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  فصل 

   زواجاأل إرث أحكامفي 

  

  :وفيه مسائل

  

  ))ن يتوارثان في الزواج الدائماالزوج((

فر والقتل كالكاإلرث، انت خالية من موانع كو، الة الزوجالزوجة الدائمة ترث ما دامت يف حب :األوىل

ذ املعترب إ،  بيت الزوج إىلوذلك لصدق اسم الزوجة ولو بدون الذهاب، سواء دخل �ا الزوج أو ال، والرق

  .العقد

، التوقيت قيد ال يعلم به، ألن م عليه بالدوامك ح،ًأو متعة ًمااان العقد دوكهل  أنه ولو شك يف

  .اإلرث عدم صالةومعه ال جمال أل، ه عدماألصلف

 صحة قبول الطفلة بعد موت ىما دل علك، يبعد ذلك ال،  بعد املوتجازةوهل يصح يف الفضويل اإل

  .  فتأمل، يقال بانتفائها باملوتملالمسة حىتًثر ليس خاصا بان األأل، واملناط عام والزوج

ال كيف  ـ ن دخولكمل ي وإن اإلرثهر يف  يف اجلواىوقد ادع، مل يدخل �ا وإن ذا يرثها الزوجكو

  :والنصوص املستفيضة، ذا ادعاه املستند وغريهكو،  اجلماع بقسميهـالطرفني 



سألته عن الرجل يتزوج املرأة مث :  قال،)عليه السالم(  عن أيب جعفر،ففي صحيح حممد بن مسلم

 ىان مسك وإن ً،عشرا وة أشهرأربعالعدة هلا املرياث وعليها : )عليه السالم( فقال ،يدخل �ا أن متوت قبل

   )١(.ًهلا مهرا فال مهر هلا

ج امرأة ومل عن رجل تزو، )عليه السالم( عبد اهللاسألت أبا : قال، عبد اهللالرمحان بن أيب  وعن عبد

ليس هلا  :)عليه السالم( فقال ، ما هلا عليه،يدخل �ا أن فمات عنها أو طلقها قبل، ًيفرض هلا صداقا

  )٢(.هي ترثه ويرثها وقصدا

رواييت احلليب ، ووموثقيت ابن أيب يعفور وعبيد، صحيحيت عبيد واحلليبك ، غريمها من الرواياتىلإ

  .والدعائم

 الا حيث إ�، مات يف مرضه قبل الدخول �ا وج املريض الزوجة له ما لو تزوإرث من يستثىن، نعم

  .شاء اهللا تعاىل نإالم فيه كما يأيت الك، ترثه

  

  ))الزوجان يتوارثان في العدة الرجعية((

وال ترث ، م الزوجةكحب، أل�ا مات أحدمها يف العدة إذا ولو طلقت رجعية توارثا(: قال يف الشرائع

املتعدة  وأةاملبار و واملختلعة،وليس يف سنها حتيض، اليائسة واملطلقة ثالثة واليت مل يدخل �اكتورث  البائن وال

  .لفسخو ا عن وطي الشبهة أ

ًا مستفيضا نقلهإمجاعي إمجاعف رث الزوج منهاإالرجعية و إرث أما: أقول ، خالف  فيه والإشكالوال ، ً

  .ويدل عليه متواتر الروايات

   عنها طلقت املرأة مث تويفإذا  : قال)عليه السالم(جعفر عن أيب ، فعن حممد بن قيس

  

                                                          

. ٢٢٩ ص٤ج: الفقيه، ١ ح١٢ الباب ٥٢٩ ص١٧ج: لوسائلا )١(

.٤ ح١٣٣ ص٧ج:  الفروع،٤ ح١٢ الباب ٥٢٩ ص١٧ج: الوسائل )٢(



ثها ما دامت يف الدم من حيضتها الثانية من ترثه وير، فإ�ا م عليهزوجها وهي يف عدة منه مل حتر

  )١(.يرث منها وال، ًترث من زوجها شيئا ال فإ�ا طلقها الثانية، فإن تنياألولالتطليقتني 

رجعة له عليها مل  طلق الرجل وهو صحيح الإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، وعن احلليب

  )٢(.ان له عليها رجعةك إذا الدم من احليضة الثالثة رمل ت ث ماروهو يرث ويو: و قال، يرثها

 رأته فإذا ،الدم الثالث مل تر املطلقة ترث وتورث ما:  قال،) السالمماعليه(عن أحدمها ، وعن زرارة

   )٣(.فقد انقطع

ترثه ما دام له  ويرثها : فقال،عن الرجل يطلق املرأة )عليه السالم(سألت أبا جعفر : قال، وعنه

  )٤(.ا رجعةعليه

 طهر مث ى عن رجل طلق امرأته تطليقة عل)عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،وعن حممد بن مسلم

ماتت قبل انقضاء العدة منه وإن ترثه مث تعتد عدة املتوىف عنها زوجها، : وهي يف عد�ا، قال عنها تويف

   )٥(.ورثته وورثها

  .  غريهاإىل

  

  ))البائنة ال ترث((

  .ًاإمجاعبل ، خالف  والإشكالالتوارث مع عدم الرجعة فبال وأما عدم 

  ً.ا ليسا بزوجني أصالفإ�م، ةهأما يف وطي الشب

  البائنات  وأما يف سائر

                                                          

.١ ح١٣٣ ص٧ج:  الفروع،١ ح١٣ الباب ٥٣٠ ص١٧ج: الوسائل )١(

.٣ ح١٣٤ ص٧ج:  الفروع،٢ ح١٣ الباب ٥٣٠ ص١٧ج: الوسائل )٢(

  .٣ ح١٣ الباب ٥٣٠ ص١٧ج: الوسائل )٣(

.٢ ح١٣٤ ص٧ج:  الفروع،٤ ح١٣ الباب ٥٣٠ ص١٧ج: الوسائل )٤(

.١٩٥ ح٨١ ص٨ج: التهذيب ،٥ ح١٣ الباب ٥٣١ ص١٧ج: الوسائل )٥(



فالدليل عليه مجلة من الروايات ، املطلقة بدون دخول وحنوهاكانت بائنة مع عدة أو بدو�ا كسواء 

 ال ترث املختلعة واملخرية:  قال،)عليه السالم( جعفر عن أيب، ناسيك صحيحة يزيد الًأيضااليت منها 

وبني  العصمة قد انقطعت فيما بينهن، ألن ًيرثن شيئا يف عد�ن  هؤالء ال، واملستأمرة يف طالقهاأةاملبارو

  )١(.مرياث بينهم هن والزواج فال رجعة أل،هن من ساعتهنأزواج

 إذا املستأمرة يف طالقها:  قال،)يه السالمعل( عبد اهللاعن أيب ،  آل سام موىلىعلاأل وعن عبد

مرياث بينهما وهي  رجعة له عليها وال تطليقة بائنة وال فإ�ا مرها ورضاهاأّقالت لزوجها طلقين فطلقها ب

   )٢(.تعتد منه ثالثه أشهر أو ثالثه قروء

قد بانت : قال، جعة فيه الركميل ً يف الرجل يطلق امرأته طالقا ال،)عليه السالم( عبد اهللاوقال أبو 

   )٣(. وال مرياث بينهما يف العدة،منه بتطليقة

  . غريها من الرواياتإىل

  .ًاإمجاعً نصا وً،أيضا من الدية  أن اإلرثوقد تقدم

هل جيوز ، هعن الرجل حيضره املوت فيطلق امرأت: لزوم تقييد صحيحة احلليب بالبائن  يظهركوبذل

  . ها الثاين مطلق يلزم تقييده بالبائنءجز، فإن )٤(ماتت مل يرثهان  وإ،مات ورثه وإن نعم: ، قالطالقه

تورث ما دامت  وترث ًاملطلقة ثالثا: )عليه السالم(قال ، رزق األما يظهر لزوم عالج ملوثقة حيىيك

  .يف عد�ا

  ى علـما يف املستند ك ـفقد محلها التهذيبان 

                                                          

.٤ ح٤٨٤ ص٩ج:  التهذيب،٦ ح١٣ الباب ٥٣١ ص١٧ج: الوسائل )١(

.٥ ح٤٨٤ ص٩ج:  التهذيب،٧ ح١٣ الباب ٥٣١ ص١٧ج: الوسائل )٢(

 .١٩٥ ح٨١ ص٨ ج: التهذيب،٧ ح ذيل١٣ الباب ٥٣١ ص١٧ج: الوسائل )٣(

 .٨ ح٣٥٤ ص٣ج:  الفقيه،٦ ح١٤ الباب ٥٣٤ ص١٧ج: الوسائل )٤(



حيث ، وهو حسن :قال،  ميلك معها الرجعةوقعت الثالث يف جملس واحد فتحسب بواحدة إذا ما

  . )١(اشتهر التطليق �ذا النحو بني العامة

ًالطليق �ذا الطالق البائن ما لو طلقها مريضا ومات يف ذلك املرض ومل  إرث  من عدميستثىنه مث إن

  .  سنةإىل  ما بني الطالق وبني فوته يف ذلك املرض،ترثه دونه فإ�ا ،تتزوج

  .كان الطالق يف املرض إذا  التوارث يف العدة،وسيلةوعن النهاية وال

طلق الرجل املرأة يف مرضه ورثته ما إذا : ، قال)عليه السالم(فقد روى أبو العباس، عن أيب عبد اهللا 

: )عليه السالم( قال ،طال به املرض فإن :قلت، يصح منهّ إال أن انقضت عد�ا وإن دام يف مرضه ذلك

بني سنة وما بينه.)٢(    

يف رجل طلق امرأته تطليقتني يف صحة مث : )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ،  عن رجل،وعن أبان

 وإن ،ترثه ما دام يف مرضه ذلك وهي مقيمة عليه مل تتزوج ورثته: )عليه السالم( قال ،طلقها وهو مريض

  .)٣(مرياث هلا تزوجت فقد رضيت بالذي صنع وال

  . غريهاإىل

  .تفي منه �ذا املقدار هناك ن،تاب الطالقك الم يف ذلك يفكل اتفصيل حيث إنو

                                                          

  . زواج املسألة الثانية باب مرياث األاإلرثتاب ك ٧٤٨ ص٢ج: املستند )١(

.٤ ح١٣٤ ص٧ ج: الفروع،٤ ح١٤ الباب ٥٣٣ ص١٧ج: الوسائل )٢(

.٤ ح١٣٤ ص٧ ج:الفروع، ٤ ح١٤ الباب ٥٣٣ ص١٧ج: الوسائل )٣(



  .إشكال ى يف البذل يف العدة توارثا علأةولو رجعت املختلعة أو املبار:  قالالقواعد مث إن

أو مساواته له يف مجيع ، ً، صريورته رجيعا أحد أمرينىالتوارث يبتين عل(: رامةكوقال يف مفتاح ال

 يف ةاملساوا أن ىوالثاين عل، ت الرجل الرجعة فيهكما ملّ إال  للرجعيمعىن ال أنه ىل مبين عاألولو، حكاماأل

  .المهك آخر ، إىل)مران وما بنيا عليه يف حمل تأملواأل،  يف الباقية تقتضي املساواحكام األأقوى

 عدم  إىلاملختلعة إرث طالق أدلته وانصراف دليل عدمإل، م الرجعةك رجوع حقربلعل األ: أقول

  )١(.هنزواجفال رجعة أل:  يف صحيحة يزيد)عليه السالم(ًخصوصا بعد قوله ، انقال�ا رجعية

، أختهان قد تزوج بكأي بأن مل ي(: فقد قال يف اجلواهر، )نه الرجوعكان ميكإذا ( :أما قول العالمة

ًالبه رجعيا ومن انق،  ظهور املعارضإىل  فتستصحب،ال  البينونة أوأحكامينشأ من ثبوت ، أو خبامسة

 )أو اخلامسةخت ن له الرجوع للتزويج باألكمل ي وإن ذلكك بل لعله ، اليت منها ذلكهأحكامفتثبت له 

  .ىانته

م ك بني احلةمنافا ال، إذ صح له وإن ،ًحرم عليه الرجوع شرعا لنذر وحنوه إذا ما  من ذلكأوىلو

  .ليفيكالوضعي والت

ان كمما ، ًجته املطلقة الرتضاعه معها عشر رضعات مثال حرمة زو إىلتقليده  أوهولو تغيري اجتهاد

 أن فهل يرث باعتبار، ان حرمة املرتضع مخس عشر رضعةكتقليده أو اجتهاده ، ألن ًاحه �ا سابقاكيصح ن

  فحرمة ، ما عن الفصولكالواقعة ال تتحمل اجتهادين  ألن ،ال ًوما بالزوجة أوكان حمكالسابق 

                                                          

  .٦ ح١٣ الباب ٥٣١ ص١٧ج: الوسائل )١(



 ،اإلرثان ال يبعد ك وإن ، احتماالن،آثار وطي الشبهةّ إال ثار اآلي منأ ن توجب عدم ترتباآل

  .يوجب عدم ترتيب آثار السابق تغيري االجتهاد أو التقليد الألن 

، مث تغري رأيه وهي باقية، ان يصح له الذبيحة بذلككً ودجا حني ً مثالىرنا مثله فيما لو فركوقد ذ

  . غري ذلك، إىل القاعدة احلليةىمقتضفإن 

أو اخلامسة خت وتزويج باأل، ًان اجتهاده السابق أو تقليده يراه عادالكطلق زوجته عند من  إذا ذاكو

بقاء الزوجية مما و، يوجب بطالن الطالق ذلك ال فإن ، الصيغةه عندى عدم عدالة من أجر إىلنظرهتغري مث 

ولذا قلنا يف بعض ، ا� ًمدخوالاألم ن كفيما مل ت أو البنت ،ختيسبب بطالن عقد اخلامسة أو األ

  . القاعدةىمقتض ره الفصول هوكن ما ذ أصولالفقه واأل مباحث

سقاط إًصار بائنا بالعارض ب إذ الم يف الرجعيكومنه ينقدح ال( :المه السابقكبعد  قال يف اجلواهر

  .)قوةخيلو من  وعدمه ال، ً استحقاق الرجوع فعالى وعدمه علاإلرثان دوران كو، كحق الرجوع أو غري ذل

  .وغريه، )١(هنزواجفال رجعة أل :)عليه السالم(  تقدم من قوله ملاكوذل :أقول

  . اخللعتابك  يفكالم يف ذلكالوتفصيل 

                                                          

  . ٦ ح١٣ الباب٥٣١ ص١٧ج: وسائل الشيعة )١(



  

  ))حصة الزوجة من اإلرث((

اء فيه كن شرك من واحدة أكثرن ك ولو ،للزوجة مع عدم الولد الربع(: الشرايع يف  قال:)١مسألة(

  .ً)انت واحدة ال يزدن عليه شيئاكذا لو كو، ن هلن الثمن بالسويةاكان له ولد كولو ، بالسوية

  .ك ذلى علمجاع املستند اإلويف، دريسإعن ابن  :أقول

  :ويدل عليه مجلة من الروايات

وال يزاد  :قال أنه حديث، يف )عليه السالم(عن علي بن أيب طالب ، يعمرو العبد مثل ما رواه ابو

 ًا أوأربعن كوإن  ، الربع وال تنقص من الثمنىوال تزاد املرأة عل، الربع النصف وال ينقص من ىالزوج عل

  )١(. فيه سواء فهنكذلدون 

 ة موافقىوهذا حديث صحيح عل: ي العبد إىل وهو راوي احلديث بسنده،قال فضل بن شاذان

  .تابكال

 أربعن تزويج م  يف،ورواية أيب بصري، عن حممد بن محزة العلوي، تية بن مهزيار اآلصحيحة عليكو

  ً.أيضاتية  اآل،)٢( نسوة

اهللا عزوجل أدخل الزوج ن إ : قال،) السالممعليه(عن آبائه ، عن أبيه، عن الصادق، ورواية الدعائم

، ًيأخذ الزوج أبدا النصف أو الربع، يزادان عليها ًوالزوجة يف الفريضة فال ينقصان من فريضتهما شيئا وال

ًان شيئا بعد دواليز ،انكان معهما من كوال املراة عن الثمن نقص الرجل عن الربع واملرأة الربع أو الثمن، ال ي

  )٣(.ن معهما أحدكمل ين إ النصف والربع

ن كمل ي إذا ل املالك للروايات املتواترة بأن له ً،ردا  الً،يزاد فرضا  الزوج يراد به ال إىلنسبةلبا: أقول

  .معه أحد

                                                          

.٧ ح٢٤٩ ص٩ ج: التهذيب،١ح ٢ الباب٥١١ ص١٧ج: سائلالو )١(

.١ ح١٣١ ص٧ ج: الفروع،١ح ٩ الباب٥٣٥ ص١٧ج: الوسائل )٢(

.١ح ١ الباب١٦٤ ص٣ج: كاملستدر )٣(



ما تقدم ك، ادعاه غري واحد، ًاإمجاعًني الدخول وعدمه نصا و بخرأحدمها عن اآل إرث فرق يف مث ال

  .عبد اهللامن رواية حممد بن مسلم وعبد الرمحان بن أيب 

يدخل �ا هل  أن  عنها زوجها قبلل عن املتوىفئسنه إ ،)عليه السالم( عن علي، ويف رواية الدعائم

ًامالكنعم عليها العدة وهلا املرياث :  قال،عليها عدة
)١(.  

  .)عليه السالم(وروايته عن جعفر بن حممد ، )عليه السالم(  عن أيب جعفرتهم روايكومثلها يف احل

 لو ماك، أربع من أكثر  إرثنكمأسنة   إىلالزوجة املطلقة يف حال مرض الزوج إرث وحيث قد تقدم

شعبة املغرية بن ن إ :ريخ التواما ورد يف بعضك ،ذاكوه، ًاأربعًا وخرجن من العدة مث تزوج أربعطلق املريض 

ومل تتزوج املطلقة  مات قبل بلوغ السنة يف ذلك املرض من غري برء، فإنه إذا ًاأربعويتزوج ، ًاأربع ان يطلقك

  .واملطلقات الربع أو الثمن بينهن بالسوية ورث الباقيات

  ً. دواماتابيةكال احكن صحة ىحيث بنينا عل ،فركالواضح اشرتاط عدم الومن 

  . اجلواهر وغريهربعالزيادة من األ إرث مبسألةوقد صرح 

الزوج  إرث فرق يف ما الك ،أو من غريها، ون الولد منهاكي أن الزوجة الثمن إرث فرق يف اله مث إن

  .ون ولدها منه أو من غريهكي أن الربع

  ً.عاليس بولد شر، ألنه ولد الزنا  ال،وطي الشبهة والبينة وقراريلزم شرعية الولد ولو باإل نعم

 ن استفسارهاكمل مي فإذا ، ترثحىت أو ال، ترث  الخرجت من العدة حىت أ�ا مل يعلم هلإذا ه مث إن

  ، يبعد استصحاب بقاء العدة فال، ًبأن ماتت مثال

                                                          

  .٣ ح٧ الباب١٦٥ ص٣ج: كاملستدر )١(



مل �ا إ قالت وإن ، العقالءقرارإل ،إشكالخرجت من العدة فال �ا إ ن االستفسار وقالتكمأن إو

  ً.أيضا كالإشخترج وصدقها الورثة فال 

  .اإلرثّ واال حلفت وأخذت ،قاموا بينة فهوأ فإن ذبوهاك إذا أما

وأمراة من ، نصار امرأة من األ،ان لرجل امرأتانك:  قال،عن حممد بن حيىي، رواه املناقب ويؤيده ما

د وأقامت عن، يف عد�ا أ�ا نصارية اليت طلقهارت األك فذ،مث مات بعد مدة، يةرنصافطلق األ، بين هاشم

: )عليه السالم( فقال، )عليه السالم(  علي إىلوردهم، م بهكفلم يدر ما حي، عثمان البينة مبرياثها منه

طلقها ثالث حيض وترثه أن بعدمل حتض  أ�ا حتلف ،هذا قضاء ابن عمك: فقال عثمان للهامشية ،

  )١(.ت املرياثكوترنصارية من اليمني  فتحرجت األ، فلتحلف وترثهقد رضيت: قالت

شك الزوج بعد   إذاذلككو، ان هلا االستصحابكلو مل تعلم هي هل خرجت عن العدة ا مث إ�

  .مو�ا

                                                          

  .١ ح١١ الباب١٦٦ ص٣ج: املستدرك )١(



  

  ))لو اشتبهت المطلقة((

 ،األول مث مات واشتبهت املطلقة يف الزوجات أخرىج ب وتزوأربعمن طلق واحدة  إذا :)٢مسألة(

باه يف تاالش أن الفرض، إذ لومية استحقاقها ذلك ملع،ربع الثمن مع الولد وخري ربع الربع بدون الولد لألانك

  . بالسويةربعيقسم بني األالربع  الباقي من الثمن أو، وغريها

وغريه بتعارض االحتمالني ولقول اجلواهر ، ذلك لقاعدة العدل، وّمن احلليّ إال  عليهمجاعهم اإلوظاهر

  .ما لو تداعياه اثنان خارجان مع تعارض بينتهماكل منهن فهو كيف 

: ال أو ق، نسوة يف عقد واحدأربععن رجل تزوج  )عليه السالم (جعفر سأل أبا، ولصحيح أيب بصري

 بعض  إىلخرج هون إ أرأيت: قال، هلن وجائز له: )عليه السالم( قال، ن خمتلفةيف جملس واحد ومهوره

يعرفون املرأة مث تزوج  ال من أهل تلك البالد وهم ً طالقها قوماىشهد علأو ربعاألالبلدان فطلق واحدة من 

 :قال، يف يقسم مرياثهك، دخل �ا امرأة من أهل تلك البالد بعد انقضاء عدة اليت طلق مث مات بعد ما

عرفت اليت طلق من  وإن ،ترك ًللمرأة اليت تزوجها أخريا من أهل تلك البالد ربع مثن ما فإن ان له ولدكن إ

 نسوة ربعمل يعرف اليت طلق من األ وإن ،رياث وعليها العدةنسبها فال شيء هلا من امل و نفسهاربعاأل

ًثالثة أرباع مثن ما ترك بينهن مجيعا وعليهن العدة مجعا،  نسوةربعاقتسمن األ ً.)١(  

م باستخراج املطلقة ك وح،رب الواحدخل أصله من عدم العمل باىفلم يعمل باخلرب عل، دريسإأما ابن 

،  القرعةىوالقاعدة املقدمة عل، و غري ظاهر الوجه بعد النص الصحيحوه، لكل أمر مشكل، أل�ا بالقرعة

  املورد منألن 

                                                          

.١ ح١٣١ ص٧ ج:الفروع، ١ح٩ الباب ٥٢٥ ص١٧ج: الوسائل )١(



  .القرعة مور املالية مورد القاعدة الاأل أن رناكوقد ذ، مور املاليةاأل

لو اشتبهت املطلقة يف  ماك، ل ما أشبههكبل يشمل ،  مورد النصىفالالزم عدم االقتصار عل  وعليه

وحصل ، أخرى فطلق واحدة وتزوج بربعان للمطلق دون األك أو،  مجلة اخلمسأو يف، أو ثالث اثنتني

أو طلق أزيد من واحدة ، أو بعضهن أو مل يتزوج فاشتبهت املطلقات بالباقيات، أكثراالشتباه بواحدة أو 

اح واحدة لعيب أو غريه أو أزيد وتزوج كأو فسخ ن،  واشتبهنأربع وتزوج بأربعما لو طلق ك، ذلككوتزوج 

بعضهن صورة وبعضهن أو طلق ، بهنتاش وًزوج ببعضهن متعة وبالبعض دواماتأو ، أو مل يتزوج، غريها

  .حقيقة، أو فسخ البعض دون البعض

أيهما  أن خربمهاأ ومل يعلم املطلق الذي ًماتا مثال ما لوك، زيد أو عمرو زوجته فاشتبهتابل أو طلق 

 غري  إىل،يتهماأ زوجهما  إجازةأو طلق ب، يتهماأاه زوج لتك والذياألب  أن مل تعلما إذا ذلككو، طلقت

  .ثريةكذلك من موارد االشتباه ال

نظر قول ل باأوىلو،  يف االنسحاب من مورد النص حمل نظرشكالقول القواعد باإل أن وبذلك يظهر

ل كيف الح لوالصمجاع، مل حيصل اإلن إ بل فيه، قوىقرعة يف غري مورد النص هو األلالقول بان إ الروضة

  .ى انته،خري

  .ح الذي هو خريل هو من الصىما يف النص والفتون إ :ولذا علق عليه اجلواهر

  .قرعةالأو  حل عندي الصقوىاأل: قالنه إ يضاحوعن اإل،  القرعة يف املسالكىذلك قوكو :أقول

  .شهيدالتوقف فيه مجع منهم الفاضل و: ويف املستند

انت واحدة اشبهت بواحدة قسم النصيب ك فإذا، لتقسيميفية اكفقد ظهر مما تقدم ، انكيف كو

   اشتبهت بواحدة قسم النصيبانأكثرانت ك وإذا، نصفلبا



 قسم أكثر اشتبهت بأكثرانت ك وإذا،  قسم النصيب ثالثةأكثر واحدة اشتبهت بوإذا، ثالثة

  .ةأربعالنصيبان 

ان كم حيث كاحل أن ماك، شتبه �ا واالثنني يف امل، من االثنني يف املشتبهةكثرومنها يعلم حال األ

 واهللا ، وغريهم بغريهمخوة واإلداألوال وباءالزوج بغريه واآلك ، اشتباه سائر الورثة إىلىطبق القاعدة يتعد

  .العامل



  

  ))الزوج والزوجة الصغيران((

ذا لو زوج كو، بيها ورثها الزوج وورثتهزوج الصبية أبوها أو جدها ألإذا ( : قال يف الشرائع:)٣مسألة (

  .)بيهما توارثاجدمها أل الصغريين أبومها أو

  .ًاإمجاعًنصا و، يبواجلد األ بخالف يف صحة عقد الصغري بواسطة األ  والإشكال ال: أقول

الشهوة ، إذ  يدل عليه العقل يف اجلملة،تابك الإطالقبل ومجاع،  النص واإل إىلضافةوذلك باإل

 يسالمن الزواج اإلك ومل ي، زوج حصن عن الفسادفإذا،  له تلكًأيضاغ بل غري البال، ختص البالغ اجلنسية ال

سائر كانا ك وإن فهما زوجان، باءبل عبارة عن العقد يف دار اآل، ً حمفوفا �ذه التشريفات احلاليةنساينبل اإل

لرغبة يف  اما متألك  رغبة ذاتيةوبذلك متأل، لالان االستقكمإ و حني الرشد إىلباءطفال حتت رعاية اآلاأل

  .الطعام والشراب وغريمها

  . من الصيب بالصبيةًأيضاتاب احلجر الدخول كرناها يف ك ذ الروايات الىتبل ويظهر من بعض

 ىدلت عل ماك، وحيث منعت املالمسة املشروعة يف عامل اليوم تنفست الفطرة باملالمسة احملظورة

مل جيد  إذا  السرقة إىلما يضطر اجلائعك فإنه ،يسالموغري اإل يسالمحداث يف العاملني اإلذلك جرائم األ

  .الرغيف احلالل

  .احكتاب النك  يفهر تفصيلكما ذك، أو عدم املفسدة، الحظة املصلحةجهما ماوالالزم يف زو

 ى الدالة علخبارلبعض األ،  ذلك إىل ذهب الشيخ ومجاعة،بلغ يف القبول والرد إذا مث هل له خيار

  .ذلك

 يزوج ابنته وال أن لألب جيوز مىت: )عليه السالم( جعفرأليب قلت : قال ،ناسيكصحيحة بريد الك

  زوجها، فإن جازت تسع سننيإذا  :)عليه السالم(  قال،يستأمرها



  .احلديث )١(بلغت تسع سنني إذا ان اخليار هلاك قبل بلوغ التسع سنني 

ن إ : قال،زوج الصبيةعن الصيب ي) عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،وصحيحة حممد بن مسلم

  )٢(.ا بعد ذلككأدر إذا ن هلما اخلياركول، ان أبوامها اللذان زوجهما فنعمك

الغالم له عشر سنني فيزوجه أبوه يف : )عليه السالم( عبد اهللاأليب قلت :  قال،وصحيح احلليب

حتبس  أن ينبغيقه فأما تزوجيه فهو صحيح، وأما طال: فقال: وهو ابن عشر سنني، قالأجيوز طالقه ، صغره

فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من ، ان قد طلقك أنه  يدرك فيعلمعليه امرأته حىت

 يوقف املرياث حىت:  قال،ماتت أو مات فإن :قلت، فهي امرأتهاخلطاب، وإن أنكر ذلك وأىب أن ميضيه 

  )٣(.ليه املرياثإويدفع ، احكالرضا بالنّ إال  أخذ املرياث إىلدعاه مث حيلف باهللا ما، ييدرك أيهما بق

اجلمع الداليل بني مثل هذه الروايات وروايات القول بعدم اخليار  أن احكتاب النكرنا يف كوقد ذ

  ً.درك تأدباأإذا األب ينقض الصغري عقد  ال أن  أفضليةىيقتضي محل تلك عل

عن الصبية يزوجها ) عليه السالم(سن سألت أبا احل:  قال،مساعيل بن بزيغإرواه حممد بن  مثل ما

جيوز :  قال،ليهاإمر أو األ زوجها جيوز عليها التزويج يدخل �ا أن رب قبلكأبوها مث ميوت وهي صغرية فت

  )٤(.عليها تزويج أبيها

                                                          

.٢٢٢ ص٢ ج: التهذيب،٩ ح٦ الباب٢٠٩ ص١٤ج: الوسائل )١(

.٢٢٢ ص٢ ج: التهذيب،٨ ح٦ الباب٢٠٨ ص١٤ج: الوسائل )٢(

.٣ ح٢٢٧ ص٤ ج: الفقيه،٤ ح١١ الباب٥٢٨ ص١٧ج: الوسائل )٣(

.٢٥ ص٢ ج:الفروع، ٣ ح٦ الباب٢٠٧ ص١٤ج: الوسائل )٤(



عن اجلارية الصغرية يزوجها أبوها ) عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا: قال،  بن الصلتعبد اهللاورواية 

  )١(.ليس هلا مع أبيها أمر، ال: )عليه السالم(  قال،بلغت إذا أمرهلا 

  .األوىلفلو أخذ بالثانية لزم طرح ، رناهكذ ن اجلمع الداليل بني هذه الروايات ماإف

  .أو يف اجلملة، ًد مثل الروايات الثانية يف ما أفتوا بأن االختيار هلا مطلقاورناه وركويؤيد اجلمع الذي ذ

بلغت مبلغ النساء أهلا مع  إذا ركوسألته عن الب(:  قال،مة رواية ابن الصلت املتقدمةمثل ما يف تت

  )٢(.)مل تثيب أبيها أمر ما

عبد ل أبو ئس: اط قالفسمثل ما رواه وليد بياع األ، خرأ من روايات ًأيضاوهذا احلمل هو الظاهر 

 بأرض صغروفة وزوجها األك بالكربان هلا أخوان زوجها األكعن جارية ، نا عندهأو) عليه السالم( اهللا

  )٣(.احه جائزكقد دخل �ا فهي امرأته ون خرون اآلكيّأوىل إال أن  �ا األول: )عليه السالم(  قال،أخرى

  . التأدبىحيمل عل أن عطاء أمرها بيد غري الويل مما يلزمإ ى الروايات الدالة علًأيضاد ذلك ويؤي

:  قال،احكسألته عن الذي بيده عقدة الن:  قال،)ليه السالمع(عن الصادق ، رواه أبو بصري مثل ما

 خواألاألب هو)احلديث، )٤.  

  انت اجلاريةكإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ،  بن ميمونإبراهيمرواه  وما

                                                          

  .٢٥ ص٢ ج: الفروع،١ ح٦ الباب٢٠٧ ص١٤ج: الوسائل )١(

.١ ذيل ح٦ الباب٢٠٧ ص١٤ج: لوسائلا )٢(

. ٢٦ ص٢ ج: الفروع،٤ ح٧ الباب٢١١ ص١٤ج: الوسائل )٣(

  .٢٢٥ ص٢ ج: التهذيب،٤ ح٨ الباب٢١٣ ص١٤ج: الوسائل )٤(



  .)١(بني أبويها فليس هلا مع أبويها أمر

  . غري ذلكىلإ

وحال الدخول مما ، أو بلغ ومل يرضيا، بلغت إذا املهري حال أ، الم يف ذلك ويف فروعهكوتفصيل ال

  .احكتاب النك  إىلولكوغري ذلك مو، بل وحال ما حيرمه جمرد العقد، يوجب التحرمي

، ً منها سنداىوروايات الشيخ واجلماعة معارضة مبا هو أقن إ( :وجه النظر يف قول اجلواهر ومنه يعلم

  ). عموم الوالية إىلًمضافا، ً عدداأكثرأو 

، عرفت ماكًخصوصا بعد اجلمع الداليل ، ية العددأكثرًقوائية سندا وال اعتبار بأال نه إ :يرد عليهإذ 

حيث هو تعيني ، احكًخصوصا يف الن،  أنفسهمى عدم مقاومته تسلط الناس عل إىلضافةباإل وعموم الوالية

 ىمقيد مبا دل عل، لطالقحيث ال اختيار هلا يف ا خص يف مثل املرأةالشريك يف خاصة النفس وباأل

  .رباك إذا اختيارمها

، رثلوضوح عدم منافاة اخليار لتحقق الزوجية املسببة لإلاإلرث، رجحناه  ينايف ما فال، انكيف كو

 اإلرث عدم حتقق ىفال دليل عل، األولمن   الفسخ من حني الفسخ الىلعيب املوجب للتسلط علاكفهو 

  .التزلزل من زوجية املتزلزلة �ذا املعىنلبا

                                                          

  .٢٢١ ص٢ ج: التهذيب،٣ ح٩ الباب٢١٤ ص١٤ج: الوسائل )١(



 وعدمه مدار اإلرث من دوران ، من تعليل الشيخ يف النهايةيكفيما ح وجه النظر وبذلك يظهر

دلة الظاهر من األ، إذ من حني الفسخ الفضويل الك الفسخ من حني العقد ىير ألنه أنهكو، اخليار وعدمه

  .ون الفسخ من حينهك

 مع تعارف ،الحتمال الفسخ بيني قبل البلوغصم بلزوم عدم املعاشرة بني الكالشارع مل حي أن ويؤيده

  . املالمسةبل وحىت، املعاشرة بينهما

دخل عليه امرأته أ فإن : قلت،يف حديث) عليه السالم( عن الباقر، ناسيكما يدل عليه صحيح الك

 فإن :قلت :)قال أن ىلإ(، ان أبوه الذي زوجه ودخل �ا ولذ منهاكذا  إ:)قال أن ىلإ... (يدرك أن قبل

  )١(.احلديث، زوجه أبوه ودخل �ا وهوغري مدرك

  .ليهإينبغي االلتفات  مما النه إ :ولذا قال اجلواهر يف رد النهاية

 وهذا ون الفرق بني الفضويلكي، ربكذا  إ الصغريى رضى من الويل علرناه من توقف العقدكذ  ماىوعل

  .ربك إذا للصغري الفسخمنا إو، ويف هذا احملقق العقدجازة، ون احملقق اإلكيف الفضويل يأن 

أو مع ، فؤكذا زوجه أو زوجها بدون ال إماك، مل خيول من قبل الشارع زوج الويل الصغري مبا، إذا نعم

 له احلق يف الرد، تزويج الصغري من غري الويل فضويل، فإن زوجه غري الويل إذا ماك، ًان فضولياكاملفسدة 

  .ربك إذا مضاءواإل

، )عليه السالم ( أيب جعفر الثاين إىلتب بعض بين عميك:قال، شعري األ حممد بن احلسنيىفقد رو

  ،بت التزويجأربت كفلما ، تقول يف صبية زوجها عمها ما

                                                          

  .٢٢٢ ص٢ ج: التهذيب،٩ ح٦ الباب٢٠٩ ص١٤ج: الوسائل )١(



  . )١(أمرها مراأل، وره ذلككت ال :يلإتب كف

  .  غري ذلكإىل

اح كاب النتكالم يف كرنا تفصيل الكنا ذأما ك، حال الويل ويل له م فيمن الكحال احلا أن ىخيف وال

  .وغريه

  

  ))لو زوجها غير األب والجد((

 ىًموقوفا عل ان العقدك اجلد أواألب  ولو زوجها غري(: حيث قال، وجه قول الشرائع ومما تقدم ظهر

  ).رضامها عند البلوغ والرشد

  .مثل ما تقدم، خصوص بعض الروايات يف املقام و،دلة الفضويل العامةوذلك أل

الصحة على يتوقف ، حيقق العقد بريين الك عقد الصغريين أو ال إىلنسبةلالفضويل سواء با حيث إنو

ان ك وإن  بطل، طرف واحدىالعقد برضرضامها، فإذا ماتا كالمها قبل الرضا، أو أحدمها، إذ ال يتحقق 

  .العقود ذا يف سائركو، مات إذا يفكف، ًالطرف الثاين حيا

أو مات ، وماتا قبل الرضا ،اآلخردمها دون  ويل أحيمث رض، ذا لو زوج الصغريين الفضويلكوه

  .أحدمها

، قبل البلوغ والرشد بطل العقد (حني عقدمها الفضويل) ولو مات أحد الصغريين(: قال يف الشرائع

 عزل يمات الذي رض ولو(: مث قال، )قبل البلوغاآلخر ذا لو بلغ أحدمها وأجاز مث مات كو، مرياث وال

ذا لو بلغ أحدمها ك و.مرياث ر فقد بطل العقد والكبلغ وأن، فإن بص باحلية امليت وتركمن تر خرنصيب اآل

، يت وتربص باحليملة اكمن تراآلخر  عزل نصيب ي رضيولو مات الذ، قبل البلوغاآلخر وأجاز مث مات 

  ركبلغ وأنفإن 

                                                          

  .٢٥ ص٢ ج: الفروع،٢ ح٦ الباب٢٠٧ ص١٤ج: الوسائل )١(



  .ىانته ) الرضا الرغبة يف املرياث إىلمل يدعه أنه أجاز صح وأحلف وإن ،مرياث فقد بطل العقد وال

  .بال خالف أجده يف شيء من ذلك: الم احملققكقال يف اجلواهر بعد نقله 

  .ال خالف فيه أنه  الظاهر: املستندويف

عن غالم وجارية زوجهما  )عليه السالم(سألت أبا جعفر :  قال،ويدل عليه صحيح أيب عبيدة احلذاء

 ماتا قبل وإن ،ان له اخلياركوأيهما أدرك ، ائزاح جكالن: )عليه السالم(فقال  .نيكوليان هلما ومها غري مدر

 ،خرأدرك أحدمها قبل اآل فإن :قلت .ا ورضياكونا قد أدركيّ إال أن ،ا فال مرياث بينهما وال مهركيدرأن 

اح مث مات كنل بايان الرجل الذي أدرك قبل اجلارية ورضك فإن : قلت،يهو رضن إ جيوز ذلك عليه: قال

ّ إال  املرياث إىلدعاها  تدرك فتحلف باهللا مانعم يعزل مرياثها منه حىت: قال، أترثهتدرك اجلارية  أن قبل

ت أيرثها الزوج كدرأن كماتت اجلارية ومل ت فإن :قلت، ليها املرياث ونصف املهرإرضاها بالتزويج مث يدفع 

 أن ا هو الذي زوجها قبلان أبوهك فإن :قلت، تكأدر إذا هلا اخليار، ألن ال: )عليه السالم( قال، املدرك

)١(.للجاريةاألب  ى واملهر عل، الغالمىوجيوز عل بجيوز عليها تزويج األ:  قال،تدرك
  

ان أبوها كن إ( :الراوي سأل يف آخر الرواية، ألن ا الصغريينالفضوليني زوج أن ظاهر الرواية: أقول

  املراد أن مما يظهر منه، )هو الذي زوجها

                                                          

  .١ ح١٣١ ص٧ ج:الفروع، ١ ح١١ الباب٥٢٧ ص١٧ج: الوسائل )١(



  ً.أيضا ذلك ى علً داالوقد تقدم صحيح احلليب،  العريفة الويلصدر الرواي يف بالويل

  

  ))صور تزويج الفضولي للصغيرين((

  ً.ون أحد الطرفني فضولياكأو ي، يزوجهما الفضوليان أن ماإ أنه فصور املسألة،  هذاىوعل

  : أقسام ستةاألول يفف

  .اإلرث يف إشكالال ، وا ويرضياكن يدرأ: أ

.اإلرثعدم  يف إشكالال ، ومنهماي أا ومل يرض كن يدرأ: ب

 جانب واحد ال ىرضب إذ ،اإلرثعدم  يف إشكالال و ،اآلخر أحدمها دون ىيرض واكن يدرأ: ج

.يصح العقد

.اإلرثالبطالن وعدم  يف إشكالوال ، ماتا واكن مل يدرإ: د

.رث إفال بطالن العقد يف إشكال وال، حدمها ومل يرضأدرك أ: هـ

 ومات ومل تدرك بعد يان الرجل هو الذي أدرك قبل اجلارية ورضك، فإن ىيرضن يدرك أحدمها وأ: و

  اليتيانت املرأة هك وإن ،حكامبل وسائر األ، رثها منهإ يف إشكالفال ، ت ورضيت حلفتكدرأاجلارية مث 

اح ك ثبت الن ـما يأيتكما ليس ببعيد ك  ـفهمنا املناط، فإن يرض ودرك الرجلأماتت مث  وت ورضيتكأدر

، أهلية وقت العقد ال، إذ  خالف القاعدةىمر علاأل، ألن ناط مل ينفعململ نقل با وإن ، منها املهربآثاره الىت

.يشمله  ال ودليل الفضويل،طرف للعقد ووقت الرضا ال

يهم عدم  مة الكان حكحيث ، و هناكاإلرثك هنا ًأيضا، ألن اإلرثيبعد لزوم احللف عليه  ال ،نعم

  .ردمو يف اإلرثوجود 

ّ إال أن الرجل بعد البلوغ والرضا مات إذا انت خمصوصة مباك وإن الرواية مث إن(: املستند يف قال

  ، العلة يف  لالشرتاكًأيضا محلوها عليه صحاباأل

  



  .) فتأمل،الظاهر عدم اخلالف فيهّ، إال أن  انتفاء احللف والتوريثي يقتضاألصلو

  .صل بعد املناطجمال لأل ال، إذ ريث احللف والتوين تأمله لنف أالظاهر: أقول

ن كمل ي إذا  مصدق يف قوله بنيتهنساناإل، إذ  عدمهاألصلان ك  احللفىمل يقم دليل عل لو، نعم

نه أو،  أو ما أشبه،أو خرجت من العدة، أو حامل،  نفسه بأ�ا حائضىالم ذي اليد علكولذا يقبل ، منازع

ان ك وإن ، أو غري ذلك،فعل بأخيها وال، مها وبنتهاأتزوج ب وال، أراد تزويج اجلديدة إذا  له فيماأربع ال

  .ل ذلككمظنة 

نسب ومل  ذ الإف، نسب بسبب أوّ إال يرث غريه  النساناإل أن فمراده �ااإلرث،  عدم أصالةأما 

  .اإلرث عدم األصلان ك ـ، لوال املناط،يعلم السبب

  

  ))في تزويج الصغيرة وإرثهافروع ((

  :مث  هنا فروع

ية أف، للمناط القطعي يف نظر العرف، ذلككم كاحل أن فالظاهر، لو تزوج بالغ بغري بالغة: أ

  .رب وجييز وميوتكًون الولد صغريا مث يكخصوصية ل

 أوىلبري العاقد بنفسه كفالولد ال،  عقده مبا صدر فضولة عن قبل الولد الصغري:ويف صحيحة احلذاء

  .مكبانسحاب احل

يف الرجل :  قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ،  رواية عبيد بن زرارة، ذلك إىلضافةاإلويدل عليه ب

مات عزل  وإن ، ابنهىاحه جائز علكن:  قال،ةكزوج ابنه يتيمة يف حجره وابنه مدرك واليتيمة غري مدر

 يدفع مث، احكنلرضاها باّ إال  أخذ املرياث إىل أدركت حلفت باهللا ما دعاهافإذا،  تدركمرياثها منه حىت

  ميوت الزوج أن تدرك وقبل أن ماتت هي قبلوإن  :قال، ليها املرياث ونصف املهرإ



     )١(.خيار له عليها ت والكدرأ إذا هلا اخليار عليه، ألن مل يرثها الزوج

ًا من كًسألته عن رجل زوج ابنا له مدر:  قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب ، ثريكورواية عباد بن 

  )٢(.خيار عليها هلا اخليار وال، ألن يرثها مات والن إ ترثه:  قال، حجرهيتيمة يف

  .ذلككمر ان األك، س بأن تزوجت بالغة بغري بالغكان العك لو :ب

تزويج الفضويل ك ،ى غري حمل النص والفتو إىلمكالم يف انسحاب احلكالإمنا (:  قال يف اجلواهر:ج

 موافقة هذه ى ذلك علومبىن، أو حنو ذلك، خروالفضويل اآل، غريينأو الويل أحد الص، أو أحدمها، املنيكال

، ضي عدمها منهتالقاعدة تق أن مع،  طلب اليمني من ا�يزىوليس فيها سو، لقاعدة الفضويل حكاماأل

فيتجه حينئذ الصحة يف غري  (:الم املسالككقال بعد نقل  أن ىلإ) من قبلهّ إال يعلم مصدق فيما الألنه 

  .ىانته) ميني ال البطالن بالحمل النص 

  .ل تلك املواردك القاعدة املستفادة من النص الصحة مع اليمني يف ىمقتض: أقول

 ، إرثوال،  مل ينفذ العقد بآثاره،أو يف غري موردها مما قلنا باملناط، مل حتلف يف مورد الرواية إذا :د

 وإن ،أو ما أشبه ن ملوتكأو مل تتم، ل عن احللفكت أو نلكسواء ن،  احللفىالدليل علق ذلك علألن 

  احللف حىت إىلالزم ذلك عدم االحتياج، فإن فهم من النص الطريقيةّ إال إذا اللهم، أو أراد أرادت احللف

  .علم صدقها إذا مع عدم احملذور

                                                          

.٢حدمها حأباب مرياث الصبيني يزوجان مث ميوت  ٣٠٩ ص٤ج: الفقيه )١(

.٢ ح١٣٢ ص٧ ج: الفروع،٢ح١١ الباب ٥٢٨ ص١٧ج: الوسائل )٢(



 فريد، فاقتهإحلف أو ميوت أو حصل اليأس من ق فييفي إىل أن ولو جن يعزل نصيبه(: قال يف املستند

  .)سائر الورثة إىل

ولو منع منها ، ل سقطتكفلو ن،  اليمنيى توقف الزوجية علىوظاهر النص والفتو(: ويف اجلواهر

 إىل  الوارث إىلفيتجه حينئذ دفعه، أو املال  الوارثىمل حيصل ضرر بذلك عل جنون وحنوه انتظر ماكمانع 

  .ىانته)  عدم حتقق ما يقتضي انتقاله عنهصالة أل،يتحقق اليمنيأن 

  .االنتقال ليس من الوارث، إذ ويف أصله نظر

فاية يف كفالظاهر ال، حلف للمالإمنا و، ًن راضياكمل ي أنه مث أظهر ،ل مث حلف أو حلفتكولو ن

 :قلنا وإن ،ما ليس بالبعيد مل يرثك، اليمني طريقين إ :قلنا فإن أما يف الثاين،  دليل احللفطالقإل، األول

  .موضوعي ورثنه إ

 ،مةكًأو تعبدا والتهمة ح، جتب مع ارتفاعها ال أ�ا وهل اليمني واجبة للتهمة مبعىن: واهرقال يف اجل

  .لظهور النص فيه، األولوال يبعد ، قد اختار ثانيهما يف املسالك، وجهان

  . آخرإنسانن تزوج بأكحيق ترتيب آثار غري الزوجية   فال،لزوم مراعاة احتمال حلفها الظاهر: هـ

 إذا ولذا، الفضول ال شأن له مع الويل إذ ،يزوجها بآخر أن لفضول زوجها حق للويلان اك، إذا نعم

  . حلقه يف عقدهاىفكعقد الفضول فقبله الويل 

مضاء الويل إ بعد يار حىتت االخىيبق) ي الصيبأ( ون اخلرية بيدها وبيدهكرجحناه من   ماىعل، نعم

  .عقد الفضول

، وهو غري متجه، الظاهر نعم: قيل، م الصغريينكنونني حم ا�كون حكوهل ي(: قال يف املستند: و

  .)وهو باطل، بالقياسّ إال يثبت الألنه 



  .مكصل عدم انسحاب احلان األك الإو، علم به فهو، فإن  املناطاألولوجه : أقول

 املشهور ىًان أحدمها وليا فعلكولو ، خرربت قبلت أحدمها صح وبطل اآلكفلما ،  لو زوجها اثنان:ز

  .طلها لغري الويليب

  .قلنا خبيارها يف القبول والرد حق هلا قبول زواج غري الويل إذا أما

  .احكرنا تفصيله يف النكفقد ذ، ًالمها ولياكان كولو 



  

  ))الزوجة ال ترث من العقار((

ته من أرض وبناء كتر الزوج يرث من الزوجة من مجيع ما أن خالف يف  والإشكال ال): ٤ مسألة(

  .الظاهر أنه إمجاعي عند مجيع املسلمنيبل ، وغريمها

  .ات الزوجكترث بعض مرتوأ�ا  يف  والضرورةمجاعباإلوأما الزوجة فال إشكال وال خالف، بل 

مما انفردت به  أن بل عن االنتصار، ترث من العقار وحنوها ال أ�ا فاملشهور، اتكأما من بعض املرتو

  .رضمامية حرمان الزوجة من أرباع األاإل

  . حرما�ا من العقارى علمجاعائر اإلرعن اخلالف والسو

 غاية املراد واملسالك والغنية وشرح الشرائع للصيمري ورشادت اإلكن عن مجاع اإليكذلك حكو

  .مع اختالف عبائرهم، غريهمو

ان للزوج ك، بوين الولد واألىدخل الزوج أو الزوجة عل إذا :قال، فإنه ايفكس عن اإليكًخالفا للمح

  .ًقيقا وغري ذلكًصامتا ورًثاثا وأًة عقارا أو كع وللزوجة الثمن من مجيع الرتالرب

قد سبق نه إ وعن غاية املراد واملهذب وغاية املرام، قول مرتوكنه  إشف الرموزك عن يكن يف احملكل

  .حلقه وايفكس اإلمجاعاإل

ل عن ي ما قى علبصحاتب األكمجلة من  حق اجلواهر خللوالال و السابقمجاع اإلىل علكأشوإن 

 بل لعل خلو، يقان والتبيان وجممع البيان وجوامع اجلامع والفرائض النصرييةاملقنع واملراسم واإلكاالستثناء 

  .يؤيد ذلك وعدم تعرض علي بن بابويه وابن أيب عقيل الفقه الرضوي عن االستثناء

  .قول ابن اجلنيد ىئمة علمة واأل األ، أن إمجاعسالمبل عن دعائم اإل: مث قال اجلواهر

تاب صرح باالستثناء يف كتني يف كًخصوصا بعض السا،  اخلالفىداللة فيه عل وت الكالس: أقول

  حتضرين نسخته حىت أما الدعائم فال، تاب آخرك



  منًأيضا ) السالمماعليه( ما روي عنهما (الدعائم) ركمث ذ(: هذا لفظه اجلواهر قال ماإمنا و، أراها

 ى ظاهره وعلىمحل عل  لوًأيضاوهذا :  قال،ض قيمة النقىتعطإمنا ًرض شيئا من األيرثن  النساء الأن 

ًو�ا ردا للجهاد كل، رض املفتوحة عنوةوله باألأمث ، مةئمة واأل األإمجاعتاب اهللا والسنة وكالعموم خيالف 

ن الرجال كيشار وال ،وقاف اليت ليس للنساء فيها حظأو باأل، نيكفار واملشرك الىوتقوية لرجال املسلمني عل

، ما قال اهللا تعاىلك، ًا للموروث فللنساء منه نصيبكرض مملوان من األكفأما ما ، ضيف قيمة النقّ إال فيها

  .)١()الم الدعائمك ى انته،جيوز غريه هذا الذي ال

، والرواة  بل هو كالم غريب عن الفقه والفقهاء، من غرائب الكالمىوهو كما تر( :مث قال اجلواهر

  ).نقلناه ليقضي العجب منهإمنا و، الرواياتو

نقل ـ كما يف املستدرك ـ  أنه بقرينة،  منع الزوجةال مراد الدعائم روايات منع النساء أن  الظاهر:أقول

 ىيعطإمنا ًرض شيئا ترث النساء من األ ال: أ�ما قاال) عليهما السالم (عبد اهللاأيب  والرواية عن أيب جعفر

خالف الكتاب ، ألنه ًمي املرأة مطلقا يف مقابل الذكرليس املراد حتر أن يبني أن فأراد، )٢(ضالنق املرأة قيمة

  .رض املفتوحة عنوة املرأة ـ األإطالقبل املراد ـ بعد مجاع، والسنة واإل

  . الرجال إىل بالنسبةتورث حىت ال�ا إ : يقالال

  . اجلهاد وحنوهجيارها يفإالرجال ينتفعون ب: نه يقالأل

  : وقوله، )كن الرجال يشاروال، ليس للنساء فيها حظ: (خريذكرناه قوله األ رادته ماإ ىيدل علو

  

                                                          

.١ ح٤ الباب ١٦٥ ص٣ج: كاملستدر )١(

  .١ ح٤الباب  ١٦٥ ص٣ج: املستدرك)٢(



كالمه ليس  أن  يفنيا كالصرحيفإ�م، )فللنساء منه نصيب للموروث ًاكرض مملوما كان من األ فأما(

  .يف النساء مقابل الرجالإمنا و، يف الزوجة

ولذا  ،اآلخر بقرينة الروايات ،ء يف الروايات املرأة مقابل الزوجاملراد بالنسا أن رمبا يشكل عليه ،نعم

 مسعته : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،لحوما رواه عن األ  يف،فسر الصدوق أو الرواي النساء �ا

 عىنا إمنو ،يعين من البناء الدور ، وهلن قيمة البناء والشجر والنخلً، من العقار شيئاال يرثن النساء :يقول

  .)١(من النساء الزوجة

و�ا ختصص عموم  ،رض وغري البناء وحنوه متواترالزوجة من األ إرث فروايات عدم ،وكيف كان

 اإلرثعملوا هم مبثل ذلك يف  أن  الشيعة بذلك بعدى علشكالوال حق للعامة يف اإل ،الكتاب واملطلقات

ه ناك ترنبياء مامعاشر األ انإ( :)هللا عليه وآلهصلى ا(فقد خصصوا عموم الكتاب برواية رووها عنه  ،وغريه

 ،بذلك غري واردوغريه، فإشكال بعضهم على الشيخ املفيد وغريه كما يف املستدرك وغريه  ،)٢()صدقة

  .صول كتب األ إىلكولوتفصيل الكالم يف ذلك مو

 والدور والسالح ى القرنرث مما ترك زوجها م تاملرأة الن إ :)عليه السالم(عن أيب جعفر  ،فعن زرارة

بواب واجلذوع م النقض واألّوتقو ،وترث من املال والفرش والثيات ومتاع البيت مما ترك ً،والدواب شيئا

  .)٣( حقها منهىوالقصب فتعط

  والنقض بكسر  ،ن السالح والدواب احلبوةاملراد م أن  الظاهر:أقول

  

                                                          

  .٥ ح٢٥٢ ص٤ ج: الفقيه،١٦ ح٦ الباب ٥٢٢ ص١٧ج: وسائل)١(

  .٥٩ ص٧ج: ىانظر السنن الكرب)٢(

  .٣٢ ح٢٩٩ ص٩ج:  التهذيب،١٢ ح٥ الباب ٥٢٠ ص١٧ج: الوسائل)٣(



  .ينقض أن يف معرض ألنه ً، نقضاىالنون البناء يسم

ترث من الرباع  وال ،ترث املرأة الطوب :)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو :قال ،مد بن مسلموعن حم

إمنا و ،ليس هلا منه نسب ترث به : فقالً،ترث من الرباع شيئا  كيف ترث من الفرع وال: قلت:قال ،ًشيئا

  .)١(يدخل عليهم داخل بسببها وال ،األصلترث من  وال رتث من الفرعفهي دخيل عليهم 

 ، سألته عن النساء ما هلن من املرياث: قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن ميسر بياع الزطي

 : قلت:قال ،رض والعقارات فال مرياث هلن فيهفأما األ ،يمة الطوب والبناء واخلشب والقصبقهلن  :قال

قال ، ىذه الثمن وهلذه الربع مسم وهل، كيف صار ذا: قلت:قال ،البنات هلن نصيبهن منه : قال،فالبنات

لئال تتزوج  صار هذا كذاإمنا  ،هي دخيل عليهمإمنا و ،املرأة ليس هلا نسب ترث بهألن  :)عليه السالم(

   )٢(.ًدها من قوم آخرين فيزاحم قوما آخرين يف عقارهم ولاملرأة فيجيء زوجها أو

  . تأيت بزوجهاًأيضاخت  البنت واأل:يقال  ال:أقول

. أو ولدها :)عليه السالم(ولذا قال  ،العكسإمنا و ،ًيسكن غالبا بيت الزوجة  الرجل ال:قالنه يأل

  .)٣(جنبيانأأما الزوجة وزوجها اجلديد فكالمها  ،من أهل الدارخت مث البنت واأل

                                                          

  .٢ ح٦ الباب ٥١٨ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٥ ح١٢٨ ص٧ج:  الفروع،٣ ح٦ الباب ٥١٨ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح١٢٨ ص٧ ج: الفروع،٣ حذيل ٦ الباب ٥١٨ ص١٧ج: الوسائل)٣(



من العقار  رض واليرثن من األ النساء ال : قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر  ،وعن حممد بن مسلم

  )١(.ًشيئا

ترث  املرأة الن إ :) السالمماعليه(أو عن أحدمها ،  أو الصادق ،عن الباقر ،وعن مجلة من الفضالء

  .)٢( ربعها أو مثنهاىاخلشب قيمة فتعط ويقوم الطوبّ إال أن رض أأو  من تركة زوجها من تربة دار

رض ن عقار األال ترث النساء م : قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر  ،وعن حممد بن مسلم

  .)٣(ًشيئا

م البناء ّلكن يقو وً،ترث النساء من عقار الدور شيئا ال : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعنه

 أهل املواريث ىذلك لئال يتزوجن فيفسدن علإمنا و :)عليه السالم(قال ،  و ربعهاأ مثنها ىوالطوب تعط

  .)٤(مواريثهم

 ،رض سألته عن النساء هل يرثن من األ: قال،)عليه السالم( د اهللاعبيب أعن  ،وعن يزيد الصائغ

ولينا إذا  : قال،يرضون بذا الناس الن إ : قلت:قال ،ولكن يرثن قيمة البناء ،ال :)عليه السالم(فقال 

   .)٥(مل يستقيموا ضربناهم بالسيف فإن ،فلم يرضوا ضربناهم بالسوط

  .)يه السالمعل(عن الباقر  ،خرىوحنوه روايته األ

عليه (مام  ولذا شدد اإل،أو اجلو اخلاص من جهة الرواي  عنف ما إىلالكالم احتاج أن والظاهر

  . يف املقام)السالم

  جعل للمرأة قيمةإمنا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللايب أعن  ،وعن محاد بن عثمان

                                                          

  .١ ح١٢٨ ص٧ج:  الفروع،٤ ح٦ الباب ٥١٨ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٣ ح١٢٨ ص٧ج:  الفروع،٥ ح٦ الباب ٥١٨ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح١٢٨ ص٧ج:  الفروع،٦ ح٦ الباب ٥١٨ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٦ ح١٢٩ ص٧ج:  الفروع،٧ ح٦ الباب ٥١٩ ص١٧ج: الوسائل)٤(

  .٨ ح١٢٩ ص٧ج:  الفروع،٨ ح٦ الباب ٥١٩ ص١٧ج: الوسائل)٥(



  .)١(فسد مواريثهممن ي ،يعين أهل املواريث ،فيدخل عليهم اخلشب والطوب لئال يتزوجن

ِليس للنساء من الدور والعقار  : قال،) السالمماعليه(عن أحدمها  ،امللك بن أعني وعن عبد

  .)٢(شيء

 ىاملرأة ال ترث مما ترك زوجها من القرن إ :)عليه السالم(يب جعفر أعن  ،جاءروعن طربان بن 

م النقض واجلذوع ّويقو ،اب ومتاع البيت مما تركيثوترث من املال والرقيق وال ً،والدور والسالح والدواب شيئا

  .)٣( حقها منهىوالقصب لتعط

من  وال النساء ال يرثن من الدورن إ :)عليه السالم(يب جعفر أن ة، ع وزرار،سلمموعن حممد بن 

  .)٤(ًحدث بناء فريثن ذلك البناءأيكون ّ إال أن ً،الضياع شيئا

 علة املرأة :ليه فيما كتب من جواب مسائلهإ كتب )المعليه الس(الرضا ن إ :وعن حممد بن سنان

 أن ة قد جيوزأ واملر،هُبلميكن تغيريه وق العقار ال ألن ،قيمة الطوب والنقضّ إال ًترث من العقار شيئا الأ�ا 

ال ميكن النقض  ألنه ،وليس الولد والوالد كذلك ،بينها وبينه من العصمة وجيوز تغيريها وتبديلها ينقطع ما

وكان  ،شبههأ إذ جييء ويذهب كان مرياثه فيما جيوز تبديله أن  فما جيوز،واملرأة ميكن االستبدال �ا،  نهمام

  .)٥(مثله يف الثبات والقيام  حاله كمن كانىالثابت املقيم عل

                                                          

  .٧ ح١٢٩ ص٧ج:  الفروع،٩ح٦ الباب ٥٢٠ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٩ ح١٢٩ ص٧ج:  الفروع،١٠ح٦ الباب ٥٢٠ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .١٠ ح٢٩٩ ص٩ج:  التهذيب،١٢ح٦ الباب ٥٢٠ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٣٢ ح٣٠٠ ص٦ج: تهذيب ال،١٣ح٦ الباب ٥٢١ ص١٧ج: الوسائل)٤(

  .٣٤ ح٣٠٠ ص٩ج:  التهذيب،١٤ح٦ الباب ٥٢١ ص١٧ج: الوسائل)٥(



 :)عليه السالم(عن أيب جعفر  ،ًبكريا حدثينن إ : قلت لزرارة: قال، بن بكر الواسطيىوعن موس

ىم البناء واجلذوع واخلشب فتعطّيقو نأّ إال ،ال أرض وترث املرأة مما ترك زوجها من تربة دار ء اليف النسا 

  .)١( هذا ال شك فيه:قال زرارة ،والرتبة دار ،رضً شيئا من األىتعط فأما الرتبة فال ،نصيبها من قيمة البناء

 فجاء به جعفر )يه السالمعل( ي بكتاب عل)عليه السالم( أبو جعفر ا دع: قال،امللك وعن عبد

 ن عنهتويف إذا النساء ليس هلن من عقار الرجلن إ : فيهفإذا ً، مثل فخذ الرجل مطويا)عليه السالم(

صلى (مالء رسول اهللا إو ، بيده)عليه السالم(هذا واهللا خط علي  :)عليه السالم(فقال أبو جعفر  ،شيء

  .)٢( )اهللا عليه وآله

  .ورواية الدعائم ،حولوقد تقدم رواية األ

 وجه املرياث من ىرباع علوعن الشيخ املفيد يف املسائل الصاغانية يف منع النساء من تلك األ

ويعملون  )صلى اهللا عليه وآله( يروون ذلك عن رسول اهللا ) اهللا عليهمىصل(كان آل حممد  :هنأزواج

   .وهذه الروايات ،)٣(به

ال يرث النساء من  : قال)عليه السالم( عبد اهللاأيب ويف بعض الروايات عن ( :ويف املسالك قال

يف  :ذينةأما عن ابن ّ إال يعارضها ًفهذه عشرون حديثا ال ، قيمة البناء والشجر والنخلىويعط ً،العقار شيئا

  .)٤() ومل يثبت كو�ا رواية، بل الظاهر أنه كالم ابن أذينةالرباععطني من أكان هلن ولد  إذا النساء

 سألته عن الرجل هل يرث من دار : قال،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ، يعفور ابن أيبرواه وما

  ذلك مبنزلة  يف و يكونأ ً،امرأته أو أرضها من الرتبة شيئا

                                                          

  .٣٧ ح٣٠١ ص٩ج:  التهذيب،١٦ ح٦ الباب ٥٢١ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١٧ ح٦ الباب ٥٢٢ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح٤ الباب ١٦٥ ص٣ج: املستدرك)٣(

  .٢٤ سطر٣٣٣ ص٢ج: الكاملس)٤(



  .)١( ترك وتركتيءيرثها وترثه من كل ش :)عليه السالم( فقال ًة فال يرث من ذلك شيئا،أاملر

  .و غريها كما فعله الشيخ وغريهأ التقية ىمن محلها عل البدو ،قةتقاوم الروايات الساب  حيث اليوه

  

  ))معنى العقار((

  :اللغة وكتب الفقهاء يف فسرت ،موضوع ما ترث وما ال ترث يف لفاظ الواردة يف الرواياتاأل مث إن

  .رض والضياع والنخلاأل : قار بالفتحَفالع

رض  كالدار واأل،هو كل ملك ثابت له أصلو  ،احلديث ذكر العقار كسالم يف : جممع البحرينويف

  .والنخلة والضياع

  . والشجر من مجلة العقار:ويف املسالك

  . الضيعة العقار: الصحاحويف

  .رض املغلة الضيعة العقار واأل: القاموسويف

 كما تعقر الدابة باجلل والسرج ،أو لشجر أو حنومها رض تعقر لبناءاأل ألن ً)عقارا( يولعله مس

مثل ما للدار والدكان وحنومها وال  ،حيانمن األ ايل عليها يف كثري وضائعة ال أل�ا )ضيعة(و ،حنومهاو

  .وحافظ

العقار  إذ ،وليس كل عقار ضيعة ،كل ضيعة عقار إذ ،يكون بينهما عموم مطلق أن فال يبعد وعليه

  .تشملها الضيعة يشمل الدار وال

حيث جيلس  ، ولعله من الرتبيع،قامةودار اإل زل وهو املنأربعوالرباع مجع  ،جروالطوب بالضم اآل

  . فيهنسانحيث اسرتاحة اإل والربيع من هذا الباب ،خبالف دار الغري ،ًداره مربعا بكل راحة يف نساناإل

  :أمرين يف املقام يف  فقد اختلفوا،ي حالأ ىوعل

  

  ))ما ال ترث الزوجة منه((

  . فيما حيرم منه الزوجة:األول

                                                          

  .٣٥ ح٣٠٠ ص٩ج:  التهذيب،١ ح٧ب  البا٥٢٢ ص١٧ج: الوسائل)١(



  . حترموجة اليتالز يف :والثاين

ًسواء كانت بياضا أو مشغولة ً،رض مطلقاليه املشهور من حرما�ا من األإ فقد ذهب :األولأما   بزرع ً

  . أو محام أو دكان أو غريهاىو رح أسواء كان بناء دار ،أو شجر أو بناء

 وإن وهم ،افهي حترم عن عينها ال قيمته ،شبهأرض من املذكورات كالبناء والشجر وما  األىما عل أما

 هذا ى علىوقد ادع ،املشهور كلهم قائلون بذلك أن الظاهرّ إال أن ،ذكر بعضهم الشجر ومل يذكر بعضهم

شاد ر وشرح اإل،وشرح الشرائع للصيمري رشاد ونكت اإليضاحالقول مجاعة الشهرة كالتحرير والقواعد واإل

  . عليهمجاعوعن اخلالف اإل ،واملسالك واملفاتيح والكفاية ،ردبيليلأل

قبال قول املشهور غري  يف ًشجار قوالجعل املستند القول حبرما�ا من عني األ أن ومما ذكرنا يعلم

