعن املنقري

  . )٥(نةبلالاملال : )السالم

                                                

. ١ ح٩٢ ص٧ج:  الفروع،٤ ذيل ح١٠ الباب ٤٥٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١٧٦اآلية : سورة النساء )٢(

. ١١اآلية : سورة النساء )٣(

. ٥ ح٨٧ ص٧ج: الفروع، ١ ح٥ الباب ٤٤٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

  . ٤ ح٨٧ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٥ الباب ٤٤٤ ص١٧ج: شيعةوسائل ال )٥(



٢٠٩

 ، بناتك وتركله هل سألته عن جار:  قال،)عليه السالم(عن أيب احلسن ، أيب محزةعلي بن وعن 

  . )١(املال هلن: )عليه السالم(قال 

ورث رسول اهللا  ال واهللا ما:  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،وعن الفضيل بن يسار

 ان أخذك، )عليها السالم(فاطمة  إالّ وال ورثته، )عليه السالم( ي علوال،  العباس)عليه وآلهصلى اهللا (

 بعضهم رحاموأولوا األ: )عليه السالم(مث قال ، هنديى  قض إالّ ألنهالسالح وغريه )عليه السالم( يعل

  . )٣()٢(تاب اهللاك ببعض يف أوىل

  . ا هو واضحمكزواج ال يف مقابل األ، ضايفإاحلصر : أقول

علم رسول اهللا  )عليه السالم( ي علورث:  قال،)عليه السالم(عن الباقر ، رواه زرارة ومثله ما

  . )٤(تهك تر)عليها السالم(وورثت فاطمة  )صلى اهللا عليه وآله(

  الكوذل، )عليه السالم(علي بأشياء لى  أوص)صلى اهللا عليه وآله(نه إ ويف بعض الروايات: أقول

  . تقدم ينايف ما

صلى اهللا عليه (  رسول اهللاكر ما ترك بعد ذ،)عليه السالم(عن الرضا ، شف الغمةكففي رواية 

  فإنه،عه وسيفه وعمامته وخامتهر ما خال د)عليها السالم(فاطمة  إىل كفصار ذل :يف حديث) وآله

  .)٥()عليه السالم(مري املؤمنني جعلها أل

  . غريها من الرواياتإىل 

  مع إرث األوالديف بعض الروايات من اجتماع ه مما تقدم يف العصبة يظهر وجه ماوغري كوبذل

  . م باجلمع تقيةكاحل أن ىعلولذا وردت بعض الروايات الدالة ، العصبةإرث 

                                                

. ٤ ح١٩١ ص٤ج: الفقيه، ٥ ح٤ الباب ٤٤٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

  .٦اآلية : ، سورة األحزاب٧٥اآلية : ة األنفالسور )٢(

. ٢ ح١٩٠ ص٤ج: الفقيه، ٤ ح٤ الباب ٤٤٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١ ح٨٦ ص٧ج: الفروع ،١ ح٤ الباب ٤٤٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٥٦ ص٣ج: كشف الغمة، ٨ ح٤ الباب ٤٤٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(



٢١٠

ته كبتر  إيلّى مات وأوصرجالًن إ :)عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت:  قال،فعن سلمة بن حمرز

، منا املال هلاإ ،كتقاإ: فقال يل، كفأخربت زرارة بذل: قال، أعطها النصف :فقال يل:  قال، ابنتهكوتر

ال : )عليه السالم( فقال ، اتقيتينكنأ زعموا ابناًن أصحإ  اهللاكصلحأ: فقلت، فدخلت عليه بعد: قال

 فأعطها ما: قال، ال:  قلت، أحدكفهل علم بذل، تضمن أن كين اتقيت عليكول، كاتقيت  ما،واهللا

  . )١(يبق

  . غريها من الرواياتإىل 

 والدوالباقي لأل، وين السدساألبل واحد من كفل، األوالدا مع أحدمه أو واناألبولو اجتمع : ١٠

  . نينثير مثل حظ األكفللذ أنثىان معهم ك وإن ،ناثاًإوراً وكانوا ذكإن  ،بالسوية

ن إ كد منهما السدس مما ترل واحكبويه لوأل: فلقوله سبحانه، ا السدسأحدمه أو وينلألبأما 

  . )٢(ان له ولدك

 منصرف الروايات أنه  إىلضافةباإل، ترجيح م يف درجة واحدة والفأل، وأما تقسيم املال بالسوية

  . كغري ذل، إىل رب احلبوة فقطكا جعلت لألحيث إ، وةب احلأدلةو  والضرورةمجاعواإل

  . )٣(نينثير مثل حظ األكللذ: فلقوله سبحانه، نثىلأل رهم ضعف ماكلذ أن وأما

ون كففي مورد يى، معهما خناث، أو ناث فقطاإل أو، طور فقك الذاألوالدان مع كأما إذا : ١١

  ى رنا عدم وجود اخلنثكنا ذأل  ـثالثة أرباعى للخنث

                                                

. ٣ ح٨٦ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٤ الباب ٤٤٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١١اآلية : سورة النساء )٢(

. ١١اآلية : سورة النساء )٣(



٢١١

 مثالً،  نصف النصفنيىون للخنثك ي ـأيضاًى اخلنث إرث ما سيأيت يفك، يف مورد نادر إالّ لكاملش

إن  تيةوبعض الروايات اآل،  قاعدة العدلكووجه ذل، ثالثة أرباعهى وللخنث نصفه نثىر دينار ولألكللذ

  . شاء اهللا

 أو أخذ الزوج، زوجة أو ان معهم زوجكو، األوالدا مع أحدمه أو واناألبولو اجتمع : ١٢

والباقي ، ا السدسأحدمه أو وان السدسنياألب وأخذ ،والثمن للزوجة، الربع للزوج، الزوجة حصته الدنيا

  . الفختباال أو ناثاًإ أو لهمكوراً ك ذ،أكثر أو اًواحد، والدلأل

م الربع مما كان هلن ولد فلكن إف: قال سبحانه، األوالدفلوجود  أما أخذ الزوجني احلصة الدنيا

  . )١(نكتر

  . )٢(تمكمن مما ترم ولد فلهن الثُكان لكن إف: تعاىلوقال 

ان كن إ كل واحد منهما السدس مما تركبويه لوأل: فلقوله سبحانه، سدسنيوين الاألبوأما أخذ 

  . )٣(له ولد

 ،)٤(نينثير مثل حظ األكم للذكأوالدم اهللا يف كيوصي: فلقوله سبحانه،  البقيةاألوالدوأما أخذ 

  . بل الضرورة الفقيهة، اتمجاعالروايات واإل إىل ضافةهذا باإل ،رحاماأل ويلأية وآل

، وللبنت النصف ، املتقدمةاآليةحسب  وين السدسانلألب ف،وين بنت خاصةاألبان مع كو ول: ١٣

 ،فللبنت ثالثة من الواحد املقسم مخسة، ل بقدر حصتهكل، أي والباقي وهو السدس يرد عليهم أمخاساً

  وين األبل من كول

                                                

. ١٢اآلية : سورة النساء )١(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٢(

. ١١اآلية : ورة النساءس )٣(

. ١١اآلية : سورة النساء )٤(



٢١٢

  . واحد من الواحد املقسم مخسة

تاب الفرائض اليت هي ك صحيفة )عليه السالم(جعفر   أبوينأقرأ:  قال،ففي صحيح حممد بن مسلم

 :)قال أن إىل( فوجدت فيها ،بيده )عليه السالم( ي عل وخط)صلى اهللا عليه وآله(مالء رسول اهللا إ

مخسة ى عليقسم املال ، ل واحد منهما السدسكبويه لوأل،  النصفنةباللف،  أبويه وابنتهكرجل تر

  . )١(وينلألبا أصاب سهمني فنة ومبلالفما أصاب ثالثة ف، أسهم

نة بلالف، بويهأ ابنته وكرجل مات وتر: وجدت يف صحيفة الفرائض:  قال،ويف صحيحة زرارة

، نةبلالفما أصاب ثالثة أجزاء ف مخسة أجزاءى عل يقسم املال ،ل واحد سهمكوين للألبو، ثالثة أسهم

  . )٢(وينلألبأصاب جزئني ف وما

  . كغري ذلإىل 

ى علالبنت أرباعاً ى علان الرد ك ،١٣يف الفرض  صاحلون للحجبلألب إخوة انك ولو )١٤(

  .  وال خالفإشكالبال ، السدسى عل عما زاد األمى علوال رد ، نسبة سهامهما

 ،امع االتفاق عليه يكشف اللثام وحمك وكبل يف املسال، بال خالف أجده فيه(: قال يف اجلواهر

 وثالثة لألبيرد عليها أمخاساً سهمان  أنه معني الدين املصريعن  نعم ، الردأدلةختصيص وهو احلجة يف 

  . ىانته )للبنت

  .  هلاخوةحجب اإلى علدلّ  ما األمى علعدم الرد ى علويدل : أقول

  . وللبنت مخسة عشر،  مخسةلألبو، ة وعشرينأربعة من أربع لألمف وعليه

                                                

. ١ ح٩٣ ص٧ج: الفروع، ١ ح١٧ الباب ٤٦٣ ص١١ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح٩٤ ص٧ج: الفروع، ٢ ح١٧ الباب ٤٦٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



٢١٣

، األوالد لوجود كوذل، وهو الربع دىنان له نصيبه األك ،١٣يف الفرض ولو دخل معهم زوج: ١٥

 فإذا، ما تقدم يف مسألة العولك، عول ال إذ ، والباقي للبنت، والروايةاآليةحسب ، وين السدسانلألبو

، وللبنت مخسة ، أم الإخوةانت ك ،وين اثناناألبل من كول، ان للزوج ثالثةك، عشر ان املال اثينك

  .  مما تقدمل عرفتك الأدلةو، حيث يرد النقص عليها

فأخذ البنت ، ل ذي فرض فرضهكأخذ  ،١٥يف الفرض معهم زوجة بدل زوجولو دخلت : ١٦

، وين أمخاساًاألبالبنت وى علوالباقي وهو ربع السدس يرد ، وان السدسني والزوجة الثمناألبالنصف و

  . ينقص منه وال يرد عليه ذا النصيبني ال أن تقدم يف مسألة العول من  ملا،يءالزوجة شى عليرد  وال

ان كال إو، خوة حاجب من اإللألمن كمل ي إذا منا هوإ وين والبنتاألبى عل ربع السدس ردمث إن 

  .رباعاًأ والبنت األبى علالرد 

ن حاجب قسم الواحد الزائد من ك مل يفإذا، يأيت ما إىل ضافةباإل، تقدم ل عرف مماكودليل ال

ان حاجب قسم الواحد ك وإذا،  مخسهاألم واألبمن ل كول،  ثالثة أمخاسه للبنت،ة وعشرينأربع

  . لألب للبنت وربعه هور ثالثة أرباعكاملذ

 لألمو، نة النصف ثالثة أسهمبلال، مهأ ابنته وكرجل تر: ففي صحيح حممد بن مسلم السابق

 ،لألمفهو  أصاب سهماً وما، نةبلالسهم أأصاب ثالثة  فما، ة أسهمأربعى عليقسم املال ، السدس سهم

يقسم املال ،  السدس سهملألب و،نة النصف ثالثة أسهمبلالف، باهأ ابنته وكرجل تر :وقرأت فيها: قال

  . )١(احلديث لألبأصاب سهماً ف وما، نةبلالأصاب ثالثة أسهم ف فما، ة أسهمأربعى عل

                                                

. ١ ح٩٣ ص٧ج: الفروع، ١ ح١٧ الباب ٤٦٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢١٤

 من الفريضةن إ ،مهأ ابنته وكتررجل يف  :)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن محران بن أعني

 وبقي سهمان فهما أحق ما من العم وابن ، السدس سهملألمو، للبنت ثالثة أسهم فإن ،ة أسهمأربع

  . )١(فريد عليهما بقدر سهامهما، هلما ومل يسم هلم يمس األمالبنت و ألن ،خ والعصبةاأل

: قال، قال يف بنت وأبنه إ  يف حديث،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، وعن سلمة بن حمرز

أصاب سهماً  وما، صاب ثالثة أسهم منها فللبنتأفما ،  وبقي سهمان، السدسلألبو، للبنت النصف

  . )٢( الربعلألبللبنت ثالثة أرباع و ة أسهمأربعوالفريضة من ، لألبف

 مهأ ابنته وكيف رجل تر: )عليه السالم(عن أيب جعفر ، ريكحدثين ب :قلت لزرارة ،وعن الواسطي

فهما أحق ما من ، سهمان يبق  وما، السدس سهملألمو، للبنت ثالثة أسهم ألن ،ةأربعالفريضة من أن 

  . )٣(هلما فريد عليهما بقدر سهامهماى  ومن مس،هلماى مس تعاىلاهللا  ألن ،خ ومن العصبةالعم ومن األ

  . لزوم تقييد املطلقات  يعرفكومن ذل

هلا  ألن ،رباعاًأان املال بينهما ك، واحدةوين مع بنت األبان أحد كلو  أنه تقدم عرف ومما: ١٧

  . ل بنسبة حصتهكالثلث يقسم بينهما ى يبق، ا السدسحدمهالنصف وأل

  أخذ أحد الزوجني ، زوجة أو وين وبنت واحدة وزوجاألبان أحد كولو : ١٨

                                                

. ٧ ح٢٧٢ ص٩ج: ذيبهالت، ٣ ح١٧ الباب ٤٦٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣٢٨ ص٩ج: ذيبهالت، ٤ ح١٧ الباب ٤٦٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٦ ح١٧ الباب ٤٦٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٢١٥

ى علوالفاضل يرد ، وين السدساألبحد وأل، ان للبنت النصفكو، لوجود البنت دىننصيبه األ

ويدل عليه النصوص ، ال إشكالو ال خالفأحد الزوجني شيء بى عليرد  وال، ويناألبحد أوالبنت 

  .  عليهمجاعبل يف اجلواهر وغريه اإل، أيضاً

وعن أيب ، عبد اهللاعن أيب ، ابناأصحالف عند ختاس فيه لي اهذا مم:  قال،عن زرارة، حديث ففي

ة أربعالفريضة من  فإن ، وابنةًومرأةً أو أباً ماً أ امليتكتروإن  :قال أن إىل)  السالماعليهم(جعفر 

وين السدس األبل واحد من كول، ة وعشرين سهماًأربع للمرأة الثمن ثالثة أسهم من ،وعشرين سهماً

ى علنة باالوين واألبى علهي مردودة ، مخسه أسهم يوبق، نة النصف اثين عشر سهماًبلالو، ة أسهمأربع

  . )١(وجة شيءالزى عليرد  وال، قدر سهامهما

  : وعليه: أقول

  . وللزوج ستة، نة ثالثة عشر ونصفبلالو، ة ونصفأربع لألبان ك، ان أب وابنة وزوجك فإذا. أ

 إذ ، للميت وعدمهخوة من غري فرق بني وجود اإل،كذلكان ك، األم األبان كان مك وإذا .ب

  . ب يف البني فال حجبأن كمل يذا  أما إ،من جهة احلجب ان أب يف البنيكاألم إذا ى عليرد  الفاضل ال

 مخسة لألبو، نة ستة عشر ونصفبلالو، ان للزوجة ثالثةك ،ان أب وابنة وزوجةك وإذا .ج

  . ونصف

  ). ب( ملا عرفت يف بند ،األبان كم األمانت ك إذا كذلكو .د

                                                

  . ٣ ح٩٧ ص٧ج: الفروع، ٣ ح١٨ الباب ٤٦٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢١٦

بالسوية نصاً وللبنتني فصاعداً الثلثان  ،وين السدسانلألب ف،وان والبنتان فصاعداًاألبان كولو : ١٩

  . اًإمجاعو

فللزوج ، دىنل واحد منهما نصيبة األكان لك، زوجة أو وين والبنتني زوجاألبان مع كولو : ٢٠

 يستفاد من خمتلف  فإنه،اًإمجاعوالباقي للبنتني فصاعداً نصاً و، وين السدسانلألب و،الربع وللزوجة الثمن

  . النصوص

  : وعليه

  . وين مثانيةلألب و،وللبنتني عشرة ،ان للزوج ستةك، ان أبوان وبنتان وزوجك فإذا .أ

من ، وللبنتني ثالثة عشر، وين مثانيةلألبو، ان للزوجة ثالثةك، ان أبوان وبنتان وزوجةك وإذا .ب

ى علل الزائد كمنا إو، يؤثر احلاجب حىتوين األبى علال رد  إذ ، أم اللألمغري فرق بني وجود احلاجب 

 )ب(و) أ(يف بند ، أي ما يف املقامك نقص منه الإهلما الثلثان و ألن ،للبنتنيوين وحصة الزوجة األبحصة 

 )أ(منا حتصالن عشرة يف بند إ و،ة وعشرينأربعوهو ستة عشر من ، الثلثنيى علحتصل البنتان  حيث ال

  ). ب(وثالثة عشر يف بند 

وهلما ، ا السدسحدمهأل،  قسم املال بينهم أمخاساً،ويناألبان بنتان فصاعداً مع أحد كولو : ٢١

  .  والسدس الباقي يوزع عليهما حسب حصصهما،الثلثان

واخلمسة الباقية واحد منها ، وين مخسةاألبحد  وأل،ان هلما عشرونكانت الفريضة ثالثني ك فإذا

  : بعض النصوص إىل ضافةباإل، القاعدةى مقتض كوذل، ة للبنتني فصاعداًأربعوين واألبحد أل

  . ايفكسإلمن ا إالّ د فيه خالفاًأج ال: اهرويف اجلو

  اهللا ألن  :حيث قال، ريكقد تقدم التعليل يف حديث زرارة عن ب: أقول



٢١٧

  .ا بقدر سهامهمامهلما فريد عليهى ومن مس، هلماى مس تعاىل

  . أيضاًخر له ببعض النصوص األل ورمبا استد، ريكوخرب آخر لب، ويشبهه خرب محران

 كيف رجل مات وتر، )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ،  مبوثق أيب بصريفقد استدل له، ايفكسأما اإل

  . )١(نتني الباقيبلال السدس ولألب:  قال،ابنتيه وأباه

  . )ابنتيه(ان ك م)ابنيه(ون كبل واحتمال غلطية النسخة من ، عراض املشهور عنهإن فيه كل

   .يشهد بالتصحيف وقوع التغيري يف بعض النسخ: قال يف اجلواهر

وعن ، فايةك والكالتقسيم أمخاساً عن املختلف واملسالى علوقال يف املستند بعد نقله الشهرة 

خرب أيب بصري ن إ( : عليهمجاعوعن التحرير اإل، كمترو وأنه ،الندور إىل الروضة نسبة القول املخالف

: حيث قال، وايفالم صاحب الكخيدشها من  ما إىل مضافاً، مر يصلح ملعارضة ما خارج عن احلجية فال

 أو نتني والصواببلالو: لهذا قوك و،كذلك أنه ما يظهر من بعض النسخك، والصواب ابنيه بدل ابنتيه

  . ىانته )نينبلال

ا حدمهوأل، فللزوج الربع، البنتنيى عل دخل النقص ،وين وزوج وبنتاناألبان أحد كولو : ٢٢

البنتني بني ة عشر تقسم أربع ىوتبق، ةأربعا حدمهوأل، فللزوج ستة، والبقية للبنتني فصاعداً، السدس

  . فصاعداً بالتساوي

وين والبنات األبحد أ والباقي بني ،فللزوجة الثمن ثالثة، وين وزوجة وبنتاناألبأحد ان كولو : ٢٣

   ،ةأربع، أي ا له فرضاً السدس ألن أحدمه،أمخاساً

                                                

. ١٢ ح٢٧٤ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح١٧ الباب ٤٦٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢١٨

  . ة أمخاسه للبنتني فصاعداًأربعوين وباألحد  أله مخس،يقسم واحدى ويبق، وللبنتني الثلثان ستة عشر

  : فللزوج النصف، ان أبوان وزوجكولو : ٢٤

  . لألبوالباقي ، فلها السدس لألمان حاجب كفإن . أ

 أو ثنانا لألمو، عشر للزوج ستة فمن اثين، لألبوالباقي ،  الثلثلألمن حاجب فكمل يوإن . ب

  . لألبوالباقي ، ةأربع

  مالألب السدس ولألمللزوج النصف و: )عليه السالم( قال ،وأبوين يف زوج ،ففي موثقة اجلعفي

  . )١(يبق

  . )٢(لألبف يوما بق،  الثلثلألم و،للزوج النصف:  قال،يف زوج وأبوين: تهوصحيح

 ،للزوج النصف: )عليه السالم( قال ،ت زوجها وأبويهاكعن امرأة ماتت وتر :أخرىويف رواية 

  . )٣(لألبف يبق  وما، الثلث من مجيع املاللألمو

عليه ( ي عل وخط)صلى اهللا عليه وآله(مالء رسول اهللا إويف صحيفة الفرائض اليت هي من 

 لألبو،  الثلث تاماًلألم و،فللزوج النصف ثالثة أسهم، ت زوجها وأبويهاكامرأة ماتت وتر :)السالم

  . )٤(السدس سهم

  : )عليه السالم( قال ،مها وأباهاأت زوجها وك يف امرأة توفيت وتر،وموثقة أيب بصري

                                                

. ١ ح٩٨ ص٧ج: الفروع، ٣ ح١٥ الباب ٤٦١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٨ ح٢٨٦ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح١٦ الباب ٤٦١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٧ ح٢٨٦ ص٩ج: التهذيب، ٥ ح١٦ الباب ٤٦٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١٩٢ ص٤ج: الفقيه، ١ ح١٦ الباب ٤٦٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



٢١٩

السدس سهملألبو،  الثلث سهمانلألمو، النصف ثالثة أسهمللزوج ، هي من ستة أسهم )١( .  

 لألم و،للزوج النصف: )عليه السالم( فقال ،ت زوجها وأبويهاكعن امرأة تر :ورواية زرارة

  . )٢( السدسلألب و،الثلث

  .)٣(لألبف يبق  وما،امالًك الثلث لألمو، لزوج النصفلن إ يف زوج وأبوين: وصحيحة صفوان

  . غريها من الرواياتإىل 

 خوةاإلحيث إن  ،رميةك الاآليةا مقيدة بأ إالّ  الثلثلألم أن ىعلدلت  وإن ،وهذه الروايات

مثل ، كذلى علخر الدالة وجبملة من الروايات اآل، لألبون الباقي كوي، السدس إىل حيجبوا من الثلث

  . هلا السدسإطالق أن  القيد يقيد كوبنفس ذل، واييت أيب بصرير

 لألمللزوج النصف و:  قال،ت أبويها وزوجهاكيف امرأة ماتت وتر :مثل رواية أبان بن تغلب

  . ا تقيد بصورة وجود احلاجب فإ،)٤(يبق السدس ما

مالء إ الفرائض اليت هي را من صحيفةك ذ)عليهما السالم( الباقر والصادقن إ ،سالموعن دعائم اإل

ت زوجها وأبويها للزوجة كامرأة تر: بيده )عليه السالم( ي علوخط )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 

: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب قيل،  السدس سهملألبو،  الثلث سهمانلألمو، النصف ثالثة أسهم

  أما  :)عليه السالم( فقال ،األب نصيباً من أكثر األميف صارت ك

                                                

. ٥ ح٩٨ ص٧ج: الفروع، ٤ ح١٦ الباب ٤٦١ ص١٧ج: الشيعةوسائل  )١(

. ٢ ح٢٨٦ ص٩ج: التهذيب، ٥ ح١٦ الباب ٤٦٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٨ ح٢٨٦ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح١٦ الباب ٤٦٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١٣ ح٢٨٧ ص٩ج: التهذيب، ٩ ح١٦ الباب ٤٦٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



٢٢٠

  .)١( السدساألم أخذ يف وقت مخسة أسداس وأخذت األبرأيت 

  . غريها من الرواياتإىل 

، لألب والباقي إخوةن كمل ين إاألصل  ثلث لألمفللزوجة الربع و، ان أبوان وزوجةكولو : ٢٥

  .  والرواياتمجاعلإل، ال خالف وإشكالبال ، لألبوالباقي   السدسلألم خوةومع وجود اإل

عليه ( قال ، امرأته وأبويهكرجل مات وتر: قلت له، )عليه السالم(عن الصادق ، اجلعفيفعن 

  . )٢(لألببقي ف  وما، الثلثلألم و،المرأته الربع: )السالم

للمرأة : )عليه السالم( قال ، يف امرأة مع أبوين)عليه السالم(عن الباقر ، له أخرىويف رواية 

  . )٣(ألبلبقي ف  وما، الثلثلألم و،الربع

 قال ، زوجته وأبويهك يف رجل مات وتر،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، ويف رواية عقبه بن بشري

  . )٤(لألببقي ف  وما، الثلثلألم و،للمرأة الربع :)عليه السالم(

 امرأته كما قاال يف رجل مات وترأ ،)عليها السالم(عن الباقر والصادق ، ويف رواية الدعائم

  . )٥(لألببقي ف  وما، الثلثلألم و،مرأة الربعلل: وأبويه

  . )٦()عليه السالم(ومثله عن فقه الرضا 

  وقد ، ال فلها السدسإ و،إخوةن للميت كمل ي إذا الثلث هلا أن وقد عرفت

                                                

. ٣ ح١٢ الباب ١٦٠ ص٣ ج:مستدرك الوسائل )١(

. ٢ ح١٩٥ ص٤ج: الفقيه، ٢ ح١٦ الباب ٤٦١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١ ح٩٨٠ ص٧ج: الفروع، ٣ ح١٦ الباب ٤٦١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١٢ ح٢٨٦ ص٩ج: التهذيب، ٨ ح١٦ الباب ٤٦١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٢ ح١٢ الباب ١٦٠ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٥(

. ٤ ح١٢ الباب ١٦٠ ص٣ج: ستدركامل )٦(



٢٢١

 مخسة لألب و، السدسلألم: )عليه السالم(قال ، أبويه وأخويه كتقدمت الرواية يف رجل تر

  . )١(خوةسهم وسقط اإلأ

  . كغري ذلإىل 

  . ى احلاجبة خنثخوةأحد اإل، أو األوالدان أحد ك ذا إم ماكح ومما تقدم يعلم: ٢٦

  

                                                

. ١٢ ح٢٨٣ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح١٠ الباب ٤٥٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢٢٢

  

  ))أوالد األوالد يرثون مع األبوين((

وشرط ابن ، ويناألب يقومون مقام آبائهم يف مقامسة األوالد أوالد(: قال يف الشرائع ):٢٩مسألة (

  . )كوين وهو مترواألببابويه يف توريثهم عدم 

املفيد والسيد والشيخ وأبو الصالح وقد نص ،  هو املعروفاألولالقول ن إ( :وقال يف اجلواهر

، خالف ابن بابويهى علدريس وسعيد والعالمة والشهيدان واملقداد وغريهم إوبنو الرباج ومحزة وزهرة و

ن كبل مي،  وتأخر عنهمجاع اإلهسبقنه إ بل يف القواعد، خالفهى عل مجاعرت والتنقيح اإلكبل يف الغنية وال

  . ىانته )مجاعحتصيل اإل

 النه إ :وقال يف امع، نعرف فيه خمالفاً غري الصدوق يف الفقيه واملقنع ال(: رامةكوقال يف مفتاح ال

 وهو ...خبارموافق لظواهر األنه إ :والسي يف حاشية الفقيه،  املشهور بالبعدىورم خيلو من قرب

وبعض ، ترث خبالفهك ومل يمجاعاإلى وبعض ادع ...ليين وغريهكنقله ال ماك ،ثري من العامةكمذهب 

 معلوم ومنقول صرحياً يف عدة مجاعوباجلملة اإل، التنقيحك وملحوق به مجاعمسبوق باإلنه إ :قال

  .ىانته )١()مواضع

  .يات لصراحة الروايات وظهور اآل،احلق هو املشهور: أقول

  : الرواياتأما 

مل  إذا نة يرثنباالبنات : )عليه السالم(عبد اهللا عن أيب ، رمحان بن احلجاجففي صحيح عبد ال

  . )٢(ان البناتكن مكن بنات كي

                                                

  . ط القدمية١٢٤ ص٨ج: مفتاح الكرامة )١(

  . ٣ ح٨٨ ص٧ج: الفروع، ١ ح٧ الباب ٤٤٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



٢٢٣

  . )١(ن يقوم مقام أبيهباالابن :  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، سحاق بن عمارإوموثق 

ن من كمل ي إذا نباالابن  : قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وحسن عبد الرمحان بن احلجاج

ن من صلب الرجل أحد قامت مقام كمل ي إذا وابنة البنت: قال، نباالصلب الرجل أحد قام مقام 

  . )٢(البنت

 بن ىهذا مساعي من موس: فقال، ريك بن بىتاباً ملوسكصفوان  إىل دفع:  قال،وخرب ابن مساعة

س فيه لي اهذا م:  قال،عن زرارة، سعيدي بن علعن ، ريكبن بى  موس: فيهفإذا، ري وقرأته عليهكب

 ال يرثو: قال أن  إىلر مسائلكوذ )عليهما السالم(بنا عن أيب عبد اهللا وأيب جعفر اعند أصحالف ختا

 انواكوراً كذ، ان ولد ولدكن ولد وكمل ي فإن ،والزوج والزوجة وان إالّ األبأحد من خلق اهللا مع الولد

يرثون مرياث البنات ، وولد البنات مبرتلة البنات، وولد البنني مبرتلة البنني، ولدم مبرتلة ال فإ،ناثاًإأو 

يرث الولد   يرثون ماأكثرلوا ببطنني وثالثة وفس وإن ،كثروين والزوجني عن سهامهم األاألبوحيجبون 

  . )٣(بلحيجب الولد الص ب وحيجبون مالالص

 ،وابن ابن  أباًكقال يف رجل ترنه إ ،)سالمعليهما ال(عن جعفر بن حممد ، سالموخرب دعائم اإل

  ولد الولد ماكذلكو، ن ابنكمل ي إذا  قام مقام أبيه ألنه،نباالبقي فالبن  وما،  السدسلألب: قال

  . )٤( بنو البنتكذلكو، ومن قرب منهم حجب من بعد، قرب منهم من الولدأن كمل ي إذا ،تناسلوا

                                                

. ٢ ح٨٨ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٧ الباب ٤٤٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٦٢ ح٣١٧ ص٩ج: التهذيب، ٥ ح٧ الباب ٤٥٠ ص١٧ج: ئل الشيعةوسا )٢(

. ٤ ح٦ الباب ١٥٨ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(

. ١١اآلية : سورة النساء )٤(



٢٢٤

بل ، تاب والسنة املستفيضةكواملوافقة لظاهر ال، صحاب األوالضعف منجرب بعمل(: قال يف اجلواهر

  . ىانته )ما يف النهايةكاملتواترة 

  . )١(مكأوالدم اهللا يف كيوصي:  وقد قال سبحانه،هذا

الولد يشمل  فإن ،)٢(ان له ولدكن إ كل واحد منهم السدس مما تركبويه لوأل: تعاىلوقال 

  . ولد الولد

  .الولد يشمل ولد الولد أن ىعل مجاع اإل)ه اهللارمح(ى وعن السيد املرتض

  . األبويف قباهلم ، عرفاً عىنن والولد مبب أن االويؤيده

  . )٣(مكئبناأوحالئل : وقد قال سبحانه

  . )٤(مكؤح آباكن وا ماكتناح وال: تعاىلوقال 

  . جداد يشمل األاآلباءو حفاد يشمل األبناءاألن إف

  . )٥( بعولتهنأبناء أو ئهنبناأأو :  قال سبحانهكذلكو

  . جدته إىل ولذا حل للحفيد النظر، ن يشمل احلفيدباالن إف

  . )٦(م الربعكان هلن ولد فلكن إف: وقال سبحانه

  .الولد فيهما يشمل احلفيد بالظهور العريف فإن ،)٧(م ولد فلهن الثمنكان لكن إو: تعاىلوقال 

  . كغري ذلإىل 

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(

. ١١اآلية : سورة النساء )٢(

. ٢٣اآلية : سورة النساء )٣(

. ٢٢: آية: سورة النساء )٤(

. ٢٤ اآلية: سورة النور )٥(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٦(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٧(



٢٢٥

 )عليه السالم( األولعن أيب احلسن ، سعد بن أيب خلففهي رواية  ،استدل به للصدوق أما ما

ن يقمن األبوبنات ، ن للميت بنات وال وارث غريهنكمل ي إذا ،ن يقمن مقام البناتاألببنات : قال

  . )١(وال وارث غريهن، أوالدن للميت كمل ي إذا مقامه

نة يقمن مقام باالبنات :  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وصحيح عبد الرمحان بن احلجاج

ن للميت ابن كمل ي إذا نباالن يقمن مقام باالوبنات ، ن للميت بنات وال وارث غريهنكمل ي إذا نباال

  . )٢(وارث غريهن وال

  : أمورويف هذين اخلربين 

مما يوجب  ،)عليه السالم(عن الصادق ، رواه نفس ابن احلجاج ما جممالن يبينهما ماإ: األول

ن من كمل ي إذا نباالابن : )عليه السالم(قال ، رادة رواية املتقدمةإرادة رواية الصدوق نفس إرب ق

ن من صلب الرجل أحد قامت مقام كمل ي إذا وابنة البنت :قال، نباالصلب الرجل أحد قام مقام 

  . وقد تقدم نقل هذا احلديث ،)٣(البنت

، األوالد أوالدوال ولد ولد أقرب من  ن للميت ولدك يمل إذا يراد به أن نكومي(: قال يف الوسائلو

هما كان له أبوان شارك وإن ،لهكوارث غريه ورث ولد الولد املال  ن ولد والكمل ي إذا يراد بهأو 

  . )٤()فيه

  . ك العامة قالوا بذل أن أكثرملا تقدم من ،ا صدرت تقيةإ: الثاين

  . )٥(لزاماًإا صدرت إ: الثالث

                                                

. ١ ح٨٨ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٧ الباب ٤٤٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح٨٨ ص٧ج: الفروع، ٤ ح٧ الباب ٤٥٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٦٢ ح٣١٧ ص٩ج: التهذيب، ٥ ح٧ الباب ٤٥٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٣ ذيل ح٧ الباب ٤٥٠ ص١٧ج: عةوسائل الشي )٤(

.أي من باب قانون اإللزام )٥(



٢٢٦

  . ون من الشاذةكفت، ا ساقطة ملعارضتها لروايات املشهورإ: الرابع

 خوةوين من اإلاألبومن يتقرب ب،  من يتقرب ماألوالدمينع  أنه  يفال إشكال وال خالفمث إنه 

 مجاع ويف اجلواهر اإل،ما يف الشرائع وغريهك، همأوالد وخوال واألاألعمام وآبائهم وجدادهم واألأوالدو

  . بقسميه عليه

  . )١(تاب اهللاك ببعض يف  بعضهم أوىلرحاموأولوا األ:  سبحانهقال

  :  متواتر الرواياتأيضاًويدل عليه 

 ،مهأبيه وه ألأخت ابنته وكيف رجل مات وتر، )عليه السالم(عن أيب جعفر ، ففي صحيح زرارة

  . )٢( شيءاألم واألب من ختوليس لأل، نةبلالاملال : )عليه السالم(فقال 

عليه ( فقال ،نته وأخاهب اك عن رجل مات وتر)عليه السالم(احلسن  أبا سألنه إ ،ريوعن املنق

  . )٣(نةبلالاملال : )السالم

 ، ابنته وعمهكرجل مات وتر: قلت له:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن بريد العجلي

  . )٤(نة شيءباالليس للعم مع : قال، أو وليس للعم شيء، نةبلالاملال : فقال

 يل: وقال،  ابنتهكوتر ستمائة درهم أو  مخسمائة درهمكرجل وتر  إيلّىأوص:  قال،وعن ابن حمرز

والعصبة النصف ، نة النصفباالأعط :  فقال،ك عن ذل)عليه السالم(عبد اهللا  أبا فسألت،  بالشامةعصب

، تخر مث حججلنصف اآلنة اباالت يأعطف، كاتقا: فقالوا، ابناأصحوفة أخربت كفلما قدمت ال، خرآلا

   فلقيت

                                                

. ٧٥اآلية : سورة األنفال )١(

. ٥ ح١٩١ ص٤ج: الفقيه، ١٣ ح٥ الباب ٤٤٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٥ ح٨٧ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٥ الباب ٤٤٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٦ ح٨٧ ص٥ج: الفروع، ٣ ح٥ الباب ٤٤٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



٢٢٧

، نةباال إىل خرين دفعت النصف اآلأوأخربته ، ابناأصح فأخربته مبا قال )عليه السالم(عبد اهللا أبا 

  . )١(ك خمافة العصبة عليكفتيتأمنا إ ،أحسنت: فقال

 اي:  قال،مه وأخاهأ كعن رجل تر )عليه السالم(احلسن  أبا سألت:  قال،وعن محاد بن عثمان

قرب يعطي املال األ )عليه السالم( ي علانك: قال، نعم: قلت:  قال،تابكالى عليخ تريد ش

املال  يان يعطك )عليه السالم(علياً  أن كخربتأقد :  قال، شيئاًال يرثخ فاأل: قلت: قال، قربفاأل

  . )٢(قربقرب فاألاأل

صلى اهللا عليه (عهد النيب ى عل مات رجالًن إ :)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، بصريوعن أيب 

علمته أ ف)صلى اهللا عليه وآله(فأتت امرأته النيب ، ان لهكفأخذ عمه التمر و، ان يبيع التمرك و)وآله

  . )٣(البنات إىل  التمر من العم فدفعه)صلى اهللا عليه وآله(فأخذ النيب ، نزل اهللا عزوجل عليهأف، كبذل

  . غريها من متواتر الرواياتإىل 

ما ك، امليت إىل  بطن مع من هو أقرب منهال يرثف، قربقرب فاألفريتبون األ، رثهمإيفية ك وأما

فاحلفيد ، قرب املتقدمةمثل روايات األ، ويدل عليه الروايات، ال خالفويف اجلواهر ب، يف الشرائع وغريه

  .  وغريهارحاماأل آية أويل إىل ضافةباإل، ذاكن وهباال مع ال يرث

وعن  )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، ابناأصحالف عند ختاهذا مما ليس فيه :  قالويف رواية زرارة

 وان والزوج والزوجة إالّ األب أحد من خلق اهللا مع الولدال يرثو : يف حديث)عليه السالم(أيب جعفر 

   وراًكان ولد الولد ذكن ولد وكمل ين إ

                                                

. ٧ ح٨٧ ص٥ج: الفروع، ٤ ح٥ الباب ٤٤٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح٩١ ص٧ج: الفروع، ٦ ح٥ الباب ٤٤٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٢١ ح٢٧٩ ص٩ج: التهذيب، ٨ ح٥ الباب ٤٤٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٢٢٨

  . )١(م مبرتلة الولد فإ،ناثاًإأو 

ن كمل ي إذا نة يرثنباالبنات :  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، ان بن احلجاجوعن عبد الرمح

  . )٢(ان البناتكن مكبنات 

ن من صلب الرجل أحد قام مقام كمل ي إذا نباالابن :  قال،)عليه السالم(عنه ، خرى األتهورواي

  . )٣(تن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنكمل ي إذا وابنة البنت، نباال

 ك ب أوىلكوابن ابن، ك من ابن ابنكب  أوىلكابن:  قال،)عليه السالم(عن الباقر ، اسينكوعن ال

  . )٤(كخيأمن 

له كاملال :  قال، ابنته وابنة ابنكيف رجل تر: قالنه إ) عليه السالم(عن الصادق ، ويف الدعائم

  . )٥(ا أقرب أل،البنته

  . غريها من الرواياتإىل 

  

                                                

. ٨ ح٧ الباب ٤٢٨ ص١٧ج:  الشيعةوسائل )١(

. ١ ح٧ الباب ٤٤٩ ص١٧ج:  الشيعةوسائل )٢(

. ٦٢ ح٣١٧ ص٩ج: التهذيب، ٥ ح٧ الباب ٤٥٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١ ح٧٦ ص٧ج: الفروع، ٢ ح١ الباب ٤١٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٢ ح٦ الباب ١٥٩ ص٣ج:  الوسائلمستدرك )٥(