 هي  الروايات اليت إىلضافةباإل ،آخر كتاب يف كتاب الشجر ومل يذكره يف  ذكربعض هؤالء فإن ،ظاهر

  .نعم بعضهم خالف يف الشجر كما يظهر ،النخلمستندهم مبا ذكر فيها الشجر و

  : قبال هذا القول قوالن آخرانوىف

 ، والبساتنيى املزارع والقري دون أراض،وهي الدور واملساكن خاصة ،راضي الرباعأ حرما�ا من :األول

 ،ليه املختلفإومال  ،وهذا منقول عن املفيد واحللي والنافع وكاشف الرموز ،بنيةالت واأل قيمة اآلىوتعط

  .يد ال خيلو من قوةبعد قول السنه إ :الكفاية يف وقال

 ةوجعله يف الكفاي ،ى وهو قول السيد املرتض،ال من قيمتها  حرما�ا من عني الرباع خاصة:الثاين

  .أقوى

   هو قول املشهور ملا عرفت قوىواأل



 بعد صحة سند كثري ،أو عدم داللة بعضها ،يضر عدم صحه سند بعضها من الروايات الكثرية مما ال

ًا إطالقًنصا أو اآلخر يضر بعد ذكر  مل يذكر فيها بعض املذكورات ال  وما، منهاوظهور داللة كثري ،منها

  ً.وعموما

  .ره يف بعض آخركعدم ذكر الشجر يف بعضها غري ضائر بعد ذ أن ومنه يعلم

 ً،سكايف الذي تقدم نقل قوله من عدم حرما�ا مطلقاكاإلخر األقوال األ يف ومنه يعلم وجه النظر

 ،يقاوم الروايات املقيدة  الطالقاإل فإن ،وخصوص ما تقدم من رواية ابن أيب يعفور ،اتطالق باإلًمستدال

  . التقية وحنوهاىورواية ابن أيب يعفور قد تقدم محلها عل

 ،ض الرواياتع بعدم ذكرها يف بً والبساتني مستدالىراضي املزارع والقرأوكمن قال بعدم حرما�ا من 

  . تشملهااإلرثات أدلة إطالقف

 مما يشمل كل ،رض وحنوهاطلقت حرما�ا من األأأو  ، مقيد بالروايات اليت ذكر�اطالقاإلن إ :فيهو

  .ذلك

والثاين   العنيى علاألول حبمل ،اتطالقوبني اإل سيد فكأنه مجع بني دليلي املشهور باحلرمانالأما 

  .فأدلة املشهور حمكمة ،مجع بغري شاهد هنإ :وفيه ، القيمةىعل

  

  ))زوجة التي ال ترث من العقارمن هي ال((

  . وهو االختالف يف من حترم من الزوجات:مر الثاينأما األ

فهو مذهب الكليين واملفيد والسيد والشيخ يف بعض كتبه  ً، حرمان الزوجة مطلقاىفاملشهور عل

ًوجعله املسالك قويا متينا ،واحلليب واحللي واحملقق يف النافع وابن زهرة   .تأخرينواختاره مشهور امل ،ً

ائع والعالمة يف رليه الشإذهب  ،فال حترم أما ذات الولد ، حرمان غري ذات الوالد إىلوذهب آخرون

   ، املشهور بني املتأخرين إىلبل رمبا نسب ،سأنه يف املسالك البع ىونف ،مجلة من كتبه



 عدم ظهور كو�ا املتقدمة اليت قد عرفت  نةيذأواستدل لذلك مبقطوعة ابن  ،ن كان يف النسبة نظرإو

  .ية والرواية للتخصيص يف اآلًوبأن يف هذا القول تقليال ،رواية

  .يهم قلة التخصيص أو كثرته بعد النص الصحيح النه إ :وفيه

بل ظاهر النصوص  ،به يف التفصيل املزبور  دليل معتدى لكن مل نقف هلم عل:ولذا قال يف اجلواهر

عدم الفرق بني  ،اتمجاعومعاقد اإل ،عطاء الربع أو الثمنإ ىلًخصوصا املشتمل منها ع،   استفاضتهاىعل

  . صريح يف ذلكخرية ما هو بل من األ،ذات الولد وغريها

  .خفاء فيها املسأله ال أن  الظاهر:وقال يف املستند

حسب   عنهطالوا الكالم يف هذه املسألة مبا مجلة منه مستغىنأشراح الفاضلني واملستند قد  مث إن

  .ن أراد التفصيل فلريجع اليهاوم ،الظاهر

  

  )) في إرث الزوجةفروع((

   :ويف املقام فروع

  

  ))شرط الزوجة حين العقد((

وذلك خيرج عن  ، من الدار والبناء عند العقداإلرثعطائها بقدر إ للزوجة احلق يف اشرتاط :األول

كالة عنه رتطت لنفسها الواش إذا حال ذلك حال ما ،مثل سائر ديون امليت ألنه ،عن الثلث ال أصل املال

وقد  ،)١(املؤمنون عند شروطهم فإن ،نفاق الزوج أو ما أشبهإأو عند عدم  ،تء شايف طالق نفسها مىت

  . وغريه)رمحه اهللا(نصاري  فراجع املكاسب للشيخ األ،ًذكر املتأخرون غالبا شرط الطالق

  

  ))زوجة من مطلق الدورحرمان ال((

  سواء كان الزوج  ،الزوجة من مطلق الدور يف حرمان إشكال ال :الثاين

                                                          

  .٢١٩ ص٢ج:  التهذيب،٤ ح٢ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل)١(



من إمنا و ،رض وال من عني البناءال ترث من األ فإ�ا ،دلة األطالقإل،  ال يؤجرها أو ،ال يسكنها أو

  .القيمة

 وإن ،دلةخارجة عن األ أل�ا ،جيار فلها حق يف اإل،جرة أم السواء أخذ من األ ،كان أجرها إذا أما

  .رض وغريها عن منفعته األًكانت بدال

وعدم القول  ،طالق بالعموم واإلً مستدال،صرح املستند وبعدم الفرق بني مسكن الزوج وغريه

  .بالفصل

 ة حني مو�ا مل يكن للورث إىل يف داره السكىن،أو يف ضمن عقد ، الزوج عند العقدى اشرطت علوإذا

حق هلا يف مطالبة قيمة البناء بقدر  وال ، حني مو�ا إىلليهم مسلوبة املنفعةإ ءرض والبنافتنقل األ ،خراجهاإ

املائة خارجة  حيث إن ،عطائها مائةإفيكون كشرطها  ً، جماناكان شرطها عليه السكىنّ إال إذا أو الثمن الربع

  .ًوليس ذلك مجعا بني العوض واملعوض ،رثها من قيمة البناءإيعطوها  أن فالالزم ،عن قيمة البناء

  

  ))طوابقالبيوت الخشبية وذات ال((

و أرض كانت ذات طوابق كثرية داخل األ وإن ،رض والبناءابق داخلة يف األو البيوت ذات الط:الثالث

والفندق  ،واحلمام واخلان ،والزرع والبستان ،فرق بني أرض الدار والدكان كما ال ،دلة األطالقإل ،خارجها

 طالقإل ،شبهأوما خ اكول اخليم واألوحم ،شجارواملساكن البائرة ومغارس األ ،ى والقرية والرح،والكراج

  .الدليل

 أو ، مكان إىل عجالت وتنقل من مكانىمما صنعت عل يت البيوت اخلشبية وحنوهابوهل يشمل ال

واحتمال الشمول للعلة يف الروايات بعدم  ً،رضاألعدم تسميتها  ، الظاهر ال،صنعت كالسفن يف البحر

  .ً وبناءًيا�ا أرضيةعوعليه فهي ترث من أ ،علة  كو�ا حكمة الربقاألّ إال أن ًكان قريبا وإن دخال الغريإ



  

  ))بيوت في الفضاء((

ال يبعد مشول الدار وحنوها هلا يف جريان  ، يف وحدات سكنيةصنعت البيوت يف الفضاء إذا :الرابع

  . بينها وبني املسألة السابقة الصدق العريفقوالفار ، املذكورةحكاماأل

  

  )) في البناءاآلجر وسائر ما((

و أسواء كان يف احلائط  ،جر يدخل يف الطوب واخلشب وغريمها مما ذكر يف الروايات اآل:اخلامس

بواب والشبابيك واحليطان والسقف واحلديد خشاب واألواأل،  أو السقف أو غريها عمدةأو األ ،رضاأل

جل كهربائية والعروش املنصوبة ألسالك وال واأل،نابيب واحلمامات بآال�امسنت واجلذوع وامليزاب واألواإل

والفضة وغريمها على السقوف واألبواب،  والنقوش من الذهب ،واحلدائق ،جل السطوحالكروم واحملاجر أل

وغري ذلك مما صرح به  ،واالصطبل للدابة ،والكراج للسيارة ً،منصوباوالسلم املثبت، والتنور للخبز إذا كان 

  .طأو يفهم العرف باملنا ،يف الروايات

  

  ))أشبهالمراوح والمصابيح وما ((

مما  ،والشموع واملصابيح الكهربائية واملدفئة واملربدة وما أشبه  هل يدخل املراوح املنصوبة:السادس

  .أما غري املنصوبة فال ، الظاهر نعم،كانت منصوبة مما يعد من البناء

 إشكاليارة والدراجة وما أشبه فال  عن مثل السًفضال ،دوات الكهربائيةأما مثل الغسالة والثالجة واأل

 يف عدم دخول الراديو والتلفون والتلفزيون والالسلكي وصندوق شكالينبغي اإل كما ال ،يف عدم دخوهلا

  .الربيد وما أشبه

  .ففي دخوهلا وعدمه احتماالن ،مور مثبتةكانت هذه األ إذا ،نعم

  .ما خرجّاإلرث إال  األصل، ألن  ترث منها أ�ا األصلي شيء فأولو شك يف دخول 

  قفاص للكتب وحنوها  واأل،ومنه يظهر الكالم يف أدوات املطبخ املثبتة



  .كتات امللصقة باجلدران وغريها املنصوبة كاملوقمشةخشاب والسوفاز واألوالروفوف ولو من األ

 ستثىنليست من امل أ�ا ظاهرلفا ، والطيور كذلك وما أشبهجوأقفاص الدجا ،أما الدوالبات املوضوعة

  .بفكها ّالإميكن نقلها  كان النصب بالتجميع يف داخل الغرف مما ال وإن ، فرتث منها

  

  ))شجار ونحوهااأل((

ً أيضاوالظاهر دخول الزرع  ، والكروم، كبرية وصغريةً،شجار مطلقاترث األ  يدخل يف ما ال:السابع

 ً،تابعة عرفا فإ�ا ،ًدلة عرفا يف كل ذلكلظهور األ  ،هاوعشاب وحنوراد وما أشبه كاألوكذا األ ،قبل حصاده

  .يقلع الزهر وحنوه أن ولذا ال حيتمل

 زرع دخل يف ما ال إذا  أما،مل يزرع مل يدخل إذا والفسيل ،يدخل فيها الزرع الن إ :يف املستند نعم

  .ترث

 اليت شجار الزينةأوال ترث من  ،أطراف احلدائق وحنوها يف ترث من املزهريات املوضوعة أ�ا كما

 أ�ا لصدق ، للقطف كانت مستعدة وإن ترث من أوراق التوت والعنب ا المك ، احليطانىتفرش نفسها عل

  .جزء الشجر

 وقد ذكر ،وكذا مثر النخل ،شجار املستثناةًتعد عرفا من األ ال أل�ا ،رثها منهإفالظاهر  ما الثمارأ

  .رثها منها غري واحدإ

ظهرت يف  أل�ا ،ورث وبني التقسيم ومل تكن مثار مل ترثبني موت امل فلو فصلت مدة  هذاىوعل

  .ملك سائر الورثة

هلا من  ألن ،جرةوللورثة مطالبتها باأل،  فلها حصتها منها ً،كانت الثمار عند املوت ولو صغارا إذا أما

  . وبذلك قال املستند،عيان فللورثةأما األ ،قيمة الشجر حال املوت



  

  ))واآلبارأراضي األنهار والقنوات ((

لصدق اسم  ،بار واملعادن والبحريات وغريها�ار والقنوات واآل حترم الزوجة من أراضي األ:الثامن

  .ىرض املستثناة يف النص والفتواأل

وعدم كو�ا من  ،رضفما خرجت بعد املوت فال ترث منها لتبعيتها لأل( :ففي املستند ،أما املياه

م من عينها رلعدم دخوهلا يف شيء مما حت ،فيها فرتث من عينهاوما خرجت قبله وبقيت  ،مرتوكات امليت

  .)وقيمتها أو من عينها

خبالف  ،رثها من عني املاء املوجود حال املوت الذي ملكه امليت قبل موتهإريب يف  ال( :ويف اجلواهر

  .)صح األىملك للوارث عل فإنه املتجدد

  : يف املسألةت االحتماال:أقول

  .ولذا يصح وقفه ،رض وحنوها وهو أمر مستمراملاء غري األ ألن ، املتجدد عنً مطلقا حىتاإلرث

ويؤيده عدم استثنائه من ، فتوحة عنوةرض املكما ذكروا يف األ ،رضتابع لأل ألنه ً، مطلقااإلرثوعدم 

  .�ار يف الضياع وحنوهااألوبار يف البيوت رض مع غلبة وجود اآلاأل

  .والتفصيل املذكور

  .بل واملتجدد ، املوجود املاء إىل التصاحل بالنسبةحوطألاكان  وإن ،وسط األقربواأل

ث من رتمل تكن منصوبة فّ إال إذا ،ناءبتعد من ال أ�ا فالظاهر ،بار وحنوها اآلىالت املنصوبة علأما اآل

  .الت أراد املنصوبةرثها من قيمة اآلإ الريب عن ىاجلواهر حيث نف أن والظاهر ،عينها

 يف البئر وحنوها ي ما خرج من املاء قبل املوت وبق،النظر يف قول املستند املتقدموجه  وبذلك يظهر

  .أو من عينه  عينه وقيمتهنلعدم دخوله يف شيء مما حترم م ،ترث من عينه



  .راضي املفتوحة عنوةمثله يف األ ناكما ذكر ،رضتكون تابعة لأل أن فال يبعد ،أما املعادن

  .دلة هلا لعدم مشول األً،أيضاتقسم هلا  فإ�ا ، واحليوانات يف الغابة،بحرمساك يف الحال األ ومنه يعلم

أو ما  أو اختبارية حيث هلا قيمة دوائية ،رض كاحلشرات مثل الديدان وحنوهاوأما احليوانات داخل األ

  .منهارثها إ القاعده ىكان لو شك كان مقتض وإن ،وال يبعد التبيعة ، احتماالن،م الأفهل هي تابعة  ،أشبه

  .رثها منه من القيمةإوالثاين كالشجر يف  ، موروث هلااألولف ،أما الطيور والقصب وما أشبه

  .ريةوكذا حال البح ،رضوحال اجلبل حال األ

  .البناءك ألنه ،ولو صنع للنهر جسر أو ما أشبه ورثت من قيمته

 وهي ترث من قيمة ،ءكالسرداب بنا فإ�ا ،رثها من قيمتهاإفال يبعد  ،رضأما القنات داخل األ

  .البناء

   .ما كالسرداب وحنوهحيث إ� ،ًاع وقاًحال بناء النهر حافة ومنه يعلم

  

  ))الشقق السكنية((

 ، وكانت أرض البيت اليت هي سقف للتحتاين للزوج،كان للزوج بيت فوقاين حتتة للغري إذا :التاسع

ًه بناء حمضالكون ،ورثت الزوجة من قيمة مجيع البيت سقفه وحيطانه وأرضه   .كما يف املستند ،ً

حيث رث من العني ت فهل ،ن يف بعض البالدكما يعتاد اآل ،ولو كانت غرف البيت وحنوها متحركة

الظاهر ،   عجالتىمر جعلها عل األىمنته ،كسائر الغرف أل�ا ،ال أو ،البناء يف الروايات منصرف عنها إن

  .األول

أو من  ً،ليست دارا أل�ا فهل ترث من عني اهلواء ،ها للزوجؤ هواي مما بققانيةت الدار الفوبولو خر

   ، الظاهر الثاين،مبنزلة الدار أل�ا ،قيمتها



 ،رض والبناءالظاهر توريثها من عني اهلواء لعدم صدق األ( :فقول املستند ،ويؤيده التعليل يف الروايات

  . حمل نظر)أرض هنا  والرضًكان هواء دار لكونه تابعا لأل إذا وعدم توريثها من اهلواء

  

  ))األرض المهاياتية((

كما قال صاحب  ،عقالئية ومل يردع عنها الشارع أل�ا ،مالك يف األة لو قيل بصحة املهايا:العاشر

 ، وما أشبهوفوا بالعقودأو ،جتارة عن تراض أدلة طالقإل ،العروة وغريه بصحة املعامالت اجلديدة

 بأن يكون هذا ًة مثالبفهايا صاحب أرض وصاحب دا ،عار زمان الشليست خاصة باملعامالت يففإ�ا 

  .أخرىولصديقه  وهذه له مرة ،أخرىولصديقه  هلذا مرة

  إىل والدابة لعمرو حيث يريد نقل مثاره،حيث يريد االصطياف فيها ، يف الصيف الدار لزيدًمثال

رثها من إيبعد   ال،أو من قيمة الدار ،،فهل ترث الزوجة من عني الدابة ،ويف الشتاء بالعكس ،املدينة

 وال،  من قيمة الداراآلخر  ونصفها ،من عني الدار  فتأخذ نصف الربع أو الثمن،لقاعدة العدل ،نصفهما

 ملك بعض ال ألنه ،ليهإولو كان موت الزوج يف وقت انتقال الدابة أو الدار ، رثها من أحدمهاإوجه جلعل 

  .يايت صحته يف العبد يف اجلملةويؤيد صحة امللك املها ،ملك مطلق

  .رض مهاياتيةكانت كاأل إذا كالم يف احلبوةال ومنه يعلم

  

  ))دار المستأجرةال((

 فالزوجة شريكة مع سائر الورثة ،ومات قبل متام املدة ً،أو أرضا ً لو استأجر الزوج دارا:احلادي عشر

كما  ، حرما�اىدليل علال  ف،نتفاع �ا االبل ،رض والبناءاملخلف من الزوج ليس نفس األ ألن ،يف االنتفاع

  .يف املستند

   إذا وكذا  ،جارة طويلة املدة أو قصري�اإعدم الفرق بني  ومنه يعلم



  .ومن قيمة البناء رضالزوجة ترث من منفعة األ فإن ،استأجر االرض وكان البناء للزوج

 ألنه ،من قيمته ال  منفعة البناءفالزوجة ترث من ،رض لهولو انعكس بأن استأجر البناء وكانت األ

  .ليس للزوج

  ً.رض موقوفاكان البناء أو األ إذا حال ما ومنه يعلم

كان الزوج يوقف دابته أو ما أشبه يف مكان خاص كل يوم  إذا كما ،رضأما حق االختصاص من األ

 لدليل ،ثّورذلك ين أ و،رض بهاختصاص تلك األ حياء املوات إحيث ذكرنا يف كتاب ،جل بيع بضائعهأل

من سبقو ما تركه امليت، دلة واأل ،األول الظاهر ،أرض ألنه ترث  أو ال،انتفاع ألنه فهل ترث الزوجة

  .اإلرثفيشمله عموم  ،تشمله املانعة ال

  

  ))اآلجر واللبن والرمل والحصى((

ً الزوج مالكا كان إذا جر واللنب غري املطبوخالزوجة من اآل إرث  يفشكالينبغي اإل  ال:الثاين عشر

  . �ماحال عدم البناءأو  ،ًليس ذلك بناء حال النقض إذ ،هلما

 ،ال ورثت من عينهاإ و،رض مل ترثعدت جزء األ فإن ،رض والرمل كذلك األى الواقعة علىأما احلص

  . ورثت من قيمتهاكانت يف البناءإذا  أ�ا كما

 أدلته بعد الشك يف مشول طالقإل ،دة القاعى مقتضاإلرث كان ،رض أو الجزء األ أ�ا ولو شك يف

  .أدلة احلرمان له

 ال أ�ا فالظاهر ،جل االستعمال يؤخذ من تلك أل،و حصوية أو ترابيةأكان للزوج أرض رملية  إذا أما

كذلك يف املاء املأخوذ من النهر أو  أنه كما ،رضيةالقدر الذي أخذ منها وخرجت عن األّ إال ترث منها

  ً وكالنفط أو الذهب املأخوذ من املعدن وصار منفصال ،حيث ترث منه ،إناء  ووضع يفًالبئر مثال



  .رضًيعدان جزءا من األ ما حينئذ الحيث إ� ،عنه

  

  ))كيفية تقويم البناء((

  فال يقدر،دلةظاهر األ ألنه ، حالهىً جمتمعا عل يف لزوم تقييم البناءشكالينبغي اإل  ال:الثالث عشر

  .نفاك أم ال سواء زادت القيمة باإل،يمانفاك أجزائه مث التقي

، بينما قيمتها يف جر وحنوه كانت قيمتها مائةفصلت عن اآل إذا خشاب املوضوعة يف البناء األًمثال

يفك بعد املوت  أن من غري فرق بني ، به املستند حاله كما أفىتىفالبناء يقوم عل  ،أو مائتان ، مخسونالبناء

  .وتاالعتبار حبال امل إذ ،ال أو

 ،مل ترد إذا عطائها من أعيان النقضإحق هلم يف  وال ،نقض بعد املوت مل ترث من العنيإذا  أنه كما

  .يزيد بالنقض أو ينقص أن فرق بني وال، هي ترث من القيمةإذ 

عطائها من إتراضيا يف  إذا وكذلك ،انتقلت بالرضا أل�ا ،عطائها من عني البناء صحإولو تراضيا يف 

  .ًعطائها عشرا منهاإ فيصاحلان ب، مثهنا مائة وقيمة الدار ألفًمثال ،اءرض والبناأل

  

  ))كيفية تقويم الشجر((

 ،كما صرح به املسالك والكفاية ،قوميتالشجر كالبناء يف ال أن  الظاهر: قال يف املستند:الرابع عشر

  .هي حينئذإمنا الشجرية  ألن ،رضًفيقوم حال كونه قائما يف األ

  . مل ينقص عن قيمة الشجر شيء،رض مل يكن هلا بدون الشجر قيمةاأل أن فرضلو  ، هذاىوعل

  

  ))أقسام الشجر والبناء((

  : ثالثة أقسامى فالشجر والبناء عل:أقول

  .رض قيمةولأل ،ن هلما قيمةويك أن :األول

  إىلحملتاجة كما يف البنايات القدمية ا،ًمر أرضا عند العرف العتبار األ،يكون هلما قيمة ال أن :الثاين

  ًبل أحيانا البناء يقلل من  ،قيمة للبناء اهلدم مما ال



  .أكثررض  مبا لو مل يكن بناء كانت قيمة األً،هدمه ونقل ترابه يكلف ماال حيث إن ،رضقيمة األ

  .ضي مما يسقط قيمتهاار لتوفر األ،كل القيمة هلماإمنا و ،رض قيمةيكون لأل ال أن :الثالث

كه ما مما ترحيث إ� ،يبعد  ال،تطلب عني البناء والشجر أن فهل هلا ،رضة لأل كانت كل القيمفإذا

  .اإلرث أدلة إطالق مل يشملهما دليل القيمة بقيا يف وإذا ،امليت

رضهم أو برضاهم جرة أل أو تعطي األ،ها وشجرهاءتقلع بنا أن ماإف ،حق هلا يف مزامحة الورثة ال ،نعم

 قيمة حيث ال ،يرغب أحد يف شرائه  الءالبستان يف صحرا أن كما ً،جرة فرضاأرض مل تكن لأل إذا حىت

 دليل طالقإل ،مل تكن ذات قيمة وإن ،هي حقهم إذ ،رض فال حق هلا يف حيازه األ،هالشجرها وال أرض

ما تركه امليت فلوارثه.  

  

  ))يم مختلفةلو کانت الق((

 ألن  الدار صاحلةًمثال ،ر اختالف االنتفاعشجار قيم خمتلفة باعتبا لو كان للبناء أو األ:اخلامس عشر

يرغب كل فريق إمنا و ،وحسب ذلك ختتلف قيمة بيعها ،هل البلد بقيمة أقلوأل ،أكثرجر للزائرين بقيمة ؤت

 ،كثرهلا مطالة القيمة األ أن فالظاهر ً،نسب للشرف مثالأأحدمها  حيث إن ،مرينمن الورثة يف أحد األ

  .فهمأنسب بشر أنه قل باعتبارألعطائها اإحق هلم يف  حيث ال

  

  ))هكذا يقوم البناء والشجر((

كما  ،يفىن إىل أن ًرض جمانامان مستحق البقاء يف األّ والشجر يقوالبناء أن  الظاهر:السادس عشر

  .واستظهره املستند ،واستحسنه الكفاية ،وهو ظاهر املسالك ،صرح به مجع

  .عطي حصتها من ذلك�ا كانت فيها كذلك حبق وتأوعلله اجلواهر ب

جرة يوجب أن التقومي بوأل ،وبأنه الظاهر املتبادر من قيمة البناء والشجر ،خبار األإطالقويف املستند ب

  فال يكون  ،ًنقصا يف القيمة



  . ربع قيمة البناء والشجرىما يعط

ًمجعا بني  ،جرةأًيقوم كل واحد منهما باقيا فيها ب أن فهو ،اآلخرأو االحتمال  ،اآلخرأما القول 

 مما ظاهره القيمة بدون كو�ا ،)١(اخلشب واجلذوع والقصب والطوب قيمة :)عليه السالم(ولقوله  ،احلقني

  .رض مثبتةيف األ

 كما اليستفاد املعىن ، بعد ذلك للجمع بني احلقنيوال معىن ،األولالظاهر كما عرفت هو ن إ :وفيه

  .الثاين من الرواية املذكورة

 ،ال رض أو تنقص أوتزاد قيمتها بسبب األ أن عطاء القيمة مغروسة ومبنية بنيإ ق يفرف اله مث إن

 ويف ، شجرة النخل يف احملل القريب من البلد بعشرةًمثال ،ال أو تنقص أو رض بسببهاتزاد قيمة األ أن وبني

  . وهكذا،واملزروع فيها القصب بثمانية ،رض املزروع فيها العنب بعشرةأو قيمة األ ،البعيد بثمانية

  .كما ذكروه يف املكاسب وغريه ،ولو اختلف املقومون أخذ بالوسط

 أن : قال، ال كما ذكره املستند، هلذهمويالحظ كم من القيمة هلذه وك ،يقوم ا�موع أن وطريق التقومي

و أ الربع املرأة ىوتعط ًرض فارغة مث يفرض اشتغاهلا مبا يريد تقوميه من الشجر والبناء فيقوم ثانيايقوم األ

مث  ، تقدير فراغهاىرض اليت فيها الشجر والبناء علأو يقوم األ ،رض من ذلكالثمن من قيمة ما عدا األ

  . الربع أو الثمن من الباقيىويعط ،ة عن الثانياألوىلويطرح القيمة  يقوم ا�موع

  .خنفاضهمارض أو يف ايكون للجمع مدخلية يف ارتفاع قيميت البناء واأل أن مكانإيرد عليه إذ 

  رض مبالحظة ما فيها ميكن زيادة قيمة األ إذ :واليه أشار اجلواهر بقوله

                                                          

   .٥ ح١٢٨ ص٧ج:  الفروع،٣ ح٦ الباب ٥١٨ ص١٧ج: الوسائل)١(



ًرض عينا  حرما�ا من األىمناف ملا دل عل  واستحقاقها هلذه الزيادة،من الغرس والشجر والنخل

  .ًوقيمة

ملا  ،اءيطلب نفس البن أن األول حق هلا يف ،رض أو بالعكسسقطت قيمة البناء بسبب األإذا ه مث إن

زالة قدر حقها من إ جبربها بحق هلم يف الثاين وال ، القيمةة بعد عدم مشول أدلاإلرثتقدم من مشول أدلة 

نقاضه أزالة إ وهدمه و، اال�دامىًمشرفا عل كان البناء  إذا وذلك كما ،رضهم قيمتهاأ  إىل ترجعالبناء حىت

 وال ، لكثرة تكاليفهًتعمريا وال ،ًوفا من اال�دام خًسكىن يرغب فيه أحد ال رض مما اليكلف بقدر قيمة األ

  .ًترميما لعدم قابليته لذلك

  

  ))ال حق في جبر أحد من الطرفين((

أو من البناء  ،ً كالءحق هلم يف جربها بأخذ العني من البنا ال أنه  إىلملاع قد تقدم اإل:السابع عشر

 كما ،جلهمكانت احلكمة وضعت أل وإن ،بناءهلا القيمة من ال أن الظاهر من نصوص ألنه وذلك ،رضواأل

متام والصيام ك يف حكمة عدم اإللوكذ ،حيق له الصيام ومع ذلك ال ،جلهحكمة عدم صيام املريض ألأن 

  . غري ذلك إىل،للمسافر

  . امتنعت الزوجة من أخذ العني مل حيق هلم جربهافإذا وعليه

 إذ ،يكن هناك مشرت ومل يرغبوا هم يف االشرتاءمل  إذا عطائها القيمةإ ىحيق هلا جربهم عل ال ،نعم

مل يتمكنوا  إذا بله ما ، من كيسهم عدم جربهم يف االشرتاء أمواهلم وأنفسهمىالناس مسلطون عل ىمقتض

  .ًثالمثمن لفقرهم العطائها إمن 

 إىل ك والروضة والصيمري واحملقق اللثاين واملستند وغريهملب املساهذف ،وقد اختلفوا يف املسألة

  .امتنعت من أخذ العني إذا مر من باب الرخصةفليس األ ،ةطائهم هلا القيمإعوجوب 

وقد عرفت  ،كما عن بعضهم، املتأخرينمن  واختاره مجع ،مر من باب الرخصةاأل أن وعن الكفاية

  .وجه املختار



رض وعني ا من األرثهإلعدم  خبارفهو ما استدلوا له بأن العلة املذكورة يف األ ،اآلخرأما وجه القول 

 نفال يستفاد احلكم م  ،أو كان ضررهم يف القيمة ، رضوا بالضررفإذا ،البناء وحنوه عدم تضرر الورثة

مقام توهم تعني  يف  احلرمانأخبار إىل أن ًهذا مضافا ،اإلرثكون املرجع حينئذ عموم أدلة يو ،خباراأل

ا ذكر مبكان علل  وإن ،حكمةه حيث إن  ذلكوقد عرفت اجلواب عن ،باحة القيمةإ ىفال يفيد سو ،العني

  .حكامكسائر احلكم املوجودة يف بعض األ

  

  ))لو لم يكن للميت سوى األرض((

بنية وحنوها  األى ولو مل يكن له سو،رض مل ترث املرأة األىسو ءي لو مل يكن للميت ش:الثامن عشر

  .ا صرح باحلكم الثاين املستندكم ،واؤمل يشان إ ومن القيمة ،وا وقبلتؤشان إ عطوها من العنيأ

  ً.أيضارض كان له غري األ إذا دلة فيمااأل ألن ،رض ورثت األىمل يكن للميت سو إذا :ورمبا يقال

  .ذلك من باب املورد فال يفهم منه اختصاص �ذه الصورةن إ :وفيه

  

  ))تقويم اآلالت((

 ةالسمسم والزيت والعنب وصفريكالدوالب واحملالة ومعصرة  ،الت يدخل فيما يقوم اآل:التاسع عشر

  .كما صرح به اجلواهر ،احلمام واملسبك

 :قال اجلواهر وإن ،س واهلريسويدخل فيها القدور املثبتة يف الدكاكني لطبخ الرؤ أنه الظاهر أن كما

  .الت فرتث من عينهاميكن عدم عدها يف اآل

 املنصوبة يف دكان ة والقنار، اللحميجل شوأل  والكانون املثبت،وكذلك يدخل فيها احلب املثبت

  .دلة املتقدمةكل ذلك لصدق األ ،القصاب وغري ذلك

  

  ))آالت البناء المهدومة((

بل  ، اجلواهركما أفىت ،اإلرث أدلة طالقإل ،جر وحنوهآ ترث من آالت البناء املهدومة من :العشرون

  . عليهمجاععن الصيمري اإل

احتمل يف  ،وقت قطعها وإن يبستن إ رضأل اشجار والنخيل الباقية يفوهل ترث من عني األ 

  .قني املتىدلة علًاجلواهر ذلك اقتصارا يف اخلروج عن عموم األ



  .متصل بأصله أنه ّ إالًوحنو ذلك مما صار حطبا ،ةوكذا السعف اليابس وأغصان الشجرة اليابس

ينفع  بل ال ،ة للقلعفحاهلا حال النخل الصغار املعد ،ال وجه لعدم مشول املخصص هلا إذ ،وفيه نظر

يسأل الفارق مع  أن فللقائل  ، به يف اجلواهرولذا أفىت ،وذلك لصدق النخل والشجر عليه، به من دون قلع

 فجعل ،م كل البستانّوقبل ي ،وال يالحظ االستعداد للقطع ،غلبة وجود مثل السعف وحنوه يف البساتني

  .قربًحكم الكل واحدا هو األ

  

  ))الخيام والصرائف((

  .شبهأ هل ترث املرأة من عني اخليام والصرائف وما :الواحد والعشرون

  . ورثت من عينهاكانت غري ثابتة وإن ،كانت ثابتة ورثت من قيمتهان إ أ�ا الظاهر

فيمكن حرما�ا من  ، ىرمبا كان منه بيوت القصب وحنوه مما يستعمله أهل القر( :قال يف اجلواهر

 بعض ما ًأيضاورمبا كان منه  ،وحيتمل العدم ،خشاب كالدور املتخذة من األ ضرورة كونهً،أيضاالعني فيها 

  .ى انته)١() وحنوها للزينةآةيوضع يف حجر الدار من املر

  . من العني ضعيفاإلرث احتمال :أقول

 مثلهما يبىن حيث إن ،شبهأ والسحابة للهواء وما ،ومما ترث من قيمتها جرس الدار يف الوقت احلاضر

ًنعم لو كان شيئا موضوعا ورثت من عينه ً، موضوعاًفليس شيئا ً.  

  

  ))لو تلف البناء والشجر بعد الموت((

 أو غصبه غاصب بعد املوت ،مها بعد املوتلو تلف البناء والشجر وحنو أنه  الظاهر:االثنان والعشرون

 وإن ،نيعلق حقها بالع تىبل والفتاو دلةظاهر األ ألن ، مل تستحق الزوجة القيمة،عطاء الزوجة القيمةإقبل 

  .مل تعط من العني فال وجه خلسارة الوارث

  الظاهر عدم سقوط حق الزوجة ( أن وجه النظر يف قول املستند من ومنه يظهر

                                                          

  .٢١٩ ص٣٩ج: جواهر الكالم)١(



يوجب  وتلف ملك أحد ال ،واستحقت الزوجة القيمة ،الوارث إىل ن مبجرد املوت انتقل العنيأل

  .ى انته)ه غاصببغصوهكذا لو  ،هؤ بقااألصل أن معاآلخر سقوط حق 

تضخم أو تنزل ورد كال  فإن ، احلق يف العنيىما دام مل تعط الزوجة حقها يبق أنه ومما ذكر ظهر

احملسوب القيمة  أن ال ، اجلميعىأو تنزل كان عل تلف البعض أو تضخمإذا  أنه كما ، اجلميعىمرين علاأل

  .حالة املوت

  مث تنزلت القيمة قبل التقسيم ال،املوت مبا حقها مائةكانت القيمة حالة إذا نه إ :يقال أن وهل ميكن

أو   قيمة اجلميعإعطاء الورثة ىكان الالزم عل ،صارت قيمة الكل مائة أو مخسني إىل أن ،بتقصري من الورثة

  .مثلة غري ذلك من األ إىل،غصب الكل غاصب إذا وكذا ،للزوجة مع مثلها

  

  ))إعطاء القيمة للزوجة((

 ،كة أو غريهاوموال املرتسواء من األ ،واؤين شاأعطاء القيمة من إللورثة  أن  الظاهر: الثالث والعشرون

  .بل هو الظاهر من كلما�م ،ًاملستفاد عرفا من نصوص القيمةألنه 

 وجوب خبارمدلول األ( له بأن ًمستدال ،ما يف املستند من استظهار تعلق القيمة بذمة الورثة أما

  .)١()ًاإمجاعالورثة ّ إال وليس هناك يتعلق به ،يتعلق مبكلفّ  إالوجوب وال ،عطاء القيمةإ

ها مثن أو ربع ؤعطاإ الورثة ىالالزم عل أن بل ظاهر الدليل ، التعليق بذمة الورثةىدليل عل النه إ :ففيه

  .قيمة الرتكة

لب الوارث كان يط إذا  وكذا،ما أشبه مل يتعلق بذمته شيء وً أو جمنونا أً كان الوارث طفالفإذا وعليه

 ً، بأ�ما يتهاتران قهرا:أو يقال ،رثها يف قبال طلبهإجيعل  أن حق له يف  ال،ًمثالاإلرث من الزوجة بقدر 

  عطاء القيمة إجيب عليهم  أنه مبعىن( :ما ذكره بعد ذلك بقولهّ إال ولعل املستند مل يرد بذلك

                                                          

  .٣٨٧ ص١٩ج: مستند الشيعة)١(



  .)١()واؤين ما أرادوا وشاأمن 

  . ثبوت ذلك يف ذمة الوارث: قول اجلواهرفقد ظهر بذلك ما يف ،وكيف كان

 أن  مبعىن،بل متعلق حقها تركة امليت زوجها ، تركة الوارث إىلرثهاإ مات الوارث مل ينتقل فإذا وعليه

أو  ، مل يدفع الوارث راجعت احلاكمفإذا ،أو من خارجها ها قيمة الرتكة من نفسهاؤعطاإ الوارث ىالالزم عل

  . اجلائر إىلو الرجوعأ ،صانقاذ حقها حق هلا التقإزت عن  عجفإذا ،أو العدول ،مينهأ

  .لظهور الدليل يف تعلق احلق بالعني ،قدم التقاص من عني الرتكة عليه من أموال الوارثتلكن الظاهر 

  

  ))ذ األجرةهل للزوجة أخ((

لفقهاء  مل يستبعده بعض ا،جرةفهل هلا حق أخذ األ ،مل يدفع الوارث القيمة إذا :الرابع والعشرون

عطائها قيمتها ًالوارث جعل شرعا إلإمنا و ،حقها يف العني أن وكأنه ملا ذكرناه من رؤية العرف ،املعاصرين

  .أو من اخلارج منها

سواء  ،بل من كيس املقصر ،عطائها حقها كالصغريإ يف خترج من كيس من مل يقصر جرة الاأل مث إن

 ،جرة املرتوك ال ربح النقدجة، وعليه فالالزم أعطاؤها بقدر أأجر الرتكة أم ال، ألنه بتقصريه أتلف ربح الزو

 مائة ًكان يف يدها ـ مضاربيا إذا وأما ربح نقدها ـ ،كان قدر ربح ربع الزوجة من البناء مائة إذا ًمثال

زيد غصب دار   ًمثال ،كان احملتمل الثاين هنا ويف باب الغصب وحنوه وإن ،عطاء املائةإفالالزم  ،ومخسون

  .جرة مائةوكانت األ ،بنقدها  املضاربة وحيث أراد بيعها ،وعمر

                                                          

  .٣٨٧ ص١٩ج: مستند الشيعة)١(



  .كان االقتصاديون يظهر ذلك من كلما�م وإن ،يقولون به الفقهاء الّ إال أن ،أما ربح املضاربة مائتان

يتمكن احلاكم من  إىل أن  يف ذمتهىالوارث مع االمتناع يبقن إ( :فقد قال اجلواهر ،ناوكيف ك

  يف ذمتهىولو تعذر ذلك كله يبق ،داء احلقأ كغريه من املمتنعني عن ً،ليه قهراعأو البيع  ،دائهاأ ىباره علإج

  .ى انته) يف ذلك احلصة وغريهاءسوا ،تتمكن الزوجة من ختليصه ولو مقاصةإىل أن 

دليل  ألن ،جارة بدل البيع كاإل، لسلطة الورثةًقل منافاةأراد احلاكم التخليص فعل األ إذا :أقول

  .ه كما مينع عن أصل التصرف مينع عن الزيادة عن قدر االضطرارالسلط

  

  ))إذا جمد الحاكم التركة((

 فالحق هلا يف مطالبه الورثة أو ،ًمجدت القيمة تبعا لذلك ،مجد احلاكم الرتكة  لو:اخلامس والعشرون

  .أو بالباطل من حاكم اجلور ،سواء كان التجميد حبق من حاكم العدل ،التقاص

  ً.أيضا مجدت نقود الزوجة ،ًبعض الرتكة كالنقود مثالولو مجد 

  .رضترث من األ هي ال إذ ،فال يؤثر ذلك يف حق الزوجة ،راضيولو مجد األ

ال  أ�ا ىبدعو فال حق هلا يف مطالبة حصتها ً،أيضاولو مجد البناء والشجر وحنومها مجدت حصتها 

  .بنية وحنوها من حصتها كالكان بعض األ إذا ال حق للورثة يف جعل ا�مد كما ،شأن هلا يف التجميد

  

  ))لو كانت األراضي موقوفة دون ما عليها((

شجار وتلفت تلك األ ، للغريًا أو ملكقوفةشجار مو واألةبني األي لو كانت أراض:شرينعالسادس وال

غصبت  إذا وكذلك ،ال سقط حقهاإو ً،كان حقها باقيا ، مع تقصري الوارثًموته بساعة مثال بنية بعدواأل

  بدون اختيار الوارث مل 



  .يكن هلا حق ملا عرفت

كان للزوجة  ،موت الزوجمن لو غصبت بعد ساعة �ا إ( :وجه النظر يف قول املستند ومنه يظهر

  .)يسار لو كانوا معسرينوبعد اإل  ، حقها من الورثة لو كانوا موسرينةمطالب

  

  ))تقسيم المصاريف على كل التركة((

فال يدفع  ، جمموع الرتكةىيقسم الدين والكفن وحنومها عل أن  القاعدةى مقتض:رونالسابع والعش

 الورثة ىرض خاصة كي يلزم الضرر علمن األ وال ، الزوجةىرض كي يلزم الضرر علمجيعه من غري األ

  .خاصة

  .) خالف ذلكىكان العمل من مجيع من عاصرناه علوإن ( :مث قال ، بذلك اجلواهروقد أفىت

 إذ ،عطاء الدين والكفن من النقود وما أشبهإيدعوا انصراف ّ إال أن ،ولئكأ يعلم وجه عمل  مل:أقول

  .وكذلك الديون القليلة ،رضال يتعارف جعل الكفن من األ

لعدم القول بالفصل بني ذين وبني الديون  ،رضدلة يف الكفن والدين منصرفة عن األفاأل وعليه

  .يف عملهم  ماىخيف وال ،الكثرية

 الوصية ةقبلت الورث فإن ،ً امليت دينه يف مكان خاص من أمواله نقدا أو غري نقدلو جعل نفسه إنمث 

 جعل وإذا  ،رض حق للورثة جعله يف الكل جعله يف األفإذا ، حقه يف ذلكىمل يدل دليل عل الإو ،نفذت

  . من الثلثرأكث يف حق له ن ال أىدلة دلت علاأل إذ ، حق للزوجة جعله يف الكلًيف النقد مثال

  . أحدمها فقطىورد الضرر عل وإن ،كان كما قرر كان ذلك من ضمن الثلث إذا ،نعم



  

  ))ُإرث الزوجة مع جعل األرض عمرى أو رقبى((

كان للزوجة احلق يف  ،كىنُ أو سقىبُ أو رىمرُ عً لو جعل امليت داره أو بستانه مثال:الثامن والعشرون

  .دلة األإطالق فيشملها ، حلرما�اهال وج إذ ،ثالثةقيمة البناء والشجر بعد انتهاء ال

ال مل يبطل إ وً، فيما ال ارتكاز طولياًأيضاكان هلا احلق  ،ًولو رجع الوقف ملكا بأسباب بطالن الوقف

  .ارتكازات عرضية أو سواء كان ارتكاز واحد ،الوقف

 فقد يكون ،ًكربالء مثال يف كننيوقف بستانه جلماعة من العلماء العدول السادة الفقراء السا إذا ًمثال

ل يصرف لسائر وففي األ ،زكتاملر يف  انقرضوا صرففإذا  ،�م عدول وهكذاأل أو ،�م علماءارتكازه أل

  اخلامس لسائر ويف،الفقراء ويف الرابع لسائر ، الثالث لسائر السادةويف ، ويف الثاين لسائر العدول، العلماء

  .كذاالعتبة املقدسة وه يف الساكنني

  . بابه إىلصيل املسألة موكولففت ّالإو ، حكم الزوجة إىلملاعوالغرض من هذا الكالم اإل

  

  ))لو باع أو اشترى بخيار((

رض فاأل ، كان اخليار للطرف وفسخ بعد موتهفإذا ،و اشرتاها كذلكأباع خبيار   لو:التاسع والعشرون

  .د وحنوه تشرتك الزوجة النقويف ،لسائر الورثة

 يف مل يرث بعضهم كما وإن للجميع حىت أنه فالظاهر ، وارثه إىلن اخليار للميت فانتقلكا وإذا

رثها إمانع من  ال إذ ،رض خاص بغري الزوجةاأل إرث ويف املقام حيث ،كربرثها خاص باألإحيث  ،احلبوة

  .ما ترك دليل طالقإل ،يرثون من احلبوة وال رضمل ترث من األ وإن ،ياهإرثهم إاخليار 

  

  ))ال فرق في الولد بين الذكر واألنثى((

 ىنث التفصيل به بني الذكر واألىًبناء عل ،الولد يف  الظاهر عدم الفرق:اجلواهر يف  قال:الثالثون

حلاقه به يف إًلكن قد عرفت سابقا  ،ًفعال مل تكن ذات ولد وإن  فإ�ا،حلاق احلامل �اإبل ميكن  ،ىواخلنث

   ىفرياع ،احلكم



  .رثهاإرثه وإًمه حينئذ بوالدته حيا كما يف عد وحرما�ا

  . وهو كما ذكره:أقول

  . العدماألصل كان ،هي ذات ولد أم الهل ولو مل يعلم 

  ً.أيضاكما ذكره  ،شبهة  حكم ولد احلالل بالوولد الشبهة يف

ًولد الزنا ليس ولدا شرعا أن ذكر نعم  يف اهكما ذكرن ، مرتبة عليهداألوال أحكامكل  إذ ، وفيه نظر،ً

 وتتبع أكثر تأمل  إىلكانت املسألة حباجة وإن ،غريها إرث وهذا غري ،يورث يرث وال ال نعم، كتاب النكاح

  .أوسع

  

  ))لو غصبت التركة ثم أعطي منها شيء((

 ،والبناءات يضارألفهل ذلك مثن ال ً، شيئاىعطأ مث ًب غاصب الرتكة كالصغ  لو:الواحد والثالثون

 إرث حال  ومنه يعلم،ال وجه لالختصاص إذ ،قبال املأخوذ بالنسبة يف يكونأنه   الظاهر،أو بدل النقد

  .الزوجة

 بدل الدار ورثت بالنسبة :ولو قال ، بدل النقد ورثت:ولو قال ،مل ترث رضبدل األنه إ :و قال لنعم

  .وهكذا

ًهل كان املرتوك أرضا أو نقدا مل يعلم إذا حال ما ومنه يعلم يعمل فيه بقاعدة نه  فإ،ن وهذا بدله اآل،ً

  .العدل

  

  ))لو وقف ملكا أو وصى به((

 ،اإلرث الورثة بأن يسكنها الورثة كحالة إجازة بأكثر أو ًثلثا ىً لو وقف ملكا أو وص:الثاين والثالثون

هلا من قيمة  ألن  البناء،سكىن يف  لكن هل هلا حق،رض األسكىن يف حق للزوجة ال أنه فال شك يف

  . احتماالن،ليس هلا من عني البناء  ألن،ال  أو،البناء

  .عمل عليه ّالإ وي،أو املوص مل يعلم ارتكاز الواقف إذا وهذا فيما

 وال قيمة يشكل بأن سكىن لكن حيث ال ،السكىن يف  عدم حقهااألصلكان  ،مراأل يف ولو شك

  .فكيف حترم ،الورثة شاملة هلا



 أل�ا ،ثاثنقد واألال ها يف مثليف دخول املرأة  يفإشكال ال ، من الثلثأكثر الوارث يف إجازةإن مث 

  .ليست ذات اسحقاق فيهاأل�ا رض  األ إىل يف عدم دخوهلا بالنسبةإشكال كما ال ، ذات استحقاقًأيضا

  .مل جتز كان هلا بقدر حقها منها لوال الوصية وإن ،أجازت مل تكن هلا القيمة فإن ما يف البناء وحنوهأ

  

  )) ذات الولد وغيرهاإذا قلنا بالفرق بين((

كانت زوجة واحدة  فإن ،ذات الولد ترث من كل شيء كسائر الورثةن إ قلنا إذا :الثالث والثالثون

 كانت غري ذات ولد مل تأخذ وإن ،رض وغريها من النقد والبناء واألاإلرث أخذت كمال ، ذات ولدًمثال

ًرض عينا وقيمة ذات الولد من األغري إرث  يف عدمإشكالفال  كانت كلتامها وإن ،مما تقدمّإال  ومن البناء  ،ً

  . كما تقدمًوحنوه قيمة

 ،من من النقدُكما ترث نصف الث ،نصف الثمن رض المن من األُترث كل الث فإ�ا ،أما ذات الولد

ن ُخذت كل مثأرض شريك هلا يف األ فحيث ال ،منُللزوجة الث ألن  ذلك،ًونصف الثمن عينا من البناء

  .رضاأل

عطائها للزوجة اخلالية كان من إملا مل ميكن اآلخر النصف  ألن ،اإلرثن ُهلا نصف مثن إ :قالفال ي

 ً،مها كافرة أو قاتلة مثالاحدإلكن كانت  ،كانت زوجتان كلتامها بال ولد إذا فاملقام كما ،رثةونصيب سائر ال

يرث اآلخر الولد  فإن ، حمذوركان له ولدان أحدمها فيه إذا وكذلك ،من للمسلمة بال مانعُكل الث حيث إن

 النصف عند وجود ىفال يزاد عل ،مل يكن حمذور إذا كان يرث نصف املالنه إ :فال يقال، كل ما ترك

  .اآلخراحملذور يف 

    إىلتدفعأ�ا و ،منُ كمال الثًأيضافهي ترث من البناء وحنوه  وعليه



لسائر الورثة وهم يدفعون اآلخر لنصف وا ،ن البناءُ�ا ترث نصف مث أال ،منُ قيمة نصف الثخرىاأل

  .من للثانيةُقيمة نصف الث

 ورثت ذات ،وقلنا باختصاص احلرمان بالثانية ،ولو اجتمعت ذات الولد وغريها( :قال يف اجلواهر

 ، الثانية إىلومن دون دفع شيء ،رض من غري مشاركة أحد من الورثة معهامن يف رقبة األُالولد كمال الث

  .ى انته)ن قيمتهاُ نصف مثً مثالخرىلكن عليها لأل ،الت والشجرله من أعيان اآلا كمًأيضاوورثت 

ًمعا  شجار هلمابنية واألضي واألران غري األُمث أن الظاهر( :وجه النظر يف قول املستند وبذلك يظهر

لغري  جارشبنية واألمن من قيمة األُوكمال الث ،شجار لذات الولدبنية واألراضي واألمن من األُ الثلوكما

  . آخر كالمه إىل،) الورثة الذي فيهم ذات الولدىوالقيمة عل ،ذات الولد

ّ إال ليس للزوجة أنه ى علمجاعالنص واإل أن مع ،منُ من الثأكثرالورثة يدفعون  أن ن ذلك يقتضيإف

  .منُالث

  

  ))إرث الزوجة وقانون اإللزام((

 ،بنية وحنوهاوأعيان األ رضرثها من األإ ى حبالة من يريفكانت الزوجة  إذا :الرابع والثالثون

  . ما تقدمىوللمناط يف روايات التعصيب عل  ،لزام هلا لقاعدة اإلى جاز هلا أخذ ما يعط،الختالف املذهب

حق  ال أنه فالظاهر ً،كما لو كانوا موافقني وأبوهم خمالفا ،عطائهاإيعتقدون ب كان كل الورثة ال إذا أما

 أن يرث يف عقيدته ملن ال أن دم يف مسائل التعصيبقوقد ت ،منصرفة عن مثل ذلكدلة األ إذ ،خذهلا يف األ

  .وهنا احلكم كذلك ،ثةررثه الثابت يف عقيدة سائر الوإخذ  احلاكم أل إىليرافع

أو  ،أو الورثة ،تقليد الزوج ألنه ،رضعيان يف األمن من األُفهل هلا أخذ الث ،اختلفا يف التقليد إذا أما

   ، احتماالن،لد من يقول بالعدمتق أل�ا ،ال



ًقطعت اجتهادا ن إ نعم ،التقليد مل يسبب هلا القطع بالبطالن ألن ،يبعد جواز أخذها ن كان الإو

  . مل حيق هلاًمثال

  .لزام وغريهالقاعدة اإل ،هم مبا يرونؤتاإقراجعنا حق لنا  إذا أما املخالف

 كتاب  ويف،اإلرثحول ذلك يف أوائل حبث  كما تقدم الكالم ،الكافر يعمل حسب معتقده أن كما

  . وغريمهاالقضاء



  

  ))إذا مات المريض ولم يدخل بزوجته((

مات ن إف ،بالدخول (مات إذا زوجته إرث  يف)نكاح املريض مشروط( : قال يف الشرائع:)٥مسألة (

   .) السالممايهعلعن أحدمها  ، وهي رواية زرارة،مهر هلا وال مرياث وال ،يف مرضه ومل يدخل بطل العقد

ويف املسالك  ،ترثه ال أ�ا ،كما يف الكفاية صحاب احلق املعروف من مذهب األ:وقال يف املستند

 مجاع اإلىوظاهر السرائر كصريح التذكرة دعو ،ًإشكاالًيذكروا فيه خالفا و أن من غري  باحلكمكثرجزم األ

ومها  ، املشهور إىلويف الدروس ،ة الروايىل إونسبه يف الشرائع ،يكاد يتحقق فيه خالف وقيل بل ال ،عليه

  .نياألول يف النافع واللمعة املتأخرتني عن يولكنهما صرحا بالنف ،مشعران بالرتدد

تدخل لتخدمه  أن يراد بالدخول أن جياز استظهاروعن شرح اإل ،ظاهر الفرائض النصريية الرتدد نعم

  .مل يطأها وإن وتضاجعه ومترضه

   :مجلة الروايات احلكم ى يدل عل:أقول

 فقال ،عن رجل تزوج يف مرضه )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا :قال ،كصحيحة أيب والد احلناط

  .)١(مل يدخل �ا مل ترثه ونكاحه باطل وإن ،دخل �ا فمات يف مرضه ورثتهإذا  :)عليه السالم(

هو  فإن ،يتزوج أن  ولهيطلق أن ليس للمريض :قال، )عليهما السالم(عن أحدمها  ،وصحيح زرارة

 وال مهر هلا وال،  مات يف مرضه فنكاحه باطلمل يدخل �ا حىت وإن ،تزوج ودخل �ا فهو جائز

  .)٢(مرياث

                                                          

  .١ ح٢٢٨ ص٤ج: لفقيه ا،١ ح١٨ الباب ٥٣٧ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٢١ ح١٢٣ ص٦ج:  الفروع،٣ ح١٨ الباب ٥٣٧ ص١٧ج: الوسائل)٢(



عليه ( قال ،يطلق أن عن املريض أله )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا :قال ،وصحيحة عبيد بن زرارة

  .)١(مل يدخل �ا نكاحه باطل وإن ،ل ورثتهدخ فإن ،شاءن إ يتزوج أن ولكن له ،ال :)السالم

مل يدخل �ا  وإن ، تزوج الرجل يف مرضه ودخل �ا ورثتهوإذا :وهو متون الروايات قال ،وعن املقنع

  .)٢(مل ترثه ونكاحه باطل

  .بل هو املشهور، كما يف املستند واجلواهر ،املراد بالباطل طريان ذلك عليه أن والظاهر

   .ًمتسكا بظاهر لفظ الباطل ،جيازن شرح اإل عيًخالفا ملا حك

 ال البطالن ،ذلك مثرة البطالنن أ مرياث مهر وال ال :)عليه السالم(الظاهر من قوله ن إ :وفيه

ويكون ملسه هلا  ، غري ذلك من آثار وجوده إىل،تنكح بولد امليت أن  يصح هلاًا حىتإطالقيؤثر  الذي ال

ًشبه حراما واقعاأوما    ً.أيضافعليها العدة  وعليه، ً معذورا بظن احلليةكان وإن ً

ّ إال مل يكن فإنه ،ويدخل �ا وهي يف حبالة الرجل تزوج أن ل بالبطالن كما احتمل صح هلايولو ق

  . خالفهىمما قد تكون الضرورة عل وهذا ً،جتريا

 ه هلايم عدم جواز وط لزًلو كان باطال ألنه ،ثار ال البطالن حقيقةرادة اآلإأما ما علله بعضهم لبيان 

 جواز نكاح املريض بقول مطلق يدل ى الدالة علخبارصدرها كغريها من األ أن  مع،املرض بذلك العقديف 

وهي  ، الصحةى علتوقف جواز الوطي ضرورة ،لو كان كذلك لزم احلدود أنه بل عن بعضهم ، خالفهىعل

  .متوقفة عليه

  .رد احملذورانفال ي ً، كاشفاييكون الوط أن ميكننه إ :ففيه

                                                          

  .١ ح١٢١ ص٦ج: كايفلوا، ٢ ح١٨ الباب ٥٣٧ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١١ سطر ٢٨ص: املقنع)٢(



 ىيقدر عل ًبل وكون الزوج عنينا ال ،طالق والكبرية والصغرية لإل،فرق بني الكبري والصغري فال وعليه

حرام وعدة وطي وكون عدم الدخول حملذور شرعي كاحليض واإل ،الء أو حنوهافوكو�ا ع ،دخال أو حنوهاإل

املرياث ّ إال ،وله كل آثاره لك النكاح صحيحففي كل ذ ،أو حملذور عقلي كالسفر والسجن وحنومها ،الشبهة

  . كما يف املستند وغريه،نيمجاعواملهر للنص الصحيح اخلاص املؤيد باإل

أجيوز  ، ألف درهمى جاره فيزوجه ابنته عل إىلعن الرجل حيضره املوت فيبعث ،ويف موثقة حممد

  .)١(نعم :)عليه السالم ( قال،نكاحه

  

  ))فروع((

ً دخوال، أو يف حال يقظتهما،   يف حال نوم أحدمها،فرق بني دخوله �ا أو دخوهلا به ال أنه مث الظاهر

  . غري ذلك من أحوال الدخول إىلً،أو حالالً حراما

  . الظاهر بني القبل والدبرىفرق عل  ال:قال يف اجلواهر

بري �ا قبل كان حيرم دخول الك وإن ، كذلكًأيضايكون دخول الطفل وا�نون وبالطفلة  أن يبعد وال

  .وقد ذكرنا يف ما تقدم بعض الروايات الظاهرة يف دخول الصغريين املزوجني ،البلوغ

  .اإلرثفالظاهر   من هذا املرض ومات مبرض آخرئلو بره مث إن

  .مل يعثر مبخالفنه إ :ويف املستند

غري الزروجة و إرث اتإطالقف ،الظاهر من الروايات السابقة املوت يف ذلك املرض ألن وذلك

  .اهر وغريه اجلو وبذلك أفىت،ات حمكمةطالقاإل

                                                          

  .١ ح١٢١ ص٦ح:  الفروع،٢ ح١٨ الباب ٥٣٧ ص١٧ج: الوسائل)١(



لكنه مات بالوباء   بالسرطانىكان مبتل إذا كما ،كن بسبب مرض آخرل ،مات يف نفس املرض ولو

  .رادة السببيةإ لتبادر ،اإلرثفالظاهر  ،أو قتل

  .إشكالاملسألة حمل ن إ :وقد قال يف املستند

 من احتمال ئ الناششكالنصاف عدم خلوه من اإللكن اإل( :مث قال ،اإلرث ًورجح يف اجلواهر أوال

  . )١() والزمانية)يف(السببية يف لفظ 

  مات ال يقالغرق أو قتل أو هدم عليه أو رجم حىت إذا املريض فإن ،اإلرث قوىاأل أن لكن عرفت

 ً،أو متعة مثال نا زوأ  واملعيار الدخول يف حال الزواج فال يفيد الدخول قبل النكاح شبهة،مات يف مرضهنه إ

  ً. فرجها مثالىفراغ مائه علإمحلت ب إذا عربة باحلمل منه كما ال أن كما

  .دخل بزجاج وحنوهأ إذا كما ،ال فالإ و،صدق الدخول ورثت فإن ،أدخل باحلاجز إذا أما

 ،طال املرض سنوات إذا وهل ترث ،ث عدم التورياألصلولو شك يف صدق الدخول كان 

  .دلة يف املقام لهومن احتمال مشول األ ،وانصراف املقام عن مثله ،دلة األإطالقمن  ،احتماالن

ال للمرض، بل ألجل تسمم اجلو ورثت، لعدم صدق املرض، كما أنه  املوت ىً كان مشرفا علوإذا

  . أظهراإلرثف حكم عليه بالقتل إذا أما ،ًمرض مثال تسمم بسقي السم بال إذا ال يصدق املرضكذلك 

ثبات وعليها احللف  فعليهم اإل،أو ادعت عدم العلم ،نكرتأالورثة قالوا باملرض وهي ولو اختلفا ف

  .أو عدم العلم ،بالعدم

  .كان استصحابّ إال إذا ، عدمهاألصل ف،ًهل كان مريضا أو ال أنه ولو شك يف

   اإلرثطالق أدلة إف ،أو بسبب آخر مات بسببه أنه ولو علم باملرض وشك يف

                                                          

  .٢٢٢ ص٣٩ج: جواهر الكالم)١(



  .رثهاإ ييقتض

 لو كان :حيث قال ،وهذا هو مراد اجلواهر ،لكل دور حكمه أن فالظاهر ً،دوارياأ كان مرضه وإذا

 ى نصوص املقام هلا علإطالقدوار وحنو ذلك من أقسام املرض الذي قد يتوقف يف مشول مرضه شبه األ

  .وجه خيصص �ا عمومات الكتاب والسنة

  ً.تعد مرضا اجلنون والسفة والعته ال أن مث الظاهر

  .كان مات بسببه من غري طول إذا ،يبعد ذلك  الً،فهل يعد مرضا ما مثل الصرعأ

ً  الظاهر اختالف أقسامها حبيث قد يعد مرضا،وهل مثل ضغط الدم وقلته والسكر وحنوه ذلك مرض

  . كما عرفتاإلرث األصلولو شك ف ،وامليزان العرف ،يعد وقد ال

  . وجهان،ًكا عادة أم اليكون املرض مهل أن  هل يشرتط:قال يف املستند

  .يبعد انصراف املهلك من النص  وال:أقول

  .عرفت  ملااإلرثفالظاهر  ، ًولو كان مريضا فتزوج مث اشرتك مرض آخر وهلك �ما

 يابتل إذا كما ،مات يف مرضه أنه يصدق فقد ال ،خر ومات بالثاينآ مرض  إىلولو اجنر املرض

 بتصلب الشرايني فزاد يأو ابتل ،جهزة املخ أو القولنج يف البطنأ ختلل  إىلرجنامث  ،أو بالتخمة بالزكام

  .اإلرث األصلف ولو شك، فمات

  . ورثت ملا تقدم،ًأو لوقوعه من السطح مثال ،ملرض قبله الذي تزوج فيه أنه ولو مات فلم يعلم

  وأنكري الدخوله والظاهر جريان حكم التداعي فيما لو حصلت اخللوة �ا فادعت :قال يف اجلواهر

  حيكم عليه  أن يبعد لكن ال ،هو أو الوارث



  .طالقالكما ذكروه يف كتاب  ،ًملادل من احلكم شرعا به بسبب اخللوة ،بالدخول

 ، مدخولةي أن تكونتنف أل�ا ،نكرت مل ترثوأ هو ىادع فإن ،هل دخل �ا أم ال أنه ولو اختلفا يف

  . أنفسهم جائزى العقالء علإقرارو

  .ًعمروا يطلبه وينكره عمرو أن علم زيد إذا لورثة به كان كمالو علم ا نعم

 ، الدخولىو اتفقا عللو ،ازينهوثبت مبّ إال إذا  عدم الدخولاألصلف ،ادعت هي وأنكر الرجلوإن 

  إىل احتاج من يثبت حال كونه بعد العقد، كان بعد العقد:قالاآلخر و ً،كان حرامانه إ :لكن قال أحدمها

  .الدليل

كان قد  إذا وقع الطالق يف املرض وإن ،يلحق بالعقد الرجعة يف مرض املوت وال( :املستند  يفقال

  .وهو كما ذكره ،)صل وبطالن القياس منه لألئبر

 إذا فالظاهر فيما ، واملرأة تنكر،فالرجل أو وارثه يثبته ،الزواج ًا حنيضهل كان مريأنه  يف ولو اختلفا

 إذا فهو كما ،ثبات هو مدع عليه اإل:يقال فال،  نفسهىيد عل ذوه  ألن، الرجل القول قولهفكان الطر

كتاب  يف وقد ذكرنا ،الدار يف  ال منيهو املدعه حيث إن ،ي فيها زيد للمدعالدار اليت أن إنسان ىادع

فهو  ،نكارهإ والرجل يريد اإلرث األصلن إ :يقال فال، لآبامل  الىالعربه مبصب الدعو أن القضاء وغريه

  .مدع

 الوارث قتل ىادع إذا كما ،ثبت الوارث املرضأّ إال إذا  فاحلق للمرأة،كان الطرف الوارث إذا ماأ

  .ثباتعليه اإل حيث إن ،بعض الورثة ملورثهم

 ،ذلك املرض يف مث هو مات بعدها ،مرضه يف ي لو ماتت هاإلرث القول بعدم ىاجلواهر قو مث إن

    يفالنكشاف فساد العقد بعدم الدخول واملوت



فيه  صرتصول فيق خالف األىاحلكم عل أن ومن ، ذلك مجاعة مما ذكرناهىأشكل عل وإن ،املرض

  .الفرض يف رثه هلاإويتجه  ،اآلخرالطرفني دون   فيبطل من أحد، مورده وهو موتهىعل

رثه هلا كرتتب سائر آثار إ القاعدة ىوعليه فمقتض ،رث إالإمنا و ، قد ذكرنا عدم البطالن للعقد:قولأ

 ،ماتت وهو حي إذا  ال ما، حيةيمات وه إذا رثها منهإ عدم ىاملخصص دل عل ألن  وذلك،الزوجية

  .اإلرث وهو األويل األصل ىهذه الصورة عل يف فالالزم العمل

 يضاحعن ظاهر القواعد واإل و،رثه منهاإ  املسالك والكفاية يفإشكال يف وجه النظر وبذلك يظهر

  .صل واالستصحاب والعموماتيرثها لأل أنه  واحلق:املستند يف ولذا قال ،الرتدد

 أن فال ميكن ،اتماجلواهر للعمو يف كما ، مريضة وماتت قبل الدخول فهو يرثهايأما لو تزوجت ه

  . �ا وهو مريضهيقاس بتزوج

  ً.سوف ميرض قطعيا أنه كان وإن ً، ما سوف ميرض مل يعد مريضاي سقاذإو

 ىفمقتض ،مل يعلم تقدم موت أيهما غرق أو حنوه مما يف ا وماتاومل يدخل � ،ولو تزوجها وهو مريض

 ،رثها منهإفرض موته قبلها يوجب عدم  ألن ، وحنوهمى ال كسائر الغرق،ترثه وهي ال ،يرثها أنه القاعدة

  .خبالف فرض مو�ا قبله

  . صح من الثلثاإلرثها بقدر ءعطاإ املريض غري الداخل ىولو أوص

 التوارث ،ة أقوالأربع ى بني الزوج املتمتع �ا علاإلرث النكاح تفصيل كتاب يف ذكرحيث ه مث إن

مل يشرتطا  والتوارث ما ، مع الشرطً وعدم التوارث مطلقا حىت، لو شرط سقوطه بطل الشرطًمطلقا حىت

   وإن ،العدم



بالتوارث قلنا  إذا قاممل ايفف ،ًاشرتط ثبت تبعا للشرط إذا بل ً، التوارث مطلقايأصل العقد ال يقتض

 القول بذلك هناك جيعل التمتع كالدوام ألن ،تزوجها ومات قبل الدخول إذا ًمطلقا يلزم القول بعدم التوارث

  .فأدلة املقام واردة هناك ،حكاماأليف 

الشرط ليس ن إ :يقالّ إال أن اللهم ،كان الالزم اتباع قدر الشرط كان التوارث بالشرط إذا نعم

  .الدوام يف مل يكن ترث إذا ال ما ، بالدوامًكان ثابتا إذا هو فيماإمنا  رثثباته لإلإ فإن ،مبشرع

  .اإلرثلعدم   عدم الزوجية املقتضيةاألصل ف، زوجة أو اليمل يعلم هل ه إذا مث

 علم فإذا ،اإلرث األصل ف،الرجعية يف ومل يعلم بالطالق أو اخلروج عن العدة ، علم بالزوجيةوإذا

  .اإلرث األصلف ئن أو رجعيبا أنه  ومل يعلمطالقالب

 ىيعط  أو ال،لقاعدة العدل ،اإلرثفهل ينصف  ، علم بالزوجية ومل يعلم بالدوام أو املتعةوإذا

 عدم صالة فرع ألاألصللكن هذا  ،الذي هو الدواماإلرث  عدم حتقق سبب صالة أل،حدمها من أحدمهاأل

  .العاملواهللا  ،األول قربولعل األ ،ي من العقدين وآثارمها أحتقق



  

  فصل

   الميراث بالوالءىف

  

   :وله ثالث مراتب

  

  ))والء العتق((

 بعض كتب ويف ذكرنا هنا وإن ،ن خارج عن حمل االبتالء تركناهاآله حيث إنو ، والء العتق:األول

 )صلى اهللا عليه وآله(وعمل به الرسول  دلة نسق ما ذكره األىالنظام الصحيح عل يف له البد أنه الفقه

  . نسق ما عمله خلفاء الباطلىال عل ،) السالممعليه( ئمةواأل

  

  ))والء ضمان الجريرة((

  . ضمان اجلريرة والء إىلتصل النوبة ،اء ووالء العتققربوبعد ما يفقد امليت كل األ

صدر  يف قرهم اهللا تعاىلأ ف،قارباجلاهلية يتوارثون به دون األ يف هذا العقد كان( : املسالكقال يف

 سالم مث نسخ باإل،)١(توهم نصيبهمآميانكم فأوالذي عقدت  :نزل فيه قوله تعاىلأ و عليهسالماإل

  .ون دون ولدهرج مل يهاجر ورثه املها كان للمسلم ولدفإذا ،واهلجرة

 مث نسخ بالرحم ،)٢( لكم من واليتهم من شيءمل يهاجروا ماو اوالذين آمنو :قال سبحانه

  ضمان  أن وعندنا ،يات الفرائضآوأنزل اهللا  ،والقرابة

                                                          

  .٣٣آلية ا: سورة النساء)١(

  .٧٢اآلية : سورة التوبة)٢(



  .ى انته)ه بنسخىقال الشافع وإن ،اجلريرة باق

وقد كان املرياث يف  ، بقسميه عليهمجاعبل اإل ،مشروعيته يف ًىًخالف نصا وفتو ال( :ويف اجلواهر

 ى هذا الفرد منه علي وبقمرحامث نسخ بآية املهاجرة مث نسخت بآية األ ،بذلك سالماجلاهلية وصدر اإل

  .ى انته)ياألصلشرعه 

سالم مث نسخ صدر اإل يف كان أنه وأما ،النصوص يف إشكال كما ال ،إشكالفال مجاع  أما اإل:أقول

  .صولاأل يف  املتعارف لهخ باملعىننسال يف نظرنا وإن ،يهمنا  اليفهو أمر تارخي

َإن الذين آمنوا وهاجروا و :نفالسورة األ يف يتني قوله سبحانهومراده باآل َُ َ ََ ُ َ
ِ َّ َّ ْجاهدوا بأمواهلم وأنـفسهم ِ ْ

ِ ِ ُ َْ ََ
ِِ

َ ْ
ِ ُ َ َ

ْيف سبيل اهللا والذين آووا ونصروا أولئك بـعضهم أولياء بـعض والذين آمنوا ومل يـهاجروا ما لكم من واليتهم  ْ ْ
ِ ِِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َُ ُ

ِ ِ ِ
َ ُ ََْ ُ َ ُ َ

َّ َّ ٍِ ْ ْ
ِ
ْ َْ ُُ َ َ ِ َ

ِمن شيء حىت يـهاجروا وإن استـنصروكم يف ْ ُ ُ َُ ََْ ْ
ِ ِ

َ
ِ

ُ َ َّْ ٍ
ْ َ َ الدين فـعليكم النَّصر إال على قـوم بـيـنكم وبـيـنـهم ميثاق واهللا مبا ِ َ َِ

ُ َ ٌَ َ ِ
ْ ُْ َْ ْ َْ َُ ٍُ

ْ َ ََ ََ َّ ُِ ُْ ِّ

ٌتـعملون بصري
ِ
َ َ ُ َ ْ َ)١(.  

ِوالذين آمنوا من بـعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو األرحام  :قال سبحانه أن ىلإ
َ َ َ َ َ ْ َْ َُ َُ َُ َ َ َْ ُْ ُْ ِ ِ َِ َ ُ َُ َُ ْ ُ َ

ِ َّ

ُبـعض ْ ٌهم أوىل ببـعض يف كتاب اهللا إن اهللا بكل شيء عليمَ
ِ
َ

ٍ
ْ َ ِّ ُ ِ ِ

َ َّْ ِ ِ ِِ َ ِ ٍ ْ َ َ َ ْ ُ)٢(.  

  :وأما الروايات يف ذلك فمتواترة

 ًيعتق مملو كا له أن عن رجل أراد )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا : قال،ففي صحيح عمر بن يزيد

  قد كان مواله يأخذ منه ضريبه فرضها عليه يف كل و

                                                          

  .٧٢ية اآل: سورة التوبة)١(

  .٧٥ية اآل: سورة التوبة)٢(



 ،ملن يكون والء العتق ، الفريضةىًكا مما كان اكتسب سوأعتق مملو فإذا : قلت):قالإىل أن ( ،سنة

 أليس قد قال رسول :قلت له ، ضمن جريرته وعقله كان مواله وورثهفإذا ، من أحبيذهب فيوايل :قال

 فإن :قلت ،مثلهه لعبد ؤيكون وال هذا سائبة ال : قال،عتقأالوالء ملن  :) اهللا عليه وآلهىصل(اهللا 

  .)١(ًيرث عبد حرا جيوز ذلك وال ال : قال،يلزمه ذلك ويكون مواله ويرثهأعتقه جريرته أضمن العبد الذي 

 الرجل فله مرياثه وعليه ويلإذا  : قال)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ،وعن هشام بن سامل

  .)٢(معقلته

 : قال،عتق سائبةأ سألته عن مملوك : قال،)المعليه الس( عبد اهللاعن أيب  ،ليمان بن خالدسوعن 

من تواله جريرته وله مرياثهى وعل، من شاءيتوىل ، قال، ميوتحىت) مكث(سكت  فإن :قلت :  جيعل

  .)٣(ماله يف بيت مال املسلمني

رجل من إىل  عن رجل أسلم فتواىل) ليه السالمع (عبد اهللا سألت أبا : قال،وعن أيب عبيدة

  .)٤(ضمن عقله وجنايته ورثه وكان موالهن إ :ل قا،املسلمني

 فيمن نكل )عليه السالم( أمري املؤمنني ىقض : قال)عليه السالم( جعفر عن أيب ،وعن أيب بصري

   .)٥( ضمن جريريته فهو يرثهفإذا ، من أحبسبيل عليه سائبه يذهب فيتوىل حر ال أنه كهمملو

  ً.أيضا منها رىأخ غريها من الروايات اليت تأيت مجلة إىل

   إذا ىوكذلك اخلنث ،ذلك بني رجلني وامرأتني وباالختالف يف فرق وال

                                                          

  .١ ح١٧٠ ص٧ج:  الفروع،١ ح١ الباب ٥٤٥ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٣ ح١٧١ ص٧ج:  الفروع،٢ ح١ الباب ٥٤٥ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٨ ح١٧٢ ص٧ج:  الفروع،٣ ح١ الباب ٥٤٦ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٢١ ح٣٩٦ ص٩ج:  التهذيب،٥ ح١ الباب ٥٤٦ ص١٧ج: الوسائل)٤(

  .١٨ ح٣٩٥ ص٩ج:  التهذيب،٦ ح١ الباب ٥٤٦ ص١٧ج: الوسائل)٥(



  .ذكر يف مجلة من الروايات لفظ الرجل وإن ،مجاعدلة واإل بعض األطالقإل ،قلنا بوجوده

  . وغريهاقرارالوصية واإل و ذكر مثله يف احلجر،ّ تأمل يف املميزى علأ،أما الطفل فعمده خط

  

  ))الجريرة عقدهل ضمان ((

عقد كسائر العقود واقع عمله بني صحاب أنه كثري من عبارات األ يف  املوجود:مفتاح الكرامة يف قال

 ،اآلخرمن الطرف  والقبول ،جياب من طرفهكان أحدمها ال وارث له كان اإل فإن ،بل لعله وفاقي ،شخصني

  .اآلخر والقبول من يقاع من أحدمهافيصح اإل ،مل يتعني ذلك وارث هلما كانا الوإن 

مات  إذا رثه لهإضمانه ومقتضى القاعدة أنه إن ضمن إنسان جريرة إنسان ورضي كفى : أقول

أو   أنا أضمن جنايتك: يقول زيد لعمروًمثال ، عقد من اجلانبني، بدون حاجة إىلوارث له وال املضمون له

يظهر ومل  ، العقد إىلمثله حيتاج أن ىلدليل ع وال ،دلة األطالق إل،بأس  ال: فيقول،لفاظما أشبه من األ

رث الضامن من املضمون ال وجه إلمنهم إمجاع، وإن قال به غري واحد، وإمنا حيتاج إىل الرضا، ألنه بدونه 

  .دلة املقام ألً كان مشموالي رضفإذا ،عنه

ل دخأ هل :فيقول مريد الدخول ، بدخول دارهىيرض أن  مثلاألول أن  والعقداوالفرق بني الرض

يتحمل  أن نه ال يتمكنوبد أنه ا اعتبار الرضىبل يدل عل ،أو ما أشبه سأب  ال: فيقول صاحب الدار،دارك

دينه فلم  مينعه، كما إذا أراد أن يعطي الناس مسلطونتصرف يف املضمون عنه، فدليل نوع  ألنه ،جريرته

  .ّ فتأمل،كتاب الضمان يف  ذلك إىلوقد أملعنا ،يرض

 ،ال فالإو ،)١(ن عند شروطهمواملؤمن ضمن عقد لزم من باب ًالضمان شرطا يف كان فإذا وعليه

  ً.يكون العقد الزما أن بشرط

                                                          

  .٤ ح٣٠ ص١٥ج: الوسائل)١(



 ،ضمن العقد اجلائز الزم يف الشرط أن ىدليل عل ال أنه شرح العروة يف فقد ذكرنا، ًكان جائزا إذا أما

  . رفع الضامن يده بطل حتمله للجناية ومل يرثفإذاوعليه 

  

  ))فروع((

 رثك بدونأأو  ،رثكأ أن ضمن جنايتك بدونأ :بأن يقولاآلخر يصح أحدمها دون  ال أنه والظاهر

أو بلفظ  سواء بلفظه ضمن اجلريرة إذا نه فيماأو ً، كون كليهما معاىدلة دلت علاأل ألن ،ضمن جنايتكأأن 

 نسان واإل،عقود تتبع القصود والعمال بالنياتاأل ألن ،ًالوالية وحنومها مما يفهم منه عرفا ذلك مع قصده

  .مبا نواهّ إال مثل هذه املوارد يف يلتزم ال

  .ًويصح جعل الضامن نفسه ضامنا عن اثنني يضمن جرمية كل ويرثه

ظاهر  إذ ، الظاهر ال،رثهإ آخر ويرث بعض إنسانان بعض جرمية نسيضمن اإل أن أما هل يصح

 سواء ، ويرثانه باالشرتاكإنسانان باالشرتاك جرمية إنسانيضمن  أن يصح وعليه فال ،دلة كمال كليهمااأل

  . كان احملتمل الصحة للمناط وإن ، حنو االختالفىأو عل ،ي حنو التساوىعل

  . عدم اللزومصالةأل ،يرفض أن  ضمانه ولهى علىيبق أن سان فلهإنسان جرمية إن ضمن وإذا

أن يكون  وال ،وال يشرتط العربية ،هلفظ خاص ل وال ،صحة ضمان اجلريرة بالعقد يف إشكال اله مث إن

  .جياب من أيهما كما يصح التعاقديكون اإل أن  بل يصح ،اب من هذا والقبول من ذلكجياإل

يقول  أن صحابعض األب ما ذكره ىصورة عقد الضمان عل أن أما ما نقله مجع عن احملقق الثاين

 :اآلخرقول يف ،رثكأوترثين و ،ميوسلمك سل ،ك حريببوحر ،وثارك ثاري ، دمك دمي:أحد املتعاقدين

  .قبلت

ن كان أحدمها ال وارث له أيشرتط ما قاله آخر ب كما ال ،يشرتط مثل هذه الصيغة ال أنه فالظاهر

   أن ى عاقدتك عل:فيقول ،جياب من طرفهكان اإل



  . قبلت:اآلخرفيقول  ،وتعقل عين وترثين تنصرين ومتنع عين

 ،يه من الطرفنيفاعتبار التوارث والعقل  رة عدموثل ذلك ضريشرتط م النه إ( :ولذا قال اجلواهر

ً خصوصا ،اآلخربل قد يقال بكفاية أحدمها عن  ، فيهاإلرث العقل وىعل زاد كضرورة عدم اعتبار ما

بل ظاهرها كون املرياث من  ،استحقاق املرياث يف العقد يف االكتفاء به يف النصوص كالصرحية فإن ،العقل

  .ى انته) ذلكى عل املرتتبةحكاماأل

شيء من  يف ًمل جند تصرحيانه إ( :ولذا قال بعد ذلك ،دليل عليه االكتفاء بالتوارث الن إ :لكن فيه

ويرتتب عليه  ، من غري تعرض للجريرةاإلرث ى بأن يتعاهدا عل،العقد بصورة العكس يف النصوص باالكتفاء

  .ده بعدعدم بع يف كان وإن ،)كان هو غري بعيد وإن ،حينئذ ضما�ا

  . آخرً شخصا مث يتوىليتوىل أن وهل يصح الرتتيب مبعىن

يفهم  ال إذ ،ظهر عدمهاألّ إال أن ،إشكالخيلو من  كان ال وإن ،يبعد جواز ذلك  ال:قال يف اجلواهر

  .مثله من النص

 ي بذلك الويل الذيرض إذا ًوحيث قد عرفت عدم كونه عقدا يصح ضمان جريرة الصيب أو ا�نون

  .كم الشرعي أو الوصي وحنوههو احلا

م حيث إ� ، بالسم يظهر أثره بعد حنيًكانا قاتلني له قتال إذا واجلد مبااألب  يف يتصور أن ميكن نعم

  سقوطىقام الدليل علوإن  ، سقوط واليتهما بذلكىال دليل عل ألنه ،كانا وليني وإن ما حينئذ�يرثا ال

  .القاتلإرث 

  دلة  األطالق إل، وغري عقدييعقد أنه ن ما ذكرناه مىًناء علبه مث إن



 بدخول الدار ولو ايكون حينئذ كالرض إذ ، كان غري عقدي جيوز لكل نقضهفإذا ،الشامل لكليهما

لكل منهما سحب  فإنه ، مبقابل درهم:قالو ،دخل داركأ هل :خر قال أحدمها لآلفإذا ،يف مقابل شيء

  .رادة دخول الدارإأو مينعه عن  ، فال يدخل داره،رضيا رضاه مبا

املقام  يف  مل يعط الضامنفإذا ،جرةجارة ـ حق له مطالبة األمل يكن بعنوان اإلودخل داره ـ  إذا نعم

  .االرض سحب الضمانة أو إذا حدمهاجناية املضمون عنه فال بأس أل يف ًشيئا

 أو ال ،لبدلأو بدون ا ، الضامنى ببدل عما أعطاسحب الرض يف  فهل للراضي له احلقىأعط إذا أما

كما ال وجه لتلف حق  ً، انقالب اجلواز لزوماىدليل عل ال إذ ،األول الظاهر ،سحب الضمان يف حق له

إذا  أنه فكما ، بدلن اإلرثفإ ،ًعط دينارا لزيد وأعطيك بدلهأ :قال إذا فهو كما ،الضامن الذي بذله

 لزم دفع ا الرضىيث ال يلزم البقاء عل وح،املقام يف كذلك ،عطاء بدلهإمر عدم حيق لآل ال  الدينارىأعط

  .البدل

  .أو اللزوم ،أي عدم البدل ،خرينعدم الوجه لالحتمالني اآل ومنه يعلم

  . احتماالن، اجلوازصالةأل ،ال  أو،أوفوا بالعقود طالقفهل يلزم إل ً،كان عقديا إذا أما

  . قوالن،يعقل عنهن ّ إال أًيكون جائزا يقاعه هل يلزم أوإ وبعد :قال يف مفتاح الكرامة

 كما مجاع واإل،)٢(املؤمنون عند شروطهم وخرب ،)١(وفوا بالعقودأوآية  ،صل لأل،األولاملختار 

   ألنه ، مذهبنا ذلك:هو ظاهر السرائر حيث قال

                                                          

  .١١اآلية : سورة املائدة)١(

  .٢١٩ ص٢ج:  التهذيب،٤ ح٢٠ الباب ٣٠ ص١٥ج: الوسائل)٢(



  .صولناأالذي تقتضيه 

 خمتصر ولقد تتبعت ،صلاملختلف لأل يف ليهإومال  ،والوسيلة ، ما نقلى خمتار اخلالف عل:والثاين

 يد رجل ىيسلم رجل عل أن ومعناه ،والء املواالة عندنا جائز( :نصه ماّ إال اخلالف يف املقام فلم أجد فيه

  .) فليتأملً،الده الذين كانوا صغاراوأو عن أحد أ ،مل يعقل عنه ما  غريه إىلهءينقل وال أن وله ،ويواليه

 اجلواز األصل إذ ، فغري ظاهرمجاعواإل ،نونواملؤم ،األصلأما  ،ية القاعدة اللزوم لآلى مقتض:أقول

 ال صراحة أنه بل الظاهر ، منفيمجاعواإل ، يشمله املؤمنونوليس بشرط حىت ، أصل بقاء العقدىاحلاكم عل

  .دريس عليهإكالم ابن يف 

 ىمقتض أن كما ،أو املضمون عنه بطال الضامنإوال بني  ،أو مل يعقل لقيع أن ال فرق بني وعليه

  .قالة واخليار فيهخول اإلالقاعدة د

وال  ،وال باشرتاط اخليار ،قالة فيه كغريه من العقودًمل جند من أحد تصرحيا جبريان اإل( :اجلواهر يف لكن

نشائية املشرتكة رادة من أطلق العقد عليه كونه كالعقد يف اإلإفال يبعد  ،العقود الالزمة يف يبغري ذلك مما جير

 ىكانت كيفية السبب فيه مركبة من رض وإن ،سباب واملسببات يف األال فهو أشبه شيءإ و،من شخصني

  .ىانته)  يف العقودةوال يكون حكمه حكم املعاطا ،الطرفني

  .جيري باملعاطاة أنه كما ، القاعدة جريانه بالعقد وبغري العقدىمقتض أن  قد عرفت:أقول

 كما يف ،)صلى اهللا عليه وآله(ا ورد عن رسول اهللا فكأنه مأخوذ مم ،أما ما ذكره خمتصر اخلالف

   اليمن  إىل)صلى اهللا عليه وآله(ملا بعثين رسول اهللا  : قال،)عليه السالم(عن علي  ،اجلعفريات



 خري لك ً يديك رجالىيهدي اهللا عل ألن واهللا ،سالم اإل إىل تدعوه حىتًتقاتلن أحدا  يا علي ال:قال

  .)١(ه يا عليؤولك وال ،مما طلعت عليه الشمس

ن ذلك فأل ،أما قوله بنقل والئه ، لذلك اهلادي لهإنسان يد ى املسلم علوالء أن ىحيث دل عل

  . أمواهلم وأنفسهمى تسلط الناس علىضتمق

صلى اهللا عليه (فقوله  ، الوالءكان معىن ألنه ولعل العقل عن الولدـ  ،عن ولده و أ،عقل عنه إذا أما

فال حق للمضمون عنه نقل  ،يف قبال ما يأخذ من املرياث ي يشمل ذلك ـ فقد أعطهؤلك وال :)وآله

  .والئه

نه ع املضمون ىبل عل ،مل يكن عقد إذا  عدم صحة النقل فيماىدليل عل ال أنه لكنك قد عرفت

  .عطاء بدل ما دفعه الضامنإ

  ملا عرفت من،ّكان تأمل يف املقام يف ذلك وإن ، القاعدةىً فكون العقد الزما هو مقتض،وكيف كان

  .كالم اجلواهر وغريه

  . الدليلطالقإل ، وشبه العمدضمان اجلريرة يشمل العمد واخلطأ أن مث الظاهر

 إذا شيء عليه كما ال ، الضامنى علمل يكن شيء ، منهصفاقت تعمد اجلاين القتل وحنوه إذا نعم

  . عنهىعف

 أن فللعبد ،الرجل عبده سائبةعتق أإذا  :قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ،أما ما يف الدعائم

  .)٢(هئوعليه عقل خط ،ياه كان له تراثهإ من مواله بوالئه يرض فإن ،يوايل من شاء

                                                          

  .١ ح٦ الباب ١٦٧ ص٣ج: املستدرك)١(

  .١ ح١ الباب ١٦٧ ص٣ج: دركاملست)٢(



  . االحنصارىفال يدل عل

  .دلة األطالق إل،أم ال إرث  وال وجود،ً عقدا أو غريه وقوع جريرة أم ال،وال يشرتط يف صحة هذا

ظهر ذلك  إذا يتبني لغويته أنه كما ً،كان العقد لغوا ،وعلما بذلك إرث مل تكن جريرة وال إذا نعم

  .بعد املوت وحنوه

 ،اآلخرمل يضر ذلك بالطرف  إرث  أوةمث مل يكن أحد الطرفني من جرير،  أو الرضا ولو حصل العقد

  .دلة األطالقإل

أو  ،كالةوبل فيه مع البل الظاهر جواز احتاد املوجب والقا ،كالة فيه الظاهر جريان الو:ويف اجلواهر

 ضامنية أو ،يقاعه من الوصي واحلاكم ممن هلم الوالية عليهإ عن جواز ًفضال ،أو حكومة الوالية بوصاية

 جريا�ا ىًبناء عل ً،مل نقل بكونه عقدان إو  بل الظاهر جريان الفضولية فيه،مع مراعاة املصلحة ،مضمونية

  .عم منهيف األ

 ، الدليلطالقكل ذلك إل ،واجلد كما تقدم وجههاألب ية ضافة والإوينبغي  ،مر كما ذكره األ:أقول

معاملة  ألنه ،بل ولقيطه ،كالم الشيخ يف كما تقدم ، املضمون عنهأوالديبعد ضمان اجلناة من  بل ال

  . يشملهطالق ولعل اإل،عقالئية مل يردع عنها الشارع

حتوز املرأة مرياث عتيقها ولقيطها  :قالنه إ ،)صلى اهللا عليه وآله(عن النيب  ،ويؤيده ما رواه الغوايل

  .)١(وولدها

  مثل ا�نون  ،و�مؤفال يبعد جواز ضمان اجلناة من الذين يقوم بش وعليه

                                                          

  .٢ ح٢ الباب ١٦٦ ص٣ج: املستدرك)١(



  .أبناء عمومته وما أشبه وخوانهإوكذا الصغار من  ،الكبري من ولده

 بعض من  إىل احلكميكان يف تعد وإن ، العدماألصلو ،لعدم الدليل ،أما ضمان ضيوفه وحنوهم فال

  .واهللا سبحانه العامل ،ّ تأملًأيضاذكرناه 



  

  ))ضمان الجريرةشروط ((

عمد الصيب  ألن ،ً)بالغا(يكون الضامن املباشر للضمان  أن ةيشرتط يف ضمان اجلرير :)١ مسألة(

  .وقد تقدم ضمان املراهق ، وغريه،أخط

  . األدلةطالقإل ، من وليهالظاهر صحة ضمان اجلريرة للصغري نعم

  .ويف ضمان وليه الكالم يف الضمان للصغري ،ا�نون مرفوع عنه القلم ألن ،)ًعاقال(و

  .يصح ضمان السفيه واحملجور عليه للفلس فال ،رف مايلصت ألنه ،)جائز التصرف يف ماله(و

ال يتفق اجلرم يف  أنه ن يعلمأ ك،مل يكن متعلق املال يف حال احلجر إذا يبعد صحة ضمانه ال ،نعم

  .الذلك احل

  ً.يصح معلقا فإنه ،ايف مثل الرضّ إال ،كما قرر يف حمله ،جيزنال عقد بدون الت إذ ً)منجزا(و

 طالقإل ،فال يبعد الصحة ،ىمان من وقت الحق أو يف أوقات خاصة كأيام عدم الفوضضأما ال

  .دفيشمله دليل العقو ،يعقالئ أنه  إىلضافةباإل ،يبدو ألنه ،يضره االنصراف دلة الذي الاأل

يف قباله  أن  التأمل من جهة إىلكانت املسألة حباجة وإن ، بالصحةأوىل بدون عقد فاأما الرض

   .ليه يف غري الصورة املعلومةإمام  من اإلاإلرث ومل يثبت من الشارع نقل ،اإلرث

 يكون له أن ال ،ليه اضطراره بنفسهإيف قبال االضطرار الذي دفعه  ال ،كراهيف قبال اإل) ًخمتارا(و

  .)بالكسر(مضطر 

ً خصوصا ،طالق من اإل، احتماالن، املسلم املضمون عنهإىلبالنسبة ) ًمسلما(يكون  أن وهل يشرتط

يشرتط يف ضمان اجلريرة عدم وارث  ال إذ ،له الوارث ألن أو ،قاتل ألنه يرثه أو ال ، إرثمل يكن لهإذا 

 ون فيما مل يكن وارث نسيب قبله والالضامن للمضم أن إرث ى علىولذا دل النص الفتو ،للمضمون عنه

  الظاهر عدم جواز ضمان الكافر ( :ًومما ذكره اجلواهر قائال ،معتق



  .ى انته) التوايل بينهماىونف ،رثه املسلمإ عدم ىدل عل ولعموم ما ً،للمسلم لكونه سبيال

 قبال ضمان بل يف ،اإلرثحمذور بأن مل جيعل الضمان يف قبال  حيث ال ، القاعدة التفصيلىومقتض

قال ، مانع من بر الكافر املسامل نه الوأل ،ًوال يكون ذلك سبيال ،رث إفال ً،أيضااملسلم جلريرة الكافر 

  .ية اآل)١(كم اهللاالينها :سبحانه

 وال ، مشمول للدليلبدون القدرة غري إذ ، لدفع جرمية املضمون عنه)قدرة الضامن(مث الظاهر اشرتاط 

  .شائية كافةاإلنل ب ،يشرتط فعليه القدرة

عليهم (وقد دفع بعضهم  ،مل يقدر الطرفان إذا احلاكم يدفع ضمانه من بيت املال أن والظاهر

  . الضامن إىلهذا بالنسبة ، القاتل إىل دية القتل)السالم

 ما ى عل، وغريهطالقلإل ،وال جائز التصرف ،ًقالاع ًيكون بالغا وال أن فال يشرتط ،أما املضمون عنه

  .تقدم

  .سبق  ماىيشرتط التنجيز يف العقدي منه عل عمن

ًكان املضمون عنه كافرا والضامن مسلما إذا أما  من ،إشكاليف جريان الضمان ( :فقد قال اجلواهر ،ً

  . وقد عرفت ضعفه،ى انته) املواالة بينهمايومن نف ، ومن كونه موادة،دلة األإطالق

  .ه بني الكافرين كما ذكرهفي إشكال ال ،نعم

  .م يف الضامند ما تقى عل، يشرتط اختيار املضمون عنهوكذا

  .يساوق رضاه ألنه ،كليه ويل املضمون عنه ووىيكفي رض أنه كما سبق

   و كان مسلمان أحدمها يعتقد بالضمانوإذا

                                                          

  .٨ اآلية: سورة املمتحنة)١(



فكل  ، ووقع العقد، أو لبعض اخلصوصيات الختالف املذهب أو التقليدًما أصالإ ،يعتقد الاآلخر 

ميكنه أخذ  كما ال ،ليس عليه الضمان فإنه ، ال يعتقد صحتهن كان الضامًمثال ،يعمل حسب معتقده

  .اإلرث

  .مل يعتقد طرفه وإن رثهإيعطي جريرته ويأخذ  فإنه ،ن دون املضمون عنهاعتقد الضام إذا أما

يف بطل أحد طر إذا ً تنظريا مباً،مل يعتقد أحدمها كان باطالإذا نه إ :يقال أن ميكن ال أنه ومنه يعلم

وقد  ،أحد الطرفني يعتقد صحته ذإ ،فليس كذلك أما ما يف املقام، يقوم بأحد الطرفني العقد ال إذ ،العقد

  .اآلخر الطرف  إىلحيتاج نشاء ال قصد اإلمىت أنه فرض

ريد الدية من  أ ال:يقول أن  عليهحق للمجين  ال، يف العمد صحة الضمان حىتىًبناء عله مث إن

  . نفسهبل من اجلاين ،الضامن

  . بالثلث والكفنةيرث الضامن تركة املضمون عنه بعد الدين والوصيإمنا و

 ،كذلك يف الوارث  كما هو،كثرصح الوصية باأل ، الثلثىقبل الضامن زيادة الوصية عل إذا نعم

  .ًىًلوحدة املالك نصا وفتو

ً مبا كان عرفا مغبونا،رتكةقليل ال ،كثري اجلناية ألنه ،غنب يف الضمان أن مث ظهر له  ضمن اجلنايةوإذا ً، 

مث ظهر ذلك مبا كان  ،ماله كثري أن مل يعلم املضمون عنه إذا فيما ،العكس كذلك أن كما ،حق له الفسخ

ًمغبونا عرفا   . مما يدفعه الضامن جلنايتهأكثراملال  ألن ،ً

 اعرتفا كالمها فإذا ،رثهإ  إىلواملضمون عنه بالنسبة ، ضمانه إىل الضامن بالنسبةإقرارويثبت الضمان ب

  .منازع  بالىوالدعو ، اليدي ذإقرارفهو من  ،مر بينهمااأل ألن ،ثبت

  ثبات  اإل إىلياحتاج املدع ،اآلخرنكر أو  أحدمها الضمانىادع إذا أما



  . املنكر احللفيويكف

 أنه ىظاهر النص الفتو إذ ، الضامنى مث عقد عقد الضمان مل ينفع يف جعل الضمان علولو جىن

  .قبله فع يف اجلناية بعد الضمان الين

  . مل ينفع العقد يف ضمان الضامنه،اجلناية قبله أو بعد أن هل ولو مل يعلم

  . ذلك إىلملاعوقد تقدم اإل ،ضمن  إذا يرث الكافر والقاتل والعبد ال أن  القاعدةىومقتض

  .هلزام وغريلقاعدة اإل ،فيعمل يف ضما�م حسب نظرهم واملخالفانن اما الكافرأ

  .ليست كالزوجة كما هو واضح أل�ا ،بنية وغريهارض واأل ضمنت املرأة ورثت من األوإذا

  . قاعدة العدلىملقتض ، فالظاهر تنصيف اجلناية عليهما،هل زيد ضامن أو عمرو مل يعلمإذا ه مث إن

  .تني الضامن نصف اجلنايى أعط،وصدر منهما اجلناية ،خالد املضمون عنه ولو مل يعلم هل بكر أو

  .للقاعدة املذكورة ،رثهماإ ورث نصفي ،ولو مل يعلم أيهما املضمون عنه وماتا

 ،حيتملها الضامن فال ،أما املتلفات والسرقة والقذف وما أشبه،  اجلريرة يضمن اجلنايات البدنيةامنوض

  .يشملها الدليل الألن 

خذ من ماله  للمضمون عنه األ مل يكن احلاكم حقوإذا ،ولو مل يدفع الضامن اجلناية أجربه احلاكم

بطال الضمان إولو مل ميكن كل ذلك مل يستبعد حق املضمون منه يف  ،قاص كسائر املالياتت سبيل الىعل

  .مل يف أحدمها بطرف العقد من جانبه إذا  الفسخىدل عل مشمول ملا ألنه ،العقدي الذي قلنا بلزومه



دفعه ال كل ما  امن أخذ ماضفسخ حق للإذا  أنه لكن الظاهر ،دفع البعض دون البعض إذا وكذا

 ،سقطهأ وأ ، ووهب له الزائدًه قليالنا�ين عليه أخذ م أن أو ،ًاستحق عليه فخففه صلحا أو زاده حماباة

  . والثالثاألول يف إشكال ىعل

  .امن من الدفع كان احلكم كالسابقضولو مل يتمكن ال

 إرث  أدلةطالقإل ، الظاهر ذلك،هل يرثه الضامنف ،ولو ارتد املضمون عنه مبا سبب انتزاع ماله

  .الوارث للمرتد

  ً.أيضا أدلته طالقإل ،ماممن ورثه اإلا مل يكن ضوإذا

 أن يصح كان الضامن الإذا  أنه كما ً،يضمن الكافر بطل الضمان تلقائيا كان املسلم ال إذا نعم

  .ارتد الضامن إذا بطل الضمان ًيكون كافرا ملسلم

  ً. ضمانايًرثا والباقإ الربع ،أخذت كل الرتكة ، ضمنت جريرة زوجها فمات الزوجاملرأة أن ولو

  . العدماألصل ف،هل كان ضمان جريرة أم ال ،ولو تنازعا

  . أدلتهطالقإل ،مل يفعل جريرة وإن مات إذا وحيث يعقد ضمان اجلريرة يرث

 ال إذ ، الظاهر ذلك، يصحقطع بالعدم مل إذا حمتمل اجلناية حىت يف يكون الضمان أن وهل يشرتط

  .دلة منصرفة عن مثلهواأل ً،طرف له أصال نه الأ لعقد نعلم بمعىن

  .ليهإ مل يصح العقد بالنسبة ،جيين ال أنه ويقطع ،ً فراش املوت مثالىكان عل إذا وعليه

ا العقد يف البني ويوجب الضمان، كم فيصح ،بتحقق مقدما�اال االعتبار بتحقق اجلناية  أن والظاهر

 ، ضمن الطرف جناية القتل، هذا العقدإنسان وعقد حينذاك مع ،بعدًإذا سم املضمون عنه إنسانا ومل ميت 

  . حتصل مقدما�ا بعد العقد اليتةكان قصده اجلنايّإال إذا 



  . القاعدة يف الغائبى عمل مبقتض، يرثه أم المات حىت أنه ومل يعلم هل ،ولو غاب املضمون عنه

  .ًمل حيكم شرعا مبوته أخذت اجلناية من ماله ماولو غاب الضامن 

  



  

  ))ال يتعدى الضمان إلى الورثة((

  .ه وسائر ورثتهأوالد  إىل ضمان الضامنىيتعد  ال:)٢مسألة (

 ىوذلك لعدم دليل عل ، عليهمجاعبل عن الغنية اإل ،خالف يعتد به أجده فيهال  ب:اهروويف اجل

  .ضمان عليه ال الوارث حيث مل يضمن أن اهلم وأنفسهم أموى تسلط الناس على بل مقتض،التعدي

 أو لورثته ً،هل يذهب ما دفعه هدرا ،دفع الضامن مجلة من اجلنايات مث ماتإذا  أنه لكن الكالم يف

  .وجه لبطالن حقه ال إذ ،كما تقدم مثله يف املسألة السابقة ،يبعد الثاين اسرتداده ال

  .ميوت املضمون عنه ويرثهًن شيئا ووقد ال يدفع الضام: ال يقال

ويف  ، الدليل يشملهإطالقف ،الضمان هو شيء يوجب سندية الضامن للمضمون عنهن إ :نه يقالأل

 مات املضمون عنه دون ما إذا يكون الضامن شيء أنه إمنا طالق اإلى بأن مقتض:يقال فال ،املقام انصراف

  . التأملىل إكانت املسألة حباجة وإن ، إرثمل يكن له أو مل ميتإذا 

ًه صغارا له والية أوالد وكان والنحهذا  ىعقد الضمان عل إذا ه وغريهمأوالد  إىليبعد التعدي ال نعم

 مات وإذا ،ًفما دام حيا كان هو الضامن ،ًأو كانوا كبارا وقبلوا بذلك ،عليهم وكان ذلك يف مصلحتهم

  .ضمنه ولده وحنوه

كما ذكره  ، ورثتهما إىلمامة والزوجية باإلاإلرث ىتعدي كذلك ال ، وارثه إىل الضمانىيتعدال وكما 

  . بعد عدم الدليل عليهي عدم التعدةصال وذلك أل،اجلواهر وقال هو واضح

 بعد ظهور النص ،وجه له  وارث الضامن ال إىلًاحتمال كون الضمان حقا ينتقل أن وبذلك يظهر

ً يف كونه حقا خاصاىوالفتو ال كان إو ،من التزمه ّالإ ال يكلف به ى الذلمشروط بالعق أنه ًخصوصا ،ً

  .ارضلوهكذا الضمان با ، أمواهلم وأنفسهمىخالف تسلط الناس عل



 يكون  بأن، وارثهىلإينقل من املضمون عنه  كذلك ال ، وارثه إىلوكما ال ينقل الضمان من الضامن

 مع صح حىتين اجلريرة ضما أن دمقوقد ت ،مات املضمون عنه إذا ون عنهمًالضامن ضامنا عن وارث املض

 يف  عليه كاملعتقًوالء سائبة ال الإيضمن  ال( :قال الشرائع وإن ، أدلتهطالقإل ،وجود الورثة للمضمون عنه

  .)صالأوارث له  أو حر ال ،ات والنذررالكفا

 ضرورة ،بل النصوص دالة عليه ، بقسميه عليهمجاعبل اإل ،خالف أجده فيه بال( :وقال يف اجلواهر

ضمن حينئذ ذا  فإن ، العتق بالنسب ووالءاإلرث عن اإلرثأو صراحتها يف تأخر هذه املرتبة من  ظهورها

  .ى انته)١()فقده بعد ذلك وإن ًانه باطالم كان ضالوارث وله موىل

  فإن اإلرث،رثهإبني  ووال تالزم بني الضمان ،إطالقبل هلا  ،كر ما ذىذ ال داللة للنصوص علإ

  سبب له بالسمًياه قتالإرثه لقتله إ فهل مينع عدم ،ًضامن قاتالالال يكون  أن اواليت منه مشروط بشروط

  .ّمسه أن مسه بأن عقد للضمان بعد أو بعد ما ،ه مس يف ضمان جريرته قبل ماًميوت بعد شهر مثال

 وهو خالف ، قوهلمىوارث له مث صار له وارث لزم بطالن العقد عل ضمنه والإذا  أنه ويؤيد ما ذكرناه

  .طالقبل خالف اإل ،االستصحاب

  .رثه للمضمون عنهإ يف مجلة من الروايات :يقال ال

 إرث مل يكن للمضمون عنه اإذ أنه كما ، التقييدىفال يدل عل ، شروطه إىل ذلك مو كول:نه يقالأل

 أو ،وقلنا بصحة ضمانه ً أو كافراًكان الضامن قاتال إذا وكذلك ،رثهإله  أن يصدق ال أنه مع ،صح العقد

  .مل يرث الكافر املسلم وإن ،اآلخرحيث يعقل كل منهما  ً،أحدمها كافران كا وتضامنا

  والذي كان من  ،بةئ سألته عن السا: قال،) السالمماعليه(عن أحدمها  ،فعن حممد

                                                          

  .٢٥٩ ص٣٩ج: جواهر الكالم)١(



عليه ( قال ،أجيوز ذلك ،يعقل عنه فيكون مرياثه له أن ىًأراد أحدا من املسلمني عل إذ أهل الذمة

  .)١(نعم :)السالم

 ضافةباإل ،حيث مل يتعرض للمسألة مجلة منهم ، قطعية لهىصغر  الًفأوال ، الذي ادعاهمجاعأما اإل

طبقات  يف ردافهم ضمان اجلريرةإظاهر ن إ :يقال أن بل ميكن ، ما استدل عليه إىلحمتمل االستناد أنه إىل

وهكذا مما يدل  األوىلة ما دامت الطبقة يرث الطبقة الثاني كما ال ،دام وارث قبله يرث ما ال أنه اإلرث

  .أكثر  تأمل إىلومع ذلك فاملسألة حباجة ، وجود الوارث املانع عن الضامنىعل

 فلو( :وقول القواعد ،)ومع فقد املعتق مع فقد كل مناسبّ إال وال يرث هذا( :كان قول الشرائعوإن 

ذلك  أن ظاهر إىل أن ضافةباإل ،ما ذكرناهظاهر يف  ،)مات املضمون ورثه الضامن مع فقد النسب واملعتق

 ،اء للقبائلقرب وجود األة غلبىلإ و،ًيكن خاصا بالعبيد مل أنه  إىلضافةباإل سالمكان يف اجلاهلية فقرره اإل

  .يف طوهلم ال ،اءقربيعطي كونه كان يف عرض وجود األ

 ، آخر كالمه إىل)قاربدون األهذا العقد كانوا يف اجلاهلية يتوارثون به ن إ( :قال يف مفتاح الكرامة

  .وحنوه قال غريه

  

  ))ضامن الجريرة مقدم على اإلمام في اإلرث((

  بال)عليه السالم(مام  من اإلأوىلفهو أي الضامن ( :ًفقد قال الشرائع ممزوجا مع اجلواهر ،وكيف كان

  .) بقسميه عليهمجاعبل اإل ،خالف أجده فيه

  : ويدل عليه بعض الروايات:أقول

من مات وليس له وارث من  :قال ، )عليه السالم(عن أيب جعفر  ،حيح حممد بن مسلممثل ص

  .)٢(نفالفماله من األ ، عتاقه قد ضمن جريرتهموىل وال ،قرابته

                                                          

  .٢٢ ح٣٩٦ ص٩ج:  التهذيب،١ ح٢ الباب ٥٤٧ ص١٧ج:  الوسائل)١(

  .٢ ح١٦٩ ص٧ج : الفروع،١ ح٣ الباب ٥٤٧ ص١٧ج: الوسائل)٢(



مام اإل : قال،)عليه السالم( األولعن أيب احلسن  ،ناأصحابعن بعض  ،ىوصحيح محاد بن عيس

  .)١(وارث له ث من الروا

 نفسه وخلف ماال ى اشرتب مكات: قلت له: قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن ابن سنان

عليه ( قال ، ومن الضامن جلريرته: قلت:قال ، جريرتهييرثه من يل : قال،وال وارث له ،قيمته مائة ألف

  .)٢(الضامن جلرائر املسلمني :)السالم

  رجل من املسلمنيىعن سارق عدا عل ،)سالمعليه ال( عبد اهللا سألت أبا :قال ،وعن محزة بن محران

ليه وهو إ مثل املال الذي كان غصبه الرجل فحمله  إىلالسارق بعد تاب فنظر مث إن ،وغصب ماله فعقره

،  ال:ًهل ترك وارثا فقالوا فسأل معارفه ،فوجد الرجل قد مات ،يتحلل منه مما صنع به وليهإيدفعه  أن يريد

 :)عليه السالم( عبد اهللا فقال أبو : قال، قولك إىلى ينتهعن ذلك حىتأسألك  أن وقد سألين عن ذلك

فإن ، نفسهىأو شهد بذلك عل ، رجل من املسلمني وضمن جريرته وحدثه إىلكان الرجل امليت يوايلن إ 

 فما : فقلت له،مام املسلمنيمرياثه إل فإن ، مات أحد حىت إىلكان امليت مل يتوال وإن ،مرياث امليت له

وأما  ،فقد سلم مام املسلمنيإ  إىلهو أوصل املالإذا  : فقال، الغاصب فيما بينه وبني اهللا تعاىلحال

  . غريها من الروايات الكثرية إىل،)٣( منه يوم القيامةصقتتاجلروح  فإن ،اجلراحة

  

  ))فروع((

 قد اقرتف كان إذا كما ،يصح عقد الضمان بعد املوت بوصية من امليت ال أنه  فالظاهر،وكيف كان

   اعقد:فيقول لوصيه ،جنايات وله أموال

                                                          

  .٣ ح١٦٩ ص٧ج:  الفروع،٥ ح٣ الباب ٤٨ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٨ ح١٥٢ ص٧ج:  الفروع،٧ ح٣ الباب ٥٤٩ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .١٣٩ ح١٣٠ ص١٠ج:  التهذيب،١١ ح٣ الباب ٥٥٠ ص١٧ج: الوسائل)٣(



  .موايلأفمن حتمل جنايايت فله  ،الضمان بعدي

مام الوارث ملن  اجلنايات عن ماله والباقي لإلرمات خرج قدإذا ف ،دلة العقد حال حياتهذ ظاهر األإ

  .وارث له ال

دلة مل يبعد انصراف األ وإن ، احتماالن، أمهوهل يصح عقده من الويل ـ ولو احلاكم ـ للطفل يف بطن

  .عنه

  .)ىعلويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما األ( :قال يف الشرائع

ً كتابا وسنةىعلمل يكن ولد كان هلما نصيبهما األإذا  أنه ،خالف  فيه والإشكال  هذا مما ال:أقول ً 

فال وجه  ،وارث ألنه ،إشكاليعطي هلما كل املال مع وجود الضامن بال خالف وال   وال،ًاإمجاعو

  .عطائهما حقهإل

يف حديث  ،)عليه السالم( جعفر عن أيب ،عن رجل ،عن أيب املعزا ،)رمحه اهللا ( الكليينىوقد رو

  .)١(هما من الربع والثمنصفلم ينق ، مجيع أهل املواريثىاهللا أدخل الزوج والزوجة علن إ :قال

اهللا ن إ :قالنه إ ،) السالممعليه(ن آبائه ع، )عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،سالموعن دعائم اإل

يأخذ الزوج  ،وال يزادان عليهما ً،ضة فال ينقصان من فريضتهما شيئادخل الزوج والزوجة يف الفريأعزوجل 

كان معهما من  ،وال املرأة من الثمن ،ينقص الرجل عن الربع  ال،املرأة الربع أو الثمنو ،ًأبدا النصف أو الربع

  .)٢(ما أحدهمل يكن معن إ ًن شيئا بعد النصف والربعيزادا وال ،كان

 ضمانه لو قبل يف وإن ،رثه منهإكان ضامن جريرته مل يقبل قوله يف  أنه إنسان ىمات وادعإذا ه مث إن

  .ببينة ّالإ ،كان للميت جريرة

                                                          

  .٤ ح٨٢ ص٧ج:  الفروع،١ ح٦ الباب ٥٥٥ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١ ح٤ الباب ١٦٧ ص٣ج: املستدرك)٢(



  

  ))اإلمام وارث من ال وارث له((

بل  ،إشكالبال خالف وال  ،ماماثه لإل كان مرية ضامن اجلريرمل يكن للميت حىت إذا :)٣مسألة (

  .)١(اجلواهر يف كما ،ًا بقسميهإمجاعًنصا و ،وارث له  وارث من ال)عليه السالم( فإنه ، عليهمجاعاإل

ًحاضرا كان أو غائبا عل )عليه السالم (مام مرياثه لإل:ويف املستند  عليه ىبل املدع ، احلق املشهورىً

بل  ، واملسالك واملفاتيح وغريهاىكاخلالف والغنية والسرائر واملنتهً مستفيضا صحاب يف كتب األمجاعاإل

  . احملقق لشذوذ من خيالفمجاعباإل

 لبيت مال املسلمني اإلرثحيث جعال  ،سكايف االستبصار واإلي عدوا املخالف الشيخ يف حمك:أقول

هل بلد  حال الغيبة ألويف ،مامفجعله يف حال احلضور لإل والصدوق يف الفقيه ،)عليه السالم(مام ال لإل

  .حيث جعله للفقراء واملساكني واملفيد يف املقنعة ،امليت

عليه (كقول الباقر  ،مام وارث من ال وارث لهاإل أن ى مبتواتر الروايات الدالة عل:وناألولاستدل 

اله فم ، عتاقه قد ضمن جريرتهموىل وال ،من مات وليس له وارث من قرابته : يف خرب ابن مسلم)السالم

  .)٢(نفالمن األ

َولكل جعلنا  : عن قول اهللا عزوجل)عليه السالم( سألت أبا احلسن :قال ،ورواية حسن بن حمبوب ٍَّْ َ ُ ِ
َ

ْموايل مما تـرك الوالدان واألقـربون والذين عقدت أميانكم ُ ُ َََْ ْ َ ََ َ
ِ َِّ

َ ََ ُ ََ َْ ِ
َ َْ َ َ َِّ َ

ِ)عليه السالم( قال ،)٣(:  ئمة  بذلك األعىنإمنا

  .)٤(ميانكمأ �م عقد اهللا )السالم معليه(

   . فردهىأو من باب تطبيق الكلي عل ،تأويلنه إ  الظاهر:أقول

  

                                                          

  .٣ ح١٦٩ ص٧ج:  الفروع،٥ ح٣ الباب ٥٤٨ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٢ ح١٦٩ ص٧ج:  الفروع،١ ح٣ الباب ٥٤٧ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٢٣: النساءسورة )٣(

  .١ ح١٢٦ ص١ج:  أصول الكايف،٢ ح٣ الباب ٥٤٨ ص١٧ج: الوسائل)٤(



 ،نفاليسألونك عن األ :قول اهللا تعاىل يف ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،يبوعن حممد احلل

  .)١(نفالفماله من األ ،من مات وليس له موىل :قال

 ،لينا عيالهإًمن مات وترك دينا فعلينا دينه و : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ً،أيضا وعن احلليب

  .)٢(نفال فماله من األومن مات وليس له موايل ، فلورثتهًومن مات وترك ماال

مام وارث اإل : قال،)عليه السالم( األوليب احلسن أعن  ،ناأصحابعن بعض  ،ىوعن محاد بن عيس

  .)٣(وارث له من ال

ورثة فهو من   له والموىل من مات ال :)عليه السالم( عبد اهللا قال أبو :قال ،بان بن تغلبوعن أ

  .)٤(،نفال هللا والرسولنفال قل األيسألونك عن األ :يةأهل هذه اآل

  .مام املسلمني فقد سلمإ  إىلهو أوصل املالإذا  :وقد تقدم يف رواية محزة

عتق أ فيمن )عليه السالم( أمري املؤمنني ىقض : قال،) السالمعليه( عبد اهللاعن أيب  ،وعن ابن سنان

وكل  يضمن جريرته أنه فليشهد ، رجل من املسلمني إىلشاء تواىل فإن ،والء ملواليه عليه ال أنه ًعبدا سائبة

  .)٥(مام املسلمنيإ ىمل يفعل ذلك كان مرياثه يرد عل وإن ، فعل ذلك فهو يرثهفإذا ،حدث يلزمه

  يف رجل صار يف يده مال  ،)عليه السالم(عن أيب احلسن  ، بن يساروعن الفضيل

                                                          

  .٤ ح١٦٩ ص٧ج:  الفروع،٣ ح٣ الباب ٥٤٨ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١ ح١٦٨ ص٧ج:  الفروع،٤ ح٣ الباب ٥٤٨ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٣ ح١٦٩ ص٧ج:  الفروع،٥ ح٣ الباب ٥٤٨ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح٣٨٦ ص٩ ج التهذيب،٨ ح٣ الباب ٥٤٩ ص١٧ج: الوسائل)٤(

  .١٥ ح٣٩٤ ص٩ ج التهذيب،١٢ ح٣ الباب ٥٥٠ ص١٧ج: الوسائل)٥(



  .)١(ال أعرفك ملن هو يعين لنفسه : قال،كيف يصنع باملال ً،يعرف له وارثا رجل ميت ال

  .)٢(مام املسلمنيمن مات وال وارث له فماله إل : قال،)عليه السالم( عن الصادق ، الصدوقىورو

 من مات وليس له موىل : قال،)عليه السالم(عن الصادق  ،ن واحلليبعن ابن سنا ،وعن العياشي

  .)٣(نفالفماله من األ

وال  من مات وليس له قريب يرثه :نفالقال يف آية األ ،)عليه السالم(عن الباقر  ،وعن الدعائم

  . غري ذلك إىل،)٤(نفالفماله من األ ،موايل

  :ن الرواياتسكايف فقد استدل هلما جبملة مأما الشيخ واإل

عليه  ( قالً، ميوت ومل يوال أحداحىت) مكث(سكت  فإن  قلنا:وفيها ،مثل صحيحة أيب بصري

  .)٥(جيعل ماله يف بيت مال املسلمني :)السالم

  .)٦(عل مرياثه لبيت مال املسلمنيجيو :فيهاّ إال أن ،وصحيحة سليمان بن خالد مثلها

  ملن يكون  ،له أب نصراين قتل و يف رجل مسلم: لسليمانأخرىوصحيحة 

                                                          

  .٢١ ح٣٩٠ ص٩ج:  التهذيب،١٣ ح٣ الباب ٥٥١ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٢ ح٢الباب  ١٦٧ ص٣ج: مستدرك الوسائل)٢(

  .٤ ح١٦٩ ص٧ج:  الفروع،٣ ح٣ الباب ٥٤٨ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .١ ح٢ الباب ١٦٧ ص٣ج: مستدرك الوسائل)٤(

  .١٥ ح٣٩٥ ص٩ج: التهذيب)٥(

  .٣ ح١٧١ ص٧ج:  الفروع،٣ ح١ الباب ٥٤٦ ص١٧ج: الوسائل)٦(



  .)١(يؤخذ وجيعل يف بيت مال املسلمني : قال،ديته

 ينزل من )صلى اهللا عليه وآله(ما كان رسول اهللا  : قال)عليه السالم(عن علي  ،ورواية الدعائم

ّومن ترك دينا أو ضياعا فعلي ، فلورثتهً من ترك ماال:قالّ إال أن ،منربه ً ً)٢(.  

 ألن ،ال وضع يف بيت املالنفًمن مات ومل يدع وارثا فماله من األ :)يه السالمعل(قال أبو جعفر و

  .)٣( بيت املالىجنايته عل

املراد ببيت مال املسلمني  أن ىشهور هذه الروايات ـ كما يف الوسائل واجلواهر وغريمها ـ علوقد محل امل

عليه (مام فضل من اإلت الىأو عل ، للعامة التقية ملوافقتهى أو عل، بأحواهلمتكفلم ألنه ،مامبيت مال اإل

  .عطاء ماله للمحتاجني من املسلمنيإذن يف واإل )السالم

 أن  بيت املالى جنايته علًخصوصا بقرينة كون اجلمع العريف أن  بعد،ل ذلك خالف الظاهر وك:أقول

فهو  ،ماملإلنه إ  لشأنه قالواهو املتويل) عليه السالم(مام اإل حيث إنلكن  ، بيت املالاألوىلاملراد بالطائفة 

  . الفقيه إىلراجعنه إ :رضكمثل قول املتدينني يف احلال احلا

صلحوا ذات أنفال هللا والرسول فاتقوا اهللا وقل األ :قال سبحانه ،مامنفال لإل األ:يقال ال

 مل يكن وجه نفال لبيت مال املسلمنيلو كان األ إذ ،نفالمن األ أنه هذه الروايات يف  وقد نص،)٤(بينكم

  .ردعهم يف ية نزلت اآل حىت)صلى اهللا عليه وآله(ياه عن الرسول إلطلب املسلمني 

                                                          

  .٩ ح٣٩٠ ص٩ج:  التهذيب،٥ ح٤ الباب ٥٥٢ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١ ح٣ الباب ١٦٧ ص٣ج: املستدرك)٢(

  .١ ح٣ الباب ١٦٧ ص٣ج: املستدرك)٣(

  .١اآلية : نفالسورة األ)٤(



ية نزلت يف عدم واآل ،نفال ليقسم بينهم كتقسيم الغنائم كان املسلمون يطلبون األ:نه يقالأل

وقد تقدم  ،مريكون حتت نظر ويل األ أن فالالزم ،عم من التقسيمبيت املال لألإمنا و ،تقسيمها كذلك

ًمام ملكا شخصياوملك اإل مامالكالم يف الفرق بني بيت مال املسلمني وبيت مال اإل  ىيدعّ إال أن اللهم ،ً

  . ما استظهرناه من اجلمعىقوة الشهرة ترجح تقدمي مجع املشهور علأن 

 أخبار اجلمع بني ىفقد استدل له بأنه مقتض ، احلضور والغيبةق بني حايلوأما تفصيل الصد

  .خراألوبني مجلة من الروايات  ،شهورامل

 يقول يف )عليه السالم(كان علي  : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،كرواية خالد السندي

  .)١(عط املال مهشارجيهأ : وليس له أحدًالرجل ميوت ويرتك ماال

 : قال، ليس له وارثًمااليف الرجل ميوت ويرتك  ،)عليه السالم( أمري املؤمنني  إىليرفعه ،يورواية السر

  .)٢(عط املال مهشارجيهأ :)عليه السالم(فقال أمري املؤمنني 

 عهد أمري املؤمنني ىمات رجل عل : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،من ذكرهع ،ورواية داود

  .)٣()ل مهشريجيه خ( مهشرجيه  إىلمرياثه) عليه السالم(فدفع أمري املؤمنني  ، مل يكن له وارث)عليه السالم(

يعين أهل  ،شارجيهممن مات وليس له وارث فمرياثه هلن إ : روي يف خرب آخر: قال،وعن الصدوق

  .)٤(بلده

                                                          

  .٢ ح١٦٩ ص٧ج:  الفروع،١ ح٤ الباب ٥٥١ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٤ ح٣٨٧ ص٩ج:  الفروع،٢ ح٤ الباب ٥٥٢ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .١ ح١٦٩ ص٧ج:  الفقيه،٣ ح٤ الباب ٥٥٢ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح٢٤٢ ص٤ج:  الفقيه،٤ ح٤ الباب ٥٥٢ ص١٧ج: الوسائل)٤(



  .)مهشريه(معرب ) مهشرجيه( و،)مهشارجيه(ومجعه ) مهشري(معرب ) مهشهرجيه (:أقول

ليه تراث رجل هلك يف إدفع نه إ )صلى اهللا عليه وآله( روينا عن رسول اهللا :وعن الدعائم قال

  .)١( رجل من خزاعة إىليدفع أن فأمر ،خزاعة ليس له وارث

سلم مث أ يف رجل ى قض)عليه السالم(ًعليا ن إ :) السالممعليه(ئمة بسنده عن األ ،وعن اجلعفريات

  .)٢(سلمأ حنوه من الناس ممن ىقسموا الدية علأ :فقال ، ليس له موايلًأقتل خط

مام مال اإل أنه  من، ما ذكره املشهورىأو حبمل الثانية عل ،ما بالتخيريإ  الطائفتنياجلمع بنين إ :وفيه

  .يفعل به ما يشاء )عليه السالم(

  . كما ذكرناه يف كتاب الديات،مل يعلم قاتله من أهل بلدهإذا  ما ورد من أخذ ديته :األولويقرب 

  .قربوهذا هو األ ، الفهم العريف إىلنه أقربإ :والثاين

 وليس له ًأ يف رجل أسلم مث قتل خطىقضنه إ ،)عليه السالم(عن أمري املؤمنني  ،يده خرب الدعائمويؤ

  .)٣(قسموا الدية يف عدة ممن أسلمأ : فقال،وارث

وليس له  :بقرينة قوله يف أول الرواية ،خته من الرضاعةأي أ) مهشريجيه( نسخة ىواخلرب السابق عل

الرضاعي خ املراد األ أن :أما من قال ، هلا أن اإلرثًمر واضحاكان األنسبية أخت لو كانت له  إذ ،وارث

  .ال بالتاء) مهشريج(خ األن إ ففيه

                                                          

  .٢ ح٣ الباب ١٦٧ ص٣ج: املستدرك)١(

  .٣ ح٣ الباب ١٦٧ ص٣ج: املستدرك)٢(

  .١ ح٣ الباب ١٦٧ ص٣ج: املستدرك)٣(



 ،)عليه السالم(عن أيب احلسن الرضا  ،عن مروك بن عبيد ،بقرينة خرب سهل بن زيادخ وكأنه ذكر األ

 ،خربين أيبأنعم  : قال،عة يرثهًأخا له من الرضاّ إال تقول يف رجل مات وليس له وارث  ما: قلت له:قال

 ،)١(هؤً لنا ولدا فنحن آباعضرأو أ ، من شرب من لبننا: قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  أن ،عن جدي

  .)عليه السالم(مام  من باب تفضل اإلًأيضا أنه الظاهرّإال أن 

يعرف له   الإنسانمات فإن ( :قال أنه فقد نقل عنه املستند ،أما املفيد الذي جعله للفقراء واملساكني

 ،ىحيث ير مام املسلمني خاصة يضعه فيهم كان مرياثه إل،رحاماملوايل وال ذوي األ وال ،قرابة من العصبة

 فقراء أهل بلده موىل نسب وال وارث له من قريب وال  يعطي تركة من ال)عليه السالم(وكان أمري املؤمنني 

حيث ما كان يراه يف احلال  ،ًواستصالحا للرعية ،ا يستحقه من ذلكًوضعفاء جريانه وخلفائه تربعا عليهم مب

  .ى انته)نفالمن األ ألنه من صواب الرأي

من  ألنه ،ةجيعل كذلك يف زمان الغيب أن بل غرضه ،ًليس خمالفا للمشهور أنه  يظهر:ولذا قال املستند

  .)يه السالمعل(مام ثله كثري من القائلني بأنه مال األمبكما يقول  ،ماممال اإل

مام  للفقيه العادل يعمل به حسب نظره يف سهم اإلىمام يعطسهم اإل أنه قوىتقدم فاأل  ماىوعل

 ، ومناطه آت يف املقام،)٢( دينناىاخلمس عوننا علن إ :)عليه السالم(وقد قال الرضا  ،)عليه السالم(

مما  ) السالممعليه(ئمة واأل )ليه وآلهصلى اهللا ع( حنو صرف الرسول ىمور الدينية علفيصرفه الفقيه يف األ

  .هو أعم من جعله يف الدين أو حوائج املسلمني

                                                          

  .١ ح١٦٨ ص٧ج:  الفروع،١ ح٥ الباب ٥٥٤ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٣٨٩ ص١ج:  التهذيب،٢ ح٣ الباب ٣٧٥ ص٦ج: الوسائل)٢(



 بني هعن اللمعة والدروس تقسيم و،كما قاله الشرائع ،خيص الفقراء واملساكني ال أنه وبذلك يعرف

 شيء مل  هو:وقد قال اجلواهر ،ليه الرياضإ كما مال ،كما ال خيص اهلامشي ،فقراء بلد امليت ومساكينه

  . خالفهىدلة كلها علبل األ ،ليهإ ينا مل نعرف ما يؤمأكما  ،نعرفه لغريه

 )عليه السالم(مام  اإل إىلأقرباهلامشي  حيث إن ،أوىلون قربمن باب األ أنه  لكن حيتمل:أقول

  .صاحب احلق

 عمول �ا حىتياها للشيعة يف زمن الغيبة بالنصوص املإنفال اليت ثبت حتليلهم من األ أنه أما احتمال

 وما كان لنا فقد أحللناه ،ئمةأب لو سألناكم عن مثل هذا ما كنا لكم : كما يف اجلواهر يف بعضهاأن 

  .)١(لشيعتنا

كما يف  ،وارث له من ال إرث  يف حال حضورهم كانوا يأخذون) السالممعليه(�م إ :فريد عليه

باحة  اإلإطالقف ،ليهإ اإلرث ثالثة أرباع رسالإ ب)عليه السالم(حيث أمر  ،موت الزوج وختلف الزوجة

أو يراد  ، اخلمس) السالممعليه( أخذهم ىاليت دلت علخر األبقرينة الروايات  ، ظرف خاصىحممول عل

  .املساكنناكح واملتاجر و�ا امل

لكنهم يف ظرف  ،) السالممعليه(نفال هلم  واألاإلرثاخلمس و أن  القاعدةىمقتضن إ :واحلاصل

باحتها إنفال اليت جرت السرية ب�م أباحوا األأكما  ،شيء خاص كاملناكح أباحوا اخلمسأو يف  ،خاص

وارث له حتت  من ال إرث ومنه  الباقيى ويبق، كسيف البحار وحنوها،لمسغري امللو  لغري الشيعةحىت

  .وعموما�ا دلةات األإطالق

                                                          

  .٢٦٢ ص٣٩ج: هراجلوا)١(



بل هو  ، ًليس ملكا للفقيه أنه شك فال ،مامملك لإل وارث له من الن إرث إ  قلنافإذا ،وكيف كان

  .ماموارث له أخذه بعنوان سهم اإل ال أنه  علمفإذا ،دلةوكيل يعمل فيه حسب األ

  . مل يعلم بل غاب غيبة منقطعة كان أخذه له من باب جمهول املالك يصرفه يف مصرفهوإذا

يبعد   ال،مام لإلالثلثني أن أو ،يوصي بكل ماله أن فهل حيق له ً، مل يكن للميت وارث مطلقاوإذا

  .دلة بأن له الثلث األطالقإل ،الثاين

مباله حيث شاء يف املسلمني  يوصي :  قال،عصبة وارث له وال عن رجل ميوت وال ،أما خرب السكوين

  .)١(واملساكني وابن السبيل

 ويكون ،مفتوحة) له( والالم يف ةموصول يكن ما أن الحتمال ،يف داللته نظر( :فقد قال املستند

 ،فال يعم غريها من املصارف  املأذون فيه الوصية يف املسلمني واملساكني وابن السبيلًأيضاو ، الثلث إىلشارةإ

ًال حكما شرعيا ، عهدهحقه ملن ميوت يف يف )عليه السالم(ة له زجاإيكون ذلك  أن  حيتملًأيضاو   .ى انته)ً

  . والثالث خالف الظاهراألولاالحتمال  أن ىخيف وال

 واهللا ،كتاب الوصية يف وتفصيل الكالم ،اخلرب يف وعليه فال داللة ، فهو غري بعيدحتمال الثاينأما اال

  .سبحانه العامل

                                                          

  .٣٨٦ ص٢ج:  التهذيب،١ ح١٢ الباب ٣٧٠ ص١٣ج: الوسائل)١(



  

  ))إرث ولد املالعنة((

وذلك  ،ه والزوج أو الزوجةأوالد وهمأولد املالعنة يرث أن  يف  وال خالفإشكال ال :)٤مسألة (

  .دلة األطالقإل

  . عليه بقسميهمجاع اإل: اجلواهرويف

وصحة ادعاء الوالد   نسبهيبنفاألم ف ما عدا رتاع وإن ،والزوج أو الزوجة يرثونه هأوالدو أمه  أنكما

 حيتمل  حىتاإلرثط بني الوالدة من الزنا وبني عدم بلعدم الر ،والزوج والزوجة الدهوولد الزنا يرثه أ إذ ،نفيه

  .اإلرثعدم 

ًولد الزنا ليس بولد شرعا  إذ ،رث منه ومل يرث منهاتعنة مل زانية بعد املال أ�ا صدقت الوالدة إذا نعم

  .كما سيأيت الكالم فيه ، يرث ويورثحىت

الفاسخ للعقد والنايف النقطاع نسبه باللعان  ،يرث منه املالعن الاألب  أن خالف يف  والإشكالوال 

  .كما يف اجلواهر ،حلدكان عليه ا ذلك عليهللفراش، وإن مل يكن الولد بذلك ابن زنا، بل من أطلق 

 ً،بداأالعن مل حتل له وإن  :يف حديث قال ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،ففي صحيح احلليب

  .)١(مات ورثه أخواله وإن ،قذف رجل امرأته كان عليه احلدوإن 

  مات ابن إذا : يقول)عليه السالم(كان علي  : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن منصور

  .)٢( سهام اهللاى قسم ماله علإخوةاملالعنة وله 

                                                          

  .٣ ح١٦٠ ص٧ج:  الفروع،١ ح١ الباب ٥٥٦ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١ ح١٦٠ ص٧ج:  الفروع،٣ ح١ الباب ٥٥٦ ص١٧ج: الوسائل)٢(



 ،وحدهاألب  من خوة دون اإل،مأو لأل وينلألب خوة اإلى محله الصدوق وغريه عل:قال يف الوسائل

  .يرثونه  الفإ�م

 فسألته من يرث : قال، يف حديث يف اللعان)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب ،وعن حممد بن مسلم

 : فقال،فورثها الغالم مث مات الغالم بعد من يرثهاألم ماتت ن إ  أرأيت:فقلت ،أمه : قال،الولد

أخواله)١(.  