٢٢٩

  

  )) ث أوالد األوالدإر((

 ،نصيب من يتقرب به (األوالدمن أي ) ل واحد منهمكويرث (: قال يف الشرائع ):٣٠مسألة (

ما كويرد عليه ، ويناألبان مع ك أو انفردن إ وهو النصف، أنثى أو راًكذ، مهأفريث ولد البنت نصيب 

، انفردن إ مجيع املال ،أنثىأو  انكراً كذ، ن نصيب أبيهباالويرث ولد ، انت موجودةكمه لو أى عليرد 

ولو انفرد ، الزوجة أو ا والزوجأحدمه أو ويناألبك، ان معه وارثكن إ وما فضل عن حصص الفريضة

 أو ان زوجكولو ، ظهراألى عل البنت الثلث والد وأل،ن الثلثانباال والدان ألك البنت أوالدن وباال أوالد

  . ىانته )دىن األان له نصيبهكزوجة 

واحلليب والقاضي ،  وهو مذهب الصدوق والشيخني والعماين يف أحد قوليه،ذا هو املشهوره: أقول

عليه ن إ ويف الغنية،  عليه بعد السيدمجاعرت العرفان انعقاد اإلكويف ، وابن محزة وعامة من تأخر عنهم

  .ذا يف املستندك ، الطائفةإمجاع

الشهرة  إىل رامة وغريها النسبةكفتاح ال ومكويف املسال، بل املشهور، شهراألنه إ ويف اجلواهر

  .وفوقها

 يقتسمون املال األوالد ن أوالدإ :خر والسيد واملصري واحللّي فقالواخالفاً للعماين يف قوله اآل

 األمر يتقرب بكان الذك وإن ،نينثير منهم مثل حظ األكفللذ، تقربوا بهمن  من غري اعتبار األوالدتقاسم 

  . إليه األبرب بتتق نثىواأل، امليتإىل 

 جعله )رمحه اهللا(ردبيلي وعن األ، يبعد ترجيحه فاية الكوعن ال، خيلو من قوة النه إ وعن املفاتيح

  .قريباً

  . الصناعة هو املشهورى ومقتض

،  وقد تقدم بعضها)عليهما السالم(عن الباقر والصادق ، ايف والتهذيبكاملروية يف ال، لرواية زرارة

   ،ناثاًإ أو انكوراً ك ذ،ان ولد الولدكه ولد ون لكمل يفإن  :وفيها



٢٣٠

وولد البنات مبرتلة البنات يرثون ، وولد البنني مبرتلة البنني يرثون مرياث البنني، م مبرتلة الولدإف

 أكثرسلفوا ببطنني وثالثة و وإن ،كثروين والزوج والزوجة عن سهامهم األاألبوحيجبون ، مرياث البنات

  . )١(بلحيجب ولد الص صلب وحيجبون مايرث ولد ال يرثون ما

،  يف املرياثاألبجيعل العمة مبرتلة  )عليه السالم( ي علانك:  قال،وصحيحة سليمان بن خالد

هذا ى علل ذي رحم مل يستحق له فريضة فهو كو: قال، خخ مبرتلة األ وابن األ،األموجيعل اخلالة مبرتلة 

  . )٢(النحو

، األبالعمة مبرتلة ن إ :)عليه السالم( ي علتابكيف ن إ :)سالمعليه ال( قال ،وصحيحة اخلزاز

ون وارث كي إالّ أن ،ل ذي رحم مبرتلة الرحم الذي جير بهكو، خخ مبرتلة األوبنت األ، األمواخلالة مبرتلة 

  .)٣(امليت فيحجبه إىل أقرب

  :  جبملة من الروايات اليت ليست بظهور هذهكن االستدالل لذلكبل مي

ن أقرب من باالبنت : )عليه السالم( عبد اهللاأبو قال :  قال،رواه عبد الرمحان بن احلجاج مثل ما

  . رثاًإ أكثرا أيراد  أن بتقريب، )٤(ابنة البنت

ن من صلب الرجل أحد كمل ياالبن إذا ابن :  قال،أيضاً )عليه السالم(عنه ، خرىأما روايته األ

فال داللة ، )٥(ن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنتكمل يإذا  وابنة البنت :قال ،نباالقام مقام 

  . املطلوبى علفيها 

                                                

. ٣ ح٩٧ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٨ الباب ٤٦٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١٠ ح٣٢٦ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح٢ الباب ٥٠٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٩ ح٣٢٥ ص٩ج: التهذيب، ٩ ح٥ الباب ٤٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٩ ح٢٥٠ ص٩ج: التهذيب، ٨ ح٧ الباب ٤٥١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٦٢ ح٣١٧ ص٩ج: التهذيب، ٥ ح٧ الباب ٤٥٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(



٢٣١

  : يات والرواياتخر جبملة من اآلاستدل الطرف اآل

  .)٢(نثينير مثل حظ األكللذفيشمله ، ولد الولد ولد فإن )١(مكأوالدم اهللا يف كيوصي: مثل

  . )٣(مكؤح آباكن حوا ماكوالتن: ون ولد الولد ولد قولهكويؤيد 

. )٤(مكئبناأوحالئل : وقوله

  . )٥( بعولتهنآباء أو آبائهنأو : وقوله

  . )٦(ان هلن ولدكن إف: وقوله

  . )٧(م ولدكان لكن إف: وقوله

صلى اهللا عليه ( رسول اهللا أوالد ) السالماعليهم(احلسنني ى علطلق أحيث : خبار األهما يؤيدك

براهيم إذرية ى عيسى علطلق أما ك ،) السالماعليه( خدجية أوالد) هم السالمعلي(ئمة األى عل و،)وآله

  .  يف الفهم العريفاألوالد مع تساوي الذرية و،)٨() السالماعليهم(

ل زيد هل هذا ئس إذا ولذا، يرد التبادر واالستعمال بالقرينة ال، كخالف ذلى علالتبادر ن إ :وفيه

  .بل جدي ال:  يقول،كأل عن عمرو هل هذا أبوس وإذا، حفيدينه إ ال:  يقول،كولد

قد يتبادر  إذ ،األعمن وحنومها حقيقة يف باالون الولد كوبني ، ندعيه من التبادر  بني ماةمنافا وال

 أبناء وأوالد ) السالماعليهم(ون احلسنني كاراً لكنإفليس هذا ، املعنوي أو  اللفظيكمن املشترفرد 

  . ) السالماعليه( وخدجية )هصلى اهللا عليه وآل(رسول اهللا 

                                                

.١١اآلية : سورة النساء )١(

.١١اآلية : سورة النساء )٢(

. ٢٢اآلية : سورة النساء )٣(

. ٢٣اآلية : سورة النساء )٤(

.٣١: النورسورة  )٥(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٦(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٧(

. ٥٠١ ح٢٦٣ص: روضة الكايف انظر )٨(



٢٣٢

، ن والولد جمازاًباال يطلق عليهما ) السالماعليهم(وما كجعل املستند وغريه  أن  يظهركوبذل

  . حمل نظر

  : حفاد الواردة يف تقاسم الرجال والنساء الشامل لألخبار األإطالقومثل 

بال املرأة الضعيفة هلا سهم  ما: حولمد بن النعمان األحملقال ، مثل صحيح هشام ابن أيب العوجاء

ن إ :)عليه السالم( قال ،)عليه السالم( عبد اهللا أليب كرت ذلكفذ:  قال،وللرجل القوي سهمان، واحد

 جعل هلا سهمان كفلذل، الرجلى علوهذا ،  غري هذا وعد شيئاً،جهاد وال وال هلا نفقة، املرأة ليس عاقلة

  . وله سهم

الرجال من ى يعط  النساء نصف ماإعطاءعلة : انحممد بن سنإىل  )عليه السالم(تابة الرضا كو

  . )١(والرجل يعطي، تزوجيت أخذت إذا املرأة ألن ،املرياث

  . ثريةكال خبارغريمها من األإىل 

ى علويين بل ترجح النساء األبية واألمثرياً يف ك نثى الرجل واألىولذا يتساو، مةكا حإ: وفيه

  . كري ذلغ، إىل األبى عل األمية حق أكثرسألة السابقة من تقدم يف امل ماك، الرجال

   .ورةكفأين العلة املذ: يقال ال

  . ية املرأةأكثر يف التساوي وىالعلة تسقط بعلّة أقو: نه يقالأل

  .  من نصيب بنت الولدأكثرنصيب ولد البنت  أن ومثل بعض الروايات الواردة يف

  بنات :  قال،لرمحان بن احلجاجا عبد إىل بسنده، يبذهالترواه  مثل ما

                                                

. ٢٥٣ ص٤ج: الفقيه، ٤ ح٢ الباب ٤٣٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢٣٣

  . )١(ن مع البناتثن يرباال

ما يرثن البنات كن يرثن أولعل املراد ، املعصوم جمملة إىل مستندةا ليست أ إىل ضافةباإل: وفيه

  . أشبه  وماخوةاإلى علن هتفيقدم رتب، من الصلب

  

                                                

. ٢٥٣ ص٤ج: الفقيه، ٤ ح٢ الباب ٤٣٧ ص١٧ج:  الشيعةوسائل )١(



٢٣٤

  

  ))إرث أوالد االبن وأوالد البنت((

 ،نثينير مثل حظ األكن يقتسمون نصيبهم للذباال  أن أوالد يف خالفال وال إشكال ):٣١مسألة (

ما يف كوشهرة عظيمة ، مجاعهو اإلى مث ادع، ما يف املستندك أيضاً البنت فهو املشهور أما أوالد

  . ما عن التنقيحك مجاعوباإل، اجلواهر

وعن القاضي  ،أيضاً مجاع اإل مما ظاهره،كسمون بالسوية وهو مترول يقتيوق: ويف الشرائع

: قال أنه ضالءفونقل يف التنقيح عن بعض ال، م يقتسمون بالسويةإ: شف اللثامكيف  ماى علواملسبوط 

  .خيلو من قوة ال

  . األولواملختار 

، أوالدم  فإ،)١(نينثير مثل حظ األكم للذكأوالدم اهللا يف كيوصي: ويدل عليه قوله سبحانه

  . كفالالزم ذل

 خرج فيما إالّ ،مةكحما حيث إ، ما تقدمت يف املسألة السابقةك ،الرجل علة تفضيل أخبارو

  . االستثناءى علوليس يف املقام دليل ، بالدليل

، قربقرب فاألوين لألاألبوال بعد الزوج والزوجة واألموجعل :  قال)عليه السالم(والرضوي 

  . طالق حتت اإلويبقي الباقي، خرج  خرج منه ما فإنه،)٢(نينثير مثل حظ األكللذ

ن أقرب كمل ي إذا تسافلوا ذا ولد الولد ماكو:  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، وخرب الدعائم

  .)٣( بنو البنت ولدكذلكو، ومن قرب منهم حيجب من بعد، فهم مبرتلة الولد، منهم من الولد

   نثىقربني باألتاستدل للقاضي وغريه باقتسام امل

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(

  . ٢ ح٢ الباب ١٥٩ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(

. ٣ ح٦ الباب ١٥٩ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(



٢٣٥

ها أوالدنصيب  أن ر منهعش يست مما، يأخذون نصيب آبائهماألوالد الدأووبأن ، نصيبهم بالسوية

  . نثينير مثل حظ األكن للذباال أوالدنصيب  أن رعشيست أنه ماك، نينثير مثل حظ األكليس للذ

  . لياً يشمل املقامكليس نه إ :األولويف 

   .وركاملذار عشتمث من أين االس، تقدم من الرواية وما اآليةخالف نه إ :ويف الثاين

، أولوية حيث ال أنه بتقريب ،)١(رحام األاأولو:  يف االستدالل له بآيةشكالاإل  يظهركوبذل

  . فالالزم االقتسام

  .  عشر طبقاتاألوالدل السلسلة ولو تسافل ك يف حكامرناه جتري األكذ ماى علو

 يأعط، حصته ىيعط حىتابن  ولد، أو حصتهاى يعط حىت ولد بنت زيداً مثالً أن  يفكولو ش

 أو ن مل يعلم هل هو بنفسه ابنكل، بنت أو يتصل بابن أنه علم ذا لوكو، لقاعدة العدل، نصف احلصتني

  .  مثالًكبنت لغيبته مث موته هنا

  

                                                

  . ٦: ، وسورة األحزاب٧٥اآلية : سورة األنفال )١(



٢٣٦

  

  ))احلبوة للولد األكرب((

 :الروايات والفقهاءويف اصطالح ، جزاء أو  بدون منالعطاء:  لغة،ةثمثل احلبوة ):٣٢مسألة (

  .ما يأيتك ،ةكمن التر رب شيئاًكلولد األ اإعطاء

، ية ومعلومات مذهبهماإلماما من منفردات إ(: ولذا قال يف اجلواهر، تب العامةكومل أجدها يف 

 ونه من منفردام فضالًكهم يعرفونه منهم باعتبار يفالخم أن حىت هو املعروف من الشيعة كبل لعل ذل

  . ىانته )عنهم

نبياء األ إرث  بأن عدمكينقض ذل إذ ،تابك الإطالقض بأنه خالف االعترايف حق هلم  وال

   . بالدليلهتقييد أو  مينع ختصيص عام القرآناذافلم،  رأوا نسخ القرآن بالدليلفإذا، تابكخالف نص ال

  :  متواترةكفالنصوص بذل، انكيف كو

ات الرجل فسيفه مإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، عبد اهللاففي صحيح ربعي بن 

رب من كرب ابنة فلألكان األك فإن ،رب ولدهكسوته ألكتبه ورحله وراحلته وكومصحفه وخامته و

  . )١(وركالذ

رب من ولده سيفه ومصحفه كمات الرجل فلألإذا  : قال،)عليه السالم(عنه ، خر اآلهويف صحيح

  . )٢(وخامته ودرعه

رب ك ابنني فلألك الرجل وتركهلإذا  : قال،)معليه السال( عبد اهللاعن أيب ، ويف صحيح حريز

   .)٣(رب منهمكحدث به حدث فلأل فإن ،السيف والدرع واخلامت واملصحف

   إذا الرجلن إ :) السالماعليهم(ا أحدمهعن ، هأصحابعن بعض ، ذينةأوصحيح ابن 

                                                

. ٤ ح٨٦ ص٧ج: الفروع، ١ ح٣ الباب ٤٣٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح٨٦ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٣ الباب ٤٣٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١ ح٨٥ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٣ الباب ٤٤٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٢٣٧

  . )١(ربهمكان له بنون فهو ألك فإن ، سيفاً وسالحاً فهو البنهكتر

رب السيف كالبنه األ فإن ،مات إذا امليت:  قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، بصريوصحيح أيب 

  . )٢(ثياب جلده ،والرحل والثياب

 فإن ،سالحاً فهو البنه أو  سيفاًكتر إذا الرجلن إ :) السالماعليهم(ا أحدمهعن ، وموثقة الفضالء

  . )٣(ربمهاكاثنيني فهو ألانوا ك

له من متاع  عن الرجل ميوت ما )عليه السالم( عبد اهللاسألت أيب :  قال،قويفوعن شعيب العقر

   )٤(البنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده فإن مات إذا امليت: وقال، السيف:  قال،بيته

 اوم: قلت ،يعلم به  له حق النسانإم من ك:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن أيب بصري

 ن بذهب والكمل ي أما أنه ،رت حتته اليعلمان بهكان هلما كصاحيب اجلدار ن إ :قال ، اهللاك أصلحكذا

  . )٥( نقول حننكذلك، بريكال:  قال،فأيهما أحق به: قلت، ان علماًك:  قال،انك وما: قلت، فضة

  . أيضاًانت للثاين كن فائدته  أ يراد)٦(هلما: تعاىلوعليه فقوله : أقول

قال له حسني بن ، اآليةرت يف ك يف مسألة ال،)عليه السالم(عن الرضا ، سباطأعلي بن ويف حديث 

  . )٧(نعم: )عليه السالم( قال ،ربمهاكأ إىل من صار إىلف: سباطأ

  :  قال،له من متاع البيت سألته عن الرجل ميوت ما:  قال،وعن مساعة

                                                

. ٣ ح٨٥ ص٧ج: الفروع، ٤ ح٣ الباب ٤٤٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح٢٥١ ص٤ج: الفقيه، ٥ ح٣ الباب ٤٤٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٨ ح٢٧٦ ص٩ج: التهذيب، ٦ ح٣ الباب ٤٤٠ ص١٧ج: لشيعةوسائل ا )٣(

. ٩ ح٢٧٦ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح٣ الباب ٤٤٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

  . ١٠ ح٢٧٦ ص٩ج: التهذيب، ٨ ح٣ الباب ٤٤٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(

 .٨٢اآلية : سورة الكهف) ٦(

. ١١ح ٢٧٦ ص٩ج: التهذيب، ٩ ح٣ الباب ٤٤١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٧(



٢٣٨

السيف والسالح والرحل وثياب جلده)١( .  

رب ك بنني فلألك الرجل وتركهلإذا  : قاال،) السالماعليهم(ر والصادق عن الباق، وعن الدعائم

  .)٢(حدث به حدث فهو للذي يليه منهم فإن ،منهم السيف والدرع واخلامت واملصحف

  . غريهاإىل 

  

  ))احلبوة واجبة أم مستحبة((

تناع ماالثة من حق لسائر الور  فالاإلرث حاهلا حال ،هل هي واجبة، احلبوة أن لفوا يفختام مث إ

  .لكة بني الكسائر الترك امتنعوا صارت فإذا، تناعماالمستحبة فلهم  أو ،عنها

عن الشيخني والقاضي واحللي وابن محزة وابن سعيد واحملقق والعالمة يف غري املختلف  يكفاحمل

  . األولى علم أوالشهيدان وغريهم 

  . ربكلألنه إ :كويف املسال

  . فاضةتالشهرة حبد االسادعيت عليه : ويف الرياض

  . عليه الشهرة حمصلةن إ :ويف اجلواهر

  .  عليهمجاعاإل: وعن احللي

وهو سنة مثان ، يف عصرنا هذا  وفتاواهم،عمول به املابناأصحعند امع عليه نه إ :وعن السرائر

  .  بينهمال خالفومثانني ومخسمائة عليه ب

صباح والرسالة النصريية من ايف واإلكسالسيد واإل :ما يف املستندكوهم ، الثاين إىل وذهب آخرون

  .احلليب إىل ونسب، فايةكوهو صريح املختلف وال، وظاهر الوايف، الفرائض

  . واملفاتيح التوقفكوظاهر املسال

   

                                                

. ٣٩ ح٢٩٨ ص٦ج: التهذيب، ١٠ ح٣ الباب ٤٤١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣٠ ح٣ الباب ١٥٩ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(



٢٣٩

االستعمال ن إ حىت ،ذاك الظاهر منه عند قوهلم لفالن  فإنه،ك للململالا إذ ،األول دلةاألى ومقتض

  . القرية  إىليف غريه حباجة

  : كوقول ابن مال

   وشبهه ويف ك للململالوا

  في ق وتعليل أيضاًتعدية 

ان حمجوجاً بالتبادر وصحة كولو أراده ، صاص بدون القرينةختيستعمل يف اال أنه يراد به ال

  . كغري ذل، إىل بل لزيد ليس اجلل للفرس: السلب فيقال

  .تها ورواياإلرثوعموم آيات ، األصلبخر وجه النظر يف استدالالت الطرف اآل  يظهركوبذل

عداد احلبوة قرينة أر ك يف ذخبارالف األختاوالن ، يقال باالستحباب مجعاً بني الدليلنيمنا إو

  . الفختن وجه لالكاً مل يكانت ملكلو  إذ ،االستحباب

 الف حممولخت واال،يقاوم النص الصريح الصحيح  الطالق واإل إذ األصلخيفى، ال ل ماكويف ال

  .  والشرائط يف العبادات وغريهاجزاءما يف النواقض واملفطرات وسائر األك، اقتضاء احلالى عل

  .اًإطالق القول كجمال لذل فال، انكيف كو

  

  ))جمانية احلبوة((

ا يف أيبعد  ان الك وإن ،حيث مل جيعل يف مقابلها شيء، ما يظهر من الرواياتك، وهي جمانية

ما عليه بعد أر الشرائع كولذا ذ، ما فهمه غري واحدك، ه من صالة وصيامعلي عليه قضاء ما أن قبال

  .ر احلبوةكذ

 إرث ما يفك ،زاء الواجباتإاحلقوق ب أن يستفاد من خمتلف موارد الشرع من والقرينة عليه ما

  أنالزوج يف قبالى علون النفقة كو، حيث عليها احلمل والرضاع  احلائض للعبادةكوتر نثىر واألكالذ

رب كفعينها للولد األ، كغري ذل، إىل وضع عليه من طاعة السبيد العبد عليه نصف احلد ملان أ و،طالقها له

  ، بل هو صريح غري واحد منهم، اإلرثى علزيادة 



٢٤٠

شف اللثام كايف واملختلف وكسخالفاً للسيد يف االنتصار واإل، املشهور غري واحد إىل وقد نسبه

، إليه امليل كوظاهر املسال، رب وحتسب عليه من مرياث أبيهكلألى وة تعطاحلب أن  إىلفذهبوا، وغريهم

ما يف ك ،ظاهر الروضة واملفاتيح وصريح شرحه التوقف أن ماك ابتداًء، ردبيلي عنه البأس احملقق األىونف

  .أيضاًاره هو ختاو، املستند

  .ره املشهوركذ قطع مباحيث ،  للجواهرخالفاً

  . ما عرفتكملنصرف من النصوص احيث إنه ، قرب قوهلمواأل

  : أموراستدل القائلون بالقول الثاين ب

حيث إن  ،أشبه ما أو الربع أو الثلث أو لفالن النصف أن يات والروايات منظاهر اآل: األول

ى علحيمل نص احلبوة  أن  وعليه فالالزم، املقاديرك تلكولئن ألك مل ياإلرثخرجت من  إذا احلبوة

  . ع بني الدليلني أقرب مج فإنهالعني

رب ك بنيه فلألك الرجل فتركهلإذ  :)عليه السالم(قال الصادق ، حسن حريز السابق: الثاين

  . )١(رب منهمكحدث به حدث فلأل فإن ،السيف والدرع واخلامت واملصحف

 لاألورب ك يف األأيضاً كيراد به ذل أن فالالزم، قيمةلاب الّإرب ثانياً كورات لألكون املذكت ذ الإ

  . لوحدة السياق

رب يف ك فغري األ،حرمت من أعياا وإن ،ة قيمة البناء والغرسمثل أخذ الزوج املقامن إ :الثالث

  . حرم من عينها وإن املقام يأخذ قيمة احلبوة

  موا خامت وقا:  قال،)عليه السالم(عن أيب احلسن ، خالقارم األكرواه م ما: الرابع

                                                

. ١ ح٨٥ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٣ الباب ٤٤٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢٤١

  . )١(سبعة دنانري:  قال،سبعة دراهم: قلت: قال، أخذه أيب بسبعة ف)عليه السالم( عبد اهللاأيب 

  . ربكاأل إىل  عدم انتقال القيمةصالةأل، األصل: اخلامس

  .خيفى ال ل ماكويف ال

  . يةاألول دلةاألى عل وارد ك يف امللملالظهور ان إ :األولى عليرد إذ 

ال مل يقل أحد إو، رب بعدهكانت لألك األبمات يف حياة  إذا ربكاأل أن ظاهرهن إ :الثاينى علو

 :قال، كشف اللثام بذلكولذا استغرب اجلواهر من استدالل ، الثاين إىل مات بعد أبيه انتقلت إذا بأنه

  ال،رب الباقيكفلأل  الرجلكرب حدث قبل هالكان قد حدث باألك فإن رادةإى علاحلديث حممول فإن (

  . )يقول به أحد  الكتأول يف ذلنه  أهو مع إذ ،رادة االحتساب بالقيمةإى عل

  . كذلك ك وليس هناكهنا الم املل أن  إىلضافة باإل،نقول به قياس النه إ :الثالثى علو

 اإلمامفلعل ، اإلرثان من باب ك أنه ىعلضعف سنده مل يدل  إىل ضافةباإلنه إ :الرابعى علو

  . لصل بعد الدليجمال لأل وال، وجده يباع فاشتراه) عليه السالم(

  

                                                

. ١ ح٣ الباب ١٥٩ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(



٢٤٢

  

  ))من شروط اختصاص احلبوة بالولد األكرب((

ون كي الأن  (رب باحلبوةكالولد األأي ) صاصهختاومن شرط (: قال يف الشرائع ):٣٣مسألة (

  . )قول مشهورى عل يفاسد الرأ سفيهاً وال

  . وته عليهكمشهور لس أنه  قبولكن ظاهر املسالكل، نا مل نتحققهك وإن :ن يف اجلواهركل

 اخلاص واعتقاده للحق عىنميانه باملإأي  )يشرط سداد الرأن إ( :ففي املستند، ناكيف كو

 منهم الشهيد يف ، من تأخر عنهمأكثرمذهب الشيخ يف النهاية وصاحب اجلامع وابن محزة واحللّي و(

  . )قول مشهور إىل نسبه يف الشرائعو، اللعمة

  . ريهشف اللثام وصريح القواعد وغك وكوهو ظاهر املسال: أقول

  : احلبوةى ير نه الكل يان صحيح الرأك من إليهاويضاف ، ثالثة أقسامى علفساد املذهب : أقول

مل  إذا وهذا تام، ال يرثافر كال أن ملا يف املستند من، افراً مل يرث احلبوةكان الوارث ك فإذا :أ

 إىل راألمفوضوا أو ، م احلبوةكضونه وعندهم حققاضي املسلمني يست إىل  الورثةافرين وجاءكونا كي

م كحي أن ويف الثاين حلق املسلم يف، لقاعدة االلزام األولم عليهم باحلبوة يف كحيث حي، القاضي يرأ

  . بينهم مبا أراه اهللا

، افركاملسلم يرث ال ألن ، يأخذ احلبوة فإنه،يافراً والوارث صحيح الرأكان املورث ك وإذا

  .  دليل احلبوة شامل لهإطالقف

 م ال أل،لزامان الوارث واملوروث خمالفني مل يعط احلبوة لقاعدة اإلك فإن ،ن خمالفاًاك إذا :ب

ما يأخذ حق العصبة كوليس ، ذ احلبوةان املورث خمالفاً والوارث مستقيماً مل يأخك وإذا، يرون احلبوة

   تقدم يف العصبة ماى عل



٢٤٣

يعطي احلبوة  خمالف ال أنه ملقام فرضويف ا، خمالف أنه  املورث امليت للعصبة لفرضكهنا إذ ،ويأيت

  . زم بهتيل فيلزم مبا

 أو ان هلمكسواء ، مهمك اجلريان طبق حلزموهمأ معىن أن )الفقه(رنا يف بعض مباحث كوقد ذ

م بصحة كذا حيكو، عليها هلا ال أنه رثني معإ للمجوسي أخت املرأة اليت هي زوجة وىولذا تعط، عليهم

  . كغري ذل، إىل عليه يف نفع الزوج الثاين ال أنه مع شهود ملطلقة طالقاً بالاح املخالف زوجة غريه اكن

بنت ى تعط ما الك، لزاملقاعدة اإل، ان املورث مستقيماً والوارث خمالفاً مل يعط احلبوةك وإذا

  . ىلزامها مبا ترإقاعدة ى مقتض كذل ألن ،منا يعطي بعضه للعصبةإو، اإلرثل كاملخالف 

ره الشرائع يف كذ مان اعتبار كمي: شف اللثام واملستند واجلواهر وغريهمكعه بوت كقال يف املسال

ما جاز مثله يف ك، لزامه مبذهبهإاستحقاق احلبوة فيجوز ى ير املخالف الحيث إن من  مسألة املخالف

  . بعضه حيث يقول به أو اإلرثمنعه من 

يت والوارث املال كقال  فإن ، مثالًةقفياالوكخمالفاً  ال يا فاسد الرأأحدمه أو المهاكان ك وإذا :ج

خ  مثل األ ألنه،يالوارث أعط قال ا املورث ال وإن ،المها بالعدم مل يعطكقال  وإن ،يأعطباحلبوة 

 قال ا الوارث وإن ،يف املخالف  اللتزام امليت بهاإلرثى نه يعطكل رثه يف عرض البنتإيقول ب الذي ال

  . يراه ما مل يعط املؤمن حبوة مورثه املخالف الذي الك، ام امليت مبا يراهلزإلقاعدة ، املورث مل يعط ال

وسيأيت مزيد ، انا مستقيمنيكن إ الف اجتهاد الوارث واملورث يف احلبوةختاتقدم عرف  ومما :د

  . توضيح له



٢٤٤

ون سفيه كي ال أن عدم اشتراط إىل وجه النظر يف ميل اجلواهر تقدم مماظهر فقد ، انكيف كو

 ظاهر نسبة هبل لعل، وركعدم الشرط املذ إىل نخريأاملت يأخرومن هنا مال مجاعة من مت(: قال ي،الرأ

 ،كذلكولعله ،  النصوصطالقإل، صح هو األكذلن إ بل يف الرياض، القول إىل ف هنا والنافع لهناملص

 )اً من املعارض حينئذ ساملاإلرث عموم ى فيبقطالقرادة هذا الفرد من هذا اإلإ يف كيش إالّ أن اللهم

  .ىانته

  . يله يف فساد الرأكهذا 

 لوما، ي والشهيد الثاينكركوفاقاً لل، يشترط خلوه عن السفه ال(: فقد قال يف املستند، أما السفيه

  . ) وعدم الدليل عليهطالقيف الدروس لإلإليه 

رامة والسفيه كوة احلب أن ر له من الدليل منكذ ما إذ ،يقال به أن وهذا هو الذي ينبغي: أقول

  .طالقغري ظاهر الوجه بعد اإل ، هلاليس أهالً

  .يستفاد من لفظ احلبوةنه إ :قيلوإن 

 من النقض كغري ذل، إىل رامةك ليس أهل ال ألنه،أيضاًخراج الفاسق ااهر إان الالزم ك: قلنا

جنون والسفيه للمى فاحلبوة تعط، ن مل يشترطوا هذا الشرطخريأولذا غالب احملققني من املت، واحلل

  . توه وحنوهمعوامل

  . ىانته )اره الشهيد الثاينختا و،ان جمنوناًكولو  ملا مر فيحىب يشترط عقله ال(: ويف املستند

 واحتمال انصرافه، دلة األطالقإل، ان يف حال االحتضار مثالًكرب ولو كاحلبوة يرثها الولد األمث إن 

  .  ممنوع، للمحتضر عدم احلبوةاألصلف، ن االستفادهكمن يتمإىل 

  



٢٤٥

  

  ))خيلف امليت غري احلبوةلو مل ((

 غري خيلف امليت ماالًأيضاً أن ومن شرطه (: قال يف اجلواهر مازجاً مع الشرائع ):٣٤مسألة (

بل ، وفاقاً لصريح مجاعة، رب بشيء منهك خيص األمال احلباء ملى سو، أي  سواهفلو مل خيلف ماالً، كذل

  . )وغريها كما يف املسالكاملشهور 

، كما يف املسالكبل املشهور ، تبهكالشيخان واحللّي وابن محزة واحملقق والفاضل يف بعض : أقول

  .االشتراط :شف اللثامكما يف ك كذلى علواتفقوا 

  .وصريح بعض آخر عدم االشتراط، عن الشهيد الثاين يف الرسالة يكوظاهر احمل

  .  التوقفكوعن ظاهر الدروس واملسال

 إىل واحتمال االنصراف،  من دون وجود مقيدة،ات املتقدمطالقفقد استدل باإل،  يشترطأما من مل

  . طالقيقاوم اإل فال،  ممنوع بأنه بدويلو خلف ماالً ما

 ظاهر )احلبوة(وبأن لفظ ، جحاف بالورثةضرار واإلفقد استدل بلزوم اإل، أما من قال باالشتراط

، ة للميت من مجلتها احلبوةكرد الشائع الذي هو وجود ترالف إىل وبانصراف املطلق، ببقاء شيء آخر

  . نقياملتى عل األصلوبوجوب االقتصار يف خالف ،  لدليل احلبوةإطالق ففي غري هذه الصورة ال

السيف والسالح :  قال،له من متاع البيت سألته عن الرجل ميوت ما :ومبضمر مساعة املتقدم

  . ل وثياب جلدهالرحو

  .ل نظركويف ال

ان مال امليت ك فإذا، ويف غريه من نظري م له هناكو، نه ضرر أال فقد نفعنه إ :األولى عليرد إذ 

 كتر ان ماك، أو ان له دين مستغرقك إذا ذا مل يرث الورثةكو،  مل ترث الزوجةاألرضمنحصراً يف 

  . كغري ذل، إىل فن وحنوهكبقدر واجباته من 



٢٤٦

نه إ يقال أال كميل ل ماكخر  آلنسانإى  أعطفإذا، يسلم النه  أمع، سلّمن إ شعارإنه إ :الثاينى علو

   .حباه

  . ما تقدم كياالنصراف لو سلم بدون إ :الثالثى علو

  . طالقصل بعد اإللألجمال  النه إ :الرابعى علو

  . نقياملت إىل تصل النوبة  الطالقاإلنه مع أب: اخلامسى علو

  . خيصص بأن املورد ال: السادسى علو

ون كصدق ى علم كجه دوران احلتولعل امل(: حيث قال، الم اجلواهركوجه النظر يف  مومنه يعل

  . )م تأملك ففي احلك ومع ذل،تهكاحلبوة من متاع بيته وبعض تر

 إطالقى مقتضما هو كيتمول  أقل مابقاء فاية كففي ، االشتراطى علمث (: قال يف املستند

  .  احتماالن،ما يقتضيه تعليلهمك ضرارثرياً يزول به اإلكونه كاشتراط ، أو المهمك

ففي اعتبار ، باجلملةل واحد واندفع كضرار بنصيب لو تعدد الوارث حبيث يندفع اإل: الثاينى علو

  . ىانته )١()ل قدر احلبوة قوالنكتقدير اعتبار بلوغ نصيب ى علو، وجهان فراداإل أو اجلملة

شعارات يف ولو ادخل االحتماالت واإل، وجه ملثل هذه الشروط قلنا باالشتراط ال ا إذ:أقول

ل ك البنت أوالدرث إو، بنت الولد عشرة إرث مثل، خرأيف مسائل  حىتر األمات مل يستقم طالقاإل

  . كغري ذل، إىل انوا عشرينكواحد ربع الواحد فيما 

  

  ))بني الكفن واحلبوة((

، ان له خامت وعشرة وولدانك فإذا، وغريه من الواجبات عن غري احلبوةالكفن منا خيرج إمث إنه 

   ،ةأربعرب اخلامت وكأخذ األ، نيناثانت الواجبات كو

                                                

  .٢٣٢ ص١٩ج: مستند الشيعة )١(



٢٤٧

 وبني ،ربكاحلبوة لال أن اجلمع بنيى  مقتض ألنه،صرف االثنان يف الواجبات و،ةأربعخر واآل

، من قيمتها أو فنكيؤخذ من عني احلبوة لل أن ما إ لزمكلوال ذل إذ ،األصلخروج الواجب عن 

فيها  ة مباكانت الترك فإذا، غرق والوصية بالثلثت حال الدين غري املسكذلك و،طالقاإلخالف المها كو

  . يقسم يبق وما، ربكاحلبوة لألى وتعط، احلبوة ثالثني أخرج عشرة ثلثاً

فن للحبوة مع فرض كغري املستغرق من الدين والوصية وال ةاملتجه عدم مزامح(: ولذا قال اجلواهر

ن وأل،  أدلتهاطالقبل خترج هذه أمجع من غري أعيان احلبوة ترجيحاً إل، ان خروجها من غريهاكمإ

الضرر خاص  فإن  خبالف تنفيذها منها، بني احملبو وغريه من الورثةأيضاً كتنفيذها من غريها مشتر

  . ىانته )١()بوباحمل

، ثة شيءن لسائر الورك مل ي،فنكان له خامت وعشرة وصرفت العشرة يف الك فإذا، كذلى علوبناًء 

  . كذلكان كان له عشرة ديناً ك وإذا

ومل ، عشرين نفذ الثلث واحلبوةى اخلامت يسوحيث إن ، ان عشرةكو، بالثلثى ان أوصك وإذا

  .ن لسائر الورثة شيء فتأملكي

 ، حينئذاإلرثلعدم ، فقد شرط مجاعة يف احلبوة خلو امليت منه، غرقاًتان الدين مسك إذا أما

الم الشهيد الثاين يف الرسالة يشعر كو، خمالفى عل كمل أعثر يف ذل:  يف املستندبل، واحلباء نوع منه

  . دهبوجو

يسددوا  أن الورثة وعليهم إىل ةكويف الوصية انتقال التر رناه هناكما ذكالصحيح ن إ :فيه: أقول

  . ويؤدون الدين من أنفسهم لهم حصصهمكما يأخذ ك رب احلبوةكوعليه أخذ األ، الدين

  وعليه دين ، ةقيمة الدار ألف واخلامت مائ، اً ولدين وداراً وخامتكفلو تر

                                                

  .١٣٥ ص٣٩ ج:جواهر الكالم )١(



٢٤٨

ى أعطخر نصف الدار و’ وأخذ ال،ستمائةى ونصف الدار وأعطاخلامت رب كخذ األأمائة وألف 

  . مخسمائة

ح انتقال  أن األصلومبا عرفت من،  النصإطالقور يناقش فيه بكالشرط املذ(: ولذا قال اجلواهر

مع احتمال ،  هلابطاالًإوليس هذا ، هاكأراد فن إ قابلها من الدين لزم احملبو ما وإن ثالوار إىل ةكالتر

  . المهكآخر ، إىل )كراء وحنو ذلباإلوجود املتربع و

ها كوبني تر،  الدينإعطاءرب بني أخذها وكاحلبوة ختري األ إالّ ن له مالكلو مل ي أنه ومنه يظهر

  . ريناألمم بني أحد ك امتنع خريه احلافإذا، ليأخذ الدائن

  

  ))لو أوصى باحلبوة((

، أو للناس يف احلبوة أو لهدينه لإل أو فنهكسواء جعل الواجب من ، امليت بعني احلبوةى ولو أوص

خرج عن احلبوة ، أو لهاكور وصية كاملذان كن إ ،حبوة نفذت الوصية وال، ا بعنوان الثلثى أوص

  . بقدر الوصية

لبقائها ساملة من ، منهاانت بعني غري احلبوة مل مينع ك فإن ،امليت بوصايا ىلو أوص(: قال يف املستند

دام فيه  ماله ماى علن امليت مسلط وأل، دلةالصحة لعموم األ قوىفاأل، انت بعني منهاك وإن ،املعارض

  . )منا هو بعد املوتإا  صاص احملبوختاو، الروح

انت كولو ، ة خارجة عن احلبوة فال منعكن الترانت الوصية بعني من أعياكلو (: وقال يف اجلواهر

جازة احملبو إى علا تتوقف أ إالّ ،اإلرثغريها من ضروب كالوصية ببعض احلبوة اعتربت من الثلث 

  . ىانته )الثلثى علمع فرض زيادا ، أي خاصة

  ه ريا لغى وصيقد  و،إشكالفال  رب باحلبوةك األلدللو يوصيقد : أقول



٢٤٩

 فإن ،الثلثى علا وهي زائدة  يوقد يوص، عرفت  ملاأيضاً ال إشكالو، أقل أو ثوهي بقدر الثل

أجاز  وإن ،الزائد من احلبوة لهحيث إن ، أيضاًرب فقط نفذت كأجاز األ وإن ،أجاز الورثة نفذت الوصية

حصة له  الرب كغري األ ألن ،جازتهال أثر إل  أو،ايز إرث وخترج قيمة احلبوة من فهل تنفذ، ربكغري األ

 جازة الزوجةأثر إل حيث ال، الثلثى علوهي زائدة  األرضبى فهو مثلما وص،  الظاهر الثاين،يف احلبوة

هاكمتل ا الأل .  