فرق ن إ رأيتأ : قلت:قال ، يف حديث كيفية اللعان)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن زرارة

  .)٢(ورثه أخواله أمه ماتت فإن ، أمهترثه : قال،بينهما وهلا ولد فمات

سألته عن ولد املالعنة من : ، قال)عليه السالم(بن أيب عبد اهللا، عن أيب عبد اهللا وعن عبد الرمحان 

  .)٣(أخواله): عليه السالم(فإن ماتت أمه من يرثه، قال : ، قلتأمه: يرثه، قال

إىل أن ( ، من ولدهاىوانتف يف رجل العن امرأته ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن أيب بصري

مث مات الغالم من  ،فورثها الغالم أمه ن ماتتإأيت   أر:قلت ،أخواله : قال، من يرث الولد فسألته:)قال

  .)٤( أمهعصبة : قال،يرثه

ويكون أمره وشأنه  أمه  إىلابن املالعنة ينسب : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن أيب بصري

  .)٥(ليهاإكله 

                                                          

  .٥ ح١٦٠ ص٧ج:  الفروع،٤ ح١ الباب ٥٥٧ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٣ ح١٦٢ ص٦ج:  الفروع،٥ ح١  الباب٥٥٧ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح١٦٠ ص٧ج:  الفروع،٦ ح١ الباب ٥٥٧ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٨ ح١٦١ ص٧ج:  الفروع،٧ ح١ الباب ٥٥٧ ص١٧ج: الوسائل)٤(

  .٩ ح٢٣٧ ص٤ج:  الفقيه،٨ ح١ الباب ٥٥٨ ص١٧ج: الوسائل)٥(



ومن قذف ولدها منه  :قال يف حديث يف املالعنةنه إ ،)معليه السال(عن الصادق  ،وعن أيب بصري

  .)١( أمهفعليه احلد ويرثه أخواله ويرث

يرث  وال ،األبويرث االبن  :اللعان يف  يف حديث)عليه السالم( عبد اهللايب أعن  ،وعن الدعائم

  .)٢(سبا�مأخواله وملن يتسبب بمه وألويكون مرياثه أل ،االبناألب 

وينقطع  :قال إىل أن ،مامتالعن املتالعنان عند اإلإذا  : قاال) السالمماعليه(دق وعن علي والصا

نسب (ومن تسبب   مهأ وترثه ،حوالفال يكون بينهما مرياث حبال من األ ، أمهنسبه من الرجل الذي العن

  .)٣(ليه �اإ) خ ل

  .)٤(األبمات االبن مل يرثه وإن  :)عليه السالم(وعن الرضوي 

 ،ائهقربوكان مرياثه أل ،فال مرياث لوالده منه ،ترك الرجل ابن املالعنةإذا  ً:أيضا )عليه السالم(وقال 

  .)٥(مام املسلمنيفمرياثه إل مل يكن له قرابةفإن 

  ً.أيضا منها أخرىتية مجلة  غريها من الروايات اآلىلإ

  يفشكالينبغي اإل كما ال ، �ميربط اللعان ال إذ ، قبل اللعانداألوال إرث  يفإشكال  لكن ال:قولأ

 ، ما قبلهسالمحيث جيب اإل ،سلمأالعن الكافر زوجته مث  إذا كما ،صح ذلك إذا  بعد اللعانداألوالإرث 

 أحكامولد الشبهة له كل  إذ ،واقعها بعد اللعان شبهة إذا وكذلك ،داألوالجنا�ا إفيجوز له تزوجيها و

  .داألوال

                                                          

  .١ ح من مرياث ولد املالعنة١ الباب ١٦٧ ص٣ج: املستدرك)١(

  .٢ ح١ الباب ١٦٧ ص٣ج: كاملستدر)٢(

  .٣ ح١ الباب ١٦٨ ص٣ج: املستدرك)٣(

  .٤ ح١ الباب ١٦٨٨ص ٣ج: املستدرك)٤(

  .٤ ح١ الباب ١٦٨ ص٣ج: املستدرك)٥(



كما عرفت يف  ،األبال من  األمورثوا من ناحية األم واألب ان من ولو كان هناك أفراد هلم طرف

  .أو ما أشبه ذلك ،وكما يف جد له من طرفيهما ،خوةاإل

األم وكذلك علمت  ،نه كذب يف لعنه ونفيهأو أبوه أنه علم وإن ، مات ابن املالعنة مل يرثه أبوهفإذا

ًكان نسب واقعا  وإن ً، انقطاع النسب شرعاىت علدلة دلاأل ألن ،األب اءأقرب  إىلوكذلك بالنسبة ،وغريها

  .هإقرارأيت من روايات رجوعه ويّكما دل عليه ما س ،طريقي فهو موضوعي ال

 ،اإلرثحسب موازين  ، سهمىنثولأل للذكر سهمان ،هوالدالسدس فقط والباقي ألاألم ترث إمنا و

  ً.وال أب شرعا ،كما تقدماألب  ىوفري علهو للتإمنا احلجب  إذ ،يف املقاماألم حجب  يف خوةوال أثر لإل

 ، والولدخوةليه من اإلإ منهم أقربمل يكن  إذا  ماىفمحمول عل ،لاخو لأل أن اإلرثأما ما تقدم من

  .وقد تقدم حديث منصور وغريه مما جعل امليزان القرابة ، وال خالفإشكالبال 

 ّالإو ،ًكان واحدا أخذه فإن ،املال لهكان كل  ،فقطأخ أو  ،م فقطأأو  ، كان له ولد فقطفإذا وعليه

  . بالتفاضلداألوالويف  ، بالسويةخوةقسموه يف اإل

  :ففيها قوالن ،كانت وحدهاإذا األم أما 

  .والباقي بالرد ،الثلث هلا بالتسميةن إ :األول

  .)عليه السالم (مام والباقي لإل،الثلث هلان إ :الثاين

ونقل عليه  ،صحاب املشهور بني األىسمية والباقي بالرد علالثلث هلا بالت( :قال يف مفتاح الكرامة

وجعل أبو علي الباقي لبيت  ،مامفجعل الباقي لإل ،وخالف يف ذلك الصدوق ،املبسوط واخلالف يف مجاعاإل

   ،مال املسلمني



  ً. ملخصاى انته)ردبيليليه املقدس األإ لوما

  إىلضافةباإل ،مهطلقت كون املال ألأدمة اليت  أما دليل املشهور فهو الروايات املتعددة املتق:أقول

  . للقريب أن اإلرثوعمومات أدلة ،ى املدعمجاعاإل

ابن  : قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر  ،يب عبيدةأ صحيحة  إىلوأما مذهب الصدوق فهو مستند

  .)١(مام اإلىجنايته عل ألن ،مام املسلمنيالثلث والباقي إل أمه املالعنة ترثه

 يف ابن )عليه السالم( أمري املؤمنني ىقض : قال،)عليه السالم(يب جعفر أعن  ، زرارةوصحيحة

   .)٢(مام اإلىجنايته عل ألن )عليه السالم(مام والباقي لإل ،الثلث أمه املالعنة ترث

متون   يف املقنع وهوالصدوق أفىت أن وحىت ،مل يعمل �ما املشهور  صحتهماىوهاتان الروايتان عل

م فمرياثه أمل يكن له  فإن ،مهوأخواله فمرياثه كله أل أمه ترك ابن املالعنةإذا  : فقال،ات كاملشهورالرواي

  .)٣(خوالهأل

 أهلهما  إىل علمهماّرد أو ، التهذيبي التقية كما عن الشيخ يف حمكىلذا فالالزم محلهما علو

صار مثنها  :)عليه السالم(وله كق ،لزام بذلك من باب قاعدة اإلىمام قضولعل اإل ،) السالممعليه(

  .)٤(ًتسعا

  .ً مها أخص مطلقا من روايات املشهور:يقال ال

ً لتعدد تلك الروايات وظهورها ظهورا قويا ؤ،ً الظاهر عرفا التكاف:نه يقالأل ً  

                                                          

  .١٢ ح٣٤٢ ص٩ج:  التهذيب،٣ ح٣ الباب ٥٦٠ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١٥ ح٣٤٣ ص٩ج:  التهذيب،٤ ح٣ الباب ٥٦٠ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح١ الباب ١٦٨ ص٣ج: املستدرك)٣(

  .٢ ح١١ الباب ١٦٦ ص٣ج: املستدرك)٤(



 قلنا يلزم ذلك يف ،ماممصرف له يكون لإل م والباقي حيث الولو قيل بأن الثلث لأل ،مبأن الكل لأل

  . الفرق من هذه اجلهةإبداءفال ميكن  ،وحنوها يف املقامخت بل واأل ، غري املقاميفاألم 

  . العقالءإقرارلقاعدة  ً،أيضا مل ترث هي ،عن زنا�ا إ :األمقالت  فإن ، أي حالىوعل

�ما  أل،مومتها من شياع وبينةأ ومل يكن ما يثبت ،مأ بتليس�ا إ :مأ أ�ا قالت من ظاهرها إذا وكذا

  .قراركتاب اإلو كما ذكرناه يف كتاب الشهادات قرار اإلىن علمقدما

 ،الواسطة من الزنا أن أو ،قريبه من الزنا أن أو ،من الزنانه إ :ما بقوله إ قربهىوهكذا كل قريب نف

وقد  ،ًعمروا من الزنان إ :وقد يقول ،نفسه من الزنانه إ :ً قد يقول زيد وقد مات عمرو عمه ـ ظاهرا ـًفمثال

 ً،ال ورث واقعاإ و،مل يعلم بينه وبني اهللا كذب نفسه إذا  كل ذلك،ًفليس عما له ،عمه من الزنان إ :يقول

  .ً ورث ظاهرا وإن ً،يف العكس حيرم واقعا أنه كما ً،حرم ظاهراوإن 

 ال وصلت النوبةإو ،نزلوا ورثوا وإن داألوالواألم ي أ ،األوىلكانت الطبقة ن إ ففي املالعنة ،وكيف كان

 ،كما تقدماألب وذلك النقطاع نسب  ،علوا وإن جدادهم واألأوالد وم لألخوة الطبقة الثانية وهم اإلإىل

  .اإلرثسبق يف مراتب   ماى علقرب فاألقربويرتتبون األ

  .اإلرث حسب ترتيب ىهم علأوالداالت وخلخوال واومع عدمهم يرثه األ

األم من يتقرب ب أن وقد سبق ،األمن يتقربون ب�م مم أل،سواء ىنثويف كل هذه املراتب يرث الذكر واأل

 ،ويف غريهم جداد الثمانيةة يف مسألة األربعاألاألم وقد تقدم االختالف يف جدات ،  حنو سواءىيرثون عل

  .الدليل يف اجلميع واحد ألن ،فالكالم هنا هو الكالم هناك

   ،بعد وإن  هلا وارثىيبق  الًمطلقا حىتاألم عدم قرابة فإن 



والرتتيب   الوارث النسيبىتقدم من ترتيبهما عل  ماى علة،مث لضامن اجلرير ، املعتقاثه للموىلفمري

كما  ،إشكال الف يف كل ذلك والخوال  ، ما تقدمىويف غيبته لنوابه عل ،)عليه السالم(مام مث اإل ،بينهما

  .دلة األطالقإل ،اعرتف به اجلواهر وغريه

ًذكرا يرثان كغريه النصيب  وىنثأ :الزوج والزوجة لولد اللعان  أنخالف يف  والإشكال ال أنه كما

 مع دىنوالنصيب األ ،هايإ أو الشياع بدون لعان له قرارمع عدم الولد الشرعي له الثابت بالبينة أو اإل ىعلاأل

 ومن عني البناء ،رضترث من األ أن بدون ،وللزوجة الربع أو الثمن ،أو الربع فللزوج النصف ،الولد

  .هذا كله فيمن يرث منه ، آخر ما ذكر هناك إىل،شجروال

وذلك  ،جتهوز وولده وزوجها أو  أمهيرث أنه خالف يف  والإشكالولد اللعان ممن يرث فال  أن أما

  .دلة بدون خمرج له منها األطالقإل

م وأعما ،جداد واجلداتواأل ،خوال واخلاالتواأل ،خوات واألخوةمن اإل أمه ولكن هل هو يرث قرابة

بل  ،دلة األطالقإل ،اإلرث املشهور ،األمليه بسبب إ غريهم ممن ميت  إىل، هؤالءأوالدو ،وعما�ااألم 

  .ول هذه املسألةأوبعض الروايات اخلاصة املتقدمة يف 

 بل عن املسبوط ،ًاإمجاع هم املشهور شهرة عظيمة كادت تكون اإلرثالقائل بن إ( :ويف اجلواهر

الذي يقضيه شرع نه إ وعن التهذيب ، من غري خالفصحابمذهب األنه إ والغنية والسرائر وغريها

  .ى انته)١()سالماإل

   .األبيعرتف به ّ إال أن يرث  ال: االستبصاريوقال الشيخ يف حمك

  :وذلك لبعض الروايات

   ،عن رجل العن امرأته سألته : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،مثل موثق أيب بصري

                                                          

  .٢٦٨ ص٣٩ج: انظر جواهر الكالم)١(



  .)١(ثهم الولدري  يرثه أخواله وال،مهأالولد بيلحق  :قال

قال  و تالعنا وتفرقا إذا  سألته عن املالعنة:قال ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،خرىايته األوور

دع أال و ،ليه الولدإرد أولكن  ،ليهإأما املرأة فال ترجع  : قال،كذب نفسهأ و، الولد ولدي:زوجها بعد ذلك

دعاه أحدهم بابن الزانية جلد  فإن ،يرثهم أخواله يرثونه وال فإن بوهأمل يدعه  فإن ،ثولده وليس له مريا

  .)٢(احلد

يالعنها، وإن أىب أن يالعنها جلد احلد : سألته عن رجل افرتى على امرأته، قال: وعن الفضيل، قال

حلق أان انتفى من ولدها وردت إليه امرأته، وإن العنها فرق بينهما، ومل حتل له إىل يوم القيامة، فإن ك

  .)٣(بأخواله يرثونه وال يرثهم إال أنه يرث أمه، فإن مساه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه احلد

 ،قذف الرجل امرأته يالعنها مث يفرق بينهماإذا  : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن احلليب

 وسألته عن املالعنة اليت :قال ،ًلد حدا وهي امرأته نفسه قبل املالعنة جىقر علأ فإن ً،بداأوال حتل له 

 فقال ، الولد ولدي ويكذب نفسه:مث يقول بعد ذلك ،يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويالعنها ويفارقها

دع ولده وليس له  أوال ،ادعاه إذا ليهإرده أين إوأما الولد ف ً،ليه أبداإأما املرأة فال ترجع  :)عليه السالم(

 أخواله يرثونه فإن مل يدعه أبوه فإن ،خواله يكون مرياثه أل،االبناألب يرث  وال ،األبويرث االبن  ،مرياث

  دعاه أحد  وإن ،يرثهم وال

                                                          

  .١٠ ح٣٤١ ص٩ج:  التهذيب،٤ ح٤ الباب ٥٦٢ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١١ ح٣٤١ ص٩ج:  التهذيب،٥ ح٤ الباب ٥٦٢ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .١٠ ح٣٤١ ص٩ج:  التهذيب،٦ ح٤ الباب ٥٦٢ ص١٧ج: الوسائل)٣(



)١(ابن الزانية جلد احلد
.  

 :سقط منه قولهأ أنه ّ إال)يهي الفقأ(ورواه الصدوق : قال يف الوسائل بعد روايته عن التهذيبني والفروع

أخواله يرثونه وال يرثهم فإن وهمل يدعه أبن إ)٢(.  

 وجعلها مقيدة ملطلقات ، االستبصاريالشيخ يف حمكّ إال  وفيها الصحاح مل يعمل �اخباروهذه األ

  .قول مرتوكنه إ :الشرائع يف ولذا قال ً،رثه من أخواله مطلقاإ

 مسعت من ملا ، لهًه قوالبل مل يعلم كون ،ً مل نعرف أحدا وافقه عليه ممن تقدمه أو تأخره: اجلواهرويف

  .خبارعد للجمع بني األيف االستبصار املأنه 

العمل  أن غريهوذكر الشيخ ( : قاليرثهم الولد يرثه أخواله وال:  الوسائل بعد رواية أيب بصريويف

 األم وجود ى علةولعلها حممول ،معناه يف دون هذا وما (لاخورثه لألإ ىدل عل ي ماأ)  السابقةخبار األىعل

  . آخر كالمه إىل،)خبارنكار دون األ اإلىبعضها حيتمل احلمل عل و،أقربارث  وأو

خواله هو الذي رثه ألإألن ( :فيه ذيب حيث قال التهويف تبصارساال يف فالشيخ اختلف كالمه

  .)سالميقتضيه شرع اإل

ّ إال أن ،هارثه منهم متعني ملكان خمالفتها وعدم صحتإطرح روايات عدم ن إ( :ويف مفتاح الكرامة

 التقية عند القائل ىأو عل ً، مناسباومل أجد له معىن ،صحاب االستحباب كما صنع بعض األىحتمل عل

  .)٣()بعدم اشرتاط وجود القائل من العامة

  ولعل  ،رثه أخوالهإ إطالقً أيضاويف املسالك وكشف اللثام وغريمها 

                                                          

   .١٣ ح٣٤٢ ص٩ج:  التهذيب،٧ ح٤ الباب ٥٦٣ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٢٣٥ ص٤ج: الفقيه)٢(

  . ط القدمية٢٠٩ ص٨ج: انظر مفتاح الكرامة)٣(



ًوجها صحيحا لصدورها عنهم  املتتبع جيد ولعل مراد من قال باالستحباب أراد  ،) السالممعليه(ً

 اإلرث كيف تأخذ :يقال له أن ام�حمل ا ألنه ـاألب خاله ـ دون اسرتجاعه  إرث استحباب عدم أخذه

ًنت لست ولدا شرعاأو بعد األب ه ب أقر إذا يرثهمإمنا  :حيث قال ،ولعل الشيخ يف االستبصار أراد هذا ،ً

  . صحة النسبى وتقوتبعد التهمة عن املرأة ألنه ،اللعان

 ،بهوال من يتقرب  ،يرثه أبوه ولد املالعنة ال أن خالف ـ كما صرحوا به ـ يف  والإشكال اله مث إن

  . كما تقدمًىًوبه ينقطع نسب املرتبطني به بسبب اللعان نصا وفتو ،األبالنقطاع نسب 

  

  ))إذا اعترف األب بالولد بعد اللعان((

  .األبيرثه  وال ،املتعرفاألب ه ورث الولد بعد اللعان باألب اعرتف  مث إن

ًا بقسميه ونصوصاإمجاع :اجلواهر يف قال   .قرار قاعدة اإل إىلًمضافا ،ً

  .)١(األبمات ورثه االبن ومل يرثه  وإن ،ادعاه حلق بهفإن  :ففي صحيح احلليب

فلما  ،ى حبلىعن رجل العن امرأته وه )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا :قال ،اآلخرويف صحيحه 

  .)٢(ىمض اللعان قد ألن جيلد يرثه وال ليه ولده وال إيرد : قال،منه أنه مه وزعب أقر ولدها فىوضعت ادع

 أقر إذا ليه الولدإ يرد :قلت:   قال،يف حديث كيفية اللعان )عليه السالم( عبد اهللا أيبعن  ،وعن زرارة

  .)٣(البن ويرثه ا،يرث االبن وال ،كرامة وال، ال :قال ،هب
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يرث  وال ،نعم :قال ،األبهل يرث األب ه  بأقر إذا : فقلت،يف حديث وعن حممد بن مسلم

  .)١(االبناألب 

  .إىل غريها

 ، السدس إىلم عن الثلثًيكون حاجبا لأل  اليالولد الذي نف أن  القاعدةىمقتض أن ىخيف اله مث إن

فاملنفي حاله حال  ،بوينأل اأواألب   إىل املنتسبوندوالاألمنا هو إ واحلاجب ،بعد اللعاناألب ليس بولد إذ 

  .ًا كما تقدم يف دليل احلجبإمجاعًحيجبون نصا و م الحيث إ� ،األم إخوة

  

  ))إذا رجع الالعن فهل يرث الولد أقارب األب((

  .بيهأقارب أ أبيه  إىلضافةوأقر بالولد فهل يرث الولد باإل ،الالعناألب  رجع فإذا ،وكيف كان

واختصاص حكم  ،النقطاع النسب باللعان يرثونه يرثهم وال ال أنه والوجه ،قيل نعم( :الشرائع يف لقا

  .ى انته) باملقر حسبقراراإل

 ،بعض كتبه يف والفاضل ،والشيخ مفيد الدين ولد الشيخ ، أبو الصالح يف كافيهاألول القائل ب:أقول

 كما سبق يف ،به ملن ميت باملقر رث املقروجب إل املقرار أدلة اإلإطالقواستدل لذلك ب ،كما حكي عنهم

 إرث  عدمىدليل علالقد دل و ،فيشمله الدليل ،هإقرارباألب ع انقطاع نسب روقد رفع الشا، قراركتاب اإل

  . موردهىفيقتصر يف ذلك عل ،فقطاألب 

 فإنه ،ستصحابلال ، عليهمجاعبل عن الغنية والسرائر اإل ،رو املشهإىلفهو منسوب  ،أما القول الثاين

  . السابقى مقتضىرثه منه بقي يف غريه علإ ى دل الدليل علفإذا ،منهم وال ما كان يرث منه

   األول القاعدة هو ىلكن مقتض

                                                          

  .٣ ح١٦٠ ص٧ج:  الفروع،٢ ذيل ح٢ الباب ٥٥٨ ص١٧ج: الوسائل)١(



األب خرج إمنا  وً،بيه يف الوصل من جانب االبن مطلقاأرثه من إلعدم مقاومة االستصحاب ظهور 

  .دلة العامة لألًمشموال  الباقيىفيبق ،بالدليل

 ولو قيل يرثهم ،إشكالمع اعرتافه األب وهل يرث أقارب ( :تفصيل القواعد بقوله أن ومما تقدم يظهر

  .ى انتهً)يف اللعان ويرثونه كان وجهااألب اعرتفوا به وكذبوا ن إ

يرتبط   كال احلالني الىوعل ،وعدمهاألب  إقراراملعيار يف فهم رجوع النسب ب، إذ  غري ظاهر الوجه

  .فهم به وعدمهمر باعرتااأل

اللعان يبدل املوضوع  أن أو ،فهل يرثهم ويرثونهاألب لكنهم اعرتفوا به مدعني كذب  األبالعن  ولو

دل عليه النص   ملاً،قاكان ح وإن يحلف املنكر ذهب حق املدع إذا فيما  حاله حال احللفً،وليس طريقيا

 ومن ، أدلة قطع اللعان للنسبإطالقمن  ، احتماالنة،فليست مثل البينة طريقية حبت ،من موضوعية احللف

 بالنسب ـ يف التصاق قرارنه ولده ـ يف باب اإلأ بقراركانصراف اإل ،اءقرباملنصرف منه حال عدم علم األأن 

  .اء كذبهقربمل يعلم األ إذا فيما األببه بنسب  املقر

ظهور يف  ال إذ ،من نفيهألب امل يرجع  وإن ،وبني الولد  النايفاألب اء أقربفيكون التوارث بني  وعليه

 يعلم اجلد ًمثال ،وهذا النسب غري بعيد ،ياهإاء قرب يف صورة تكذيب األدليل قطع النسب يف قطعه حىت

ثر ؤن لعان ابنه الكاذب يأفهل ميكن القول ب ،ً حفيده كذبا لعداء بينه وبني حفيدهيينفإمنا األب أن األيب 

  . بينهمااإلرثيف قطع 

 القاعدة عدم ىمقتض فإن ،ًنه فعل ذلك عداءأو ، قامت البينة يف تكذيب لعانهلو ما ومنه يعلم

   .والولداألب حكم الشارع بعدم التوارث بني  وإن ،وبني الولد األباء أقربانقطاع النسب بني 

  جعل اللعانن إ :واحلاصل



  رد الولدىدل عل مابل ظاهر  ،ىغري ظاهر من النص والفتو ،ًطريقا يف أمثال هذه املسألة ًوضوعا الم

  .فيما خرجّ إال ًالرد مطلقااألب  إىل

 ،كما ذكره الشيخ وغريه ،منهاألب  إرث ون حىتؤفاملراد به الرد يف كل الش ، عدم الردىأما ما دل عل

  .اجلمع العريف بني الروايتنيألنه 

  .اجع كلما�م توجيه قول املشهور فروبذلك يظهر وجه النظر يف كثري مما ذكره شراح الفاضلني يف

 ىحكم احملرمية وحرمة النكاح ونشر الرضاع احلرمة ووجوب النفقه ووالية اجلد عل أن كما ظهر

 القاعدة من عدم موضوعية اللعان بل ىكلها حسب مقتض ، غري ذلك إىلالصغري ووجوب صلة الرحم

فيقتصر فيه  ،لاألصاملوضوعية خالف  ألن ،له موضوعية يف خصوص ما يظهر من النص مناإو ،تهيطريق

  .واهللا سبحانه العامل ، مورد الدليلىعل



اللعان  أن وذلك ملا تقدم من ، آخره إىل)هنااألب عربة بنسب  ال( : قال يف الشرائع:)٥ مسألة(

  . النسبيينف

كون كليهما  يف  فهما سواء،مهألاآلخر و مهأبيه وحدمها ألأ ،خوينأفلو خلف ابن املالعنة  ،هيوعل

اجلميع  فإن ،مهأبيه وأكل ما يرتبط ب يف  وكذا،فقطاألم  من إخوةن احيث يعترب ،رثه سواءإ  إىلبالنسبة

  .فقطاألم يكونون كاملرتبط ب

بويه مع ًختا ألأًوكذلك لو خلف أخا و ،مه فهما سواءخيه ألأمه وابن أبيه وخيه ألأفلو خلف ابن 

ّ إال مل يبقاألب سقط اعتبار نسب  أن دبع ألنه  وذلكً،املال يقسم بينهم ثالثا فإن ،مجد أو جدة لأل

حاجبني األم واألب خوان له من يكون األ بوة أبيه الأ ينتفيحيث  أنه وقد تقدم ،األمالتقرب من جهة 

 وقد تقدم ً،ب له النتفائه شرعا أال أنه  إىلضافةباإل ،األم من خوة�م كاإل أل، السدس إىلم من الثلثلأل

 ،األبكه  يشاروال ،فمرياثه له وال وارث هلا سواه  ماتت أم الولدوإذا ،األبمع وجود  أنه يف مسألة احلجب

  .اعرتف به بعد اللعاناألب كان  وإن ،النقطاع زوجيته عنها باللعان

 ى سألته عن رجل العن امرأته وانتف: قال،)عليه السالم(عن الصادق  ،الرمحان وقد تقدم حديث عبد

، ال :)عليه السالم( قال ، هل يرد عليه ولده،الولد ولده أن عنة وزعمكذب نفسه بعد املالأمث  ،من ولدها

   . يوم القيامة إىلحتل عليه  اليرد عليه وال،وال كرامة

  

  ))فروع((

   فلهما السدس ،حدمهاأو أ ( هلا)أبوانولو كان معه ( :الشرائع يف قال



  .ىانته )١() يرد مبوجب السهاميلباقوا ،فالنصف هلا ىنثأكان  وإن ً،كان ذكران إ  لهيحدمها والباقأل

  .  تكرارها إىلًرباعا فالحاجةأًمخاسا أو أالرد ن أ ووقد تقدمت املسألة

كان إذا  أنه كما ، فقطيميرث باعتبار طرفه األإمنا كان للولد قريب من الطرفني فإذا  أنه وتقدم

حاجبة األب هة من طرف ج ال أن املفروض ألن ، مل يكن عربة باحلجبخرى اجلهتني حتجب األىحدإ

  .و حمبوبةأكانت 

  .)بوةمومة دون األأمني توارثا باأللو أنكر احلمل وتالعنا فولدت تو( :مث قال الشرائع

يع ته إىل مجبل يف الدروس نسب ، بال خالف أجده فيه:ولذا قال يف اجلواهر ،بوة أال ألنه  وذلك:أقول

  .صحاباأل

  .اآلخركار نإو حدمهاأ بقراراإلاألب وال يقبل من 

مر امرأة أ )عليه السالم( علي  إىلرفعنه إ ،) السالمماعليه(عن أبيه  ،عن جعفر ، البخرتيىوقد رو

 :)عليه السالم(فقال  ،اآلخرحد وينفي او بيقرب أن ًوكان زوجها غائبا فأراد ،ًولدت جارية وغالما يف بطن

عاينكرمها مجي أن ماإو ً،�ما مجيعا يقر أن ماإ ،ليس ذلك لهً)٢(.   

ً، لوحدة املالك، اللهم إال إذا أمكن علميا كون ًأو تدرجيا  مرة واحدةاولد أن وال فرق يف ذلك بني

 أن ومع ذلك يقع الكالم يف ،ليس منهاآلخر و أحدمها منهالتوأم من أبني، وعلم بذلك باألدلة القطعية أن 

 العلم فاحلكم  إىل الطريقأو من باب عدم ،هل هو حكم شرعي موضوعي ،عدم صحة نفي أحدمها

  .كان الثاين غري بعيد وإن ،طريقي

                                                          

  .٦ ح٣٣٩ ص٩ج:  التهذيب،٣ ح٤الباب  ٥٦١ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٧١ص: سناد اإلب قر،١ ح٧ الباب ٦٠٢ ص١٥ج: الوسائل)٢(



  

  ))إرث ولد الزنا من الطرفين أو طرف واحد((

ه وزوجيه أوالدالتوارث بينه وبني إمنا و ،فولد الزنا من الطرفني ال توارث بينه وبني طرفيه ،وكيف كان

  .)عليه السالم(م مااإلواملعتق والضامن و

دل  ملا ، حصل التوارث بينه وبني الشبهة،شبهةاآلخر  بأن كان ،ن آخركان من طرف دو إذا أما

  .كما ذكر تفصيله يف كتاب النكاح ،كاحلالل أنه ىعل

أو  ،كراهإكان الوطي ب إذا ي يقع التوارث بني الولد وغري الزاين منهماأ ،احلكم كذلك أن والظاهر

 ،ولد أنه فيشمله دليل ،نا من ذلك الطرفليس بز ألنه ،أو فقد وعي أحدمها ،موأو يف حال ن ،اضطرار

وقد ذكرنا  ،اإلرثالشارع منع عن إمنا و  وحنوهم يف الزناداألوالمهات و واألباءا بشمول أدلة اآللوكما قا

  .كتاب النكاحتفصيله يف 

 ،بالفراشّ إال الولديرتبط  أن  دون،رمبا يقذف حبق لزناها إذ ،تالزم بني القذف ونفي الولد اله مث إن

  .للعاهر احلجرو الولد للفراشلكون 

عن رجل تزوج امرأة يف عد�ا ومل يعلم  )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا : قال،فعن بشري النبال

 إن :)عليه السالم( فقال ،عد علمه بذلكبنه قذفها أو ، من عد�ايقد بق أنه وكانت هي قد علمت

 ىعل  ىرأ وال ،عليها احلد حد الزاين فإن ، ذلكىالذي صنعت حيرم عليها فقدمت عل أن كانت علمت

وفرق بينهما وتعتد  ،فعلت ذلك جبهالة منها مث قذفها الزنا ضرب قاذفها احلد وإن ً،زوجها حني قذفها شيئا

  .)١(وتعتد بعد ذلك عدة كاملة ،األوىل من عد�ا يبق ما

وذلك  ، ويرث املرمي من الرامي،رث منهاء القريب بأنه من الزنا مل يقرب أحد األىرمإذا أنه  مث الظاهر

   يبينما املرم ، العقالء للراميإقرارلشمول 

                                                          

  . ح٢٠٢ ص٢ج:  التهذيب،١٨ ح١٧ الباب ٣٤٩ ص١٤ج: الوسائل)١(



 الولد يرثها وهي ال فإن ،محلته من الزناإمنا  : قالتًمثال ،ليس من الزنا أنه يرث الرامي بظاهر الشرع

  . غري ذلك إىل،أخاه من الزنانه إ :خأو قال األ ،ترث الولد

حيث  ،عدم زواجهااآلخر و ،أحدمها يدعي زواجها ،ظاهر الشرعكان زوجان حسب  إذا وكذلك

  .يرث مدعي العدم وال ،يرث مدعي الزوجية

  

  ))روايات عدم إرث ولد الزنا((

  .يرثه الزاين اين وال، فال يرث الزولد الزنا إرث  عدمىفقد تواترت الروايات عل ،وكيف كان

ً وليدة قوم حراما مث ىأميا رجل وقع عل : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،رواه احلليب مثل ما

 الولد للفراش : قال)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا  فإن ،يورث منه شيء ال فإنه ، ولدهاىاشرتاها فادع

  .)١( ابن وليدتهيرجل يدعّ إال يورث ولد الزنا وال ،وللعاهر احلجر

  .)٢( مثله)عليه السالم(عنه  ،وعن علي بن أيب محزة

 يسأله رجل فجر  معي)عليه السالم(الثاين  أيب جعفر  إىلناأصحاب كتب بعض : قال،شعرين األوع

 الولد لغيه ال : فكتب خبطه وخامته،شبه خلق اهللا بهأت بولد هو ء فجا،تزوجها بعد احلمله مث إن ،بامرأة

  .)٣(يورث

جعلت فداك كم دية ولد  :فقلت له  سألت: قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن ابن سنان

   فإن :قلت ،نفق عليهأما   الذي أنفق عليهاييعط: قال ،الزنا

                                                          

  .٢٦ ح٣٤٩ ص٩ج:  التهذيب،١ ح٨ الباب ٥٦٦ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١ ح١٦٣ ص٧ج: عروالف)٢(

   .١٧ ح٣٤٣ ص٩ج:  التهذيب،٢ ح٨ الباب ٥٦٧ ص١٧ج: الوسائل)٣(



  .)١()عليه السالم(مام اإل : قال،مات وله مال من يرثه

ديته ه حيث إن ،مام ملصلحة ذكر هنا هكذا ولعل اإل، قد ذكرنا دية ولد الزنا يف كتاب الديات:أقول

ويف   شدودا يف الزنا)عليه السالم( فإ�م ،للمنفقاآلخر وجعل البعض  ، عن بعضهاىفعف ،)عليه السالم(له 

 غريها من الروايات  إىل، حيث جيعل ملزيد التشديد حول اخلطرى كاحلم، ملزيد التشديدًأيضاكل جوانبه 

  .املوجودة يف الوسائل واملستدرك وغريمها

  ورواية الدعائم،)عليه السالم(عنه  الشحامورواية زيد  ،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب مثل رواية حيىي

  .)عليه السالم(عن الصادق 

ويف طرف  ً،ولد الزنا قطعاو  القطعي يف طرف الزاينمجاعوهذا القول هو املشهور الذي ادعوا عليه اإل

  .)٢(ًاإمجاع املشهور شهرة عظيمة كادت تكون ىالزانية وولدها عل

  .)٣()مجاع من اإلصحابه عبارة غري واحد من األشعرت بأميكن حتصيل ما ( :بل يف اجلواهر

  ً.ما مطلقاأنسا�فنسبه منقطع بينهما وبني  وعليه

وقد  ،ائهاأقربواألم  فيكون التوارث بينه وبني ،كولد املالعنة أمه مع أنه ىخر تدل علأوهناك روايات 

  . هذا القول الصدوق وأبو الصالح وأبو علي كما يف اجلواهر إىلذهب

ونسبه  ، احتمالىالرمحان عل سكايف واحلليب ويونس بن عبدق واإلو مقنع الصد إىلتند نسبه املسويف

وهو ظاهر بعض متأخري  ،ناأصحاب خيتلف فيه :وقال أبو الصالح ،ناأصحابقوم من إىل يف اخلالف 

  .ى انته،ريناملتأخ

  مرياث  :كما يف الكايف واالستبصار قال ألنه ، يونسىاحتمل فتوإمنا و

                                                          

  .١٨ ح٣٤٣ ص٩ج:  التهذيب،٣ ح٨ الباب ٥٦٧ ص١٧ج: الوسائل)١(

   .١٦ ح٣٤٣ ص٩ج:  التهذيب،٤ ح٨ الباب ٥٦٧ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٢٧٥ ص٣٩ ج:جواهر الكالم)٣(



  . مرياث ابن املالعنةىعل أمه  الزنا لقرابته من قبلولد

عن أبيه  ،عن جعفر ،سحاق بن عمارإ هي ما عن ،ًفالروايات اليت ذكرت مستندا هلم ،وكيف كان

  .)١(مه أو عصبتهاخوته ألإوأخواله و أمه ولد الزنا وابن املالعنة ترثه : كان يقول،) السالمماعليه(

  .)٢(ومرياثه كمرياث ابن املالعنة ،ية ولد الزنا مثامنائة درهمدن إ :روي ،ومرسلة الصدوق

ً بنصرانية فولدت منه غالما  سألته عن رجل فجر: قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن حنان

  .)٣(نعم : قال،ًبه مث مات فلم يرتك ولدا غريه أيرثهفأقر 

عن رجل مسلم فجر بامرأة يهودية  )سالمعليه ال( عبد اهللا سألت أبا : قال،وعن حنان بن سدير

 فرجل :قلت ،يسلم لولده املرياث من اليهودية :)عليه السالم( فقال : قالً،فأولدها مث مات ومل يدع وارثا

ًولدها غالما مث مات النصراين وترك ماالأنصراين فجر بامرأة مسلمة ف  :)عليه السالم( قال ، ملن يكون مرياثهً

ملسلمةمرياثه البنه من ا)٤(.  

عليه (املؤمنني  عن أمري ،)عليه السالم (عن جده ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن الدعائم

وملن تسبب  ،ومرياثه هلا أمه  قومى جعل معقلة ولد الزنا عل)صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :)السالم

  .)٥(منهم �ا

من املصاديق  أل�ا قاومتها لروايات املشهور وعدم م،ولكن هذه الروايات مع ضعف سند بعضها

  ولذا رماها به  ،الظاهرة للشاذ النادر

                                                          

  .٢٣ ح٣٤٥ ص٩ج:  التهذيب،٩ ح٨ الباب ٥٤٩ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١ ح١١٤ ص٤ج:  الفقيه،١٠ ح٨ الباب ٥٦٩ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٢٤ ح٣٤٥ ص٩ج:  التهذيب،٧ ح٨ الباب ٥٦٩ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٨ ح٨ الباب ٥٦٨ ص١٧ج: الوسائل)٤(

  .٢ ح٥ الباب ١٦٨ ص٣ج: املستدرك)٥(



 بوغال ،القواعد يف واحملقق يف الشرائع والشهيد الثاين يف شرحه والفاضل الشيخ يف االستبصار

 ما قيل  إىلفةضا باإل، فال ميكن االعتماد عليها،حمتملة للتقية كما عن السرائر والغنية ،كتبهم يف املتأخرين

  . كل واحدة واحدة منهايف

محل رواية إسحاق وكالم يونس على ما إذا كان الزنا بالنسبة إىل الرجل وقد احتمل مفتاح الكرامة 

مجع أان موافقتني ملا ن فتكو، ويؤيده تشبيهه بابن املالعنة،أو غري ذلك ن تكون مغصوبةأفقط دون املرأة ك

 آخر  إىل،كان حاله حال ابن املالعنة  الرجل دون االمرأة إىلن بالنسبةكان إ الزنا أن  منصحابعليه األ

  .كالمه

 أميا ولد زنا : قال)عليهما السالم(عن علي بن احلسني  ،رواه املدين أو محل ما لزوم تأويل ومنه يعلم

  .سالمفهو ملن ادعاه من أهل اإل اجلاهليةيف 

  .ًزيادا بأبيهحق لمعاوية است ألن ويقرب احتمال التقية فيها

ين خرجت إرسول اهللا   يا: فقال)صلى اهللا عليه وآله( رسول اهللا  إىل رجلىأت :ود بن فرقدارواه د وما

 أ�م : قال،تهمتمن  :)صلى اهللا عليه وآله( فقال له رسول اهللا ،ىوامرأيت حائض فرجعت وهي حبل

ن إ :)صلى اهللا عليه وآله(ال رسول اهللا فق ، فجاء �ما،ائت �ما :)صلى اهللا عليه وآله(قال  ،رجلني

 فجعل معقلته ،)صلى اهللا عليه وآله(فخرج كما قال رسول اهللا  ،ًيكن ابن هذا فيستخرج قططا كذا وكذا

  .)١(بن الزانية جلد احلد ًا قال له ياإنسان أن ولو ، هلمومرياثه أمه قوم ىعل

 ، ذلكى يؤيد محل بعض الروايات السابقة عل وهو،املرأة مل تكن زانية بقرينة الذيل أن لكن الظاهر

  . الزاين إىلسبةنخرب عن الغيب بالأ )صلى اهللا عليه وآله(الرسول ن أو

                                                          

  . املتعلقة باملواريثأحكام يف بعض ، كتاب املواريت٢ج: داملستن)١(



  . القاعدة ما ذكره املشهورىفمقتض ،وكيف كان

  

  ))فروع((

كما ذكره املبسوط  ً،نسبهما غري ثابت شرعا ألن ،اآلخرأمني مل يرث أحدمها كان ولد الزنا تو مث إن

عليه ( علي بعض ورايات قضاء أن  هنا وغريه)الفقه(وقد سبق يف بعض مباحث  ، مفتاح الكرامةوتبعه

  .) السالممعليه( وكذلك يف بعض فتاويهم ،)١(ًصار مثنها تسعامثل  ،لزام من باب اإل)السالم

قال و ، التقيةىولذا محل التهذيبان الثالث عل ،خرب حممد بن قيس حتتمل ذلكو فخربا حنان ،وعليه

 ، مبن عنده اجلاريةهقواملتجه حل أن ىوميكن دعو ،فيه فرض اشتباهها ال يلحقه �ما يف الفرض( :يف اجلواهر

 )اآلخر ىحدمها علترجيح أل  لشبهة وحنوها الً حملالًاملتجه القرعة يف املشرتك بني واطيني وطأ أن كما

  .ىانته

 زواجأو تعدد األ ، كنكاح االستبضاع يف اجلاهلية،ًيف كالمه ما كان جائزا يف دينهم) حنوها(بـ واملراد 

ًليهما حراما فعلياإيكون بالنسبة  حيث ال ،يامها بالزنا معهاإ أةفرض جرب املر إذا أو ،يف اجلاهلية احلاضرة ً.  

 املرأة ىوقع املسلم واليهودي والنصراين علإذا  : قال) السالمعليه( عبد اهللاأيب عن  ، احلليبىوقد رو

  .)٢( فكان الولد للذي تصيبه القرعة،قرع بينهمأواحد يف طهر 

  . كما ذكر يف كتاب النكاح،)٣( يف اليمن)عليه السالم(ومثلها ما روي من قضاء علي 

                                                          

  .٢ ح١١ الباب ١٦٦ ص٣ج: الستدرك)١(

  .١٣ ح٣٤٨ ص٩ج:  التهذيب،١ ح١٠ الباب ٥٧١ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .١٦ ح٢٣٨ ص٦ج:  التهذيب،٥ ح١٢ الباب ١٨٨ ص١٨ج: الوسائل)٣(



  .إشكالبال  ،هو مع حتقق املوضوع واحلكم وعدم اجلبإمنا ولد الزنا  إرث عدم مث إن

فلكل  ً،كان سفاحا :اآلخرو ً،كان نكاحانه إ :قال أحدمها إذا كما ً،مل يتحقق الزنا قطعا إذا أما

 ،يقف أمام القضاء  القرارواإل ، قول املخالفىبت قدم عل فإذا ، فيه بأحدمهايمل يبت القاض حكمه ما

  .قرارذكرناه يف كتاب اإل  ماىكما ال يقف أمام البينة عل

 ،ىو اختالف الفتولكن مل يكن احلكم عندهم من جهة الكفر أو اخلالف أ ،زناكان إذا أنه  كما

لزام أو  من باب قاعدة اإلاإلرث ىيعط فإنه ،اإلرثل الصدوق وغريه بعدم احلرمان من وكما تقدم من ق

 يف ة وقد ذكرنا يف كتاب احلج وغريه مسألة اختالف طريف القص،أو التقليد باالجتهاد ،من جهة التعبد

  . يعمل بتكليفهًكالن أ و،التقليد واالجتهاد

 ،قبله ّ جيب ماسالماإل ألن ،فهل يرثان ،كان يف حال كفره زنا مث أسلما إذا كماف ،وأما اجلب

 يف كما احتملناه ،وتقليده والصالة خلفه هؤشهاده وقضاإفيجوز  ، أثرهىحيث ميح ه شامل ملثل الزناإطالقو

يشمل  أو ال ،ةكتاب التقليد من شرح العرو يف )عليه السالم(ًحيث كان واليا من قبل علي  ،زياد بن أبيه

 ،الزنا كان يف زمن اجلاهلية أن ويؤيده استنكار املسلمني فعل معاوية باستلحاق زياد مع ،الدليل مثل ذلك

  . ذكرنا تفصيله هناك، احتماالنً،وقد أسلما ظاهرا

وقد ذكرنا  ً،لكل قوم نكاحا ألن ،الكفار يف  الصحة حىتاألصل كان ،ولد زنا أم ال أنه يفولو شك 

ولذا يصح  ،ما خرج بالدليلّ إال  الصحيحى حتمل علًأيضاأعمال الكفار أن  )الفقه(مباحث يف بعض 

  هم ءادعان أ و،وحيكم بأن املال الذي حتت أيديهم هلم ،سائر معامال�م وطالقهموهم ؤبيعهم وشرا



ئمة واأل )صلى اهللا عليه وآله( ومعاملة النيب ،كما يدل عليه روايات اجلميل ،ب يقبلالنسلزوجية وا

 غري  إىل، منهم)عليه السالم(وعلي  )صلى اهللا عليه وآله(معهم يف استقراض الرسول ) عليهم السالم(

  . السرية القطعية وغريها إىلضافةباإل ،ذلك

  . كل حالى ورث عل،أو نكاح ما شبهةإ ولده هذا أن ولو علم

 أكثرو ، كما هو كثري يف السابق،جهامث تزو  قبل النكاحواقعها إذا كما ، أو حاللإما زنا  أنهعلموإن 

 إرث وعدم الدليل املبني تقسيم فالظاهر بعد الفحص ،هذا الولد أيهما أن ّومل مييز ،يف احلال يف غري املبالني

كما  مور املاليةيف األ ألنه ،مل يشمله دليل القرعة أن  قاعدة العدل بعدىمقتض ألنه ، بينهماًمثالاألب 

  ً.ذكرناه مكررا

وبني  األبرثه بني إقسم  ،حالله أو حرامه أنه مات أحد الولدين ومل يعلم فإن ،يف العكسوكذلك 

  .ضامن جريرة مل يكن معتق وال إذا ماماإل

 يف فرض ، أخذ هلما من الرتكة،أو الولد هي احلالل هل البنت حيث مل يعلم ،أما كيفية التقسيم

 وللبنت نصف دينار  كان للولد دينارفإذا ،لبنت نصف نصيب الولد وا، آخرين غري مشتبه �مإخوةوجود 

ً الولد لو كان حالال حيث إن ،وطريق التقسيم كديناري الودعي ، أخذ ثالثة أرباع الدينار،ًكانا حالالإذا 

يكون كله  أن الربع الثالث حمتمل حيث إنف ، كان هلا ربعانًوالبنت لو كانت حالال ،كان له ثالثة أرباع

  . قسم الربع بني الولد والبنتً، الحتمال كونه حراما،ال يكون ال هو ال النصف للولد أن وحمتمل ،للولد

  . واثنان منها للبنت، ثالثة من اخلمسة للولد،رباع مخسة أقسامفيقسم ثالثة األ وعليه

   وكان ،كان هناك ولد وبنت اشتبه أيهما للميت إذا وهكذا احلال



 ،ًاملعلومني يأخذ ولدهم دينارا وبنتهم نصف دينار خوةولئك اإلأ حيث إن ، آخرينإخوةهناك 

  . يقسم بينهما كما ذكرناه،رباع الدينارأ هذان املشتبهان ثالثة ىويعط

  .مثلةومن هذا املثال يعرف سائر األ

بعض مباحث  يف وقد ذكرناه ، درمهي الودعي يف املذكوراآلخر  االحتمال ًأيضاويأيت يف املقام 

  .)الفقه(

  .واهللا العامل ،كان الالزم التصاحل ،طريقنيولو شك بني ال



  

  ))إذا تبرأ من اإلرث((

قال  ،مث مات الولد السلطان من جريرة ولده ومن مرياثهعند  ألو ترب( :قال يف الشرائع :)٦مسألة (

  .ى انته) وهو قول شاذ، كان مرياثه لعصبة أبيه دون أبيه:النهاية يف الشيخ

 يف والكيدري ،املهذب يف والقاضي ،وابن محزة يف الوسيلة ،ستبصار اال إىل هذا القول منسوب:أقول

  . بعض الروايات إىلًوذلك استنادا ، عنهم شراح الفاضلني وغريهميحك  ماىعل ،صباحاإل

 عند السلطان من أعن رجل ترب )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا : قال،رواه بريد بن خليل مثل ما

  .)١( أبيه إىل الناسقربمرياثه أل : قال، من يرثهً االبن وترك ماالمث مات ،جريرة ابنه ومرياثه

 ،ومن مرياثه وجريرته ملن مرياثه ، عند السلطانه منؤ سألته عن املخلوع يترب: قال،وعن أيب بصري

  .ليهإ الناس قربهو أل :)عليه السالم( قال علي :فقال

  .)٢( أبيه إىل الناسأقرب :ورواه الفقيه بلفظ

  . مل يطالبوا جبنايتهجىن فإن ، خلعه أهلهىاخلليع هو الذن إ : الصحاحوعن

  .نكارهإ  إىلال مل يلتفتإه وب أقر أن  الولد بعدىنف أنه ليس يف اخلربين :قالنه إ ،وعن الشيخ

 ى من املسلمني علمجاعبل عن السرائر والتنقيح اإل ، الروايتان معرض عنهما عند املشهور:أقول

  .خالفه

بل عنه يف  ،ًخري احتماالذكره يف األ أن  مع،ىواالستبصار ليسا بكتايب فتو النهايةن إ( :واهرويف اجل

  احلائريات موافقة 

                                                          

  .٣٧ ح٣٤٩ ص٩ ج التهذيب،٢ ح٧ الباب ٥٦٥ ص١٧ج: الوسائل)١(

  ..٣٧ ح٣٤٩ ص٩ ج التهذيب،٣ ح٧ الباب ٥٦٦ ص١٧ج: الوسائل)٢(



  .ى انته)الرواية شاذة فيها نظرن أ و،صحاباأل

 فهو مظنة عند السلطان :)عليه السالم(ولذا قال  ،ولعل السلطان يف ذلك الزمان كان يقبل ذلك

  .التقية

  . الوارث إىلةة واحلرمان من املرياث ال تصح بالنسبءالرباأن  ومنه يعلم

 فيوفر ذلك ، له حق ثلث مالهنساناإل ألن ،رثهإرثي احتمل نقص ثلث إ تعطوه  ال:لو قال ،نعم

 ،ًعطوا فالنا كل مرياثيأ :قالإذا  أنه كما ،صرف فيه ّالإو ً،مل يعني له مصرفان إ  سائر الورثةىالثلث عل

  . ثلث مرياثهيعط أ،وليس بوارث

يثبت  كل ذلك ال ألن ،مل ينفع قوله ،أو كافر ،أو ولد زنا ،قاتلي ألنه ،تعطوه مرياثي  ال:قال إذا أما

  ً.كان حمتمال وإن ،باالدعاء

ّ إال إذا ،غري مؤثر أنه وقبل الولد فالظاهر ،اإلرثين وال تعط ،رثأعطيك اإل نا الأ :قال لولده إذا أما

  . من الثلثكثر الوارث ألإجازةكان من قبيل قبل كل واحد منهما و

 إذ ،ينفع يف حرمانه شبه الأولد زنا أو ما  ألنه واحتمل ،يرثين  فالن ال:لو قال أنه وقد ظهر مما تقدم

نه إ : غري ثابت النسب إىلومثله لو قال بالنسبة ، عنهقرار لصد اإلًيدع جماال ثبوت النسب مبوازينه الأن 

  .قراركما ذكرناه تفصيله يف كتاب اإل ، بالنسبقرار مبيزان اإلكانّ إال إذا ،يرثين

  فالفاسد منهما مثل من أخذ بنته من الزنا بنكاح فاسد فال،أو صحيح ما فاسدإ مث السبب والنسب

ًأخذ بنت عمه نكاحا صحيحا فريث منهما مع اجتماع سائر الشرائط إذا كما والصحيح ،من أيهماإرث  ً، 

  وصحيح أحدمها 



ّ إال  فال يرث،حيث النكاح فاسد والنسب صحيح ،كما أخذ بنت عمه يف العدةاآلخر سد وفا

  .بالنكاحّ إال يرث حيث ال ،أخذ بنت عمه من الزنا بنكاح صحيح إذا وعكسه كما ،بالنسب

كما يف  ، غري الطرفني إىلًكان اشتباها بالنسبةاإلرث إذا النكاح الفاسد قد يورث  أن ىخيف وال

وسكت عليهما املستند بعد نقله  ،ولد الشبهة يرث بال خالف كما عن املفاتيح وشرحهفإن  ،مهاأوالد

اسدة ف النسابواأل ،ًاإمجاع التوارث يأسباب الفاسدة ينف أن قاله يف القواعد من وأما ما( :مث قال ،عنهما

ًفمراده من النسب الفاسد النسبة احلاصلة شرعا بالنسب الفاسد واقعا كن ،ينفيه ال واملراد  ،سبة ولد الشبهةً

 ،كشف احلال فال يرث الزوجة بالزوجيةنامث  ً جهالةالرضاعي أمه لو تزوج أحد بالسبب الفاسد مثل ما

  .ى انته)ولكن يرث ولدها بالولدية

 ،دمها فقطححيث يصح أ ًما معاإو ،ومل يعلم أيهما املقدمً  ومؤخراًإما مقدما ،ًختني جهالأولو تزوج 

مها من احدإًتزوج مخسا أو تزوج اثنتني  إذا وكذلك ،بالتنصيف من جهة قاعدة العدل بينهما اإلرثف

  .مثلة غري ذلك من األ إىل،أيتهما أ�ا ومل يعلم ،الرضاع

صح يف دينهم إذا  أنه  كما،ختني أو ما أشبه ورثت اجلميعو األأولو صح يف دينه تزويج اخلمس 

وقاعدة لكل قوم  ،لزاملقاعدة اإل ، يف دينهم هكذااإلرثكان   إذاتزويج امرأة واحدة برجلني ورثا كالمها

  .نكاح

 من صغريات ًأيضا  إذ اإلرث، الظاهر ذلك،كان يف دينهم ذلك للقاعدة املذكورة إذا وهل يرث املتبىن

  .اإلرث يتبعه ،قرار حيث يثبت النسب كما ذكرناه يف كتاب اإلقرارواإل ،تلك القاعدة

  أقر أحدمها بأن  إذا كما ،دون العكسخر اآلولو أقر أحد الفردين ب



  . بعد عدم ثبوت النسبقرارلقاعدة اإل ،ورث املقر له دون املقر ،اآلخروأنكر  ،خوهأاآلخر 

كما مثلناه يف  ً،حياناأًحيانا والنسبة أ قاعدة العدل بالتنصيف  اشتبه الوراث من غري الوارث جرتولو

  .املسألة السابقة

 اشتبه إذا كما ،حيث خيتلف مرياثهما ،ي وارثأ أنه ولكن اشتبه يف ،حالي أ ى كان وارث علوول

 أربعي سبعة من أ ،عطيت نصف النصيبنيأ ، يكون هلا الثلثم حىتأأو  ، يكون هلا الربعزوجة حىتأ�ا 

  .مثلة غري ذلك من األ إىل،وعشرين



  

  ))ميراث الخنثى((

ً ومل أجد نصا ، مشكل وغري مشكل إىلىنثوقد قسم الفقهاء اخل ،ىيف مرياث اخلنث :)٧مسألة (

   .ىنثال صنف ثالث غري الذكر واأل أنه ىبل الدليل عل ،ى اختالف حكم اخلنثى علًدليال بذلك وال

 الظاهر املستفاد من تقسيم ىلعدم الواسطة عل ، يف الواقعىنثأما ذكر أو إهي ( :قال يف اجلواهر

يستطاع   وجه الىصناف يف الكتاب والسنة عل يف مجيع األىنث الذكر واأل إىلبل مطلق احليوان ،نساناإل

  .ى انته)نكارهإ

  .)١( يشاء الذكورنويهب مل ً،ناثاإيهب ملن يشاء  : قال تعاىل:أقول

  .)٢( كلهازواجوالذي خلق األ :وقال سبحانه

  .)٣(ىنثأنا خلقناكم من ذكر وإ :من قائل وقال عز

  .)٤(ىنثاأل الذكر و*نه خلق الزوجني إو :وقال

  .يات غريها من اآلإىل

  .قسام تثنية األىت مستفيضة يف البحار وغريه تدل علاوايروهناك 

 ، ذلك القسمأحكام علم جرت عليه كل وإذا ،أيهما أنه ىً اشتبه جعل الشارع له خمرجا يدل علوإذا

نه أمجايل بًا للعلم اإلطالقإال يتزوج  أن  الرجال والنساء واليت منهاأحكام حيتاط بىيكون هناك خنث أن أما

 ، فال دليل عليه، غري ذلك إىليتسرت من كليهمان أ و، حيرم عليها الرجالىنثأأو  ،ما ذكر حترم عليه النساءإ

  .سالممن أشد أنواع احلرج مما رفعه اإل أنه  إىلضافةباإل

  .)٥(ما جعل عليكم يف الدين من حرج :قال سبحانه

                                                          

  .٤٩اآلية : ىسورة الشور)١(

  .١٢اآلية : سورة الزخرف)٢(

  .١٣اآلية : سورة احلجرات)٣(

  .٤٥اآلية : سورة النجم)٤(

  .٧٨اآلية : سورة احلج)٥(



  .)١(يريد بكم العسر  اليسر واليريد اهللا بكم :وقال تعاىل

   .يات والروايات غريها من اآلإىل

 املولود يولد له ما للرجال : قلت له: قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،أما رواية هشام بن سامل

فمن حيث  خرج منهما سواء فإن ، من حيث سبق بوله،يورث من حيث يبول : قال،وله ما للنساء

  .)٢(سواء ورث مرياث الرجال ومرياث النساءكانا  فإن ،ينبعث

عن  ،سحاق بن عمارإبقرينة ما رواه  ،أخرىوال قاعدة  ومل ميكن االستعالم فاملراد به ما أشبته حاله

 يورث من حيث ىاخلنث : كان يقول)عليه السالم(ًعليا ن إ :) السالمماعليه(بيه أعن  ،جعفر بن حممد

مات ومل يبل فنصف عقل املرأة ونصف  فإن ، أيهما سبق البول ورث منهفمن ًبال منهما مجيعا فإن ،يبول

  .)٣(عقل الرجل

  .تيةومثله رواية أيب البخرتي اآل

  وحيث قد مات فقد فرض، ضالع األّبعد مسألة البول يأيت مسألة عد أن  هذا احلملىوالدليل عل

ويف  ، قالوا بالبول يف بعض الروايات)الم السمعليه(�م أولذا يأيت يف الروايات  ،ضالعهأال ميكن عد أنه 

  .ضالع كما يف قصة شريح مسألة األ)عليه السالم(ًبعض ملا مل يظهر البول وكان حيا ذكروا 

وقد يعد  ، فقد يبول ويعلم،ولد هكذاه حيث إن ، ذلكىذكر املرياث شاهد عل إىل أن ضافةهذا باإل

حيث مات وترك احلمل  ، قبل ذلكًمثال ث أبيه امليت مرياىوقد ميوت وال يعلم فكيف يعط ،ضالعه ويعلمأ

  .رثهإعطاء إريد أن ولد ومات وواآل ً،مرياثا

                                                          

  .١٨٥اآلية : سورة البقرة)١(

  .٢ ح١٥٧ ص٧ج: وع الفر،١ ح٢ الباب ٥٧٤ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح٣٥٤ ص٩ج:  التهذيب،٢ ح٢ الباب ٥٧٥ ص١٧ج: الوسائل)٣(



دي ثحيث حتقق املوضوع كاللحية واحليض وال ،متكن من التعيني بالعالئم العرفية فإن  هذاىوعل

ال إو ،فهو  كالنساءأو جيامع معه ،جيامع كالرجال أنه  واملراد به،بل يف املستند واجلماع ،واحلبل وحنوها

لتسلط  ،جيعل نفسه هذا أو هذه أن فالظاهر ختيريه بني مهااحدإمل يكن  وإن ،متسك بالعالئم الشرعية

أو  ،و حيضر فيتم ويصومأ ،يسافر فيفطر ويقصر أن كتسلطه ،ويتبع ذلك احلكم ، أنفسهمىس علاالن

  أو ال فال، الزواجأحكامج مما يتبعه أو يتزو،  فال شيء عليه ال  أو،يكتسب ويزرع فيخمس ويزكي وحيج

  .وهكذا ،شيء عليه

 يكون  مشكل حىتىيبق وحينئذ ال ، والعكس بالعكس،هاأحكام قدر نفسه امرأة ترتبت عليه فإذا

 ، كما اتفق يف زماننا، بالعمل اجلراحيًجعل املرأة نفسها رجال إذا ويكون حاله حال ما ،موضوع القرعة

  .ّألة نوع تأملكان يف املس وإن ،وبالعكس

ًصار بالعمل اجلراحي جنسا خمالفاإذا ه مث إن  ًمثال ،اتت املوق إىل بالنسبةى السابقة تبقحكامفاأل ،ً

خذ نفسه مرياث الزوجة أً ن حني صارت رجالفاآل ،ًبنتا حني مات أبوها أو ،كانت زوجة حني مات زوجها

  . موقت بوقت املوت ألن اإلرث،والبنت

بطل  ً كانت زوجا أو زوجة فانقلبفإذا ،نفاملالحظ حكمه اآل خراأل حكام األ إىلأما بالنسبة

 يف تبديله )عليه السالم(مام احلسن كما يف قصة اإل ،يبعد ذلك  ال، الزواجىهل يبق ال تبدوإذا ،النكاح

 ال ليهإرثه بعد التبدل يكون حسب املبدل إ أن  كما، عدم تأثري النكاح بعد التبدلصالةال أل أو ،الزوجني

  .مات املورث بعد التبدل إذا املبدل منه

  وتبدل  ، الرجلىكان الوقف عل إذا وكذلك



  . أو بالعكس دخل،امرأة خرجت عن املوقوف له

 ،فمات الولد ،ًرجالاألم أو  ،امرأةاألب بدل  إذا أما،  صغريهىوالية له عل الذي بدل امرأة الاألب و

 ،ًسابقا تأخذ الثلثنياألب ن واملرأة اآل ،ًسابقا ـ يأخذ الثلثاألم ن ـ  فالرجل اآل،حظ حال الوالدةالفهل امل

 جريان حكم يكان االستصحاب التعليقي يقتض وإن ، التصاحلحوطواأل ، احتماالن،أو املالحظ احلال

  .ويأيت كثري من هذه املباحث يف الديات والقصاص واحلدود ،حال الوالدة

  .فكلها تنتفي بتأنثه ،ملختصة بالرجال وما أشبهمامة للرجال والقضاء والشهادة اأما اإل

 مات الولد بعد االستهالل أخذ فإذا ،نفهل هي أم اآل ،ويف بطنه محل كما لو فرض تذكري نفسها

  . وكيف يكون للولد أبان،أو أب ،األمنصيب 

   .واهللا سبحانه العامل ، التنقيح إىلتاج حت غري ذلك من املسائل الىتإىل

  :م العرفيةئرت يف بعض الروايات العالفقد ذك ،وكيف كان

هو  : فقال،ل عن املؤبتئسنه إ ،)عليه السالم(عن احلسن بن علي  ،ففي مجلة مسائل الشامي

 ،وبدا ثديها  حاضتىنثأكان  وإن ،ًكان ذكرا احتلم فإن ينتظر به فإنه ،ىنثأيدري ذكر هو أو  الذي ال

تنكص بوله كما يتنكص بول البعري  وإن ،ائط فهو ذكرأصاب بوله احل فإن ، احلائطىبل عل ال قيل لهإو

  .)١(فهي امرأة

 ، ينظر)صلى اهللا عليه وآله( عند آل الرسول ى اخلنث:قال ابن أيب عقيل ،وعن العالمة يف املختلف

   ،أو حيض  من بولىنثكان هناك عالمة يتبني �ا الذكر من األفإن 

                                                          

  .٧ ح٢ الباب ٥٧٧ ص١٧ج: الوسائل)١(



  .)١( ذلكىورث علي فإنه ،شبه ذلكأأو حلية أو ما  و احتالمأ

لزق ببطنك باحلائط أ ىيقال للخنث : فقالى يف اخلنث)عليه السالم( أمري املؤمنني ى قض:ويف البحار

  )٢(انتكص كما ينتكص البعري فهو امرأة وإن ،أصاب بوله احلائط فهو ذكر فإن ،وبل

  

 فإن ،فرج الذي يبول منه الىمن له فرج الرجال والنساء يرث عل( :ًقال يف الشرائع ممزوجا مع اجلواهر

بال خالف وال  ،ىنثكان من فرج النساء ورث مرياث األ وإن ،كان من فرج الرجال ورث مرياث الذكر

  .) بقسميه عليهمجاعاإلبل  ،إشكال

  . احلكم املذكور مجلة من الرواياتى يدل عل:أقول

 ،لود ولد له قبل وذكرل عن موئ س: قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،مثل خرب داود بن فرقد

كان يبول من القبل فله مرياث  وإن ،كان يبول من ذكره فله مرياث الذكرن إ : قال،كيف يورث

  .)٣(ىنثاأل

 يورث )عليه السالم(كان أمري املؤمنني  : قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن طلحة بن زيد

  .)٤( من حيث يبولىاخلنث

 وله ما  يف مولود له ما للذكر،) السالمماعليه(عن أحدمها  ،حابناصأعن بعض  ،وعن ابن بكري

بال من موضع  وإن ،بال من الذكر ورث مرياث الذكرن إ ،يورث من املوضع الذي يبول : فقال،ىنثلأل

  .)٥(ىنث ورث مرياث األىنثاأل

                                                          

  .١٩٣ ص كتاب الفرائض: املختلف،٧ ح١ الباب ٥٧٤ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٦ ح١ الباب ١٦٩ ص٣ج: املستدرك)٢(

  .١ ح١٥٦ ص٧ج:  الفروع،١ ح١ الباب ٥٧٢ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح١٥٦ ص٧ج:  الفروع،٢ ح١ الباب ٥٧٣ ص١٧ج: الوسائل)٤(

  .٤ ح١٥٧ ص٧ج:  الفروع،٣ ح١ الباب ٥٧٣ ص١٧ج: الوسائل)٥(



 :)عليه السالم( عن علي ،) السالممعليه( عن آبائه ،)عليه السالم(عن الرضا  ،وعن دارم بن قبيضة

من موضع مبالهىورث اخلنثنه إ )١(.  

 فلما رأهم ، فأقبل رهط فسلموا، يف الرحبة)عليه السالم(عند علي   كنا:قال ،عن أبيه ،وعن البجلي

 ، بل من أهل الشام: قالوا،ةمن أهل الشام أنتم أم من أهل اجلزير :نكرهم فقالأ )عليه السالم(علي 

ًا رجاالأوالدوترك  ً، كثرياًمات أبونا وترك ماال وذكر كذكر   له حياء كحياء املرأةىً ونساء وترك فينا خنثً

 صاحبكم  إىلانطلقوا :)عليه السالم(فقال علي ) :قالإىل أن (بينا أفأراد املرياث كرجل منا ف ،الرجل

 ،ثوه مع النساءخرج من غري ذلك فور وإن ،خرج من ذكره فله مرياث الرجل فإن ، مسيل البول إىلفانظروا

  .)٢(فبال من ذكره فورثه كمرياث الرجل

كيف يقسم  ،ى عن اخلنث)عليه السالم(ل أمري املؤمنني ئ س: قال،يف خرب طويل ةوعن أصبغ بن نبات

خرج من غري  وإن ،خرج بوله من ذكره فسنته سنة الرجل فإن يبولنه إ :)عليه السالم( قال ،هلا املرياث

  .)٣(ذلك فسنته سنة املرأة

  . منهاأخرى غريها من الروايات اليت تأيت مجلة ىلإ

  .)ًاعترب الذي ينقطع أخريا فيورث عليه ،منهما( أي البول )جاءفإن ( :قال يف الشرائع

 السرائر والتحرير يًا يف حمكإمجاع :هيف اجلواهر وغري  ما إىلضافةباإل ، وذلك لتواتر الروايات:أقول

  .عالم للمفيدبل كتاب األ ،الفوظاهر الغنية واخل ،واملفاتيح

                                                          

  .٧٥ ص٢ج:  العيون،٥ ح١ الباب ٥٧٣ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٦ ح١ الباب ٥٧٤ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٤ ح٢٣٨ ص٤ج:  الفقيه،٥ ح٢ الباب ٥٧٦ ص١٧ج: الوسائل)٣(



 يبول منهما ،للنساء وله ما  يف املولود له ما للرجل،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،فعن الكليين

 ،فمن أيهما استدر : قالً،خرج منهما مجيعا فإن :قيل ،من أيهما سبق :) عليه السالم( قال ً،مجيعا

  .)١(فمن أبعدمها : قالً، استدرا مجيعا:قيل

 للرجل وله ما  املولود يولد له ما: قلت له: قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن هشام بن سامل

 فإن ،خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث فإن ،يورث من حيث يبول من حيث سبق بوله : قال،للنساء

  .)٢(كانا سواء ورث مرياث الرجل ومرياث النساء

 )عليه السالم(علي بن أيب طالب ن إ :) السالمماعليه(عن أبيه  ،عن جعفر ،وعن أيب البخرتي

 ،يهما سبقأفمن  ً فلو بال منهما مجيعا،يورث من حيث يبول أنه  الذي خيلق له ذكر وفرجى يف اخلنثىقض

  .)٣( ميوت فنصف مرياث املرأه ونصف مرياث الرجلمل يبل من واحد منهما حىتفإن 

وكذلك  ، مبالهى يرث ويورث علىاخلنث :�م قالواإ ،) السالمعليه(عنهم  ،سالموعن دعائم اإل

خرج البول من الفرج كانت  فإن ،للرجل وعليه ما عليهم  له ماًبال من ذكره كان رجال فإن ،هأحكاميكون 

 ، فحكم حبكمهًال الذي يسبق منه البول أو إىلًبال منهما معا نظر فإن ،للنساء وعليها ما عليهن  هلا ماامرأة

  . احلديث)٤(ًسبق منهما معان فإ

                                                          

  .٥ ح١٥٧ ص٧ج:  الفروع،٤ ح١ الباب ٥٧٢ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٢ ح١٥٧ ص٧ج:  الفروع،٦ ح٢ الباب ٥٧٤ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٦٧ص: سناد قرب اإل،٦ ح٢ الباب ٥٧٧ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٣ ح١ الباب ١٦٩ ص٣ج: مستدرك الوسائل)٤(



  .)١(ًبال منهما مجيعا ورث بأيهما سبق إذا ىيف اخلنث :قالنه إ ،)عليه السالم(وعن أمري املؤمنني 

 ،ورثوه من أول ما يبول منه : فقالىيت خبنثأ )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا ن إ :روي ،وعن الغوايل

  .)٢(خرج منهما فباالنقطاعفإن 

 معليه(عن أمري املؤمنني  ،عن آبائه ،عن أبيه ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،عائموعن الد

ًخرجا مجيعا معا  فإن ، أيهما سبق البول منه إىلًبال منهما مجيعا نظرن إ ىيف اخلنث :قالنه إ ،)السالم ً

  .)٣(ورث نصف مرياث الرجل ونصف مرياث املرأة

تته أ إذ ًشرحيا القاضي بينما هو يف جملس القضاءن إ :ريه ـ قالوعن حممد بن قيس ـ كما يف الفقيه وغ

  . أنت: قالت، ومن خصمك: فقال هلا،يم أيها القاضي اقض بيين وبني خص:ة فقالتأامر

وقلت  ، وال أعلم ما يف نفسك: مثل،مسألة يرتبط جوا�ا بكا حيث إ� أي أنت طريف من :أقول(

  .)مهاوغري ،يل اواطبخ

 ،للنساء للرجال وما يل مان إ : فقالت،ظالمتك  وما:فقال هلا ،فدخلت ،فرجوا هلاأ ف،افرجوا هلأ :قال

   ى يقضي عل)عليه السالم(املؤمنني  أمري فإن :قال شريح

                                                          

  .٤ ح٣٥٤ ص٩ج: ب التهذي،٢ ح٢٢ الباب ٥٧٥ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٧ ح١ الباب ١٦٩ ص٣ج: كاملستدر)٢(

  .٨ ح١ الباب ١٦٩ ص٣ج: املستدرك)٣(



ًين أبول منهما مجيعا ويسكنان معاإ ف:قالت ،املبال  ،عجب من هذاأمسعت ب  واهللا ما:قال شريح ،ً

وجامعت جارييت  ، جامعين زوجي فولدت منه:؟ قالت وما هو:لقا ، أخربك مبا هو أعجب من هذه:قالت

 )عليه السالم(املؤمنني   أمري إىلمث جاء ً، متعجباخرى األى يديه علىحدإفضرب شريح  ،فولدت مين

 ،من زوجك : هلا)عليه السالم(فقال  ، هو كما ذكر: فقالت،فسأهلا عن ذلك ،فقص عليه قصة املرأة

 )عليه السالم( فسأله ، نعم هي زوجيت: قال،أتعرف هذه املرأة :فقال ،فدعاهليه إ فبعث ، فالن:قالت

حيث تقدم عليها  ،سد من راكب األؤنت أجرأل : له)عليه السالم(فقال  ، هو كذلك: فقال،عما قالت

ال آمن املؤمنني  أمري  يا:فقال زوجها ، مع امرأة تعد أضالعهاًادخلها بيتأقنرب  يا :مث قال ،�ذه احلال

 وكان من صاحلي أهل نار اخلصييّعلي بد :)عليه السالم( فقال علي ،من عليها امرأةئتأ وال ً،عليها رجال

 ،ًمئزرا وعد أضالعها تشد أن وأمرها ،ًدينار أدخلها بيتا وعرها من ثيا�ا  يا:فقال له ،وكان يثق به ،الكوفة

عليه (ها علي بفألس ،ومثانية يف اليسار ،ليمنيتسعة يف ا ،فكان أضالعها سبعة عشر ،ففعل دينار ذلك

 ،املؤمنني أمري  يا:فقال زوجها ،وأحلقه بالرجال  عليه الرداءىقلنسوة والنعلني وألقل ثياب الرجال وا)السالم

 خلق اهللا تبارك وتعاىلن إ ،ين حكمت عليها حبكم اهللاإ : فقال،ابنة عمي وقد ولدت مين تلحقها بالرجال

  .)١(ضالع النساء متامأوأضالع الرجال تنقص و ،ىقصيسر األدم األآحواء من ضلع 

 ويف بعض الروايات تكذيب خلق ،ضالعالرجل واملرأة متساويا األ أن  املعروف يف احلال احلاضر:أقول

  )عليه السالم(مام فلعل اإل ،املرأة من ضلع الرجل

                                                          

  .٤ ح٢٣٨ ص٤ج:  الفقيه،٥ ح٢ الباب ٥٧٦ ص١٧ج: الوسائل)١(



وقد قال  ،لزام وحنوها باب قاعدة اإل عندهم منًكان مقبوال ألنه لكنه أظهر ذلك ،مرعلم حقيقة األ

يعلم ) عليه السالم(املعصوم  أن ومرادهم �ذه اجلملة ، قضية يف واقعةعضال األّ احلكم بعد:يف الوسائل

ميكن  فال ،وغريه  قدر عقوهلمىلع اسنكلم الن أن مرناأ :لكنه يأيت به بصورة يقبله الناس من باب ،الواقع

  . كلية يف كل مورد يشبه تلك الواقعةدة مثل ذلك كقاع إىلاالستناد

  

  ))المشكلغير الخنثى ((

  :األولفالقسم  ،ومشكل  غري مشكلى الفقهاء قسموا اخلنث:فنقول ،ذا عرفت ذلكإ

 حكم به ، باللحية واحلمل وما أشبه من غري معارضىنث آذكر أو أنه أمكن استعالم حالهن إ :)أ

  .كما تقدم

حلق أبال من أحد فرجيه  فإن ،أو كانت معارضة كاحليض واللحيةمل تكن تلك العالمات  وإن :)ب

 يف املسألة يوقد ادع ،كروايات داود وابن بكري وطلحة وغريها ،فيضة اليت تقدمتللروايات املست ،بذلك

  .مجاعاإل

ً بال من الذكر أوال فإن ،يسبق من أيهما فيلحق بالسابق هنأ و،اعترب ابتداء بوله ،بال منهما وإن :)ج

 يضاحبل عن التحرير واإل ،وهذا هو املشهور شهرة عظيمة ،ىنثأ فهو ًبال من الفرج أوال وإن ،هو ذكرف

سحاق والكايف إويدل عليه ما تقدم من روايات هشام و،  عليهمجاعوشرح الشرائع للصيمري وغريهم اإل

  .وغريهم

يعترب بعد أصل البول والصدوق حيث مل  ،بول وزرقهلحيث اعترب تسلسل ا ،ًخالفا لظاهر العماين

واملقنعة والديلمي حيث اعتربا القطع  ، دون شيء آخركثرغلب واأل األ إىلوالسيد حيث رجع بعده ً،شيئا

  .ًأخريا دون غريه

   ، عبارا�م املنقولة يف املختلف إىلًنقل كل ذلك املستند استنادا وقد



  .قوال وردهاوجه هذه األ فال داعي لتفصيل الكالم يف األول القول ىدلة علاأل حيث إنو

كان السبق من هذه مرة ومن  إذا بل وكذا ،ّدر البول منهما دفعة بأن مل يكن سبق وحلوق وإن :)د

ويف  ،بل عن احللي نفي اخلالف فيه ً،ينقطع أخريا  ماى علاإلرثفاملشهور شهرة عظيمة  ،أخرىذاك 

  .همؤ عليه من مجاعة تقدم أمسامجاعاجلواهر نقل اإل

 إذ ً، الذي ينقطع أخرياو وهً، أبعدمها زمانا معىنى علأبعدمها: )عليه السالم(عليه بقوله استدلوا 

  ً.بعد هو الذي ينقطع أخرياتساويهما يف االبتداء يوجب كون األ

خرج منهما فإن  : يف رواية الغوايل)صلى اهللا عليه وآله( ما تقدم من قوله ًأيضاكما يدل عليه 

   .)١(فباالنقطاع

  .ًبدرا منهما فمما انقطع أخريافإن  :خرىروايته األويف 

حيكم  أنه )عليه السالم( ى قض: قال،هكذا حيث نقل رواية شريح ، ذلك إىلملاعإويف رواية الدعائم 

وينقطعان يف  ،وقت واحد يف  جييئان، قالت ليس منهما شيء يسبق صاحبه،حبكم أيهما بدر منه البول

  .)٢(وقت واحد

ًين أبول �ما مجيعا ويسكنان معاإ ف: قالت،لقصة شريح ،دايةويف رواية اهل ً
)٣(.  

ى يف داللته عل إذ ، االستدالل مبثل االنبعاث الوارد يف الصحيح املتقدم إىلحاجة ال أنه وبذلك يظهر

  ً.االنقطاع أخريا ،رسله فانبعثأ بعثه كمنعه :استدل له مبا عن القاموس وإن ،االنقطاع خفاء

  حيث مل  ،ًخالفا جلماعة

                                                          

  .٧ ح١١ الباب ١٦٩ ص٣ج: املستدرك)١(

  .١ ح٢ الباب ١٦٩ ص٣ج: املستدرك)٢(

  .٥ ح٢ الباب ٥٧٦ ص١٧ج: الوسائل)٣(



كاملعاين  ً،أيضاأو بدون اعتبار السبق  ،سكايف ووالد الصدوق كاإل،يعتربوه مع اعتبارهم السبق

 ىفيصري حينئذ من اخلنث ،ً اعتباره أصالى لعدم دليل عل: قال،أقوىوجعله املستند  ،والصدوق والسيد

 األولهذا كله يف القسم  ،ى املدعمجاععرفت من وجود النص املؤيد بالشهرة احملققة واإل  ما: وفيه،املشكل

  . غري مشكلىوهو ما اعتربوه خنث

  

  ))الخنثى المشكل((

 فقد اختلفوا يف حكمه ، مما ليس فيه العالمات السابقهً وهو ما اعتربوه مشكال:وأما القسم الثاين

   : أقوالىعل

بل عن  ،قواه نهإ يضاحوعن اإل ،مجاعًمدعيا عليه اإل ،كما عن الشيخ يف اخلالف ، القرعة:)أ

  .اليوسفي حكايته عن العجلي ومجاعة من معاصريه

مر بالقرعة يف توريث من ليس له وباملناط يف األ ،القرعة لكل أمر مشتبه أن ورد من واستدلوا له مبا

ال فلم إو ،خبارهم أراد هذه األأخبار الفرقة وإمجاع  إىلولعل الشيخ حيث نسبه ،فرج الرجال وال النساء

  . خاصة يف املقامرأخبانظفر ب

  .ماتت ومل يستعلم حاهلا إذا البد منهاأنه  يف ةويف كشف اللثام ال شبه

  . بل جعل احلل غري ذلك، كثر�اى القرعة عل إىلالروايات مل توصل النوبةن إ :ويرد عليه

مات قبل استعالم حاله  ني لواإلرثالروايات جعلت له نصفي ن إ :يف كشف اللثام  ماىويرد عل

  .ف الوسائل كما تقدم ويأيتمبختل

 وهو خمتار املفيد يف ،ىنثأًتساويا عددا ف وإن ،اختلف أحد اجلانبني فذكر فإن  أضالعهّيعدنه إ :)ب

  .مجاع عليه اإلاألول الثالثة ىوادع ،سكايفواإل ،السرائر يف واحللي ،االنتصار يف والسيد ،عالماأل

  .ضالع عالمة للذكراألاختالف  أن ى دلت علواستدلوا لذلك جبملة من الروايات املتقدمة اليت



 ولعله لذا ، ملا عرفت من عدم مطابقتها للواقع كما تقدم، ال ميكن العمل �اخبارهذه األن إ :وفيه

  . االختالف بني نفس هذه الروايات إىلضافة باإل،ضالع األّ مل يصح عندي خرب عد:قال العماين

  . مل نتحققهاعمج واإلةالرواية ضعيفن إ :وقال الشرائع

  .يف جوابيه  ماىخيف  لكن ال،نيشكالوقد حاول اجلواهر اجلواب عن كال اإل

ار اخلصي لعد أضالعه ن دي)عليه السالم(رسال علي إ ىبعض تلك الروايات اشتملت عل أن كما

  .لدعائمار واملرأتني كما يف انرسال الديإويف بعضها  ،رسال امرأتني كما يف البحارإويف بعضها  ،كما تقدم

 ّالإو ً،مام حمرمارسل اإلأأمكن ن إ ألنه ،ضالعهأ ى من جهة التعرف علإشكالال  أنه الظاهر ،نعم

  .هم واملهمبني األ مر لدوران األ،ظهر اخلالف وإن جاز الإو ، فعلةن أمكن االستعالم باملرآإف

له يف املسائل اليت أ بن أكثم سحيىين إ :)عليه السالم( بن حممد أخي أيب احلسن الثالث ىفعن موس

 ،بال إذا ليهإ من ينظر  من املبالىتورث اخلنث :)عليه السالم(وقول علي  ،ىخربين عن اخلنثأ ، عنهاهلأس

 وقد ًأو يكون رجال ،ليها الرجالإوقد نظر  يكون امرأة أن ىعس أنه مع ،ال تقبل  نفسه إىلوشهادة اجلار

 )عليه السالم(أما قول علي  :)عليه السالم(بو احلسن الثالث أ فأجاب ،حيل وهذا مما ال ،ليه النساءإنظر 

 ىتقوم اخلنثًآة وينظر قوم عدول يأخذ كل واحد منه مر ،فهو كما قال ،يورث من املبالنه إ ىيف اخلنث

  .)١(فيحكمون عليه ً،فريون شبحا ،فينظرون يف املرايا ،خلفهم عريانه

                                                          

  .١ ح١٥٨ ص٧ج:  الفروع،١ ح٣ الباب ٥٧٨ ص١٧ج: الوسائل)١(



  أمر أمري، الشخص ما أدعاه من الفرجنيىملا ادع  أنه بعض أهل النقلىرو :رشاد املفيدإوعن 

ًحيضرا بيتا خاليا أن  عدلني من املسلمني)عليه السالم(املؤمنني  مها مقابلة لفرج احدإ وأمر بنصبة مرآتني ،ً

يراه   حيث الة وأمر الشخص بالكشف عن عورته يف مقابلة املرآ،خرىة األأ مقابلة للمرخرىالشخص واأل

دعاه الشخص من افلما حتقق العدالن صحة ما  ، املقابلة هلماةعدلني بالنظر يف املرآمر الأو ،العدالن

وجعل  ،وألقاه ومل يعمل به فلما أحلقه بالرجال أمهل قوله يف ادعاء احلمل ،ضالعهأ ّالفرجني اعترب حاله بعد

  .)١(وأحلقه به محل اجلارية منه

  .اصيف االختص) رمحه اهللا(وقريب منهما رواية املفيد 

 ،كما عن الصدوقني واملفيد يف املقنعة ، نصف مرياث الرجل ونصف مرياث االمرأةى يعط:)ج

ونسبه مجلة من  ، املتأخرينأكثر زهرة ومحزة و والديلمي والقاضي وابين،جياز واملبسوطواإل والشيخ يف النهاية

  .شهر األ إىلالفقهاء

  .تقدمت بعضها ،واستدلوا له جبملة من الروايات

ن إ ىيف اخلنث : قال)عليهم السالم(عن علي  ،عن آبائه ،عن أبيه ،عبد اهللاعن أيب  ،لدعائموعن ا

ًخرجا مجيعا معا ورث نصف مرياث الرجل ونصف  فإن ، أيهما سبق البول منه إىلًبال منهما مجيعا نظر ً

  .)٢(مرياث املرأة

فال ميكن قياس حال حياته  ،ذلك حال مات كما يف بعض الروايات املتقدمة أن وفيه ما تقدم من

  .ال ميكن االستعالم  ما إىل النصرافه،أمكن االستعالم استعلمن إ بل وبعد املوت ،به

                                                          

  .٢ ح٣ الباب ٥٧٩ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٢ ح٢ الباب ١٦٩ ص٣ج: املستدرك)٢(



مل يعلم  إذا والثالث ،أضالعه قبل موته  علم عدد إذا  باختيار القول الثاين، وعن بعض التفصيل:)د

  . بني الدليلنيه وذلك جلمع،ذلك

 ومل يكن ،األولمل حتكم العالئم السابقة املذكورة يف القسم  إذا فسه ما خيتار لنقرباأل أن وقد عرفت

ّ إال أن ،كانت املسألة كموضوعها مشكلة كما قاله املستند وإن ،ال فنصف املرياثنيإو ،مات بدون استعالم

  .وقد سبق ترجيح الثاين ،وهي كما ذكرنا بني القرعة وبني االختيار ، البد �اىالفتو

  .هأحكامالكالم يف  ألن ، للمسألةًما فليس حال بنصفهاإلرثأما 

  .قضية يف واقعة أنه ضالع فقد عرفت األّوأما عد

  .واهللا سبحانه العامل ، فيهشكالوأما القرعة فقد تقدم وجه اإل



  

  ))من أحكام إرث الخنثى((

 فإن ،عة يقرع القرى فعلأكثركانوا  وإن ،أخذ املال( ى اخلنث)انفردن إ( : قال يف الشرائع:) ٨مسألة (

 ّوكذا يعترب لو قيل بعد ،نثينيًناثا فللذكر مثل حظ األإكان بعضهم  وإن ،ءفاملال سوا ًناثاإأو  ًكانوا ذكورا

 لتساويهم ةكانوا مائ وإن ،يكونون سواء يف احلال (عطاء نصف النصيبنيإ أي ) ما اخرتناهىضالع وعلاأل

  .ى انته)يف االسحقاق

 وإن ،فاملال بينهم سواءً  واحداًاختاروا كلهم شكال فإن ، حسب اختيارهممر ما قربناه يكون األىوعل

 إذا  ـى اخلنثيعطأ مات الزوج تفق مثل قصة شريح ومل يعلم حىتا وإن ،فلكل ما اختاره اختاروا باالختالف

اعدة فق ،واحتماله عدم الزوجية أصال ،زوجة أ�ا  الحتماله،الزوجة إرث  ـ نصفًأيضا مات مل يستعلم حىت

  .اإلرثالعدل تقتضي نصف 

  . نصف مرياث الزوجىيعط ،غري معلوم احلال  قد مات قبلهىمات الزوج وكان اخلنث إذا وكذا

 أنه مل يعلم إذا وكذا، ىنثأ أو ىامليث خنث أن  مل يعلموإذا ، كان الزوجان خنثيني ومات أحدمهاوإذا

كان للميت املردد نصف سهمي الذكر  ، كان له نصف املرياثنيىكان خنث إذا  حيث، أو ذكرىخنث

 كان ، ثالثة أرباعى نصف دينار واخلنثىنثالولد دينار واأل أن إرث  فرضفإذا ،ى واخلنثىنثأو األ ،ىواخلنث

وللمردد بني الثالثة  ،رباعأ نصف مخسة ى واخلنثىنثوبني األ ، نصف سبعة أرباعىللمردد بني الذكر واخلنث

  .رباعأثلث تسعة 

ً زوجا أو زوجةىلو كان اخلنثنه إ :حكي عن مبسوطه يخ يف ماولعل قول الش كان له نصف مرياث  ،ً

 أن  من: ما ذكره اجلواهر بقولهىل إال ، ما ذكرناه من قاعدة العدل إىل نظر،الزوج ونصف مرياث الزوجة

  مرجعه ما ذكرناه من 



  ً.ماأًجواز كو�ا أبا و

الواحد منهما رجل  أن ى علىتزوج خبنث إذا ىثاخلن أن عن القاضي كما يظهر وجه النظر يف ما

مات أحدمها قبل بيان أمرمها مل  فإن ،يتبني أن ى أوقف النكاح عل،يتبني أحدمها أن امرأة من قبلاآلخر و

  .يتوارثا

خيالف  وال ،نوثتهماأ جلواز فساد النكاح بذكور�ما أو ،هو كذلك( : قولهىًقال يف اجلواهر تعليقا عل

  .ى انته) االحتمالني من وجود ولد بينهما ما يعلم به انتفاءىن املبسوط بعد تنزيله علهذا ما مسعته م

رفاه طمجايل الذي طراف العلم اإلأ جيعل املسألة من ًوعدمه كال، ً كالاإلرثاحتمال ن إ :وفيه

ه س نف إىل متعددة بالنسبةًمااأو ليس بأحدمها له أحك حد الزوجنيأ نساناإل أن كل طرف من إذ ،منجزان

  ً.كما تقدم مثله مكررا ،مجايل يف املاليات يوجب التوسطوالعلم اإلمعه،  الناس  إىلوبالنسبة ،مع الناس

أن )  أي يف كالم املبسوط املتقدم)وقد حيتمل كون مراد الشيخ( : ما ذكرناه أشار اجلواهر بقولهىلإو

أو فرض هلا صورة  ، صحة ذلك هلاى علًبناء ،أو زوجة لرجل كذلك ،ًكانت زوجا المرأة معلومة إذا ىاخلنث

 ،ويف الثاين نصف مرياث زوجة ، نصف مرياث زوجاألولكان مرياثها يف  ، وجه تستحق املرياثىتصح عل

 ى فرياعً،تستحق شيئا واحتمال العكس فال ،نوثة يف الثاين فتستحقه واألاألولالحتمال الذكورة يف 

 أنه حنو املال املشتبه بني شخصني يدعي كل منهما ،النصف حصتها وهو ى املرياث علىوتعط ،االحتماالن

  .ى انته) فيقسم بينهما نصفني،له

  .اهللا العاملو ،ن كان يف كالمه نوع تأملإو

  مل  إذا أما ،مر واضحفاأل ،ضالع األّأو بعد ،قلنا بالقرعةإذا ه مث إن



ًأو قلنا بنصف النصيبني حيا وميتا ، ملوت وحنوهّميكن العد احلكم  ه أن كما استظهرناً،نا به ميتاأو قل ،ً

أوضحه املسالك مبا نلخصه  وقد ،نصف النصيبني طريقني فقد ذكر الشرائع يف كيفية حتصيل ،بعد املوت

   :بقوله

 ةأربعكان له ن اب ى اخلنثمع اجتمع فإذا ،ىنثأ نصف مرياث ذكر ونصف مرياث ييعط أن :مهااحدإ(

 الفريضة األول يفف ،ولو اجتمعا معه فكذلك ،وله ثالثة ا سهمانعه بنت فلهمولو كان  ، ثالثةىوللخنث

  .ويف الثالث من تسعة ،ويف الثاين من مخسة ،من سبعة

 ، نصف النصيبنيىويعط ،ويقسم الفريضة مرتني ،ىنثأ أخرىو ً، مرة ذكراىيفرض اخلنث أن ويف الثاين

ً كان الوارث ذكرا وذكرا كان لكل واحد ستةفإذا  ،ةأربع ىنثولأل ،كان للذكر مثانية ،ىنثأًرا و كان ذكوإذا ،ً

 :قال ،)ة ونصف جمموعها مخسةأربع فله ىنثأومرة  ،ً مرة ذكرا فله ستةىنفرض اخلنث ،ىذكر وخنثه حيث إنو

 الثاين ى وعل،سباعهاأة أربع وللذكر ، ثالثة أسباع الرتكةاألول ى علىللخنث ألن ،األولريق خيالف وهذا الط(

  .) عشرسباعها بسبع واحد من اثينأالثة ينقص نصيبه عن ث

 طريقة لعلها أسهل يف كيفية  إىلنلمع هنا ، وحيث ذكر الشارحان وغريمها تفصيل املسألة:أقول

  .ه املتناسبةربعوهي طريقة األ ،نصبةحتصيل التفاوت بني الطريقني يف األ

ان املال سبعة كم يكون  كفإذا ، مخسةىوللخنث  عشر كان للذكر سبعةكان املال اثين إذا :فيقال

يعطي النتيجة انثنني ) األولالطرف ( عشر  اثينى حاصل ضرب الوسطني وتقسيم احلاصل عل،ىللخنث

  . عشر جزء من واحدوهو أقل من ثالثة جبزء من اثين ، عشرحد عشر من اثينأو

    كان املال اثينفإذا ، ثالثةىكان للخنث كان املال سبعة إذا :مث نقول



مخسة ) األولالطرف ( سبعة ىوتقسيم احلاصل عل ، حاصل ضرب الوسطني،ى للخنثعشر كم يكون

  . مخسةىنثة لألأربعو ،بينما كان نصفي ستة للذكر ،وسبع

وسائر صور املسألة يف  ،ىاخلنثو ىنثوالذكر واأل ،ىنث مع األى هذا يقاس صورة اجتماع اخلنثىوعل

  .خوال وغريهمعمام واأل واألخوةاإل

   :ة املتناسبةعأربوهذه صورة 

كان  إذا ىيكون للخنث فما ، مخسةى كان للخنث،ىوالورثة ذكر وخنث عشر،  لو كان املال اثين:فنقول

 كان املال اثين إذا ى فماذا يكون للخنث،يف الفرض  ثالثةى ونقول لو كان سبعة كان للخنث،املال سبعة

  .عشر

 يف رواية )عليه السالم(لقوله  ،ق الثاينالطريق املوافق للمستفاد من الروايات الطري أن والظاهر

  .)١(ونصف عقل الرجل مات ومل يبل فنصف عقل املرأةفإن  :سحاقإ

 ميوت فنصف مرياث مل يبل من واحد منهما حىتفإن  :يب البخرتيأ يف خرب )عليه السالم(وقوله 

  .)٢(ونصف مرياث الرجل املرأة

ًخرجا مجيعا معا ورث نصف مرياث الرجل ونصف  فإن : يف رواية الدعائم)عليه السالم(وقوله  ً

  .)٣(مرياث املرأة

  . غري ذلكإىل

ًجيعل ذكرا تارة أنه ال ، نصف مرياثهماىللخنث أن اياتون الظاهر من هذه الرإف   .أخرى ىنثأ وً

  وهو الذي رجحه  ،ظهر بينهم هو الطريق الثاين واأل:قال يف املسالك

                                                          

  .٤ ح٣٥٤ ص٩ج:  التهذيب،٢ ح٢ الباب ٥٧٥ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٦٧ص: سناد قرب اإل،٦ ح٣ الباب ٥٧٧ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح٢ الباب ١٦٩ ص٣ج: املستدرك)٣(



  .هر منه هناظ وي، يف املبسوطواختاره الشيخ ،املصنف يف النافع

  .واختاره الشيخ يف النهاية ،األول اختياره :ويف الشرائع

  :ة طرقأربع :)أي معرفة نصف النصيبني( وقال يف القواعد يف كيفية معرفته :أقول

  .أخرى هذا مرة ىوعل ، هذا مرةىولعل املسألة عل ،ىنثأًجيعل مرة ذكرا ومرة  أن :األول

  . سهم بنت ونصف بنتىنثجتعل للخ أن :الثاين

 للذكر اخلمسان ىكمسألة البنت واالبن واخلنث ، بعد اليقنييفيما بق ىتورثه بالدعو أن :الثالث

 ،ةأربعنوثته املسألة من أ ىوعل ،لة من مخسةأ املسى ذكورة اخلنثىفعل ،وللبنت اخلمس بيقني ،بيقني

هي و وللبنت اخلمس بيقني ، عشرةييدعفللذكر مثانية بيقني وهو  ،عشروناآلخر ومضروب أحدمها يف 

فاملختلف فيه ستة والباقي من  ،سنيُ مخي وهي تدعههو مخسو بيقني أربع ىوللخنث ، مخسهأربع يتدع

والذكر  ، نصف الثالثةىنعطيها نصفها فنعطي اخلنث أن  بأمجعها ونريدىغري تدعيها اخلنث العشرين ثالثة ال

  . نصف الواحدىنثواأل ،نصف االثنني

 ى، تقدير ذكورية اخلنثى الوارث علىفيقسم أحد النصفني عل ،تقسم الرتكة نصفني أن :رابعال

نثيني يكون أ ذكر وىين علرفتقسم نصف العش ،نوثية كاملسألة بعينها تقدير األىعليهم علاآلخر والنصف 

 ىنثأن و ذكريىعلاآلخر وتقسم نصف العشرين  ، وللذكر مخسةىنث وكذا لأل، هنا اثنان ونصفىللخنث

   لكل واحد ى اثنان فيعطىنثولإل ،وكذا للذكر ،ةأربع ىيكون للخنث



  . بتصرفى انته،اآلخرنصف حصته من هذا النصف حصته من النصف 

وتفصيل الكالم يف  ، سهم نص ذكر وربعهىجيعل للخنث أن وهو ،ميكن طريق خامس أنه ىخيف وال

  .ت كمفتاح الكرامة وغريه املفصال إىلومواضع االختالف فيها موكول هذه الطرق

  .ة مذكور يف املبسوط وغريهربعهذه الطرق األن إ :ويف كشف اللثام

ا حيث إ�و ،اثر مع سائر الوىًالفاضلني وشراحهما وغريهم ذكروا صورا ملسألة اجتماع اخلنث مث إن

  . التعرض هلا إىلحاجة معلومة مما سبق ال

خوال واأل ،األم من خوة كاإل،اإلرثثاه يف أن عن يفرق ذكره  يف ضمن من الىكان اخلنث إذا نعم

  ً.الكل يأخذون متساويا ألن ،ى كلفة أمر اخلنث إىلواخلاالت مل حيتج

 ،ت رواية شريح يف املرأة اليت ولدت وأولدى فنأيت عل،جداد واألباءكان اآل إذا حال ما  ومنه يعلم

  .شبه ذلكأعمة أو ما  عم أوجدة أو  م أوأأب أو جد أو  أنه ىعل مرفالالزم مالحظة األ

 كو�ما منمانع  وال ، ولد زوجته هو أب إىلوبالنسبة ،مأ ولدها من زوجها هي  إىل بالنسبةًفمثال

  .ميواألاأليب ويين وب األ إىلضافةباإل ،فهو قسم رابع ،إخوة

حال تكشف عن  الوالدة ال ألن ، بعدىثجداد خنا واألباءوجه قول الشرائع يف كون اآل ومنه يعلم

  . ما روي عن شريح يف املرأة اليت ولدت وأولدتى عليبىنّ إال أن ىاخلنث

لوجود ذلك  ،أولدت أ�ا فيهاإمنا و ،ليس يف الرواية ذلك أنه كما يعلم وجه النظر ملا يف املسالك من

  يف رواية التهذيب وغريها 



  . ما يف الوسائل واملستدركىعل

هي  إذ ،خوةة بني الولد منها والولد ممن أولد�ا باإلبيشكل النس هذه الرواية ىعلن إ :وملا يف اجلواهر

من أين هذا  إذ ،وهو منفي هنا ، احتاد أحدمها بينهماخوةضافة اإلإويشرتط يف  ،خر أب لآل،حدمهاأم أل

  ً.يصلح مقيدا ومثله ال ،التعارفّ إال الشرط

  .ًما حصتهاأ و،تهًوأبا يأخذ حص ،ىنثًفهو ولدا يأخذ حصته نصفي الذكر واأل وعليه

ًوأخا نصف  ، يأخذ نصف احلصتني،ولدأ نفسه يف فرجه ففرغ مينأًما بأن أً مكان كونه أباإولو فرض 

  .جدة حصة أحدمها ًوجدا أو ،ختواألخ احلصتني لأل

 أو خالة فله حصة ًأما خاال ،ًوعما أو عمة نصف احلصتني ، جدة يأخذ حصتهماوًولو كان جدا أ

  .اإلرثويان يف �ما يتسا أل،واحدة

  .أما املعتق وضامن اجلريرة فال فرق

ًوقد تقدم مسألة كونه زوجا أو زوجة ً.  

  .خذ كل منهما نصف احلبوةأ كرب كان هو أو غريه الولد األوإذا

  .للجميعإرث اآلخر والنصف  ، احلبوةف أخذ نص، وبعده بنتكرب األىكان اخلنث إذا أما

  .يةاألولدلة واأللك لقاعدة العدل كل ذ ،رضذا كان زوجة مل ترث من األإو

ً أو جلعل أنفسهما رجال ،امرأةاآلخر أحدمها رجل و أن ما لوضوحإ ،وج اخلنثينيازت تقدير ىعله مث إن

 أدلة طالقإل ،اآلخر جيوز هلما ممارسة طريف اجلماع مع ،مل نستبعد من كون االختيار بيدمها  ماىمرأة علاو

  .توجب االنصراف وندرة هذا الفرد ال ،اآلخرأحدمها ب استمتاع الزوجني



 قاعدة العدل حجبهما نصف ىفمقتض ،نوثةرة واألو مما احتمل فيهما الذكإخوة كان خنثيان وإذا

  . فتأمل،كو�ما كذلك وعدم ،حيث حيتمل كو�ما ذكرين ،السدس بينهما ألن ،لألباألم السدس عن 

وله  ، احلد بالشبهةئ ارتد مل يقتل لدرإذاف ،القصاص والديات وومما تقدم يعلم احلكم يف احلدود

  . غري ذلك إىل،نصفي الدية يف با�ا



  

  ))إرث فاقد العضوين((

 سهم ى يكتب عل،وال النساء يورث بالقرعة من ليس له فرج الرجال( : قال يف الشرائع:)٩مسألة (

  .) فما خرج عمل عليه، ويستخرج بعد الدعاء،مة اهللاأ آخر ىوعل ،عبد اهللا

له دبر وله مكان   أو،ه منهؤ بأن يكون له خمرج واحد كالطري خيرج خر، أما املوضوع فيمكن:أقول

ثار الرجال  آوأ ،ظهرت عليه آثار النساء كالثدي وما أشبه فإن ،أو ما أشبه ذلك أو ثقبة القبل ربوة

وهذا هو املشهور بني  ،ال كان ا�ال للقرعةإو ،إشكالأيهما فال  أنه ًلحية والصوت اخلشن مما عني عرفاالك

  . عليهمجاعبل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح اإل ، شهرة عظيمةصحاباأل

 البول فهو ىكان ينح وإن ،ىنثأفهو   مبالهىكان البول علن إ ، اجلنيد ومحزة فاعتربا البولًخالفا البين

  .يف مفتاح الكرامة كذا .أحوط وأوىل األولوجعل القول  ،ليه الشيخ يف االستبصارإومال  ،ذكر

عن مولد  )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا : قال،فقد استدلوا لذلك بصحيح الفضيل ،أما املشهور

 ىوعل ،عبد اهللا سهم ى يكتب عل،أو املقرع ماميقرع عليه اإل : قال،له ما للنساء وال ليس له ما للرجال

نت حتكم بني أنت عامل الغيب والشهادة أّ إال لهإ ال نت اهللاأم  الله:مام أو املقرعمث يقول اإل ،سهم أمة اهللا

مث تطرح السهام  ،كيف يورث ما فرضت له يف الكتاب ، بني لنا أمر هذا املولد،فيما كانوا خيتلفون عبادك

  .)١( ما خرج ورث عليهى مث جتال السهام عل،يف سهام مبهمة

  ل عن ئ س: قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،ناأصحابعن بعض  ،وعن ثعلبة بن ميمون

                                                          

  .٢ ح١٥٨ ص٧ج: لفروع ا،٢ ح٤ الباب ٥٨٠ ص١٧ج: الوسائل)١(



مام وجيلس عنده ناس من جيلس اإل : قال،دبر كيف يورث الإ ليس له ىنثأمولود ليس بذكر وال 

فأي  ،ىنثأو مرياث األ  مرياث الذكرى أي مرياث يورث على فيدعو اهللا وجتال السهام عليه عل،املسلمني

يقول اهللا  ،ية أعدل من قضية جتال عليه السهاموأي قض :)عليه السالم(مث قال  ،ذلك خرج عليه ورثه

 ،وله أصل يف كتاب اهللاّ إال خيتلف فيه اثنان مرأ ما من : وقال،)١(فساهم فكان من املدحضني :تعاىل

  .)٢(تبلغه عقول الرجال ولكن ال

  .)٣( قريب منه)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وعن ابن مسكان

  .)٤( كذلكيوعن الدعائم والرضو

 يف مولود ،) السالممعليه( عنهم ،ناأصحاب عن بعض ،رواه ابن بكري فهو ما ،اآلخرأما دليل القول 

ن إ :)عليه السالم( فقال ،ي مرياث يورثأ ىثقب خيرج منه البول علّ إال ،ليس له ما للرجال وال ما للنساء

  .)٥(ىنثمرياث األينحين بوله ورث  كان ال وإن ،بال ينحين بوله ورث مرياث الذكر إذا كان

 ،ينتظر به احللم :يف جواب مسائل ملك الروم اليت سأل عنها معاوية ،)عليه السالم(وعن احلسن 

أصاب احلائط  فإن ، احلائطىال قيل له يبول علإو ، خرجت حليتهًكان رجال وإن ،ن ثدياهااكان امرأة بفإن 

  .)٦(مرأةانكص كما ينكص بول البعري فهي  وإن ،بوله فهو رجل

   إذا  ماىمكان تنزيلهما علإ املرسالن مل نتحققهما مع :قال يف اجلواهر

                                                          

  .١٤١ية اآل: سورة الصافات)١(

  .٣ ح١٥٨٨ ص٧ج:  الفروع،٣ ح٤ الباب ٥٨٠ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .١٠ ح٣٥٧ ص٧ج:  التهذيب،٤ ح٤ الباب ٥٨١ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٢ و١ ح٤ الباب ١٧٠ ص٣ج: املستدرك)٤(

  .٧ ح٣٥٧ ص٧ج:  التهذيب،٥ ح٤ الباب ٥٨١ ص١٧ج: الوسائل)٥(

  . ط قم٣٣ ح٤٤١ص:  واخلصال، ط األعلمي بريوت١٦٥ص: ف العقولحت)٦(



كما هو  ،حمل القرعة غري املميز أن قد عرفت إذ ،أنينة بتشخيص حاله بذلكأمكن حصول الطم

   . يف االستبصاريوصريح احملك ،ىظاهر النص والفتو

 فإذا ،ىنثأذكر أو  أنه  طريق يعلم بهمل يكن هناك إذا حاديث السابقة خمصوصة مبا األ:وقال الشيخ

  .أحوطة األولخذ بالروايات كان األ وإن ،فال ميتنع العمل عليها  ما تضمنته هذه الروايةىأمكن عل

ال فاملرجع إو ، أوجب ذلك االطمينان فبهافإذا ،ة تعني املوضوعاألولالروايات  ألن  وذلك:أقول

 بالعمل : ولذا قال املستندً،أيضا تؤيدها ى املدعمجاعة احملققة واإلوالشهر حيث االدلة العامة ،ةاألولالروايات 

 ومع ً وعدمه أواليولو قيل باعتبار التنح ،بالقرعة لداللة املعتربة املستفيضة املعتضدة بعمل جل الطائفة عليه

  .ى انته، القرعة أمكن إىل يرجعيالتساو

 ولعل جعل السهمني يف ،رجال والنساء الأحكام بل كل ،جل املرياث فقطمث احلكم بذلك ليس أل

 ، السهام إىلوال حاجة ،ىخيف ال ميكن االثنان كما الإو ،بعدية عن احتمال التزييفاأل جلسهام مبهمة أل

كما  ،اخلصوصيات من باب املستحبات أن يفهم منه  أدلة القرعة مماطالقإل ً،أيضا وحنوه كاف قبل الور

  .جلوس وكالئه وبعدهم عدول املؤمننيمام بل يكتفي يلزم جلوس شخص اإل ال

االعتبار �ا مل يكن وجه لو كان  إذ ،ضالع يف املسألة السابقةمث هذا مما يؤيد عدم االعتبار باأل

  . القرعةالبتداء

  .فهمه العرفيالذي  ألنه ،يبعد استحباب الدعاء وال

 ،فالوجوب ًا لظاهر مجاعةخالف ،كما يف الدروس وغريها ،عاءالظاهر استحباب الد( :قال يف اجلواهر

 استحباب مطلق ىبل يقو ،ردة اجلميع االستحباب ضرورة كون املقام كغريه من موارد القرعةإوميكن 

   وإن ،الدعاء



  .ىانته) فضل املأثوركان األ

  

  ))القرعة طريقي ال موضوعي((

 أ�ا  القرعةاملتبادر من أمثال فإن ، فلو ظهر اخلالف عمل مبا ظهر،موضوعي والقرعة طريقي ال

فهو من باب  ،)عليه السالم(فال يلزم انتظار احللم كما تقدم يف رواية احلسن  ،واقع أنه لكشف الواقع ال

ويرتتب  ،مرأة وزوجت مث ظهر عليه آثار الرجل تبني بطالن الزواجا أنه وبني  أقرع يف صغرهفإذا ،املصداق

 إذا فالقرعة مؤثرة،  غري ذلك إىل،عطائه املهرإ وعدم وجوب ً،مثال أمه  مثل عدم حرمة،ثار ذلك اآلىعل

  .أو مل يظهر اخلالف ،ظهر الوفاق

  

  ))فروع في القرعة((

يراد بالويل  لكن ال ،األولالظاهر  ،أو لغريه ذلك ،وهل احلق يف االقرتاع عند احلاكم خاص بالويل

  إىلأو ذهب بنفسه ذه اجلار له أب وأخً مثال،جنيب مل يثبت فعله األفإذا ، شأنهبل من يتوىل ،الشرعي

  .واقرتع له احلاكم ،حيث مل يبلغ بعد احلاكم

 ، ثبتت القرعة الصيبىشراف العم علإواجلد واألب حال عدم  يف فعله أبوه أو عمه أو أخوه إذا أما

  . منصرف من الدليل، فإذا فعله األجنيب مل تثبت النتيجةعم من الشرعيمثل هذا الويل األ ألن وذلك

  .مل حيضر وإن بل يثبت نتيجة االقرتاع ، لزوم حضور الولد عند االقرتاع عدموالظاهر

  . ما هو القاعدة العامةىعدول املؤمنني علإىل ولو مل يكن حاكم وال وكيله وصلت النوبة 

  .ىالظاهر من النص والفتو ألنه ،وال هلم يف جتديده فال حق له ،خري األ إىلواالقرتاع حيكم به

أو بلوغه حال مباشرة الويل مع عدم رضاه  ً،أو عدم كون املباشر وليا ،ية احلاكمولو بان عدم أهل

وقد  ،هو املقرتع أنه ى علىوقد دل النص والفتو ،األوىلحاكم يف  ال إذ ، تبني بطالن االقرتاع،بفعل الويل

  سبق لزوم 



  .وال والية يف الثاين والثالث ،مباشرة من له الوالية

ًو كان بالغا وهو ويل أ ً،سواء كان أبا ، به الويلي أقرع الويل مث رضفإذا ،ةيلفضوليبعد جريان ا ال ،نعم

  .كفت القرعة ،نفسه

 قرعة نوع ألنه ،يبعد الثاين  ال،أو يكفي مثال السبحة ،تكون بالسهام وحنوها أن يلزم وهل القرعة

  .األول حوطكان األ وإن ،والعرف اليفهم اخلصوصية ً،أيضا

  .كما ذكروا يف باب النكاح ، قدم اجلد،واجلد يف الذهاب به للقرعةاألب ان كولو اختلف الولي

 أو ال ،ذو اليد ألنه يفهل يصدق املدع ،وأنكر الولد بعد بلوغه ،أقرعنه إ :أو اجلداألب ولو قال 

 وإن ،ولاأليبعد   ال،حيلف مع عدم البينة أن  الولد عدم العلم كان لهىنكر أو ادعأ فإذا ،بالبينةّ إال يقبل

  .كان فيه تأمل

  .كان من مورد التداعي ً،بنتا:  وقال اجلدً،أقرعت فخرج ولدا :األبولو قال 

الظاهر عدم جواز تركه بعد  أن  كماً،الحكم خاص له غالبا إذ ،والظاهر عدم لزوم االقرتاع قبل البلوغ

  .غري ذلك  إىل،خفاته يف الصالةإمثل جهره و ً، اخلاصة غالباحكاملوجود األ ،البلوغ

ً اتبع يف القرعة وجودا وعدما ذلكاألولواحتاج يف  ، اخلاصة هناحكام األ إىلمل حيتج إذا نعم ً.  

نف ال كان الدم كما خيرج من األإو ،بنت حكم عليها باحليض مع العالئم أ�ا  خرجت القرعةوإذا

  .ًمثال

 أنه كما ، فقط تبني البطالنمحلت إذا نعم ،ً خرجت القرعة ولدا ومحلت وأمحل مل تبطل القرعةوإذا

  ً.أيضاًخرجت القرعة بنتا وأمحل فقط تبني البطالن إذا 



 ىيكون برض أن القسمة يلزم ألن ،مث ظهر البطالن بطلت قسمة الرتكة ، أقرع وورث من مورثهوإذا

 فنصف ً، فرضايً قسمة البنت وظهر ولدا طلب ضعف ما أعطىلو أعط إذ ،ومل حتصل كذلك اجلميع

 القسمة قفلم تتحق ،ليهإ بعض حصة سائر الورثة يأعط إذا وكذلك العكس ، سائر الورثة إىلهبحصته ذ

  .العادلة

 كاخلالة ىنثتساوت حصة الذكر واأل إذا تبطل القسمة بظهور خالف ما خرجت القرعة ال ،نعم

  .ًواخلال مثال

 ،وع املوجب لتحقق احلكم لتحقق املوض، ورث احلبوةكرب وكان األ،ولد أنه ً خرجت القرعة مثالوإذا

 مل ،لقرعة لظهور خالف ما خرجت القرعةمث ظهر بطالن ا ،احلبوةّ إال  مل يكن له شيء زائد أو ناقصوإذا

أخذ غريه احلبوة مث أقرع إذا  أنه كما ، الذي هو غريهكرب الولد األ إىلتننقل احلبوة منهإمنا و ،تبطل القسمة

  .خذذها من اآلخذ أخ من اآلأكربولد وكان  أنه وخرجت

 ،ولد أو بنت أنه مات ومل يعلم إذا كما، ًأيضابل بعد موته  ،ختص حال حياته القرعة ال أن والظاهر

  . فتأمل،رثه وحنو ذلكإجل تعيني فيقرع أل

خر مل تشرع أوال آثار  إرث  مات والفإذا ،الظاهر من أدلة القرعة مشروعيتها فيما كان هلا أثر ،نعم

  .القرعة

دليل خاص يف املسألة خيرجها من عمومات  ال إذ ،نة وحنوهابيعة كسائر املوضوعات بالوتثبت القر

  .ا�اإطالقو دلةاأل

 كان فإذا ،لزاماحلكم عندنا تابع ملا يرونه لقاعدة اإل أن فالظاهر ،ديانأما يف سائر املذاهب واأل

  .ًعندهم بنتا جاز لنا تزوجيها يف الكتابية واملخالفة



  . يف املخالفهً ولدا جاز لنا تزوجي كان عندهموإذا

 ،ثارأو يفصل بني ترتب اآل ،حق له أو ال ً، أو واجباً، استبصر املخالف فهل يكون االقرتاع جائزاوإذا

ًويقرتع يف الثاين جائزا أو واجبا ،األول فال يقرتع يف ، وعدمه،ًكان عندهم بنتا وتزوجت إذا كما ً، 

 أو جائز ، دليلهطالقإل فهل االقرتاع واجب ،ثار مل يرتب اآلفإذا، يبعد التفصيل كان ال وإن ،احتماالت

  . االحتياط إىلب أقراألولكان  وإن ، احتماالنً،الستصحاب حالة كونه خمالفا

تبدل  إذا فيما ليهإكاحتياجها  ،ّسلم حباجة ايل مزيد من التأملأ إذا واملسألة يف املخالف والكافر

 ألن ً بأن تزوجها مثال،اختلف اجتهاده أو تقليد طريف االبتالء يف املؤمن إذا وفيما ،تقليده أو اجتهاده

االقرتاع كان  أن واحلال ،بالويل الشرعيّ إال مث اجتهد واعتقد بطال�ا ،اجتهاده صحة االقرتاع بالويل العريف

  .بالعريف

  .واهللا سبحانه العامل ،مثلة غري ذلك من األإىل



  

  )) واحدمن له رأسان وبدنان على حقو((

ى حقو واحد يوقظ أحدمها، فإن انتبها من له رأسان وبدنان عل( : قال يف الشرائع:)١٠مسألة (

  .)فهما اثنانفهما واحد، وإن انتبه أحدمها 

كما عن أيب مجيلة، أنه رأى بفارس امرأة هلا رأسان وصدران يف حقو واحد متزوجة ( :قال يف اجلواهر

ً وعن غريه أنه رأى رجال كذلك، وكانا حائكني يعمالن مجيعا على تغار هذه على هذه، وهذه على هذه، ً

  .ىانته) حقو واحد

عن أيب  ،ةربعما عدا االستبصار من األ يف  املرويةعبد اهللالرواية حريز بن  ،واحلكم ما ذكره الشرائع

 ىوصدران عل  مولود له رأسان)عليه السالم( عهد أمري املؤمنني ىولد عل : قال)عليه السالم( عبد اهللا

 يرتك :)عليه السالم( فقال ً،أو واحدا  يورث مرياث اثنني)عليه السالم(املؤمنني  ل أمريئفس ،حقو واحد

يورث إمنا ًنائما فاآلخر  يانتبه واحد وبق وإن ،ًانتبها مجيعا كان له مرياث واحد فإن ، ينام مث يصاح بهحىت

  .)١(اث اثنننيمري

  ً. كفلس وزنا:احلقو

 ، حقو واحدىًامرأة ولدت يف فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان علن إ :رشادد يف اإلوعن املفي

 يسألونه عن ذلك )عليه السالم(املؤمنني   أمريىلإوا ، فصارأو اثنان أهو واحد ، أهلهىمر علفالتبس األ

انتبها  فإن ، والرأسنيتبهوا أحد البدننينامث نام  إذا اعتربوه : هلم)عليه السالم( فقال ،ليعرفوا احلكم فيه

ًمجيعا معا يف حالة واحدة فهما  ما اثنان وحقهما من هنائم فاآلخر استيقظ أحدمها و وإن ، واحدإنسانً

   .)٢(املرياث حق اثنني

                                                          

  .١ ح١٥٩ ص٧ج:  الفروع،١ ح٥ الباب ١٧ج: الوسائل)١(

  .٢ ح٥ الباب ٥٨٢ ص١٧ج: الوسائل)٢(



  .ًوعن الصدوق يف اهلداية قريبا منه

  .)١()عليه السالم( علي  إىلسناد بدون اإل)عليه السالم(وكذا يف الرضوي 

سان أ مبولود له ريتأ عمر  ملا وىل: قال،)عليه السالم(ما يف املستدرك ـ عن الصادق وعن البحار ـ ك

سنانه أعاله اثنان أ ىلإفنظر  ،مل ير مثله قط شيء  إىلفنظر ،وقبل ودبر واحد ة أيد ورجالنأربعوبطنان و

فلم يدر كيف  ، واحد:وبعضهم يقول ، هو اثنان ويرث اثنني: فبعضهم يقول،وقد مات أبوه ،وأسفله واحد

عليه (فعرضوه عليه  ،وأطلبوا احلكم منه )عليه السالم( علي بن أيب طالب ى أعروضوه عل:فقال ،احلكم فيه

اآلخر  يانتبه الواحد وبق وإن ،ً مجيعا فهو واحدسانأانتبه الر فإن رقد مث يصاح إذا انظروا :فقال ،)السالم

  .)٢()عليه السالم(يا أبا احلسن  اهللا بعدك بقاين أ ال: فقال عمر،ًنائما فاثنان

مان وأنفان وقبالن ودبران فيت عمر بن اخلطاب برجل له رأسان وأ :يف خرب وعن ابن شهر آشوب

عليه (ًفأتوا عليا  ،وسأهلم عن ذلك فعجزوا فجمع عمر الصحابة ،أختومعه  ،ة أعني يف بدن واحدأربعو

 الفمني نغط م أو ،عنين غمظ األفأل ،ينوم أن هقضيت :)عليه السالم(فقال  ، وهو يف حائط له)السالم

   .)٣(فبدنان ،غط أحد الفمني أو ،عنيفتح بعض األ وإن ،فبدن واحد ً،مجيعا

  .قصة ثانية غري قصة البحار أنه  الظاهر:أقول

  إىلضافةباإل ،حيث ضمان املؤلف ، قوة اخلرب وحجيته بعد روايته يف مثل الكايف والفقيهىخيف وال

  ويف املستند  ، بل يف كشف اللثام وغريه عدم اخلالف فيه،ورعمل املشه

                                                          

  .١ ح٥ الباب ١٧١ ص٣ج: املستدرك)١(

  .٣ ح٥ الباب ١٧١ ص٣ج: املستدرك)٢(

  .٤ ح٥ الباب ١٧١ ص٣ج: املستدرك)٣(



  .ًواجلواهر نقل عدم اخلالف ساكتا عليه

  .صحاب احلكم جممع عليه بني األ:ويف مفتاح الكرامة

جعل اهللا لرجل  ما :وقد قال سبحانه ،ًنه كيف يكون واحدا وله قلبانأ ذلك بىيستشكل عل وال

 إنسانقد وجد قلبان صنوبريان يف جوف  إذ ،قلبان خارجيان ال رادتانإاد املر إذ ،)١(من قلبني يف جوفه

فراجع  ،ية الكرمية ذلك القصة اليت نزلت فيها اآلى ويدل علة،طباء الثقاكما حدثين بذلك بعض األ ،واحد

  .التفاسري

ويكرهه  ًب بأحدمها شيئا حي، قلبني متضادينديرا أن  جلواز:وجه النظر يف قول اجلواهر ومنه يعلم

 أنه من) رمحه اهللا( كوجه النظر فيما نقل عن تبيان الشيخ ،همءأعدااآلخر ًب بأحدمها قوما وبحي أو ،اآلخرب

 أن التنايفإمنا  ، واحدّ حي إىلكان ما يوجد بينهما يرجع إذا يوجد قلبان يف جوف واحد أن ليس ميتنع

ية من باب املورد كما والرجل يف اآل ، ذكرناه ما إىلرجاعهإكان ميكن  وإن ، حيني إىليرجع ما يوجد منهما

  ً.أيضاال فاملرأة كذلك إو ،هو واضح

ون ؤ كل ش إىل راجع)عليه السالم(مام التعيني مبا ذكره اإل أن والظاهر من فهم العرف من الروايات

فهل  ماتنه  ألكن مل ميوإذا ،حي فهو ألنه كليعلم بذ نأ أمكن فإذا ،ط املرياث فق إىلال بالنسبة ،االثنني

، األولاء يف أمثال هذه املوارد هكان ما يظهر من الفقوإن ، يبعد الثاين  ال،أو بقاعدة العدل ،يرث بالقرعة

  .القاعدة يف املاليات ه أنًوذلك ملا ذكرناه مكررا من ،)٢( دليل القرعةطالقإل

   واحد ونصف للذكرين يأعط ،أو اثنان واحد أنه  مل يعلم هلفإذا

                                                          

  .٤اآلية : ابسورة األحز)١(

  .١١ ح٣ الباب ١٨٩ ص١٨ج: الوسائل)٢(



 ، فنصف حصتهماىنثأً كو�ما ذكرا واحتمل إذا أما ،كان االثنان من جنس واحد إذا ،نثينيأو لأل

  . آخر صور الشكإىل

  

  ))فروع((

 وإذا ، السدس إىلمن الثلثاألم ويف الذكرين حجبا  ،تبني كو�ما اثنني كانت هلما شهادتانن إه مث إن

أو للرجل منهما  ،أو لكل واحدة زوج ،ساء نأربعلكل  ،فالظاهر جواز النكاح كاثنني ،كان اثنني بفرجني

  .وللمرأة زوج واحد ، نساءأربع

 بل وكذا يف ،فالدية ّالإ و،جاز القصاصاآلخر بدون تضرر  أمكن قتله فإن ً، تعمد أمحدمها قتالوإذا

يبعد جواز  وال ،هم واملهميكون من باب األّ إال أن ، وكذا سجنهط،سقاآلخر  ىتأذ إذا احلد والتعزير

  .ًامة املالية وما أشبه تأديبا له من باب النهي عن املنكرالغر

 ىتأذ إذا ضانميصوم شهر ر بل ال ،اآلخر ىتأذ إذا يصوم كفارة  أفطر يف شهر رمضان الوإذا

  .اآلخر

 بأن نذر الغسل أو ،رو بعمل املنذىأو تأذ ،خكان خالف حرية األ إذا مل يصح له النذر  نذروإذا

  .من السفراآلخر  ىحيث يتأذ ونذر سفر الزيارة ،اآلخريضران  الصوم وال

 ألنه ،مكنأن إ ةفصل احلاكم بينهما باملهايا ،مكان آخراآلخر و ، مكانحدمها سكىنأ أراد وإذا

  .أراد أحدمها تقدمي حصته أخرج املقدم بالقرعة فإن ، العدلىمقتض

مل يتأذ أحدمها  فإن ،ة كالقتل واجلرحأو يف اجلناي ً،فطار عمداولو تشاركا يف احلرام كاللواط والزنا واإل

 ألنه ًأو كان لكل السجن مثال ،حالل العقاب بنفسه فقطإ بىيتأذإمنا و ،اآلخر ى علبحالل العقاإب

   ،واجد مياطل



ضرب أحدمها  إذا ًمثال ،اآلخر ىذال ترك العقاب املوجب ألإ و،كليهما ى احلاكم العقاب علىأجر

عقاب من باب ليسقط أصل ا لكن ذلك ال ،اط نفسهييه بسذأت ىًئدا علبسياطه زااآلخر  ىمائة سوط تأذ

  .التأديب وحنوه

 ىًزائدا علاآلخر ذية ًيكون قتل أحدمها موجبا أل أن لكن بدون ،ًاستحق كالمها القتل قتالن إ نعم

  .القتل بالسيفاآلخر و ،ن يكون حكم أحدمها الرجمأ ك،اقه يف القتلاستحق

  .ستحق الرجم لتعدد املطلوبيقتل م أن يبعد ال ،نعم

ويف النكاح  ً،وأما التكليف فاثنان منه مطلقا ، وكذا التفصيل يف الشهادة واحلجب:قال يف القواعد

  ً.تعمد مطلقا وإن ، أحدمهاىقصاص عل الو ،واحد

وأشكل عليه  ،ومع االنتباه دفعة أشكل ،إشكالدفعة  ففي الرد مع االنتباه ال ،لو تشاركا يف اجلنايةو

  . من ذلكًإشكاالحلاق خصوص الشهادة واحلجب باملرياث دون غريمها أشد إجلواهر بأن ا

 أي جيب يف الطهارة غسل :قال ،ً)أما التكليف فاثنان مطلقا( :ويف كشف اللثام يف شرح قوله

ليحصل يقني اخلروج  ،اآلخر فال جيزي فعل أحدمها عن فعل ،يصليا أن ً ويف الصالة مثالً، مجيعاعضاءاأل

 حيتمل ،أو يكفيه يف الطهارة غسل أعضائه خاصة ،اآلخرًدمها منفردا عن حوهل جيوز صالة أ ،عن العهدة

 لقيام االحتمال ً، ووجوب االجتماع مطلقا،احتدا مل جيز من باب املقدمة فإن ، االختبار باالشتباهىالبناء عل

  .اإلرثواختصاصه ب وضعف اخلرب

ًيتزوج ثالثا  أن فيجوز ملن يتزوجها ،ىنثأكان  وإن ،قو وما حتتهمث علل الوحدة يف النكاح باحتاد احل

  .ى انته،قبوهلما جيا�ما أوإو ،من رضامها بد يف العقد لكن ال ،خرأ



أما  ،غسل الوجه واليدين ومسح الرأس اثنان أن ين وينتجء لو كانا اثنني فالظاهر لزوم وضو:أقول

  .حيث تغسل الرجالن مع الغسل هلذا ولذا ،يف الغسلوكذلك  ، الرجلنفس ى علحمسح الرجل فكل ميس

  . كل منهما ضرباته ومسحاتهيفعلإمنا و ،فال مسح للرجل أما التيمم

 )اغسلوا( دليل طالقإل ،يفعال يف الوضوء والتيمم كاالثنني أن ًولو كانا واحدا مل يستبعد لزوم

  .ابتتان من املرفقيف مسألة من له يدان ن  كما ذكرناه يف كتاب الطهارة)أمسحوا(و

ليس تابعة  أل�ا ،وغسل الرجلني مرة واحدة ً، والبدنني ثانياًيف الغسل يكفي غسل الرأسني أوال نعم

  .تارة هلذا البدن وتارة لبدن ثان ، يلزم غسلها مرتنيلنفرين حىت

 مل ًولو كانا واحدا ، ولو ناما انتقض،اآلخرولو كانا اثنني فنام أحدمها مل ينقض غسل أو وضوء 

  .لصدق دليل النوم ،يستبعد النقض بنوم أحدمها

املخرج مشرتك بينهما  ألن ،كانا اثنني وإن بطاله لوضوء وغسل كليهماإفالظاهر  ،خراج احلدثإأما 

  .حسب الفرض

سفل فالظاهر وجوب أما لو مس األ ،ً ميتا وجب الغسل عليه فقطىعلفمس األ ،ولو كانا اثنني

  .منهما ألنه ،الغسل عليهما

ًكانا واحدا  إذا أما ،يف االثننياآلخر كل وحنوه صام هو ال ولو أفطر أحدمها يف شهر رمضان باأل

  .مل يستبعد عدم وجوب قضائهما ،ًأما لو أفطر أحدمها يف االثنني باجلماع مثال ،صام كالمها

هر عليه غري  املتطإطالق ألن ، قيل ال،فهل جيوز له مس كتابة القرآن ،ويف الواحد لو تطهر أحدمها

  .اية وضوء واحدفيقال بكّإال أن اآلخر يسمه   وكذا ال.ظاهر



  . يف مس املتطهر دون غري املتطهرإشكالفال  ،كانا اثنني إذا أما

 ألنه ًغري متطهر كامال أنه ومن ،بأحدمها تطهر أنه  من، احتماالن،نعم هل ميس بالعضو املشرتك

  .أقربوالثاين  ،تابع هلما

فال  يف عضوه املشرتكّ إال ،اآلخر  إىللو أعتكف أحدمها يف االثنني مل يسر احلكمويف االعتكاف 

  .فحمكوم حبكم االعتكا ألنه ،ميس النساء به

  . واحد معتكفإنسانألنه  ،اآلخر  إىل اعتكاف أحدمهاأحكامًولو كان واحدا فالظاهر سراية 

ن  أال ،لبية وآداب الطواف والصالة كليهما التىففي الواحد يلزم عل ، يف احلجمالكال ومنه يعلم

حلق واحد  ألن ،أما احللق فعليهما ، واحدي واحد ورمييكفي هد نعم، اآلخرويسكت  يصلي أحدمها

  . الواحد فتأملنسانًليس حلقا بقول مطلق هلذا اإل

  .يفعل كل فعل أن  أحدمهايويف االثنني يكف

  . احلجىثنني فيكفي جتنب الذي نوأما يف اال ،ففي الواحد كالمها يتجنبان أما احملرمات

العضو املشرتك حمرم  إذ ،مثل اللمس بشهوة ،حرامسافله حملرمات اإلأخر مالمسة حيق لآل ال ،نعم

  .حرام احلاج منهماإب

وزواج رجل بامرأة ذات ، فكيف يتزوجان امرأة واحدة �ما اثنان أل،رمبا يشكل زواج االثننيه مث إن

 وال ،دخال يف امرأة أجنبيةإدخاله فيها إ ألن ،مهااحدإ زواج وال ،ختانأ�ما أل فال ميكنه زواجهما ،بدنني

  ً.يكفي كون املوضع مشرتكا

 أو فيما ، سواء يف الرجل أو يف املرأة،وجياب بأن العسر وانصراف أدلة التحرمي وحنوه يقف دون احلرمة

  كان احلقو إذا 



  .مرأةاالواحد ذا فرجني لرجل و

دخال يف واإل مهااحدإتزويج  الإيتزوج املرأة كذلك  أن ان يف اجلانبني مل جيز للرجللو كان له فرج نعم