ودار بألف ونقده  ان له خامت بألفك مثالً ،الثلثى علانا زائدين كو، حببوة وغريهاى ولو أوص

 يأعطرب كاأل يولو رض، ينصفانه ن هلما ألفاكالولدان  يرض فإن ،نياألول بىوله ولدان وأوص، ألف

صغر األ يولو رض، صغر نصف النقد ونصف الداروأخذ األ، احلبوة ونصف الدار وأخذ نصف النقد

  .صغر نصف النقد فقط وأخذ األ،الدار والنقد يرب نصفك وأخذ األ،ذهب اخلامت وصية

رادته حديده إواحتمل ، دهم األأعطوا: ما لو قالك ،احلبوة أم ال أنه يعلم مبجمل الى ولو أوص

، ربك األهخر جيعل حبوة يأخذنصف الفرس ونصفه اآلى  فيعط،جراء قاعدة العدلإفالظاهر ، وفرسه

  . رب وغريهك فيه األكة يشتركخر من الترنصف حديده والنصف اآلى  يعطكذلكو

مات  لو أنه ماك، لقاعدة العدل، ل نصف احلبوة كيرب مردداً بني نفرين أعطكان الولد األكولو 

رثاً بني إون كي حىت كلتل، أو رب بهكاأل حيىب حىتهلذا  أنه ا خامت مل يعلمحدمهان ألك واألم واألب

  ، لقاعدة العدل، قسم بينه وبني سائر الورثة، اجلميع

مل  وإن ،له لهكان كان حبوة ك فإن ،عشرة ومها ولدانى ان اخلامت يسوك مثالً ،يفية التقسيمكو

  فاالحتمال يف ، ه لهان نصفكن كي



٢٥٠

  .هذا القياسى علو، خر ربعهولآل، رب ثالثة أرباعهكون لألكالنصف يقسم بينهما في

يف استحقاق احملبو هلا  يوروع، امليت قدم حق املرنى علدين ى علان عني احلبوة مرهونة كولو 

ة لتربعه كالترى علم غر يرجع مبا ها من ماله والكفللمحبو ف، صلالوارث لألى علجيب  وال، هاكاكافت

  . ذا يف املستندك، داءباأل

 أو اى من بعد وصية يوص: تعاىللقوله ، اإلرثامليت مديون والدين قبل ن إ :ن رمبا يقالكل

  . ةكها من التركزم ففالال، )١(دين

فالظاهر عدم استحقاقه هلا  جلان قبل حلول األك فإن ،ها وارث غريهكولو افت: مث قال املستند

ان مبجرد ك وإن ،فيستحقهاإليه نقلها املرن  فإن ان بعدهك وإن ،لعدم ناقل شرعي، احملبو إىل عهاورجو

  . ا صاص احملبوختا عدم االستحقاق وأيضاًفالظاهر  كاكاالفت

بل احلبوة متعلقة ،  الدينإعطاءنفسه يف قبال  إىل حق للوارث يف نقل احلبوةى علدليل  ه الإن: وفيه

  . ةكبقية الترى عللدين رب واكحلق األ

،  عن دينهأخذها بدالً أو  حق للمرن بيعها،انت مرهونةكل مال امليت وكانت احلبوة ك إذا ،نعم

  . رب حقك للولد األىيبق فال

  . ربكاأل إىل  رجعت احلبوة،الدين متربع ولو من حق الغارمني مثالًى ن أعطإو

ونه كخرجه عن أامليت بوقفه  ألن ،رب منهمكه مل يستحق األوالدولو وقف امليت عني احلبوة أل

 نساينإاحلبوة نقل شرعي والثلث نقل شرعي  إذ ،رب أخذ الثلث واحلبوة معاًكبثلثه لألى ولو أوص، حبوة

  . خرا اآلأحدمهينايف  فال

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(



٢٥١

ويف ، ال إشكال فيه وال خالفبل ، ه غريهكيؤخذ احلبوة من تر فال، األباحلبوة خاصة بمث إن 

  .وفاقي نهإ املستند

، دلة األطالقإل، فات من صالة وصيام عن امليت ما ييؤد أن رب احلبوة مل يشترطكذ األ أخوإذا

حيث اشترط يف ثبوت ، خالفاً البن محزة يف الوسيلة، كثرونقله عن األ،  به املستندوهذا هو الذي أفىت

مل يفعل املعوض  فإذا، ك وجعلها عوضاً عن ذل،فات عن أبيه من صالة وصيام ه ماؤاحلبوة للمحبو قضا

  . تقييد بدون دليلنه إ :وفيه ،مل يستحق العوض

عراض عن بل هو من قبيل اإل، ن لسائر الورثةك مل ت،اً هلاكررب احلبوة تاكمث لو مل يرد الولد األ

 يشملها اإلرثدليل  أن فاحتمال، هكون ملن ملكرثه حيث يإعراض الوارث عن إتقدم يف  ماك كاملل

  . سائر أموال امليت استحسان خال عن الدليلكن وكوت، حينئذ

تقدم من حقه يف  ملا، ونه حبوةكخرج عن ، ين جعلت خامتي ملن غسلين مثالًإ: ولو قال امليت

، مل يغسله أحد وإن ،ان لهكغسله غريه  وإن ،حبوة رب استحقها وصية الكغسله األ فإن ،الوصية ا

 أدلة إطالقف، احملذور ارتفع ألن ،فهل يرجع حبوة، له عصياناً غسكتر أو ميم، أو استشهد مثالً إذا ماك

 يف كذلكما هو ك ،األوليبعد  ال، إليهاملباحات ملن سبق كون كي، أو رثاًإون كي، أو احلبوة يشمله

از كاالرت ألن ،زكصرف الثلث يف البدل املرت الّإو، بدهلاى علاز كن ارتكن ومل يكمل مي إذا الوصية بالثلث

 ازكاالرت إىل حيث يرجع يف بدله،  حاهلا حال الوقف،تاب الوصيةكرناه يف كما ذك، وصيةمشمول لل

   .تعذر املصرفإذا 



٢٥٢

ون كفي، قصد التقييد باحلبوة الشرعية إالّ إذا ، وصية ألنهان من الثلثك  احلبوةاألبولو جعل غري 

 رثاًإاري بقدر نصيب ولدي  أعطوا ج:ون من قبيلك في،جيب تنفيذه حىتومل يدخل يف الوصية ، باطالً

  .  تشريع مل يأذن به الشارع ألنه،المهكحيث يبطل ، وصية ال

  



٢٥٣

  

  ))لو كان األكرب أنثى((

  . )وركرب من الذكاأل ي وأعط،بمل جت أنثىرب كان األكولو (: قال يف الشرائع ):٣٥مسألة (

 به يف  للتقييدكوذل، ه عليمجاع واملستند اإلكبل يف املسال،  أجده فيهال خالفب: ويف اجلواهر

عدم الولد  نثىفرق يف عدم حبوة األ وال،  الولد يف بعضها حممول عليهإطالقف،  النصوص املتقدمةأكثر

  . ىعرفت من النص والفتو  ملا،ووجوده أصغر منها، ركالذ

  

  ))لو تعدد األكرب((

 صالةأل، ا بالسوية قسم بينهم،ولد ولدان من زوجتني يف ساعة واحدة إذا ماك، ربكولو تعدد األ

هم يلإ هما نسبك، وهذا هو املشهور، هاأكثر أو لهاكا أحدمهى يعط حىتترجيح  وال، عدم سقوطها

أنه لعدم مشول الدليل كو، حيث أسقطها هنا، عن ابن محزة يكخالفاً للمح، اجلواهر واملستند وغريمها

ذا القول مؤيداً له بندرة هذا الفرض مل يستبعد املستند ترجيح ه وإن ،ىخيف ال وفيه ما،  عدمهااألصلف

  . اتطالق يف اندراجه حتت اإلكحبيث يش

قد جيوز (: ويف املستند، واملقام منه لكل أمر مشكا ل أل،وجه للقرعة بينهما ال أنه  يعرفكوبذل

  .ىانته )احتمال القرعة هنا وهو ضعيف

  .ه الشيخ وتبعه املشهورارختاالعرف التقسيم الذي رؤية  بعد ال إشكال إذ ،رهكما ذكوهو 

  . كذلكان كحنوه  أو يسكخرج ولدان مرة واحدة يف  إذا مث

  . املستند  أفىتكوبذل،  عريف ألنه،ربمها من يولد أوالًكأ أن فالظاهر، خرج توأمان إذا أما

 )عليه السالم( عبد اهللا ه أبوأ أصاب رجل غالمني يف بطن فهن:ايف يف باب العقيقةكرواه ال أما ما

  : )عليه السالم( عبد اهللا فقال أبو، الذي خرج أوالً : قال،ربكأيهما أ: لقا



٢٥٤

 ا محلت بذلأتعلم  أما ،ربكأالذي خرج آخراً هونهك فلم ميكذلى علدخل هذا ن أ و، أوالًك 

  .)١(ربمهاكفالذي خيرج آخراً هو أ، خرج حىتخيرج أن 

رب عرفاً الذي هو معيار كنه يطلق عليه األ أال، راألميف نفس رب كأ أنه رادةإى علفالالزم محله 

 أن  العرف يفكيش  الاألولسبوع من خروج أولذا لو خرج الثاين بعد ،  الشرعيةحكاماملوضوعات لأل

  . لهى رب ولده يعطكشرط أل أو نذر أو وقف أو ى أوصفإذا، بأسبوعرب كأ األول

نه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، الفقيهرواه  أما استدالل املستند يف رد احلديث بأنه معارض مبا

  . )٢(ون يوم ميوتكي وأصغر ما،  يوم يولدنسانون اإلكي رب ماكأ: قال

صار يوم  أما إذا ، يوم يولدله يف احلياة مخسني سنة مثالً أن املراد إذ ،أجنيب عن املقام أنه فالظاهر

  . بقايا يوم إالّ أخريه فليس له يف احلياة

، لقاعدة العدل، رب بغريه ينصف املالكمع اشتباه األ أنه رنا يف املسألة السابقةكفقد ذ، انكيف كو

  . لكل أمر مشكا ل ألم القرعةكّّحيث ح خالفاً للمستند

وقد ، ليةكاصطادوا منها قاعدة  ات ممااليم القاعدة يف املكّثرية حكالشارع يف موارد ن إ :وفيه

  . اب اخلمستكتاب كرنا تبعاً للجواهر تفصيله يف كذ

  

  ))ال يشترط البلوغ يف وارث احلبوة((

  .دلة األطالقإل، املشهور عدم اشتراط البلوغ يف الوارثمث إن 

، ن احلبوة يف قبال قضاء الصالة والصياموأل، البالغ إىل شترطه باعتبار انصراف الدليلوبعضهم ا

  .البالغ إالّ لفكي ال إذ ،والصغري غري قابل

  ، تام المها غريكو

                                                

.  باب النوادر٨ ح٥٣ ص٦ج: الكايف )١(

.  كتاب الفرائض٧٢٤ ص٢ج: املستند )٢(



٢٥٥

قال ابن محزة  وإن ،دليل عليه ال إذ ،ليس احلبوة يف قبال القضاء أن وقد عرفت، انصراف ذ الإ

  . وغريه

  ).األول قوىاأل أن ريب وال( :قولنيسألة امليف  أن بعد نقله ولذا قال اجلواهر

  

  ))حبوة اجلنني((

  : يظهر منهم أقوال ثالثة،وهو جنني هل حيىب أنه لفوا يفختاوقد 

ما يرث مرياث كف، رثإا أويؤيده ، ملا قبل ظهور اجلنينية  الشامل ولو باملناطدلة األطالقإل حيىب

  .قربوهذا هو األ،  يرث احلبوةكذلك،  احلالكر يف ذلكالذ

ان قريب ك وإن ،ور حال احلملكرب الذك لعدم صدق أكوذل، انفصل حياً إالّ إذا حيىب وال

  . املولود هو القدر املتقنينوأل، صل ولأل، عنهدلةالنصراف األ، ةالوالد

  وال،وراتكجمال للمذى يبق ال ملناط العريف ولو بادلةبعد ظهور األ إذ ،ىخيف ال ل ماكويف ال

، أشبه ما، أو نذر، أو وقف عليه، أو ورهكرب ذكألى أوص إذا ولذا، ان بدوياًك لو قيل به  فإنه،انصراف

  . احلملى علالعرف حمذوراًً يف انطباقه ى ير ال

 ةوريكان عند موت أبيه متصفاًً بالذك إذا بني عدم االشتراط، ما عن الروضةكفصل يف املسألة وي

ان ك إذا ماكمل يتصف به  إذا وريةك لعدم وصف الذكذل، حيىب  فالكذلكن كمل ي وبني ما، فيحىب

  . علقة مثالً أو نطفة

 والصدق املتأخر ال، يف الظاهر يف الواقع وال ال، لعدم صدق الوصف مطلقاً: اره املستند قائالًختاو

ورواية ابن اجلهم املروية ، ايفكتاب الفقيه من الكلصحيحة زرارة املروية يف ، ة أشهرأربعوحدده ب، يفيد

  . أيضاًفيه 

ولو ،  حبوة احلملإطالقار اجلواهر ختاولذا ، من فهم العرف ولو مبساعدة املناط عرفت وفيه ما

  .  توقف يف املسألةك املسالويف، علقة أو ان حني املوت مضغةك



٢٥٦

  

  ))فروع((

ان له نطفة يف كفلو ، رناهكذ ل ماكم ولد الرحم يف كمه حكنبوب حولد األ أن ظاهرالمث 

  . كذلكم كان احلك الرحم نبوب ترىباأل

 عن دلةالنصراف األ، ان حني املوت منياً جمففاً مث صار ولداً بعد موته مل يرث ومل حيىبك إذا نعم

ض يف تقولون ببعك: يقال حىتالتالزم ى علدليل  وال، حكامان حمرماً وله مجلة من األك  وإن،مثله

  . ز ومثله غري عزي، دون بعضحكاماأل

فهل ، األمماتت  أن عقدت بنته لرجل بعد إذا ماك، م زوجة بعد املوت مثالًأ صار ذا إومنه ما

 كذلكو،  منصرفة عنهدلةاأل فإن ،زوجةم أا صارت بعد املوت  أل،يقال بصحة غسل الصهر اجلديد هلا

  . مهاأ بة بعد موا بأن أخذصارت ربيإذا 

مها يف احلياة ومل أ بأن أخذ ،انت حمرماً فخرجت عن احملرمية بعد املوتكبأن ، سكذا يف العكوه

لعدم ، انت يف احلياةك إذا حترم عليه ا ال فإ،ماتت بنتهاأن يدخل ا مث طلقها بدون دخول بعد 

  .حيق له تغسيلها ال حىتماتت  أن فهل حترم بعد، األمدخول بال

إذا ولذا ، احلياة واملوت يلاحلعدم التالزم بني ، لتا املسألتني عدم االنقالب بعد املوتكالظاهر يف 

  . كغري ذل، إىل  مل حيرم له تغسيلها بعد انقضاء الشهرأثناء الشهر يف تاستمتع بامرأة شهراً فمات

  



٢٥٧

  

  ))بوةما هي احل((

  . والسيف واملصحف واخلامت الشرائع خص احلبوة بثياب البدن ):٣٦مسألة (

ق ووالصد، ايف السالحكسوزاد اإل، ةربع به هي األحيىب ما أن  إىلكثرذهب األ(: وقال املستند

ية ريصباح والرسالة النصذا يف الغنية واإلكو، ر يف االنتصار الثيابكومل يذ، تب والرحل والراحلةكال

: مث قال، )ر اخلامتكوعن اخلالف عدم ذ، ايف ختصيص الثياب بثياب مصالهكوعن ال، عالم املفيدأو

  . ىانته )١()لك املتقدمة مجيعاً بالخبار فيه لتصريح األال إشكالة مما ربعوجوب احلباء باأل(

:  قالمث، ومثله صاحب امع، ةربعاألى علل يف االقتصار ك استشكاملسالن إ :رامةكويف مفتاح ال

مث ،  آلة السالح فإنهاتبك الىوسو، غري ظاهر الفقيه يف نوادر املواريث أعلم أحداً زاد يف العدد وال

 والدرع واخلامت واملصحف والثياب الرحلو والسالح السيف:  عشرة أشياءخبارور يف األكواملذ: قال

  . تبكوال والراحلة

  .رت يف صحيحة الربعيكوقد ذ، كعد ذلرها بكسوة اليت ذكولعله ال، ر العاشركمل يذ: أقول

ولذا ، افحمثل اللى علساء ك لصدق ال،كيبعد ذل ال ،سوة عموم مطلقكوهل بني الثياب وبني ال

  . بعيد عن فهم العرفكن ذلك ل،)ساءكگليم ( :وقال النصاب، كساء يف مثل ذلكورد حديث ال

،  ورود النص الصحيح الصريح اوجه الستثناء البعض بعد ال إذ ،لكالصناعة استثناء الى مقتضو

ى علما يف املفطرات وغريها ك و،كذلكعة براألعدم اجتماع ك، وعدم اجتماعها يف خرب واحد غري ضار

  .حوط االقتصاراأل نعم، تقدم ما

  ، حدودها العرف أو واملرجع يف املراد منها

                                                

.٢١٢ ص١٩ج: مستند الشيعة )١(
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 أيضاًبل وأطلق  هإطالق صحاألول وإن  أخذ ،الثوب أو هل املراد بالدرع السالح أنه  يفك شفإذا

  .الثاينى عل

ما يف غريها من ك، مسائهاأعيان احملبوة صدق ون املدار يف األكالظاهر : ولذا قال اجلواهر

  . حكامموضوعات األ

  

  ))لو تعددت احلبوة((

م بعموم ك يف القواعد ح،ال باجلميع أو فهل حيىب، جناسلو تعدد هذه األ أنه لفوا يفختام مث إ

ان ك وما، ان بلفظ اجلمع يف الرواية تدخل أمجعك مانه إ وعن الشهيد، يل يف البواقكستشوا الثياب

، فاية العموم يف اجلميعكوعن ال، وغريهاجلواهر كوتبعه غري واحد ، بلفظ الوحدة تناول واحداً فقط

 ىالعرف ير  ألن،قرب الثالثواأل، ثري من القدماء خال عن التعرض هلذه املسألةكالم كو، وتبعه املستند

  . ن بلفظ اجلمعكمل ي وإن ،املراد باللفظ اجلنسأن 

، رادة اجلنساجلمع قد يأيت إلن أ و،اطحتيالثياب فهو اال أو أما دليل القائل بالوحدة يف اجلميع

  .وهو يريد اجلنس، ذاك والفقهاء، ذاك ماءكواحل، ذاك طباءقالت األ: فيقول

  . م جواماتقد ما ظهر مباكوأما دليل املفصل فواضح 

  

  ))فروع يف احلبوة((

النصراف ، حنوها فليست حبوة أو االدخار أو لباس الغريإ أو أما الثياب اليت أعدها لالجتار ا

  .  عن مثلهادلةاأل

ا املتبادر من لفظ وأل:  قائالً، داخلة يف احلبوةكون تلكعدم ى عل مجاعاإلى بل يف املستند دعو

  .دها التخصيص بثياب اجللد بعد التعميمكويؤ، ومن ثياب جلده، سوتهك

، رثاًإان كأحد الطرفني ى علن دليل كومل ي، أعده للهدية ما، أو هل ثوب جلده أنه  يفكشوإن 

  .لعدم العلم باملخصص يف املقام

  مل يضف  فإن ،االسم عرفاً يروع ،أخرىان له ثوب يلبسه هو تارة وغريه كولو 
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  . ياتن غريه من املستثكذلكو، حبوةً رثاً الإان ك، ضافة يف اإلكش، أو عرفاًإليه 

  .ره غري واحدكما ذك ومستنده غري ظاهر ،احلليب خص الثياب بثياب الصالةمث إن 

  . ضافةولعله لصدق اإل، يلبسه ويدميه وخص احللي مبا

ومن ، سيفه أنه من،  احتماالن،داخل يف احلبوة، يستعمل حيث ال، مث هل السيف يف زماننا هذا

  . قربأوالثاين ، وليس بسالح فرضاً، السالح إىل راف اللفظانص

 ،سكبالع أو مسن والثوب ضيق إذا ماك، كالسيف املتروك كون الثوب املتروكي أن يبعد ذا الكو

  . دليل احلبوة منصرف عن مثلهحيث إن ،  لبسهقط اعتبارسأو 

 رثاً ملاإان كيف الشمول  كولو ش،  احتماالن،فهل يشمله، يلبسه بعد سنة ألن عد الثوبأولو 

  .تقدم

الثوب شامل للقميص والسراويل والقباء والعباء واجلورب والقلنسوه والقفاز والفراء  أن والظاهر

  . ويف املستند الدخول أظهر، خراج القلنسوةإ كويف املسال، والثوب من اللبد

لسيف وجفنه وسيوره بل الظاهر دخول حيلة ا، والعمامة واملنطقة من الثياب: قال يف اجلواهر

سوة ك والقلنسوة والثوب من اللبد والفراء وحنوها من املراد بالثياب وال، للتبعية عرفاً،وبيت املصحف

  . هنا

يبعد الدخول لقوهلم لبس  ن الكل،  يف صدق االسمكففي املستند خارجان للش، أما النعل واخلف

  .املناط عرفاً إىل ضافةباإل، نعله وحنوه

 الظاهر العدم ،فهل يدخل، ما يتعارف عند بعض الناسك، صابع الرجلامت ألان اخلك إذا مث

  . لالنصراف

  فالظاهر عدم ، يلبس وال التواقيعى علأما اخلامت الذي يعد للضرب 
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خصوصاً يف الصدر ، العربعند ونه متعارفاً كلعدم : ل املستند دخوله قائالًكوأش، مشول الدليل له

 ذا صرح الشيخان وابن محزة باشتراطول،  عليه يف عرف هذا الزماناالسم  يف صدقك فيش،األول

  .  فتأمل،لبسه

 إىل شارةإله مولعل تأ، طالقعيار مشول اإلمنا املإو، سالميشترط التعارف يف صدر اإل ال: أقول

  .كذل

 إىل ني وتصرفها عند البدائي،فالظاهر الدخول للصدق، سالحه العصا واخلشب واحلجارةكان ولو 

  . وملياهذا 

، فالظاهر عدم الدخول، أشبه الدبابة والطائرة وماكبرية كانت سالحه ذات قيمة ك إذا أما

  .أشبه ندقية واملسدس ومابدخل فيها مثل ال وإن ، عن مثلهدلةالنصراف األ

  .أشبه اخلوذة والترس وماكآلة الوقاية ى عل حىتالسالح صادقة  أن والظاهر

ظاهرة يف  دلةاأل فإن ،أشبه وقفاً له مل يدخل يف احلبوة حف وماانت السالح والفرس واملصك وإذا

از كيالحظ فيه االرت وقاف مماما يعمل بسائر األكال عمل به إو، حد فهوان الوقف بعده ألك فإن ،كاملل

  .وغريه

وصرح به املستند  لمامكما يظهر من ك، ال خالف وال إشكالب عليه داخل بكوفص اخلامت املر

الفص  أما ،ان فصه ذهباًكالم فيما كنعم يأيت ال ،شيء أي ون الفص منكي أن  فرق بنيبدون، وغريه

  .ان يف اخلامت فسقط مل يبعد مشولهكلو  نعم، أعده للخامت وإن ،ليس خبامت إذ ،ارد فال

ل ك، ان لباساً مث خرقه ليجدده دخلك أما إذا ، القماش الذي أعده للخياطة ليس بداخلكذلكو

   . للعرفكذل

  .ونه حبوةك عدم األصلان كال إو، انكن إ  يف مورد فاملرجع االستصحابك شوإذا

   احللقة اليت يلبسها النداف واخلياط والصائد كوهل يدخل يف ذل
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  .صدق اخلامتيمل  إذ ، الظاهر ال،صبعهإجل وقاية أل

ملج مما يلبسه الرجل  والد،دليا واحللقة اليت تلبس يف ،دوية واجليبيةالي ما ليس من احلبوة الساعةك

ه بأنه أصحاب بعض )صلى اهللا عليه وآله( وبشر الرسول ى،سركان لكما ك، والسوار الذي يلبسه الرجل

  . )صلى اهللا عليه وآله(ما قال كان كف، يلبسه

  . صل بعد عدم الدليل لألكل ذلك ،الناس يلبسون السوار يف اجلنةن إ :اآليةويف 

ان يستعمله كسواء ، الذهب ولباس احلريرك، الرجلى علحيرم  شياء مماان بعض هذه األكمث لو 

حلية ى ان املورث يرك عنده مثل ما حالالً، أو ووقت احلرب للقملاحلرير ك مطلقاً حالالً، أو حراماً

   .فهل يدخل يف احلبوة، العامةكالذهب 

، حلرمة واحلرمانوعدم املالزمة بني ا، ظاهر بعضهم الدخول لصدق االسم عرفاً(: قال يف املستند

ون مثله كهو عدم  و،القرينة املخصصة موجودة إالّ أن ان صادقاًك وإن ن االسمأخراج بن اإلكومي

  . ىانته )وال خيلو عن قوة، وعدم معهوديته عند الشارع، إليهواخلامت املضاف ، ليهإالثوب املضاف 

 طالقلإل، ذاكوه رب للقمل واحلجيوز يف مثل ثيابه احلريرية أن ينبغي إالّ أنه ،رهكذ قرب ماواأل

  .بدون حمذور

جل يلبسه أل وما، خرقة الطيبةاألكجل مرضه جل الفتق وما يلبسه أليلبس أل ماووهل اهلميان 

يف النظارة  إالّ ،يبعد الدخول للصدق  ال، ونظارته داخلة أم ال،وقايته عن الرصاص يف احلال احلاضر

  . فتأمل ،ىصومثلها الع، ذنومثلها السماعة لثقيل األ

، لها راحلةك ألن ،كيبعد ذل  ال،أشبه داخلة وهل السيارة واملاطور اهلوائي والناري والعربية وما

  يوجب  أشبه ال وما الفرس والدابة إىل واالنصراف
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  .فراد جديدةأحيث حدثت هلا ، ليات الشرعيةكسائر الكالتخصيص 

ما لو ك ،ان يستعمله أم الك أن بني والسيف ،ه أم الؤان يقرك أن فرق يف املصحف بني وال

ذا يف غريمهاك و، الدليلطالق إل،اشترامها جديداً ومل يستعملها بعد .  

مقطوع كبسفيه وخامته  أو ،ياألمكاً إطالقينتفع مبصحفه  منه الان احملبو كما لو  ومنه يعلم

  . دينيال

الم كذا الكو، سميةت وصدق اللةد لعموم األحباء،أظهر الوجهني اإل(: اره املستند قائالًختاولذا 

  . ىانته )واحتمال املنع هنا أضعف، ينتفع ان احملبو الكفيما لو 

بها كان له راحلة يرك أنه إذا ماك، دخل يف اللباس ان له قماش يأتزره أحياناً ويفرشه أحياناًكولو 

  .أخرىيعمل عليها  أو حياناً ويستأجرهاأ

  .ار فقط فالجيأما الفراش احملض ودابة العمل واإل

 كوليس ذل، فالظاهر اخلروج ما أشبه أو ذوب اخلامت أو الثوب حبيث صار من النفاياتولو خرق 

ون كيث يح يف بعض أفراد الفتق إالّ  والفارق العرف،عادةجل اإلمثل ما تقدم من خرق الثوب وفتقه أل

ه بتغري املوضوع وعلّل، باخلروجسر السيف واخلامت كخلقان الثوب و يف املستند لذا أفىت، تذويب اخلامتك

  . حال االستحقاق وعدم مدخلية النية

ال املستند بعدم ق وإن ،ك ووحدة املالطالق لإل،كذلكان ك ان له سورة من املصحف مثالًكولو 

  . ونه حبوة حينئذك

واالنفصال ، فالظاهر اخلروج للصدق، قبضة السيف، أو جزء اخلامت، أو ولو انفصل جلد املصحف

  . وفيه نظر،لعدم الصدق احلبوةعن حيث قال خبروجه  خالفاً للمستند، يوجب سلب االسم ت الاملوق

  . والولد للشبهة ولد
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 سالماإل ألن ،احكنوع من الن أنه  من باب،ان الزنا عندهم حالالًكومن أسلم  ذا ولد الزنا يفكو

  .جيب ما قبله

ن كل، ذا يف املستندك للعموم ،ال يليق  وبني ما،يليق حباله عادةً عيان احملبوة بني مافرق يف األ وال

يليق حباله خامت  لبس الفقري الذي ال إذا ماك،  عنهطالقان غري الئق حبيث ينصرف اإلكاستثناء ما  يينبغ

  .فوق درهم خامتاً قيمته مائة مثالً ما

  . نيسة والعماريةكذا قتب البعري والكو، والراحلة تشمل اللجام وغريها مما يتعارف

تقدم دخول قراب السيف  وإن ،أشبه فليست داخلة راج وصندوق الثياب وماكأما االصطبل وال

  .  والفارق العرف،وحنوه

 يف ،كذلكين تهدين مقلد، أو يالرأ يخر جمتهدين خمتلفرب والوارث اآلكان الولد األكمث إنه إذا 

، أو نواعأفراد األ، أو نواعبه من األ ىبفيما حي، أو االحتساب أو واانية، استحباا أو وجوب احلبوة

  . مهكل حكان لك، مما مل يقع تنازع أشبه ما أو اأحدمهجهل  أو ،خرا لآلأحدمهسلم  فإن ،كحنو ذل

 فإن ،ف رأيهلمن خاى عل حىتمه ك وينفذ ح،جمتهد آخر إىل وقع التنازع فالالزم الرجوع إذا أما

، ن تطبيق مقبولة عمر بن حنظلةك أمذا إما إالّ  طريق آخروال،  الرتاع بني املتخاصمنيكالشارع مل يتر

  . تاب القضاءك يف كالم يف ذلكرنا تفصيل الكوقد ذ، ان تطبيقهاكمإوالغالب عدم 

والرجل ،  الزوج برضاعة عشرةأختا  أل،احلرمةى انت املرأة ترك فيما كذلكر  أن األمماك

   من ،فاية عشرة يف التحرميكلعدم ، احلليةى ير
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  . ثلةاألم من كغري ذل، إىل الفختباال أو تقليدمها أو الف اجتهادمهاختاجهة 

 غري ظاهر  طويالًالف يف احلبوة تفصيالًختحنن فيه من اال تفصيل املستند يف ما أن  يظهركوبذل

  .الوجه فراجعه

  . واهللا املستعان، منها ذا القدر يتفكن، خرأثرية كويف احلبوة مسائل 

  



٢٦٥

  

  ))جلد مع أحد األبوينعدم إرث ا((

  . )وين شيئاًاألب اجلد وال اجلدة مع أحد ال يرث(:  قال يف الشرائع):٣٧مسألة (

بل عن االنتصار واخلالف والتنقيح وظاهر ، شهرة عظيمة صحابهذا هو املشهور بني األ: أقول

  .خلالف فيهغري واحد عدم اى وادع،  عليهمجاعفاية والروضة اإلكاملبسوط والغنية واملفاتيح وال

ى علتدل  هم الن عبائرك ل،ليينكاخلالف ابن اجلنيد والصدوق والإليه  يواملخالف الذي عز

  . رامة وغريهكما يظهر ملن راجع مفتاح الك، رادم الطعمةإ إىل بل هي أقرب، اخلالف

  .تقديره فال ريب يف ضعفهى عل و،ال خمالف حمقق يف املسألة: ولذا قال يف اجلواهر

  : املسألةى علفالدليل ، انكيف كو

  . )١(رحامأولوا األآية : ١

  . األباجلد أبعد من  أن بضميمة وضوح، قربعد باألاألبحجب ى علوالسنة الدالة : ٢

عليه ( ي علتابكيف ن إ : قال،)عليه السالم(يب عبد اهللا أعن ، أيوب اخلزاز أبو رواه مثل ما

امليت منه  إىل ون وارث أقربكي إالّ أن ر بهل ذي رحم مبرتلة الرحم الذي جيكن إ :)السالم

  .)٢(فيحجبه

  . غريها من مستفيض الرواياتإىل 

م اهللا يف كيوصي: تعاىلقال ، يةتبعاً لآل ،وين مع الولداألبفريضة ى علوالروايات الدالة : ٣

م  فلم يس،)٣(ل واحد منهما السدسكبويه لوأل: قولهإىل  نينثير مثل حظ األكم للذكأوالد

  . سبحانه اجلد معهما

                                                

.٦اآلية : وسورة األحزاب. ٧٥اآلية : سورة األنفال )١(

. ١ ح٧٧ ص٧ج: الفروع، ١ ح٢ الباب ٤١٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١١اآلية : رة النساءسو )٣(
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، األبوال مع  األم مع ال يرث:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، مد بن مسلممثل ما رواه حم

  .  ومثله غريه،احلديث )١(الزوج والزوجة إالّ ،نةباالوال مع ن باالال مع و

   .وين أعم من اجلداألب والرواية من اآليةريد يف أ: يقال ال

  . اهللا مل يسم للجد شيئاً أن ىعل النصوص املتواترة الدالة كذلينايف : نه يقالأل

اهللا فرض ن إ : يف حديث قال)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، سحاق بن عمارإرواه  مثل ما

 أطعمه السدس فأجاز اهللا له )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  وإن ،الفرائض فلم يقسم للجد شيئاً

  . )٢(كذل

  . ويناألبورة يف الوسائل يف الباب العشرين من أبواب مرياث كالروايات املذغريها من  إىل

 :)عليه السالم(ري كالعس إىل تبك، مثل صحيح احلمريي ،كذلى علالدالة  والروايات اخلاصة: ٤

للزوج : )عليه السالم( فوقع ،ثهاايف يقسم مريكجدا  أو ت زوجها وأبويها وجدهاكامرأة ماتت وتر

  . )٣(وينلألببقي  اوم، النصف

عليه ( فقال ، أباه وعمه وجدهكعن رجل مات وتر )عليه السالم(سأل الباقر ، وخرب أيب بصري

  . )٤(للجد شيء وليس للعم وال، لألباملرياث ،  اجلداألبحجب : )السالم

ة مل يدخل ا زوجها ماتت كعن امرأة ممل )عليه السالم(سأل الصادق ، وخرب احلسن بن صاحل

  مها أ أبا مها وجدهاأخوين هلا من أبيها وأمها وأت كروت

                                                

. ١ ح٨٢ ص٧ج: الفروع، ١ ح١ الباب ٥١٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٦ ح٢٦٧ ص١ج: الكايف، ٥ ح٢٠ الباب ٤٧٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٣٤ ح٣١٠ ص٩ج: التهذيب، ٤ ح١٩ الباب ٤٦٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٩ ح١١٤ ص٧ح: الكايف )٤(



٢٦٧

 ألن ،اجلد شيئاًى يعط وال،  الباقياألمى الزوج النصف ويعطى يعط: )عليه السالم( قال ،وزوجها

  . )١(ابنته حجبته عن املرياث

ن وياألب عن خوة مع وضوح تأخر مرتبة اإل،خوةمرتبة اجلد مع اإل أن ىعلوالروايات الدالة : ٥

  : األوالدو

املال :  قال،ب وجد ألإخوةسألته عن :  قال،)عليه السالم(عن الصادق ، رواه ابن سنان مثل ما

  . )٢(بينهما سواء

 ،م وجداًأب و ألأخوات وإخوة كسألته عن رجل تر:  قال،)عليه السالم(عنه ، خرىروايته األو

  . )٣(نيينثألر مثل حظ اك املال بينهم للذ،خوةواحد من اإلكاجلد : قال

  . غريمها من الرواياتإىل 

ان للجد حظ يف ك فلو ،اهلبة والعطية عىنطعام الذي هو مباستحباب اإلى علوالروايات الدالة : ٦

  . كن وجه لذلك مل ياإلرث

  . اهلبة والعطية عىنطعام الذي هو مبصرحية يف استحباب اإل أو ا ظاهرةإ: ولذا قال اجلواهر

ولو فرض فال داللة ، اهلبة عىنالطعمة مب أن مل يثبتنه إ( :كل املستند يف رد ذلما يف قو ومنه يظهر

ما مل  أن  مث علل عدم الوجوب بأنه ملا ثبت يف حمله من،)اإلرثا غري إ قلنا وإن ،االستحبابى علللهبة 

  .جيب  فيستحب لنا التأسي وال)صلى اهللا عليه وآله(فعال النيب أيظهر جهته لنا من 

 به رلألموالتأسي واجب ،  عرفاً)يرث( غري )طعمهأ(و، لفاظ العرفم يف ظهور األكاحلن إ :فيهإذ 

  .  والروايةاآليةيف 

                                                

. ٨ ح١١٣ ص٧ج: الفروع، ٢ ح١٩ الباب ٤٦٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١٤ ح٢٠٦ ص٤ج: الفقيه، ١ ح٦ الباب ٤٨٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٢٢ ح٢٠٧ ص٤ج: الفقيه، ٢ ح٦ الباب ٤٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٢٦٨

   .)١(ةكال فال يأمنن اهللإفليتأس متأس بنبيه و: ما يف ج البالغةك )عليه السالم( ي علقال

 حتمل الروايات كذلى علو، دلةوهو ما تقدم من األ، واملقام مما خرج بالدليل، خرج بالدليل ماإالّ 

القاعدة ى مقتضان كر بينهما األملو دار  إذ ،من التقية وهو أوىل، الظاهرة يف وجوب السدس للجد

، واالستحباب خالف الظاهر بالقرينة جمازاً، سقاطإالتقية  فإن ،ما قرر يف حملهك االستحبابى علاحلمل 

  . روايتهوسيأيت مجلة من ، عند أهل اللسان وااز أوىل

 داخل يف أيضاًما أبتقريب  )بويهأل(وين بآية األبرثهما مع إاستدالل من يقول ب أن  ظهركوبذل

ملة : وقوله سبحانه، أيضاًر اجلد ك ذ)عليه السالم( أنه  مع،)٢(واتبعت ملة آبائي :وين بقرينةاألب

 رسول اهللا أبناء )عليهما السالم(ني احلسنى علطلق أوقد ، نباال واألب وللتالزم بني ،)٣(براهيمإم كأبي

غري ، إىل  جدهم)عليه السالم( أنه  مع)٤(بين آدم يا:  قال سبحانهكذلكو، )صلى اهللا عليه وآله(

  .ما سيأيتك،  الطعمة الظاهرة يف الوجوبأخباروجبملة من ،  من املؤيداتكذل

ان بدون كما  إىل صرفانن بدون القرينة مناألب واألبو، الم يف االنصرافكال إذ ،حمل منع

 رنا يف ماكوقد ذ، ان بدون واسطةك ماإىل  إالّ مل ينصرف، كبابن، أو كبيأ قيل جئين بفإذا، الواسطة

خر واآل، ا ظاهرأحدمه الذي كاملشترك ،حقيقة أيضاًبالواسطة ى عل طالقون اإلكينايف  ال أنه تقدم

   إىل حمتاج

                                                

). ابن ايب احلديد( ١٥٩:  خطبة٣ج: ج البالغة )١(

. ٣٨اآلية : يوسفسورة  )٢(

 .٧٨اآلية : سورة احلج )٣(

. ٢٦اآلية : سورة االعراف )٤(



٢٦٩

  .  للجداآليةيف يقال بشمول كف، ر اجلدك مل يذاهللان إ يف الروايات أن وقد عرفت، القرينة

 من إشكال وعليه فال ،االستحبابى علاجلمع بينها محلها ى مقتض أن فقد عرفتأما الروايات 

عدم ى عل، واجب أنه إرث  بعنواناإلرث اجلد من إعطاءمل يعهد  إذ ،بل والسرية ىجهة النص والفتو

  . وينلألبتهما كمشار

  

  ))د سدس التركة إهداء اجلابستحبا((

 أن مثل، كزاد نصيبه عن ذلن إاألصل يطعمهما سدس  أن ن يستحبكل(: مث قال يف الشرائع

،  الثلث وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسويةلألمف، مب وجداً وجدة ألخيلف أبويه وجداً وجدة أل

ولو ، ة بالسويةك الثلثان ويطعم جده وجدته سدس أصل الترلألبان السدس له وكان واحداً كولو 

  . )ان السدس لهكان واحداً ك

ى علن حيمل كل، وظاهر مجلة منها الوجوب، طعام اجلد واجلدةإقد تواترت الروايات يف : أقول