ويف املزدوج يزوج  ،دخال فيها بأحد الفرجنيواإل تزويج أحدمها باملرأة ّالإ ،وكذلك رجل له فرجان،  حدمهاأ

 الفرجني يلزم تغطية وعند املالمسة يف ذي ، وفرج كل منهما مباح لزوجه فقطً،واملرأة رجال ،الرجل امرأة

  .�ما اثنان الفرج غري احملرم أل إىلحمرمة بالنسبة أل�ا ،مبا يوجب عدم مالمسته اآلخرالفرج 

 ،حيج أو ال ،يصلي أو ال ،يغتسل أو ال ،يتوضأ ال أن حدمهاً كان واحدا مل حيق ألفإذا ،وكيف كان

تيان إبدون أحدمها يشك يف  إذ ،ذلك يف الصالة أو شبه أيقر أو ال ،يعتكف يف نذر االعتكاف أو ال

 قربلكن األ ، العدماألصلف ، من أحدمها حمل شبهةأكثر ىكون التكليف علن إ :يقال أن الإ ،التكليف

  . وتطهر وحج بفعل أحدمها غري معلومىصدق صل فإن ،األول

وكذلك  ، لفرض أ�ما واحد وقد حدث الطالق،ايةففالظاهر الك ولو طلق أحدمها زوجته يف الواحد

أولوية  ال ألنه ،اآلخريف مورد تعارض البدن يصح  النه إ :يقالّ إال أن ،يقاعاتيف البيع وسائر العقود واإل

  . ما كان من عدم الطالق وحنوهىمر عل األىفيبق ،اآلخر ىلتقدمي أحدمها عل

  .أو ليط به ، �ازين إذا وكذا، ً زنا واحدا عليه حد واحدّ عدزىن إذا ويف االثنني

  .فكل واحد مستقل ،ه ال يف االثننيؤًفطارا عليه عقابه وقضاإ أفطر أحدمها يف الواحد كان ذاوإ

ن إ :فال يقال ، قطعت يد واحدة منه حلصول القصاص بذلكإنسان قطع أحدمها يف الواحد يد وإذا

  .ًيدين منه تقابالن يدا واحدة من ا�ين عليه



عليه إمنا و ،ًاإنسانمل يقتل  ألنه ،ًحيا مل يقتل القاتل یوبق ، قطع أحد رأس أحدمها يف الواحدوإذا

  . اثناننسانللمناط يف ما كان يف اإل ،أو نصف الدية ،احلكومة

أو يؤخذ منه دية كاملة  ً،فهل يقطع فرج اجلاين قصاصا ، واحد فرجان فقطع أحدمهانسانولو كان إل

من مصاديق  ألنه ويف الثاين ، عن مثل ذلكالنصراف أدلة القصاص ،األولأو ال يف  ،ًيف غري العمد مثال

  .أقرب االحتمال الثاين ،فله نصف الدية ، وللمناط،العضوين املتمالثني

أو  ،بنفسه(غري املريد ) اآلخرجبار إ الوضوء هل له  إىللو أراد أحدمها احلركة( :ذستاوعن كشف األ

 احلركة  إىلاحتاج فإن ،ول ما يتيمم به التيمم مع حص إىل بل ينتقل فرضه،أو ال ، احلاكم إىلمع الرجوع

 ىلو أراد أحدمها املسح عل( :بل قال ،)جبار وسقوط الصالة لفقد الطهورين عليه احتمل فيه اإل فأىبًأيضا

 التيمم  إىل والرجوع،عايل كاملقطوعاالكتفاء باأل وجباراحتمل اإلاآلخر  عليه القدمني املشرتكني فأىب

  .ى انته)الختصاصه بالعوايل

من حركة ونوم وسفر وعمل اآلخر حدمها يف احليولة دون أعمال حق أل �ما الأ الظاهر :أقول

 ، قاعدة العدلىمقتض ألنه ،مر بينهما نصفانال كان األإ و،فهواآلخر  كل واحد بعمل يرض فإن ،وغريها

اآلخر و  أراد أحدمها النومذافإ ً،سواء كانا اثنني أو واحدا ،يف مورد التنازع والتدافعّ إال  احلاكم إىلوال حاجة

 ً،مها مثالأراد تأخرياآلخر و أو التطهري والصالة ،الراحةاآلخر و أو العمل ،البقاءاآلخر و أو السفر ،اليقظة

  .خر يف النصفولآل ،هلذا حق يف النصف أن فالالزم مراعاة ، غري ذلكإىل



بطال أحدمها يف ما لو كانا إ ث إنحي ،اآلخرومل يرد  ،بطال وضوئه باحلدثإأراد أحدمها  إذا وكذا

  .خربطال لآلإ ً،واحدا

 فاحتمال ،لالشرتاك يف بعض اجلسم ،يبعد  ال،خربطال لآلإبطال أحدمها إفهل  ،كانا اثنني إذا أما

 ىويبق ،يبطل وضوء أسافل املبطلإمنا و ،ينءا وضوئ�ما توضأل ،خراآل وضوء ى املبطل ويبقيبطل وضوءأن 

  .يفوضوء غري املبطل ضع

  إىل أو غريه من املقاصد احملتاجةمن الوضوءاآلخر حدمها منع ليس أل أنه والظاهر( :قال يف اجلواهر

  .) استعمال املشرتك بينهماىلإو احلركة

االشرتاك بينهما على حد شركة  ضرورة عدم ، هو غريبً: قول الكشف املتقدم قائالىمث أشكل عل

وفيما يراد منه  ،تسخري اهللا هذا العضو لكل منهما يف مقاصدهعىن املال، وإمنا هي مشرتكة يف االستعمال مب

 إذ ،وفيه مواضع للنظر ،ذن صاحبهإوحركته من غري  ، كافية يف جواز مسحهًأوامر الوضوء مثال أن ىعل

وعدم الرتجيح بال  ،واالشرتاك بينهما لقاعدة العدل ،أراد الزيادة عن قدر حقهإذا اآلخر حدمها منع أل

  .تكفي يف التعدي عن قدر حقه الذي هو النصف أوامر الوضوء الو ،مرجح

 فالظاهر اختصاص كل ،سافل مما حيصل باألكرب واألصغروأما احلدث األ( :قوله بعد ذلك أن كما

بأن يكون لكل واحد منهما جممع بول وغائط  ،يار منهتمع فرض استقالهلما باالخ ً،أيضامنهما حبكمه 

ولو فرض  . فحينئذ يتبع حكم كل حدث صاحبه،شركتهما يف حمل خروجهمنا إو ،اآلخرومين مستقل عن 

بول  ّالإبل ليس هلما  ،اآلخرحدمها استقالل عن يكون أل  وجه الىمور املذكورة علاشرتاكهما يف جممع األ

  واحد أمكن جعل ذلك 



  .)١()فيحكم عليهما بأ�ما واحد ،من عالمات االحتاد

لبطالن طهارة أسافله مل يكن مريد احلدث اآلخر وجب بطالن طهارة أ إذا احلدثن إ :ًوفيه أوال

يكون لكل منهما جممع بول  أن فرق بني وال ،اآلخرتصرف يف  ألنه ،بل بقدر قسمته ،ًمطلقا يف احلدث

مور املذكورة عالمة وجعل وحدة جممع األ ،تفصيل من غري فاصل ألنه ،يف هذه اجلهة وغائط مستقل أم ال

  . الذين جعل االعتبار باالختيارى النص والفتواالحتاد خالف

 أو خرىتقييد حلرية األ ألنه أو كالمها امرأة وارتدت مل حيق حبسها  كان أحدمهافإذا ،وكيف كان

  .اآلخريضر  فالالزم تبديله بنوع تأديب ال وعليه، املخالف لقاعدة تسلط الناس ،اآلخر

ك فينبغي فيه أما املشرت، يف القدر املختصاآلخر  إسالمولو كانا اثنني فكفر أحدمها فال شك يف 

لكن هل جيري ذلك يف  ،فيغتسل ويتوضأ مبا يغسل وميسح رجله ، عليهىيعلو وال يعل ألنه سالمتغليب اإل

 أن  ومن،نه جيب عليه احلج وما أشبهأو سالممن تغليب اإل ، احتماالن،دخوله املسجد وطوافه وما أشبه

  .فكيف باملستحب ، ترك احلج الواجبحمذور دخول الكافر أشد من

 يف تزويج شكالينبغي اإل كما ال ،لة واحدةكانت اآل وإن ، يف تزوجيه املسلمةشكالينبغي اإل نعم ال

 حرج يف عدم الزواج كما تقدم مثلهوذلك لل ،وكذلك احلكم يف املسلمة والكافرة املتصلتني ،الكافر الكافرة

  .رةتزويج املسلم للكاف القول بعدم ىعل

لة اآل أن من ، احتماالن،خته وبنتهأم امللوط و أخر اآلىفهل حيرم عل ،ولو كانا اثنني فالط أحدمها

  .سفل لذلكولو احتد األ وتصح اجلماعة خلف املسلم منهما  ،أقرب والثاين ،لكل حكمه أن ومن ،واحدة

                                                          

  .٣٠٠ ص٣٩ج:  جواهر الكالم)١(



فهل ينجس حمل ً قط كافرالو كان أحدمها ف( : كالم اجلواهر حيث قالمواقع النظر يف ومما تقدم يظهر

 هل يسقط التكليف بالطهارة األول ىوعل، سالمًأو يطهر تغليبا لإل ،ًفال يطهر تغليبا للكفر ،االشرتاك

 يتعني االرمتاس سالم القول بتغليب اإلى وعل، أو يلزم التيمم، أو ينزل منزلة املقطوع،لبطالن التبعيض

  .ىانته )أو يلحق بالسابق ،كان التحفظ من تنجس املاءمإلعدم  ،باملعصوم

ولو كانت املرضعة ملتصقة  ،ًولو كانا واحدا حرما ،ضع دون غريهرويف الرضاع لو كانا اثنني حرم امل

  .حرمتا ّالإو ،اثنتني لو كانت خرىمها مل حترم األاحدإرضعت أف

 فالظاهر ،مرحيث ال ميكن تعيني األ ، ماتاأو واحد حىت �ما اثنانأيعني  أن  امللتصق بدونيولو بق

املعيار املعني للوحدة  حيث إنو ،القرعة ال لقاعدة العدل ،أي واحد ونصف ،اإلرثهلما نصفي أن 

، شخص العرف بسبب غريه الوحدة واالثنينيةّ إال إذا  االنتباء مل يكن عربة بغريهىواالثنينية يف النص والفتو

  إىل،اآلخردون  ً،أو كرمياً حدمها شجاعاأو كان أ ،أو جهل ،أو حزن ،اآلخرضحك أحدمها دون  إذا كما

  .غري ذلك

 ى السابقه اليت رتبت علحكامفهل ينقض بذلك األ ،�ما اثنانأتبني  اآلخر يولو مات أحدمها وبق

كان  وإن ، احتماالن،موضوعي ألنه ال أو ،طريقي ألنه لوجود العالمة يف النص للوحدة فيهما ،وحد�ما

  .طريقيقرب أنه األ

  ّواحلي خارجه  ،يف امللتصقني يدفن امليت حتت الرتابويف حديث 



  .ّفينفصل عن احلي ،فيأكل الرتاب امليت بسرعة

أو  ، عمل أحدمها بيديه ورجليهفإذا ، وفق العملىجرة احلاصلة علتقسم األ( :ذستاوعن كشف األ

 وإن ،خر السدسولآل ،كان له مخسة أسداس أو بيدين ورجل ،خر الربعولآل كان له ثالثة أرباع ،بيد ورجل

 )كل ذلك مع تساوي اليد والرجل يف العمل ،خر الثلثولآل كان له ثلثان ، يديه وكليت رجليهىحدإعمل ب

  .ىانته

  .وهي جارية هنا ، القاعدة يف االثنني قاعدة العدلىمقتض أن  قد عرفت:أقول

ًم شخصا ّأو عل ،ًاأو قرأ قرآن ً، عقداى أجرًمثال ،ًكانا واحدا وأراد أحدمها االختصاص مبا عمله إذا أما

�ما حبكم الشرع أل ،حق له ال أنه فالظاهر ،اآلخرجرته يف أكل نفسه ال أيصرف  أن وأراد ،أو ما أشبه

  .واحد

 :يف رد اجلواهر بقوله كوجه النظر ،طالقأراد اإلن إ  الكشفإطالقوجه النظر يف  ومن ذلك يظهر

  إىلبل فعل كل منهم يستند ، حد شركة املالىلرجلني علوفيه ما عرفت من عدم الشركة بينهم يف ا(

  .ى انته)فيهاآلخر صاحبه ال يشاركه 

  .واحد أنه شك يف فال ،جلسمن احقوإمنا و ، حقوىلو مل يكن جسمان عله مث إن

فيدخل  أو كانت املرأة كذلك ،دخال آلتيه فيهاإيقع الكالم يف املسح والقصاص والدية والنكاح ب نعم

والظاهر لزوم  ، غري ذلك إىل،فيتبادالن ًأو كان للرجل قطعا آلة رجل وامرأة وهلا كذلك ،ه فيهماالرجل آلت

  .غسالمسح اجلميع كغسل اجلميع يف األ



 ، من ذلكأكثر ىدليل القصاص ال يدل عل ألن ، قطعت رجل واحد منهإنسانقطع رجل  إذا أما

 ،�ا تقطع رجل واحدةأو  الكالم يف قطع رجل اللص يف املرة الثانيةويأيت ، بالشبهاتؤوالن احلدود تدر

  . غري ذلك إىل،والدية لكل رجل كرجل العادي

  . واحد رأسان غسلهما يف الوضوء ومسح عليهمانسانولو كان إل

 أن فينبغي ً،�ما واحد عرفاأل ،يقاعات صيغة واحدة يف النكاح والطالق وسائر العقود واإلىوكف

 مناط  إىل املقام حباجة إىل الروايةيتعد ألن ،اآلخرولو فرض تنبه أحدمها دون ، كم كذلكيكون احل

وذكر دليله  ، حقوىأو بدنان عل حيث عنون املسألة مبن له رأسان ،ًخالفا للمستند ،وهو مفقود ،قطعي

  .رواية حريز

والعمل  ،شكالحيصل اإلأمه   إىلمات قبل االستعالم وانتقل مرياثه لو أنه ً،أيضااملستند ذكر  أن كما

 عدم خصوصية  إىلضافةويرد عليه باإل ،ميكن األم إىل االثنني إرث وعدم انتقال ، عدم كونه االثننيأصالةب

  .اإلرثما تقدم من جريان قاعدة العدل يف األم 

 ًبدنا ال حيث إن ، هنا إىلأو ينسحب التنبه ،أو اثنان فهل مها واحد ،ولو كان رأس له بدنان

يبعد  كان ال وإن ،احتماالت ،حيس النائم حيس غري املستيقظ كما ال بأن ال ً، فرضاخرىيقظ بيقظة األيست

 اليت جيوز ربعوامرأة واحدة من األ ،دخال آلتيه يف زوجتهفهو رجل واحد إل ،لرؤية العرف ذلك ،األول

  .التزويج �ن

صدق  إذا هأحكام يف إنسانو فه ،إنسانأو بالعكس يف والدة   وبدن غريهإنسانولو اتفق رأس 

  .وطريق االحتياط واضح ،ال أشكلإو ً،عرفا



ًان متصلني جنبا أو ظهراإنسانولو كان  هما مما تقدم يف أحكامويعرف مجلة من  ،كان لكل حكمه ً

  . حقوىمسائل بدنني عل

حسب القدر  فالغسل لكل من جنسه ،وماتا ،ًة وامرأًرجال ً،أو حقوا ًأو ظهرا ًولو كان االثنان جنبا

  .املمكن

حيث وقعت أفراد من  ، مجلة منها إىلوقد أملعنا ،بواب كثرية بعدد أبواب الفقهواملسائل يف هذه األ

مثاهلم بعد  كتابة رسالة خاصة أل إىلواحلاجة ماسة ،همأحكاملنا عن ئُوس ،شخاص يف زمانناهذه األ

  .واهللا سبحانه املوفق املستعان ،مالحظة مدارس املعوقني اليت تكثر فيهم هذه النماذج وغريها



  

  ))إذا تعارف اثنان ورثا من بعض((

  .ى انته)يكلفان البينة وال ،تعارف اثنان ورث بعضهم من بعضإذا ( :قال يف الشرائع :)١١مسألة (

  .إشكال بل وال خالف فيه بيننا  بال:ويف اجلواهر

 بغري ذلك النسب ولو كانا معروفني (:ًنيا قولهمستث ، به احملققأفىت  العالمة يف القواعد مبثل ماوقد أفىت

  .)مل يقبل قوهلما

خصوص مجلة من  ،واحنصار احلق فيهما ، العقالءإقرار عموم ىلإ ضافة منه باإل املستثىنىويدل عل

  .قرارالروايات ذكرناها يف كتاب اإل

عها ولدها  من أرضها ومتسىب عن املرأة )عليه السالم(سأل الصادق  ،الرمحان مثل صحيح عبد

ّ إال  ذلك بينةىوليس هلما عل ويتعارفان ي، أخ: أخاه فيقولى فيلقالرجل يسىبو ، هو ابين:الصغري فتقول

 ، ذلك بينةى�م مل يكن هلم عليورثو�م أل  ال: قلت،ما يقول من قبلكم :)عليه السالم( فقال ،قوهلما

ت بابنها أو بنتها معها مل تزل مقرة ءجا إذا ،سبحان اهللا :)عليه السالم(فقال  ،كانت والدة يف الشركن إ

  .)١( عرف أخاه وكان ذلك يف صحة من عقوهلما ال يزاالن مقرين بذلك ورث بعضهم من بعضوإذا ،به

  .قرارنه يؤخذ النسب من الشياع كما تقدم يف كتاب اإلفأل، وأما االستثناء

 العقالء إقرار ألن وذلك ،قرار اإلىبينة علكما يقدم ال ، قدم عليهقرار خالف اإلى كان الشياع علفإذا

  .منصرف عما خالفه الشياع

  يكون ّ إال أن ،يثبات والنففرق يف الشياع املخالف من اإل ال أنه والظاهر

                                                          

  .١ ح١٦٥ ص٧ج : الكايف،١ ح٩ الباب ٥٦٩ ص١٧ج:  الوسائل)١(



وقد  ،بنا زيد وعمروا بل مها :والشياع يقول ،�ما أخانأ قد يدعيان ًمثال ، يف غري موارد الشياعقراراإل

  .لهأخ  الأنه  لمنا نعإ :يقول الشياع

فولد  أباه تزوج يف بلد آخر أن مع احتماهلم ،له يف هذا البلدأخ ال  أنه نا نعلمإ :قال الشياع إذا نعم

  ً. مقدماقرارفكان اإل ،له هناأخ 

  إىلال رجعإو ،مل يكن هناك معارض إذا مهاإقرار ىيرتتب علإمنا ثار ن التوارث وسائر اآلأ يبعد مث ال

  أب هلما وأأو لكل ولد  ،  كذلك دعوامهايآخر يدعأخ لكن  ،أخوان  �ماأيدعيان  ًمثال ،ىباب الدعو

لعدم  ، غري ذلك إىل،ًأخا هلذااآلخر حدمها عدم كون أل أنه املعلوماألب  ييدع كذ�ما أو ان الولدييدع

  . بينهما ملثل هذه الصورخوةمشول أدلة املشهور يف قبول اإل

ًخالفا  ،الصغري ولدها هلذه الرواية وغريهاأن األم  ى قبول دعوارقرقدم تقدم يف كتاب اإله مث إن

احملقق الثاين توجيهه بأن ثبوت نسب غري معلوم الثبوت على وعن  ،الستشكال العالمة يف التذكرة والقواعد

 ،األصل ى ما عداه علىويبق ،مجاع الرجل بالولد الصغري ملكان اإلإقرار ىفيقتصر فيه علخالف األصل، 

  .أو التصديق  البينةىقف علفتتو

لعلهم مل يظفروا ( :مث قال ) االمرأةىنص عل ال أن ادعياومثله صنع الشهيدان و( :ويف مفتاح الكرامة

  .ى انته)الرمحان باخلرب الصحيح الذي رواه عبد

وقد ذكرنا هناك ثبوت  ، التكرار إىلداعي  القرار وحيث فصلنا الكالم يف ذلك يف كتاب اإل:أقول

  .اإلرث بتوابعه اليت منها النسب

ون ؤ سائر الورثة يف كل شإىل ،بالولداألب  إقرارك ،ه بهإقرارو مهاإقرار ىيتعد أنه ومن ذلك يعرف

النسب يثبت  أن الرمحان وغريه بل ظاهر صحيح عبد ،العقالئي الذي مل يردعه الشارعألنه  ،النسب

  .بذلك



 وال يرث العم الن إ :فهل يقال ،مهاأوالدائهما وبقر�ما زوجان يثبت النسب ألأمها بإقرار أن كما

  .�ما زوجانأوبني ادعائهم  ،�ما أخوانأوأي فرق بني ادعائهما  ،�ما زوجانأيورث ولد املعرتفني ب

وال  ، املتصادقنيأوالد  إىل حكم التوارثىيتعد  ال:قال ، املبسوطيوجه النظر يف حمك ومنه يعلم

  . ذلكىلتصادق بينهم علباّ إال غريمها من ذوي النسب

ّ إال ماأنسا� غريمها من ذوي  إىل املتعارفنيإقرارالظاهر عدم تعدي ( :واهر بقولهأيده اجلوإن 

من غري  ، املقر خاصة إىلقصاه ثبوت حكمه بالنسبةأبل  ، املزبورقرارلعدم ثبوت النسب باإل ،بالتصادق

وبني املوجود  ، بني الصغار والكبارداألوالالفرق يف بل مقتضاه عدم  ،وغريمهاخ فرق يف ذلك بني الولد واأل

  .يف مل يردع عنه الشارععر أنه فيه ما عرفت منإذ  ،)وما يتجدد هلا بعده منهم قبل التعارف

ومع  ،يعرفون املهاجرين وحنوهم ًالعرف غالبا ال فإن ،قرره أنه حاديث السابقةبل الظاهر من بعض األ

 ما مسعوا ىاء حكم النسب علقربعقاب واأل األيمث جتر ،لنسب وخصوصياته أقواهلم يف اىذلك يعتمدون عل

  .منهم

  . الحنصار احلق فيهماًأيضافالظاهر اعتباره  ،نكار اإلى علقرار ولو تصادقا بعد اإل:مث قال اجلواهر

   .)١(يزاالن مقرين بذلك ال :وقوله ،مل تزل مقرة به :)صلى اهللا عليه وآله( ويؤيده قوله :أقول

   قيام  إىلثبت النسب ساعة مل ينتف عنهأإذا األب  أن ىدل عل ماّإال أن 

                                                          

  .١ ح٩ الباب ٥٦٩ ص١٧ج: الوسائل)١(



  .الساعة ينايف ذلك

 أو قرارنكار أحدمها بعد اإلإويف عكسه بأن نفيا مث أقرا ويف  وقد ذكرنا بعض الكالم يف ذلك

  .قرارويف سائر فروع املسألة يف كتاب اإل بالعكس



  

  ))ميراث الغرقى ومن أشبه((

  ).وهؤالء يرث بعضهم من بعض،  واملهدوم عليهمىيف مرياث الغرق: (قال يف الشرائع: )١٢مسألة (

  .ات عليه متواترةمجاعواإل، ذلك يف خالف  والإشكال  ال:أقول

عليه ( عبد اهللا سألت أبا :قال، الرمحان بن احلجاج  ففي صحيح عبد:كما يدل عليه متواتر الروايات

 ،فال يعلم أيهم مات قبل صاحبه ،أو يقع عليهم البيت فيموتون ،لسفينةعن القوم يغرقون يف ا )السالم

  .)١()عليه السالم( ىكذلك هو يف كتاب عل ،يورث بعضهم من بعض :قال

  .)عليه السالم(كذلك وجدناه يف كتاب علي : ويف بعض الروايات

 يف رجل )عليه السالم( أمري املؤمنني ىقض :قال، )عليه السالم(عن أيب جعفر  ،وعن حممد بن قيس

كما فرض  ، يرث كل واحد منهما زوجه: فقال، أيهما مات قبلىوال يدر ،ة ا�دم عليهما بيت فماتاأوامر

  .)٢(اهللا لورثتهما

أو يقع  ،عن القوم يغرقون )عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا :قال ،عبد اهللالرمحان بن أيب  وعن عبد

  .يورث بعضهم من بعض :)عليه السالم( قال ،عليهم البيت

 ،يف امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،امللك وعن الفضل بن عبد

  .)٣(مثل ذلك

كيف   سألته عن قوم سقط عليهم سقف: قال)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،عن رجل ،وعن أبان

  .)٤(يورث بعضهم من بعض : فقال،مواريثهم

                                                          

  .١ ح١٣٦ ص٧ج : الفروع،١ ح١ الباب ٥٨٩ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٣ ح٣٥٩ ص٩ج :ذيب الته،٢ ح١ الباب ٥٨٩ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٥ ح٣٦٠ ص٩ج : التهذيب،٤ ح١ الباب ٥٩١ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .١٣ ح٣٦٢ ص٩ج : التهذيب،٥ ح١ الباب ٥٩١ ص١٧ج: الوسائل)٤(



م قو ى سألته عن بيت وقع عل:قال ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،الرمحان بن احلجاج وعن عبد

فإن أبا حنيفة أدخل فيها : من بعض، قلتيورث بعضهم  : فقال، أيهم مات قبلىجمتمعني فال يدر

 رهمحدمها مائة ألف دأل ، لرجلموىلاآلخر و أحدمها موالي رجلني أخوين: ، قلتوما أدخل: ًشيئا، قال

 ،كان املال لورثة الذي ليس له شيء ،ًيهما مات أوالأفلم يدر  ،ركبا يف السفينة فغرقا ليس له شيءاآلخر و

وهو ) ل  خ،مسعها(لقد شنعها  :)عليه السالم( عبد اهللا فقال أبو :قال ،ومل يكن لورثة الذي له املال شيء

  .)١(هكذا

 ، رجل وامرأة سقط عليهما البيت فماتا: قلت له:الق ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ً،أيضاوعنه 

 : قالً،أبا حنيفة قد أدخل عليهم يف هذا شيئا فإن :قلت ،واملرأة من الرجل ،يورث الرجل من املرأة :قال

وأي شيء أدخل عليهم، أحدمها له مائة  ،مواليهماّ إال  رجلني أخوين أعجمني ليس هلما وارث: قلت

 : قال،كيف يصنع �ا خرجت املائة ألفأف ،ركبا سفينة فغرقا ،ليس له شيءآلخر او ،ألف درهم معروفة

هو  ،ما أنكر ما أدخل فيها صدق :)عليه السالم( فقال :قال ، الذي ليس له شيء موىل إىلتدفع

فال شيء اآلخر  يرثه موىلمال خر ومل يكن لآل ، له شيءيس الذي ل موىل إىليدفع املال :مث قال ،هكذا

  .)٢(ثتهلور

  �م أ ،)السالم معليه( عبد اهللاعن أمري املؤمنني وأيب جعفر وأيب  ،وعن الدعائم

                                                          

  .٢ ح١٣٧ ص٧ج : الفروع،١ ح٢ الباب ٥٩٠ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .٣ ح١٣٧ ص٢ج : الفروع،٢ ح٢ الباب ٥٩١ ص١٧ج: الوسائل)٢(



  .)١(ًيرث بعضهم بعضا : قال، أيهم مات قبل صاحبهىيدر  اهلدم الأصحاب وىقالوا يف الغرق

 أيهم فلم يدروا ،اءأقربأو سقط عليهم حائط وهم  ،ًقوما غرقوا أن ولو :)عليه السالم(وعن الرضوي 

  .)٢(يورث بعضهم من بعض أن لكان احلكم فيه ،مات قبل صاحبه

رجلني أخوين ركبا يف سفينة فغرقا  أن لو :قال ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،سالموعن دعائم اإل

 فإن ،خر شيءوليس لآل به ولكل واحد منهما ورثة وللواحد منهما مائة ألفاحفلم يدر أيهما مات قبل ص

   .)٣(ًشيئااآلخر  واليرث ورثه ،فريثها ورثته ،شيء له يورث املائه ألفالذي ال 

  ً.أيضا منها أخرى غريها من الروايات اليت تأيت مجلة إىل

يشمله هذه  وال ،اإلرث يف عدم إشكالماكن فال أو يف سائر األ ،علم باقرتان مو�ما هناإذا ه مث إن

 علم بعدم الشرط فإذا ،حبياة الوارث بعد املورث ولو حلظة اشرتاط التوارث ىعل مجاعالروايات للنص واإل

  .كل لوارثه إرث وحينئذ يكون ،علم عدم املشروط

ًمل يعلم هل ماتا معا أو أحدمها مات مقدما إذا أما ولكن مل يعلم  ًأحدمها مات مقدما أن أو علم ،ً

ًكان تابعا للواقع كسائر  وإن اإلرثو ،دله املتقدمةات األطالقفكلتا الصورتني مشمولة إل ،ًأيهما مات قبال

  وعدم العلم بأن  مثل العلم ،مما هو موضوعي ًجعل الشارع تابعا لغري الواقع  باستثناء ما،حكاماأل
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  .٢ ح١ الباب ١٧١ ص٣ج: املستدرك)٢(

  .١ ح٢ كتاب املواريث الباب ١٧١ ص٣ج: املستدرك)٣(



حيث يذهب  ،حلف إذا ومثل ما ،ومثل القصر والتمام ،ومل يدخل نكحها إذا املرأة ذات زوج أو ال

 ،يعلم التقدم والتقارن وحيث ال ،الشارع هناّ إال أن ، ذلكوغري ومثل مجلة من كفارات احلج ،احللف باحلق

  . كيفية خاصةىحكم بالتوارث عل ،أو علم التقدم ومل يعلم أيهما املتقدم

شخص عن آخر موقوف بالعلم ن إرث إ( :حيث قال ،وجه النظر يف كالم املستند ومن ذلك يعرف

رثه عنه حلية تصرف إاملراد ب فإن ،مل يعلمه أحد  وإنجمرد وجود السبب الواقعي ال ، للثايناألول ةبوارثي

ًالوارث يف ماله تصرفا ملكيا عطاء من بيده املال إووجوب  ،بعد منه عنه وحرمته عليهووجوب اجتناب األ ،ً

  .وحكم احلاكم به وحنوه ذلك ،ليهإ

ومل  ،م به الوالدومل يعل متتع بامرأة وولد له ولد إذا كما، هيتيعلم أحد ولد لشخص ال كان ولد إذا نهإف

بعد  األىحيرم عل وال ،فيما له يرتتب آثار التوريث ال ،حلق بوالد آخر بوجه شرعيأأو  ،يعرف الولد والده

  . آخر كالمه إىل) أخذ حصتهي سائر من يساوىوال عل ً،رثاإمنه أخذ مال املورث 

 وضعت حكاماألأن  ى دال علمجاعبينما النص واإل ،خيرج عن صرف االدعاء كل ذلك الن إ :وفيه

  .للعلم واجلهل  فهي تابعة هلا ال،ملصاحل

 ،لالحتمال يلزم العلم وغري ما ال ، املنجزمجايليف غري العلم اإل ً،مل يعلم باحلكم كان معذورا إذا نعم

  . غري ذلك إىل،فطارمثل احتمال اخلوف يف باب اإل

  .خري األ إىلجهل إذا  ما هي فائدة احلكم يف ما:يقال ال

 مل يكن فإذا ّالإو ً، وجود املصلحة واقعاىبل عل ،ال  به أومليع أن ىيرتتب احلكم عل  ال: يقالنهأل

  والعمدة  ، العلمى يرتتب احلكم علحكم فماذا يعلم حىت



  .حكام أدلة األإطالق

أو  ، القاعدة يف الشك يف التقدم والتقارنىكان مقتض ،لوال النص اخلاص يف املقام أنه والظاهر

صول عدم تقدم أجريان قاعدة العدل بعد سقوط  ،مع العلم به واجلهل بأن املتقدم أيهما املتقدم الشك يف

للتعارض وسقوط أصلي عدم تقدم  ،األولوعدم تقارن مو�ما يف  ،وبالعكس  موت ذاكىموت هذا عل

علم يكون ومع عدم ال ،ما لورثة هذا أو ذاكإاملال  فإن ، ذاك وبالعكس يف الثاين لذلكىموت هذا عل

  . حيث يقسم بينهما،هذا الدينار لزيد أو لعمرو أن هل ممل يعل إذا احلال كما

  عدم انتقال مال زيدًأيضا األصل :يقال ألنه ، وارث عمرو إىل عدم انتقال مال زيداألصل :يقال ال

ين لزيد ما مدإين أعلمت  إذا فهو كما ،وقاعدة العدل تقتضي التقسيم بينهما حسب النسبة ، وارثهإىل

ًارا ونصفا نصف الثالثةينمها دءعطاإ يقاعدة العدل تقتض حيث إن ،ما مدين لعمرو دينارينإو ً،دينارا ً، 

  .عطاء ثلثيه لعمرو وثلثه لزيدإو

وباملناط منها يعرف سائر موارد  ،لو ال النصوص اليت هي نص يف مفادها أنه ومن ذلك تعرف

 ال ،لكان الالزم قاعدة العدل ،ً بفهمه مالكا للمناطىوكف ،فرق عدم الىالعرف ير ألن ،االشتباه يف املوت

  .األصلما قاله اجلواهر من احتمال 

مكانه ولو ملكلفني ـ حنو إني مع األصل قاعدة العمل بىواحتمال جريان التوارث بينهما عل( :قال

وحنو القول  ، القول بهىين ملكلفني علءنايف كل من اإل وحنو التمسك �ما ،واجدي املين يف الثوب املشرتك

بعد تسليم احلكم يف  ،بطهارة املاء وجناسة الصيد فيه وغري ذلك ـ يدفعه وضوح كون املقام من غري ذلك كله

 واملهدوم عليهم ى خصوص الغرقىكما ستعرف يف احلكم املزبور عل ومن هنا اقتصر املشهور ،املقيس عليه

  ولو كان  ،دون غريهم



  .ى انته)نف عما مل يكن بسبب كاملوت حتف األًفضال ،تل وحنوهاملوت بسبب كاحلرق والق

وسيأيت الكالم يف لزوم سحب  ،مل يكن حمذور فيه إذا صل حىت لألًتدع جماال ذ قاعدة العدل الإ

  . سائر موارد اشتباه املوتإىلاملناط 



  

   ))من شروط توارث بعضهم من بعض((

حدهم مال وكانوا أو أل كان هلمإذا ( : بعضبعضهم من إرث يف قال يف الشرائع :)١٣مسألة (

مل يكن بينهم  أو ،مل يكن هلم مال فلو ، بعضىواشتبهت احلال يف تقدم موت بعضهم عل ،يتوارثون

 ال وكذا لو كان املوت ،حدمها ولد سقط هذا احلكمأو كان أحدمها يرث دون صاحبه كأخوين أل ،موارثة

  .ى انته)اآلخر ىأحدمها علأو تقدم  ،أو علم اقرتان مو�ما ،عن سبب

لوال املال مل يكن  إذ ، فيه وال خالفإشكالفال  ،حدمها مالأل أو يكون هلما أن  أما اشرتاط:أقول

  ً.أيضااحلق يورث  إذ ،يريد باملال أعم من احلق أن والالزم ،أو مؤخر أثر ملوت مقدم

 ،واجلد امليتنياألب من  دمها،جعل أح إذا كما ،ولو مل يكن مال أو حق رمبا يظهر بعض الثمار نعم

األب  جعل فإذا ،ًالوالية للمتأخر موتا منهما إذ ،قيمومة املتقدم موته باطلة فإن ، الصغارداألوال ىًقيما عل

  إىل مات بعده اجلد انتقل حق الواليةفإذا ،ًقيما لكنه مات قبل اجلد بطلت قيمومته وكانت الوالية للجد

أحدمها قيم وهو القيم  فإن ،فالظاهر لزوم اشرتاكهما لقاعدة العدل ً،مها قيما جعل كالوإذا، احلاكم الشرعي

  .أوىلّ فقيمه أوىلاجلد ن إ :يقالّ إال أن اللهم ً،ماتا معا إذا أو كالمها قيم فيما ً،ملن مات بعدا

 أو ً جعل زيداًمثالاألب  أن علمنا إذا كما ،فقاعدة العدل تقتضي اشرتاكهما يف القيمومة ، أيىوعل

ًعمروا قيما ً.  

 كل واحد منهما بتصرف ىأو يرض ً،والية له منهما واقعا ذن ملن العطاء احلاكم اإلإلعل الالزم  نعم

  تصرف أي منهما يف الصغار  حيث إن ،اآلخر



  .جماز من القيم ألنه أو قيم ألنه ماإحينئذ يكون 

 أما،  جهة التوارث وعدمه واضحفاحلكم من ،ي منهما مالو مل يكن ألأ ، كان هلما مالفإذا وعليه

خصوصية يف كون املال من  نه الألفهم العرف املناط و ً،أيضايرث  أنه فالظاهر ،حدمها فقط مالكان ألإذا 

  .اجلانبني

 ى خالف القاعدة فيقتصر فيه علىاحلكم عل ألن ،ليه بعضإفاحتمال عدم جريان احلكم كما ذهب 

قال قوم نه أ) رمحه اهللا( عن احملقق الطوسي يولذا كان احملك ،وجيه غري ،املال هلما داملتيقن من وجو

 كذا يف ، وغريهمجاعيستدل عليه باإل أن وميكن ،األول قرب واأل:مث قال ،بالتوريث من الطرف املمكن

  .اجلواهر

  .اإلرث  إىل كالمهييف حمك )رمحه اهللا(األردبيلي ولذا مال  ،إمجاع ال أنه ىخيف لكن ال

 متعددة أخباريف  ،)١(يورث بعضهم عن بعض :)عليه السالم(عموم قول الصادق   أنوعن الكفاية

 ى الشهرة علىتند وادعسأشكل عليه امل وإن ،قربوهذا هو األ ، هنا من جانب واحداإلرثيقتضي ثبوت 

  .اإلرثعدم 

  

  ))شرط اشتباه المتقدم والمتأخر((

مل يعلم أصل التقدم  إذا  أو التقارن معهما،دمهاعلم أح إذا أما اشرتاط اشتباه املتقدم واملتأخر فيما

  .مع العلم باملتقدم يرثه املتأخر إذ ،فواضح

 ،أو الذي جعله الشارع حجة ،يراد به االطميناين ) وجه يقوم مقام العلمىظن عل أو( :وقول اجلواهر

  .مثل الظنون النوعية كالبينة

  ،اآلخررثه قبل  مات مو:ولو تضارب علم ورثتهما بأن قال وارث أحدمها
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 ،ًا لنفسهإقرار ال ،ًا عليهإقرارفيما كان  عمل كل حسب علمه ، مورثهً بل امليت أوال:اآلخروقال وارث 

  . العقالءإقراروذلك من باب 

  

  ))الموت وأقسامه((

وكذلك  ، فيهمىفعن العميدي عدم اخلالف يف عدم جريان حكم الغرق ،أما املوت ال عن سبب

  . عليهمجاع اإلىوعن املسالك وآخرين دعو ،خلراساينردبيلي واادعاه األ

جريان هذا احلكم  أن ظهر له ، هاي وأمعن النظر فصحاب من حلظ كتب األ:لكن يف مفتاح الكرامة

من ظهر منه  وأما ، ما نقل عنهىأما املصرح فأبو صالح وأبو علي عل ،فيه ظاهر كثري منهم وصريح بعض

 ،دريس يف السرائرإوابن  ،واملبسوط واحملقق الطوسي يف الطبقات ، يف النهايةفاملفيد يف املقنعة والشيخ ،ذلك

  .بل رمبا الح من املراسم ، ما نقل عنهىوالقاضي يف املهذب عل

غري الغرق واهلدم حاله  أن كما ذكرنا ،ى املناط الذي يفهمه العرف هو كو�م كالغرقى ومقتض:أقول

  ً.أيضاحاهلما 

 ىبأن احلكم يف الغرق واهلدم عل ،نفأو يف املوت حتف األ ً،اق مطلقاحلم اإلداستدل من قال بع

ومبا رواه يف  ،نف يف حتف األى املدعمجاعوباإل ،عه موضىيقتصر فيه عل أن خالف القاعدة فالالزم

  .مل يورث بعضهم من بعض أنه  اليمامة وصفني واحلرة منى عن قتليضاحاإل

م كلثوم بنت أماتت  : قال)السالم ماعليه(عن أبيه  ، جعفرعن ،عن ابن القداح ،ومبا رواه التهذيب

فلم يورث  ، أيهما هلك قبلىيدر وابنها زيد بن عمر بن اخلطاب يف ساعة واحدة ال ،)عليه السالم(علي 

  .)١(ً عليهما مجيعاىوصل ،اآلخرأحدمها من 
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  .ىخيف ال ويف الكل ما

تصلح  ال أ�ا والرواية جمهولة حىت ،إمجاع ال أن توقد عرف ،صلوجه لأل ًبعد فهم املناط عرفا الإذ 

 ضعف السند  إىلضافةورواية التهذيب باإل ،كانحبكم من  أنه  مل يعلماإلرثعدم  إىل أن ضافةباإل ،مؤيدة

عدم التوريث  أن مل يعلم أنه ىواختالف كبريين عل ،تزويج عمر بأم كلثوم حمل نظر إذ ،األصلخمدوشة 

  . تقريره هلاىيدل عل  للقصة ال)عليه السالم(مام رد نقل اإلوجم ،والصالة ممن صدر

 فلم يعلم )عليه السالم(ومل يورثها أمرياملؤمنني ): رمحه اهللا(يف هامش مفتاح الكرامة منه  أما ما

  .كما ذكرناه الرواية يف الوسائل وغريه أن بعد ،مصدره

 ،اإلرثواملناط يف طرف  ،إلرثا يف طرف عدم األصلعمدة دليل اجلانبني  أن وقد ظهر بذلك

  .األول  إىلذهب اجلواهر واملستند وغريمها وإن ، كما عرفت الثاينقربواأل

حلظة واحدة مل  يف نفسهاأًماتا مجيعا يف ساعة واحدة فخرجت إذا  :)عليه السالم(ويؤيده الرضوي 

  .، فتأمل)١(يورث بعضهما من بعض

 ،أو هدم جبل ،أو بالوعة ،أو نفط ،طني أو ،قري أو ،ضافامل يف  بالغرقاألولحال أمثلة  ومنه يعلم

 ،أو سيارة ،أو اصطدام قطار ،وكذلك حال سقوط طائرة ،خيمة أو ،أو وقوع بيت شعر ،أو انكسار شجرة

أو هجوم  ،أو خوف ،أو زلزلة ،أو بالوباء والطاعون ،أو بالغاز ،املعركة يف أو القتل ،أو سائر وسائل النقل

  .الكل يتوارثان يف  فإن،ذلكأو حنو  ،سباع

  

  ))فروع((

  وخرج  ،ًمث مات الثاين كامال ، نصفه إىلخرج الروح من أحدهم فلو، واملوت هو متام خروج الروح
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  .ممن مات ورث من خرج بعض روحه ،األولبقايا الروح من نصف 

 ،من الالحقولكن مل نعلم السابق  ،لكن مع الفصل بزمان طويل لو علم غرقهم( :اجلواهر يف لقا

 من أصا�م الغرق دفعة بانكسار سفينة وحنوها بل قد يشكل يف ، عليهمىفالظاهر عدم جريان حكم الغرق

 فيه احتمال ىوحنو ذلك مما يقو ،مل نعلم السابق من الالحقّ إال إذا ،ولكن ترتب زمان مو�م وهالكهم

  .ىانته )القرعة

  .املناط كاف أن وقد عرفت ً،بدوياّ  إاللكن ال انصراف ،جل انصراف النصوكان ذلك أل

 ،أو ما أشبه يف عدم التوارث  علمه ملوته إىلأو مل ميكن الوصول ،يهم علم من ليس علمه حجة وال

أو أخرب لكنه مل  ،اآلخرن أيهما مات قبل أ خيرب أن  لكن مات قبلىكان بعض أهل السفينة جن إذا كما

  .يعتمد عليه

أو  أكلهم احليتان إذا بل ،تايكون املوت بالغرق واهلدم بالذ أن يلزم ًأو هدما ال ً ماتوا غرقاوإذا

  .دلة ملثلهملشمول األ ،املوت بسبب الغبار أو اخلوف أن احتمل ذلك أو احتمل

فلو كان  ،ومل يعلم حال مو�ما سقط التوارث بينهما ً،لو احرتقت امرأة وابنها مثال( :اجلواهر يف قال

لعدم ثبوت حجب  ،هلمااآلخر والنصف  ، وهو النصفىعلن للزوج نصيبه األكا ً،م مثالأهلا زوج وأب و

 وال ،رثه هلاإولذا قلنا بعدم  ،رض عدم العلم بذلكفوال ،الولد هنا بعد معلومية اشرتاط حجبه ببقائه بعدها

  . آخر كالمهإىل )ينافيه عدم العلم مبوته قبلها

يعرف منه  أنه كما ً،أيضام الروايات هنا  حكىورد الروايات جرموحيث عرفت عدم اخلصوصية يف 

 قبل ذلك خوةفلم يعلم هل ماتت اإل ً، غرقوا مجيعاخوةواإلاألم واألب حيث كان  ،خوةمسألة حجب اإل

  األم  ترث حىت



حيث  ،كان زوجان وولد إذا كما ،رض للزوجة وكذلك مسألة األ، ترث السدس أم بعده حىت،الثلث

  إىلومنه  الولد إىلرض انتقلت عن الزوجاأل حيث إن ،رضولد ورثت الزوجة األمث ال ًمات أوال الزوج لو إن

  ً.مات الولد أوال إذا دون ما، الولد احلبوة ورثًمات أوال لواألب  حيث إن وكذلك احلبوة ،)الزوجة(أمه 

لو ليس من مورد الروايات و ألنه ،جراء قاعدة العدلإفالظاهر  ،كنا علمنا باملوت مث نسينا إذا مث

  .مر مايلأه حيث إن ،وال القرعة ،باملناط

 ، شك بينهما وبني التقارن أقرع مرتنيوإذا ، علم التقدم والتأخر أقرع مرةفإذا ،ةوأما من يقول بالقرع

  . أو مرة واحدة مثله،خرج ذلكن إ ،ولتعيني املقدم واملؤخر ،لتعيني التقارن وغريه

  . كان املرجع الروايات  نتيجة إىلمل ينتهأو   مل ميكنفإذا ،أمكنن إ مث الالزم الفحص

ذلك موجب لتضييع احلقوق  إذ ، أو ما أشبه مبا يوجب االشتباهًجيوز حدمها قتال ال أنه والظاهر

  .فتأمل ،اآلخرمث ً فيقتل أحدمها أوال

لم يع أن بني ،م والتأخردالتق أو ،مل يعلم االقرتانإذا اآلخر كل واحد من  إرث والظاهر عدم الفرق يف

  . النص واملناططالقوذلك إل ، ذلكيعلم حىت أو ال ،اآلخروجيهل  وقت موت أحدمها

بل  ،ةفالظاهر خروجه عن مورد النصوص املزبور (بتاريخ موت أحدمها )أما مع علمه( :فقول اجلواهر

 ،ليهم واملهدوم عىو سقوط التوارث يف غري الغرقأ ، احلكم بتأخرهىًبناء عل  �هوهلمااإلرثحيكم بكون 

  غري  ،)قوىولعله األ ،دلةداخل يف األ أنه ى بل قد يدع، عدمهىًبناء عل والتوارث فيهما



  .وجيه

  .يغين الظن ال إذ ،أو تقار�ما غري مفيدة والعالمات الظنية لتقدم موت أحدمها

ل  يف رجى قض)عليه السالم(ًعليا ن إ :)عليه السالم(عن علي  ،عن أبيه ،أما ما يف رواية قابوس

 ،فجعل املرياث للرجل ، املرأةىويد الرجل ورجله عل ، فراش واحدىًوامرأة ماتا مجيعا يف الطاعون ماتا عل

  .)١(مات بعدهانه إ :وقال

 ،مر املذكور الذي ليس بعالمة قطعية األىاعتمد عل أنه ال ،مام علم ذلك من اخلارجاإل أن فالظاهر

  .غري ظاهر الوجه ،م لهوجعل مفهو مر املذكور علةفأخذ املستند األ

إذ  ،مات أن رثه منه بعدإمات قبله مل ينفع يف اآلخر امليت ن إ :ميوت أن ولو قال أحد امليتني قبل

  . حكم توارثهماى جرة جهلنا التقدم والتأخر واملعيفإذا ،قوله ليس حبجة

وت كالدية يف بل يكفي املال احلاصل من امل ،يكون هلما عند املوت مال أن وال يلزم يف التوارث

ه يف أول إليشرنا أوهذا داخل يف احلق الذي  ،وقع يف شبكتهما املنصوبة صيد إذا كما أو بعده ،قتلها

  .املسألة

 األولو ، يرث مما ورث منه):رمحه اهللا( وقال املفيد ،يورث الثاين مما ورث منه وال( :قال يف الشرائع

  ).أصح

ليه املشهور املوجب جلرب سند مرسل محران بن إلذا ذهب و ، الدليلى وما ذكره احملقق هو مقتض:أقول

 ،ِيورث هؤالء من هؤالء : قال،ًيف قوم غرقوا مجيعا أهل بيت واحد ،)عليه السالم(املؤمنني  عن أمري ،أعني

  وهؤالء

                                                          

  .٩ ح٣٦١ ص٩ج : التهذيب،٣ ح٥ الباب ٥٩٥ ص١٧ج: الوسائل)١(



  .)١(ًورثوا من هؤالء شيئا يورث هؤالء مما الو ً،ورثوا من هؤالء شيئا  مماواليرث هؤالء ،من هؤالء

 ، امرأته بيتىيف رجل سقط عليه وعل ،)عليه السالم(عن أيب جعفر  ،ل صحيح حممد بن مسلموذي

 ال ،معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أمواهلم ،ويورث الرجل من املرأة ،تورث املرأة من الرجل :قال

ًضا شيئاعيورثون مما يورث بعضهم ب ً)٢(.  

 مجاعبل عن ظاهر الغنية اإل ،كثروعليه عمل األ ،ظهرشهر األهذا القول هو األن إ :ويف املستند

وذلك  ،دلتليواطارف الاآلخر فورثا كل واحد من كل مال  ،واملخالف يف املسألة املفيد والديلمي ،عليه

  .دلة األطالقإل

  . بعد التقييد مبا ذكرإطالق ال أن :وفيه

  .ولذا تركنا ذكرها ،يفةوهي ضع ،كل واحد من القولني استدل ببعض الوجوه االستحسانية مث إن

  

  ))هل يقدم األضعف في التوريث((

وقال يف  ،جيب  ال:جيازقال يف اإل ،ضعف يف التوريث تردد األمي ويف وجوب تقد:قال يف الشرائع

  . آخر كالمه إىل،ثر يف ذلكنا نتبع األأغري  ،يتغري به حكم  ال:املبسوط

سرائر والوسيلة والتبصرة واللمعة وتعليق الفقيه وظاهر  للمقنعة والنهاية واملبسوط والاألول القول :أقول

والثاين للشرائع والنافع والكشف والغنية والتحرير  ،الفقيه واملراسم واملسالك والروضة وغاية املرام وغريهم

 ما فهمه الشهيد واملختلف وغاية املراد وتعليق النافع والكفاية والظاهر من أيب صالح يف ىرشاد علواإل

  . ما يف مفتاح الكرامةى كل ذلك عل،الكايف

                                                          

  .١٤ ح٣٦ ص٩ج : التهذيب،٢ ح٣ الباب ٥٩٢ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١٣٨ ح١٣٧ ص٧ج : الفروع،١ ح٣ الباب ٥٩١ ص١٧ج: الوسائل)٢(



عليه ( عبد اهللاعن أيب  ،امللك كخرب الفضل بن عبد ،يف النصوص )مث( ون بلفظاألولاستدل 

  .)١(يورث املرأة من الرجل مث يورث الرجل من املرأة : فقال،يف امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ،)السالم

 فقال ، امرأته بيتىسقط عليه وعل عن رجل )يه السالمعل( عبد اهللاسألت أبا  ،وخرب عبيد بن زرارة

  .)٢(مث يورث الرجل من املرأة ،يورث املرأة من الرجل :)عليه السالم(

  .)٣( مثل ذلك)السالم ماعليه(عن أحدمها  ،وعن حممد بن مسلم

ومل يدروا أيهما مات قبل   غرق رجل وامرأة وسقط عليهما سقففإذا :)عليه السالم(والرضوي 

ورث  ،االبنواألب كان  إذا وكذا ،يورث املرأة من الرجل ويورث الرجل من املرأة أن كان احلكم ،صاحبه

  .)٤(األبمث يورث االبن من  ،من االبناألب 

  ).رمحه اهللا( ما ذكره الفقيه اهلمداىن ىظاهر الواو الرتتيب كما يف آية الوضوء عل أن ىًبناء عل

يهما أأو سقط عليهما حائط ومل يدر   غرق رجل وامرأةوإذا :رواياتوعبارة املقنع اليت هي متون ال

  .)٥(مث يورث الرجل من املرأة ،تورث املرأة من الرجلفإنه  ،مات قبل صاحبه

  .األبمث ورث االبن من  ،من االبناألب واالبن ورث األب كان  إذا وكذلك

                                                          

  .٢ ح٢٢٥ ص٤ج : الفقيه،١ ح٦ الباب ٥٩٥ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١ح ٣٥٩ ص٩ج : التهذيب،٢ ح٦ الباب ٥٩٥ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح٣٥٩ ص٩ج: التهذيب)٣(

  .١ ح٤ الباب ١٧١ ص٣ج: املستدرك)٤(

  .٢ ح٤ الباب ١٧١ ص كتاب املواريث٣ج:  املستدرك)٥(



ًفار ملن تاب وآمن وعمل صاحلا مث لغ وإين :احتمال الرتتيب ذكري مثل قوله تعاىل حيث إنلكن 

 ىعل ،)٢( العرشى علىيام مث استوأرض يف ستة ربكم اهللا الذي خلق السماوات واألوإن  ،)١(ىاهتد

  .مجاعة هاحتمال يف االثنني قال

 استحباب ى علفال داللة حىت ،ويف املقنع واالبن فيهاألب وذكر  ،يويؤيده ذكر الواو يف الرضو

أو  ،ضعف االستحباب لو قيل بتقدمي األىحيمل عل أن  املشهور مما يلزمى فتوىأثر عل كما ال ،التقدمي

  ً.هو بعيد جدا مما ً،الوجوب تعبدا

 ،تظهر فائدة التقدمي ،األولورثه   قول املفيد والذين أفتوا بفتواه يرث الثاين من كل ماىعل نعم

  .لوضوح ترتب الزيادة والنقصان عليه

 الوجوب ملكان ىجه الضعف يف قول املستند بتضعيف داللة الروايتني علومما تقدم وغريه ظهر و

القول باالستحباب  إىل أن ضافةباإل إذ ،جلة األًاالستحباب حذرا من خمالفة هؤالء قوىفاأل ،اجلملة اخلربية

كما ذكره  ، الوجوبىمل تكن أدل علن إ ةاجلملة اخلربي أن ،يظهر له وجه بعد ظهور ضعف املستند ال

  .مر عليهفال تنقص داللتها عن داللة األ ،كفاية وغريهال

مث يفرض  ، الزوجة مثنها أو ربعهاىوتعط ،ًفرض موت الزوج أوال ،فلو غرق زوج وزوجة ،وكيف كان

  .يه ال مما ورثتهاألصل الزوج النصف أو الربع من تركتها ىويعط موت الزوجة

  .مث يورث االبناألب يورث  ،وكذا لو غرق أب وابن

  كان كل واحد   إنمث

                                                          

  .٨٢اآلية : سورة طه)١(

  .٥٤اآلية : سورة األعراف)٢(



 من إخوة ورثته كابن له  إىلومنه ،اآلخر  إىل من بقية الوراث انتقل مال كل واحد منهماأوىلمنهما 

ما   أصل ماله ال إىلكل بالنسبة ، الولد إىلالوالد لوكذا ما ، الوالد إىلفمال الولد ينتقل ،إخوةم وأب له أ

  .مثلة غري ذلك من األ إىل،خوتهإ  إىل كل واحد منهماىلإ مث ينتقل ما صار ،ورثه

حدمها وارث  كان ألوإذا ،)عليه السالم(مام  اإل إىل فكل املالني ينتقل،وارث حدمهامل يكن أل إذا أما

  .)عليه السالم(مام  اإلإىلاآلخر   إىلصار وما ، ورثتهإىلليه إانتقل ما صار  اآلخردون 

  .ها راجعهاءفمن شا ،يف املسألةوتفاصيل  ،ىأخر ةوقد ذكر الشرائع والقواعد وشراحهما بعض أمثل

 حجية طالقإل ،كان فيهم عادالن عمل بقوهلم فإن ،ولو علم بعض الورثة بالتقدم والتأخر أو التقارن

  .أدلة البينة

واجلاهل  ،األصل ىعمل العامل منهم حسب علمه من التوارث عل ،مل يكن فيهم عادالن إذا أما

كان اجلاهل يعطيه حسب القواعد  وإن ،يأخذ ما ليس له أن ق للعاملحي وال ،حسب املوازين الثانوية

  .الثانوية

 يطلبه ال أنه ًعطاه مدعياأ إذا ًزيدا فإن ًكاجلاهل بأنه يطلب زيدا ،يأخذ من العامل أن فله ،أما اجلاهل

  .بأس بأخذه منه

ويقسم تركته  ت أحدمهافيفرض مو ، من اثننيأكثر ىمما تقدم يظهر الكالم فيما لو كان الغرقه مث إن

 ورثته ىوما يصيب امليت معه يقسم عل ،ىفما يصيب احلي يعط ،وات معهمكانوا واألن إ حياء األىعل

 تركه نحيث يقسمو ،ًخالفا للمفيد ومن تبعه ،ً ما اخرتناه تبعا للمشهورىموات معه علحياء دون األاأل

  .هموات اجلواهر وغريوقد تعرض لتعدد األ ، اجلميعىامليت عل

  كما  ،سباب متعددةأو بأ بسبب واحد كثروال فرق بني موت االثنني أو األ



ًاذا مات بعضهم حرقا وبعضهم غرقا   .وهكذا ،ً

ًكان عاملا عامدا مل يورث منه و فإن ،اآلخرأحد الغريقني سبب موت  أن ولو   . ورثّالإً

  . عدم العمدصالةأل ،اإلرثفالظاهر  ،ولو شك

املوت  التوبة مقبولة قبل ألن فالظاهر التوارث ، حني غرقهسالممث أظهر اإلً مثالًولو كان أحدمها كافرا 

  .ورؤية املالئكة وحنوه معاينة

ين تبت إحضر أحدهم املوت قال  إذا وليست التوبة للذين يعملون السيئات حىت: قال سبحانه

  .)١(ن وال الذين ميوتون وهم كفاراآل

 ،خاص إرث كان هلم إذا رثهمإوراجعونا أورثناهم حسب  ،خمالفنيأو  ً وحنوهم كفاراىولو كان الغرق

 األصللزام املخرجة من وقاعدة اإل ،صل يف الثاينلأل ،خاص عملنا حسب موازيننا إرث مل يكن هلموإن 

  .األوليف 

  . غري ذلك إىلً،خمالفااآلخر ًكان بعضهم موافقا و إذا ومنه يعلم حال ما

موت خ واأل ،ً الزوج موت الزوجة أوالىوادع ،أة وولدها واشتبه السابقلو ماتت امر( :قال يف القواعد

وحلف كل منهما  ة،ومرياث الولد للزوج خاص ،والزوج نصفنيخ كان مرياث املرأة بني األ ً،الولد أوال

فيقدم قول  ،السبقاآلخر  ىويدع  أحدمها يدعيهّ إال أن ميني ال أنه ّ إالوكذا مع علم االقرتان ،لصاحبه

  .ى انته)عي االقرتان مع اليمنيمد

 مات الولد ورث فإذا ، فريثه الزوج والولدًن الزوج يدعي موت الزوجة أوال فألاألول أما الفرع :أقول

  ًوبعضا  ،ًمجيع ماهلا الزوج بعضا مبو�ا

                                                          

  .١٨اآلية : سورة النساء)١(



لعدم وجود  ،رثهاإنصف خ  ماتت الزوجة ورث األفإذا ،ًيدعي موت الولد أوالخ واأل ،مبوت ولدها

  .رثهاإكان لكل واحد نصف  من التداعيألنه حتالفا  فإذا ،األوىلة الطبق

  الكلي مدعاألول ألن ،الربعخ ولأل يكون للزوج ثالثة أرباع الرتكة أن لكن يف مفتاح الكرامة احتمل

  .كما ذكرنا مثله قبل ذلك ،يدوهذا غري بع ،وذلك لقاعدة العدل ،ىكمسألة اخلنث والثاين النصف



  

  ))وس ومن أشبهميراث المج((

  .مرياث الكفار الذين حيللون احملرمات عندنايف  :)١٤مسألة (

أعين ما  ،سباب الصحيحة والفاسدة واألنسابيورثون باأل  :قيل ،يف مرياث ا�وس( :قال يف القواعد

 ،فاسداألم وسبب  ،فأولدها فنسب الولد فاسد أمه نكح إذا عندهم كما حصل عن نكاح عندنا حمرم ال

سباب نساب الصحيحة والفاسدة واأل يرثون باأل:وقيل ،يورثون بالصحيح منهما كاملسلمنيإمنا  :وقيل

 ترث األول ىوعل ،ية خاصةتخته وهي بنته ورثت بالبنأتزوج  لو  هذاىفعل، قربالصحيحة خاصة وهو األ

  .ى انتهً)صالأمرياث هلا   الثاين الىوعل ً،أيضابالزوجية 

 والوسيلة واملراسم وبعض ذيب واالستبصار والنهاية واملبسوط واخلالف منقول عن التهاألولالقول 

 ونسبه التحرير ،جياز وظاهر التحرير والدروس وابن اجلنيدواملهذب واإل ، نسخهأكثربل عن  ،نسخ املقنعة

  .بل يستفاد ذلك من عباريت االستبصار وابن اجلنيد ، املشهورإىل

 ،)السالم ماعليه(لرمحان من أجالء رجال الكاظم والرضا ا والقول الثاين منقول عن يونس بن عبد

  . والتقي واحللي والفاضلىوتابعه املفيد يف أحد النقلني واملرتض

وهو  ، عليهمجاع اإلىوعن موصليات املرتض ،مامية مجهور اإل إىل نسبتهىعالم الورإبل عن كتاب 

وحكاه احملقق عن  ،)السالم ماليهع(منقول عن الفضل بن شاذان من أجالء رجال اهلادي والعسكري 

العباس يف املقتصر  والفخر وأبويب اآلاملفيد وعن ظاهر احلسن والصدوق وجنيب الدين وابن سعيد واحملقق و

  إىل نسبتهيوعن ا�لس ،والصيمري يف غاية املرام والشهيدين يف غاية املراد واللمعة واملسالك والروضة

  .كثراأل

 ،قرب هو األاألولوالقول  ، املسالك واجلواهر ومفتاح الكرامة وكشف اللثامقوال نقلناها عنوهذه األ

  وذلك 



  .وبعض الروايات اخلاصة ،لبعض املطلقات

 )عليه السالم(عن أيب جعفر  ،عن حممد بن مسلم ،كتابيه يف  ما رواه الصدوق والشيخ:األولفمن 

  .)١(حلون كل ذي دين مبا يستىجتوز عل : قال،حكام سألته عن األ:قال

لزموهم مبا أ :قالنه إ )عليه السالم( احلسن عن أيب ،عن علي بن أيب محزة ،وما رواه الشيخ يف كتابيه

  .)٢(لزموا به أنفسهمأ

  .)٣(كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمهم :قالنه إ ،)عليه السالم(عن الصادق  ،وروي الغوايل

 :)السالم ماعليه(بيه أعن  ،عن جعفر ،عن السكوين ،كتابيه يف والشيخ ، ما رواه الفقيه:ومن الثاين

زوجته أ�ا ووجه أ�ا أمه من وجه ،مه وبابنته من وجهنيأتزوج ب إذا كان يورث ا�وسينه إ)٤(.  