  . رادة الوجوبإعدم ى علاالستحباب ملا عرفت من وجود القرائن الداخلية واخلارجية 

طعم أ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، فعن مجيل بن دراج

  . )١( السدس وابنتها حيةاألماجلدة أم 

 أطعم اجلدة )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عنه ، خرىويف روايته األ

  . )٢(السدس

 أطعم اجلدة )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(عن أيب جعفر ، عن زرارةو

  . )٣(ومل يفرض هلا شيئاً، لسدسا

                                                

. ١٢ ح١١٤ ص٧ج: الفروع، ١ ح٢٠ الباب ٤٦٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١١ ح١١٤ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٢٠ الباب٤٦٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١٣ ح١١٤ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٢٠ الباب ٤٧٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٢٧٠

طعم اجلدة السدس أنيب اهللا ن إ : يقول)عليه السالم(عبد اهللا  أبا مسعت:  قال،وعن زرارة

  . )١(طعمة

اهللا فرض الفرائض فلم ن إ : يف حديث)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، سحاق بن عمارإعن و

  . )٢(كطعمه السدس فأجاز اهللا له ذلأ )وآلهصلى اهللا عليه (رسول اهللا  وإن ،يقسم للجد شيئاً

 مجع ،تاب هدايةكالقرآن  أن هي،  لعلة عامةكولعل ذل، يمكاحلمل يفرض له يف القرآن أي : أقول

رب من قدره كان أكال إو،  فقطونية وغريها مجالًكيات الخالق والعرب واآلمن العقائد والشريعة واأل

ل شيء يف صريح القرآن كر كيذ أن يلزم فال، هماأل أو عينةل شيء كر من كفذ، ت املراتئام يلااحل

  . وظاهره

ان يقع يف كوقد ، فينقله للناسإليه ى ان يوحك قد فإنه) صلى اهللا عليه وآله(وأما تشريع الرسول 

  . ان الوقوع يف قلبه وحياًكو، قلبه

: ه سبحانه وهذا مثل قول،)٣(ىوحي يوح إالّ هون إ*  ىما ينطق عن اهلو: قال سبحانه

ىيوح  ماكمأ إىل أوحينا)٤( ومثل النحل إىل كربى أوح)مث ، ييصطلح عليه بالوح  مما ال،)٥

  . أشبه ما أو )عليه السالم(ئيل ربجييزه اهللا وحياً اصطالحاً برتول ج

                                                

. ١٤ ح١١٤ ص٧ج: الفروع، ٤ ح٢٠ الباب ٤٧٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٦ ح٢٦٧ ص١ج: الكايف، ٥ ح٢٠ الباب ٤٧٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٤ و٣اآلية : سورة النجم )٣(

. ٣٨اآلية : سورة طه )٤(

. ٦٨اآلية : سورة النحل )٥(



٢٧١

صلى اهللا (وبني هذه الروايات وأمثاهلا من تشريع النيب ، يف اجلمع بني آية ما ينطقك: يقال فال

   .جازتهإمث  تعاىلاهللا  ي قبل وح)ه وآلهعلي

بان بن أ وعنده )عليه السالم(أيب عبد اهللا ى علدخلت :  قالوعن عبد الرمحان بن أيب عبد اهللا،

عبد  أبو فقال،  شيءكمال ليس أل: بانأ فقال ،مي حيةأت وكابنيت هلن إ ، اهللاكصلحأ: فقلت، تغلب

  . )١(لسدسأعطها ا، سبحان اهللا: )عليه السالم(اهللا 

 أطعم )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)عليه السالم(يب عبد اهللا أعن ، وعن مجيل بن دراج

  . )٢( السدس وابنتها حيةاألمم أطعم اجلدة أو،  السدس وابنها حياألبم أاجلدة 

، ا حياجلدة السدس وابنهى عطأنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، وعن بصائر الدرجات

اهللا  وإن ، هلا ففرض هلا السدس نصاً وفرضاً هلا)صلى اهللا عليه وآله(ولدها يتقامسون فرق  إىل نظر

  . )٣(م عنه فانتهواك اوما، م الرسول فخذوهكما آتا: عزوجل يقول

  . غريها من الرواياتإىل 

:  فنقول،طعامهماإويستحب  األوىلان مع الطبقة ال يرثاجلد واجلدة  أن مجاالًإوإذ قد عرفت 

  : أمورلتا املسألتني يف كالم يف كتفصيل ال

  

  ))عدم إرث اجلد واجلد مع الطبقة األوىل((

،  املتقدمةدلةلأل ،أنثى أو راًك ذاألوالد ومع ،اأحدمهومع  ويناألب اجلد واجلدة مع ال يرث: األول

  .ما تقدمك ى املدعمجاعبل اإل

ايف حيث كسولإل،  معهااألم معه ومع األب مع  اجلدكعنه تشري يكخالفاً للصدوق حيث ح

  . وين والبنت هلماألبوجعل الفاضل عن سهام ، وين والبنت الواحدةاألب اجلدين واجلدتني مع كشر

                                                

. ١٥ ح١١٤ ص٧ج: الفروع، ٦ ح٢٠ الباب ٤٧٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣٩ ح٣١١ ص٩ج: التهذيب، ٩ ح٢٠ب  البا٤٧١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٣٧٨ص: بصائر الدرجات، ١٦ ح٢٠ الباب ٤٧٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٢٧٢

بل عن ، ما عرفتكوه كواملشهور مل يشر،  اجلد مع ولد الولدكشر أنه عن الصدوق يكاحملمث إن 

  .ةكعدم املشارى عل مجاعاإلوابن فضال  صرياتامجاعة منهم السيد يف الن

ل ذي ك أن ىعلتقدم مما دل  وخصوص ما،  والروايةاآليةات يف طالقاستدل املشهور بظاهر اإل

 لكيف حيازته  حىتل شيء كولد الولد مبرتلة الولد يف  أن  يقتضي فإنه،به رحم مبرتلة الرحم الذي جتر

  .  شيء للجدىيبق الولد فالإرث 

ان ولد كن له ولد وكمل يفإن  :)صلى اهللا عليه وآله(قال ، كذل ىعلدل من خرب زرارة  وما

  يرثون ماأكثرسفلوا ببطنني وثالثة ووإن  :قال أن إىل م مبرتلة الولد فإناثاًإ أو انواكوراً ك ذ،الولد

  . )١(وحيجبون ما حيجب ولد الصلب، يرث ولد الصلب

  . يف القرب األوالد أوالدأما الصدوق فاحتج له بتساوي اجلد و

 ،عن بنات بنت وجد )عليه السالم(ى احلسن موس أبا سألت:  قال،يب خلفأوبصحيحة سعد بن 

  . )٢(للجد السدس والباقي لبنات البنت: )عليه السالم(قال 

  .  املتقدمة خمصصة ملعيارية القرب مطلقاًدلةاألن إ :األولى علويرد 

، األب، أي رادة جد بنات البنتإ الحتمال ،عدم صراحة الداللة إىل ضافةباإل: الثاينى علو

ى علجمال للعمل به  ال أنه ،ما عن السي واحلر احتمالهكواحتمال التقية ، واحتمال االستحباب للطعمة

عليه (فيشمله قوله ، ات مما يلحقها بالشاذمجاعباملعارضة للنصوص واإل، واملضمون تقدير متامية الداللة

  . ريب فيه امع عليه ال فإن ،درودع الشاذ النا: )السالم

                                                

. ٣ ح٩٧ ص٧ج: الفروع، ٣ ح١٨ الباب ٤٦٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٥ ح٢٠٥ ص٤ج: الفقيه، ١٠ ح٧ الباب ٤٥٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



٢٧٣

  

  ))استحباب إطعام اجلد مع الطبقة األوىل((

ما قاله ك، رزاقطعام اإلواملراد باإل، مطلقاً األوىلطعام اجلد واجلدة مع الطبقة إيستحب : الثاين

 ني فارزقوهم منه وقولوا هلم قوالًكواملساى تاميالو  حضر القسمة أولوا القرىبوإذا: سبحانه

  . )١(عروفاًم

بل الشهرة ، عليه املشهورى وهو الذ، األم أو األبانا من ك أن فرق يف االستحباب بني المث إنه 

، األبحيث خصه باملتقرب ب، عن احلليب وابن زهرة واحملقق الطوسي يكخالفاً للمح، العظيمة

ة واملناط القطعي  وبعض الروايات اخلاصدلة األإطالقو، األبحيث خصة بأم  عن ابن زهرة يكمحولل

  .دليل عليهما

قيل به  واالنصراف لو، لكالى عل اللفظ طالقإل،  بالقريبنيةصاص اجلد واجلدختاوالظاهر عدم 

  . وصحة السلب عن البعيد، بتبادر القريبكوتبعه املستند حيث متس، خالفاً للقواعد، بدوي

  .ىخيف ال ليهما ماكويف 

  . خيلو عن حبث اً الإمجاعن كمل ين إ وهو: اعدولذا قال يف اجلواهر بعد نقله عن القو

  

  ))مقدار الطعمة لألبوين((

والزيادة ، األصلقل من سدس ل واحد باألكوين الطعمة للألبيستحب (: قال يف القواعد: الثالث

  . )خرفلو نقص سقطت الطعمة يف حقه دون اآل، السدسى علمع زيادة نصيب املطعم 

  . وفاقاً للمشهور، صلاألالطعمة هو سدس : ويف املستند

  . ريناألمالم العالمة بأنه أقل كمث نقل ، سدس نصيب املطعم: ايفكسوقال اإل

بل نسبه ، ما صرح به غري واحدك،  من السدساألصلرادة سدس إالظاهر : وقال يف اجلواهر

  . مجاع اإلى مشعراً بدعوصحاباأل إىل بعضهم

                                                

. ٨اآلية : سورة النساء )١(



٢٧٤

  : نأفرضنا  إذا :أقول

ان ك فإذا، ةأربع لألمو،  مثانيةلألبان ك، عشر وقسمنا املال اثين، فقطوان األبالوارث هو : ١

ان ك، ويناألب أحد لألبان ك وإذا، األبفلهما اثنان ربع حصة ، ل منهما طعمة واحدكوان لاألب لألب

  . أيضاً األبربع نصيب ، له اثنان

ذا يف جانب كو، رعش ة اثينكالتر أن املفروض ألن ،ةكل التركفاالثنان سدس ، حال أي ىعلو

 حد أبويه اثننيوأل، ان هلا أبوانك إذا ل واحد من أبويها واحداًكلى ة تعطأربعى علحيث حصلت ، األم

  . ةكا فقط واالثنان سدس الترأحدمهان هلا كإذا 

وحصلت ، عشر عشرة من اثينى عل األبحصل ، إخوةانت كو،  فرضنا الوارث أبوينوإذا: ٢

 إذ ،األمدون ،  الطعمةاألبى علان املستحب ك، السدس إىل رجعوهاأ خوةإلا أن لفرض، اثننيى عل األم

ل واحد نصف كبويه ألى مخسة أسداس أعطى عل حيث حصل األبو، السدسى عل إالّ  مل حتصلاألم

  . ا فقط أعطاه اثننيأحدمهان له ك وإذا، واحداً، أي السدس

  .  من الطعمةاألم  أبووحينئذ حيرم،  الثلثاناألبلنفس ى يبق، حال أي ىعلو

،  اثنانلألبو، الثلث أي ةأربع لألمو، ان للزوج ستةك ،وزوجاً  فرضنا الوارث أبوينوإذا: ٣

  . ا إالّ أحدمهن هلاكمل ي إذا احدمهأل أو ،بويهاة ألكوهو سدس التر ، اثننياألموحينئذ تطعم 

   يالرأى علهذا ، شيء زائد له من السدس فال يطعم فحيث ال، األبأما 



٢٧٥

  . هي أمثلة احملقق يف الشرائع رناهاكثلة اليت ذاألمو، ما عرفت من اجلواهركاملشهور  إىل املنسوب

وال ، لألموال اجلد ، مع وجوده إالّ ،وال اجلدة له، لألبيطعم اجلد  وال(: ثلةاألممث قال احملقق بعد 

  .)مع وجودها إالّ ،اجلدة هلا

  .كالم يف ذلكوسيأيت تفصيل ال

طعمه أ: )عليه السالم(حيث قال ، سحاق بن عمار املتقدمإخلرب ، األصلشهور بسدس منا قال املإو

  .)١(السدس

قل ثابت واأل، ريناألمالسدس حيتمل ن إ :لقوله، السدس نصيب املطعم إىل منا ذهبإايف كسواإل

ى عل إالّ ارثحيصل الومل  إذا نه لو قلنا بالسدس يلزم حرماما يف ماوأل، األصلالزائد بى فينف، قطعاً

 دلة األ فإن إطالق، جعل السدس هلما مطلقاًدلةبينما ظاهر األ، الثاين والثالث يلاما يف مثكالسدس 

  . ل الصوركشامل ل

طعم أ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ : يف صحيح مجيل املتقدم)عليه السالم(قول الصادق ك

  . )٢(وابنتها حية  السدساألم مأوأطعم اجلدة ، وابنها حي  السدساألبم أاجلدة 

  .ل الصورك هلا يشمل إطالق النه إ :يقال حىتنقل قصة خارجية  أنه ال، مكح أنه ن الظاهرإف

 حضر وإذا: وقوله سبحانه،  هلا)صلى اهللا عليه وآله(رق : ويؤيده ما تقدم من رواية

  . )٣(القسمة

 أنه وبني، األصلالظاهر يف سدس   السدس دليلإطالقجيمع بني  أنه وجه احتمال  يظهركومن ذل

  ر بني األمالسدس دار  إالّ ن لهكمل يإذا 

                                                

. ٥ ح٢٦٧ ص١ج: الكايف، ٥ ح٢٠ الباب ٤٧٠ ص١٧ج: يعةوسائل الش )١(

. ٣٩ ح٣١١ ص٩ج: التهذيب، ٩ ح٢٠ الباب ٤٧١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٨اآلية : سورة النساء )٣(



٢٧٦

وبني عدم ، ظاهرها عدم حرمان الوارثحيث إن  وهو خالف ظاهر الطعمة، ل سدسهك إعطاء

  . ركفالالزم اجلمع بينهما مبا ذ، وخصوص رواية رق اتطالقخالف اإلحيث إنه ، عطائه شيئاًإ

احملقق ى مل أجد من صرح به سو: رامةكالعالمة فقد قال يف مفتاح ال أما ،عيدوهذا غري ب: أقول

 إىل اره املصنف هناخت اوفيهما نسب ما، رشاداإلى علرشاد وبعض احملشني الثاين يف تعليق النافع واإل

  . املشهور

 ماأل أو األبطعمها أ فلو ،طعام سدس ما ورثإ خباراملفهوم من ظواهر األمث استدل له بأن 

ل واحد منهما أقل من نصيب اجلد واجلدة يف بعض كون حصل لكي، أو السدس مطلقاً بقني بال شيء

  .املوارد

ان يف ك  ألنه، وضوابطهاإلرثوما هو املعروف من قوانني  خمالفان لالعتبارى ما تركن اراألمو

الم كو خبار يف األطالقون اإلكي أن  وجبكذلكان احلال ك فإذا، قرباألى علبعد األ  ترجيحكذل

  . كما لقابالن لذلأ و)رمحه اهللا(ره املصنف كذ ماى عل  مرتالًصحاباأل

 ينحصر  ألنه،الشهرة ييدع أن فصح له، نزلناه عليه  ماصحابالم األكواحملقق الثاين فهم من 

 السدس إعطاءن الذين قالوا باخرياملت يأخربعض مت وظاهر هذا الترتيل يف الشهيدينى علاخلالف 

  . ملخصاًى انته ،انكمن الضعف مب وأنه ،اًمطلق

ن لعل كل، ره القواعد وغريهكذ ماى على ن ترتيل النص والفتوكومي: مال اجلواهر قائالًإليه و

 عدم األصل لزم سدس ذا إقدره يف ماى علحيث أبقينا السدس ، رناهكذ قرب من خمتار القواعد مااأل

  . م بالفتحعطون حصته أقل من حصة املُك، أو نصيب للوارث



٢٧٧

  .بايبحم استكواحل، كي حمذور يف ذلأو: يقال ال

، سركم بالطِعللمى  يبقكثراأل أن ظاهرهاحيث إن  ،خالف ظاهر الطعمة أنه قد عرفت:  يقالألنه

رادة سدس إوالتصرف يف السدس ب، م بالفتحطع له شيء أقل من املُىيبق، أو  له شيءىيبق ال أنه ال

  . أشبه  وما)الرق(و) الطعمة(من التصرف يف  أوىل، أخرىيب وسدس النص  تارةًاألصل

ان الشارع كف، ورث مطلقاً مها سدس ماؤعطاإهو ، يبعد عن فهم العرف ال وهنا احتمال آخر

ل واحد منهما كبويه لوأل: حيث قال سبحانه، ويناألبيرث استحباباً مرتلة  نزل اجلد يف ما

 إطالق إىل  أقربهولعل، انا أعطامها السدسنيك وإذا ،دسا أعطاه السأحدمهان ك فإذا ،)١(السدس

 واملسألة حباجة، أخرىورث  وسدس ما ة تارةًكيتصرف فيها جبعله سدس التر فال، السدس يف الروايات

  . واهللا سبحانه العامل، أكثرتأمل إىل 

  . ما هو املشهورمع وجود الولد هل إالّ لألم ولألبتقدم من الشرائع من عدم طعمة اجلدين  مامث إن 

ولو ال اتفاق : ر خرب سعد بن أيب خلف املتقدم وقالكمث ذ،  أجده فيهال خالفب: بل يف اجلواهر

ى علن محل اخلرب كمأل، ما عن التنقيح االعتراف بهك، عدم استحبابه مع موماى عل ظاهراً صحاباأل

 األمم أ أطعم اجلدة ) عليه وآلهصلى اهللا(ن رسول اهللا إ(فيجمع حينئذ بينه وبني صحيح مجيل ، الطعمة

   بتفاوت مراتب )٢()السدس

                                                

. ١١اآلية : سورة النساء )١(

. ١٢ ح١١٤ ص٧ج: الفروع، ١ ح٢٠ الباب ٤٦٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



٢٧٨

  . آخره، إىل اإلرثته هلن يف كوال بأس به بعد العمل بظاهره من مشار، االستحباب

، وين الطعمةاألبيستحب للولد وال لولده بدون  ال: ن يف املستند أرسل عدم الطعمة قائالٌكل

  . قناملتيى علصل وعدم الدليل فيقتصر  لآلكوذل

 يف )الرفق(لفظ  و،ةك املباراآلية إطالقده ما تقدم من يؤي، وره اجلواهركبعد ما ذيال : أقول

  . اتي بعض الروا يفطالقعد اإلعدم ب إىل ضافةباإل ،ةيالروا

 األول استظهر املستند ،أيضاًان ولد ك وإن ستحبي أم ، عدم الولدتص الطعمة بصورةخيوهل 

  . قنياملتى قتصر عليل فيعدم الدل وصلح لألياملفات يف ما صرح بهك، صحابظاهر األنه إ :قالو

، اآلية إطالقويدل عليه ، ر هذا الشرطكبل هو ظاهر من مل يذ، طالقاإل إىل ذهب بعضهم: أقول

، سحاق بن عمارإرواية ك،  بعض الرواياتإطالقو، ور فقطكون يف املورد املذكت ال إذ ،)رق(ورواية 

ر مقيداً لزم األمان كلو  إذ ،)صلى اهللا عليه وآله(رواية جعل رسول اهللا  حىتبل ، ورواية ابن رباط

  . البيان

طعام إن الثابت منها هو فأل )صلى اهللا عليه وآله(طعام النيب إ أما أخبار( :قول املستند أن ومنه يعلم

 ون حمتملةكفت، مومالع أو طالقوهي غري صاحل لإل، وقائع خاصة أو  يف واقعة)صلى اهللا عليه وآله(النيب 

 أو نه قضية يف واقعة أال، م فيشملهك احلخبار األكالظاهر من تل إذ ،حمل نظر )خذ باملتقنيفيجب األ

  . وقائع

طعم اجلد السدس أ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن ابناأصحأخربين بعض  :ايفكأما مرسلة ال

  . )١( ومل يطعمه مع الولداألبمع 

                                                

. ٧ ح١١٥ ص٧ج: الفروع، ٨ ح٢٠لباب  ا٤٧١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢٧٩

،  السدسلألم : قال،ميف أبوين وجدة أل )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، عمارسحاق بن إورواية 

  . )١(لألبوهو الثلثان  يبق وما، وللجدة السدس

  .قول املستندى علفال داللة فيهما 

تقاوم  ا مرسلة الأ إىل ضافةباإل، ماًكح ال، ونه قضية خارجيةكالحتماهلا ، جمملة: إذ األوىل

  . الروايات السابقة

  .م يف وجودة جدة فقطكينحصر احل ال فالإو، كذلكان يف اخلارج ك ما: والثانية

، التقسيم بينهما بالسويةمث إن ، والتسامح، حضرإذا   آيةىفك، ولو فرض عدم داللة الروايات

  . عط زيداً وعمرواً ديناراًأ: قال إذا ماكفهو ،  الدليلطالقإل

 ا فإ،بينهمامه فالسدس أم أم أبيه وأ امليت جدتني كترإذا  :ذيب قالهرواه الت ما إىل ضافةباإل

  . ما فعله الوسائل أقربك الطعمةى علن احلمل كل، كذلى علما محلها الشيخ كاحتملت التقية وإن 

  . سقاط ظهورهاإ والثاين، ل الروايةكسقاط إيوجب  األولذ إ

هما حينئذ صحة يلإيعترب يف دفعها  فال، اًاليوا مستحباً مكوالروايات ظاهرة يف : قال يف اجلواهر

خصوصاً بعد سقوطها مع  أيضاًمع احتماله ،  سقطتانا جمنونني مثالًكفلو ، وين مااألبخطاب 

اممو .  

ى علنعم هذا ، ك يف ذل)صلى اهللا عليه وآله(لظهور روايات جعل رسول اهللا ، األولظهر األ: أقول

 ويل انون إعطاءد عبيست إذ ،ما تقدمكء للوارث  عدم بقاء شيروه من صورةكذ ماى عل ال، رناهكذ ما

  وهل يطعم اجلدان ، بويهرثه ألإل ك

                                                

. ٤٠ ح٣١٢ ص٩ج: التهذيب، ١٠ ح٢٠ الباب ٤٧٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢٨٠

بل  قربن األكل،  فالاإلرثكالطعمة  أن ومن، دلة األإطالقمن ،  احتماالن،افران والقاتالنكال

الدنيا  وصاحبهما يف إىل كن جاهداإو: خصوصاً بعد قوله سبحانه، ام يشملهاآلية إطالقو

  . )١(معروفاً

حيث تريد البنت اليت أسقط أبوها محلها هبة ، مساعةرواية الزوجني للدية  إرث وقد تقدم يف مسألة

 حىتحسان  اإلدييؤ مما. )٢(وهبت له بيها ماجيوز أل: )عليه السالم(قال ، بيها القاتلالدية من حقها أل

  .القاتلإىل 

، اأحدمهن كمل ي إذا حىتطعام يستحب اإل أو ،يه فقطوين أبواألبل من كطعام إوهل املستحب 

  . مخر ألب واألا ألأحدمهخلف امليت أباه وجدين  إذا ماك

 ،األولوالظاهر (: مث قال، )فاية واملفاتيح الترددكوظاهر ال، األولروا كم ذإ(: قال يف املستند

  . ) يف غريهاألصلؤخذ باملبني ويعمل بفي، م بالفتحطعالروايات بني جمملة ومبينة بوجود املتقرب للمألن 

بل ، ورواية الرفق، اآلية إطالقويناسبه ،  بعض الرواياتطالقإل، طالقيستبعد اإل ن الكل: أقول

  .  به هو يف فرعه العاشركما متسك، والتسامح

  . مك أشبه باحلق من احل ألنه،مث الظاهر سقوط االستحباب لو مل يرد اجلد واجلدة

  .ى النص والفتوطالقفالظاهر االستحباب إل، ينيانا غنك إذا أما

يبعد العدم   ال،أيضاًفهل يستحب ، أكثر أو مستحباً جعل امليت هلما من ثلثه بقدر نصيبهما وإذا

  .عدم السقوط ييقتض ـ مل نقل باالنصرافن إ  ـطالقان اإلك وإن ،كلعدم املال

  ما دون طعمهأ فإذا، االستحباب من باب تعدد املطلوب أن والظاهر

                                                

. ١٥اآلية : سورة لقمان )١(

. ٧ ح٢٣٣ ص٤ج: الفقيه، ٧ ح١٠ الباب ٣٩٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



٢٨١

  .ان أخذاً ببعض االستحبابكالقدر املقرر من السدس 

 الظاهر مع ،امل املستحبكب  يأيتأيضاًالثمن  أو ، من العنيعطاءامل اإلكوهل االستحباب ال

  .  واملناط مع الثاين،األول

يه عل(عن أيب عبد اهللا ، براهيمإ يف املوثق عن غياث بن ،واالستبصار  يف التهذيبىالشيخ رومث إن 

مل   اجلدتني السدس ما)صلى اهللا عليه وآله(طعم رسول اهللا أ:  قال،)عليه السالم (عن أبيه، )السالم

  . )١( أباألبم أوال دون ، مأ األمم أن دون كي

ر كبأبا ن إ : وقال الشيخ،ويناألبالطعمة مع وجود  ألن ،التقيةى علمحله الشيخ : قال يف الوسائل

   . وهو وجه التقيةكبذلى قض

 ما:  فقال،عطين حقيأابن ابين مات فن إ :ر فقالتكأيب ب إىل تءاجلدة جا أن فقد رووا: أقول

صلى اهللا (رسول اهللا ن إ :فقال، فشهد هلا املغرية بن شعبة، ل الناسأ وس،تاب اهللا شيئاًك يف كأعلم ل

 األمم أت ءافج، عطاها السدسأف،  فقال حممد بن مسلمة،كمن مسع مع: فقال،  أعطاها)عليه وآله

 )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن نت اليت شهد هلا أما: فقال، عطين حقيأابن ابنيت مات فن إ :فقالت

  . )٢(ما فأنتم أعلمكاقتسمتموه بين فإن ،أعطاها السدس

واهللا ، أهلها إىل فالالزم رد علمها، )٤(حاول املستند توضيحها وإن ، جمملة)٣(الرواية أن خيفى وال

  . نه العاملسبحا

  

                                                

. ٤٧ ح٣١٣ ص٩ج: التهذيب ١٤ ح٢٠ الباب ٣٧٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح١٠٠ ص٧ج: الفروع ١ ح٤ الباب ٤٨٤ ص١٧ج: ل الشيعةوسائ )٢(

.١٣ ح٩٧ ب١٦٣ ص٤ج: ، واالستبصار٤٧ ح٣١٣ ص٩ج: التهذيبأي ما رواه الشيخ يف التهذيب واالستبصار، انظر  )٣(

.٢٥٨ ـ ٢٥٧ ص١٩ج: انظر مستند الشيعة يف أحكام الشريعة )٤(



٢٨٢

  

  ))إرث اإلخوة واألجداد: املرتبة الثانية((

  .جداد واألخوةاإل :اإلرثاملرتبة الثانية من مراتب  ):٣٨مسألة (

 يشمل كذلكو، أيضاًهم أوالدما يشمل ك، اأحدمهمن ، أو ويناألبان من ك من خوةويشمل اإل

  .اجلدة أو سواء اجلد، األم أو األب من طرف جداداأل

ى علم مقدمون أما ك، األوالد واآلباءوهم ، األوىلتأخر هذه املرتبة عن عن املرتبة وقد تقدم 

 خوة اإلال يرثان واحد من املرتبة السابقة ك أنه إذا ماكف، خوال واألاألعماماملرتبة الثالثة وهم 

  . مجاع املرتبة الثالثة بالنص واإلال يرثان واحد من هذه املرتبة ك إذا كذلك، جدادواأل

عليه ( فقال ،مهأبيه وه ألأخت ابنته وكرجل تر: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: قال ابن حمرز

  . )١( شيءاألم واألب من ختوليس لأل، له البنتهكاملال : )السالم

 شيء مع األم واألب من خوةليس لإل:  قال،)عليه السالم(عن الباقر ،  يف حديثكريب ىورو

  . )٢(األم

 ،مه وأخاهأ كعن رجل مات وتر )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت: بن عثمانوقال محاد 

ان يورث ك )عليه السالم(علياً ن إ :قال، تابكعن ال:  قلت،تاب والسنةكشيخ تسأل عن ال يا: قال

  .)٣(قربقرب فاألاأل

  . غريها من الروايات املتواترةإىل 

  . )٤(املال للجد:  قال،ل عن ابن عم وجدئس:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن أيب عبيدة

                                                

. ٤ ح١٠٢ ص٧ج: الفروع، ٣ ح١ الباب ٤٧٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح١٠٢ ص٧ج: الفروع، ٣ ح١ الباب ٤٧٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١٥٢ص: قرب اإلسناد، ٦ ح١ الباب ٤٧٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٥٢ ح٣١٥ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح١٣ الباب ٥٠١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



٢٨٣

 وجداً وأخاً فاملال  عماً وخاالًكتر فإن ، عماً وجداً فاملال للجدكمن تر: )عليه السالم(والرضوي 

  . )١(وسقط العم واخلال، خ واجلدبني األ

   . وغريها)٢(رحاماأل ويلأآية  إىل ضافةباإل، ا يأيت من الرواياتغريها مم إىل

وحيث ليس مع هذه ، ما يرثان مع املرتبة السابقة والالحقةك، الزوجان يرثان مع هذه املرتبة نعم

  . مجاع النص واإلكما صرح بذلك، ىعلاملرتبة ولد فلهما النصيب األ

  : هذاى علو

ن هلا كمل ين إ وهو يرثها: وقد قال سبحانه، اًإمجاعفاملال له ، وييناألبخ  انفرد األفإذا: ١

  . )٤(رحاماأل ويلأية  وآل،)٣(ولد

 ك أخاه ومل يتركعن رجل مات وتر )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: وقال عبد اهللا بن سنان

  . )٥(املال له:  قال،وارثاً غريه

  . )٦(لكخ اللألى اهللا قد مسفإن  :ري الطويلةكويف صحيحة ب

: فقال الرجل، النصف والنصف :)عليه السالم( فقال ،ني وزوجأختعن ، خرى األتهوصحيح

النصف :  فقال،تقول يف أخ وزوج ما: فقال،  من هذا هلما الثلثانأكثر اهللا هلما ى اهللا قد مسكأصلح

  .)٨(،)٧(ن هلا ولدكمل ين إ وهو يرثها:  فقال، اهللا له املالىس قد مسألي: فقال، والنصف

  . كغري ذلإىل 

                                                

. ١ ح١ الباب ١٦٦ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(

. ٦اآلية : ، وسورة األحزاب٧٥اآلية  :انظر سورة األنفال )٢(

. ١٧٦اآلية : سورة النساء )٣(

. ٦اآلية : ، وسورة األحزاب٧٥اآلية : انظر سورة األنفال )٤(

. ٣٢٣ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح٢ الباب ٤٧٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(

. ١٤٨ص: التفسري القمي، ٥ ح٢ الباب ٤٨٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٦(

. ١٧٦اآلية : ءسورة النسا )٧(

. ٨ ح٢٩٣ ص٩ج: التهذيب، ١ ح٣ الباب ٤٨١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٨(



٢٨٤

 بعد )١(رحاماأل ويلأية وآل، اًإمجاعفاملال بينهم بالسوية ، وركلهم ذك إخوة أو ان أخانك وإذا: ٢

  .براهيمإعلي بن ولرواية ، قرباأل إرث وللروايات املطلقة يف، بعضى علعدم وجه لترجيح بعضهم 

  . ان هلم املال بالسويةكانوا متعددين ك وإذا

سهم  نثىولأل، انر سهمكان للذك، منهما، أو اأحدمهاملتعدد من ، أو أختخ وأان كوإن : ٣

  . اًإمجاع

  . )٢(نينثير مثل حظ األكللذ: قال سبحانه

 تأخذ نصف أختمات الرجل وله إذا  : قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، ريكويف صحيحة ب

ن للميت وارث كمل ي إذا والنصف الباقي يرد عليها بالرحم، انتكنة لو باالما تأخذ ك، اآليةاملرياث ب

مل ن إ وهو يرثها: لقول اهللا سبحانه، يةله باآلكخ أخذ املرياث أ ختان موضع األك فإن ،أقرب منها

 رجاال إخوةانوا كن إووالثلث الباقي بالرحم ، يةني أخذتا الثلثني باآلأختانتا ك وإن ،)٣(ن هلا ولدكي

  . )٤(زوجة أو ن للميت أبوانكمل ي إذا لهك ك وذلنينثير مثل حظ األكونساًء فللذ

ان كولو ، ان النصف فرضاً والباقي يرد عليهاكاً هلما أختان املنفرد كلو  أنه مما تقدم ظهرو: ٤

ية اخلاصة يف  بالسوية لآلكل ذلك، عليهن أو هلن الثلثان والباقي يرد عليهما أو ان هلماكان فصاعداً أخت

 مجاعاإل إىل ضافةباإل، ة من واحدكثراألى عل أو  يف الرد عليها)٥(رحاماأل ويلأوآية ، النصف والثلثني

  . كل ذلكالقطعي يف 

                                                

. ٦اآلية : ، وسورة األحزاب٧٥اآلية : انظر سورة األنفال )١(

. ١١اآلية : سورة النساء )٢(

.١٧٦اآلية : سورة النساء) ٣(

. ٥ ح٢ الباب ٤٨٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ٦اآلية : ، وسورة األحزاب٧٥ية اآل: انظر سورة األنفال )٥(



٢٨٥

 خوةاإلأي ) األباللة ك مع عدمهم األم واألباللة كويقوم مقام (: قال يف الشرائع: ٥

  . )األم واألباللة كم كمهم يف االنفراد واالجتماع حكون حكوي (لألب خواتواأل

  .  بقسميه عليهمجاعبل اإل،  أجده فيهال خالفب: وقال يف اجلواهر

ى عل لثقلهم ، وهو الثقللّك من الما ألنهإ ،اللةكا حدمهأل أو وينلألبخ األى منا يسمإو: أقول

حيان مع ثري من األك أقل يف كون منافعه يف قبال ذلكه وجناياته مما يأمورالرجل نفقة وتربية وابتالًء ب

  . النفسى علوللخفة ، قبالعدم التوالد املوجب ملزيد اإل

 بالرجل خوةحاطة اإل إل،الرأسى عليزين من اجلوهر وحنوه شبه العصابة  هو ماليل وكوأما من اإل

  . ليل بالرأسكحاطة اإلإك

  . الرأسى علل ك  ألنه،لك من الأيضاًليل كاإل أن ن الظاهركهذا ول

، وين حال عدم املتقرب مااألب حاله حال املتقرب باألباملتقرب ب أن ىعلفالدليل ، انكيف كو

، النساءى علوعمومات تفضيل الرجال ، خ مطلقاًم األكحى علوالعمومات الدالة ، مجاعاإل  إىلضافةباإل

  : مجلة من الروايات، الباقيى تفاضل بسبب الدليل فيبق ال إذ ،األمحيث خرج املتقرب ب

خوا إمها وخوا ألإت زوجها وكامرأة تر: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت، مثل الصحيح

 نثىر واألكالذ،  الثلثاألم من خوةللزوج النصف ثالثة أسهم ولإل: )عليه السالم( قال ،بيهاا ألأخواو

  . )١(نينثير مثل حظ األكللذ، األب من خوات واألخوةفهو لإل يبق وما، فيه سواء

                                                

. ٣ ح١٠١ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٣ الباب ٤٨١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢٨٦

  . ري املتقدمةكوصحيحة ب

 خوةاإلن إ :)معليه السال(رياً حدثين عن أيب جعفر كبن إ :قلت لزرارة، ريكبن بى ورواية موس

 لألم خوات واألخوة نصيباً من اإلأكثرن كي ن ال أل يزدادون وينقصوناألم ولألب خوات واأللألب

 فلها نصف ما أخت ليس له ولد وله كن امرؤ هلإ: يقول تعاىلاهللا  ألن ،انكانوا مك لو لألبو

اهللا هلا ى  فاعطوا من مس، هلا ولدنكمل ين إ  يقول يرث مجيع ماهلان هلا ولدكمل ين إ  وهو يرثهاكتر

 أكثرون أبداً كت واملرأة ال، له أقل من النصفكاهللا له املال ى وعمدوا فاعطوا الذي مس، مالًكالنصف 

  .)١(خيتلفون فيه  الابناأصحوهذا قائم عند : فقال زرارة: قال. ااكان مكنصيباً من رجل لو 

  . كغري ذل، إىل أيتما سيكبالدليل   استثيناألمخ من األمث إن 

 قسم إخوةانوا ك أو ان معه أخ آخرك وإذا، ل املالكان له ك لألبخ  انفرد األفإذا، هذاى علو

 نيأختن ك وإن ،خر رداًان هلا النصف فرضاً والنصف اآلك خت األاأليباملنفرد  وإن ،املال بينهم بالسوية

  . فاملال بينهن بالسوية، أخواتأو 

 من أكثر، أو أخت أخ وكان هناك وإن ،والباقي رداً، ن الثلثان فرضاًفصاعداً هل انختاأل نعم

  . نينثير مثل حظ األكفللذ، اأحدمهمن ، أو ليهماك

 إشكالبال ، اًأخت أو انكأخاً ،  أبويينكان هناك إذا مها معاً أو اًأخت أو  أخاًاأليب ال يرثن كل: ٦

، األيب من نساناإل إىل ويين أقرب فإن األب،)٢(رحاماأل ويلأية آل، ات عليهمجاعبل اإل، وال خالف

  : وللروايات

                                                

. ٤ ح٣١٩ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح٢ الباب ٤٨٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

.٦اآلية : ، سورة األحزاب٧٥اآلية : انظر سورة األنفال )٢(



٢٨٧

عن ، سحاق السبيعيإ أبو حدثنا: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب قالنه إ ،فعن احلسن بن عمارة

 األمأعيان بين : ان يقولكنه إ ،)عليه السالم(أيب طالب علي بن عن أمري املؤمنني ، عوراحلارث األ

  . )١(جئت ا من عني صافية: )عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال لهف، أقرب من بين العالت

 أحق باملرياث من بين األمأعيان بين : )صلى اهللا عليه وآله(قال النيب :  الصدوق قالىورو

  . )٢(العالت

 كوابن ابن، ك من ابن ابنكب  أوىلكابن:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، ناسكوعن بريد ال

 كمأ وكبي ألكوابن أخي: قال، كبي ألك من أخيكب  أوىلكمأ وكبي ألكخوأو، ك من أخيكب أوىل

  . )٣(احلديث ك من عمكب  أوىلك من أبيكوابن أخي: قال، كبي ألك من ابن أخيكب أوىل

 )بنوا العالت(و، النفيس منه أي  هلما من عني الشيءخوة اإل)عياناأل: (قال يف اجلواهر تبعاً لغريه

ان من كف،  بعد ل ل والثاين علّأوالً ل املاءباإلشرب  ألن ،كمسوا بذل: وقيل،  وحدهلألبذون الل

. مث عل بالثانية، األوىل بل أوالً األوىلمهم بعد أتزوج ب

  . )٤( ولوعلّ :ويف الدعاء، وزن ضرة بالفتحى علالعلة : أقول

، ان له السدس فرضاًك ، معه وارث غريهونكفال ي ي خاصةاألمولو انفرد الواحد من ولد : ٧

 ،تبهمك يف مجاعبل عليه اإل،  وال خالفإشكالبال ، ىخنث أو أنثى أو انكراً كذ، والباقي يرد عليه قرابة

ى روا اخلنثكمل يذ وإن مفإ  

                                                

. ١١ ح٣٢٦ ص٩ج: التهذيب، ٣ ح١٣ الباب ٥٠٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح١٣ الباب ٥٠٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١ ح٧٦ ص٧ج: الفروع، ١ ح١٣ الباب ٥٠٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

.٨٢١ص: ، مصباح املتهجد٦٣١ص: اإلقبال )٤(



٢٨٨

  . ذاكبعض الفروض السابقة ه أن ماك، كذلك أنه الإ

ل واحد كفل أخت أو امرأة وله أخأو  اللةكان رجل يورث كن إو: ويدل عليه قوله سبحانه

  . )١(منهما السدس

  . والروايات املطلقة اليت تقدم بعضها، )٢(رحامأولوا األمردود عليه بآية والباقي 

عن أيب عبد اهللا ، ريكرواه ابن ب  خاصة مااألمان من ك ما ختخ واألاملراد باأل أن ىعلويدل 

 األم من خوات األك بذلمنا عىنإ ،اآلية ان رجلكوإن  :له اهللا يف قوالذي عىن:  قال)عليه السالم(

  . )٣(خاصة

 أخاه كعن رجل تر )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: وقال ابن سنان، ويف صحيحة حممد مثله

  . )٤(املال له:  قال، وارثاً غريهكمه ومل يترأل

بال ، والباقي رداً بالسوية،  الثلث فرضاًان هلمك، مها معاً أو ناثاًإ أو وراًكانوا متعدداً ذكولو : ٨

  . أيضاً مجاعبل عليه اإل، ال خالف وإشكال

ية آل، يرد الباقي عليهممنا إ و،)٥(اء يف الثلثكفهم شر ك من ذلأكثرانوا كن إف: قال سبحانه

ات املدعاة مجاعلإل منا هلم سواء بال تفاضلإ و، بالقرابة مما تقدم بعضهااإلرثوروايات ، )٦(رحاماأل ويلأ

  :  وللروايات،ايف وجممع البيان واملستند واجلواهر وغريهمكمن ال

   إخوة كعن رجل مات وتر، )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت: قال مسمع أيب يسار

                                                

. ١٢اآلية : سورة النساء )١(

.٦اآلية : ، سورة األحزاب٧٥اآلية : سورة األنفال) ٢(

. ٥٨ ح٢٢٧ ص١ج: تفسري العياشي، ١١ ح٨ الباب ٤٩٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١ ح١١١ ص٧ج: الفروع، ١ ح٨ الباب ٤٩٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٥(

.٦اآلية : ، سورة األحزاب٧٥اآلية : انظر سورة األنفال )٦(



٢٨٩

 خوات واألخوةولإل،  له الثلثاناألبخ من اجلد مبرتلة األ :)عليه السالم( قال ،م وجداًت ألاوأخو

  . )١(اء سواءك شر الثلث فهماألممن 

 األم من خوات واألخوةمن اإل نثىر واألكوالذ: )عليه السالم(عن الصادق ، سالموعن دعائم اإل

  . )٢(يف الثلث سواء

 ،فللجد يبق وما،  السدساألمخ من فلأل، م وجداً أخاً ألكترفإن  :)عليه السالم(ويف الرضوي 

 الثلث األم من خوات واألخوة فلإل، وجداًك من ذلأكثر  أوماً ألأختأخاً و أو أخوين أو نيأخت كترفإن 

  .)٣(بقي فللجد بينهم بالسوية وما

ر مثل حظ كفللذ: يقال أن اللفظى ان مقتضكال إ و،اءكفهم شر: بل هو ظاهر قوله سبحانه

  . نينثياأل

ان ك الدرج  مع استوائهم يفاألم مع قرابة األب اجتمع قرابة مىت: ويف املرسلة املروية يف امع

  . )٤( بينهم الثلث بالسويةاألملقرابة 

  . أيضاًى م اخلنثكح أنه  يعرفكوبذل

 وال، الثلثى عل األم من خوةتزاد اإل وال: )عليه السالم( ي علعن،  العبديويف رواية أيب عمرو

  . )٥(نثىر واألكوهم فيه سواء الذ، ينقصون من السدس

  . حهذا حديث صحي: قالنه إ ،وعن املفضل

ان كو، وييناألب باأليب سقط ،وينلألبوبعضهم ، موبعضهم أل، ب بعضهم ألخوةان اإلك وإن :٩

   والثلث فرضاً ،ان واحداًكن إ  السدس فرضاًاألمللمتقرب ب

                                                

. ٤ ح٨ الباب ٤٩٦ ص١٧ج: الوسائل )١(

. ٢ ح٧ الباب ١٦٢ ص٣ج: املستدرك )٢(

.٣ ح٧ الباب ١٦٢ ص٣ج: املستدرك )٣(

. ٧٣٤ ص٢ج: املسالك )٤(

. ٧٣٣ ص٢ج: املستند )٥(



٢٩٠

 األبوالثلثان ملن يتقرب ب، الفختباال أو ناثاًإ أو انواكوراً ك بينهم بالسوية ذ،أكثرانوا كن إ

ان هلا النصف بالتسمية والباقي كخاصة  أنثىان كن لو كل، أنثى أو راًكذ، كثرأ أو انكواحداً ، األمو

اللة كان كما لو ك ـ بقي من الفريضة شيء فإن ،فلهما الثلثان فرضاً انتا اثنتني فصاعداًك وإن ،بالرد

ين وياألبو، الفختباال أو أنثى أو راًكذ، ي يتساوون يف القسمةاألمو، فلهما الفاضل ـ حداًا واألم

  . ناثاًإراناً وكانوا ذكن إ يتفاضلون

  . اً بقسميهإمجاع وتاباً وسنةًك: ويف اجلواهر

 بني وجود الطوائف كفرق يف ذل وال، وييناألب باأليبسقوط ى عل مجاعقد تقدم النص واإل: أقول

  .ويين فقطاألب واأليب، أو الثالث

خ من فلأل، مهأبيه ووأخاه أل، مهخاه ألبيه وأ الرجل أخاه ألك ترفإذا: )عليه السالم(ويف الرضوي 

 أخوات ثالث كتر إذا كذلكو، األبخ من وسقط األ، األب واألمخ من فلأل يبق وما،  السدساألم

  . )١(األب واألم من ختفما بقي لأل، لسدسا يلألم، متفرقات

مها خوا ألأت زوجها وكامرأة تر: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب قلت: ري بن أعنيكوقال ب

 الثلث األم من خوةولإل، للزوج النصف ثالثة أسهم: )عليه السالم( فقال ،بيهاا ألأخواخوا وأو

 ألن ،نينثير مثل حظ األكللذ، األبمن  خوات واألخوةبقي فهو لإل وما، فيه سواء نثىر واألكالذ

: اهللا عزوجل يقولن  أل، من ثلثهماألم من خوةوال اإل، ينقص الزوج من النصف وال، تعول السهام ال

انت واحدة فلها السدسك وإن ،اء يف الثلثك فهم شرك من ذلأكثرانوا كن إف)٢( .  

                                                

. ٤ ح٣ الباب ١٦٢ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(

. ١٢اآلية : سورة النساء )٢(



٢٩١

ل كفل أخت أو امرأة وله أخ أو اللةكان رجل يورث كن إو: يف قوله تعاىل اهللا والذي عىن

 خوةإل اك بذلمنا عىنإ ،)١(اء يف الثلثك فهم شرك من ذلأكثرانوا ك فإن واحد منهما السدس

  .  خاصةاألم من خواتواأل

 ليس له ولد وله ك هلؤامرن إ اللةكم يف الكقل اهللا يفتي كيستفتون: وقال يف آخر سورة النساء

انوا ك وإن ن هلا ولدكمل ين إ  وهو يرثهاكفلها نصف ما تر باً ألأخت أو مأب واً ألأختيعين  أخت

هم هم أوالد كذلكو،  فهم الذين يزدادون وينقصون،)٢(نينثير مثل حظ األك رجاالً ونساًء فللذإخوة

  . الذين يزدادون وينقصون

، ثالثة أسهم، ان للزوج النصفكبيها يها ألأختمها وت زوجها وأخويها ألكامرأة تر أن ولو

ني لو ختاأل ألن ،انت واحدة فهو هلاك وإن ،لألبني ختفهو لأل وبقي سهم،  سهماناألمخوين من ولأل

  . يبق ماى عل مل يزدادا بانتا أخوين ألك

 خواتيزداد شيء من األ وال يبق ماى علان الواحدة أخ مل يزد كان مك، أو انت واحدةكولو 

  . )٣(راً مل يزد عليهكان ذكما لو ى علوال من الولد 

  . )٤(وحنوه رواه حممد بن مسلم

  

                                                

. ١٢اآلية : سورة النساء )١(

. ١٧٦اآلية : سورة النساء )٢(

. ١ ح١٠١ ص٧ج: روعالف، ١ ح١٠ الباب ٤٩٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٥ ح١٠٣ ص٧ج: الكايف )٤(



٢٩٢

  

  ))إرث األجداد واجلدات((

   ):٣٩مسألة (

 مأل أو بون ألكي أن من غري فرق بني، له لهكان املال كيرث معه انفرد ممن  إذا عال وإن اجلد: ١

  .ذا حال اجلدةكو، ويف اجلد البعيد، ونه هلما يتصور يف الشبهةكو، هلماأو 

  .خوةاإل إالّ ليس يف رتبة اجلد أنه ما تقدمك، األوالدوين واألببعد  ةمرتبة اجلد واجلد أن وقد تقدم

 وىلأودليل ، لمامك املقطوع به يف مجاع االنفراد اإلداجلدة عنو  أله للجدكاملال  أن ىعلوالدليل 

  : ومجلة من الروايات، قرباأل إرث والروايات املطلقة يف، رحاماأل

املال  : قال،ل عن ابن عم وجدئس:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، مثل صحيحة احلذاء

  . )١(للجد

  . )٢(فاملال للجد، داً عماً وجكومن تر: )عليه السالم(والرضوي 

  . )٣(لهكاجلدة املال ى  أعط)عليه السالم(علياً ن إ :ورواية سامل بن أيب اجلعد

 حيرزان األباجلد واجلدة من قبل : قالنه إ ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، سالمورواية دعائم اإل

  . )٤(األم اجلد واجلدة من قبل كذلكو، ن غريمهاكمل ي إذا املرياث

 منهم األمان ملن يتقرب بك، بمها أل أو جدة أو وجد، ممها أل أو جدة أو ان جدكولو : ٢

  . نينثير مثل حظ األك الثلثان للذاألب وملن يتقرب ب،الثلث بالسوية

                                                

. ٩ ح٣٩٣ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح١٢ الباب ٥٠١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح١ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(

. ٥٣ ح٣١٥ ص٩ج: التهذيب، ١ ح٩ الباب ٤٩٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١ ح٨ الباب ١٦٣ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٤(



٢٩٣

 أن  يفصحاباملشهور بني األى عل( :رناه من عبارة الشرائعكذ يف مثل ما ،وقال يف اجلواهر

شعرت بعض أبل رمبا ، ناخريبل عليه عامة املت، نوثة واالحتاد ولو مع األالقسمة بينهم بالثلث والثلثني

  . )مجاععن اخلالف اإل شف اللثامكبل يف ،  عليهمجاعالعبارات باإل

،  النصفاألبم وأل،  السدساألمم ألن إ :فقاال، والعماين واملخالف يف املسألة الفضل: أقول

  ترتيالً، الربعاألمم وأل،  ثالثة أرباعاألبم  أل:أرباعاً يقسم اإلرثف، كوالباقي يرد عليهما حبسب ذل

  . نيختهلما مرتلة األ

  .خوين هلما مرتلة األالباقي ترتيالًاألب يب  السدس وأل أليب األم:والصدوق فقال

، أنثى أو انكراً كذ،  السدساألمبأن للمتحد من قبل : يدري فقالواكوالتقي وابن زهرة وال

  . األماللة كوللمتعدد الثلث حنو 

ما تقدم من ك، ل قريب نصيب من يتقرب بهك إرث ىعلدل  أما املشهور فقد استدلوا بعموم ما

ل ذي رحم كن إ :)عليه السالم( ي علتابكيف ن إ : قال)عليه السالم(عن الصادق ، حديث اخلزاز

  . )١(امليت منه فيحجبه إىل ون وارث أقربكي إالّ أن ،مبرتلة الرحم الذي جير به

  .)٢(ومرسلة يونس، ومثله صحيحة سليمان بن خالد

  . ل قريب منهما نصيبهك الثلث فريث األم الثلثان ونصيب األبنصيب حيث إن و

  .  السدساألمنصيب ن إ :يقال ال

   طالقفينصرف اإل، ي الثلثاألصلنصيبها اآلية أن ظاهر : نه يقالأل

                                                

. ١ ح٧٧ ص٧ج: الفروع، ١ ح٢ الباب ٤١٨ ص١٧ج: ئل الشيعةوسا )١(

. ٧ ح٥٠٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



٢٩٤

  . األب إىل وتفاضل املنسوبني، األم إىل وسيأيت وجه تساوي املنسوبني، إليهيف رواية اخلزاز 

أبيه وجدته  أبا جده إالّ  امليتكمل يترإذا  : قال،)عليه السالم(عن الباقر ، ومبوثق حممد بن مسلم

وجدته من قبل ، وجد أبيه ، جدة من قبل أبيهك تروإذا: قال، للجدة الثلث وللجد الباقي فإن ،مهأم أ

وسقط ، األبوالباقي للجد من قبل ، األم الثلث وسقطت جدة األمبل ان للجدة من قك ،مهأوجدة ، مهأ

  . )١(األبجد 

 األمفللجد من قبل ، األب وجداً من قبل ،األم جداً من قبل كترفإن  :)عليه السالم(وبالرضوي 

 فللجد واجلدة األب وجدين من قبل األم جدين من قبل كتر فإن ، الثلثاناألبوللجد من قبل ، الثلث

  . )٢(نينثير مثل حظ األك للذاألبوما بقي فللجد واجلدة من قبل ،  الثلث بينهما بالسويةاألمقبل من 

 الثلث األمان للجد واجلدة من قبل كاجتمعوا فإن  :)عليه السالم(عن الصادق ، وخبرب الدعائم

ان ك وإن ،نينثير مثل حظ األك للذاألبنصيب ،  الثلثاناألبوللجد واجلدة من قبل ، األمنصيب 

ان من قبل كالثلث ملن  ،ل واحد منهم سهم من توسل بهك فلاألباالثنان من قبل و األما من قبل أحدمه

 واجلدات جدادقرب من األواأل، أيضاً كذلك األبان من قبل كوالثلثان ملن ، اثنني أو انك واحداً األم

  . )٣(ن غريهكمل يرحام إذا األ يسائر ذوى علما يرد ك، الواحد بالرحمى علويرد ، بعداأل حيجب

  خرب زرارة  الّإهلم دليل فلم يعرف ، خالف املشهور إىل أما الذين ذهبوا

                                                

. ٤٥ ح٣١٣ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح٩ الباب ٤٩٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢ ح٨ الباب ١٦٣ ص٣ج:  الوسائلمستدرك )٢(

. ١ ح٨ الباب ١٦٣ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(



٢٩٥

ينقص اجلد من السدس  ال:  فيهافإذا،  صحيفة الفرائض)عليه السالم(جعفر  أبو ينأقرأ: قال

  . )١( ورأيت سهم اجلد فيها مثبتاً، شيئاً

عن أيب عبد اهللا ، مثل رواية ابن سنان، ختاجلدة مرتلة األ و،خترتيل اجلد مرتلة األى علدل  وما

اجلد : )عليه السالم( قال ،م وجداًأب و ألأخوات وإخوة ك سألته عن رجل تر: قال،)عليه السالم(

  . )٢(نينثير مثل حظ األك املال بينهم للذ،خوةواحد من اإلك

) عليه السالم(أمري املؤمنني ى على ملأ )هصلى اهللا عليه وآل(رسول اهللا ن إ :يب عقيلأويف رواية ابن 

 كذلكو، ويسقط حيث تسقط، خوة يرث حيث ترث اإلخوةاجلد مع اإلن إ :يف صحيفة الفرائض

  . )٣(وتسقط حيث يسقطن،  ترث حيث يرثنخوات مع األأختاجلدة 

سدس حيتمل خرب الن إ ،قوال األكلالستدالل ا لتل يفكت هذه الروايات ال أن  إىلضافةباإل: وفيه

 وسنداً لو مت داللةً أنه  إىلضافةباإل، فيحتمل التقية، ان موافقاً للعامةكريد به غريها ألو  وأنه ،الطعمة

  . ضد بالعملتيقاوم دليل املشهور املع  الوجهةً

ولو سلم ، مطلقاً  الختاأل أو خاجلدة مع األ أو أما خرب الترتيل فهو يف حال اجتماع اجلد

  . األولر األمالم يف كهذا متام ال، يده وجب تقيطالقاإل

  

  ))تساوي اجلد واجلدة أم تفاضلهما((

، األب إىل  وتفاضلهما يف املنتسبني،األم إىل وهو تساوي اجلد واجلدة املنتسبني، ر الثايناألمأما 

  .وينياألبوالدعائم يف ، الرضوي فيهما ،ما صرح به غري واحدك كبعد عدم اخلالف يف ذل فيدل عليه

  ل ظاهر عدم تعرضه ب

                                                

. ٤٤ ح٣١٣ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح٩لباب  ا٤٩٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٢٢ ح٢٠٧ ص٤ج: الفقيه، ٢ ح٦ الباب ٤٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٢٢ ح٦ الباب ٤٩٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٢٩٦

  . أيضاًيني األمان الالزم جعل التفاضل يف كال إ و،يني التساويلألم

وحنن : مك أزواجكم نصف ما تركول: تعاىلحيث قال يف تفسري قوله ، ورواية جممع البيان

 ، دون غريهم)عليهم السالم(هل البيت أ مجلة موجزة منقولة عن )تقدير سهام املواريث( كر من ذلكنذ

ر كللذ  فهم يتقامسون املالخت اجلدة مع األكذلكو، خ الذي هو ولده يف درجة مع األاألبجلد أب ا

  .نينثيمثل حظ األ

 الثلث األمان لقرابة ك ، مع استوائهم يف الدرجاألم مع قرابة األباجتمع قرابة   ومىت:قال أن إىل

  .نينثير مثل حظ األك للذاألب والباقي لقرابة ،بينهم بالسوية

 أو  لهخت مع األاألب تصريح بعض النصوص يف قسمة اجلد من قبل أيضاً كذلى علل ويدل ب

  . كذلكها تفاجلدة املرتلة مرتل وعليه، هلما بالتفاوت

 يصري مثل األب من خوةاجلد مع اإلن إ :)عليهما السالم(ا أحدمه عن ،ففي صحيحة الفضالء

 جده وأخاه كتر: قلت، أو مه وجدهأبيه وخاه أل أكرجل تر: قلت: قال،  ما بلغواخوةواحد من اإل

مائة ألف فله نصيب واحد  أو انا أخوينك وإن املال بينهما: )عليه السالم( فقال ،بيهخاه ألأمه وأبيه وأل

ني أختانت ك وإن ،نينثير مثل حظ األكللذ:  فقال،هأخت جده وكرجل تر: قلت: قال، خوةمن اإل

 أو إخوة كتر وإن ،هذا احلسابى عل فك من ذلأكثرن ك وإن ،نيختخر لألوالنصف اآل، فالنصف للجد

  . )١(نينثير مثل حظ األك واملال بينهم للذ،خوةب وجداً فاجلد أحد اإلأل أو ب وأم ألأخوات

   قبل )عليه السالم( ومنه ،)عليه السالم(قد مسعته من أبيه ، فيه يعلخذ  يؤالمما هذا : قال زرارة

                                                

. ٢ ح١٠٩ ص٧ج: الفروع ٩ ح٦ الباب ٤٩٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٢٩٧

  . )١(الفخت ا والك شك ذلوليس عندنا يف، كذل

 يف تساوي إشكال فال ،ترجيح ال إذ ،طلق بدون التعينيأة يف ما ك الشر أن األصلقد تقدممث إنه 

 إىل ضافةباإل، نثاهم متساويانأرهم وكذحيث إن ، ينياألم وشبهاً جبملة من اً وأصالًإمجاعي األم

ة حيث كالشرى  بأنه مقتضاألمية يف املتقرب باالستدالل بالتسو(فقول املستند بأن ، الروايات املتقدمة

  . غري ظاهر، )ضعيف ،طلقتأ

  مثل ما،ات مجلة من العللطالقإل، نثىاألى علر ك زيادة الذاألصلان كورة ك املذدلةلوال األ، نعم

 بعدم اجلهاد عليهن والنفقة ،وةسنالى علن ارك من تعليل تفضيل الذخوة واإلاألوالديستفاد مما ورد يف 

 جدادوبأن األ،  وبأن الرجال قوامون،الرجالى عل وبأن يرجعن عياالً، عقل واملهر خبالف الرحالوال

  . خوات واألخوة مرتلون مرتلة اإلخوات واألخوةواجلدات مع اإل

ينة الضعيفة تأخذ سهماً واحداً ويأخذ كما بال املرأة املس :، قال ابن أيب العوجاءلحوفعن األ

املرأة ليس عليها جهاد ن إ : فقال)عليه السالم(عبد اهللا  أليب ابناأصح كر ذلكفذ: قال ،الرجل سهمني

  . )٢( جعل للمرأة سهماً واحداً وللرجل سهمنيك فلذل،الرجالى عل كمنا ذلإو، معقلة نفقة وال وال

يف صار ك:  قلت له: قال،)عليه السالم(عن أيب احلسن الرضا ، وعن يونس بن عبد الرمحان

 يرث النساء نصف مرياث الرجل وهن أضعف من الرجال وأقل ،مات وولده من القرابة سواء إذا الرجل

  اهللا عزوجل فضل الرجال ن إ : فقال،حيلة

                                                

. ٩ ح ذيل٦ الباب ٤٩٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح٨٥ ص٧ج: الفروع، ١ ح٢ الباب ٤٣٦ص ١٧ج: الوسائل )٢(



٢٩٨

  . )١(الرجالى عل النساء يرجعن عياالً ألن ،النساء درجةى عل

ر مثل كللذي علة صار املرياث أل: )عليه السالم(عبد اهللا  أليب  قلت: قال،بن سنانوعن عبد اهللا 

  . )٢(ملا جعل اهللا هلا من الصداق:  قال،نينثيحظ األ

  . غريها من الرواياتإىل 

  .وقد تقدم خرب ابن أيب عقيل

 وإن ،م حينئذ حبمد اهللاك يف احلإشكالفال : رناهكمجلة مما ذ إىل أشار أن ولذا قال اجلواهر بعد

  . نخريأاملت يأخروسوس فيه بعض مت

مها  أو جدة أو جد، أو ممها أل أو جدة أو ان جدك أنه إذا لهك كفقد ظهر بذل، انكيف كو

ل كان واحداً أخذ ك فإذا،  الثلثاناألبوملن يتقرب منهم ب،  الثلثاألمان ملن يتقرب منهم بك، بأل

 املال بينهما األموجدا ، نينثير مثل حظ األكللذ،  املال يبنهمااألبان اثنني تقاسم جدا ك وإن ،هتحص

  . بالسوية

  

  ))اإلخوة لألم واألجداد((

  : قال يف الشرائع: ٣

 األممن ) خاألكان اجلد ك ،ا من قبلهاأحدمه، أو  جد وجدةلألم خوة اجتمع مع اإلوإذا(: أ

  . )ان الثلث بينهم بالسويةكو (األممن ) ختاألكواجلدة (

بل ، مجاعإل مشعرين باصحاباأل إىل بل عن الشهيدين نسبته،  فيههبال خالف أجد: ويف اجلواهر

  . كالصريح يف ذلكرت العرفان كعن  يكاحمل

  . تيةويدل عليه مجلة من الروايات اآل: أقول

  : مث قال الشرائع

                                                

. ١ ح٨٤ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٢ الباب ٤٣٦ ص١٧ج: الوسائل )١(

. ١١ ح٢٥٣ ص٤ج: الفقيه، ٥ ح٢ الباب ٤٣٨ ص١٧ج: الوسائل )٢(



٢٩٩

 أو  جد وجدة،لألب أو األم ولألبني فصاعداً ختمع األ أو ختاجتمع مع األ إذا ذاكو: (ب

اللة كوينقسم الباقي بعد ، ها من قبلختاألك واجلدة ،من قبله خاألكان اجلد ك (األبمن قبل ) اأحدمه

  . )نثىر مثل حظ األك بينهم للذاألم

خ  مرتلة األخوةمع اإل أو معهما أو ا أجده يف ترتيل اجلد معهأيضاًف بال خال(: ويف اجلواهر

) ليين والشيخ دعواه صرحياًكبل عن ال،  عليهمجاعبل عن ظاهر مجاعة اإل،  لهختواجلدة مرتلة األ، لألب

  . ىانته

 ،وللجد النصف،  النصفختفلأل، م وجداًأب واً ألأخت كترن إ أنه الفاً ملا عن املقنع منهذا خ

  . وسيأيت دليله، بقي فللجد ني الثلثان وماخت فلأل،ب وجداًأل أو مأب وني ألأخت كترفإن 

من طرف  خوةاإل أو خوبني األ، األممها من طرف  أو  املال بني اجلد)أ(ففي فرض ، انكيف كو

  . يقسم بالسوية ـ األب من طرف إخوةن جدودة وال كمل ي، انوا وحدهمكإذا   ـاألم

 من طرف خوةاإل أو خوبني األ، ويناألب أو األبمها من طرف   املال بني اجلد أو)ب(ويف فرض 

  . يقسم بالتفاضل ـ األم من طرف إخوة ن جدودة والكمل ي، أي انوا وحدهمك إذا  ـويناألب أو األب

 إخوة و،األم وجدودة من طرف إخوةان للميت ك بأن )ب(و) أ(، أي  الفرضان اجتمعوإذا :ج

،  الثلث يقسمونه بينهم بالسويةاألملطرف  يأعط، ويناألبمن طرف  أو األبوجدودة من طرف 

  . نينثير مثل حظ األكفللذ، وين الثلثان يقسمونه بينهم بالتفاضلاألب أو األبلطرف  يعطأو

 خوةاجلد واجلدة مع اإل أن ىعلالنصوص اليت تقدمت مما دل  إىل فةضا باإل)أ(فرض ى علويدل 

  :  مجلة من الروايات،مبرتلتهم



٣٠٠

 األم من خوة مع اجلدة لإلاألم من خوةيف اإل :)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، خرب أيب مجيلةك

  . )١(فريضتهم الثلث مع اجلد

 فريضتهم مع خوةلإل:  قال، مع اجلداألم من خوة سألته عن اإل،)عليه السالم(عنه ، وخرب احلليب

  . )٢(اجلد

  . )٣( مع اجلد نصيبهم الثلث مع اجلداألم من خوةيف اإل: )عليه السالم(خر عنه  اآلهوخرب

  . )٤( فريضتهم مع اجلداألم من خوةعط اإلأ: )عليه السالم(عن الباقر ، بصريأيب وخرب 

  . )٥( فريضتهن مع اجلداألم من خواتعط األأ: أخرىويف رواية 

،  وجداًك من ذلأكثر أو ماً ألأختأخاً و أو أخوين أو نيأخت كترفإن  :)عليه السالم(والرضوي 

  . )٦(بقي فللجد وما،  الثلث بينهم بالسويةاألم من خوات واألخوةفلإل

 مع انك فإن :قال لهنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، ما يف صحيح ابن سنان أن  يظهركوبذل

 ،ب وجدان أخ ألك فإن :قال،  اجلد الباقيى السدس ويعطلألمخ األى يعط:  فقال له، جدلألمخ األ

  . )٧(املال بينهما سواء: قال

 حدثين:  قال،يف خرب القاسم بن سليمان مان أ و،ما يف اجلواهرك، لألبون اجلد ى كعلحممول 

   خوةاإلن إ :)ه السالمعلي( ي علتابكيف ن إ :)عليه السالم(عبد اهللا أبو 

                                                

. ٦ ح١١٢ ص٧ج: الفروع ٧ ح٨ الباب ٤١٦ ص١٧ج: الوسائل )١(

. ٧ ح١١٢ ص٧ج: الفروع ٧ ح٨ الباب ٤١٦ ص١٧ج: الوسائل )٢(

. ٥ ح١١٢ ص٧ج: الفروع ٣ ح٨ الباب ٤٩٦ ص١٧ج: الوسائل )٣(

. ٤ ح١١١ ص٧ج: الفروع ٦ ح٨ الباب ٤٩٦ ص١٧ج: الوسائل )٤(

. ٢٠ ح٣٠٧ ص٩ج: التهذيب )٥(

. ٣ ح٧ الباب ١٦٢ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٦(

. ١ ح١١١ ص٧ج: الفروع ١ ح٨ الباب ٤٩٥ ص١٧ج: الوسائل )٧(



٣٠١

  . )١(ون مع اجلدال يرث األممن 

 ون معه بأن يقامسوه بأن هلم فريضتهم الال يرثم أ من )رمحه اهللا(ره الشيخ كذ ماى علحممول 

  .وتبعه اجلواهر ـ ذا يف الوسائلك ـ زيادة عليها

 مجلة من ،اعمجاإلى ما عرفت من الشهرة احملققة ودعو إىل مضافاً) ب(فرض ى علما يدل ك

 خوةمن الروايات املصرحة بأن اجلد مع اإل أخرىو، ختخ واألاألكالروايات املطلقة بأن اجلد واجلدة 

  . مثل واحد منهم األبمن 

 أخوات وإخوة كسألته عن رجل تر:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، مثل ما عن ابن سنان

  . )٢(نينثير مثل حظ األكاملال بينهم للذ ،خوةواحد من اإلكاجلد :  قال،م وجداًأب وأل

خ من يورث األ )عليه السالم( ي علانك:  قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن أيب الربيع

  . )٣(ته مع اجلد يرتله مبرتلاألب

 مثل واحد من األب من خوةاجلدة مع اإلن إ :)عليهما السالم(ا أحدمهعن ، وعن الفضالء

  . )٤(خوةاإل

 وحظه مثل خوة اإلكاجلد شرين إ : قال،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، غريه أو ن محادوع

  . )٥(قلوا أو ثرواك ما بلغوا أحدهم

انوا ك ولو خوةاجلد يقاسم اإل:  يقول)عليه السالم(جعفر  أبا مسعت:  قال،مساعيل اجلعفيإوعن 

  . )٦(مائة ألف

                                                

. ٢٤ ح٣٠٨ ص٩ج: التهذيب، ٨ ح٨الباب  ٤٩٧ ص١٧ج:  الشيعةوسائل )١(

. ٢٢ ح٢٠٧ ص٤ج: الفقيه، ٢ ح٦ الباب ٤٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١٥ ح٢٠٦ ص٤ج: الفقيه، ٣ ح٦ الباب ٤٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١٦ ح٢٠٦ ص٤ج: الفقيه، ٤ ح٦ الباب ٤٨٩ ص١٧ج: الوسائل )٤(

. ١٨ ح٢٠٦ ص٤ج: الفقيه، ٥ ح٦ الباب ٤٨٩ ص١٧ج: الوسائل )٥(

. ١٩ ح٢٠٧ ص٤ج: الفقيه، ٦ ح٦ الباب ٤٨٩ ص١٧ج: الوسائل )٦(



٣٠٢

 قال ، وجداًإخوة ستة ك رجل مات وتر:)عليه السالم( عبد اهللا أليب قلت:  قال،وعن املرادي

  . )١(أحدهمكهو : )عليه السالم(

اجعله أن  : وجدإخوة يف ستة )عليه السالم(أيب طالب  إىل علي بن تبك:  قال،وعن ابن عباس

  . )٢(سابعاً معهم )عليه السالم( ي علفجعله، تايبك وامح أحدهمك

غريها ، إىل من تقدمهى عليشنع عليه باخلالف  أن رهك ) السالمعليه(لعله  )تايبكوامح (: وقوله

  . من الروايات املتواترة

 خواتيف األ :)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، بصري أبو رواه تقدم عن املقنع فمستنده ما أما ما

 ، الثلثان فلهنك من ذلأكثر أو انتا اثنتنيك وإن ،انت واحدة فلها النصفكن إ ،مع اجلد هلن فريضتهن

  . )٣(بقي فللجد وما

هلن ن إ  مع اجلدخواتيف األ: قالنه إ ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، ورواية مجع من الفضالء

بقي  وما،  فلهما الثلثانك من ذلأكثر أو انتا اثنتنيك وإن ،انت واحدة فلها النصفكن إ ،فريضتهن

  . )٤(فللجد

ما صنعه ك األماجلد من قبل ى عل، أو  صنعه الوسائلماى علالتقية ى علما إ ن محل هذهكول

بل مل يظهر من ، ى املدعمجاعواإل،  املعتضدة بالشهرة العظيمةخبار األكن مقاومة تلكتتم ال إذ ،اجلواهر

  .  واهللا سبحانه العامل،تاب آخر خمالفة املشهوركالصدوق يف 

                                                

. ٢٠ ح٢٠٧ ص٤ج: الفقيه، ٧ ح٦ الباب ٤٨٩ ص١٧ج:  الشيعةوسائل )١(

. ٢٩ ح٢٠٨ ص٤ج: الفقيه، ٨ ح٦ الباب ٤٨٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١٣ ح٣٠٦ ص٩ج: التهذيب، ١٨ ح٦ الباب ٤٩٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١٢ ح٣٠٦ ص٩ج: التهذيب، ١٧ ح٦ الباب ٤٩٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



٣٠٣

نصباء يف ضمن خص األلن، خوةإلهم مع ا، أو  منفردينجداد يف مرياث األدلةوحيث ظهرت األ

  : مسائل توضيحاً لقدرها فنقول

  

  ))تفصيل مرياث اجلد واجلدة((

  . ان للميتكلو 

  . هلما أو لألم أو لألبان ك سواء، ل املال لهكان ك، جدة فقط، أو جد فقط: ١

  .  قسم املال بينهما بالتفاضل،األبالمها من طرف ك ،جد وجدة معاً: ٢

  .  قسم املال بينهما بالتساوي،األمجد وجدة من طرف : ٣

ل كان من ك فإن ، الثلثانلأليبو، ي الثلثلألم ف،األم ومن طرف األب من طرف جداداأل: ٤

  .  متفاضالًاأليبو، ي املال متساوياًاألمان متعدداً قسم ك وإن ،الثلثني، أو طرف واحداً أخذ الثلث

 أو ان اجلد واحداًكسواء ، نهم بالتساويواملال بي، األمالمها من طرف ك ،اللةكاجلد وال: ٥

  . متعدداً

 مثالً، الفختوباال نثىر واألكمن غري فرق بني الذ، متعددة أو اللة واحدةكانت الكذا سواء كو

ان جد وجدة مع عشر ك وإذا، ل ربعهكة لأربع أميان قسم املال أختميان وأخ وأان جد وجدة كإذا 

  . ذاك وه،ةك من التراً جزءل جزء من اثين عشركان لك، ةميأ إخوة

 فإن ،وييناألب، أو  فقطاأليب أعم من األبواملراد بطرف ، األبلهم من طرف كاللة كاجلد وال: ٦

انوا خمتلفني قسم املال بينهم ك وإن ،قسم املال بينهم بالتساوي أنثىلهم ك أو راًكلهم ذكانوا ك

  . بالتفاضل

جد ، أو خ وواحد للجدةاثنان لأل، خأوجدة و ، أختوواحد لأل، اثنان للجد، أختجد و مثالً

  . ذاك وه،ة من ستةكفالتر،  واحدختولألواحد خ اثنان وللجدة فللجد اثنان ولأل، أختوجدة وأخ و



٣٠٤

 فالثلث لطرف اجلد، األباللة ك أو ويناألباللة ك مع ،األمالمها من طرف ك أو جدة أو  جد:٧

 وإن ،نوثة قسم بينهم بالتساويأ أو ورةك ذىتساو فإن ،لةالكوالثلثان لل، نثىر مثل األكللذ، تعددوإن 

  .لفوا قسم بينهم بالتفاضلختا

 )السدس(فهل ، حيث هلا النصف، اً واحدةأختاللة كان طرف الكلو  أنه الف يفختوسيأيت اال

 تخاجلد واألى عليرد  أو ،اللة متعدداًكانت الك إذا ماك ،ون هلا ثلثانكي حىت ختاألى علالباقي يرد 

 بنفس )اللةكال( خت مخسان لطرف اجلد وثالثة أمخاس لأل، أمخاساً)السدس(يقسم ، أي معاً أمخاساً

  . النسبة اليت أخذوا الفريضة

اللة كان الك فإذا ،٧س فرض ك ع،األماللة ك مع األبالمها من طرف ك أو جدة أو  جد:٨

ان جد وجدة قسموا ك فإذا، ف اجلدوالباقي لطر، ان له الثلثك أكثران ك وإن ،ان له السدسكواحداً 

  . املال بينهم بالتفاضل

  . أنثى واًركانوا ذك وإن ،ان املال بينهم بالتساويك ، من واحدأكثراللة كان الك إذا أما

اللة من ك واألماللة من طرف ك، أي اللتنيك مع الاألمالمها من طرف ك أو جدة أو  جد:٩

ويقسم بينهم ،  ثلث املالاللةًك جداً واألمان من طرف ك  فلمن،أبوينياً، أو أبياً فقط، األبطرف 

 ثلثا ،وييناألب يف صورة عدم وجود األب أو ويناألباللة كول، نثىر واألكبدون فرق بني الذ، بالتساوي

  . املال والتقسيم بينهم بالتفاضل

ل اثين  قسم املا،وينلألب أو لألبان أختخ وأ و،لألم أختخ وأ و،األمان جد وجدة من ك فإذا

  ، ل واحد من اجلد واجلدةكل، ينيلألمة أربعوهو  ثلثه: عشر



٣٠٥

  . ني اثنانختل واحدة من األكول، ةأربعويين األب أو األيبخ ولأل، يني واحداألم ختخ واألواأل

 ، السدس مع الوحدةاألماللة كفل، اللتنيكمع ال، األبالمها من طرف ك، أو جدة أو جد: ١٠

ة أربع، أو مخسة أسداس(وبقية املال  ،نثىر مثل األكللذ، ينهم بالتساويوالثلث مع التعدد يقسم ب

يف طرف ، أو سواء يف طرف اجلد واجلدة، نينثير مثل حظ األكللذ، األب إىل  للمنسوبني)سداسأ

  . اللةكال

، ان املال مثانية عشركفلو ، األم من أخت وأخ واألب من أختخ وأان جد وجدة أبويني وكفلو 

، ةأربعل واحد ك األبخ من وللجد واأل،  ثالثةختخ واألل واحد من األك، األماللة كان ستة لك

  .  اثناناألب من ختوللجدة واأل

والثلثان ، ي بالتساويلألمالثلث ، األماللة ك مع األبالمها من طرف ك أو اجلدة أو  اجلد:١١

  .  بالتفاضللأليب

، وييناألب من األعمواملراد به  ـ األبة اللك مع األبالمها من طرف ك أو اجلدة أو اجلد: ١٢

ويين مع فقد األبمقام  وحده يقوم األب إىل املنسوبحيث إن ، لأليبرنا كل مورد ذك يف كذلكو

  .  يقسم بينهم بالتفاضللأليبوثلثان ، ي يقسم بينهم بالتساويلألمثلث املال ـ ويين األب

 الثلث يقسم بينهم يلألم ،اللتنيكمع ال، ويناألبالمها من طرف ك أو اجلدة أو اجلد: ١٣

  . خ من غري فرق بني طرف اجلد وطرف األ، الثلثان يقسم بينهم بالتفاضللأليبو، بالتساوي

  



٣٠٦

  

  ))الزوج أو الزوجة مع األجداد واإلخوة((

ان هلما نصيبهما ك، زوجة أو ان يف الفروض السابقة يف املسألة املتقدمة زوجك إذا ):٤٠مسألة (

 ،ليهماك أو جدةًأو  جداً أو اًأخت أو أخاً ،األمويأخذ املتقرب ب ، يف البنيأوالدال  أنه لفرض ،ىعلاأل

 أو األبوالباقي للمتقرب ب،  ويقسم بني املتعدد بالتساوي، والثلث مع التعدد،السدس مع الوحدة

  . نينثير مثل حظ األكويقسمانه بالتفاضل للذ، وييناألب

  . ويناألباللة كنصيب األب اللة ك أخذ ، فقطاألبلة الكوين األباللة كان كان مك وإذا

، األمومثلهم من ، األب من أختخ وأو، األبماتت زوجة وهلا زوج وجد وجدة من  مثالً: أ

 فيه ىيتساو، أي بالتساويي يقسمونه لألم )اثنان من ثالثة(والثلث ،  للزوج)ثالثة من ستة(فالنصف 