كان نه إ :)السالم معليه(عن علي  ،بيهأعن  ،عن جعفر ،عن أيب البخرتي ،سنادومارواه قرب اإل

  .)٥( النكاحىيورث عل  وال،النسبأسلموا من وجه  إذا يورث ا�وس

 ومعىن ،كان يورث ا�وسي من وجهني أنه )عليه السالم(عن أمري املؤمنني   معلوم:قال يف الوسائل

  يكون ا�وسي قد تزوج ابنته فتلد منه مث يسلمان  أن ذلك

                                                          

  .١١ ح٣٢٢ ص٩ج : التهذيب،١ ح٣ الباب ٥٨٩ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١٢ ح٣٢٢ ص٩ج : التهذيب،٢ ح٣ الباب ٥٨٩ ص١٧ج: لالوسائ)٢(

  . مثله عن غريه٣ ح١ الباب ٥٩٧ ص١٧ج: ويف الوسائل ،١ ح٣ الباب ١٧٢ ص٣ج: املستدرك)٣(

  .١ ح٣٦٤ ص٩ج : التهذيب،١ ح١ الباب ٥٩٦ ص١٧ج: الوسائل)٤(

  .٧١ص :سناد قرب اإل،٤ ح١ الباب ٥٩٧ ص١٧ج: الوسائل)٥(



  .)١( الزوج وامرأتهةخته وابنأم الولد وأفيكون هذه املرأة 

مل يسقط بعضها   �ا مايرث ا�وسي مجيع قرباته اليت يدين( :جيازالة اإلرس يف يسطووعن الشيخ ال

يتقدر  فإنه ،سبابوأما باأل( :قال إىل أن )سالمًمل يكن سائغا يف شرع اإل وإن ، بالنكاحًأيضاويرثون  ً،بعضا

 يتقدر يفو ً، معافيأخذ املرياث من الوجهني ً،يكون زوجا أن ويف االبن ،تكون زوجةاألم ذلك يف البنت أو 

 مع خوة اجتمع اإلفإذا ،األمًيكون جدا من قبل  أن ميكناألب اجلد من قبل  فإن ،من يأخذ بالقرابة

 عند )عليه السالم(عن علي  وهذا الذي ذكرنا هو املشهور( :قال إىل أن ) أخذ نصيب جدينخواتاأل

  ).اخلاص والعام

يورث من  أنه والصحيح عندي ، ا�وسينا يف مرياثأصحاباختلف  : كما يف الوسائلًأيضاوقال 

 ذلك اخلرب ىوالذي يدل عل ،جيوز أو ال ،سالمسواء كانا مما جيوز يف شريعة اإل ً،جهة السبب والنسب معا

 ماعليه(نا من خالف ذلك ليس به أثر عن الصادقني أصحابوما ذكره بعض  ،عن السكوين الذي قدمناه

سباب جائزة  واألنسابهذه األفإن  ،مجاعذلك عندنا مطرح باإلو ،بل قالوه لضرب من االعتبار ،)السالم

 أن  ما روي إىلًمضافا ،سالم العقد يف شريعة اإلى جمرىفجر ،مما يستحل �ا الفروج أ�ا ويعتقدون ،عندهم

فقال  ،مهأتزوج بنه إ :فقال ، فزبره و�اه عن ذلك)عليه السالم( عبد اهللاً سب جموسيا حبضرة أيب ًرجال

  .)٢(ذلك عندهم النكاح أن أما علمت :)السالمعليه (

                                                          

  .١ ح كتاب املواريث٥الباب  ١٧١ ص٣ج: املستدرك)١(

  .٤ ح٣٦٥ ص٩ج : التهذيب،٢ ح١ الباب ٥٩٦ ص١٧ج: الوسائل)٢(



   .)١(كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمهن إ : قال)عليه السالم( أنه ًأيضاوقد روي 

  . الروايات يف باب النكاح متعددة:أقول

عليه ( فقال )عليه السالم( عبد اهللاً قذف رجل جموسيا عند أيب :قال ،ففي صحيح ابن سنان

  .)٢(ذاك عندهم نكاح يف دينهم : فقال،ختهأو أمه  ينكح:فقال الرجل ،مه :)السالم

عليه (فقال له  ، فزبره و�اه)عليه السالم(ً سب جموسيا حبضرة الصادق ًرجالن إ :ويف رواية الغوايل

  .)٣(ذلك عندهم النكاح أن أما علمت : فقال،مهأتزوج بنه إ :)السالم

 أن يصلح للمسلم ينبغي وال ال :قالنه إ ،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،سالموعن دعائم اإل

  .)٤( ًيكون كاذبا أن ما يف هذا يسرأ :وقال ،مبا مل يطلع عليه منهً جموسيا والً نصرانيا والً يقذف يهوديا

 عبد اهللاليه أبو إفنظر  ،اعلةف ذاك ابن ال: قال،ما فعل غرميك :هأصحاب لبعض )عليه السالم(وقال 

ً نظرا شديدا) السالمعليه( ليس ذلك  أو :)عليه السالم( قال ،ختهأجموسي نكح نه إ  جعلت فداك:فقال ،ً

   .)٥(من دينهم نكاح

  . غري ذلكإىل

  . املوضوعىً ثانيا علًيعد ذلك دليال أن بل ميكن

  ورث �ما أو �ا  ،مور لواحدمران أو األفلو اجتمع األ ، هذاىوعل

                                                          

  .٣ ح٣٦٥ ص٩ج:  التهذيب،٣ ح١ الباب ٥٩٧ ص١٧ج: الوسائل)١(

  .١ ح٥٧٤ ص٥ج:  الفروع،١ ح٢ الباب ٥٩٧ ص١٧ج: الوسائل)٢(

  .٢ ح٣٦٥ ص٩ج:  التهذيب،٢ ح١ الباب ٥٩٦ ص١٧ج: الوسائل)٣(

  .٢ ح٢ الباب ١٧١ ص٣ج: كدرستامل)٤(

  .٣ ح من حد القذف١ الباب ٤٣٠ ص١٧ج: الوسائل)٥(



مومة من والثلث نصيب األ، نصيب الزوجية وهو الربع مع عدم الولدهلا  فإن ،م هي زوجةأمثل 

ويأيت يف املقام مسألة احلجب مع وجود  ،مومةفالباقي يرد عليها باأل األبمل يكن هلا مشارك ك فإن ،األصل

للزوج نصيب الزوجية النصف مع عدم الولد  أن كما ،لة احتاد احلاجب واحملجوبأ وقد تقدم مس،األب

  .مل يكن له مشاركن إ والباقي يرد عليه ،هوالربع مع

ليها عوالباقي يرد  ،والنصف نصيب البنتية ،هلا الثمن نصيب الزوجية، وكذا الكالم يف بنت هي زوجة

  .مل يكن هلا مشارك إذا بالقرابة

 ،وما يفضل عنهما يرد بالقرابة عليها، كان هلما السدسان وهلا الثمن والنصف، بوانأولو كان له 

  ً.بوين أمخاسااأل ىوعل

 ،ختيةوالنصف نصيب األ، مع عدم الولد هلا الربع نصيب الزوجية، هي زوجةأخت كانت  إذا وكذا

  .مل يكن هلا مشارك إذا والباقي يرد عليها بالقرابة

  .مثلة الفاضالن وشراحهما وغريهموقد ذكر هذه األ

  .أو جدة ،أو خالة ،ومنه يعلم حال زوجة هي عمة

م أف، ًمث تزوج البنت فأولدها ولدا امسه بكر، ًاتتزوج زيد بنته فأولدها بن كما لو ،أختوكذا جدة هي 

  .ختهأالبنت جدة بكر و

خته فأولدها أخ بأن تزوج األ، كانت عمة هي خالة هي زوجة إذا كما ً،أيضاوأمثلة الثالثي واضحة 

  . غري ذلكىل إ،ة وخالة وزوجةاملزوجة عمخت فتلك األ ،أبويهأخت ًولدا فتزوج الولد 

 إمجاعفقد استدلوا لذلك ب ،سباب الصحيحة فقط واألنسابنه يرث باألأالقائل ب: أما القول الثاين

   .صولوالكفار مكلفون بالفروع كتكليفهم باأل،  عامة للجميعحكاموبأن األ ، كما تقدمىاملرتض

  



  .)١(نزل اهللاأحكم بينهم مبا اوإن  :وبقوله سبحانه

  .)٢( احلق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفروقل :وقوله تعاىل

ً تعرض عنهم فلن يضروك شيئاوإن  حكم بينهم أو أعرض عنهماوك فؤجافإن  :وقوله عزمن قائل

  .)٣(حكم بينهم بالسقطاحكمت فوإن 

 أحكامهل نأخذ يف  ،أسأله )عليه السالم( أيب احلسن  إىل كتبت:قال، بل وخرب أيوب بن نوح

كان مذهبكم فيه  إذا جيوز لكم :)عليه السالم( فكتب ،م الأ همأحكام  ما يأخذون منا يفاملخالفني

  .)٤(التقية منهم واملداراة

  ً.ه مطلقاؤجراإحكم جيوز  أنه ال ،ةهم من باب التقية واملداراأحكامخذ باأل أن ىحيث دل عل

باألسباب صحيحها فقط، فقد يحها وفاسدها، وصح نسابنه يرث باألأ القائل ب:وأما القول الثالث

فيدخل يف  ً،أيضاالنسب الفاسد الناشي عن الشبهة صحيح  أن ضافةإب ،به للقول الثايناستدل مبا استدل 

 ،وال للواطي زوج ،زوجة�ا إ و غريهأة بشبهة عقد ءيقال للموطو ال فإنه ، خبالف السبباإلرثدلة أعموم 

  .زواجيندرج السبب الفاسد يف عمومات األ فال

  . تزوج حمارمه ورثت بالنسب خاصة دون الزوجيةفإذا وعليه

   يف دلةوعموم األ ،مجاع ذلك عدم وجود اإلىيرد عل إذ ،كال القولني حمل نظرو

                                                          

  .٤٩اآلية : سورة املائدة)١(

  .٢٩اآلية : سورة الكهف)٢(

  .٤٢اآلية : سورة املائدة)٣(

  .١٠ ح٣٢٢ ص٩ج:  التهذيب،٣ ح٤ الباب ٤٨٤ ص١٧ج: الوسائل)٤(



  .لزام عليه حكومة أدلة اإلينايف نفسه ال

   .)١(نزل اهللا فيهأجنيل مبا وليحكم أهل اإل :عليه قوله سبحانه يرد ،أويليات الكرمية حكم واآل

  .وغريمها، ةقل فأتوا بالتوار :وقوله سبحانه

وغريها من الروايات ، )٢(جنيلهمإجنيل بحلكمت بني أهل اإل :)عليه السالم( مثل قوله  إىلضافةباإل

  .كتاب القضاء ذكرناها يف الىت

ً عدم جعل ذلك حكما أولياى تدل علةوالرواي ًبل حكما ثانويا ،ً كاح  باب النولذا وردت روايات يف ،ً

  .همأحكامخذ ب األىوالطالق وغريمها عل

 رجل ترك ابنته :)عليه السالم( عبد اهللاأليب  قلت :قال،  بن حمرزعبد اهللاعن  ،ذينةأفعن عمر بن 

 :فقلت، ءيشاألم واألب من خت وليس لأل ،املال كله البنته :)عليه السالم( فقال ،مهأبيه وخته ألأو

فخذ هلا النصف خذوا  : قال، عارفةةخته مؤمنأجل من هؤالء الناس و هذا وامليت ر إىلنا قد احتجناإف

جاء   ماىعلن إ : فذكرت ذلك لزرارة فقال:ذينةأقال ابن ، سنتهم وقضاياهم يف منهم كما يأخذون منكم

   .)٣(ًبه ابن حمرز نورا

ر واخلنزير من وأخذ مثن اخلم، ولذا جاز لنا نكاح املطلقة بال عدول منهم ، غريها من الرواياتإىل

 حقه الثابت له نسانبل قد ذكرنا يف مسألة العول والتعصيب جواز مطالبة اإل ،غري ذلك ىلإ ،الكفار

  . عندناًكان باطال وإن ،عندهم

                                                          

  .٤٧ اآلية: سورة املائدة)١(

  .٣٨ ص٢ج: املناقب)٢(

  .٢ ح١٠٠ ص٧ج:  الفروع،١ ح٤ الباب ٤٨٤ ص١٧ج: الوسائل)٣(



ً بالسبب والنسب مطلقا صحيحا وفاسدا عندنااإلرثنه يأخذ أومما تقدم يعلم حال املخالف و ً  إذا ً

  .هم كذلكنا نأخذ منإكما  ،ًكان صحيحا عنده

كان الطرف  وإن ،يعمل حسب اجتهاده أو تقليده أن فلكل ،أما اختالف االجتهاد بني مؤمنني

  .يراه حسبهما الاآلخر 

مل يعط  إذا  ا�وسيًمثال، كناه نراه وإن ، حسب ما ال يروناإلرث ىيعط يف الكافر واملخالف ال نعم

  . غري ذلكإىل، بة بسبب القراًأيضانعطيها حنن   لقريب هي زوجة الاإلرث

رضوا بأن  إذا وأ ،ًكان مانعا عندهم إذا ورث من جهة املانع، اآلخرولو اجتمع السببان وأحدمها مينع 

  .كما ذكرناه يف كتاب القضاء ،حيث هلم ذلك ،حنكم بينهم حبكمنا

من أخت مثل بنت هي ، كما ذكرناهاإلرث يوجب ه حيث إن ،مر عندنا بوطي الشبهةكان األ إذا أو

 كما تقدم يف طبقات ،مؤخرة عن طبقة البنتخت طبقة األ ألن ،ختهلا نصيب البنت دون األ فإن ،مأ

  .اإلرث

ال مرياث لبنت البنت مع  ألنه ،هلا نصيب البنت دون بنت البنت فإن ،وكذا بنت هي بنت بنت

هي عمة االبن ًمه وله ابن فأولدها بنتا فأكما لو تزوج زيد ب ،من أبأخت وكذا عمة هي  ،وجود البنت

وكذا عمة هي  ،يف الطبقة الثانية والعمة يف الثالثةخت األ إذ ،دون العمةخت هلا نصيب األ فإن ،ختهأو

وبنت  ،االبنأخت ًفأولدها بنتا فهي  ، فتزوج زيد ببنتهأوالدن لألبو ،لو كان لزيد بنت وابنما  ك،بنت عمة

  .مثلة غري ذلك من األ إىل،بنت العمة عمة الهلا نصيب الفإن ، وبنت عمتهم  االبنأوالدخته وعمة أ

  ورث الكل ، أو ما أشبه ً،أو مخسا، ختأو البنت واأل، ختنيولو تزوج األ



ً ختني مثالفهل نعطي كلتا األ ،أو رضوا حبكمنا ،اإلرثولو مل يكن هلم موازين  ،رثهمإحسب موازين 

الثانية غري صحيحة  ألن ً، منهما زواجاىلاألوأو نعطي ، حبكم لكل قوم نكاح وغريه، �ما زوجتان لهأل

 األول ، والثايناألول يأو نس ،عقد عليهما دفعة إذا ًخصوصا ،لكل أمر مشكل أل�ا أو نقرع ،عندنا

 ، اختيار الزوجى يدل علربع األىطالق الزائد علإ ىدل عل ما حيث إن ،خري له وجهكان األ وإن ،أقرب

  ً.أيضا وحيث مات الزوج حكم هنا باالقرتاع ، بعضىقدم بعضهما علأو ت من غري فرق بني اقرتان العقدين

و مل أ اقرتنا وإن ،علم املقدم فعقد املؤخر باطل فإن ،ختني ومات أو األ،تزوج املسلم باخلمس إذا أما

  .باب النكاحه يف وتفصيل الكالم في،  فا�ال للقرعة،يعلم املقدم واملؤخر

ن إ ،كا يف نصيب الزوجيةرت ماتت وهلا زوجان اشفإذا ، الزوجمم يشرع عندهم تعددبعض األ مث إن

  .لزاملقاعدة اإل ، لهاإلرث كان ً مثالاألولحدمها ككان أل وإن ،ارثهم كذلككان 

الثاين  ألن األولأو  ،�ما زوجانفهل يرثان أل ،رثناإ أحكامجراء إأو رضوا ب ، إرثمل يكن هلم إذا أما

  .ختنيكما ذكرناه يف األ ، احتماالت،ارنا يف الزواج لبطالن زوجنيتق إذا يرثان أو ال ً،ليس زوجا

ولو فرض مشروعية االشرتاك يف الزوجة عندهم فتزوج ( :وجه التأمل يف قول اجلواهر وبذلك ظهر

كل واحد منهما يستحق  أن ال ،ًمعا شريكني يف نصيب الزوجية منها النصف والربعكانا اثنان منهم امرأة 

  .ضرورة صريو�م كالزوجات املشرتكات يف الثمن من الزوج أو الربع،  حينئذولع العكي يق منها ذلك



نصف الثمن  أو الربع ال يبعد استحقاقها هي من كل واحد منهم نصيب الزوجية الثمن ال ،نعم

  .ى انته)فتأمل، مع احتماله ونصف الربع

 ا�دد  إىلواؤ تبت الصني جامن أن كما ينقل ، من زوجأكثركان ملسلمة  إذا علم ما ومما تقدم

 ، ثالثة عشر إىلًوأحيانا يصل عددهم ،أزواجمن فقرهم تتزوج املرأة الواحدة بعدة ن إ :الشريازي وقالوا

مث  ،سالمشرائع اإلا  ليتعلموء بعضهم يف سامراىوأبق ، الشرعيةحكامفتعجب ا�دد من مبلغ جهلهم باأل

أو قاعدة  رعةعيار القلم كان امل يعمل وإن ، لهاإلرث كان ولاألعلم الزوج  حيث إن ، بالدهم إىلأرجعهم

  .العدل

  ً.أيضا العدل جرت يف املسألة السابقة دةولو قلنا بقاع

  .أو القرعة وعند تقارن زواجهم �ا يكون احلكم البطالن يف اجلميع

ًم لو تزوجوا عقدا فاسدا عندهم مل يكن توارثمث إ�   .ة عندنا لعقدهموال صح ،لزاملعدم قاعدة اإل ،ً

  .تزوجوا من ال يصح زواجه عندهموأوىل إذا 

  الزواج الصحيحأحكام ذلك ىعلب فهل يرت ،أو الزواج عندهم وصح عندنا مل يصح العقد إذا أما

  . احتماالن،�م ملزمون مبا التزموا بهال أل أو، مطابق للواقعألنه 

 الصحيح أحكامأمكن جريان  ،حيح عندناولو تزوجوا بالسبب الفاسد عندهم الص( :قال يف اجلواهر

 الفاسد أحكاملزامهم بإوحيتمل  ،يقدح فيها زعمهم الفساد  صحته اليت الى ما دل علطالقإل ،عليه

يرتتب  ًق ثالثا بصيغة واحدة الّفالعامي املطل ،لزموا به أنفسهمألزامهم مبا إو ،معاملة هلم مبا يقتضيه دينهم

  كان قد  وإن ،نتزوجها أن بل لنا ، رجوعه �ا يف العدة حكمهىعل



  ).قوىولعل هذا هو األ ،ًلزاما هلم مبا ألزموا به أنفسهمإ ،رجع �ا

ال إو ،رضوا ومل يكن حمذور فهو فإن ناأحكامأما جريان  ،هم جتري عليهمأحكام أن  ال شك:أقول

  .فال

  .لزام فلدليل اإل:األولأما 

 سالماإل إذ ،ويشرتط رضاهم، لكفار مكلفون بالفروعوا ،نا هي حكم اهللاأحكامن  فأل:وأما الثاين

  . دينهم مصلحةىأقرهم عل

 ،جتوز ذلك أ�ا باعتبار خته ا�وسيةأيتزوج املسلم  أن مثل ،نه رمبا كان حمذور فأل:وأما الثالث

 كماًجراء حكمنا عليه حمذورا إيكون يف  أن أو ،لعدم احملذور ةنا نأخذ حصة العصبأ مع ،للمحذور يف ديننا

  .ياها فيه حمذورإجعلها كال زوج ونكاحنا  فإن ، خيهاأتزوجت ا�وسية بإذا 

  .واهللا سبحانه العامل ،نكفي منه �ذا القدر ،والكالم يف صغريات املسألة طويلة



  

  ))المسلم ال يرث بالسبب الفاسد((

 ىجلواهر دعوبل يف ا، يرث بالسبب الفاسد املسلم ال أن خالف يف  والإشكال ال: )١٥مسألة (

  . عليهمجاعاإل

فرض اشتباهها به وعاشا زوجني  وإن ،مل يتوارثا �ذا التزويج ً،أو كان الزواج باطال ،فلو تزوج حمرمه

كما  ،ومها ليس بزوجني عنده ، للزوجنياإلرث ىالشارع أعط أن وذلك لوضوح ،ًاأوالدمدة طويلة وأولدها 

مل تكن تعلم هي  إذا خول مهر املثل من جهة احرتام البضعأوجب الد وإن ،ىال نفقة بينهما وال مهر مسم

  .مهر لبغي ال ألنه ،مهر  فالّالإو ،باحلرمة

م أًأو خمتلفا فيه ك ،من الرضاعاألم ًسواء كان حترميها متفقا عليه ك( : بذلكىقال يف الشرائع بعد الفتو

  .ى انته)أو املختلقة من ماء الزنا ،املزين �ا

وذلك ملا  ،ًاإمجاع تزوجها فال مرياث بينهما فإذا ،الرضاعيةاألم  عدم التوارث يف  يفإشكال  ال:أقول

  .ه يف باب النكاحلوقد ذكروا دلي ،عرفت

  : ثالثة أقسامىفهو عل ،أما املختلف فيه

ً الزوجان اجتهادا أو تقليدا احلرمةىير أن :األول  حيث ال إذ ،اإلرث يف عدم شكالوال ينبغي اإل ،ً

  ً.توجب نكاحا كانت الصيغة بنظرمها ال إذا وكذلك ،رث إزوجية ال

  . عندمهاى أدلته بعد حتقق الصغرطالقإل ،اإلرث يف شكالوال ينبغي اإل ،يريا احللية أن :الثاين

وال يبعد معاملة كل  ، الثانيةى يرخرىواأل ،مهااحدإ ىفأحدمها ير ،خيتلفا يف احللية واحلرمة أن :الثالث

 فال اإلرث احلرمة يف ىتر  احلرمةىواملرأة اليت تر ،زوجه فريثها �اأ ى احللية يرىذي يرفالرجل ال ،مبا يراه

  .ترث

  كما ذكرناه ، خالف أحدمها رأيه وإن ،ى قاض حكم مبا ير إىلولو ترافعا



 مل ميكن له ذلك أو مل يكن هلما الرضوخ له فإذا ،القاضي وضع لفصل النزاعإذ ، يف كتاب القضاء

 حيكموك حىت و،فال ينازعنك: كما يستفاد من قوله تعاىل ،وذلك ما ال يرضاه الشارع ، النزاعيبق

  .شجر مها كغريمها فصل النزاع وبعده الإن ظاهرف، )١(فيما شجر

  . غري ذلكإىل .ًين جعلته عليكم حاكماإف :)عليه السالم(وقال 

 ال إذ ، الظاهر ال،احلكم بالبطالن البطالن ىفهل �تهد ير ، الصحةىكانا مقلد جمتهد ير إذا أما

   .قطع للقاضي بالبطالن حسب الفرض

  . على من ال يرى رأيهفكيف حيمل رأيه ،وأما اجتهاده ذلك

  .ليهإاملبطل لو ترافعوا   فال توارث عند:ومنه يظهر وجه النظر فيما قاله اجلواهر

وهل يفيت  ، مذهبهىيهم مبقتضحكم عل ، البطالنى الصحة عند جمتهد يرى جمتهد يرةفلو ترافع مقلد

 ىير أنه من رجل آخر حبجة، يزوج مثل هذا القاضي هذه املرأة ومل تتالمس مع زوجها بعد أن اجلواهر جبواز

  .ًاجتهادا بطالن النكاح

 ىن ير مممث قلد احلي  زمنى مضوإذا ، صحة النكاح توارثاى كان جمتهدمها يرفإذا ،وكيف كان

قلد من قال ببطالن النكاح إذا  أنه  كما،كانت عينه موجودة وإن  املرياثيرجع أن ليس عليه ،البطالن

 ،ًتبعا لتقليده بالبطالن وقسم املال بني الورثةاآلخر الذي وقع منهما بشبهة الصحة ومات أحدمها ومل يرث 

ويف  ،التقليد حجة يف وقته ألن وذلك ، الورثة إىليرجع بقدر حقه أن فليس له ،مث قلد من قال بالصحة

  النصراف  ،بعد انقضاء التقليده ثارآ

                                                          

  .٦٥اآلية : سورة النساء)١(



  .وللسرية ، ذلكىلإأدلة التقليد 

كثر االبتالء  قد، وعاد�ماإجيب عليه  ال ،مث قلد من قال ببطال�ما ، وصام مخسني سنةى صلفإذا

قامته بقدر إً بعيدا عن حمل إنسانكان حمل عمل إذا  أنه  بعض الفقهاءىحيث ير ،خريةونة األبذلك يف اآل

  .مثلة غري ذلك من األ إىل، بعض آخر قصرمهاى فيما ير،ًاملسافة يصلي متاما ويصوم

حيق له ترتيب آثار  ًحد الزوجني بطالن النكاح قطعا الظهر ألإذا  أنه  يفشكالينبغي اإل ال ،نعم

ت مارااأل ألن ،شبه ذلكأ ما أو ،امللوط بهأخت و أ ، خته من الرضاعةأ أ�ا ظهر له إذا كما ،الصحة

  ).صولاأل(تقوم يف قبال الواقع كما حقق يف  والطرق ال

الشبهة كالعقد ألن ( فساد شبهة ي أ)املسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد( :قال يف الشرائع

  ).الصحيح يف التحاق النسب

ما مسعته يف ا�وس من الفروع  وحينئذ حيصل للمسلم حنو ،إشكالبال خالف وال : وقال يف اجلواهر

  . حكمهاىخيف ة الغريبة اليت الالكثري

  .وحلوق النسب وطي الشبهة له آثار الصحيح من املهر والعدة أن ىدلة عل وذلك ملا دل من األ:أقول

 ،قال يف رجل نكح امرأة وهي يف عد�انه إ ،)عليه السالم( عبد اهللا عن أيب،  أبو بصريىفقد رو

ن إو ،ا فلها املهر مبا استحل من فرجها ويفرق بينهماكان دخل � فإن ،مث تقضي عد�ا ،يفرق بينهما :قال

  .)١(مل يكن دخل �ا فال شيء هلا

                                                          

  .٣٦ ص٢ج:  الفروع،٨ ح١٧ الباب ٣٤٦ ص١٤ج: الوسائل)١(



يفرق  :قال،  يتزوج يف عد�اأةيف املر ،)السالمما عليه(عن أحدمها  ،هأصحابعن بعض  ،وعن مجيل

ت بولد ءجا  وإن،خري فهو لألأكثرت بولد لستة أشهر أو ءجا وإن ً،بينهما وتعتد عدة واحدة منهما مجيعا

  .)١(ولقل من ستة أشهر فهو لألأل

 :كان يقول أنه )عليه السالم(ملا روي عن علي  ،حلق به دون الزاينأ كانت الشبهة من جانب وإذا

مه أو عصبتهاخوته ألإوأخواله و أمه ولد الزنا ترثه)٢(.   

 وقد ذكرنا هناك ،وبعضه يف كتاب النكاح ،ولد املالعنة إرث وقد تقدم بعض الكالم يف ذلك يف

  .كالم املستند والقواعد وغريمها يف ولد الشبهة

الولد من ناحية ا�نون  أن فالظاهر ، رجل مبجنونةأو زىن ، منهاًأو جهال ،ً جمنون قهرا بامرأةولو زىن

  .وا�نونة كالشبهة

ًفهو ولد شرعا وعرفا ً،ليس عملهم حراما إذ ، واملكرهةةوكذا يف املضطر  استثنائه ىدليل علومل يدل ال ،ً

  .كما ذكرنا تفصيل يف ذلك يف باب احلدود ، بالزناة احلد عن املضطر)عليه السالم(وقد رفع علي  ،كالزنا

  .نبوبولد التلقيح واأل إرث تقدم يف أوائل الكتاب أنه كما

ولكن املسألة حيث  ،وقد ذكر اجلواهر هنا مسألة استقرار كل املهر أو نصفه باملوت قبل الدخول

  .واهللا املستعان ، هناكىلإنسب لكتاب النكاح تركناها أكانت 

                                                          

  .٢٠٢ ص٢ج : التهذيب،١٤ ح١٧ الباب ٣٤٧ ص١٤ج: الوسائل)١(

  .٢٣ ح٣٤٥ ص٩ج : التهذيب،٩ ح٨ الباب ٥٦٩ ص١٧ج: الوسائل)٢(



  

  ))إرث الحق((

وقد  ،أي ملكه ، هذه الدار حق فالن:مثل قوهلم ،احلق يطلق تارة ويراد به مالكية العني) ١٦مسألة (

مقابل ذين وقد يراد به  ،ار وحنوه لهجيمنافعها باإل أن مثل قوهلم السابق ويراد به ،يراد به مالكية املنفعة

كما مل  ،نه يورث امللكأمل نقل بن إ وحينئذ فقد يراد به احلق القابل للتوارث كحق التحجري .مريناأل

مثل حق املعلم  ،ًوقد يراد به صرف شيء جعله الشارع موجبا للثواب وحنوه، حياء املواتإنستبعده يف كتب 

  .)عليه السالم(مام السجاد كما ذكر يف رسالة احلقوق لإل ،واملؤذن وما أشبه

احلق شيء فإن  ،احلق يف اجلملة إرث  بعد اتفاقهم يف،تورث أم ال أ�ا وقد اختلفوا يف بعض احلقوق

  .)١( مسلمئ حق امرىيتو ال :)عليه السالم(قرره الشارع وقال 

لئال  : كما يف املستدرك يف نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشهادات)عليه السالم(فعن الرضوي 

  . مسلمئ حق امرىيتو

عن أيب ،   عن البصائر، يف حقوق الناس املالية خاصة بشاهد ومينيى يف باب ثبوت الدعوًأيضاوفيه 

  .)٢(واليبطل حق مسلم :)عليه السالم( عبد اهللا

تبطل حقوق  وال ):عليه السالم(عن الباقر  ً،ويف الوسائل يف باب اشرتاط البلوغ يف وجوب احلد تاما

  . إىل غريها.)٣(نهماملسلمني بي

كلما  أن كما ،ًف حقا ومل مينع عنه الشارعر فكلما راه الع،يبطل احلق ال أن ىوهذه الروايات تدل عل

 ال رجعناإو ،فهو عني الشارع كيفية عدم البطالن فإن ،يبطل ًالعرف حقا ال مل ير وإن ًجعله الشارع حقا

   العرفإىل

                                                          

  .٥ ح٤٦ الباب ٢١٥ ص٣ج: املستدرك)١(

  .٣ ح كتاب الشهادات١٨ الباب ٢٤٩ ص١٨ج: الوسائل)٢(

  .١ ح٦ الباب ٣١٥ ص١٨ج: الوسائل)٣(



تصرف الشارع ّ إال إذا مرجعه العرف احلق والبطالن وغريمهاكل مفهوم عريف ك إذ ،يف كيفية البطالن

  .فيه

  .)١(لسان قومه ّالإ :قال سبحانه

   .)٢( قدر عقوهلمىعل :)صلى اهللا عليه وآله(وقال 

  . غري ذلكإىل

ًرثا إو أًيثبت انتقاله اختيارا  أن يلرم ،أو العرف يثبت بالشرع أن أصل احلق يلزم أن كماومنه يعلم أنه 

 عند ً كان قابالوإذا ،إشكال عند الشرع فال ًال كان قابفإذا ً،أيضاأو العرف  سقاط بالشرعابلية للنقل واإلوق

  يعطي،وما أشبه ،ما تركه امليت فلوارثهو ،)٣(أوفوا بالعقود :بل مثل ،ىالعرف والشرع سكت عليه كف

يوجب  ،قات أدلة الصلح وغريهالطإك ،ك غري ذل إىلتركه امليت أنه ًحتقق عقد نقل أو صدق عرفاإذا أنه 

  .القول بذلك

 أنفسهم وأمواهلم ىوكذلك دليل تسلط الناس عل ، عدم النقل واالنتقالأصالة ىومثل هذه واردة عل

  .خراجه عن سلطتهإخراجه عن ماله وإسقاط بله اإل أن يعطي

 ألنه ،م النقل واالنتقال عداألصلكان  ً،عرفا ًشرعا وال ًشيئا حق ال أن ىمل يكن دليل عل إذا نعم

  . عدمهاألصلف ،يعلم حدوثه أمر حادث ال

ًلو شك يف شيء بني كونه حكما أو حقا نف( : ما ذكرناه أشار البلغة قالىلإو وجودي   كل أثريً

 :قالإىل أن  .) االنتقال بالنواقلىعل سقاط وال السقوط باإلى علفال يبىن ،األصل كل منهما بىمرتتب عل

  حراز الصدق العريف إمسك بالعمومات بعد نعم جيوز الت(

                                                          

  .٤اآلية : إبراهيمسورة )١(

  .٤ ح كتاب العقل والعلم واجلهل١٠٦ ص١ج: البحار)٢(

  .١اآلية : سورة املائدة)٣(



أو  ،لشك يف القابلية الشرعية املنبعث يف ختطئة الشارع ملا هو عند العرف ادوالقابلية العرفية عن

مضاء إ ىفيدفع بالعمومات املتوجهة حنوهم الدالة عل ،و مانعية شيء عنهأ ،تصرف منه فيه باعتبار شيء فيه

  .ى انته)ما هو املتعارف عندهم

  .احلكم يكفل موضوعه لوضوح عدمه أن ال ،خرية ما ذكرناهمراده باجلملة األ أن والظاهر

حق له كل آثار احلق أو بعض  أنه وقد يفهم ،حكم أنه ًالعرف قد يفهم من جعل الشارع شيئا مث إن

  .آثاره

 أنه لشارععراف غري املتشرعة مما يستظهر من جعل امثله وارد يف األ أن ما من ناحيةإوفهم العرف 

 ،وكال الفهمني حجة ، عرف املتشرعة من الشارع ذلكيما من ناحية السرية وتلقإو ،مثل سائر املشرعني

  .دلة غريمها من األ إىل،)قدر عقوهلم( و)لسان القوم(ألنه 

ً كان شيء حقا فإذا ،حياناحلق موضوع عريف قرره الشارع يف كثري من األ أن ك حيث قد عرفتإنمث 

ًه حقا ومل يعلم سقط عن كونمث  ً كان حقافإذا ، زمان تبع احلكم حتقق املوضوع يف كل زمانيف زمان دون

ًياه حقا مطلقا سقط حكمه إجعل الشارع    ً.أيضاً

ً بأن مل يكن حقا مث صار حقا تبعه احلكم،لو انعكس أنه كما حال احلق حال سائر  فإن ،ً

ًاحلكم دائر مداره وجودا وعدما حيث إن ،املوضوعات ً.  

ًكان ماء مث صار خبارا أو بالعكس إذا كما  حالة املائية دون ىحكم املاء يرتتب عل حيث إن ،ً

  .البخارية

 ،املراد البحث عن مجلة من احلقوق اليت تورثإمنا و ،وليس كالمنا يف املقام يف تفصيل احلكم واحلق

  ال  أو



  .أو يشك فيها ،تورث

  

  )) وتوريثهحق الخيار((

 إذا كما ،خذ به لشخص خاصأو األاإلرث مل يشرتط عدم  إذا ،عامالت كافة تورثاخليار يف امل: ١

  .يورث ذلك ال فإن حق اخليار جنيب فقطأو أل باع وجعل لنفسه خاصة

  . وغريهما تركفيشمله دليل  ،نه مما تركه امليت فأل:األولأما 

 وال ً،عرفا ً فليس حق شرعا وال،ًن اخلصوصية جتعل احلق حمصورا فيمن جعل له اخليار فأل:وأما الثاين

  .مما ترك وال غريه

والشيخ يف  ،وجامع الشتات ،لتهئ يف أجوبة أسيولذا ذهب احلدائق والسيد الطباطبائي اليزد

حيث مل  ،ًخالفا لبعض احلنفية ،وقد نقل ذلك عن الشافعي ومالك ،اخليار إىل إرث املكاسب وغريهم

  .يورث والقصد ال ،مر قصدي جعل لتدارك درك املالليس مبال بل أ أنه ةجحب ،يورث اخليار

  ً.س قصدايمايل ول مرأاخليار ن إ :وفيه

 فإذا ،جنيبً بل أحيانا جيعل اخليار لأل،ي اخليارذيكون يف نفع  أن يلزم  الراخليا أن مث حيث عرفت

  .يرثه ورثته ال أنه فال شك يف جعل له خاصة

 ،املؤمنون عند شروطهمبدليل  ،لورثة للخيار حسب اجلعل وكيفية اختيار ا،جعل له ولورثته إذا أما

 ميكن ،بل حسب اجلعلاإلرث يشرتط فيه شرائط  وحيث ال ، كان كذلكً مثالكرب جعل له ولولده األفإذا

ًكان كافرا أو قاتال وإن لوارثه أو ، مثل الذكرىنثأو لأل ،ولده جيعل لزيد مث حلفيده الأن  ً.  

كما جتري موازينه يف  ، فيهاإلرثفاملنصرف منه جريان موازين  ،رثته من بعدهله ولو أنه اطلق إذا أما

ًهلم خيارا واحدا أن أو ،من جهة تعدد حق الورثة يف اخليار ،نفسه مالك اخليار  فهل للذكر األول ىوعل ،ً

  نثيني مثل حظ األ



رض أو األ امليت احلبوةباع  إذا كما ،ليهإمر يعود األ أن يلزم ذا اخليار ال أن وهل ،يأو بالتساو

 خذ به ذهاب شيء من كيسهم الخذ باخليار مبا يوجب األاأل وللزوجة كربفهل لغري الولد األ ،باخليار

  .دخول شيء يف كيسهم

ثمن مما الأخذت باخليار رجع  إذا الزوجة حيث إن ،ً امليت أرضا خبيارىاشرت إذا كما ،وكذا العكس

حمل البحث كتاب  حيث إنو ،رض للميت األيمل تأخذ وبق إذا خبالف ما ،يدخل بعضه يف كيسها

  .املكاسب أضربنا عن تفصيل الكالم يف ذلك هنا

 ألن ، حيث ال يرث اخليار،ممن اليرث من املال ً يف القاتل عمدا وحنوهشكالينبغي اإل ال ،نعم

  .املال شامل للمقام إرث أو مناطها يف عدم دلة األإطالق

  

  ))إرث خيار المجلس((

  .ومات صاحب اخليار فيه مل يكن خيار كان الوارث خارج ا�لس إذا ويف خيار ا�لس: ٢

ا�لس مل  حيث إن ،مل يبعد كون اخليار ملن حضر منهم دون من غاب ، كان يف ا�لسإذاأما 

  .يضمه

يار ميكن خ وحيث ال ،ً�م مجيعا ورثة امليتمن له اخليار الكل أل ألن ،ًصالأمع احتمال عدم اخليار 

  .الكل كان الالزم العدم

فاخليار للجميع  ، للجميع اإلرثحيث إنو ،حضور بعضهم يوجب اخليار حيث إن ،أو اخليار للكل

  ً.أيضا

 هو حق إذ ً،ه لعدم اخليار أصالبوجه معتد  وحيث ال ، مع عدم اخليار ملن مل حيضراألصللكن 

 أخذ احلاضر باخليار التصرف معىن حيث إن ،ّأمل الت إىلكان حباجة وإن ،أقرب األولكان  ،فلماذا ال ينقل

  . أمواهلمى تسلطهم علىخرين وهو خالف مقتضيف ملك اآل

  ًصغريا الوارث كان إذا  أنه شك يف وال



الويل حاله حال  ألن ،ليهإًوكان وليه حاضرا عند موت ذي اخليار انتقل خيار ا�لس  ً،و جمنوناأ

  .وبلغا قبل ا�دام ا�لس ً،كان الطفل وا�نون حاضرا إذا وكذا ،صيل وكالمها كاأل،الوكيل

 أن من ، احتماالن،فهل للويل اخلارج خيار ومها يف ا�لس حني مات مورثهم ،مل يبلغا إذا أما

حضورمها  أن ىدليل عل وال ،خيار له اخلارج ال أن ومن ً،كان خارجا وإن حضورمها كحضور الويل فله اخليار

  .عيد غري باألولو ،كحضوره

  

  ))ال تشترط الفائدة لوارث الخيار((

مثلة  كما ذكر يف بعض األ،ًمستفيدا من عمله  يعمل اخليارىيكون الوارث الذ أن يلزم وال: ٣

  .انتفع به غريه وإن  فاخليار حق الوارث، الورثة إىلرضرجاع األإالسابقة من فسخ الزوجة البيع ب

عطاء إأخذوا باخليار أمكن إذا ه حيث إن ،ًا باخلياروقد باع شيئ ،كان للميت دين مستوعب إذا كما

ن مبائة  اآلى اسرتجعوها تسوفإذا ، باع داره مبائة باخليارًمثال ،مزيد من الدين للتضخم احلاصل يف املبيع

  .اخلمسون الزائد يف كيس الديانإمنا و ،ينتفع الفاسخ ال فإن ،ومخسني

 من قيمة الدار للتنزل يف أكثرفسخوا كانت املائة  إذا نواآل ،ً امليت دارا مبائةىاشرت إذا وكذا عكسه

أو  ،أو ضررهم ،رثهم للخيار الشامل لنفعهمإ دليل طالقوذلك إل ،مثلة غري ذلك من األ إىل،قيمة الدار

  .عدم نفع أو ضرر هلم

لك حفاد امل األيحاله حال تلق ،بل بواسطة امليت ،ًيوجب تلقي امللك ابتداء اخليار ال أن ىخيف وال

وبني  ن الورثة اآل إىلالتبدل بني ملك امليت الواصل أن فاحتمال ً،كانوا أمواتا وإن باءمن اجلد بواسطة اآل

  ملك اخلارج 



رض اليت باعها فسخت معاملة األ ا إذالزوجة أن مما ينتج ،عن متلكه حني العقد بدون توسط امليت

رض فاأل ،امليت غري قابل للملك حيث إن ، امليتىلإرض ال ترجع األ ألن ،رضامليت حصلت من األ

احتمله بعض  وإن ،غري صحيح ، ومنهم الزوجة)النقد( اإلرثتدخل يف كيس من خيرج من كيسه 

بل توسطه كما يف  ،ال دليل عليه  �ذا القدر وعدم ملك امليت حىت،ليس هذا معاملة ابتدائية إذ ،املعاصرين

  .حفاد وحنوهماأل إرث ليه يف حبثإوقد أملعنا  ،لحفاد املتقدم ظاهر الدلي واألداألوالمثال 

  

  ))الورثة وإقامة الدعوى عن مورثهم((

 ،أو حق ثبات طلبكان له تلك إل إذا ، من قبل مورثهمىقامة الدعوإللورثة  أن ومما تقدم ظهر: ٤

 بالشهود عمرو وأتوا ى علىفأقام الورثة الدعو ،يطلب من عمرو مائة ومات زيد أنه  كان زيد يدعيًمثال

  ً. مستوعباًللميت دينا ألن ،ليهم من املائة شيءإمل يصل  وإن ،هلم ذلكفإن 

التحجري حق  أن ىًبناء عل ً، عليه عمرو غصباكان امليت يدعي حقه يف حتجري استوىل إذا وكذلك

  .مثلة غري ذلك من األ إىل،كما هو املشهور وليس مبلك

  

  ))حق الزوجة في الخيار((

  إىلأو واء كان املنتقل من امليتس ،مل ترث هي وإن قدم حق الزوجة يف اخلياركما ظهر مما ت: ٥

ما تركه  دليل إطالقمينع  ال رضرثها األإدليل عدم  إذ ً،أو كان طرفا االنتقال كلتامها أرضا ،رضامليت األ

  ً.أيضا الشامل هلا امليت فلوارثه

 امليت أو ىلإسواء كانت منتقلة  ، احلبوة إىلة يف اخليار بالنسبداألوال من كربوكذلك يف حق غري األ

  . أو أحد الطرفني،وسواء كان طرفا االنتقال حبوة كسيف مبصحف ،عنه

  

  ))حق الخيار حتى مع التلف((

ً مثليا كان أو قيميا، عينهأو عنه، وبقاء ليهإفرق بني حقهم يف اخليار بني تلف املنتقل  وكذلك ال: ٦ ً، 

   باع فإذا ، العنيىًفا علذا كان اخليار متوقإّإال 



 خذ باخليار فتلف الثمن كان للورثة األ، غري مشروط برد عني الثمن،امليت دابته مبائة بشرط اخليار

  . دليل اخليار ا�عولطالقإل ،كما كان للميت ذلك ،رجاع مثل الثمنإو

  

  ))مصالحة الخيار((

 عشر  إىلخرين اخلياره اآلوالد له وأليكون أن  بشرطًه مثالأوالدحد أً شيئا بإنسانولو صاحل : ٧

 أن كان الظاهر وإن ً، خاصاًبل جمعوال ً،اخليار ليس مطلقا إذ ،فالزوجة ال ترث من هذا اخليار ،سنوات

 باخليار صار دينار يف كيس الورثة والرتكة داألوالأخذ  إذا ًمثال ،له مالية ألن ،اخليار حيسب من تركته

  . الثلثحق اخليار بقدر فإن ،ديناران

ًكانت تركته دينارا وربعا إذا أما تطالب  أن فللمرأة ،حق اخليار زائد عن الثلث بقدر ربع دينار فإن ،ً

  .بثمنها من الربع املذكور

  

  ))الخيار في النكاح((

 ،أما اخليار يف النكاح فهل هو حق يرثه الوارث ،هذا كله حق الوارث يف اخليار يف املعامالت: ٨

 دلست املرأة فإذا ، ذلكيفينا وكون الركنني يف النكاح الزوجني ال ،وجه للعدم ال إذ ،الالظاهر ذلك يف امل

كان للورثة الفسخ والرجوع  ،يفسخ أن نفسها بالكمال املوجب حلق الزوج يف الفسخ ومات الزوج قبل

  .اإلرثعطائها إباملهر وعدم 

ًل تزوج امرأة من وليها فوجد �ا عيبا  يف رج: قال،)عليه السالم(عن أيب جعفر  ،ففي خرب أيب عبيدة

 ،ومن كان هلا زمانة ظاهرة ،دلست العفالء والربصاء وا�نونة واملفضاة اذا : فقال: قال،بعد ما دخل �ا

  .)١(ويأخذ الزوج من وليها الذي كان دلسها ،من غري طالق  أهلهاىترد علفإ�ا 

  . غري ذلك من الرواياتإىل

                                                          

  .٢٩ ص٢ج:  الفروع،٥ ح١١ الباب ٥٩٣ ص١٤ج: الوسائل)١(



ففيه  ، نكاح زوجة أبيهًمثال  فيحل للولداألولكال زوجة من  حبيث جيعل الزوجةأما اخليار يف الفسخ 

 ، حيق للولد أخذها حىتاألصلهل فسخ من  بدون الدخولاألب الفسخ من نفس  ألن تابعان ،احتماالن

ومن ظهور بعض  ، يف التحرميطالق من اإل،)١(كمؤنكح آبا ما لصدق ،حيق فال  حني الفسخ منأو

األب  فسخ فإذا ،مل يكن مهر إذا حرمة ال أنه يف التالزم بني املهر وحرمة نكاح الولد مما يظهر منهالروايات 

  .نبلالمهر لعدم الدخول فال حرمة  بالعيب مما ال

  .ومل يدخلاألب فسخ الولد بعد موت  إذا وكذا

 ىي حرام عله :)عليه السالم( قال ، رجل تزوج امرأة فلمسها: قلت له: قال،فعن حممد بن مسلم

  .)٢(أبيه وابنه ومهرها واجب

عليه ( قال ،ن رجل تزوج امرأة فالمسها ع)عليه السالم( عبد اهللا سألت أبا : قال،وعن احلليب

  .)٣( أبيه وابنهىمهرها واجب وهي حرام عل :)السالم

د موت فسخ الوارث عقد النكاح بع إذا ،اإلرثمسألة املهر و ، املقام مسألتانىفف ، أي حالىوعل

فسخها  أن بعد هل حيق للولد والوالد الزواج �ا أنه  ومسألة،مات إىل أن الزوج الذي كان له حق الفسخ

ن إ وفسخ الورثة للنكاح ،حقهما يف الزواج �ا بعد موت الزوج  إىليقلنا به يسر الزوج بدون دخول مما لو

  .للورثة حق الفسخن إ قلنا

 ذلك النكاح حمرمات ى يرتتب علعل العقد كالعدم ملجينه إ قيلن  إحال كل فسخ ومنه يظهر

  من  ال ،فسخ من حني الفسخ هنإ قيل وإن ،املصاهرة

                                                          

  .٢٢اآلية : سورة النساء)١(

  .٣٣ ص٢ج:  الفروع،٥ ح٢ الباب ٣١٤ ص١٤ج: الوسائل)٢(

  .٣٣ ص٢ج:  الفروع،٦ ح٢ الباب ٣١٤ ص١٤ج: الوسائل)٣(



  . النكاح احملرمات املذكورة ىترتب عل ،حني العقد

  .كان من أصلهن إ نكان الفسخ من حينه، وغري مديون إ ن الزوج مديون بالنفقةأكما 

  

  ))إرث الخيار في العقود الجائزة((

 ماله لزيد فيما مل تكن اهلبة نسان وهب اإلفإذا ،حق ألنه رثهإأما اخليار يف العقود اجلائزة فالظاهر : ٩

 ، فيهرويف اهلبة الالزمة يصح جعل اخليا ،اخليار لورثته إرث  مات الواهب كانفإذا ، حق له الفسخ،الزمة

  .اإلرث ينتقل بًأيضاوذلك 

كما يكون  ،فيكون له خياران من جهتني ،مانع من ذلك ال إذ ،جعال اخليار يف اهلبة اجلائزة إذا وكذا

  ً.وخيار احليوان وكذا عدة خيارات أحيانا ،للمشرتي خيار ا�لس يف احليوان

عرض عليه اللزوم ّ إال إذا ً،دام جائزا خيار فيه ما ومنه يظهر وجه النظر يف قول البلغة العقد اجلائز ال

  ً.بسبب فيؤثر سبب اخليار فيه خيارا

  

  ))إذا أسقط الخيار في حياته((

كل ذلك  إذ ،أو يصاحل عليه أو ما أشبه مل يبعه مالكه إذ  الوارث إىلينتقلإمنا اخليار  مث إن: ١٠

 ىوقد ذكرنا يف املكاسب عدم دليل عل ، الردعىوعدم دليل عل  حق اخليار بعد العقالنيةىلإجائز بالنسبة 

  .ذكره بعض اللغوينيإن  و، مال مبالةنه مبادلأتعريف البيع ب

  . الوارث إىل ينتقلفال شيء له حىت  أو حنوه باعه إذا أما

  .ياهإ ورث الوارث ، مدة فانقضت تلك املدة إىلأو ،حبياة املالكًكان كان االنتقال موقتا  إذا نعم

  .ن التعرض لهيهمنا اآل ال ، له حبث طويل مذكور يف املكاسبً أيضاونقل احلقوق وانتقاهلا

   كان فإذا ،يعمل باخليار ال أن  املالك يف ضمن عقد الزمىعل اشرتط وإذا



الشرط يقتضي  ألن ً،أيضابل وضع  تكليف فقط ال إذ ً،أيضاًالشرط مطلقا مل حيق للوارث العمل به 

  .كما ذكرناه يف خيار الشرط ،الوضع

ًموقتا مبدة فانقضت شرط عدم العمل  إذا وكذا ،فال شرط بعده ًكان مقيدا باملورث نفسه إذا أما

  . الوارث إىلفيهما ينتقل اخليار فإن ،املدة

  

  ))انتقال الخيار كانتقال الملك((

 ،وين السدسنيلألب أن فكما ،يكون كانتقال امللكإمنا انتقال اخليار  أن  القاعدةىومقتض: ١١

 كان له ولد وبنت افإذ ، كل واحد منهم إىلكذلك قدر اخليار املنتقل ،وهكذا ،نثينيحظ األ  مثلوللذكر

 أخذ بعضهم فسخ وإذا ، أخذ اجلميع باخليار فسخ الكلفإذا ،فقط ورث الولد ثلثي اخليار والبنت ثلثه

  . لذلك كالبيعًفيما كان قابال ،يكون للطرف خيار تبعض الصفقة نعم، بقدر حقه

يقدم حق يتبعض، فهل النكاح ال  حيث إن ، لذلك كخيار فسخ النكاحًأما فيما مل يكن قابال

واجلد قدم حق األب وحدة طبيعة احلق كوالية  الدليلالفاسخ أو يقدم حق من ال يريد الفسخ، إن فهم من 

يريد  منع من ال إذا لكن ، عدم الفسخاألصلشك ف وإن ،يريد  حق من الممل يفهم قد وإن ،الفاسخ

 منع فإذا، اإلرثدر نصيبه من فسخ اسرتجع املهر بق فإنه إذا ،الفسخ مريد الفسخ كان عليه حتمل خسارته

  . وغريهاىيتو اللقاعدة  ، املانع تدارك ضررهىعنه كان عل

  

  ))ةإرث حق الشفع((

تورث حسب احلصص  أ�ا املشهور فإن ،حق الشفعة يف كل فروعه إرث ومما تقدم ظهر حكم: ١٢

ما ترك امليت من  : وغريهلك كما يف املسا)عليه السالم( اليت منها قوله اإلرث أدلة طالقإل ،بالتساوي ال

  .هحق فلوارث

  .تورث الشفعة ال :)عليه السالم(عن علي  ، لرواية طلحة بسنده،تورث ال�ا إ :ًخالفا ملن قال

  . وتفصيل الكالم يف ذلك يف كتاب الشفعة،لكن الرواية ضعيفة

   :وهنا فروع

  .لشفعة كذلك لورثتهخذ با األفكما للميت ،حق قابل لالنتقال ألنه ،يورثنه إ :األول

  .هلا يف قيمة البناءإمنا  و،رض نصيبلكن ليس هلا يف األ ،الشفعة إرث لزوجته حقنه إ :الثاين

  . ترتبط �ا رض وحنوها الاأل حيث إن ،ًحق هلا يف الشفعة أصال  ال:ًخالفا ملن قال



 امليت  إىلنتقال املاليعقل ا وال ،اإلرثحصلت باملبادلة الب أل�ا ،رض هلا حق يف عني األ:وملن قال

  .ميلك امليت ال ألن ، الورثة إىلمث

  .قد عرفت جوا�ماإذ 

اختلفوا مل ينفع أخذ  وإن ،فال كالم ،خذأو يف عدم األ ،خذ �ااتفقوا يف األن إ �مإ :الثالث

ولذا مل يكن  ،وهذا يوجب التوزع ،جعل لعدم توزع املال بني مالكني أنه ظاهر الدليل حيث إن ،بعضهم

  .أكثرأو  كان الشركاء ثالثة إذا هذا احلق

 ،يكون ملريد أخذ الشفعة أخذ ضرره من غري املريد أن مع احتمال ،مل يكن حق  اختلفوافإذا وعليه

، يأخذه من املانعني بالنسبة أن كان له ًخذ ديناراخذ ينفع اآل كان األفإذا ، حقهىوتو ،سبب ضررهألنه 

  .كان لكل واحد نصف ضرره وهكذا ،نعه اثنان أراد واحد من ثالثة أخذه ومفإذا

 فلها ، البيعىرض وباع الزوج حصته وبعد موته اطلعت الزوجة علأأما لو كان الزوجان شركني يف 

 إذ ،كما ذكره اجلواهر وشرح اللمعة وغريمها ،أو حق شفعة للزوج إرث خذ بالشفعة من دون مالحظةاأل

  .يرتبط بامليت وال ،احلق خاص �ا أن واضح



الدين  ألن ، صرف يف ذلك الدين،فأخذ الورثة بالشفعة ، امليت دين مستوعبى لو كان عل:الرابع

  .له مالية أن واملفروض ،اإلرث ىمقدم عل

 طالقإل ،عليهم تدارك الضررإمنا و ،فالظاهر الصحة ،أخذوا بالشفعة مبا أوجب ضرر امليت إذا أما

 ىًخذ باخليار ضررا علوكان األ كان خيار إذا ومثله ،ىال يتويل  دلطالقوإل ،تركه امليت فلوارثه مادليل 

  .ملأفت ،ًخذ باخليار أو الشفعة ضررا ومل يأخذوا �ماأو كان عدم األ ،امليت يف دينه املستوعب

 خر تعرف منأوهنا فروع  ،وقد ذكرنا يف كتاب احلجر يف مسألة الدين املستوعب ما ينفع املقام

   .كتاب الشفعة

  

  ))ث حق الرد واإلجازة في الفضوليإر((

 ،ماتّرسال املسلإوقد أرسله بعضهم  ، يورث يف املالياتًأيضا عقد الفضويل إجازةوحق رد و: ١٣

  .رثهماإونقل عن احلنفية عدم 

 الفضويل طريف ىجرأحيث  ،أي أحد املالكني ، باع زيد مال عمرو من خالد ومات أحدمهافإذا

حق لورثة  ،حيث كان هو املباشر ،اآلخرمن طرف  ن من طرفه فضولة المات الذي كا وأ ،العقد فضولة

 ىدليل عل ما تركه امليتضميمة ب�ما حق املالك أ ىما دل عل ألن وذلك ،جييزوا العقد أو يردوه أن امليت

  .ذلك

  .حناء املعامالتأوكذلك احلال يف املضاربة واملزارعة واملساقاة والرهن وغريها من 

 والزوجة يف ، يف احلبوةكربأو أجاز من اليرث كغري الولد األ ،البعض دون البعضأما لو أجاز 

  .فالكالم فيه كما تقدم ،رضاأل

 ً  عقد فضول هنداً مثال،اإلرث ذلك املهر وىفيرتتب عل ، العقد النكاح فضولةإجازةوهل للورثة حق 

وحرمت  ،رثإو ون هي ذات عدة ومهروثته عقده فتك  فأجاز،يطلع أن  ومات زيد قبل، لزيدًجاز�ا مثالإب

  ها أوالد ىعل



ً مؤيدا مبا ذكرناه يف تركه امليت ما دليل الفضويل بضميمة طالقالصحة إل ، احتماالن،وغري ذلك

وعدمها من  ،وأظهرت الرضا كربت إذا حيث ترث الزوجة ، من الكتاباألولعقد الصغريين يف أوائل اجلزء 

ول وجه كان لأل وإن ،أقربولعل هذا  ،ذهان املتشرعةأعن  عد مثلهُوب ،لهجهة انصراف أدلة النكاح عن مث

  ً.أيضا

 امليت لدينه ىً ضررا علجازة وفيما كان الرد أو اإل، بعضإجازةوقد تقدم الكالم يف رد بعض و

  .املستوعب

  

  ))إرث حق المرتهن((

فكما كان هذا  ،لدين وصول ا إىلثبا�ا عندهإوحق  ،وكذا يورث حق قبض املر�ن للوثيقة: ١٤ 

يبطل مبوت  الرهن ال أن  بعد وضوح،دلة السابقة األطالقوذلك إل ،احلقان للمر�ن كذلك يرثهما ورثته

  .يأخذ الوثيقة منهم أن فيسلط عليهم ، ورثته إىل مات الراهن انتقل حق املر�ن منهوإذا، الراهن

 مجاعة من احلنفية ىكان يروإن  ،حق حبس الرهن إرث ىير أبا حنيفة ال أن وذكر بعض العامة

  .حقهم يف ذلك

  .كما هو واضح ،ًكانت الوثيقة أرضا أو حبوة وإن ، واملرأة وسائر الورثةكربوال فرق هنا بني الولد األ

  .ليهم ما يوجب وثوقهإيضم  أن يطلب من احلاكم أن مل يثق الراهن بورثة املر�ن حق له إذا نعم

 أن فمات املر�ن ومل يثقوا بالدين الذي عليه ،ثيقة بيد املر�ن بنفسهتكون الو أن شرط الراهن إذا ماأ

  .هلمه حيث إن  ثلثي املال إىلطمينا�م بالنسبةاكان هلم مطالبته عند احلاكم مبا يوجب  ،يؤديه بدون وثيقة

  يزيد عن ما  اله حيث إن ،حق هلم بذلك فال ،أما الثلث الذي هو للميت



  .به ىأو وص ،اذا صرفه امليت

  

  ))إرث حق اإلقالة((

ن وأل ، دليل ما تركهطالقإل ، وغريه)جامع الشتات(كما عن  ،رثقالة قابل لإلوهل حق اإل: ١٥

حيث  ،أوىلقالة قابلة بطريق كانت اإل ،حق فسخ من طرف أنه مع رثكان من طرف قابل لإل إذا اخليار

يتمكن منه إمنا و ، ال يتمكن من الفسخكان أحد الطرفني إذا أو باملناط ،ال الطرفنيكحق فسخ من ه إن

البيع مثال  حيث إن ،قالةبل كل طرف له حق اإل ،اإلرث  إىلحتتاج ال أل�ا يقبل أو ال ،طرف واحد فقط

 اللذين سواء كانا ،ي مالك يتمكن من الفسخ يف نوبتهأف ، ركننيا واملالكان ليس،مبادلة بني املالني وحنومها

  .أو ورثتهما ،أجريا العقد

جعل  إذا فهما مثل ما ً،رثاإقالة مينع من حقهما يف اإل  الأصالةقالة  وحقهما يف اإل،األولال يبعد 

ً مث بعد موته جعل الوارث اخليار لنفسه خيارا جديدا يف ضمن عقد آخر،البائع اخليار لنفسه ولوارثه ً.  