خ ل من اجلد واألكل،  يقسمونه بالتفاضللأليب )وهو واحد( والباقي ،ختخ واألاجلد واجلدة واأل

ل كل، عشر ي اثينلألمو، ان للزوج مثانية عشرك، ان املال ستة وثالثنيك فإذا، ختضعف ما للجدة واأل

ل كول، ل من اجلد واالخ اثنانكل، لأليب والباقي وهو ستة ، ثالثةختخ واألواحد من اجلد واجلدة واأل

  . د واحختمن اجلدة واأل

وثلث ، ان ربع املال للزوجةك )أ(ما يف فرض ك خوة واإلجدادمات زوج وله زوجة واأل أو :ب

  . يني يقسم بينهم بالتفاضللألب )عشر وهو مخسة من اثين( والبقية ،يني يقسم بينهم بالتساويلألماملال 

اجلد واجلدة ل واحد من كعشر ل يني اثينلألم و،ان للزوجة تسعةك، ان املال ستة وثالينك فإذا

 اثنان ختل من اجلدة واألكول، خ مخسةل من اجلد واألكل، ة عشرسيني مخلألبو،  ثالثةختخ واألواأل

  .  يعرف سائر الفروض)ب( و)أ(ومن هذين الفرضني ، ونصف



٣٠٧

منا يأخذ السدس مع إي األم و،لعدم الولدى علمنا يأخذون نصيبهما األإالزوجة  أو الزوجمث إن 

بقي  م ليسوا ذوي فروض فلهم ما أل،لأليبالبقية و ،ياألمما نصيب  أل،ث مع التعددالثل أو ،الوحدة

 شأن  ألنه بالتفاضلاأليبويقسم بني ، ميأل ك شأن  ألنهي بالتساوياألممنا يقسم بني إو، ناقصاًو اً أزائد

  .كل ذلكوقد تقدم دليل ، يبأل ك

   

  ))هل الزائد لألخت األبوينية((

  .الفختاال إىل  من املسألة السابقة٦شرنا يف فرضأوقد ، لفوا فيهاختاهنا مسألة  نعم

حيث إن ، مأب و ألأختمع  مثالً ياألمخ األك األماللة كيف مثل فرض واحد من  أنه وتفصيله

وين لألب ختالزائد لأل أن  إىلاملشهور ذهبوا، الثلثى  يبق،وييناألباللة كوالنصف ل، األماللة كالسدس ل

  . هاخاصة دون غري

  . بال خالف أجده معتد به فيه: بل يف اجلواهر

  .  عليهمجاع علمائنا اإلأكثرى ادع: وعن املختلف

  .ان الفاضل لهك  عليهان النقص داخالًكمن  ألن ،مجاعمجاعة عليه اإلى ادع: كويف املسال

 ألماقرابة ى علو وييناألب ختاألى علالرد  إىل حيث ذهبا، عن الفضل واحلسن يكخالفاً للمح

ة أربعويين األبقوهلما نصيب ى علو، ويين مخسة أسداساألباملشهور نصيب ى علف، حسب السهام

  .يلألموالباقي ، سداسأ

 لألب خوات واأللألب خوةاإلن إ :)عليه السالم(عن أيب جعفر ، ريك خلرب ب،قرب املشهورواأل

  . )١( يزدادون وينقصوناألمو

  من خربي مر فيما  )عليهم السالم(ول الصادقني احلصر يف ق إىل مضافاً: ويف اجلواهر

                                                

. ٤ ح٣١٩ ص٩ج: التهذيب، ٢ الباب ٤٨٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٣٠٨

  .فهم الذين يزدادون وينقصون، ري وحممد بن مسلمكب

مل  إذ ،)عليهما السالم(تثنية الصادق والباقر  أنه ال،  يراد به اجلمع)الصادقني: (قوله أن والظاهر

  . وركجدها بالنص املذرواية ابن مسلم فلم أ أما ،)عليه السالم (ري مروية عن الصادقكأجد رواية ب

ري حدثين عن أيب جعفر كبن إ :قلت لزرارة: قال، ريكبن بى بل يف موثق موس: مث قال اجلواهر

فقال  :)قال أن إىل(،  يزدادون وينقصوناألمو لألب خوات واأللألب خوةاإلن إ :)عليه السالم(

  . )١(خيتلفون فيه ال ابناأصحوهذا قائم عند : زرارة

 املتقدمني )عليه السالم(والرضوي  )عليه السالم( ي عل عن،ستدل له برواية العبديا: ويف املستند

  . )٢(وصحيحة حممد بن مسلم وغريها

  .القاعدة املشهورى فمقتض، انكيف كو

فالالزم التقسيم ، وعدم أولوية البعض، الفضل والعماين فقد استدل هلما بالتساوي يف القربأما 

  . ورةك املذدلةيقاوم األ مثل هذا الوجه االعتباري ال نإ :وفيه، بينهما حسب احلصص

  .ليهماكل أو  فقطلأليبفهل الزائد ، األماللة كب مع واحد من  ألختاجتعمت األ إذا ماأ

الشيخني والصدوق والقاضي والتقي وابن  إىل ونسبه املستند وغريه، هو مذهب املشهور: األول

  . فايةك والكما يف املسالكن خريأملت اأكثرو، تبهكمحزة وجنيب والفاضل يف بعض 

  ايف والفضل والعماين كسالشيخ يف املبسوط واإل إىل هو املنسوب: والثاين

                                                

. ٤ ح٣١١ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح٢ الباب ٤٨٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٧٣٣ ص٢ج: املستند )٢(



٣٠٩

  .يدري والتحريركوابن زهرة واحللي واحملقق وال

 خوةواإل:  قال،)رمحه اهللا(ليين كالم الك يف ى املدعمجاعبل واإل، للشهرة احملققة، األولقرب واأل

وهذا ، فيه سواء نثىر واألكوالذ، ينقصون من السدس وال، الثلثى عليزدادون   الاألم من خواتواأل

  . له جممع عليهك

  : ومجلة من الروايات

  . نيتري وحممد بن مسلم املتقدمكرواية بك

الذين هلم ى علمنا يدخل النقصان إتلقي العول ف أن دتأرإذا  :قال زرارة، ةينذأوحسنة ابن 

  . ينقصون مما مسي هلم شيئاً م الاألم فإ من خوةوأما الزوج واإل، األب من وةخالزيادة من الولد واإل

ون له كي أن ون عليه النقصان يلزمكل من يكف، النقص منحصر مبن له الزيادة أن ن ظاهرهاإف

  . الزيادة

البن :  قال،م ألأختوابن ، ب ألأختيف ابن : )عليه السالم(عن الباقر ، وموثقة حممد بن مسلم

  . )١(لألب خت والباقي البن األ، السدسلألم ختاأل

  . هن له فريضة فهو مبرتلة قريبكل ذي رحم مل يكبأن ، خباروقع يف مجلة من األ بضميمة ما

  . ما متساويان يف املرياث أل،لألب خت حاهلا حال ابن األلألب ختفاأل وعليه

...  درجات املوثقى علمن أنه إ :اهربل يف اجلو، أما تضعيف احملقق للموثقة فغري ظاهر الوجه

ة يرد الفاضل ك فضلت التروإذا، اللتني معاً لتساوي قرابتهماكويصح اجتماع ال: وفيها ومرسلة امع

  . األماللة كدون ، األب أو األم واألباللة ى كعل

                                                

. ١٣ ح٣٢٢ ص٩ج: التهذيب، ١١ ح٥ الباب ٤٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٣١٠

  .املتقدمة )عليه السالم( ي علعن، وراية العبدي

 ،)١(كم ألك من أخيك ب أوىلكبي ألكأخو: ناسيكصحيح ال بأيضاًبل يف املستند االستدالل له 

  .  الباقيىخرج امع عليه فيبق، ولويته منه يف مجيع املالأى عليدل  أنه بتقريب

فال وجه ، ومتساويان يف الدرجة، ما متحدان يف القرابةأفقد استدلوا ملذهبهم ب، أما غري املشهور

، ةأربعالسهام  إذ ، يرد الفاضل عليهما أرباعاًلألب ختأل والألم ختففي األ، اأحدمهصاص بختلال

ثلثان ، السهام مخسة إذ ،يرد عليهن أمخاساً، لألبني ختواأل لألم ختويف األ، يلألموواحد  لأليبثالثة 

  .األم من ختوسدس لأل، األبني من ختلأل

  . هب املشهورمذ إىل فالالزم الذهاب،  السابقةدلةيقاوم األ ور الكدليلهم املذحيث إن و

  

  ))فروع((

فيشمله ،  لصدق اسم اجلدكوذل، خوةعال يقاسم اإل وإن اجلد أن  وال خالف يفال إشكالمث إنه 

  .خ يف مقامسة اجلد األأوالدوبني  خفرق بني األ ال أنه  يفال إشكالما ك، دلة األإطالق

 وإذا، خ مينع حفيد األخولد األ أن ويف، ىعل مينع اجلد األدىناجلد األ أن  يفإشكال ال كذلكو

  .راًكان ذكلألب وإن ى علاألى عل أنثىان كولو  لألم دىن قدم األلألم دىن واأللألبى علاجتمع اجلد األ

خ  منع ولد األ،ان ولد أخ وحفيد أخ آخركفلو ، خوة اإلأوالد إىل  بالنسبةكذلكر  أن األمماك

  . راًكخ ذوحفيد األ أنثىاخ ان ولد األكولو ، خرخ اآلحفيد األ

 ،خ يرث ابن األاذافلم، خامليت من ابن األ إىل ان اجلد أقربكان ابن أخ وجد ك إذا :يقال ال

  ، خ أقربان األك ىعلان أخ وجد أك إذا كذلكو

                                                

. ١ ح٧٦ ص٧ج: الفروع، ١ ح١٣ الباب ٥٠٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٣١١

   .معهى عليف يرث اجلد األكف

ن إ :)عليه السالم(علي  تابكيف ن إ :قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق ، أيوب أبو ىوقد رو

 ،ل ذي رحم مبرتلة الرحم الذي جير بهكو، خخ مبرتلة األوبنت األ، األمواخلالة مبرتلة ، األبرتلة العمة مب

  . )١(امليت منه فيحجبه إىل ون وارث أقربكيإالّ أن 

ف نبعد يف الصاأل منا مينعإقرب واأل،  صنفانجداد واألخوةاإل أن قد تقدم سابقاً: نه يقالأل

  .  الرواية السابقة وغريهاإطالق خيص كوبذل، خراآليف الصنف  ال، الواحد

تلقاين   صحيفة فأول ما)عليه السالم(جعفر  أبو نشر:  قال،عن حممد بن مسلم، أيوب أبو ىرو

خ مع يقضون البن األ القضاة عندنا الن إ كجعلت فدا: فقلت، ابن أخ وجد املال بينهما نصفان :فيها

صلى اهللا مالء رسول اهللا إو )عليه السالم( ي علتاب خبطك الهذان إ :)عليه السالم( فقال ،اجلد بشيء

  . )٢(عليه وآله

 من درجة أوىل يان من بقك واحداً ممن له سهم ببطن كومن تر: )عليه السالم(والرضوي 

  . )٣(خيهأمن ابن  خ أوىلفاأل  الرجل أخاً وابن أخيهكيتر أن  وهو،باملرياث من أسفل

 واجلدات حيجب جدادقرب من األواأل: يف حديث، )عليه السالم( عن الصادق، سالمعائم اإلدو

  . )٤(عداألب

  . غريها من الرواياتإىل 

                                                

. ١ ح١١٩ ص٩ج: هذيبتال، ١ ح٢ الباب ٥١٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح١١٢ ص٧ج: الفروع، ١ ح٥ الباب ٤٨٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٤ ح٤ الباب ١٦٢ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(

. ١ ح ذيل٨ الباب ١٦٣ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٤(



٣١٢

 وال، عدلألبقرب منع األى علدل  بعموم ما معارضنه إ( :ومنه يعلم وجه النظر يف قول املستند

ن ك ميذاك، قربن بتخصيص عموم األكما ميك  واجلمع بينهما،األبخ أقرب من جد األ أن كش

، أو صحاباألى قرب بفتويرجح ختصيص عموم األ إالّ أن ،احدمهمرجح أل وال، بتخصيص عموم اجلد

  . ىانته )مينع القرب فتأمل

  



٣١٣

  

  ))األجداد الثمانية((

 :ةأربعوهم ، قربن األك مل يفإذا، عداألبقرب مينع اجلد اجلد األ أن حيث قد عرفت ):٤١مسألة (

اصطلحوا عليه  وهذا ما، ةأربع لألمو، ةأربع لألب :ورث مثانية، ماألومثلهما من ، األبم أأب و

  . الثمانيةجدادباأل

أبيه وجديت  ي جد،ة من قبل أيب امليتربع األجدادة لألكالتر يثلث أن :املشهورى علرثهم إوطريقة 

 نصيب من رحامل نوع من ذوي األكل ألن كوذل، مهأة من قبل ربع األجدادة لألكوثلث التر، أبيه

  . ما اعترف به غري واحدك، إشكال فيه وال ال خالفوهذا مما ، كما تقدم دليل ذلك، يتقرب به

ب امليت من قبل ثلثا الثلثني للجد واجلدة أل، ثالثاًأينقسم  األبة من قبل ربع األجدادمث ثلثا األ

  .  ما تقدمكذلى علوالدليل ، مهأبيه من قبل ألوثلثهما للجد واجلدة ، أبيه

  . ة بينهم بالتساويك يقسم الثلث من أصل التر فإنه،م امليتأة من قبل ربع األدادجأما األ

 وواحد لطرف األب اثنان لطرف ،ن أصل الفريضة ثالثةأل( ،فرض مائة ومثانية إذا فاملال وعليه

ضربنا ،  تسعةاألب من طرف جدادوحصة األ، ةأربع األم من طرف جدادحصة األحيث إن و، األم

ة وعشرون منها أربع، األب من طرف جدادان اثنان وسبعون لألك ،)سعة واملرتفع يف ثالثةة يف تربعاأل

ون منها للجد واجلدة من قبل أربعومثانية و، ومثانية للجدة ستة عشر للجد، األبم أللجد واجلدة من قبل 

ل كل، ماأل من قبل جدادوستة وثالثون منها لأل، وستة عشر للجدة، اثنان وثالثون للجد، األبأب 

  : املشهور ذا النحوى علواجلدول ، واحد تسعة



٣١٤

ة يف كللترجعلنا املقسم ، حبيث يظهر مورد اخلالف جلياً،  أردنا توضيح التقسيمات اخلمسوإذا

  : ذاكون التقسيم هكفي، ة ومثانيةائم، راء اخلمسل اآلك

  

  عبد اهللا

   خدجية   حممد

  زهراء  حسن  فاطمة  علي

  

  األجداد

  :الثمانية

  زكية  هادي  جنمة  رضا  بتول  صادق  محيدة  باقر

  ٩  ٩  ٩  ٩  ٨  ١٦  ١٦  ٣٢  :املشهور

  ٦  ٦  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٦  ٣٢  :املصري

  ٦  ٦  ٨  ١٦  ١٢  ١٢  ١٦  ٣٢  :الربزهي

  ٤  ٨  ٨  ١٦  ٨  ١٦  ١٦  ٣٢  :املستند

  ٩  ٩  ٩  ٩  ١٢  ٢٤  ١٢  ٢٤  :اجلواهر



٣١٥

  

  : ملدرجة حتت نظر املشهورة اربعاألحناء األى علخر ألراء ااآلى علهذا اجلدول دل  أن ماك

  

  عبد اهللا

  ٣٦ ـــ خدجية   حممد  ـــــ ٧٢

  زهراء  حسن  فاطمة  علي

  

  األجداد

  :الثمانية

  :الفريضة  زكية  هادي  جنمة  رضا  بتول  صادق  محيدة  باقر

  ١٠٨  ٩  ٩  ٩  ٩  ٨  ١٦  ١٦  ٣٢  :املشهور

  ٥٤  ٣  ٣  ٦  ٦  ٦  ٦  ٨  ١٦  :املصري

  ٥٤  ٣  ٣  ٤  ٨  ٦  ٦  ٨  ١٦  :الربزهي

  ٢٧  ١  ٢  ٢  ٤  ٢  ٤  ٤  ٨  :نداملست

  ٣٢  ٢  ٢  ٢  ٢  ٤  ٨  ٤  ٨  :اجلواهر



٣١٦

  : لم يف املسألة حول ثالث مراتبكوالالزم الت

  . األم واألب مرتبة :أ

  . لألموين األبو، لألبوين األب ومرتبة :ب

  . ي األموب ألويناألب و،األببوي وين ألاألب ومرتبة :ج

 إرث ما تقدم يف مسألةك ،اًإمجاع الثلث نصاً ولألمو،  الثلثني أن لألب يفإشكالفال  :)أ (أما مرتبة

  . ويناألب

 ،نينثير مثل حظ األكلقاعدة للذ، بويه بالتفاضل ألاألب فاملشهور يعطون ثلثي :)ب (وأما مرتبة

ن اجلواهر كل، نثاه سواءأره وك ذاألماملتقرب ب أن ىعلملا دل ، بويها بالتساوي ألاألمويعطون ثلث 

ر كون للذك يلألبة ربع األجداداأل إىل وصل إذا حىتمه بالتساوي أأبيه وى عل ة أب امليتصيقسم ح

 ضرورة ،أوىل  الثلثني بالتفاوت مطلقاًاألبان احتمال قسمة كرمبا (: قال، ني مطلقاًنثيمثل حظ األ

  . ىانته )مهأبإليه ان التقرب ك وإن ،لألب خوات واألخوةاإلكوم ك

 أن  فاجلواهر يقدم دليل،نصف الثلثنيأي ، ل منهما يأخذ ثلثاًكفجدا امليت من طرف أبيه  وعليه

  . نينثير مثل حظ األكواملشهور يقدمون دليل للذ، خوات واألخوةاإلك جداداأل

 أظهر يف مفاده عرفاً من جداددليل األ ألن ،الم اجلواهر أقرب من حيث الصناعةك: رمبا يقال

وعدم ،  املشهور أقرب من حيث الشهرة احملققةالمكان ك وإن ،نينثير مثل حظ األك للذإطالق

  . ى املدعمجاعواإل، اخلالف



٣١٧

  ).هكينبغي تر غريه ال أو ولو بالصلحياط حتان االكومن مث (: أنه لذا قال اجلواهركو

 أن  يلزم عليه،خوات واألخوةاإلك جداد األأدلةأدخل املسألة يف ن إ أنه اجلواهرى علن يرد كل

رمبا ينقض  أنه  إىلمضافاً، األمم أ ضعف األمب أل ييعط أي ،أيضاً كذلك األم بويأجيعل التقسيم بني 

 مثالً،  أحفاد يف الطبقة الثالثةنسانان إلك إذا فهل، األوالد إىل ني بالنسبةنثير مثل حظ األكبدليل للذ

  .نثىر ضعف األكل ذى كمنا يعطإيالحظ الوسائط و النه إ :ور يقالكناث من ذإناث وإور من كذ

  . قرب هو املشهورهذا فاألى علو

م يقتسمون أوقد عرفت ، األماللة ك مبرتلة األم أجداد فاملشهور استدلوا بأن :)ج( وأما مرتبة

  . قسمتهم بالسوية إىل هذا بالنسبة، املال بالسوية

أن   فالالزم،تيا سبب اتصاهلم بامل أل،األماث ري مرثونيم الثلث فألهلم  أن  إىلوأما بالنسبة

  . وهي الثلث األمحصة ون هلم كت

  . م يقتسمون بالسويةأهلم الثلث و أن ل منى كعلعدم اخلالف ى ويف املستند دعو

هلم  أما أن ،سمون املال بالتفاضلتم يقأو،  هلم الثلثاناألب أجداداملشهور استدلوا بأن  أن ماك

ر مثل حظ كفلقاعدة للذ، سمون بالتفاضلم يقتأوأما ، ك الذي له ذلاألبم يأخذون حصة  ألالثلثني

  .  بالتفاضلاألم وأبوي األببوي أل من كورين يقسم كوبنفس الدليلني املذ، نينثياأل

  :  ثالث خالفات)ج(بند ، أي ويف هذا املقام

بوي أبيها  وثلثاه أل، بالسويةاألمم أبوي يقسم ثلث الثلث أل: حيث قال، للمصري: األول

ما ظهرت صورته يف ك، ثالثاًأبوي أبيه مها أل، وثلثا بالسويةاألببوي أم لثلثني ألويقسم ثلث ا، بالسوية

  .اجلدول

  األمواستدل له بأن نصيب 



٣١٨

  ينتقل منهااألمة كفهو مبرتلة تر، أبويهما إىل مث ينتقل منهما، أبويها إىل  هو الذي ينتقل،وهو الثلث

أبوي  إىل ا ينتقل فإ،جداداأل إىل ل من الثلث والباقيك مث ينتقل ،بيهامها والباقي أل ألهأبويها فثلثإىل 

ى علدليل  حيث ال، األصلا  ألمنا يقسم بينهما بالسويةإو، األببوي أ إىل وينتقل الباقي،  ثلثهااألم

 لألماجلد صحاب أن الم األكو خبارطلق يف األأوقد ، جلديتهما للميتثاه رومنا إ أنه مع، التفاضل

  . تشمل الدنيا والعلياواجلدية، اللتهاكك

  . لألمة ربعاجلدود األ إىل هذا بالنسبة

، أبويهما إىل  مث منهما،ثالثاًأأبويه  إىل  الثلثان ينتقلحيث إنه لألبف، لألبة ربعوأما اجلدود األ

ولو ، أيضاً عليهما لألموصدق اجلدية ، صلمنا يقسم بينهما بالسوية لألإو، أبويهما إىل  ينتقلاألمفثلث 

  .  عليها بوجهلألملعدم صدق اجلدية ، ثالثاأأبويه  إىل  ينتقالناألب وثلثا ،أبوي امليت إىل سبةبالن

،  بالسويةاألمم أبوي  جعل ثلث الثلث أل فإنه،للشيخ زين الدين حممد بن القاسم الربزهي: والثاين

  . ثالثاًأبيها أبوي وثلثيه أل

 ،لألب جدية األمم أتدل له بأن لغري أبوي واس، ره املشهوركما ذك فهي األب أجدادأما قسمة 

فيقسم بينهما ،  بوجهكوليس هلا ذل، نينثير مثل حظ األكفللذ مهأ أو أبيه أو إىل امليت إىل بالنسبةأما 

  . بالسوية

ان ك وإن ،قوالوليس هنا دليل قاطع يرجح أحد األ(: قوال الثالثةر األك بعد ذكوقال املسال

  . )األولشهر األ

  . يضعفه أو يرجحه أن ره الشيخ من غريكذ ماى عل: ظهور املرجع أشار احملقق بقولهعدم  إىلو

  ره كذ ة ماربع األاألب أجداد إىل ار بالنسبةختاحيث ، للمستند: والثالث



٣١٩

خران من انقسامه بينهم  هو القوالن اآللألمة ربعويف تقسيم أصل الثلث بني األ: مث قال، املشهور

مها هو أويف تقسيم ثلثه بني أبوي ، ره الربزهيكذ  هو مااألبثي الثلث بني أبوي ويف تقسيم ثل، ثالثاًأ

  .أيضاًالتفاوت 

 بالسوية األم بأن تقسيم قرابة ،لألمة ربع األجدادواستدل لعدم متامية قول املشهور بالتساوي يف األ

ن النص فوجود نص معترب اك وإن ، فهو يف حمل الرتاع ممنوعمجاعان اإلكن إ دليله ألن ،دليل له هنا ال

  .  غري ثابتكعموم ذلى علدال 

م أواملتبادر منه قرابة  )األمقرابة (: فيه لفظ ألن ،أيضاًال يفيد  كورد يف ذل ولو سلم اعتبار ما

  . صاًخلمى انته ،كذل إالّ تثبت من هذا اللفظ  الأيضاًية صولبل القواعد األ، امليت

  . وىلأملشهور ان اك وإن ،تأمل إىل واملسألة حباجة

،  الثمانيةجداداللة مع األكال أو روا فروضاً يف دخول الزوجنيكالقواعد واجلواهر وغريمها ذمث إن 

  . واهللا املستعان، تبك الكتل إىل اهلاكيإن ندرة الفرض توجب كل

  



٣٢٠

  

  ))أخ أمي وابن أخ أبويين((

  ألنه،األمخ من له لألكرياث فامل، مأب وأخ من أم مع ابن أخ أل(: قال يف الشرائع ):٤٢مسألة (

  . )أقرب

  . األم ولألبخ والباقي البن األ، له السدس: ناذاوقال ابن ش

  . امع عليه بينهمكبل هو ، صحاباملعروف بني األنه إ :وقال يف اجلواهر

  .ناذاما عن ابن ش إالّ بال خالف يعرف: ويف املستند

  . ومثلهما قال غريمها

وبأن ، ناذاابن شى عل السابق والالحق مجاعستدلوا لقوهلم بظاهر اإلفقد ا، املشهور أما :أقول

عليه (ق وقد تقدم قول الصاد، خخ أقرب من ابن األاأل أن كش وال، اًإمجاعبعد نصاً واأل قرب مينعاأل

ل واحد كاستوت قام  فإن ،التفت القرابات فالسابق أحق مبرياث قريبهإذا  : يف رواية يونس)السالم

  . )١( قريبهمنهم مقام

  . ه مما سبقريمثله غو

ان من بقي من درجته ممن ك فإن ينظر،  واحداً ممن له سهمكمن تر: )عليه السالم(وبالرضوي 

  . )٢(من ابن أخيه خ أوىلفاأل،  الرجل أخاه وابن أخيهكترن إ سفل وهو

   . جيمع السببنياألم ولألبخ فقد استدل له احملقق بأن ابن األ، ناذاأما ابن ش

خ من فاأل، اإلرثل واحد منهما جهة تسبب كل أن كذل معىنان ك، صح هذا التعليل إذا :أقول

   كفرتل ذل، خ من جهة السببنيوابن األ، جهة القرب

                                                

. ٣ ح٧٧ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٢ الباب ٤١٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح٤ الباب ١٦٢ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(



٣٢١

  . خر الباقيولآل، ول السدسحيث لأل، ويناألباللة ك مع األماللة كمرتلة الواحد من 

، قرب فاألاألم إخوةقرب من فاعترب األ، اًفأصنا خوةنه جعل اإلأالتعليل للفضل ب كويف املسال

خ ما مل يعترب قرب األك، خراآل إىل ومل يعترب قرب أحد الصنفني بالنسبة، األبوين واألب إخوة كذلكو

  . ىانته ،النص الصحيح دليل املشهور أن ركمث ذ، لتعدد الصنفى علاجلد األ إىل بالنسبة

  . صم مل يعلموا مراده من النأر غري واحد كوذ

 الظاهر الغىن، كشف اللثام واجلواهر واملستند وغريهم تفاصيل حول ذلكفاية وكر الكذمث إنه 

  . واهللا سبحانه العامل، لوضوح املسألة عنها

  



٣٢٢

  

  ))أوالد اإلخوة مقام آبائهم((

  : نزلوا وإن  يقومون مقام آبائهمخوة اإلأوالد ):٤٣مسألة (

له هلم السدس كان املال ك،  خاصةاألم أخت والدأ، أو األم أخ أوالدان الوارث ك فلو :أ

  . نثىر واألكمن غري فرق بني الذ،  والباقي بالرد،بالفرض

 األوالدل فريق من كان لك، اجلميع، أو خواتاأل، أو لألم خوةتعدد من تقربوا به من اإل وإن :ب

  . نصيب من يتقرب به

فاملال يقسم نصفني ، ن منهم ولد أخ آخرواثنا،  واحد منهم ولد أخ، ثالثةخوة اإلأوالدان كفلو 

، ل فريق من أخ وأخ آخركون كي أن  من غري فرق بني،خرخ اآل ونصف لولدي األ،خنصف لولد األ

  . أختمن أخ ومن ، أو أخرى أخت وأختمن أو 

 خرنني النصف اآلبلالو، مهاأفللبنت النصف حصة ،  أخ هلاابناو، لألم أختان بنت ك ولو :ج

  . هماي وهذا النصف هو حصة أب،ةكما ربع الترل واحد منهكل

له هلم كان املال ك، وييناألبب يف صورة عدم وجود أل، أو مأب و أخ ألأوالد ولو خلف :د

  . الفختني مع االنثير مثل حظ األكوللذ، أنثى أو راًكذ، بالسوية مع االتفاق

 مع عدم ، والباقي بالرد،ضان النصف هلم بالفرك، األب أو وينلألب أخت أوالدانوا ك ولو :هـ 

  . ن غريها معها ترث الباقي رداًكمل ي فإن ، الواحدة ترث النصف فرضاًختاأل ألن كوذل، غريهم

ر كاقتسموه للذ أنثىراً وكانوا ذك وإن ، صنفاً واحداً قسموه بالسويةخت األأوالدان ك إذا مث

  . نثىضعف األ

   ،وييناألب مع عدم لألب أو وينلألبني فصاعداً أخت أوالدانوا كوإن : و



٣٢٣

، ويقتسمون بالسوية مع االتفاق، مع عدم غريهم،  والثلث بالرد،ان الثلثان هلم بالفرضك

 يرث  فإنهمهاأوالدني واحداً للتزواج بني ختون ولد األكوأحياناً ي، ناثاًإوراً وكوم ذكالف مع ختوباال

  . الثلثني فرضاً والباقي رداً

 أو ختاأل أو خ األأوالد مع ،وييناألب مع عدم األب أو ويينلألب تخ األأوالد ولو اجتمع :ز

والثلث مع ، وللثاين السدس مع وحدة من يتقربون به، ول النصف فرضاًفلأل، لألم خواتاأل أو خوةاإل

  . اخلالف السابقى عل ،عليهما أو ويرد الباقي عليه، التعدد

 من والدان ألكو، األبمن يتقرب ب أوالدالالت الثالث سقطت ك الأوالدمعت تولو اج: ح

ون من كمع ،  الباقياألب من يتقرب بوالدوأل،  والثلث مع التعدد، السدس مع الوحدةاألميتقرب ب

 ويرد الباقي عليهم، ناثاًإان كن إ والثلثان ،أنثىان كن إ والنصف ،أنثىراً وكذ، أو راً فقطكيتقرب به ذ

  . الف السابقختاالى عل ،عليهماأو 

، والداأل لعدم وجودى علان له النصف األك،  دخل يف هذه الفروض أحد الزوجني ولو:ط

  . مر ماكوينقسم الباقي 

 جدادحال آبائهم يف مقامسة األك األوالدان حال ك، جداد األخوة اإلأوالد ولو اجتمع مع :ي

  .جداد واألخوةتقدم يف مسألة اإل ماى عل

افة شراح الشرائع والقواعد كره كذ، يإمجاعنا ه إىل رناه من أول املسألةك الذي ذكل ذلكو

  .)ح، و، ز(بنود : عرفت يف باستثناء ما، وغريهم

  :  مجلة من الروايات)ط(م بند كح إىل ويدل

  وابن ، ب ألأختعن ابن ، )عليه السالم(عن الباقر ، مثل موثقة حممد بن مسلم



٣٢٤

  . )١( الباقياألب من خت والبن األ، السدساألم من ختالبن األ:  قال،م ألأخت

 األمخ من البن األ:  قال،مب وابن اخ ألسألته عن ابن أخ أل، )عليه السالم(عنه ، وروايته

  . )٢(األبخ من بقي فالبن األ وما، السدس

، أو ك من ذلأكثر أو ،لألماً أختأخاً و، أو لألم أخوين كترفإن  :)عليه السالم(ويف الرضوي 

، األبمن  أو األم واألب من خوات واألخوةفلإل، مأل أو مأب و ألاتأخوو، بأل أو مأب واً ألأخت

  .هذاى علهم أوالد سهم كذلكو، نينثير مثل حظ األكفللذ

بل ، واملقنع متون الروايات، ك حول ذلتفصيالً ـ  الوسائلكما يف مستدرك ـ ر املقنعكوذ

وقال ، ناذا عن ابن شةالمه مسألكحيث نقل يف آخر ، ره روايةكذ ما أن ظاهره يف آخر نفس هذا املقام

  . )٣(تابهكومل أجده يف غري ، ومل أرو ذا حديثاً: بعد نقله

خ فلأل، بيه وأمهأخاه أل، أو مهأخاه أل، أو بيه الرجل أخاه ألكترإذا  :)عليه السالم(ويف الرضوي 

 ثالث كرت إذا كذلكو، األبخ من وسقط األ، األب واألمخ من فلأل يبق وما،  السدساألممن 

، لألم أخوين كتر فإن ،األب واألم من ختبقي فلأل فما،  السدساألم من ختفلأل،  متفرقاتأخوات

، مأل أو ،مأب و ألأخوات أو إخوة، أو بأل أو مأب واً ألأخت، أو ك من ذلأكثر، أو لألماً أختأخاً وأو 

ى علهم أوالد سهم كذلكو، نينثير مثل حظ األكفللذ، األبمن  أو األم واألب من خوات واألخوةفلإل

  .)٤(هذا

  . كغري ذلإىل 

  :قلت له:  قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، رواية حممد بن مسلم أن ومنه يعلم

                                                

. ٥ ح٣٢٢ ص٩ج: التهذيب، ١ ح٥ الباب ٤٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١٤ ح٣٢٢ ص٩ج: التهذيب، ١٢ ح٥ الباب ٤٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١ ح٦ الباب ١٦٢ ص٣ج: الوسائلمستدرك  )٣(

. ٤ ح٣ الباب ١٩٢ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٤(



٣٢٥

، العاقلة والدية عليهم:  قال،قرابتهم واحدة: قلت، خاملال البن األ:  قال،بنات أخ وابن أخ 

  . )١( شيءالنساءى علوليس 

  . )٢(كم ألك من أخيك ب أوىلكخوأو:  قال)عليه السالم( جعفر عن أيب، اسكوبريد الن

 الفرقة مجاعنعمل ا إل ال، ا موافقة للعامةأب، األوىلالبد من توجيههما مبثل ما عن الشيخ يف 

ويرد ، راًكان ذكن إ يبق له ما أن ون وجههكمن ، ره الوسائل يف الثانيةكذ ومبثل ما، العمل خبالفهاى عل

  .  من احملتمالتكغري ذل، إىل أنثىان كن إ صةعليه خا

 يف أيضاًسيأيت و، ل الطبقاتك الزوجني مع كتقدم من دليل اشترا  ما)ط(م كحى علما يدل ك

  .زواجمسألة مرياث األ

حاهلم حال ، خوة اإلأبناءو،  يف التوارثخوة واإلجدادسبق من اجتماع األ  ما)ي(م كحى علو

  : لة من الروايات يف نفس املسألةمج إىل ضافةباإل، خوةنفس اإل

خ مع اجلد ان يورث ابن األك )عليه السالم(علياً ن إ : يف رواية القاسم)عليه السالم(قوله ك

  . )٣(مرياث أبيه

  . )٤(خ يقاسم اجلدابن األن إ :)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا ، ويف حديث آخر

  .)٥(بقي فللجد وما،  الثلثخت األلبنات:  قال، وجدأختيف بنات ، ويف خرب سعد

  . كغري ذلإىل 

                                                

. ١٥ ح٣٢٣ ص٩ج: التهذيب، ١٣ ح٥ الباب ٤٨٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٧٦ ص٧ج: الفروع، ٤ ح٧ الباب ٤٩٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ٢ ح١١٣ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٥ الباب ٤٨٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٣ ح١١٣ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٥ الباب ٤٨٦ ص١٧ج: ائل الشيعةوس )٤(

. ٧ ح١١٣ ص٧ج: الفروع، ٧ ح٥ الباب ٤٨٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(



٣٢٦

  

  ))املرتبة الثالثة األعمام واألخوال(

  . خوال واألاألعمام: املرتبة الثالثة: قال يف الشرائع ):٤٤مسألة (

، األببوي أانا من كسواء ،  أبيهأختأخ و، أي ا من نفس الشخصموهذه املرتبة تشمله: أقول

  . اخلال واخلالةكذلكو، ذاكمه وهأن وم، ومن جده، اأحدمهمن أو 

ومها ، بيهأومها من ،  لنفسههعم الشخص وخالك، خوال واألاألعمام أوالدما تشمل هذه املرتبة ك

النسب ينقطع  أن ، إىلهمأوالد أوالدو، كولئأل ك أوالدو، ومها من جدته، ومها من جده، مهأمن 

 يف أول ك ذلالم يفكما تقدم الك،  العمأوالدة ون السادكمثل ، من نفس القبيلة أنه علم وإن ،عرفاً

  .تابكال

، هؤالء إرث ومتواتر الروايات يف رحام والضرورة وآية أويل األمجاع بل اإلال خالف وال إشكالو

  . أيضاًن االستدالل بالعقل كومي

 ال يرث أنه ما يف اجلواهر وغريه يفك بقسميه عليه مجاعبل اإل، ال خالف وإشكالال  أنه ماك

من الفضل من قسمة املال نصفني بني  يكمحخالفاً لل، مع وجود أحد من الطبقة السابقة أحد منهم

  . لألماخلال واجلدة 

  . فاملال للجدة،  جدته وعمته وخالتهكتابه لو تركالذي يف ن إ :ن عن الدروسكل

ني العم وابن ه بكوتشري، األبم أه بني العمة واخلالة وكغلط يونس يف تشرينه إ :شف اللثامكويف 

  . خاأل

 وخمالفة ،مجاعباإل،  وآبائهمجدادواأل همأوالد وخوة العم مع واحد من اإلال يرث: ويف املستند

  غري ، خ العم مع ابن األكيونس يف تشري



٣٢٧

  .قادح فيه

  . لمام ذا الصددكسائر إىل 

قرب  وقاعدة األاعمجاإل إىل ضافة باإل،هذه الطبقة مع وجود الطبقة السابقة إرث عدمى علويدل 

  :  مجلة من الرواياتى،اليت عليها النص والفتو

  . ك من أخيكب  أوىلكوابن ابن، ك من ابن ابنكب  أوىلكابن: ناسيكصحيحة بريد الك

 ك من أخيكب  أوىلكبي ألك وأخو،كبي ألك من أخيكب  أوىلكمأ وكبي ألكوأخو: قال

  . كمأل

  . كبي ألكخيأن ابن  مكب  أوىلكمأ وكبي ألكخيأوابن : قال

  . ك من عمكب  أوىلكبي ألكوابن أخي: قال

  .  من أبيهك أخي أبيك من عمكب مه أوىلأ من أبيه وك أخو أبيكوعم: قال

  . مه ألك أخو أبيك من عمكب أوىلوأمه  من أبيه ك أخو أبيكوعم: قال

  . بيه ألكخي أبيأ ك من ابن عمكب مه أوىلأ من أبيه وك أخي أبيكوابن عم: قال

  . )١(مه ألك أخي أبيك من ابن عمكب  من أبيه أوىلك أخي أبيكوابن عم: قال

                                                

 الباب ٥٠٧ ص والقسم الثاين يف،١ ح١٣ الباب ٥٠٢ ص١٧ج:  منه يف الوسائلاألول القسم ىورو. ١ ح٧٦ ص٧ج: الكايف )١(

. ١ ح٤



٣٢٨

 خوة وحدها من اإلاألماملتقرب بى عل وحده األبأولوية املتقرب ب: أقول(: قال يف الوسائل

  . )احلجب عىنويف غريهم مب، زيادة املرياث عىنمب همأوالد واألعمامو

  . أيضاً يف الطبقة السابقة ويأيت كرنا بعض ذلكوقد ذ، مجاع للنص واإلكوذل: أقول

اخلال : قال ،)عليه السالم(وأيب جعفر  )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، ويف صحيحة أيب بصري

 بعضهم رحاموأولوا األ: يقول تعاىل وكاهللا تبارن إ ،ن معهما أحد يرث غريهمكمل ي إذا واخلالة يرثان

  . )٢()١(تاب اهللاكببعض يف  أوىل

 وجداً وأخاً  عماً وخاالًكتر فإن ، عماً وجداً فاملال للجدكومن تر :)عليه السالم(ويف الرضوي 

  . )٣(خ واجلد وسقط العم واخلالفاملال بني األ

  . )٤(وارث له اخلال وارث من ال: قال ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، يلاوعن الغو

ليس للعم مع ولد : مكخربين عن قولأ سألين الرشيد: قال ،)معليه السال(ى وعن أيب احلسن موس

  . )٥(الصلب مرياث

  . غريها من الرواياتإىل 

 وهم ،ل أحدكومن ولده امليت به من ، ضرورة معلومية أولوية من ولد امليت: وقال يف اجلواهر

  اليت  األوىلسفلوا أهل الطبقة اآلباء وإن 

                                                

.٦اآلية : سورة األحزاب، و٧٥اآلية : سورة األنفال )١(

: الفروع، ١ ح١ الباب ٥٠٣ ص١٧ج: والوسائل.  ٨٣ ح٧١ ص٢ج: تفسري العياشي، ٦ ح٥ الباب ٥٠٩ ص١٧ج: وسائلال )٢(

. ٢ ح١١٩ ص٧ج

. ١ ح١ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(

. ٣ ح١ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٤(

. ٢ حيل ذ١ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٥(



٣٢٩

هم أوالد وخوةومن ولده أبوه امليت وهم اإل، لد أب امليتمث من بعدهم من و، هي عمود النسب

مث من بعدهم من ،  أهل الطبقة الثانية بعضها من العمود وبعضها من حاشية النسب،علواجداد وإن واأل

ويترتبون فيما ،  أهل الطبقة الثالثة الذين مجيعهم يف حاشية النسبخوال واألاألعماموهم ، جداداأل ولده

  . همأوالد وخوة واإلجدادترتب األكبينهم 

 أن ماك، ذاك من عم جد امليت وخاله وهمها أوىلو،  به من عم أبيه وخالهفعم امليت وخاله أوىل

ببعض يف   بعضهم أوىلرحاماأل أويل فإن ،خ من ابن األخ أوىلواأل، عداألب من اجلد  أوىلدىناجلد األ

  .  يف النصوصكتفسريها بذلما تقدم ك، عداألبقرب منهم مينع األ، أي )١(تاب اهللاك

ببعض   بعضهم أوىلرحاموأولوا األ: يف قوله اهللا ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، مثل رواية زرارة

جعفر  أبو مث قال، به رمحاً أوىلإليه أقرم  ألن ، باملرياث من بعضبعضهم أوىلن إ :)٢(تاب اهللاكيف 

خوته إامليت من  إىل  أقرباألمس ألي، أخوه أو مهأيه إل بامليت وأقرم أيهم أوىل :)عليه السالم(

   .)٣(هأخواتو

  . روها يف باب العول والتعصيبكغريها من النصوص اليت ذ إىل

 ذاك، مأمن ، أو من أب أو ،انكبوين أل املال من كانفرد يرث  إذا العمة أو فالعم، انكيف كو

ورثوا املال  ـ اأحدمهمن ، أو ويناألبمن ل كان الك ـ أي ثالثة من جهة واحدة أو ان اثننيكإذا 

  . بالسوية

  يف سواء ، نينثير مثل حظ األك للذ،ناثاً ورثوا بالتفاضلإوراً وكانوا ذك وإذا

                                                

.٦اآلية : ، وسورة األحزاب٧٥اآلية : مقتبس من سورة األنفال )١(

.٦اآلية : ، وسورة األحزاب٧٥اآلية : سورة األنفال )٢(

. ٧٢ ص٢ج: تفسري العياشي، ١١ ح٨ الباب ٤٣٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٣٣٠

ال  بكل ذلك، ىعلولو األ جده أو عم أب امليت، أو مهأل، أو بيهأال، أو بويه عم امليت ألكذليف 

التفاضل ترجيح  إذ ،ولدليل التساوي،  القرابةدلةأل عليه مجاعبعضهم اإلى بل ادع، ال إشكال وخالف

  : ولبعض الروايات، انوا خمتلفاًكنثى إذا ر ضعف األكولدليل للذ ،انوا قسماً واحداًك ذا إيف ما ،بالمرجح

للعم الثلثان : قال، يف عم وعمة قال ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، رواه سلمة بن حرز مثل ما

  . )١(يثاحلد وللعمة الثلث

 وعماً  وخالةً خاالًكفيمن تر: قالنه إ ،)عليهما السالم(عن جعفر بن حممد ، سالموعن دعائم اإل

 يرث كذلكو، نينثير مثل حظ األكوللعم والعمة الثلثان للذ، فللخال واخلالة الثلث بينهما سواء، وعمةً

  . )٢(تسببوا بأسباموماتوا ن إ همؤبناأ

فللخال واخلالة الثلث بينهما ، عماً وعمةً، أو  وخالةً خاالًكترن إ :الق )عليه السالم(والرضوي 

  . )٣(نينثير مثل حظ األكللذ، بقي فللعم والعمة وما، بالسوية

ر ضعفه للروايات كون للذكينثى أن ر واألكالقاعدة يف اجتماع الذى مقتض أن  إىلهذا مضافاً

وليس املقام منه ، التساويى علدل   باستثناء ما،م بعضهاما تقدك، واليت يف مجلة منها التعليل، ثريةكال

  . اًإمجاعنصاً و

بيه من  ألإخوةانوا ك بأن ،األمامليت ب إىل ان التقرب منهمك إذا  والعماتاألعماملفوا يف ختا نعم

  . مهأ

  ، مانوا مجيعاً ألكإذا  (يقسم بينهم بالتفاضل) كذلكو(: قال يف املستند

                                                

. ١٠ ح٣٢٦ ص٩ج: التهذيب، ٩ ح٢ الباب ٥٠٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٣ ح٢ الباب ١٦٤ ص٣ج: ك الوسائلمستدر )٢(

. ٤ ح٢ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(



٣٣١

، يةاإلمام إمجاعمدعياً عليه ،  والصدوق والنهاية والشرائع والنافع والغنيةوفاقاً للفضل واملفيد

  . تسامهم بالسويةقفقالوا با، وخالفاً للفاضل والشهيدين وبعض آخر

  . أعرف فيه خالفاً ال: فايةكوقال يف ال

  .فايةكمنهم صاحب ال، بل يف الرياض نفي اخلالف عن مجلة: أقول

 إطالقوب، اخلروج يف املقامى علمن دون دليل ، نثىاألى علر كل الذون بروايات تفضياألولاستدل 

ومرسلة امع ، األم والعمات من األعمامون ك مع تعارف ،والرضوي، والدعائم، مةلروايات س

  . ويعضدها شهرة القدماء،املتقدمة

، الةما يف اخلال واخلك ك يقتضي ذلاألموما من كن أ و،ة التسويةكخرون باقتضاء الشرواآل

 ،املصنفك مبا تسمعه ممن ظاهره املخالفة ةوأيدهم يف اجلواهر بترجيح التسوية بالشهرة العظيمة املعتضد

 بل ظاهر الرياض، اليت مل يظهر لنا الفرق بينها وبني املقام، وم متفرقنيكمن القسمة بالسوية يف صورة 

شف اللثام عن الفضل والصدوق كاه يف كان الذي حك وإن ،صرحيه احنصار اخلالف يف غري املتفرقنيأو 

  . ىانته ، القسمة بالتفاوت من غري تفصيل بني اتمعني واملتفرقنيإطالقواملفيد 

بعض  أن وجمرد، ات يف املقامطالقواإل، ات العامةطالق ملا عرف من اإل،األولقرب ن األكل

 وييناألب إىل اتطالقمال انصراف اإلواحت، طالقيوجب تقييد اإل  يقتسمون بالسوية الاألم إىل املنتسبني

  .  فتأمل،وجه له  الاأليبأو 

  . األممن ، أو األبمن ، أو ويناألبان مجيعهم من ك إذا لهكهذا 

  ، األبوبعضهم من ، ويناألبان بعضهم من ك بأن ،انوا متفرقنيك إذا أما



٣٣٢

 مع األيبن أبويين ورث كمل ي وإن ، بسببهاأليبان يف البني أبويين سقط ك فإذا، األموبعضهم من 

  .  بل ظاهرهم عدم اخلالف فيه،رامة وغريهك الذي ادعاه مفتاح المجاع لإلكوذل، ياألم

 ك من عمكب مه أوىلأ من أبيه وك أخو أبيكوعم: وفيها، ناسي املتقدمةكويدل عليه صحيحة ال

  . )١( من أبيهكأخي أبي

  . املفرقنيخوةتقدم يف مسألة اجتماع اإل وسائر ما

 ماك، المهاكيرث  يمأوعم  بويينأان عم ك إذا نعم، ان عم أبويين وعم أيب مل يرث الثاينك فإذا

  .المهاكيرث  يمأوعم  ان عم أيبكأنه إذا 

  : قولنيى علي األم مع  إرث األيبيفيةكويف ، ياألمويين مع  إرث األبيفيةكلفوا يف ختاقد 

من ظاهر املفيد والصدوق يف  يكوهذا هو احمل، اًني مطلقنثير مثل حظ األكما يرثان للذإ: األول

فرقني تقسيمهم ت والعمات مع غري املاألعمامتسوية املتفرقني من  إىل فهم ذهبوا، الفقيه واهلداية والفضل

  . نينثيمثل حظ األ ركللذ

 ويناألبوالباقي للمتقرب ب، أكثران ك إذا والثلث، ن واحداًاكاألم إذا السدس للمتقرب بن إ :الثاين

  . املشهورإليه وهذا هو الذي ذهب ، األبأو 

،  من قاعدة تفضيل الرجالاألم ما تقدم يف تفاضل العم والعمة من إطالقب: وناألولاستدل 

  .  الروايات املتقدمةإطالقو

  ون كي أن بتقريب، اللةكرامة بآية الكمبا يف مفتاح ال: خرونواستدل اآل

                                                

. ١ ح٢٦٨ ص٩ج: التهذيب، ١ ح٤ الباب ٥٠٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٣٣٣

 ختخ واألر األكوذ، حواشي النسب دون عمودهى علب قاران من األكاللة ما كاملراد من ال

ومبوافقة ، عن الغنية يك احملمجاعوباإل، خوةاإلى علورد يف تفسريها مل يقصرها  وما، سبيل املثالى عل

وبرواية ، األوىلذا العم بالطريق كف، تعددن إ احتد والثلثن إ السدس إالّ خن لألكمل ي ألنه إذا ،االعتبار

  .رسلةجممع البيان امل

  . ل نظركويف ال

ون كي ومثله ال، ظهوراً استظهاراً ال إالّ ره ليسكاللة مبا ذكتقريب آية الن إ :األولى علإذ يرد 

  . قياسنه إ :بل يف املستند، حجة

  . ظاهر االستناد أنه  إىلضافةباإل، إمجاع النه إ :الثاينى علو

ولذا قال ، ال دليل غري املشهور يف قبكتوجب صحة القول بذل نها الكل، الشهرة حمققة نعم

وبني فتواه ،  فقطاألم والعمات باألعماماحملقق بالتفاضل مع تقرب ى مل يظهر الفرق بني فتونه إ :اجلواهر

، ويناألب أو لألب وبعضهم لألموالعمات متفرقني بعضهم  األعمامانت كفيما  نثىر واألكباستواء الذ

  . مع تساويهم يف القسمة أكثرالثلث  أو واحداً ي السدساألمق حيث ورث احملق

  .  من االستحسانأكثروليس ب، اعتبار حمضنه إ :الثالثى علو

ر من كوحنن نذ :حيث قال يف أوهلا، خالف املشهور أدلى علمرسلة جممع البيان ن إ :الرابعى علو

اجتمع قرابة  ومىت: قال أن ، إىلعن غريهمأو ) عليهم السالم(ولة عن أهل البيت ق مجلة موجزة منكذل

 األبوالباقي لقرابة ،  الثلث بينهم بالسويةاألمان لقرابة ك مع استوائهم يف الدرج األم مع قرابة األب

  من التفاضل إليه  ملا ذهب ولذا جعلها املستند دليالً، نينثير مثل حظ األكللذ



٣٣٤

  . )١(اط أوىلحتيان االك وإن ،قوىاألهذا القول هو ن إ :وقال

ره جممع البيان كذ ون ماى كعلرامة كيف هامش مفتاح ال) رمحه اهللا(ني األم  السيدإشكالأما 

ياها رواية يف إوعد الفقهاء واحملدثني ) عليهم السالم(فيه بعد تصريح امع بأنه منهم  ماخيفى  فال، رواية

  . فراجع الوسائل واجلواهر وغريمها، تضمنه من الفقرات ل ماك

تنظر يف  أن بعدحيث إنه ، أيضاًولعله ظاهر املختلف ، ردد يف املسألةفاية التكعن ال يكاحملمث إن 

، ياألمغري  إىل  خرب سلمةإطالقوقرب قول املشهور النصراف ، اتب باالقتسام بالتفاضلكمذهب ال

  . فتأمل: قال

،  بالتصاحل والتراضي أوىلاطياالحتان ك وإن ،الصناعة قول غري املشهورى مقتضف، انكيف كو

  . حانه العاملواهللا سب

  

                                                

. ٥اإلرث ح موجبات ١ الباب ٤١٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٣٣٥

  

  ))ال يرث العم األيب مع ابن العم األبويين((

يف إالّ ، قربمن هو أبعد مع األ وال،  ابن عم مع عمال يرثو: قال يف الشرائع ):٤٥مسألة (

  . ب فابن العم أوىلمع عم أل مأب ووهي ابن عم أل، مسألة واحدة

  .  عليه بقسميهمجاعبل اإل، بال خالف فيه بيننا: قال يف اجلواهر

، مجاعصل الثابت باإلهم لألأوالدأحد من  العمة مطلقاً أو  مع العمال يرث: وقال يف املستند

  . احملققمجاعباإل: وقال، ستثناءر االكمث ذ. يةإمجاعيف مسألة واحدة إالّ ، عدلألبقرب  من منع األخبارواأل

بل قيل بتواتر ، فاية واملفاتيح وغريهاك والتنقيح والقواعد الك يف النهاية واللمعة واملسالأيضاًونقله 

  .  هنامجاعنقل اإل

  احملقق مامجاعاإل إىل ضافةويدل عليه باإل، رامة وغريهك مفتاح المجاعاإلى  ادعكذلكو: أقول

 قد  ألنه،األم ولألبله البن العم كفاملال ، مأب ووابن عم أل، ب عماً ألكترفإن  :قال، رواه الصدوق

  . )١(عليهم السالمئمة  باخلرب الصحيح املأثور عن األكوذل، األماللة كو األبة اللك، اللتنيكمجع ال

أميا أقرب ابن  :)عليه السالم(عبد اهللا  أبو قال: قال، عن احلسن بن عمارة، رواه التهذيبان وما

عن أمري ، عورسحاق السبيعي عن احلارث األإ أبو حدثنا: قلت:  قال،بعم أل، أو مأب وعم أل

: قال، قرب من بين العالت أاألمأعيان بين : ان يقولكنه إ ،)عليه السالم(أيب طالب علي بن نني املؤم

أخو  )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أبا عبد اهللان إ ،جئت ا من عني صافية: مث قال، جالساًى فاستو

  . )٢(مهأبيه وأيب طالب أل

   ال يرثالعباس  أن وهي، الم تقيةكر بقية الك مل يذاإلمامن أكو: أقول

                                                

. ١٦ ح٢١٢ ص٤ج: الفقيه، ٥ ح٥ الباب ٥٠٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١١ ح٣٢٦ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح٥ الباب ٥٠٨ ص١٧ج: ل الشيعةوسائ )٢(



٣٣٦

  .ويناألب ليس من  ألنه،)صلى اهللا عليه وآله(الرسول 

 ي علىعلالنص  ألن ،اًإطالقن مورد االحتمال كال فالعباس مل يإو، قناع لإلكذل أن ىخيف وال

يقبل أن ) صلى اهللا عليه وآله(وقد قال له الرسول ، )عليها السالم( لفاطمة اإلرثو، )عليه السالم(

ت أن :)عليه السالم(له  )صلى اهللا عليه وآله(ولذا قال ، )عليه السالم( ي علنه امتنع وقبلهاكل، هوصيت

  . سركال أو بالفتح وقاضي ديين، وصيي

 يرثون دون األمأعيان بين : قال، )عليه السالم(عن أمري املؤمنني ، عن احلارث، رواه التهذيب وما

  . )١(بين العالت

 أحق باملرياث من بين األمأعيان بين : قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(نيب عن ال، الفقيهى ورو

  . )٢(العالت

 وابن عم  خاالًكذا لو تركو، فالعم أويل  عمه وابن خالهكتر إذا ذاكو :)عليه السالم(والرضوي 

رياث البن العم امل فإن مأب وب وابن عم أل عماً ألكيترإالّ أن ، ابن العم قد نزل ببطن ألن ،فاخلال أوىل

  . )٣(ون املرياث لهكهذا يى علف، األماللة ك واألباللة ك ،اللتنيكابن العم مجع  ألن ،األم ولألب

  . يف املسألةإشكالفال ، هذاى علو

  

  ))موارد اخلالف((

  : وقع اخلالف يف موارد نعم

 إىل ستند واجلواهرفذهب الشهيدان وامل، هلما، أو البن العم، أو حصل التعدد للعم إذا ما: األول

 بالتغيري ذا  قوالًكهنا أن رامة واملستند وغريهمك ومفتاح الكويظهر من املسال، كم بذلكعدم تغري احل

  .كروا اخلالف يف ذلكم ذ أل،السبب

  يفهم العرف  ال إذ ،دلة األإطالقللشهيدين ب واستدل

                                                

. ١٣ ح٣٢٧ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح١٣ الباب ٥٠٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٦٧٥ ح١٩٥ ص٤ج: الفقيه، ٤ ح١٣ الباب ٥٠٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١ ح٥ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(



٣٣٧

  .خصوصاً بعد التعليل، من الروايات املتقدمة خصوصية وحدما

بعد فهم : وفيه، موضعهى علفالالزم االقتصار فيه ، م خمالف للقاعدةكواستدل للمخالف بأن احل

  . جمال لالقتصار  الطالقاإل

ونسب ، اأحدمهيف أو ، البنت للعم والعمةك، نوثية فيهماورية واألكتغريت الذ إذا ما: الثاين

  . ذا يف املستندك، الشيخ إىل تبدل العم إذا اخلالف فيها

هما يف التقرب بالعمومة املمنوعة بابن العم كالعم الشتراكالعمة ن إ (:قالنه إ ن يف اجلواهركل

  . ىانته )كبذل بل لعلها هي أوىل، املزبور

  .قني من االستثناءلياموضع ى علفالالزم االقتصار ،  يف الدليلطالقودليل املانع عدم اإل

وغريمها من عدم  وتبعه الدروس واجلواهرفقول الشيخ ، ن قد عرفت عدم متامية هذا الدليلكل

 إىل ان اجلواهر أظهر تردداً وميالًك وإن ،القاعدةى مقتض الفهماختاو نوثتهماأورما وكالفرق بني ذ

  . عدم املنع يف غري املورد

ون كن ي أجلواز،  يف املمنوعيةكيوجب االشترا  بالسببية الكاالشترا: قول املستند أن ومنه يعلم

  . غري ظاهر الوجه، مكخر فيتغري احلن للمسبب اآلكني مدخلية فيها مبا مل يحد السببأل

  . زوجة أو انضم معهما زوج إذا ما: الثالث

م مع دخول كجيروا احل أن اخلربى علومن عول  يلزم الصدوق واملفيدنه إ :رامةكقال يف مفتاح ال

  . أحد الزوجني

ووجه العدم ، للترجيح يقتضلوجود امل، قأصله يف السابى علالشهيد هنا : كوقال يف املسال

  . اخلروج عن صورة النص

  . الم الشهيدك طالقفهم من اإل ماى ومقتض: أقول



٣٣٨

 أو لو تغري بانضمام الزوج حىتخصوص فرض النص ى علظاهر بعضهم اجلمود : وقال يف اجلواهر

  . كمث تردد يف ذل، صدقضرورة حتقق الى يف هذه الدعو  ماكعليى خيف ال:  بقولهكمث فند ذل، الزوجة

  . ابنه إىل لألببدل العم ، أو بدل العم بابن العم إذا ماك،  تغري املورد باهلبوطذا إما: الرابع

تشمله  ممنوع فالنه إ: وفيه، ن حقيقةباالابن  ىن علباال بصدق األولوعلل : قال يف املستند

  . خباراأل

وابن عباس ورث  )عليه السالم( ي علانكا  إذمثالً،  يف تبديل العمكذلكو، ركما ذكهو : أقول

ابن  فإن ،)عليه السالم( ي عل يف عرضاإلرثان العباس حمروماً من ك ألنه إذا ،قطعاً) عليه السالم( يعل

  . باحلرمان عباس أوىل

 إذا ذاكو، القاعدةى علبل الالزم العمل ، يعلم تقدمي حممد ان العباس مع حممد احلنيفة فالك إذا أما

  .  عباس وحممدان ابنك

وابن ، األب من األبعم ، أي ان هذان يف اجلدك إذا ماك، تغري املورد بالصعود إذا ما: اخلامس

  . الم فيه من الرابعكويظهر ال، ويناألبعم اجلد من 

  : أقوالى عللفوا فيه ختا، وخالة أو انضم معهما خال إذا ما: السادس

وعليه ، عمار بن محزة القمي إىل وهو منسوب، الثاًثأ حرمان ابن العم ومقامسة العم واخلال :)أ(

  . ما يف املستندكن خريأالفاضلني والشهيدين ومجهور املتك احملققني أكثر

  . احملققنيأكثردريس وغريه وإابن  إىل ويف اجلواهر نسبه

  اخلال حيجب  إذ ، لتغري الصورة، بعد عدم مشول دليل االستثناء لهاألصلواستدلوا له ب



٣٣٩

  . اخلال أقرب منه فإن ،اخلال إىل ن التعدي منهكمي لدليل ال،  مل حيجب العم ابن العمفإذا، مابن الع

ويف ابن عم وخال ، يف ابن عم وخالة املال للخالة: يف خرب سلمة )عليه السالم(وقد قال الصادق 

  . )١(املال للخال

  وابن عم خاالًكذا لو تركو، فالعم أوىل  عمه وابن خالهكتر إذا ذاكو :)عليه السالم(والرضوي 

  . )٢(ابن العم قد نزل ببطن ألن ،فاخلال أوىل

 ،للعمة أو املال للعم، عمة أو  ابن خال وعماًكتروإن  :)عليه السالم(عن الصادق ، والدعائم

خوالله لألكفاملال ،  وخاالتأخواالًناثاً وإ أو وراًك بين عم ذكتر وإن ،املرياث إىل ما سبقاأل 

  . )٣(شيء لبين العم  والحدهمأل االت أوواخل

  . طالقتوجب صرف اإل  وزيادة اخلال ال،صورة االستثناء قائمة بعينهان إ :ن فيهكل

فتشمل ، حجب ابن العم للخالى علدليل  ال إذ ،ة اخلال البن العمكالقاعدة مشارى مقتض نعم

  . األيبويسقط العم  ية اخلالاألول دلةاأل

 خصوصاً ،األيب للمناط يف سقوط العم ،القاعدة سقوطهى مقتضان ك، أيضاًأبياً ان اخلال ك إذا نعم

  . والعم من طرف واحد، اللتنيكبعد التعليل بأن ابن العم من ال

  :قرب هو القولاأل أن وذا تبني

  القطب الراوندي ومعني الدين املصري من حرمان إليه  الذي ذهب )ب(

                                                

. ٨ ح٣٢٨ ص٠ج: التهذيب، ٤ح ٥ الباب ٥٠٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ١ ح٥ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(

. ٢ ح٥ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(



٣٤٠

 لوجود ،خيلو من قوة هذا القول الن إ :ولذا قال يف اجلواهر، موجعل املال للخال وابن الع، العم

 فإن ،ابن العم أو حلرمان اخلال يوانتفاء املقتض، وانتفاء املانع عنه، حلرمان العم وهو ابن العم ياملقتض

  . حيجب اخلال فابن العم أوىل العم ال

، لعم وابن العم معاًمن حرمان ا، سديد الدين حممود احلمصي إىل  املنسوب)ج(أما القول 

حسب روايات ، استدل له بأن العم حمجوب بابن العم وإن ،فيه ماخيفى  فال، صاص اخلال باملالختاو

  .األصلوابن العم حمجوب باخلال حسب ، املقام

ما كمل يرث  إذا أما،  مورد االستثناء ألنه،ورث ابن العم إذا منا حيجب العمإابن العم ن إ :فيهإذ 

ان من مورد كاملقام حيث  أن عرفت من ما إىل مضافاً، وجه الحنجاب العم فال، ياره احلمصختا

  .  ثلثاه البن العم وثلثه للخالثالثاًأفاملال بينهما ، حرمان اخلالى علدليل  وال، االستثناء حرم العم

ى عل مل نعثر له إذ ،قول وجه ال أنه والظاهر، صاص املال بابن العمختاو،  حرمان العم واخلال)د(

ساويني من ومانع أحد املت، وابن العم مينع العم،  بأن اخلال مساو للعم يف املرتبةكووجهه املسال، قائل

  . ونا متساوينيكال مل يإو، خرمجيع املرياث مانع لآل

ر له وجهاً أشبه كذ  وما،منا املانع يف العم فقطإو، صلاخلال مشمول لألن إ فيه: أقول

  . باالستحسان

ور املوجب لفهم ك قدم عليه ابن العم للتساوي املذأيضاًان أبياً ك إذا اخلال أن لقاعدةاى مقتض نعم

  . املناط

  ، مجاعمنافاته اإلى ن دعوكمينه إ( :رناه قال يف اجلواهركولذا الذي ذ



٣٤١

  . ىانته ) عن النص فيما لو انفرد ابن العم مع اخلالفضالً

 أقوىالعم  ألن ،األيبمن منعه العم  ل منعه له أوىلب، األيبوين اخلال األبمنع ابن عم  ومنه يعلم

  . وركال االستحسان املذ، والعمدة فهم العرف، ضعفيف باخلال األك منع فكومع ذل

ان رمبا ك وإن ،خال أيب مل مينع أو  وخال،خالة أبوين أو ان ابن خالكلو  أنه الظاهر: السابع

  . شعاراًإ  إالّكليس ذل إذ ، السابقةدلةيستفاد املناط من األ

ولوية املنع يف املقام من املنع يف العم  أل، الظاهر املنع،ميأوعم  ان ابن عم أبويينك إذا :الثامن

  . األيب

 دلة األكشعار تلإر األمغاية  إذ ، مل مينع ابن اخلال العم،يبأان ابن خال أبويين وعم ك إذا :التاسع

  . يةاألول ةدلوهو ليس حبيث يقاوم األ، هنا إىل مكالطراد احل

ان ك، ان أخ أيب وابن أخ أبويينك فإذا، اإلرثخترم ا قاعدة  حىت كمينع أمثال ذل ال: العاشر

  . كغري ذل، إىل ختخ وابن األ واأل،خ وابن األختاأل إىل  بالنسبةكذلكو، خ لألاإلرث

ى علف، هرناك مما ذأكثر واجلواهر واملستند وغريهم قد فصلوا يف بعض املسائل كاملسالمث إن 

  . الطالب مراجعتها

لعدم العلم بتحقق املوضوع يف ، مكبية العم مل جير احلأ أو بوينية ابن العمأ يف كش أنه إذا ىخيف وال

ما يف ك، وابن عم وابن خال، ان عم وخالك أنه إذا ماك، م تابعاً لواقعهكان احلك وإن ،مرتبة التنجيز

  وطي الشبهة واوسي 



٣٤٢

منا إاملانع  أن ماك ،ولةؤمل مينعه من حيث اخل وإن ،من حيث العمومة عم العمأشبه منع ابن ال وما

  . ونه ابن خالك ونه ابن عم الكهو جهة 

هم عليهم من باب قانون أحكامجراء إفالالزم ، يقولون باملنع الذي نراه حيث ال أما عند املذاهب

  . لزاماإل

  . الفاًخر خما مؤالفاً واآلأحدمهان ك ذا إم ماكومنه يعرف ح

  



٣٤٣

  

  ))إرث األخوال واخلاالت((

، أو األممن ، أو األبان من ك سواء ،ذا اخلالةك و،له لهكان املال ك انفرد إذا اخلال ):٤٦مسألة (

  . األما مبرتلة أى علاً وللروايات الداله إمجاع ،ليهماكمن 

 ،ليها خالتيه وموكريف رجل مات وت ،)عليه السالم(جعفر الثاين  أيب عن، مك احلسني بن احلىرو

  . )١(املال بني اخلالتني، تاب اهللاكببعض يف   بعضهم أوىلرحامأولوا األ :)عليه السالم(قال 

يف  )عليه السالم(أمري املؤمنني ى قض: قال ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن حممد بن قيس

  بعضهم أوىلرحاموأولوا األ: اآلية هذه )عليه السالم( أ فقر، رجل ماتت ختاصم يف موىلءخالة جا

  . )٢(تاب اهللاكببعض يف 

اخلال واخلالة : قال ،)عليه السالم(أيب جعفر  أو )عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن أيب بصري

  بعضهم أوىلرحاموأولوا األ :يقول تعاىل وكاهللا تبارن إ ،ن معهما أحد يرث غريهمكمل ي إذا يرثان

  . )٣(تاب اهللاكببعض يف 

العمة ن إ :)عليه السالم( ي علتابكيف ن إ :قال ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن أيب أيوب

  . )٤(احلديث األم واخلالة مبرتلة األبمبرتلة 

لعمة اجيعل  )عليه السالم( ي علانك: قال ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن سليمان بن خالد

  . )٥(األمة  واخلالة مبرتلاألبمبرتلة 

                                                

. ٧ ح١٢٠ ص٧ج: الفروع، ١ ح٣ الباب ٥٠٦ ص١٧ج: الوسائل )١(

. ٤ ح٣٢٩ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح٣ الباب ٥٠٧ ص١٧ج: الوسائل )٢(

. ٧١ ص٢ج: تفسري العياشي، ٦ ح٥ الباب ٥٠٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ٩ ح٣٢٥ ص٩ج: التهذيب، ٦ ح٢ الباب ٥٠٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(

. ١٨ ح٣٢٨ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح٢ الباب ٥٠٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٥(



٣٤٤

  . )١(وارث له اخلال وارث من ال: قال ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب ، يلاوعن الغو

 رسول اهللا ى:  قال،)عليهم السالم(عن آبائه ، )عليه السالم (عن الصادق، سالموعن دعائم اإل

  . )٢(خالة أو ينال مرياث من له عمة أن )صلى اهللا عليه وآله(

ابن العم قد نزل  ألن فاخلال أوىل، عمن اب و خاالًكذا لو تركو :) السالمعليه(والرضوي 

  . )٣(ببطن

 أخواالًناثاً وإوراً وك بين عم ذكتروإن  :)عليه السالم(عن الصادق ، سالموعن دعائم اإل

  . )٤(شيء لبين العم  وال،ن غريهكمل ين إحدهم أل، أو  واخلاالتخوالله لألكفاملال ، وخاالت

  . وغريه،  مما يأيتكغري ذل إىل

ان مجيعهم من قسم ك إذا  قسموا املال بينهم بالسوية،اخلالة من نوع واحد أو ولو تعدد اخلال

  .ليهماك أو األم أو األبمن ، أي واحد

 أو األب وخاالت أخوالى علم مقدمون أما ك، همأوالدى عل امليت مقدمون أخوالوخاالت و

  . ذاكاجلدة وه أو األم أو اجلد

  .  وغريهارحاماأل ات وبعض الروايات وآية أويلمجاع بل اإل،ال خالف وال إشكال بكل ذلك

 أو متعدداً أو المهاك أو من اخلال واخلالة مفرداً نثىر واألكالذ أي ولو اجتمع الصنفان

  قسموا ، ذاكس وهكبالع أو خال وخالتنيك، الفختباال

                                                

. ٣ ح١ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(

. ١ ح٢ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(

. ١ ح٥ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(

. ٢ ح٥ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٤(



٣٤٥

 ويدل عليه مرسلة امع ،لمامكات املتعددة يف اعمج باإل،نثاهمأرهم وكاملال بينهم بالسوية ذ

  . والدعائم )عليه السالم(والرضوي 

 بعد كوذل ،)١( الثلث بينهم بالسويةاألملقرابة فإن  :)عليهم السالم(عن أهل البيت  ،األولففي 

  . احلديث ،رها اخلال واخلالةكذ

  . )٢(فللخال واخلالة الثلث بينهما بالسوية: ويف الثاين

لخال واخلالة فل،  وعماً وعمةً وخالةً خاالًكمن تر يف :)عليه السالم(عن الصادق : ويف الثالث

  . )٣(نينثير مثل حظ األكللذ، وللعم والعمة الثلثان، الثلث بينهما سواء

 أو ويناألبانوا متقربني بك إذا مأ صحابنقل عن بعض األنه إ ، فعن الشيخ يف اخلالفكومع ذل

شاذ مردود نه إ :قال املستند حىتضعف هذا القول خيفى  وال، نثىر ضعف األكتسمونه للذ يقاألبب

  . مجاع واإلخبارباأل

أما إذ ة،ينهم بالسوي قسم املال ب،مها أو األم أو األبمن  أي ،ل واحدكشى علانوا ك إذا ممث إ 

ل ك ،لأليبن أبويين فكمل يوإن  ،ويينلألب الثلث والباقي كثري السدس ولألاألممتفرقني فللواحد انوا ك

  . خبار واألمجاع باإلكذل

 أو  هل هو بالسوية،األيب أو وييناألب يف انقسام الزائد عن الثلث والسدس بني شكالوقع اإل نعم

، نثىر ضعف األكوين للذلألبلة ؤواخلصحاب أن نقل عن بعض األنه إ  فعن الشيخ يف اخلالف،بالتفاضل

  وعن 

                                                

. خوالاأل إرث  يف٢ج: املسالك )١(

. ٣ ح٢ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٢(

. ٣ ح٢ الباب ١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )٣(



٣٤٦

املستفاد من النص واملصرح ن إ :وفيه، األب إىل م املتقربكواستدل له بأنه ح، أيضاً كي ذلالقاض

  . ولة بالسويةؤالتقسيم بني اخل أن  املشهورىبه يف فتو

العمة مبرتلة ن إ :)عليه السالم( ي علتابكيف ن إ :يف خرب أيب أيوب )عليه السالم(قال الصادق 

 إالّ أن ل ذي رحم فهو مبرتلة الرحم الذي جير بهكو، خاألخ مبرتلة  وبنت األ،األم واخلالة مبرتلة ،األب

  . )١(امليت منه فيحجبه إىل  وارث أقربكون هناكي

 لألبمدخلية   ال ألنهالتسويةى  مقتضاألموجهة ، األمولة من جهة ؤاخل إىل  وصلاإلرثف وعليه

  .يف املقام

عيان بين أ :)صلى اهللا عليه وآله(تقدم من قوله  ولة أبويين ماؤان خك إذا األيبسقوط ى علويدل 

  .  أحق باملرياث من بين العالتاألم

  . )٢( أقرب من بين العالتاألمأعيان بين : )عليه السالم( ي علوقول

  . )٣( يرثون دون بين العالتاألمأعيان بين : رواه احلارث يف ما، خراآل )عليه السالم(وقوله 

ولة من ؤ ويف سقوط اخل،ن يف التقسيم بالسويةخريأاملت يأخر بعض متإشكالف(: ولذا قال اجلواهر

  .وعلله رهكما ذكوهو ، )يف غري حمله، األم واألبولة من ؤمع عدم اخلاألب إالّ 

، )٤(ايةفكما صرح به يف الك جداً إشكالفاملسألة حمل ( :المكفقول املستند بعد تفصيل يف ال

اط حتيواال، يح قول القاضي بقاعدة تفضيل الرجاليبعد ترج بل ال، )٥(أيضاًويظهر من بعض مشاخينا 

  . غري ظاهر الوجه، )٦()ل حالكباملصاحلة أحسن يف 

                                                

. ٩ ح٣٢٥ ص٩ج: التهذيب، ٦ ح٢ الباب ٥٠٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٦٧٥ ح١٩٩ ص٤ج: الفقيه، ٤ ح١٣ الباب ٥٠٣ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١٣ ح٣٢٧ ص٩ج: التهذيب، ٢ ح١٣ الباب ٥٠٢ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

  .٣٠١ص: كفاية األحكام )٤(

٣٦٠ ص٢ج: انظر الرياض )٥(

.٣٣٠ ص١٩ج: مستند الشيعة )٦(



٣٤٧

 ما تقدم من عدمك ،عمة أو عم، أو خالة أو ان خالك إذا ولةؤ اخلأوالد شيء من ال يرثمث إنه 

،  املتقدممجاعاإل كذلى عل ويدل ،األوالد لتأخر درجة كوذل، أيضاً أحدهمان ك إذا  العمومةإرث أوالد

  . قربيةورواية سلمة والرضوي والدعائم وقاعدة األ

  



٣٤٨

  

  

  ))األعمام واألخوال معاً((

ان جلهة ك، أكثر أو ل طرفكان ك واحداً ،ولتهؤاجتمع عمومة امليت وخ إذا ):٤٧مسألة (

  .ما هو املشهورك أكثر أو انك واحداً ،العمومة الثلثان وجلهة اخلئولة الثلث

  .كتواترها يف ذل أو  الستفاضة النصوص،هر شهرة عظيمةبل يف اجلوا

 اخلالة السدس أو للخال أن يدري واملصري وظاهر املفيد وسالر منكبن زهرة والاخالفاً ملا عن 

ون الباقي رداً كي حىتالعم ، أو بل يف الروضة والرياض، للعمة النصفن أ و،تعددن إ  والثلث،احتدن إ

  . ملخصاًى انته ،األببة خصوص قراى عل أو عليهم أمجع

  .وركم املذكاحلى عل مجاعبل عن السيد يف املسائل الناصرية اإل: أقول

  : املشهور متواتر الرواياتى علويدل 

 : فقال يل،عن شيء من الفرائض )عليه السالم(عبد اهللا  أبا سألت:  قال،بصري أبو رواه مثل ما

عليه السالم( ي علتابك كأخرج ل أال(ي علابتك:  فقلت )فقال،مل يدرس )عليه السالم : ن إ

 ، عمه وخالهكرجل مات وتر:  فيهوإذاتاب جليل ك فإذافأخرجه ، يدرس ال )عليه السالم( ي علتابك

  . )١(للعم الثلثان وللخال الثلث :)عليه السالم(فقال 

 يعين للعمة ،الثلث والثلثان:  قال،يف عمة وخالة ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، وعن أيب مرمي

  . )٢(وللخالة الثلث، الثلثان

للعمة الثلثان :  قال، عمته وخالتهكيف رجل تر ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، وعن أيب بصري

  . )٣(وللخالة الثلث

                                                

. ١ ح١١٩ ص٧ج: الفروع، ١ ح٢ الباب ٥٠٤ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٤ ح١١٩ ص٧ج: الفروع، ٢ ح٢ الباب ٥٠٥ ص١٧ج: ةوسائل الشيع )٢(

. ٥ ح١١٩ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٢ الباب ٥٠٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٣٤٩

 اجتمعت العمة واخلالة فللعمة الثلثان فإذا :)عليه السالم(عن الصادق ، ويف رواية حممد بن مسلم

  . )١(وللخالة الثلث

،  عمته وخالتهك وترك هلؤامرن إ :قال )عليه السالم(عن الباقر ، عن رجل، وعن أيب املعزا

  .)٢(وللخالة الثلث، فللعمة الثلثان

  . ثريةكحاديث الغريها من األإىل 

اللة كولة مرتلة ؤاخل، اللتنيكولة والعمومة مرتلة الؤم نزلوا اخل فإ،خرأما من تقدم منهم القول اآل

 ،ومع التعدد الثلث، ولة مع الوحدة السدسؤللخ أنه  إىل فذهبوا،األباللة كوالعمومة مرتلة ، ماأل

  وثبوت التعدد والنصف مع عدمه، والثلثني بالفرض مع عدمه،ركوالباقي للعمومة بالقرابة مع وجود الذ

وقد اعترف غري واحد  ،ما تقدم من اخلالفى  علالعمة بناًء أو العمومةى عل أو عيماجلى رد عل ييالباقو

خصوصاً بعد ،  دليلكن ليس يف ذلكل، اللةك بالكولعلهم نظروا ذل، حجةى علثر هلم عبأنه مل ي

 حىت من دون داٍع، االجتهاد يف مقابلة النصكبأنه :  ولذا قال اجلواهر،الروايات املتقدمة وغريها

  . االعتبار

انوا كولو ، نينثير مثل حظ األك بينهم للذ جمتمعني فاملالخوالان األك فإن :الشرائع قالمث إن 

 والباقي ملن ، بينهم بالسويةأكثران كن إ  وثلثه،ان واحداًكن إ  سدس الثلثاألممتفرقني فلمن تقرب ب

  . األم واألبيتقرب ب

  . )أيضاًبالسوية  األم واألبوالباقي يقسم بني املتقرب ب(: وقال يف اجلواهر

                                                

. ٦ ح١٢٠ ص٧ج: الفروع، ٣ ح٢ الباب ٥٠٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٨ ح١٢٠ ص٧ج: الفروع، ٥ ح٢ الباب ٥٠٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(



٣٥٠

ر كوين يقسمون املال للذاألب قالوا بأن املتقرب بصحاباألالقاضي وبعض  أن قد تقدم: أقول

الشهرة  إىل ضافة باإل،ولة بالسوية وغريهاؤوحيث قد تقدم رواية امع يف تقسيم اخل، نثىضعف األ

  . خرجمال للقول اآل فال، ى املدعمجاعواإل العظيمة

 إذا وبالتساوي، نوثةة واألوركانوا خمتلفني بالذك إذا  يقتسمون ثلثيهم بالتفاضلمث إن األعمام

  . التساوي أو  بالتفاضلاألم من األعماموقد تقدم اخلالف يف قسمة ، انوا متساوينيك

  



٣٥١

  

  ))األعمام واألخوال الثمانية((

 وعمتها األم وعمته وخاله وخالته وعم األبولو اجتمع عم (: قال يف الشرائع ):٤٨مسألة (

 ، الثلثاناألبوملن تقرب ب،  الثلث بينهم بالسويةاألمن يتقرب بان ملك: قال يف النهاية، وخاهلا وخالتها

ون كفي، نينثير مثل حظ األكللذ وثلثامها بني العم والعمة بينهما،  وخالته بينهما بالسويةاألبثلثها خلال 

مث تضرا يف ثالثة ، وثالثنيستة ة يف تسعة تصري أربع فتضرب ،الفريقنيى علسر كأصل الفريضة ثالثة ين

  . ىانته )فتصري مائة ومثانية

  : منيكواملسألة ذات ح

  . ثالثاًأالتقسيم بني املتقربني : األول

  .وركالنحو املذى علل متقرب نصيبه كتقسيم : الثاين

ليهما كن يف كل،  واملستند واجلواهر وغريهايضاح واإلكما يف املسالك ،نامني مشهوركال احلكو

  . احتمال اخلالف

 امعم ولأل،الثلث يقسمونه بالسوية، ةربعولة األؤجيعل للخ أن كل يف املسالمفاحت: األولأما يف 

  . ثالثاًأ وعمته األبوثلثامها لعم ، عمتها بالسويةو األمثلثهما لعم ، الثلثني

ثلث الثلث الذي ى يعط أن :عفرائض يكل احملقق نصري الدين الطوسي يف حمفاحتم: وأما يف الثاين

 ينقسم بينهم األعماموسهم ، كذلكوثلثاه لعمها وعمتها ، التها سوية خلاهلا وخاألمللمتقرب ب

ة أربعهذا من ى علوتصح املسألة ، مذهب معني الدين املصريى عل جدادمسألة األكفهي ، املشهورك

  : ذاكومخسني واجلدول ه



٣٥٢

  

  

  عبد اهللا  

    أمه  أبوه

  خالتها  خاهلا  عمتها  عمها  خالته  خاله  عمته  عمه

  ٩  ٩  ٩  ٩  ١٢  ١٢  ١٦  ٣٢  :املشهور

  ٩  ٩  ١٢  ١٢  ٩  ٩  ١٦  ٣٢  :املسالك

  ٦  ٦  ١٢  ١٢  ١٢  ١٢  ١٦  ٣٢  :الطوسي

  

  : فقد استدلوا، أما املشهور

  . األم نصيب  ألنه هو الثلثاألم إىل ة املتقربنيربعبأن نصيب األ: أ

ى علدليل   التسوية حيث الصالة وأل،ل يف التقرب اك الك ويقسم بينهم بالسوية الشترا:ب

  . تفاضلال

  . األب نصيب  ألنه، هو الثلثاناألب إىل ة املتقربنيربعونصيب األ: ج

  . ولة الثلثؤ النص بأن للخطالق إل، وخالتهاألبثلثهما خلال و :د

  . التفاضلى علدليل   وال،كذلك املوجب للتقسيم األميقسم بينهم بالسوية للتقرب بو :هـ 



٣٥٣

  .  فلهما الثلثاناألب يتقربان بما أل وثلثا الثلثني بني العم والعمة:و

  . العم والعمة يقسمان املال بالتفاضل أن ىعلدل   ماطالق والتقسيم بينهما بالتفاضل إل:ز

 ،ة الثلثانربع األعمام ولأل،ة الثلث بالسويةربع األخوال فقد استدل له بأن لأل،كوأما املسال

فلهما الثلث من  األمما من جهة  ألها بالسوية وعمتاألممث ثلث الثلثني لعم ، خوال واألاألعماملنصوص 

، ووجه التسوية يف عمها وعمتها، األبما من جهة  ألثالثاًأ وعمته األبوثلثا الثلثني لعم ، الثلثني

  . نثىر ضعف األكلقاعدة للذ، ووجه التفاضل يف عمه وعمته، كلقاعدة التساوي يف االشترا

ثالثاً أ األميقسم ثلث  أن بأن الالزم، األمة املرتبطة بربعاألىل  إبالنسبة فقد استدل له، وأما الطوسي

 طالقإل، خلاهلا وخالتها بالسويةالثلث وثلث ، فثلثا الثلث لعمها وعمتها بالسوية، األب يحنو ثلث

ل من العم واخلال يقسم بالسوية لقاعدة كمث نصيب ، خوال واألاألعمامثالثاً بني أالنصوص بالقسمة 

  . التساوي

بالنصوص يف ،  وعمتها مع عم امليت وعمتهاألمأجاب املشهور عن هذين القولني مبنع مماثلة عم و

 يرث األبقرابة حيث إن و،  امليتأعمامم يصدق عليهم  فإ، وعمتهاألبخبالف عم ، األول ال الثاين

، التساويفنصيبهما ب  خبالف خاله وخالته،بيه التفاضلر يف العم والعمة ألاألمان ك، األبنصيب 

  .  فنصيبهم بالتساوياألم أخوال وأعمامو

انت جهة قرابتهم كو اجتمع هؤالء إذا والظاهر تقييد عبارة املصنف مبا(: اجلواهر قالمث إن 

  الف القسمة مع فرض ختاال فال ريب يف إو، متحدة



٣٥٤

 أو ون للعمةكفي،  يف قولأيضاً األمبل و، األبواخلالة من  وجهة اخلال، الف جهة العم والعمةختا

 من ثلثي أيضاً ك ذلاألماخلالة من  أو وللخال، خروالباقي لآل،  السدس من ثلثي الثلثنياألمالعم من قبل 

  . ىانته )األمذا يف كو، خرالثلثني والباقي لآل

  . رابعاً يف املسألةان قول اجلواهر قوالًك، املشهوركان مطلقاً كاحملقق لو  أن  يعرفكوبذل

  . خامساً قوالًكل وأحدث بذلك أشأيضاًاملستند  أن ماك

 التصاحل يف مورد اطياالحتوطريق ،  الثمانية ذات أقوال متعددةجداداملسألة يف األكفاملسألة هنا 

  . اخلالف

  



٣٥٥

  

  ))أعمام امليت وأخواله أحق من أعمام وأخوال أبيه((

، نزلوا وإن همأوالدولته وخاالته وؤخو، نزلوا وإن همأوالدعمومة امليت وعماته و ):٤٩مسألة (

 وعماا األموأحق من عمومة ، همأوالدلته وخاالته وو وعماته وخؤاألبأحق باملرياث من عمومة 

ولة للميت ؤوبعد عدم العمومة واخل، ولته أقربؤعمومة امليت وخ ألن ،همأوالدولتها وخاالا وؤوخ

  ،هم مقامهمأوالدقام 

 ،بوينياًأوعم أبيه ، مياًأ أو  أبياًعم للميت مثالًان الك وإن ،كل ذلك يف ال خالف وإشكالبال 

  . ذاكوه

بعض التقريبات ى عل أيضاً بل وعقالً، اًإمجاع وتاباً وسنةًك، عداألبقرب مينع األ أن ومن الواضح

  . ل ذي رحم مبرتلة الرحم الذي جير بهك بعموم أيضاًويستدل له ، تابكاملتقدمة يف أول ال

 بعيد عن امليت األمابنة خالة  ألن ،أنه لتساوي الرتبةكو،  وابنة اخلالةاألم عمة كوعن احلسن تشري

  .األم أب أختذا كو .بثالث

 كذلى علل كاملستند أش أن ماك، ولذا جعله اجلواهر واضح البطالن، املعيار العرفن إ :ن فيهكل

 األم أو األبة لته عن عموموولوية عمومة امليت وخؤأمنا حيسن يف إقربية بأن االحتجاج حبديث األ

  . ذاكلتهما وهوعن عمومة اجلد واجلدة وخؤ ولتهماؤ وخاألم أو األبولوية عمومة أف، لتهماووخؤ

فمحل ، لتهماوخؤ أو مهأ أو لته من عمومة أبيهو عمومة امليت وخؤأوالدولوية أى علأما داللته 

بل املعلوم ظاهراً ،  غري معلومباأل أقرب من عم ون ابن ابن العم مثالًك فإن ،قربية مطلقاًملنع األ، نظر

أقربية ابن ابن ى علم شيء منهما كحي وال، اللغة أو قربية هنا العرفون املرجع يف معرفة األك ل،خالفه

  . العم



٣٥٦

 فإن ،شكالعدم استقامة اإلى خيف وال، ل ذي رحمكوهو عموم ، الدليل الثاينى علل كمث أش

قهاء وهم أدق ذهناً وأوسع اطالعاً من باقي العرف مل  الفىولذا تر، قربيةون يف األكيش العرف ال

  . كوا يف ذلكيش

 ، وعماً وعمةً وخالةً خاالًكمن تر يف: يف رواية الدعائم )عليه السالم(ويؤيده قول الصادق 

 هماؤبنأ يرث كذلكو، نينثير مثل حظ األكللذ والعم والعمة الثلثان، فللخال واخلالة الثلث بينهما سواء

  . )١( وتسببوا بأسبامماتوان إ

س ألي ،يرث املال يهماأف، خ وعمأان للميت حفيد ك إذا  مبا)رمحه اهللا(المه كنقض  إىل ضافةباإل

  . المه هنا يأيت يف احلفيدك أن  مع،احلفيد

ن إ :)عليه السالم( ي علتابكيف ن إ :قال ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، أيوب أبو ىوقد رو

ل ذي رحم فهو مبرتلة الرحم كو:  قالخخ مبرتلة األوبنت األ، األمواخلالة مبرتلة ، ألباالعمة مبرتلة 

  . )٢(امليت منه فيحجبه إىل ون وارث أقربكي إالّ أن الذي جير به

 واخلالة ،األبجيعل العمة مبرتلة  )عليه السالم( ي علانك :)عليه السالم(عنه ، ويف رواية سليمان

  . )٣(احلديث خاألمبرتلة خ ألوابن ا، األممبرتلة 

بين عم وبنات عم وعم أب وعمتني ملن  إالّ رجل ومل خيلف  إيلىأوص: رواه اخلراساين أما ما

  . )٤(أهل العصبة وبنوا العم وارثون :)عليه السالم(تب ك ف،املرياث

                                                

  . ٣ ح٢اب  الب١٦٤ ص٣ج: مستدرك الوسائل )١(

. ٩ ح٣٢٥ ص٩ج: التهذيب، ٦ ح٢ الباب ٥٠٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٢(

. ١٠ ح٣٢٦ ص٩ج: التهذيب، ٧ ح٢ الباب ٥٠٦ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(

. ١٧ ح٣٢٧ ص٩ج: التهذيب، ٣ ح٥ الباب ٥٠٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٤(



٣٥٧

  . ما محله الشيخك، تقية أنه فالظاهر

ومها ، ون بين العم وارثني مع العمتنيكيف يك: أنه قالك، اركناإلى علياه إأما محل الوسائل 

  . خالف املنساقنه إ : ففيه،أقرب منهم

قام مقامهم ، نزلوا وإن همأوالدلته وخاالته وو عدم عمومة امليت وعماته وخؤفإذا، انكيف كو

 ،نزلوا وإن همأوالدولتها وخاالا وؤمه وعماا وخأوعمومة ، ولته وخاالتهؤ وعماته وخاألبعمومة 

م اجلدة أالم يف أب اجلد وجده وكذا الكوه، احلفيدى علل ابن مقدم ك و،نباالى علم مقدم أب وأل كو

 بل أرسلوه ،كل ذلك يف ال خالف وإشكالبال ، من البطن السابق نزل أوىل وإن ل بطنكف، وجدا

  . ارسال املسلمات

اجتمع مع العم الثلث  إذا من التصريح بأن البن اخلال يعلوجه النظر فيما عن أيب  ومنه يعلم

  . وللعم الثلثني

، )١()وقد عرفت فساده فيما تقدم، ولة صنفانؤالعمومة واخل أن ىعلولعله بناًء (: قال يف اجلواهر

  . واهللا العامل

  

                                                

  .١٨٩ ص٣٩ج: جواهر الكالم )١(



٣٥٨

  

  ))إرث أوالد العمومة((

 هلم ملألفبنوا العم ،  العمومة املتفرقني يأخذون نصيب آبائهمأوالد: قال يف الشرائع ):٥٠مسألة (

  . ان هلم الثلثك لألمانوا بين عمني ك ولو ،السدس

  .ناثاًإوراً وكانوا ذكولو ، ويقسم هلم بالسوية: أقول

ل ذي رحم كو: )عليه السالم( ي علعن، فلما سبق من رواية أيب أيوب أخذهم نصيب آبائهمأما 

  . )١(فيحجبهامليت منه  إىل ون وارث أقربكي إالّ أن ،به فهو مبرتلة الرحم الذي جير

ان ك نإ ىعلدل   ماخوةوقد تقدم يف اإل، األمم يرثون من جهة أن املفروض وأما التساوي فأل

ر مثل كالتفاضل املستفاد من قاعدة الذى عل يتقدم التساوي كوبذل، ان التساوي بني الورثةكمن جهتها 

  . نينثيحظ األ

  .  البقيةلأليب وكي ذللألمن  أفلما تقدم من،  الثلثكثرللواحد السدس ولأل أن ماأو

 )عليه السالم(لف أمري املؤمنني ختا: قال ،)عليه السالم( عن أيب عبد اهللا ،ويف صحيحة ابن سنان

عليه ( ي علفقال، وله ذو قرابة ال يرثون، وعثمان بن عفان يف الرجل ميوت وليس له عصبة يرثونه

ان عثمان جيعل يف ك و،)٢(ببعض  بعضهم أوىلحامرولوا األأو: تعاىلمرياثه هلم يقول اهللا : )السالم

  . )٣(بيت مال املسلمني

 ،ولولد العم الثلثني، لولد العمة الثلثإطالق أن عن الفضل والصدوق من  ما أن ومبا تقدم يظهر

  . ان بانتساب أبكأراد ما  إالّ إذا ،حمل نظر

                                                

. ٩ ح٣٢٥ ص٩ج: التهذيب، ٦ ح٢ الباب ٥٠٥ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(

. ٧٥اآلية : سورة األنفال )٢(

. ١٤ ح٣٢٧ ص٩ج: التهذيب، ١ ح٥ الباب ٥٠٨ ص١٧ج: وسائل الشيعة )٣(



٣٥٩

  . )األم ولألبالعمات ، أو العمومة، أو والباقي لبين العم(: فقد قال الشرائع، انكيف كو

، األباتصاله بواسطة  ألن ،نينثير مثل حظ األكوللذ، انهك ماأليبن أبويين قام ك مل يوإذا: أقول

  .نينثير مثل حظ األكفيشمله دليل للذ

ان له ك فإذا، من عم واحد أو ،من عمتني مثالً نثىر واألكون الذكي أن  بنيكفرق يف ذل وال

 ،أنثىر وكي ولدان ذماألان لعم ك فإذا، وييناألب باأليبسقط ، بويينأ أيب وعم مي وعمأ ثالث عم أعمام

، ثالثاًأن الثلثان بينهما خريولآل، ولني الثلث بينهما بالسويةان لألك ،أنثىر وكويين ولدان ذاألبولعم 

  .ةأربعنثاه وأل ويين مثانيةاألبر من كوللذ، ي ثالثةاألمل من كفمن مثانية عشر ل

واثنان منهما من عمني ، مينيأ اثنان منهما من عمني ،ة من عمأربع األوالدل واحد من كان كولو 

  . انهك ماأليببويين قام أن ك مل يوإذا، أيضاً كذلكم كان احلك، بوينيأ

خر ول الثلثان ولآلفلأل، مثل بابن عم وابنة عم آخر أن بعد) بال خالف أجده فيه(: ويف اجلواهر

  . الثلث

  

  ))اخلؤولةإرث أوالد ((

 ،ان له السدسكان واحداً كن إ لألمولة  اخلؤأوالد ف،ولةؤذا البحث يف بين اخلكو: مث قال الشرائع

،  مقامهاأليبن قام كمل ي وإن ،انكن إ ويينلألبولة ؤاخل والد والباقي أل،ان هلم الثلثك أكثران كوإن 

  . خالة أو  خالأوالدوا انكسواء ، األمم يتقربون من جهة  ألوالتقسيم مطلقاً بالسوية

وقد تقدم رواية ،  اخلال الثلثوالدوأل،  العم الثلثانوالدفأل،  خالأوالد عم وأوالدولو اجتمع 

ر كللذ:  قال،يف ابن عم وابن خال: قال أنه يف حديث ،)عليه السالم(عن أيب عبد اهللا ، سلمة بن حمرز

  .)١(نينثيمثل حظ األ

  واملراد 

                                                

. ١٨ ح٣٢٨ ص٩ج: التهذيب، ٤ ح٥ الباب ٥٠٩ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



٣٦٠

اخلالة اليت يرتل ابنها  نثىوباأل، ر العم الذي يرتل ابن العم مرتلتهكمن الذ هما يف املستند وغريك

  . مرتلتها

 األمويأخذ ولد طرف ،  الثلثني)أكثر أو  واحداً،عمةً أو عماً( األبفيأخذ ولد طرف ، هذاى علو

، خالةأو   خالأوالدان كسواء ، األم طرف أوالد ى ويتساو، الثلث)أكثر أو  واحداً،خالةً أو خاالً(

، وركة ذأربعانت اخلالة خلفت ك فإذا، رثهم بقدر نصيب آبائهمإن مع مالحظة كل، أنثى أو راًكذ

ولبنت اخلالة ، ة نصف الثلثربع اخلال األوالدفأل، قسم الثلث بني اخلال واخلالة نصفني، أنثىواخلال 

ة ربع األاألوالدل ولد من كول، ةبعأران لبنت اخلالة ك، ان الثلث مثانية مثالًك فإذا، الواحدة نصف الثلث

  . ل واحدكشى عل من طرف اخلال واخلالة األوالدان ك إذا هذا، للخال واحد

  . وييناألب يسقط باأليبف، األبوبعضهم من ، األماالت من  واخلخوالان بعض األك إذا أما

  . مقامهاأليببويين قام أن ك مل يوإذا

ان هلم ك أكثران ك وإن ،)خوالنصيب األ(ن الثلث ان له السدس مكي واحداً األمان كمث إن 

 أو ويينلألب ،ثلثان أو سداسهأمخسة ، أي خوالبقي من ثلث نصيب األ  وما،)خوالنصيب األ(الثلث 

  .خوالله ثلث األكهذا ، خوال من األاأليب

لهم كان ك إذا ماك،  واحداً قسموه بينهم بالسويةالًكانوا شك فإن ، والعماتاألعمام ثلث ىويبق

  .  عمةأوالد أو  عمأوالد

  . هاأوالد وللعمة الثلث يقسم بني ،همأوالدفللعم الثلثان يقسم بني ،  عم وعمةأوالدانوا ك وإذا



٣٦١

العم أي (ي األم والدان ألكو، وييناألب باأليبسقط ، مي وأبويينأ من عم أيب واألوالدان ك وإذا

 )الثلثان، أو مخسة أسداسأي (والباقي ، أكثران كن إ والثلث، ان واحداًكن إ  السدس)لألموالعمة 

  . ن أبويينكمل ياألب إذا ، أو وينلألبالعمة  أو  العموالدأل

،  اخلال الثلث بالسويةوالدان ألك، وعم وعمة،  خال وخالةأوالدان الوارث ك فإذا، انكيف كو

  . واهللا سبحانه العامل،  العموالدوالباقي أل،  العمة ثلث الثلثنيوالدوأل

  



٣٦٢

  

  ))إذا اجتمع سببان لإلرث((

 )خر ورث ماا اآلأحدمهمل مينع  فإن ،اجتمع للوارث سببانإذا ( :قال يف الشرائع ):٥١مسألة (

  . ىانته )ورث من جهة املانع، خرا اآلأحدمهمنع وإن  (:قال أن إىل

، ال أقرب أو، اأحدمهمن ، أو قرب منهماأون كيما إ ألنه :ثالثة أقسامى عل كثراأل أو السببان

  . مينع ال، أو خرا اآلأحدمهمينع ما أن إ خريواأل

ويف الرابع يرث ، مانع له ويف الثالث يرث مبا ال، قربويف الثاين يرث باأل،  مل يرثاألولففي 

  .ما

النتيجة  إذ ،تفاوا، أو كهذا لذا إرث ون السببني يوجبان تساويكفرق بني  يرث ما ال مث يف ما

  . الفختباال أو كونصفه لذا ون نصفه هلذا السببكي أن وأي فرق بني، ل املالكرثه إ

 عن رجل )عليه السالم(احلسن الرضا  أبا سألت:  قال،ففي صحيحة حممد بن القاسم بن فضيل

  . )١(هاإليله كيدفع املال :  قال، ليس له قرابة غريها، امرأة قرابتهكمات وتر

  : ر مجلة منهاكنذ ،ثريةكثلة الجتماع السببني مث إن األم

ومرمي هلا بنت من ، ان زيد له ولد من هندك إذا ماك، عم هو خالك اجتماع نسبني يرث ما :أ

 تزوج الولد من فإذا، ولبنت خالد من مرمي، راً أخ لولد زيد من هندكبولدها أف، فتزوج من مرمي، خالد

  .  الولدك لذلر عماً وخاالًكون بكالبنت فأولدها ولداً ي

                                                

. ١٧ ح٢٩٥ ص٩ج: التهذيب، ١ ح٥ الباب ٥١٧ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(
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نساب أون كبل قد ي، سكون بالعكوقد ي، مه ألبيه خاالًون عماً ألكقد ي أنه لواضحومن ا

 بأن كوذل، هو ابن بنت خالة ابن بنت عمة وه، مهو ابن ابن خال أل، بمثل ابن ابن عم أل، متعددة

فيتزوجان فيتولد منهما ،  ابن وهلا بنتأيضاًان له كو، مأب و ألأختور يف املثال كون للشخص املذكي

  . ما مثل به يف املستندك ربعور يف املثال جممع القرابات األكالولد املذ أي  فهو،ابن

  . م هو جد جدة له وجد جدة هلاب هو جد جد ألالتمثيل له جبد جد أل: ويف اجلواهر

  بأن يتزوج الرجل امرأة أخيه بعدكوذل، أخ هو ابن عمك ،خرا اآلأحدمه اجتماع نسبني مينع :ب

  . وابن عمه من أبيه، مهأ من األول فهو أخ الولد ،ابناًمث أولدها الزوج اجلديد ، داًولدت منه ولأن 

  . ضامن جريرة، أو مثل زوج هو معتق، خرا اآلأحدمهمينع   اجتماع سببني ال:ج

معتق هو ، أو ضامن جريرة، أو  الذي هو معتقاإلمامك، خرا اآلأحدمه اجتماع سببني مينع :د

  . ضامن جريرة

  . بنت عمة هي زوجة، أو ابن عم هو زوجك، خرا اآلأحدمهمينع  وسبب النسب : هـ

  الف ختوباال، احلاصلة من ضرب السببني والنسبني أما الصورة السادسة



٣٦٤

  . فليس له يف الشريعة حتقق، خرا اآلأحدمهوهي السبب والنسب الذي مينع ، مينع يف مينع وال

، ا خارج عنهماأحدمهنسب وسبب حيجب (: ال ق،المك مثال خارج عن حمل الكيف املسال، نعم

  .)١()ولد أو زوج هو ابن عم وللزوجة أخك

فرض وجود مانع عن جهة ليس مانعاً عن جهة  وإن ،ترتبط باملقام  الاإلرثموانع  أن ىخيف وال

 ،ها بالقرابة قطعاًال يرثحيث ، رجل بنت عمه مساً متوت به مث قبل املوت تزوجهاى سق إذا ماك، أخرى

 مبا بعده اإلرثفتأثريه يف عدم ، ان قبل الزواجكالقتل  ألن ،يرثها بالزوجية أن  بينما حيتمل، قاتلنهأل

  .ن وارثاً صدر منه القتلك وهذا مل ي،صدر منه القتل مل يرث إذا الوارث أن املقطوع به إذ ،غري معلوم

  . األعم دلةالستفادة العرف من األ، القاتل يشمله إرث  عدمأدلة إطالقن الظاهر كل

  

                                                

  .١٧٣ ص١٣ج: فهاممسالك األ )١(
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  ))الزوجان مع األعمام واألخوال((

لة واخلاالت والعمومة واخلؤى علالزوجة  أو دخل الزوجإذا ( :قال يف الشرائع ):٥٢مسألة (

 وما، ةكعن أصل الترى عل نصيبه األاألموملن تقرب ب، ىعلالزوجة النصيب األ أو ان للزوجكوالعمات 

  . )األبن فلقرابة كيمل  وإن ،األم واألبفهو لقرابة ى تبق

ما ك، مجاعبل عليه اإل، ال خالف فيه وإشكالفال ، ىعلللزوجني نصيبهما األ أما أن :أقول

  : ويدل عليه مجلة من الروايات، ادعامها يف اجلواهر واملستند وغريمها

، األبمع  وال، األم مع ال يرث: قال ،)عليه السالم(عن أيب جعفر ، رواه حممد بن مسلم مثل ما

، ن ولدكمل ي إذا ينقص من النصف شيئاً الزوج ال وإن ،الزوج والزوجة إالّ ،نةباالمع  وال، نباالمع  وال

  . )١(فللزوج الربع وللمرأة الثمن ان معهما ولدك فإذا، ن ولدكمل ي إذا تنقص من الربع شيئاً والزوجة ال

  . غريهاإىل 

لة واخلؤ ألن ،األموهو الثلث الذي هو نصيب ى عللة نصيبه األو من اخلؤاألمملن تقرب ب أن وأما

لة يأخذون نصيب واخلؤ أن ، أيمنيكال احلى كعل دلةفما تقدم من األ،  وهو الثلثاألميأخذون نصيب 

  . نصيبها الثلثن أاألم و

 أو أم أو انوا من أبكسواء ، أنثى أو راًكذ، تعدده أو لةو بني احتاد اخلؤكفرق يف ذل فال، وعليه

  . أبوين

 سقط الثاين األيبويين واألباجتمع  أما إذا ،المهاكورث ، األيب أو وييناألبي واألماجتمع  إذا منع

  . ما تقدم دليلهك، األولب

                                                

.١ ح٨٢ ص٧ج: الفروع، ١ ح١ الباب ٥١٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(
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 األب أو ويناألب إىل  واملنتسباألم إىل الفهم يف املنتسبختافهي مع ، ةولؤيفية تقسيم اخلكأما 

الثلثان ، أو اخلمسة أسداس أي والباقي، تعددن إ ا وثلث الثلث هل،احتدن إاألم ون سدس الثلث لقرابة كي

  . ل يقسمون ماهلم بالسويةكوال، األبمن ، أو ويناألب من األملقرابة 

والتقسيم ، األبوهو إليه م يأخذون نصيب من تقربوا فأل، الباقي للعمومة والعمات أن وأما

لة متعددة و وخؤلألملة متعددة وخؤماتت املرأة عن زوج و إذا مثالً، نينثير مثل حظ األكبينهم للذ

ويين األبو، أنثىر وكذ،  اثنانخوالي من األاألمو، ة مثانية عشركانت التركو،  وعماتأعمامو، وينلألب

وللخالة ، للخال واحد، ي منهم اثنانلألم،  ستةخوالولأل، ان للزوج تسعةك، وعم وعمة، كذلكاثنان 

  . وللعمة واحد، والثالثة الباقية للعم اثنان، نوللخالة اثنا، ةأربعويين منهم لألبو، واحد

بعد  (خوال واألاألعماميفية التقسيم بني أحد الزوجني وكأي ) والدليل عليه(: قال يف املستند

 وله الباقي بعد نصيب األبون العم والعمة مبرتلة كو، وهلا الثلث األمون اخلال واخلالة مبرتلة ك، مجاعاإل

  . ىانته ) وأحد الزوجنياألم

  : فللمسألة صورتان، خوالاأل أو األعمامان أحد الزوجني مع كمث إنه إذا 

 حىتولد   ال ألنه،إشكال وال ال خالفب، ىعلحد الزوجني نصيبه األفأل، األعماممع : األوىل

  . زواج يف مرياث األأيضاًما تقدم ويأيت كأحد الزوجني ى عليوجب النقص 

  :  فله مسائلاألعمامأما 



٣٦٧

  .  القرابات وغريهادلة وال خالف ألإشكالبال ، دة العم وله الباقيمع وح: أ

 يف ال إشكالو، ليهماك أو ،األم، أو األبلهم من كون كك،  مع تعدد العم واحتاد اجلهة:ب

  . األبم يأخذون حظ حيث إ، نينثير مثل حظ األك للذدلةأل، التقسيم بينهم بالتفاضل

 والثلث مع ، السدس مع الوحدةاألملمن يتقرب منهم بف، الف اجلهةختا مع تعدد العم و:ج

السدس والثلث ملن ى عل الدالة دلةلأل، إشكال الباقي بال األب أو ويناألب إىل وملن يتقرب منهم، التعدد

  . األصلواملراد بالسدس والثلث مها من ، ما تقدمك والباقي لغريه ،األميتقرب ب

 ، الترددأيضاً كوظاهر املسال، األصلوثلث الباقي ال الم الفاضل يف القواعد حيتمل سدس ك نعم

  . لةووسيأيت وجه التردد يف مسألة اخلؤ، روا هنا خالفاًكمل يذنه إ :قالوإن 

  . األوىل ملا عرفت يف ال إشكالبال خالف و، ىعلحد الزوجني نصيبه األ فأل،خوالمع األ: الثانية

  :  فله مسائلخوالأما األ

  .  القرابات وغريهادلةأل، ال إشكالبال خالف و، الباقيمع وحدة اخلال وله : أ

ما ك، األمم من طرف  أل، يف التقسيم بالتساويإشكالوال ،  مع تعدد اخلال واحتاد اجلهة:ب

  . م يف املسائل وجههدتق

 ، والثلث مع التعدد، منهم السدس مع الوحدةاألمفللمتقرب ب، الف اجلهةختامع تعدد اخلال و: ج

  األبوالباقي للمتقرب ب ،ال إشكالوبال خالف 



٣٦٨

  :  يف املراد من السدس والثلثقع اخلالفنه وكول، نيواألبب أو 

ما يف ك ،مل ينقل هذا القول القواعد والتحرير وإن ،ما قاله املشهورك، لكهل مها من ال: ١

 لألملخال لصحاب أن الم األكقد يفهم من :  قال ألنه،مشهور أنه بل عن الدروس ما يوهن ،املستند

ظاهر نه إ :كن يف املسالكل، زوجة  زوج والكن هناكما لو مل يك، تعددن إ احتد وثلثهن إاألصل سدس 

  . ون العملكي أن وعليه ينبغي، صحابالم األك

ما نقله التحرير والقواعد ك، اجلميعى علصة أحد الزوجني داخلة ح ف،سدس الباقيأو : ٢

  .  قوالًكوالدروس واملسال

ة يف القواعد والتحرير وفخر مالعالإليه ما ذهب ك،  الثلث مع الوحدة وثلثه مع التعددسدسأو : ٣

  .ي عنهمكما حك احملققني والدروس

، خوالاأل إىل  تنتقلاألمحصة حيث إن ،  الثلثلألم أن  مجع بني دليلي ألنه،قرب املشهورولعل األ

والثلث ، ي السدس مع الوحدةلألم أن ليلوبني د، امليت إىل القريب له حصة الذي جير بسببه أن لدليل

  . لكظاهر الدليل ثلث ال أن وجه لدخول الزوجني بعد وال، وييناألبوالبقية لقرابة ، مع التعدد

،  واحدةاألمأن جهة تقرم ب(ـ ب، هذا القولى عل اجلواهر إشكالوجه النظر يف   يظهركوبذل

ون نصف كوقد ي، ن وارث غريهاكمل ي إذا ماك ،لهكون املال كنصيبها الذي هو قد ي الّإفليس هلم 

فمن تقرب ا يأخذ ، ان معها أبك إذا ماك، ون ثلث املالكوقد ي، ان معها زوجك إذا ماك، املال

نصيبها فيه النصف  أن ريب يف وما حنن فيه ال، ل فرضكانت موجودة يف كون هلا لو كنصيبها الذي ي

  مث هم ،  امن تقرب إىل  فينتقل،انت هي الوارثةكلو 



٣٦٩

، اللتهاكنزل مرتلة  أيضاً األمها بإليان تقربه كفمن ، هاإليحسب تقرم ى عليقسمونه بينهم 

  . ىانته )١()ويناألبها بيإلون ملن تقرب كوالباقي ي، الثلث أو  النصيب السدسكفيأخذ من ذل

  . األصلمن أنه  ظاهر الدليل أن مع، األصلمن  ال، الثلث من الباقي أو السدس أن ينأإذ من 

 ومفتاح كاملسال إىل  أردت التفصيل فارجعوإذا، خريينوجه النظر يف القولني األ ومنه يعلم

  . شف اللثام واملستند واجلواهركرامة وكال

 أيضاً كبل املتجه ذل: حيث قال بعد عبارته املتقدمة، خرالمه اآلكوجه النظر يف  منه يعلم أن ماك

 أو األصلسدس  ال، ثلثه أو بعد نصيب الزوج يبق  منهم سدس مااألمبون للمتقرب كفي، األعماميف 

تب ك والروضة وغريمها من كوبه صرح يف املسال،  فيه يظهرال خالفنه إ :قال يف الرياض وإن ،ثلثه

  . اجلماعة

 أخوالزوجة وبنو  أو ان زوجك فإن ،لةوم اخلؤكح لة مع الزوج والزوجةو اخلؤأوالدم كحمث إن 

ذا ك، األعمام والباقي لبين ،األصل ثلث خوالولبين األ، الزوجة نصيب الزوجية أو فللزوج، أعماموبنو 

  . ره الشرائع وغريهكذ

  . يقومون مقام آبائهم أن األوالدىعل الدالة دلةويظهر وجهه مما تقدم من األ

  .خوال واألاألعماممن يرث  إىل  هلم وصلت النوبةأوالدن ك مل يوإذا

  .  وآخراًواحلمد هللا أوالً، اإلرثلوم من مراتب هو مع آخر ماإىل 

  

  قم املقدسة

   هجري١٤٠٣ رجب ١

  بن املهدي احلسيين الشريازي حممد

                                                

  .١٩٤ ص٣٩ج: جواهر الكالم )١(
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  ٧٧.......................................... المرتدأحكامـ  ١٢مسألة 

  ٨٦........................................مات المرتد إذا ـ ١٣مسألة 



٣٧٢

  ٩٠.....................................اإلرثـ القتل یمنع  ١٤مسألة 

  ١٠٠...........اإلرثـ كل سبب ونسب ووالء یمنع القاتل من  ١٥مسألة 

  ١٠٩...................................ـ لو اشتركا في القتل ١٦مسألة 

  ١١٤...........................................ـ الدیة للورثة ١٧مسألة 

  ١١٨................................. یرثون الدیةاألم خوةإـ  ١٨مسألة 

  ١٢٦.................................سالمـ وجه الرق في اإل ١٩مسألة 

  ١٢٨...........................ـ اللعان یسقط النسب والسبب ٢٠مسألة 

  ١٣٠....................................المفقود إرث  ـ تفسیر٢١مسألة 

  ١٤٧...........................................الحمل إرث  ـ٢٢مسألة 

  ١٦٠...................................عداألب ـ األقرب یمنع ٢٣مسألة 

  ١٧٤..............................لألم خوة ـ شروط حجب اإل٢٤مسألة 

  ١٨٢...............................تة ـ السهام المنصوصة س٢٥مسألة 

  ١٨٦........................................... ـ ال تعصیب٢٦مسألة 

  ١٩٤..........................................ل وأدلتهو ـ الع٢٧مسألة 

  ٢٠٥.............................ىاألولالطبقة  إرث  ـ صور٢٨مسألة 

  ٢٢٢........................ یقومون مقام آبائهماألوالد أوالدـ  ٢٩مسألة 

  ٢٢٩....................... یرثون نصیب آبائهماألوالد أوالدـ  ٣٠مسألة 

  ٢٣٤.................................... ـ الحبوة للولد األكبر٣١مسألة 

  ٢٣٦...............................حبة ـ الحبوة واجبة ال مست٣٢مسألة 

  ٢٤٢......................... ـ هل الحبوة للسفیه وفاسد الرأي٣٣مسألة 

  ٢٤٥.....................الحبوةّ إال  ـ لو لم یخلف المیت ماال٣٤مسألة 

  ٢٥٣................................... ـ التوأمان أیهما أكبر٣٥مسألة 



٣٧٣

  ٢٥٧.........................................بوة ـ ما هي الح٣٦مسألة 

  ٢٦٥............................ویناألبالجد مع  إرث  ـ عدم٣٧مسألة 

  ٢٩٠........................اإلرث ـ المرتبة الثانیة من مراتب ٣٨مسألة 

  ٢٩٢..............................لألم ولألب جداداأل إرث  ـ٣٩مسألة 

  ٣٠٦.....................خوة واإلجداد ـ الزوجة والزوج مع األ٤٠مسألة 

  ٣١٣........................................ ثمانیةجداد ـ األ٤١مسألة 

  ٣٢٠.........................بن أخ ألب وأما ـ أخ من أم مع ٤٢مسألة 

  ٣٢٢........................ یقومون مقام آبائهمخوة اإلأوالد ـ ٤٣مسألة 

  ٣٢٦.......................خوال واألاألعمام:  ـ المرتبة الثالثة٤٤مسألة 

  ٣٣٥.....................األبوین أولى من عم األببن عم ا ـ ٤٥مسألة 

  ٣٤٣.........................................خوالاأل إرث  ـ٤٦مسألة 

  ٣٤٨..................، أو منهمااألم، أو األب من خوال ـ األ٤٧مسألة 

  ٣٥١.............................. الثمانیةخوال واألاألعمام ـ ٤٨مسألة 

  ٣٥٥............................. المیت أولىأخوال وأعمام ـ ٤٩مسألة 

  ٣٥٨.................................... العمومة إرث أوالد ـ٥٠مسألة 

  ٣٦٢..................................اإلرثجتماع سببي ا ـ ٥١مسألة 

  ٣٦٥.........................خوال واألاألعمام ـ الزوجان مع ٥٢مسألة 

  ٣٧١........................................................المحتویات

  