   .فائدة فيه النه إ :يقال ال

وتظهر  ،م الكالم فيهدكما تق ،مثل كل خيارين جيتمعان ،عمان دلة ال األإطالق بعد مشول :نه يقالأل

  .بعض الفوائد يف املقام ويف غريه

قالة كان اإل فإن ، امليت يصرف يف ديونه املستغرق إىلرجع امللك ،قاهلم الطرفأفلو استقال الورثة و

  . ما تقدمى علقالة طرفه فلم يقبلوا ضمنواكان بضرره وقد طلب اإل إذا البقاء أن كما ،بضرره ضمنوا

قالة حبق قالة فيما كانت اإلوتبعضهم يف اإل ، الزوجة إىلرض بالنسبة واأل،ويأيت هنا الكالم يف احلبوة

  .اإلرث

 الثمن ى املرأة حصلت علًمثال ،قالة يف نفس املتبايعني اإلأحكامفلها  ،قالة حبقهمكانت اإل إذا أما

   ،قبال بيعه أرضه يف ًنقدا مما أخذه امليت



ة خرج النقد من يدها ومل يدخل يف كيسها األرض، حيث تقدم أن ياإلرثقالة  أقالت املرأة اإلافإذ

  .األرض ترجع للميت

كذلك، رجعت األرض  ثره جيعلهاأ يستحق أما إذا أقالت اإلقالة اليت هي هلا حيث إن العقد الذي

يشمل االعتبار  ئي قررها الشارعقالة اعتبار عقالاإلإىل نفسها ال إىل امليت حىت حترم عنها، وحيث إن 

  .ّ مزيد من التأملىلإكانت املسألة حباجة  وإن ،ًالشرعي تبعا لالعتبار العقالئي كال القسمني

  

  ))إرث حق قبول الوصية((

وقد ذكرنا تفصيله يف كتاب الوصية عند قول املاتن يف  ، لهىحق قبول الوصية لورثة املوص: ١٦

�م يتلقون امللك عن أل ،اإلرث حنو ى واحلق يف املقام عل، القبول والرد له قبلىمات املوص إذا :مسألة

  . كما تقدم،وقبول بعضهم دون بعض ، واحلبوة،رض ومسألة الزوجة يف األ،ىامليت املوص

  

  ))إرث حق الحيازة((

الورثة  فإن ، الصياد شبكته ومات قبل الصيد مث اصطادت الشبكةبنص إذا كما ،حق احليازة: ١٧

  .دلة العامةملا تقدم من األ ، حسب سهامهميرثون

 أنه حياء وغريهوقد ذكرنا يف كتاب اإل ،عراضكان من قبيل اإل ، مل يرد بعض الورثة مما اصطادتهوإذا

مث أعرض  ملا ملكه الوارث ألنه ، به من سائر الناسأوىلخرون يكون الورثة اآل ويف املقام ال ،مسقط للملك

  . عليه ميلكه من استوىلين ماله الشخصلو أعرض ع كان كما عنه صار

فرق بني من  ال إذ ،رضنيع الورثة غري املإجازةون  ولو بديستويل أن  االستيالءملن يريد أن والظاهر

يريد االستيالء  أنه مينع غريه حبجة أن فال حق للوارث ،ميلك أن وبني من ملك ،ملك احلصة يف الشراكة

قصد الصياد حيازة أحد  إذا  حاله حال ما،يتصرف يف ملكه أن حيق لغريه وال ،بعضه ملكهن أ وعليه

  . حبالتهالغزالني الذين وقعا يف



  ً.مل يكن شريكا إذا فكيف مبا ،ذن شريكهإبّ إال يتصرف أن ًكان شريكا مل حيق لهإذا نه إ :يقال ال

 هذا ما رمبا ،خالفهأن ميلك، وقد فرض ميكن  ال أنه كان معناه مل حيق له التصرف إذا :نه يقالأل

  .يعارض الدليل االقتضائي اقتضائي ال ميلك ليس معناه التصرف احملرم فدليله الال أن  ولكن فيه ملك،يقال

كان كسائر املباحات يف جواز  ،شبهأ الزائد أو ما ي أو أخذ الوارث حقه وبق،ذن له الوارثأ ا إذنعم

  . من الكتاباألولعراض الوارث يف أوائل اجلزء إمسألة   وقد ذكرنا،التصرف

  

  ))إرث حق حبس المبيع أو الثمن((

فكما كان هذا احلق للمتبايعني  ،للتسليماآلخر  يستعد الطرف أو الثمن حىت حق حبس املبيع: ١٨

  .ومل أجده يف كتبنا ،كذلك لورثتهما

�ا إ هروالظا ،فيشمله ما تركه امليت فلوارثه ،حق عريف أنه  ويدل عليه ما تقدم من،ذكره العامة نعم

 حبوة حق لغري ىكان املشرت إذا كما ،كما سبق مثله  هذا احلقًأيضاًكانت أرضا للميت كان للزوجة ن إ

حدمها بذل أواستعد  ،للميت مائة دينار وولدانكان  فإذا ،وكل وارث له حق بقدر حصته ،كربالولد األ

  . باحلصصاإلرثأدلة توزيع  ىمقتض ألنه ، وهكذاأكثر البل تسليم البائع حق له يف النصف حصته ق

  

  ))إرث الحقوق المستجدة((

صدار  اإلإجازةكحق الطبع والنشر واالكتشاف و ،احلقوق املستجدة تورث أن الظاهر: ١٩

ًفيما كان أصل تلك جائزة شرعا  ،شبهأواجلائزة للمشارك يف االقرتاع وما  ،واحلساب يف املصرف ،واالسترياد

  .ما تركه امليتفيشملها  ،وق عرفيةحق أل�ا وذلك ، مما يورثًأيضا

بأمر ثانوي  ّالإجيوز تقييدها  ال ،يةإسالم حرية التجارة وحنوها حريات ًمثال ألن قيدناه بالشرعيةإمنا و

  من الفقيه 



  .يسالم ما ذكرناه يف الكتب املرتبطة باحلكم اإلى عل،العادل اجلامع للشرائط

قرع بينهم أمن ساهم بكذا  أن  وكانت كيفية اجلمع،جل ذلك ومجعوا املال ألى مستشف أرادوا بناءفإذا

 ىكانت اجلائزة لورثته عل ،وخرج امسه بعد ذلك فمات أحد املسامهني ،فمن خرج امسه كانت له جائزة كذا

 وهكذا حسب ،بنية كانت من قيمتها لهأكانت  وإن ،ًكانت أرضا مل تكن لزوجته فإن ،اإلرثحسب 

  .اإلرثحصص 

وبعض االمتيازات  ،أخرىوحق بدل القتل يف ساحة املعركة بني الدولة وبني دولة  ،عدأما حق التقا

  .ذن احلاكم الشرعيإمرتبطة ب  جمهولة املالكيمل تكن الدولة شرعية فه فإن ،اليت يناهلا املوظفون عند الدولة

 إذ ،رثاإلهل املوظف واملقتول حسب تقسيم وهي أل ،ن كانت الدولة شرعية فحسب قرار الدولةإو

وكالمها تابعان لقصد الواهب أو  ،أو حسب القرار بني الدولة واملوظف ،ما جمعول كمنحة وهديةإاحلق 

ول يعمل الثاين لأل أن تعاقد شخص مع آخر يف إذا ويف الثاين كما ، كاهلبة املقيدةاألولفهو يف  ،املتعاقدين

 ،أو غري موازينهاإلرث ائه حسب موازين قربألً املالك لورثة العامل شيئا ى أعطلممات العاإذا  أنه بشرط

  ً.تكون لزوجته خاصة مثال أن ًكانت أرضا حق هلما التعاقدإذا  أ�ا حىت

 مل يبعد ، أو غريمهااإلرثأو حسب مراتب  هل هي بالتساوي ،مل يعلم كيفية التعاقد أو اهلبة إذا أما

  .مور املذكورة أحد األىدليل عل ال أنه  لفرض،كما يف دراهم الودعيني ،جريان قاعدة العدل

وحق املقدم يف  ، السيارة املتأخرة فيهىحق السيارة املقدمة يف الوصول عل ومن احلقوق املستجدة

  وحق نصب مطبعة  ، املتأخر فيهىالصف عل



  . ما ذكرناه من الشرطى أو ما أشبه ذلك عل، يف مناقصةكةأو املشار ،ىأو مستشف أو فتح مدرسة

  

  ))حجيرإرث حق الت((

 فإنه إرث ، كما يقوله املشهور،مملك أنه  حيث رجحنا،مملكنه إ مل نقل إذا ،حق التحجري: ٢٠

وكذا حفر بئر  ،نوع من هذا احلق فإنه ،ليهاإومل يصل النهر بعد   أراضيه إىلجراء �رإومنه  ،حسب موازينه

  . غري ذلك إىل، املاء إىلمل تصل

فهو صرف تشقيق يف ، لتحجري كما فعله بعض املعاصرينوية وحق ااألول حق ،أما جعلهما حقني

  .مسألة واحدة

  

  ))إرث حق التأمين((

 ّ أمن طائرتهفإذا ، بالعقد وحنوهدلة العامة بالوفاءمشمولة لأل وهي معاملة جديدة ،حق التأمني: ٢١

قسم  ،لغ املقرروأعطت الشركة املب ،التوعطبت تلك اآل مث مات ،أو نفسه أو ما أشبه أو باخرته أو سيارته

  .اإلرثتقسيم 

  .للميت فال ترثها كسائر أراضيها حيث إ� ،ترث فالزوجة ال ًكانت أرضا يف قبال العطب إذا أما

  . إرثفاملال ،أمن نفسه مث مات إذا وكذلك احلال

ّ إال ،فالبدل لنفسه ، عليهوكان الولد موىل ،كان بدل التأمني من كيس نفسه فإن ،أمن ولده إذا أما

كما ذكرناه يف حاشية  ،حيث الظاهر صحته ،ًليعطي خبزا للفقري عطاء درهم للخبازإكان من قبيل  إذا

 إذا خبالف ما ، لزوم دخول البدل يف كيس من خرج من كيسه املبدل منهىال دليل عل إذ ،املكاسب وغريه

  . مبالهاشرتاء شيءحيث البدل للولد ك ، الولد الصغري من قبل الويلكان البدل من كيس نفس

  أجازها  فإن املعاملة فضولية حيث إن ،كان من كيس غري الويل إذا واما



  .ال كانت باطلةإو ،الويل فهو

  

  ))إرث حق تنفيذ العهد((

 ألف دينار نسان زيد إلىأعط إذا كما ،حق تنفيذ العهد الذي أخذ يف مقابله املال من امليت: ٢٢

  ً. مثالويصلي عنه عشرة سنوات ،حيج بعده أن يف قبال

 أىب فإن ، نفسه حق لورثة امليت مطالبة قيامه مبا عهدىخذ مبا عهد عل مات املعطي ومل يقم اآلفإذا

والورثة  ،شرط يف ضمن اهلبة أنه أو من باب ،عقد بني امليت واملتعهد أنه من باب ،أجربه احلاكم الشرعي

 من ، والقيام مبا أراد امليت،اء املال بالفسخجبار كان هلم استيفمل ميكن اإل فإن ،هلم احلق الذي كان ملورثهم

  .يصرف يف كذا أن باب ارتكازه بأن املال جيب

ً مثال ،ررضكوا التدارّ إال إذا ال مل حيق للورثة الفسخإ و،مل حيصل تضخم إذا يصحإمنا لكن الفسخ 

صارت بألف   إذاأما، عطائهماإقسموا املال متكنوا من إذا ه حيث إن ،ًكانت العبادتان بألف مثال

يتمكنون  ال أو يستعدون وال ،لف يوجب عدم التمكن من العبادتنيالفسخ وأخذ األ حيث إن ،ومخسمائة

  املفروض ألفىوالبدل عل ،الفسخ ال ،نمطالبة بدل العبادتني منه اآلفالالزم  ،من تدارك اخلمسمائة

  .لفأب ذمة الطرف املتعهد مشغولة �ما ال إذ ،مخسمائةو

أو  ،إرث أنه  فهل املائة هلم من باب، بأن صارت العبادتان بتسعمائة،وقد حدث التنزل  فسخواوإذا

 مل يعلم االرتكاز وإن ،ويعمل عليه ، املعيار كشف ارتكازه،لف لنفسهأراد كل األ أنه للميت من باب

قد  ألنه ، من ثلثهأكثرلف مر كون األيهم يف األ ال أنه ىخيف وال ،ما تركه امليتلدليل  ً،رثاإ كونه األصلف

  عامل يف حياته 



  .أوقعه امليت يف صيغة الوصيةّ إال إذا ، ذلك وصيةسولي

 ،والسيد صاحب العروة يف أجوبة مسائله وقد تعرض للمسألة احملقق القمي ،وللمسألة فروع كثرية

  .نقل عنهم  ماىعل) رمحهم اهللا(والشيخ عبدالكرمي احلائري 

 كونه من ويف ،أو عهدية  حنو الوصية اختلف احلال يف كونه متليكيةىكان عل إذا مراأل أن ىخيف وال

  . غري ذلك إىل،الثلث

  

  ))إرث حق المطالبة للوصي والقيم((

 ىًوالناظر وا�عول متوليا عل) طفال األىالقيم عل(وكذلك يورث حق مطالبة الوصي والويل : ٢٣ 

ًذلك يعد حقا  ألن ، عليهمىقامة الدعوإو ، احلاكم إىلتكاسلوا ورفع أمرهم إذا فيما ،الوقف من قبل امليت

الوقف متعلق  أن وقد ذكروا ،مر باملعروف والنهي عن املنكروليس ذلك من قبيل األ ،فريثه الورثةللميت 

  .وغريه) رمحه اهللا( كما يف مكاسب الشيخ ،وحلق الوقوف عليهم وحلق الواقف حلق اهللا

 يف ثلث ماله بعد يعطاء والية التصرف للوصي من املوصإليت هي الوصية ا( ً:أما ما ذكره البلغة قائال

بل هي هي بعد تنزيل الوصي منزلة  ،منتزعة من سلطنة املالك يف ملكه أل�ا ،املوت فهي من احلقوق

تنقل بوجه من  وال تسقط فهي ال ،ليهإفانتقل منه ما كان له من ملكية التصرف  ،املوصي بأدلة الوصية

  .ى انته)الوجوه

صدد بوحيث لسنا هنا  ،فال منافاة بني الكالمني ،ىخيف ليس بصدد ما ذكرناه كما ال فهو

  .يهم التعرض لغري ما حنن بصدده فال ،خصوصيات احلقوق

  

  ))إرث الملك وإرث المنفعة((

 مات ورث تلك املنفعة فإذا ،كمن استأجر الدار سنة ،امللك وارث املنفعة إرث شكال يف إال: ٢٤

  حق  إرث  يف عدمشكالينبغي اإل ك الوكذل ،ورثته



 ً،ومثله حق املارة مثال ،مات مل يرثه ورثته ذاإ فإنه  داره يف سكىننسانيأذن إل أن مثل ،االنتفاع

  .ال فالإكل و حق له األًبل لو كان الوارث ماال ،مات مل يرثه وارثه ذاإحيث 

 ،حياء املواتإرث يف كتاب ا قبوله لإلفقد اخرتن ،ما حق االرتفاق عن مكانه يف السوق أو ما أشبهأو

  .واملسألة طويلة الدليل ذكروها يف ذلك الكتاب

حيث ،   وحنوهً طائفة سكىنىوكذلك مثل االنتفاع احلال يف الوقف عل،  والرقىبى والعمرىنويف السك

  .حق يرثه الوارث ال

 والسيد الطباطبائي يف دريس والشرائع والقواعد وشراحهما واملناهلإوقد تعرض هلذه املسألة ابن 

  .حاشية املكاسب وغريهم

  . وبني ملك املنفعةنسانباحة املنفعة إلإوبذلك ظهر الفرق بني 

 وذلك ،يةاألصل املباحات  إىل بالنسبةنسانمثل حق اإل ،ميلك أن وهو ملك ًهناك شيئا آخر أن كما

  .يورث  الًأيضا

 عدم األصل كان ،ومل يره العرف مما يورث ،يورث أو ال ،من قبيل ما يورث أنه  وقع الشك يفوإذا

مما تركه  أنه يعلم حيث ال ، غري حمرز املوضوعما تركه امليت من حق :)عليه السالم(قوله  ألن ،اإلرث

  .هل يرتك أم ال أنه الشك يف ألن ،امليت

 احلاج السيد أن كما ،حق االنتفاع إرث وقد ذكر نكت النهاية للمحقق واجلواهر وغريمها عدم

  .رثهإ هاشم توقف يف  رسائل املوىلىيف حواشيه عل) رمحه اهللا(حسني الطباطبائي القمي 

  

  ))إرث حق االرتفاق((

  وكذلك يورث حق االرتفاق الذي هو عبارة عن حق شخص يف ملك آخر : ٢٥



أو   ماءىًأو روشنا أو جمر  آخر بالوعةإنسان يف ملك نسانيكون إل أن مثل ،يعلم مصدره مما ال

يطالبون هؤالء بدليل  وال ،تركه امليت ما طالق إل، مات مالك هذا احلق يرثه ورثتهفإذا ،ة أو حنوهاشجر

امللك كان لصاحب احلق  أن أو ،باعه املالك أنه أو ،حيائهإلسبق  أنه  فرمبا احتمل،من أين هلم هذا احلق

  .فباع باستثناء ذلك أو ما أشبه

 ،ال حق له استحالفهإو،  ثبته فهوأ فإن ، مالك االرتفاقى علىقامة الدعوإلصاحب امللك حق  نعم

املالك  أن احتمل وإن ،االستصحاب حمكم فإن ،هو مثل هذا)  قدمهىالقدمي عل (:ومراد الفقهاء من قوهلم

  .جيار وحنوهعطاء كاإلعطاه هذا الرفق مدة خاصة أو ما أشبه اإلأ

عادة إ ا�دم حق له فإذا ،أو حتت ملك آخر ق أو سردابه فوإنسانذا كانت غرفة  إومن هذا احلق ما

  .البناء

كما احتمله بعض املعاصرين من التوزيع  ال ،اإلرث موازين ىالورثة حق االرتفاق عل أن إرث والظاهر

  .وجه له ال إذ ،بالسوية

وقد ذكرنا  ،الزوجة إرث تقدم يف  ماى عل،رض من حق االرتفاق يف غري األًأيضااملرأة ترث  أن كما

  . خنلته وما أشبه تابع للمرتفق إىلوحرمي املرتفق كممره،  حول مثل هذا احلقًحياء املوات تفصيالإكتاب يف 

  

  ))إرث حق االلتقاط((

ميلكه ومات  أن ًشيئا وكان له التقط املورث فإذا ً، مورثاًأيضااط قيكون حق االلت أن يبعد وال: ٢٦

  . هاشمكما عن رسائل املوىل ،ورث حقه ورثته

خيتص مبن  فال ،كان حق املورث ألنه ،األوليبعد   ال،أو كان ملن سبق ،اإلرث موازين ىهو علوهل 

الدليل خصص احلبوة يف ممتلكات  ألن ،كان من قبيل احلبوة وإن كربخيتص به الولد األ وال ،ليه فقطإسبق 

  .امليت



 ،عراضال يريده الورثة باإل مثل سائر ما ً، صار مباحااألولففي  ،أو بعضهم مل يريدوا ملكه إذا أما

  .ليهإويف الثاين يكون قدر حصته ملن سبق  ،فلمن سبق

  

  ))إرث حق الحريم((

 ،ما تركه امليتفيشمله دليل  ،حق للميت ألنه ،رثهإ يف شكالفال ينبغي اإل ، أما حق احلرمي:٢٧

ة حوهلا فرسخ حرمي هلم  كانت قريًمثال ،رض حق فيه يف اإلجةوللزو ،اإلرثليس بتوزيع  أنه لكن الظاهر

 وتدريبهم ،وحمل رياضتهم ، أغنامهمىومرع ،ومسمر كبارهم ، واالحتطاب واالصطياد فيه،للعب أطفاهلم

  .اآلخر ى أحدهم علييوجب تعد وبذلك لكل أهل القرية ذلك مبا ال ،وتدر�م

 كان فإذا ،ن تعد ذرية املوجودين يف تلك القرية بقدر احتياجهم بدو إىل مات أحدهم انتقل حقهفإذا

هل مل حيق أل ،وكان له ولد ثالث يف بلد آخر ،صاحب غنماآلخر و ،ًله ولدان يف القرية صار أحدمها بقاال

 من الراعي ًجرة مثالحيق للبقال أخذ نصف األ وال ،الثالث هذا احلقخ يرث األ  وال،القرية مزامحة الراعي

  . لهاإلرثنصف  أن حبجة

 للسرية اليت قررها الشارع ،هل القرية مزامحتهأو أل حيق للغريب ال ألنه ،نقول �ذا احلق لهإمنا و

 فمن اجلمع بني ،حياء املواتإوغريمها مما ذكرناه يف كتاب  ، وغريهمن سبقولدليل  ،كوت عليهاسبال

لو سقط حقه  إذ ،اإلرثوال توزيعه ك ،يستفاد احلكم املذكور املوجب لعدم سقوط حق امليت مبوته دلةاأل

كان الالزم توزيعه  ،اإلرثولو كان ك،  امليتى مرعرغنامه فريعيه يف قدأن يزيد أكان لغريه استغالله ك

  .دلةكليهما خالف املستفاد من األ أن  مع،والثالث عطاء حق الولد البقالإو



  .كان للزوجة بقدر وهكذا ،مثائةوأخوه ثال  حصلت زوجته مائة من أغنامهفإذا وعليه

 يرثون البئر فإ�م وبئر أوالدوكان له ثالثة   أب ماتً مثال،اإلرثرمي يكون التوزيع كيف بعض احل نعم

 ، املشرتي إىلثلث احلرمي ًوينتقل تبعا هلذا الثلث ،يبيع ثلث بئره أن فله ،واحد منهم ثلث حرميها وحيق لكل

  .وغريها وكذا  حرمي النخل

ترث من  الا حيث إ�  ـ ورثته غري الزوجةوزع احلرمي بنيي ، كان للميت بستان له حرمي وماتفإذا

  .اإلرث حسب توزيع  ـترث من احلرمي  منهما الارثهإًوتبعا لعدم  ،من غري النخل وال ،رضاأل

  .أو للبئر والنخل سواء للقرية ،كليهما حرمي أن  معاإلرثفكيف اختلف  :يقال ال

ً حسب كونه حقا عرفيا قرره الشارعاإلرث :نه يقالأل  ،يبطل حقوق املسلمني ال :لوقد قا ،ً

  . الفرق املذكورىوالعرف ير

  .حياء املواتإ يف كتاب اإلرث بعض مسائل  إىلوقد أملعنا

  

  ))إرث حق السبق((

 منها ّعد  فما،اط والطريق النافذة والسوقب املسجد واملدرسة والقنطرة والر إىل أما حق السبق:٢٨

ًحقا عرفيا  فإذا ،أو الرصيف أو ما أشبه  كل يوم يف مكان خاص من السوقكان يبسط أنه  مثل،فهو للورثة ً

  .حياء املواتإوقد ذكرنا تفصيله يف كتاب  ، كذلك مل ينتقلّمل يعد  وما، وارثه إىلمات انتقل حقه

  

  ))إرث حق القصاص واللعان والقذف((

   .دودكتايب القصاص واحلومما يورث هو حق القصاص واللعان والقدف، وقد ذكرناها يف : ٢٩

  

  ))إرث حق مطالبة الدين((

  حيث يرث املال حيق له  الوارث حيث إن ،حق مطالبة الدين: ٣٠



  .كما كان حيق للميت املطالبة ً،أيضامطالبته 

وكذا مثل حق مطالبة اسرتجاع العارية والوديعة والعني املستأجرة واملرهونة واملال يف املضاربة واملزارعة 

رثها من إعدم  إذ ً،كانت أرضا إذا  حىتً،ا سبق حق الزوجة يف مثل ذلك مطلقاوقد ذكرنا فيم ،واملساقاة

 أ�ا احتمالّ إال يقابله وال ، يشملهاترك ما إطالق فإن ،يوجب عدم حقها يف املطالبة رض والبناء الاأل

أو  ًسااستيناّ إال وهذا االحتمال ليس ،حق هلا يف احلق املرتبط بالعني حق هلا يف العني ال حيث ال

  .ميكن العمل �ما ال ً،استحسانا

  

  ))إرث حق مطالبة الدعوى((

وقبل  ، يف احملكمةى كما لو كان مورثة طرح دعو،ى حق مطالبة الدعوًأيضاويرث الوارث : ٣١

  .ىً تبعا حلقه يف ذلك املال املتعلق به الدعوىوارثه حيق له متعابعة الدعو فإن ،�ائها ماتإ

  . حق لوارثه متابعة ذلك بعد موت املورث،ر اليت يسكنها عمرو هي دارهالدا أن  زيدى ادعفإذا

نه  أيف ولد أو ،زوجة أيهما أ�ا تنازع زيد وعمرو يف امرأة إذا كما ، ماليةىتكون الدعو أن يلزم بل ال

 ،ثبات شرف ميتهم يف صدقهولو إل ،ى مات أحدمها حق لورثته متابعة الدعوفإذا، ولد أيهما أو حنو ذلك

  .ال كان حسب موازينهإو ،يكون حسب موازين التوزيع فيما مل يكن طرفه مال  الاإلرثكن هذا ل

 مستدلني له ،نه نافذأو ىحق الدعو ىوقد ذكر العالمة يف القواعد وغريه يف غريه جواز الصلح عل

ًحا أحل حراماصل ّالإ ،الصلح جائز بني املسلمني :)صلى اهللا عليه وآله(بقوله    .)١(ًالالأو حرم ح ً

  .)٢(الصلح جائز بني الناس :)عليه السالم(وبقول الصادق 

                                                          

  .١٢ ص٢ج:  الفقيه،٢ ح٣ الباب ١٦٤ ص١٣ج: الوسائل)١(

  .٤٠٣ ص١ج:  الفروع،١ ح٣ الباب ١٦٤ ص١٣ج: الوسائل)٢(



  .)١(والصلح خري :ك قال سبحانهلبل وقبل ذ

ًذكرناه من كونه حقا  ولو نوقش يف املناط يكفي فيه ما ،أوىلجاز التوارث بطريق   جاز الصلحوإذا

  . غري ذلك إىل،ما تركه امليتفيشمله  ً،عرفيا

 ً) أو عيناىًنيب املدعي لنفسه ليكون املطالبة له صح دينا كانت الدعوجصاحل األ لو( :عدقال يف القوا

  .ىانته

  .وفصل الكالم حوله شراحها فراجع

  الزوجة يف ما قسم بينهم حىت، مالى عليه على املوروثة وصاحل املدعى حق للورثة الدعوفإذاوعليه 

مثل ما تصيده  ،ليهم بواسطة امليتإشيء جاء ألنه  ،اإلرثًعطائهم أرضا حسب تقسيم إ ىصاحل علإذا 

كان اجلميع  ، من امليتةليس حبو أ�ا كما ً أرضا انتقلت من امليتتليسا حيث إ�و ،شبكة امليت

  .اإلرث حسب توزيع ،رثهم لغريمهاإيرثو�ما ك

 رضالزوجة من األ إرث  يف عدم حىتاإلرث فكونه ك،صاحل نفس امليت يف حال حياته إذا أما

وكان عارية منه  ، عليه يستعملهى كان بيد امليت سيف للمدعًمثال ،وهل يكون حبوة فيما كان منها ،واضح

أخذ احلبوة وثيقة يف مقابل  إذا كما هو احلال فيما ،ًاحملتمل قريبا مشول دليل احلبوة له فإن ،فصاحل عليه

ّ إال أن اللهم ،تكون حبوة أن حيتملحيث  ،وكان يستعملها مث مات وبيعت الوثيقة الستيفاء الدين ،دين

  .مثل هذين املثالني ال ، ما كان له إىل بانصراف دليل احلبوة:يقال

                                                          

  .١٢٨اآلية : سورة النساء)١(



  . والشك يف مشول املخصصاإلرث أدلة طالق إل، العدماألصلكان  ولو شك يف الصدق

ف قامها ضد طرفه فصاحله الطرأ ىما أخذه امليت مصاحلة عن دعو إرث  منيستثىن أن ينبغيه مث إن

نه أو ،نه يبطل يف دعواهأ فيما لو علم الوارث بأن مورثه كان يعلم بً،عطائه شيئاإسقاط دعواه يف قبال إ ىعل

  .ى أراد صيانة عرضه من الرتافع وقحم الدعوىأعط وإن ، أكل مال الناس بالباطل إىلجعل ذلك ذريعة

  . الصحةصالة أل،الصحيح ى علهشك الوراث محل فعل مورث إذا نعم

ال حق له  فإنه ،دعواه باطلة أن وعلم الوارث بعد موت مورثه ىأقام املورث الدعو إذا  احلالوكذلك

  .ويصح له الصلح عنه ليهإ ينتقل وليس للمورث حق حىت ،قامتهاإيف 

  

  ))إرث حق النفقة((

 فقات مننمل نستبعدة يف باب ال  ماىقارب علبل واأل ،مل يدفعها الزوج إذا  وحق نفقة الزوجة:٣٢

  .ونفقتهم فهي حكم ،حيث فرقوا بني نفقتها فهي حق ،ًخالفا للمشهور ،كنفقة الزوجة�ا أ

  .فال تستقر يف الذمة ،مواساة لسد اخللة أل�ا قارب نفقة األى وال تقض:قال يف الشرائع

 مجاعة ى بل حك، من ذلكءخالف يف شي بال ، نفقتها دون نفقتهمى وتقض:وقال يف الرياض

  . آخر كالمه إىل،األول يف يتو احلجة فيه مع النص اآلوه ، عليهمجاعاإل

  .وقد ذكر الشهيدان واجلواهر وغريهم احلكم والتعليل

  قد يشكل أصل عدم وجوب القضاء   نعم:ًخري قائالولذا أشكل عليه األ



ميكن تداركه  احلق هنا خصوص الدين ال أن ى ودعوي،دم القضاء يف كل حق مايل آلاألصلبأن 

 ،مجاع فالعمدة حكم اإل:قال إىل أن ، وحرمة العلة املستنبطه عندنا،دلة املزبورة األإطالق بعد ،عواضحة املن

  .فهو مع فرض متاميته يف غري املفروض

 عبد اهللاعن أيب  ،الرمحان بن احلجاج  كصحيح عبد:رداف الزوجة �م يف الرواياتإويؤيد ما ذكرناه 

�م عياله أوذلك  ،والولد واململوك واملرأةاألم واألب  ً،الزكاة شيئايعطون من  مخسة ال : قال،)عليه السالم(

  .)١(الزمون له

 ، أجرب عليه وتلزمين نفقتهى من الذ: قلت له: قال،)عليه السالم( عبد اهللاعن أيب  ،وصحيح حريز

   .)٢(الوالدان والولد والزوجة :قال

  .الكالم كتاب النكاح  وحمل، غريهاإىل

  

  ))الة في بيع الرهنإرث حق الوك((

مل  إذا يكون من احلق املوروث الوكالة يف بيع الرهن للمر�ن يف ضمن عقد الرهانة أن يبعد  بل ال:٣٣

لئال حيتاج  ،يد املر�ن للدين مفتوحة يف بيع الوثيقة أن االرتكاز يف مثله أن الظاهر إذ ،بنفسهيقيد ببيعه 

  . بنفس املر�نً عام ليس خاصاوذلك حق ، مراجعة احلاكم وما أشبه إىلمراأل

  

  ))إخراج الثلثإرث حق ((

 كل سنة كذا ًمثال ،خراج ثلثه ملدة عشرين سنةإ امليت ولده بىأوص خراج الثلث فيما لوإوحق : ٣٤ 

 :يقالّ إال أن اللهم ، اخلالفىمل يكن ارتكاز علن إ مات الولد قام وارثه مقامه فإنه إذا ،ًطعاما وحنوهإ

  . الوارث إىل الضمحوطواأل ،من احلق الذي يرثه وارثه أنه ىدليل عل ال إذ ،احلاكم الشرعيالالزم مراجعة 

                                                          

  .١٥٦ ص١ج:  الفروع،١ ح كتاب الزكاة١٣ الباب ١٦٥ ص٦ج: الوسائل)١(

  .١٦٥ ص٢ج:  الفروع،٣ ح١١ الباب ٢٣٧ ص١٥ج: الوسائل)٢(



  

  ))أداء النذرإرث حق ((

  .داء ورثه ورثته ومات قبل األ،يعطي كذا للفقري أن  نذر زيدفإذا ،داء النذرأ وحق :٣٥ 

أو  ،ة كان املرجع احلاكم اختلفوا يف اخلصوصيفإذا ،خراج الثلث وأداء ديونه هللا أو للناسإوكذا 

 ،فيتصرف كل ولد يف نصف ثلث ماله ، كان له ولدانًمثال ،اإلرث بقدر نصيبه من إنسانلكل  أو ،القرعة

  .وهكذا ،والبنت يف ثلثه ،ولد وبنت فيتصرف الولد يف ثلثي الثلث أو

  

  ))أخذ النذرإرث حق ((

ًا دينارايعطي عمرو أن  نذر زيدفإذا ، وحق أخذ النذر وما أشبه:٣٦   ومات عمرو ومل يكن النذر ،ً

كانت  إذا ترث والزوجة ال ،اإلرثحسب مراتب  ، قام وارث عمرو مقامه يف أخذ النذر، وجه التقييدىعل

  .لورثتهه حيث إن تركه فيكون مما ،حق لعمرو ألنه ً،أرضا

  

  ))اإليجاب والقبولإرث حق ((

 فإذا ،يتورثان وحق القابل يف القبول مما جيابهإ ى عليف البقاءيكون حق املوجب  أن بل ال يبعد: ٣٧

جياب يصبحوا طرف العقد مع القابل بنفس ذلك اإل أن  حق لورثته،أوجب املوجب وقبل قبول القابل مات

  .جياب جديدإ أنه ال ،السابق

 ،يقوموا مقامه يف القبول أن  حق لورثة القابل،أوجب املوجب وقبل القبول مات القابل إذا وكذا

  . وغريهأوفوافيشمله دليل  ،عريف مل مينع عنه الشارع ألنه وذلك

 يقوم وارثه مقامه قبل ،حيث يرسل املالك وميوت ، البالد البعيدة إىلرسال البضائعإويكثر هذا يف 

  . أو ميوت القابل قبل وصوهلا ويقوم وارثه مقامه يف القبول، القابل إىلضاعةبوصول ال

 كما كان له هذا احلق فيما ،يقبل ال أن مات حق للقابل إذا املوجب  أن يفشكالينبغي اإل ال ،نعم

  .وكذا يف عكسه ،مل ميتإذا 

  جيابه إكان لكل وارث حق قبول  ، أوجب املوجب وماتفإذا  هذاىوعل



وليس هنا خيار تبعض  ،مل يشأ مل يقبل وإن ،شاء الوارث قبل بقدرها فإن ،بقدر حصة نفسه

  .الصفقة

 فإذا ، يقبل حسب حصته أن  حق لكل وارث للقابل، ومات القابل قبل القبول أوجب املوجبوإذا

 املوجب ال حيث إن ،ًباعه طنا فقبل نصفه أن فهو مثل  ،قبل بعضهم كان للموجب خيار تبعض الصفقة

  .يقبل الن أ ويقبل أن لهإمنا و ،يلزم بالعقد

  

  ))عدم توريث حق التولية وما أشبه((

وال حق  ، الصغارىوال حق القيمومة عل ،وال حق النظارة ،وقاف األىلية عليورث حق التو  وال:٣٨ 

 بأن يقوم ،وال من طرف الوكيل ،ال من طرف املوكل بأن مات ،وال حق الوكالة ،وال حق القضاء ،الوالية

قة  املطل إىلوال حق الرجوع ،حق قابل للبقاء أنه وعدم رؤية العرف ً،ورثتهما مقامهما لعدم الدليل شرعا

وال حق الغيبة  ،وال حق احلضانة ،مهااحدإ فتموت خرىوال حق القسمة كما يف زوجتني قريبتني لأل ،الرجعية

  .يقابل باملال يذاء والشتم وما أشبه مما الهانة واإلواإل

كتاب  ما ذكرناه يف ى عل، ديةًأيضايف الغمز  أن يف رواية من ملا ،حق الضرب إرث يبعد ال ،نعم

  .احلدود

كان املهشور كما نسب  وإن ، احتماالن،فهل للورثة حق الرجوع أم ال ،اهلبة يف غري الالزمةوأما 

  .يرون احلق اليهم ال

  

  ))إذا أسقط الحق((

واهللا  ،كما يف املال ، مل يرثه الورثة، أو للنقل فنقله،سقاط وأسقطه لإلً كان احلق قابالوإذا :٣٩

  .سبحانه العامل



  

  ))فروع في باب التركة((

وقد ذكر مجلة منها احملقق القمي  ، يف ذكر مجلة من الفروع اليت ترتبط بباب الرتكة:)١٧مسألة ( 

   :جامع الشتات يف )رمحه اهللا(

  

  ))لو انهدمت الدار على جماعة فماتوا((

 وقلنا بعموم ،أو ماتوا بالوباء وحنوه ، أو احرتقوا يف دار،فماتوا  مجاعةى لو ا�دمت دار عل:)األول(

  .تقسم بينهم بالسوية أ�ا  فالظاهر،الدار ملن أن  ومل يعلم،كما تقدم ة التوارث بينهما لغري مورد النصأدل

مثل عائلة  ، وأضعفأقوى أو ،يدي متساوية بنظر العرف سواء كانت األ، به احملقق القميكما أفىت

 ً،مثالاألب  أضعف من يد يد الولد الصغري حيث إن ، الكبار والصغارداألوالواألم واألب ماتوا وفيهم 

كما ذكرناه وجهه  ، يف املالياتاألوىل ىوالثانية مقدمة عل ،مر دائر بني القرعة وقاعدة العدلاأل ألن وذلك

  ً.مكررا

 ،ثلثهاخت ورثا الدار فلألخ واألخت األ يف امليتان�ما أو أ ،لكبريلأو ،لألبالدار  أن وجمرد احتمال

تنفع يف قبال  أو ما أشبه ذلك كلها ظنون ال ، عليه دو�االسكىن ألن ،ار لهالزوج والزوجة الدأ�ما يف أو 

  .القاعدة

تنازع   لو: قواعدهيحمك يف  ولذا قال الشهيد، اليد الضعيفةى فكيف يقدمون اليد القوية عل:يقال ال

اليد  ذاأو تنازع ذو احلمل مع غريه قدمنا  ،ضعيفة وقوية كالراكب مع السائق أو قابض اللجام ذو يد

  .القوية

  .تنازع يف املقام وهو املوت الن إ ً: أوال:نه يقالأل

ال  يتعلق باليد من القوة والضعف السائق والراكب ما يف املراد �ما إذ ،قوة وال ضعف  الً:وثانيا

  .قبال الصغري يف  كالكبريأقوىالدابة يدين أحدمها  يف  فإن،بصاحب اليد

  .ختواألخ مثلة كاألكل األ يف  ليس جيري ذلكً:وثالثا

  بدليل خاص  املقيس عليه يف األصل ىثبت تقدمي الظاهر عل  لوً:ورابعا



مع اللقيط من  ولذا قالوا بأن ما ، حمكماألصل إذ ،كما يف ما حنن فيه ،دليل ال ما يف يقاس عليه ال

 ىذا يد علنه  أل،له ًوفراش جلس عليه وما أشبه حيكم بأن كال ،ثياب ومال ودابة وخيمة جلس حتتها

  .الكل

  .الغريق واملهدوم عليه يف فرتتيب توارثهم كماسبق ،وكيف كان

  .كان املوت مبرض أو ما أشبهًأيضا إذا يقول به هنا   ذلك يف غري مورد النص الىير من ال نعم

  فيما مل تكن أدلة،يهمأل أ�ا أصدمت سيارة ومات من فيها ومل يعلم إذا ومما تقدم يعلم الكالم فيما

حيث تقسم بينهما دون  ، امللكية منهم عالمةكان لنفرين  إذا كما،  أو يف اجلملةًوقرائن تعني ذلك تفصيال

  .ليست هلم أ�ا من علم

ثاث  األىسواء مل يكن عل ،وزع بينهمت فإ�ا ،السيارة يف ثاث املوجود األ إىلوكذلك احلال بالنسبة

لكن مل يعرف أيهما  ،اسم علياآلخر  ىوعل ، اسم احلسنثاثأ ى كان علً مثال،أو كانت يهمأل أنه عالمة

  .يهما احلسنأو علي

أو ببعد أحدهم عن  ،اآلخرأحدهم دون خ اعالمية يف تقدم املوت وتأخره بانتف ال أنه ومن الواضح

 أكثرجسم املنتفخ  أن  الحتمال،ًاملنتفخ والقريب مات أوالن إ : يقال حىت،وما أشبه اآلخرالسيارة دون 

  .مل يتمكن من السري وإن ًالقريب مات بعدان أ و،ًدادا من جسم غريهاستع

  

  ))لو لم يعط للزوجة إرثها((

فللزوجة  ، مث تضخمت القيمة،شجار وحنوها للزوجة لو مات الزوج ومل يعط الورثة قيمة األ:)الثانية(

عط قيمة أقيل  فإنه إذا ،واردكما يف سائر امل ،ليهاإالظاهر من أدلة تسليم القيمة  ألنه ،قيمة يوم التسليم

  عطاء قيمة كذا إوكذا لو نذر  ،مر األحني عطاء العطاء القيمة حني اإلإكان الالزم  ،كذا لزيد



  .كان ارتكازة غري ذلكّ إال إذا ،لزيد

بالتلف تتعلق بالذمة  إذ ،وبقاء العني  القيمةفرق يف ذلك بني تلف الوارث الشجر وحنوه عند قلة وال

  .كما حقق يف كتاب الغصب ،ال القيمة

 وبني عدم ،فالظاهر الفرق بني تقصري الوارث يف التسليم فيضمن التفاوت ،تنزلت القيمة إذا أما

  .فال يضمن هريتقص

 ىيتو ال أنه  وقد ورد،أعطاها بقدر قيمة يوم التنزيل إذا نه سببب تلف حق الزوجة فأل:األولأما 

  .، كما تقدماحلق

فال  ،النصرافه عن مثل ذلك ،وجه لضمانه بعد عدم مشول دليل اليد وحنوه له نه ال فأل:وأما الثاين

  .بالتقصري فقط ًالضمان ثابت مطلقا الن إ :يقال

  . ملن راجعهىخيف كما ال ،لكنه علله مبا فيه نظر ، احملقق القمي بالقيمة يوم التسليمقد أفىتو

  

  ))إذا وجد وصية عند ميتين((

 ،يهماأل أ�ا يعلم ووجد عندمها وصية ال ، باحلرق أو الغرق أو غريمهامات شخصان إذا :)لثالثةا(

  .لقاعدة العدل ، ذاكىونصفها عل ، هذاىالالزم جعل نصف الوصية عل أن فالظاهر

ويف التعبدي ، يهما عمل �ما يف التوصلي كما هو واضحأيتهما أل أن يعلم  وجدت وصيتان الوإذا

حيث يستناب نفران  ،)عليه السالم(بزيارة احلسني  خرا باحلج واآل أحدمهىوص إذا كما ،مبا يف الواقع

  .عن املنوب عنه املعلوم عند اهللا تعاىل أنه وينوي كل نائب

مر مجع الثلث واشتبه األ ً،ة مثالأربعبربعه وهو اآلخر و ، أحدمها بثلث ماله وهو عشرةىوص إذا أما

  . وعشرينأربع سبعة من أي ،والربع وأخرج لكل نصفهما من باب قاعدة العدل

  دفن  ،بالدفن يف كربالءاآلخر و ، أحدمها بالدفن يف النجفىولو وص



  .جيز دفن أحدمها يف غري البلدينمل  وإن ، من ذلككثريهما لتعذر األأ يف أيهما

يف اآلخر و ، دفن أحدمها يف بلده،يدفن يف بلده بأن الاآلخر  و، أحدمها بأن يدفن يف بلدهىولو وص

  .ذلك خمالفة قطعية ألن ،جيوز دفنهما يف بلديهما وال ،هدغري بل

  

  ))عدم حجية المنامات((

ذكر  وإن ،أو يعني الوصية  أو يفسريويوص  امليت يف املنامىير أن حجية يف ال أنه ىخيف وال

ق عبد ت يف املنام بدين وعى بعد استشهاده يف اليمامة وأوصيثابت بن قيس الصحايب رؤ أن املؤرخون

  .كما هو واضح ،حجية يف ذلك ال إذ ،ها أبو بكرفنفذ

  

  ))ًلو أعطيت البنت شيئا في جهازها((

العطاء كان  أن  فماتت البنت وادعيا،مع اجلهازً وحنومها أعطيا لبنتهما شيئااألم واألب  ا إذ:)الرابعة(

  .فالزوج مدع، همامن قبل ّالإيعرف  ذلك مما ال ألن ،فالقول قوهلما ،كان هبة أنه  الزوجىوادع ،عارية

وعند التساقط  ،األصلخالف   من العارية واهلبةًكال أن ى بدعو،وجه للتحالف ال أنه وبه يظهر

ّ إال ذلك ليس إذ ، وهبا يلّأبوين إ :ينفع شهادة الشهود بأن الزوجة بنفسها قالت وال ، التحالفعاملرج

  .ًادعاء منها

  

  ))إذا فقد إنسان ولم يعلم حياته وموته((

 ،هو املفقود أنه  مث جاء بعد مدة من يدعي،ومل يعلم هل مات أم ال ًا فقدإنسان أن  لو:)امسةاخل(

 ،ومل يكن له وارث كما لو مات أب املفقود ، املال إىلكانت دعواه بال منازع بالنسبة فإن ،ومل يعلم صدقه

  .ثباتكان مع منازع لزم عليه اإل وإن ، الصحيحىمحل قوله عل

أو  مع العلم الإثر وأخو زينب فال يرتب األ زوج هند وأبو عمرو أنه مثل ، غري املال إىلأما بالنسبة

  .وهكذاخ وال لزينب معاملة األ ،األب للولد معاملة  وال،زواجتعامله معاملة األ أن حيق للمرأة فال ،ثباتاإل

  .ح الصحيىمل يكن منازع محل فعله علن إ أنه اإلرث احملقق القمي يف مسألة فىتأوقد 



  

  ))بين قطع الوارث والثبوت الشرعي((

كيفية  يف حجية يف قطع الوالد  ال،الولد تويف مث إن ،نه تويفأفقد شخص وبعد مدة قطع والده ب لو

ّ كان لذلك الوالد ولد حي حني فوت فإذا ، الفحص الشرعي وعدمه أو قطع الوارثىبل املناط عل ،اإلرث
كال احلفيدين الحتمال موت املفقود بعد  إرث  احتمل،للمفقود ولدو ،مث مات ذلك الولد وله ولد ،الوالد

فقد انقطع  ، الحتمال موت الولد املفقود قبل والده،احلفيد للولد غري املفقود إرث واحتمل ،موت الولد

  .بيه قبل اجلدأاحلفيد عن اجلد بسبب موت 

كان  ًمل يثبت شرعا وإن ،لهمات قبل والده مل يرث حفيد الولد من قب أنه ً ثبت شرعافإذا وعليه

  .ياإلرثمها حسب التوزيع أوالد  إىلومنهما ينتقل املال ،الولدان املفقود واملوجود كالمها يرثان

 ميزان  إذ ،ولو كان القاطع عدلني منهم ،أو احلياة ال أثر لقطع بعض الورثة باملوت أنه وبذلك يظهر

�م أل أو غريها يشهدون أو النسب أو الزواج هدي املوتشا أن  علم احلاكمفإذا ،الشهادة الرؤية ال القطع

  .حسب املوازين مل تنفع شهاد�ما مر من قرائن عندهم القطعوا باأل

  .كتاب الشهادات يف وقد ذكرنا بعض تفصيل الكالم يف الشهادة عن القطع

  

  ))ما يهدى للعروسين((

 أو يف ، سابع وحنوه إىل أو،أو الزفاف ،أو العقد ، العروسني يف وقت اخلطبة إىلي ما يهد:)السادسة(

ويعامل به  ،مات إذا تركته يف  أيهما كان إىليهدأ أنه علم فإن ،شبهأأو اخلتان أو ما  ،وقت الوالدة

  .معاملتها

 يف ّ إال،من قبلهّ إال ما ال يعرف ألنه ، كان كما قال، أيهما إىلأهداهنه إ :يمل يعلم وقال املهدوإن 

  .يعمل فيه مبوازينهحيث  ،مقام التنازع

يد من أحدمها  وال ، ومل يكن ظاهر يعتمد عليه العرف من عادة وحنوها،مرينّمل يكن أي األوإن 

  يقررها 



وورث ورثة كل نصف  ،بينهما بالتناصف أنه فالظاهر ،أو حلف حدمها من بينةحجة أل وال ،الشرع

  ً.أيضابينة ومل حيلفا  أو مل يكن هلما ،أو حتالفا كل واحد منهما البينة سواء أقاما ،تلك اهلدايا

  .حلف إذا تنازعا يقدم قول أيهما وافق العادة إذا :)محه اهللار (ىقال احملقق القم

 إذ ، مل يكن للطرف بينة وحلف من يوافقه العرف ثبت حقهفإذا ً،من االستبانة عرفا ألنه نهأ ك:أقول

  .حاله يكون كحال صاحب اليد

  .أو تقوم به البينة ، تستبني ذلك حىتىشياء كلها علواأل :)عليه السالم(قال 

  .ثاث البيتأوقد ذكرنا يف كتاب الوصية مسألة ادعاء كل منهما 

  

  ))إذا بىن على مستنقع((

ًصب ترابا كثريا عل إذا )السابعة( فهل أرضها  ً، فوقها دارا وبىن،كمة صار كاألحىت  مستنقع أو حنوهىً

فهل  ً،تابع للصدق عرفا أنه  الظاهر،لسقف مما ترث من قيمتهااك أ�ا  أو،ترثها الزوجة راضي الكسائر األ

  .ً هذه أرضا أم الىتسم

ما ّ إال ،اإلرث األصل ألن ،رثها القيمةإ القاعدة ىكان مقتض ً،شك العرف يف تسميته أرضا ولو

رثها من القيمة إ  إنحيث ،مثل الصحن املقدس ،رض املبنية اليت حتتها �ر أو قربوكذلك احلال يف األ ،خرج

  .وعدمه تابع لالسم

  ً.ال ترث منهما شيئاف ،رض عليهمافالظاهر صدق اسم األ ،كمة كذلكواأل أما اجلبل املبين فوقه

  

  ))ًلو قتل مجنون أو طفل شخصا((

ًجمنونا أو طفال أن  لو:)لثامنةا( كان من  إذا يرث مرسله  الكان آلة حىت أنه ومل نعلم هل ،ًاإنسانقتل  ً

وعليه  ،رسال غري معلوماإل ألن ،املتهم إرث  فالظاهر،رسلهأنه أ يرث املتهم ب حىتً أو مستقال،رثة املقتولو

  . املتهم بالتسبيبىال عل ، العاقلةى علًأيضافالدية 



  ً.كان القاتل حيوانا إذا وكذا

لة  من نفس اآلأو ،االنبعاث صار منه أن ن الوارث حاول التسبيب لكن مل نعلمأ علمنا بفإذاوعليه 

  .كان لوث فيأيت مسألة القسامةّ إال إذا اللهم ،فكذلك

  .ينفع نه مستقل أو آلة الأبقول ا�نون وغري املميز  أن ىخيف وال

طفال الذين ًخصوصا بعد مساع دعواه يف القتل يف األ ،يسبب اللوث أنه فالظاهر ًأما قول املراهق مثال

  .كانوا يسبحون يف الفرات

  

  )) كل أنه ولده واآلخر أخوهلو ادعى((

 كانت فإذا ،أخوهاآلخر ن أ و،ولده أنه كل واحد منهما أن  اثنانى وادعإنسانمات   لو:)لتاسعةا(

  كان لكليهما بينةوإذا ،فاحلكم له  مل تكن وحلف أحدمهاوإذا ،كان احلكم له حدمها فقطهنالك بينة أل

  .إلرثاكان املال بينهما حسب موازين  ،أو نكال أو حلفا

 يف كل طرف من طريف ىنثأً كانا ذكرا ووإذا ،كان املال بالتناصف ،ثينيأنأو  ،كانا ذكرين إذا ًمثال

 لقاعدة ىمل تكن جمر أن وذلك لقاعدة العدل بعد ، كان نصف كل طرف بالتثليث وهكذا،التخاصم

  .القرعة

 بينهما بعد عدم اإلرث عمل بً،يضاأ بل أنا ابنه :اآلخروقال  ،وهذا أخوه  أنا ابنه:قال أحدمها إذا أما

أو يعمل فيها حسب  ،حسب الرواية وللثاين الربع ول ثالثة أرباعلأل ،يكما يف درمهي الودع البينة واحللف

  . خالف القاعدةىقلنا بأن الرواية علإذا اآلخر القول 

  

  ))إذا لم يعلم الحصص((

 يشتغل الكل ويصرف ،ا أشبه شريك املالو مأأو العائلة  أو الشريكان  لو كان الزوجان:)العاشرة(

كما ذكر  ،رثه التصاحل القهريإفالطريق يف  ،ليس له له وما ومل يعلم ما ،أو أحدهم  مث مات أحدمها،الكل

  . شبه هذه املسألة يف الشركاءًأيضا وذكر غريه ،مثله احملقق القمي

  الشارع مل  أن والدليل عليه



  .)١(لعلمه الذين يستنبطونه منهم :حيث قال سبحانه ،يرتك املنازعات

  . غري ذلكىلإ ،)٢( اهللا والرسول إىلتنازعتم يف شيء فردوهفإن  :وقال تعاىل

 كان دكان ودار فإذا ، كذلك يشمل عني احلصص،كما يشمل أصل قدر احلصص والتصاحل القهري

 أل�ا وذلك ،بعد الفصل بالقرعةمل ي ، ومل ميكن التقسيم،أو ذاك أو هذه هلذا هذا أن وتعاسرا يف ،متساويني

  .النصراف أدلتها عن مثله ،نقول �ا يف أصل تعيني احلصص الإمنا و ،لكل أمر مشكل

وسيارة  كانت دار إذا ً مثال، بعض الورثةىًيوجب ضررا عل ًيلزم يف التصاحل يف املقام حنوا ال نعم

 ،أو نقد عمرو رتيت كل الدار بنقد زيديعلم هل اش  لكن ال،واشرتكا يف صب املال يف الوسط الشرتائهما

 ،صوحل بأن تكون السيارة له تضرر الورثة وإن ،ً مات زيد وصوحل قهرا بأن تكون الدار له تضررت الزوجةفإذا

  .يتضرر أحد الطرفني فقاعدة العدل حتكم جعل الصلح حبيث ال ،ًحيث تأخذ الزوجة مثنها مثال

  

  ))إذا كانت الوصية تحرم ذي الحق((

 كما ،برضاهّ إال كانت بصورة توجب حرمان ذي احلق من حقه مل تنفذ إذا الوصية) ادية عشرةاحل(

الوصية توجب حرمان الزوج من  فإن ، ثلث ما أتركيمأ و وأيبي اعطوا كل واحد من زوج:قالت املرأةإذا 

 ّالإ و، صحتيرض فإن ، رضاهىحينئذ تتوقف عل فإ�ا ، أي بقدر نقيصة السدس، السدس إىلنصفه

  .بطلت

  مثل  ،أو أقل سواء كانت بقدر الثلث ،مل توجب ذلك صحت إذا أما

                                                          

  .٨٣اآلية : سورة النساء)١(

  .٥٩اآلية : سورة النساء)٢(



 يف  الولد والبنتى وهنا يتساو،هؤالءّ إال وليس له ، كل واحد ثلث مايل أعطوا ولدي وبنيت:ن يقولأ

لكل واحد  ،ن ستة يقسم اآل، لوال الوصيةفبينما كان املال يقسم مخسة أقسام ،بضميمة الوصيةاإلرث 

  .مثلة غري ذلك من األ إىلً،أيضاوللولد اثنان  ،فلكل بنت اثنان ،كان له ولد وبنتان إذا  كما،مانسه

  

  ))إذا شرط في الزواج عدم اإلرث((

بطل  ،أو قالت الزوجة ذلك ، مينيترث ال أن ى أتزوجك عل:قال الزوج للمرأة  لو:)الثانية عشرة(

كأن يقول  ً،تربعا بشرط وال سقاط الفال يقبل اإل ،لهحم يف كما قرر ،وليس حبق  حكم ألن اإلرث،الشرط

  .الوارث إرث  أسقطت:أو يقول املورث ،ينفس إرث سقطتأ :الوارث بنفسه

 ،عراض عن كل ملككما يصح اإل ،ريدأ ال :لكنه يقول  بأن يرث،عراضيصح له اإل أنه تقدم نعم

ممن  ألنه جيب عليه احلج فإنه م احلجأيا يف  ورثً مثال، ذي املالأحكام  عراض رفعيوجب اإل لكن ال

اإلرث عدم اآلخر  ىيصح شرط أحدمها عل وكما ال ،أيام احلج يف فهو كمن أعرض عن ماله ،استطاع

  . الوارث ذلك ضمن عقد الزمىيصح شرط املورث أو غريه عل كذلك ال

 ألنه ،غريه صحأو  ،ًب الشارط مثال ألاإلرثيعطي  أن  الوارثىأو غريمها عل شرط أحدمها إذا أما

بل ذكرنا  ،وهذا مما يفهم من هكذا شرط ،متعلق باملال ألنه ويوجب الوضع ،ينايف الكتاب والسنة شرط ال

وقد ذكر الشيخ  ، يوجب الوضعًأيضا أخرىشرط عدم الزواج من الزوج لزوجة  أن )الفقه(يف بعض مباحث 

  .ع يف املكاسب تفصيل الكالم يف اقتضاء الشرط للوض)رمحه اهللا(

وكذا يف  ،بل املال يطلبه املشروط له يف املقام ،ًفال يكون خالفه خرقا للتكليف فقط  هذاىوعل

  من أي القبيلني  أنه ًشرط شرطا ومل يعلم ولو ،مثالهأ



  . الصحيحىلزم محل فعله عل

ط وليس مثل شر ،التزموا به كان الشرط بني كافرين يرون صحة مثل هذا الشرط ألزمناهم مبا إذا نعم

  .ىال خيف تنفذ بقدر الثلث كما فإ�ا  الوصيةاإلرثعدم 

  

  ))إذا أسلم أحد األبوين((

مث مات قريب كافر  ،ًحبيث صار الولد تبعا له ،ًما كافرين أسلم أحدمهاأًأبا و أن  لو:)الثالثة عشرة(

ولو  فرالم يرث الكاملس أن ملا تقدم من ،ائه الكفارأقرب ورث ذلك الولد دون ،للمسلم منهما لذلك الولد ال

  كما أشار،سلم بنفسه وبالتبعدلة يشمل امل األإطالق فإن ً،ولو كان قريبا فر اليرث املسلماوالك ً،كان بعيدا

  .)رمحه اهللا( ذلك احملقق القمي إىل

 وهكذا يف كل مكان قلنا ، الذي تبع املسلم كان احلكم كذلكلو كان القريب للمسيب أنه ومنه يعلم

  ً. تبعامسالاحلكم باإل

  

  ))بطالن القوانين الوضعية في اإلرث((

أو حرمان قريب ميوت  ،أو نقيصة قوانني البالد املختلفة اليت توجب زيادة أن ىخيف  ال:)الرابعة عشرة(

  .ؤثر يف تغيري احلكم الشرعيت ال ،ّالقريب احلي إرث يف أحدمها ما عن

 ىكان التضخم يف العراق عل إذا ًمثال ً،أيضا رثاإلثر التضخم والتنزل يف خمتلف البالد يظهر يف أ نعم

يران إ  إىلوصل إذا املال ألن ،يرانإعطاء النصف يف إومات القريب يف العراق كان الالزم  ،يرانإالضعف يف 

  ً. العراق صار ضعفا إىلوصل إذا املال ألن ، وبالعكس يعطي الضعفً،نصفا صار

 ،ومها غري املكوس اليت تأخذها الدول ،ارة وخسار�االتضخم والتنزل غري ربح التج أن ومن الواضح

وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف ذلك يف  ،يةسالموالثالث حمرم يف الشريعة اإل ،ني مبيزان مايل حاللاألولفإن 

  .بعض كتبنا االقتصادية



  

  ))حساب الفرائض((

ًغالبا تسهيال اإلرثرائض يف آخر أبواب فيذكروا حساب ال أن  اعتاد الفقهاء:)١٨مسألة (  ،مر لألً

  . الكتب احلسابيةىًحيث يرتكون ذكره اعتمادا عل ،لبعضهم كاملستندًخالفا 

حبث  ألن ،جعله الدورس يف املقدمة  مماأوىل هذا املبحث خامتة الكتاب كثرولعل جعل الشرائع واأل

يفرغ  إىل أن ضمو�ايعلم م الطالب ال ألن ،استجود املسالك فعل الدروس وإن ، بالفقهيرتبط احلساب ال

  . ما ذكرهى عل،ليها فتقل فائد�اإمن حبث املسائل بغري قاعدة يرجع 

 ،ونصفه ، ونصفه، والثلثان،ونصفه ،ونصفه ، النصف:هي ،ستة مورأوحيث ذكر يف الكتاب العزيز 

 ىفيقسم عل ، أقل عددىخراج احلصص علإوقد اعتاد أهل احلساب  ،فالالزم ذكر خمارج الفروض الستة 

كان  وإن ،مر بصورة عامة لألً ذلك العدد تسهيال إىلينسبون حصة كل واحد ،أرباب احلقوق من دون كسر

  ً. الكسر كان أسهل فهما إىلنسب إذا قسامبعض األ

وكذا لو  ً،كان أسهل فهما ،أو للبنت نصف الولد ،كان ولد وبنت فقيل للولد ضعف البنت إذا ًمثال

للولد سهمني من ثالثة وللبنت  أن من القول ً،بينهما نصفان أسهل فهماالرتكة ن إ كان ولدان كان قول

  .أو لكل نصف يف الثاين ،والرتكة بينهما نصفان ،لوسهم يف األ

 ،واملخرج ،وخمرج السهام ، أصل املال:ليهإيسموا العدد املضاف  أن ىصطلحوا علاف ،وكيف كان

والربع من  ، النصف من اثنني:وهي مخسة ً،وب صحيحاواملراد باملخرج أقل عدد خيرج منه ذلك اجلزء املطل

  .والسدس من ستة ، والثلث والثلثان من ثالثة، والثمن من مثانية،ةأربع

  

  ))األقسام الفروض المبتلى بها((

 ىتالء علبلال ًليها يف املسألة اليت صارت حمالإ االحتياج  إىلالفروض الستة املذكورة بالنسبة مث إن

  :ثالثة أقسام



هو أصل  نئذ يكون املخرج املأخوذ من ذلك الكسريوح ،يقع يف املسألة واحد منها أن :ولاأل

  .وهكذا ،ةأربعوالربع من  ،والثلث من ثالثة ، اثننين كالنصف م،املسألة

 ،وخمرجهما واحد  كالثلثني والثلث،مع وحدة خمرجهما ًسألة اثنان فصاعدا منهايقع يف امل أن :الثاين

  .وهو ثالثة

ومها أما  ،وهنا ينظر يف املخرجني ،وخمرجهما خمتلف ًيقع يف املسألة اثنان فصاعدا أن :لثالثا

  .أو متباينان ،أو متوافقان ،متداخالن

والثاين ما فيهما عدد غري الواحد يفنيهما كالربع  ،كالنصف والربع ،كثر أقلهما األ ما يفيناألولو

والثالث ما ليس  ، كليهماية ينفربعونصف األ ،ما جيتمعان يف وجود النصف هلماحيث إ� ،والسدس

ة ربع النسب األي وهذه الثالثة مع املتماثلني كالنصف والنصف ه،متاثل بينهما كالثلث والربع وال ،نياألولك

  .املوجودة يف كل عددين

 املخرجني أصل أكثر ف،أو السدس والنصف ،اجتمع الثمن والنصف إذا كما ،ن كانا متداخلنيإف

  .الثاين يف  والستةاألوليف   وهو الثمانيةاملسألة 

اآلخر اجتمع السدس والربع ضربت وفق أحد املخرجني يف مجيع  إذا كما ،كانا متوافقنيوإن 

 أو اثنني وهو نصف الربع ،ةأربع يف املثال ثالثة وهو نصف السدسيف  فتضرب ،فاحلاصل هو أصل املسألة

  .ستةيف 

واحلاصل هو أصل  ،اآلخرالثلث ضربت أحد املخرجني يف و الربع اجتمع إذا كما ،كانا متبايننيوإن 

  .ةأربعالفريضة كضرب الثالثة يف 

  أو نصف وما  ،بألأخت كزوج و  هذا فكل فريضة فيها نصفانىوعل



ً فرضا ورداويف الثاين ً،فرضا األول يف مرلوضوح األ ، كزوج وبنت فهي من اثننييبق ً.  

  .ملا تقدم ،ةأربعفهي من  ،أو ربع وما بقي كزوج وولد ،وج وبنتكز وكل فريضة كان فيها ربع ونصف

  .لد فهي من مثانيةو كزوجة ويأو مثن وما بق ،وكل فريضة كان فيها نصف ومثن كزوجة وبنت

 من إخوة كيأو ثلث وما بق ،األب من أخواتواألم  من إخوةوكل فريضة كان فيها ثلث وثلثان ك

  . من ثالثةيفه ،ي بقأو ثلثان وما ،األب من إخوةواألم 

 كأحد ي أو سدس وما بق،بوين مع البننيكأحد األ أو سدس وثلثان ،وكل فريضة فيها سدس وثلث

  . من ستةيفه ،بوين مع الولداأل

  .والبنتني فهي من ستةاألم أو الثلثان والسدس ك ،م لألخوةوكل فريضة فيها نصف وثلث كالزوج واإل

  . عشر فهي من اثين،نتنيوكل فريضة فيها ثلثان وربع كزوج وب

  .ة وعشرينأربعفهي من  ،كزوجة وبنتني وكل فريضة فيها ثلثان ومثن

 يف الكل واضح بعد معرفة النسب هوالوج ،مثلة اليت ذكرها الفاضالن وشراحهما غريها من األإىل

  .اإلرثومقادير  ربعاأل

  .أو بعضهم ذا فرض ،كان اجلميع ذا فرض إذا وقد تبني بذلك حال ما

 أن ضافةإ وعدد الذكور ب،سهم مع التساويوفأصل املال عدد رؤ ،ًمل يكن ذو فرض أصال إذا اأم

  فما اجتمع  ، نصف الذكر مع االختالفىنثألكل 



  .قسم أصل املال مخسة أقسام ، مخسة فقطأوالدكان له  إذا ًمثال ،فهو أصل الفريضة

كان  وإن ، واحد ولكل ذكر اثنانىنثألكل  ً،عشر قسما  قسم مخسة ،ناث معهمإ كان له مخس وإذا

 نصفي ى ذلك لكل خنث إىلضيفأمات ومل يعلم به كما ذكرناه يف مسألته ـ  أن  ـ بعدًأيضا ىهناك خنث

لكل  ،ةأربعوذلك حيصل بضرب احلاصل يف املتساوي وغري املتساوي يف  ،ي ثالثة أرباعأ ،ىنثالذكر واأل

  .ثة ثالىولكل خنث  اثنانىنثأولكل  ةأربعذكر 

 ال ،أو كان أحدمها ذا فرض ،سواء كانا ذا فرض أو ال ،وحيث ذكرنا أمثلة الجتماع اثنني من الورثة

 الربع للزوج ىالفريضة اشتملت عل فإن ،بنني   كزوج وأبوين ومخسة،من اثنني كثر لألًنذكر مثاال أن بأس

 فللزوج ،ما تقدم يف التوافق ى عل، عشر عدد له ربع وسدس وهو اثىنًالفاملطلوب أو ،وينلألبوالسدس 

  .والباقي للبنني اخلمسة من غري كسر ،ةأربعوين لألبو ،ثالثة

 بوين مخسة الالباقي بعد سهم الزوج واأل فإن ،وابنان كان زوج وأبوان إذا كما ،ورمبا ينكسر الباقي

 والدولأل ،وين مثانيةلألب و، يكون للزوج ستة، عشر ـ يف اثينداألوالفتضرب اثنني ـ عدد  ، اثننيىينكسر عل

  .ةلكل ولد مخس ،عشرة

 ،للزوج تسعة ،ً عشر يف ثالثة صار ستا وثالثنيضرب االثين ،بوين بنت وابن كان مع الزوج واألوإذا

  .وللبنت مخسة للولد عشرة ، مخسة عشرىويبق ، عشروين اثىنلألبو

وللبنت  ،ةأربعللولد  إنحيث  ، عشر يف تسعةاالثىنضربت  ،ىبوين ولد وبنت وخنث كان مع األوإذا

 ،وللزوج سبعة وعشرون ،ثالثونووين ستة لألب، ومثانية  فأصل احلساب من مائة ، ثالثةىوللخنث ،اثنان

  والباقي 



   . مخسة عشرىوللخنث ، عشرةىنثولأل ،للذكر عشرون ونأربعوهو مخس و

  .مثلةغري ذلك من األ إىل

  

  ))أقسام الكسور((

  .أو أصم ما منطقإالكسر  أن وهو، يهبأس بالتنبيه عل ال  شيءيبق

سبوع وحيصل جمموعها بضرب أيام األ ،شرُ العىلإ هو الكسور التسعة املشهورة من النصف :واملنطق

  . كما يف حديث، أيام السنةيف

  . أي مل يوضع له لفظ يف لغة العرب،باجلزءّ إال  هو الذي ال ميكن التعبري عنه:صمواأل

  :كل منهاو

  .وجزء من أحد عشر ،لثلثكا ،ما مفردإ: ١

ًوافق عددا صحيحا إذا لكن ال يعرب باملكرر ،ين من أحد عشرأ وجز،كالثلثني ،أو مكرر: ٢   الًمثال ،ً

  . من واحدًا من أحد عشر جزءًا أحد عشر جزء:يقال كما ال ،ثالثّ إال  ثالثة:يقال

 ،خمرج املفرد ظاهرو ،ًا ثالثة عشر جزءًاوجزء من أحد عشر جزء ،كنصف السدس ،أو مضاف: ٣

قد تقدم ميزان خمرج وًا، ين من أحد عشر جزءأوكذا خمرج املكرر كالثلثني وجز ،شرُ الع إىلفهو من النصف

  .املتداخلني واملتوافقني واملتباينني

من غري فرق بني املتباينة كمخرج مخس  ،وخمرج املضاف مضروب خمارج مفرداته بعضها يف بعض

واملتداخلة كربع مثن وهو اثنان  ،ونأربعوهو مثانية و ،قة كمخرج سدس مثن واملتواف،وهو ثالثون سدس

خمرجه مائة وثالثة  فإن ،هو جزء ثالثة عشر ،وكذلك احلال يف املضاف كجزء من أحد عشر ،وثالثون

  مث ا�موع يف  ،فيضرب مثانية يف تسعة ، كثمن تسع عشر، من مرةأكثرضافة وكذلك احلال يف اإل ،ونأربعو



ومث ا�موع  ، عشرفيضرب أحد عشر يف اثين ، عشر من ثالثة عشرمن اثين وكجزء أحد عشر ،ةعشر

  .عشريف ثالثة 

ذ قد تقدم إو ،مثل ربعي نصفي ثلثي دينار ،ليهإواملضاف  حال املكرر يف املضاف وبذلك يعرف

 ،فرد واملكرر واملضاف ما عرفت هنا من امل إىلً مضافا،كيفية حتصيل العطوف بالتوافق والتداخل والتباين

  .ةربعقسام األظهر كيفية حتصيل املخرج يف كل األ



  

  ))الفريضة والسهام((

وحنن نذكر هذه الثالثة يف ثالث  ،أو ناقصة ،أو زائدة ،أما بقدر السهام  الفريضة:)١٩مسألة (

  :صور

  

  ))إذا كانت الفريضة بقدر السهام((

   :تكون الفريضة بقدر السهام وهو أن :)األوىل(

أو  ،فالفريضة من اثنني ب مع زوج لكل منهما نصفألأخت مثل  ،تنقسم بغري كسر أن ماإ: ١

  .ة أسداسأربعأي  ،وللبنتني الثلثان ،وين السدسانلألب ،فالفريضة من ستة بنتني وأبوين

  .أكثر واحد أو ق فريىما علإوهذا  ،سم بكسرقأو تن: ٢

   : قسمنيى عل)األولف(

مثل أبوين ومخس  ،ويضرب عددهم يف أصل الفريضة ،دهم ونصيبهم وفقمل يكن بني عدإذا : أ

 يتداخل خمرج السدس، فأصل وخمرج الثلث ،ًفيها من الفروض سدسا وثلثني ألن ،فريضتهم ستة فإن ،بنات

وهو  ،ة يباين عدد البناتأربعالباقي وهو  حيث إنو ،وين منها اثنانلألب ،وهو ستة الفريضة خمرج السدس

وين عشرة لألب ،يكون املخرج ،واحلاصل وهو ثالثون ،ب اخلمسة عددهن يف ستة عدد الفريضةيضر ،مخسة

  .ةأربعكل واحدة  ،وللبنات عشرون ،كل واحد مخسة

كل من حصل له من الوارث سهم من ن إ :سلوب حتصيل نصيب كل من املخرجأ أن ومن الواضح

ولذا قسم  ، الثاينىأما الباقي فينقسم عل ،بوين يف املثال ضرب يف اخلمسةالفريضة قبل الضرب كاأل

  . اخلمس عدد البناتىالعشرون عل

مثل أبوين  ،ويضرب الوفق من عدد الورثة يف أصل الفريضة ،يكون بني عددهم ونصيبهم وفق أن :ب

   وللبنات ،وين سدسنيلألب فإن ،وست بنات



ف يضرب نصف أحدمها يف ما توافق بالنصهة بينأربععدد البنات ونصيبهن وهو  حيث إنو ،ةأربع

 عددهن ىيقسم عل ،وللبنات اثين عشر ،وين ستةلألبف ،فتبلغ مثانية عشر ،أي ثالثة يف ستة ،اآلخرمتام 

  .فيكون لكل بنت اثنان ،الستة

 التوافق ى بني العدد والنصيب سوربعيعترب من النسب األ ال أنه  يعلم)ب ـ أ (:ومبا تقدم من البندين

  .وأما التداخل فلعدم حصول الفرض ،أما التساوي فلعدم االحتياج ، التداخل والتساوييعترب وال ،والتباين

 ،حيث هلما الثلث ،األممن طرف  يكون الورثة أخوين أن  مثل،شباه ذلكأحال  ومما تقدم يعلم

 ، نضرب الثالثة يف االثنني،خمرج الثلث ثالثة والورثة صنفان ،حيث هلم الثلثان ،األبوستة من طرف 

وهو ثالثة يف أصل  ،نضرب الوفق من عددهم ،حلاصل وهو ستة غري قابل للتقسيم عليهم بدون كسروا

 اثىناألب  الستة من خوة ولإل،لكل واحد ثالثة ستةاألم خوين من  لأل،وهو ستة يبلغ مثانية عشر ،الفريضة

  .مثلة غري ذلك من األ إىل،لكل واحد اثنان عشر

  : ثالثة أقسامىوهذا عل ، من فريقرأكث ىوهو ما ينقسم عل) والثاين(

  . جزء الوفق إىلوحينئذ يرد كل فريق ،يكون بني سهام كل فريق وعدده وفقأن : ١

  .وحينئذ جيعل كل عدد حباله ،يكون للجميع وفق الأن : ٢

 ىوتبق ، جزء الوفق إىلوحينئذ ترد الطائفة اليت هلا الوفق ،يكون الوفق للبعض دون بعضأن : ٣

هنا ما ذكره  وحنن نذكر ،عداد متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة اآلىمث بعد ذلك تبق ،ا حباهلخرىاأل

  .املسالك من صور املسألة

  وبعده صاحب  ،قبله ذكره الشهيد يف غاية املرادن إ :ويف مفتاح الكرامة



 أكثر ى الفريضة علانكسرت إذا : قال، وعشرينأربع  إىلصور املسألة ترتقي أن فقد ذكروا ،الكفاية

 ىوعل ، البعض الزائد عن فريق دون البعضىأو حيصل عل ،يستوعب الكسر ا�موع أن ماإف من فريق

يكون للجميع  أو ال ،أو يكون للبعض دون بعض ،يكون بني سهام كل فريق وعدده وفق أن ماإ التقديرين

  .فالصور ست ،وفق

بقاء إرد البعض و أو ، جزء الوفق إىل أو ردها، حاهلاىعداد عل األىتبق أن ما، إ التقادير الستةىوعل

 وقد جيتمع ،ة وعشرونأربعالبعض متماثلة أو متداخلة أو متوافقة أو متباينة، ومضروب الستة يف األربعة 

فهذه مجلة أقسام  ،الوبعضها متداخ ً، وبعضها موافقا،ًوصاف بأن يكون بعضها مباينا لبعضفيها األ

  :ليه من هذه الصور يف قسمنيإا حيتاج م  وحنن نذكر،املسألة

  :وهو ثالثة أنواع ، اجلميعىيكون الكسر عل أن :األول

  : صورأربعوفيه  ،ال يكون هناك وفق بني نصيب كل فريق وعدده أن :أحدها

 ،أصل فريضتهم ثالثة ،مأ من إخوة من أب وثالثة إخوة كثالثة ،عداد متماثلةتكون األ أن :األوىل

ً ن أيضااوثلثاها اثنان ينكسر ،األم كاللة ىفثلثها واحد ينكسر عل ،األموهو فريضة كاللة  ً،فيها ثلثاألن 

ثالثة منها  ،يبلغ تسعة ، بأحدها وتضربه يف أصل الفريضةى متماثلة فيكتفخوةعداد اإلأو ،األب إخوة ىعل

  .،  وتقسم لكل واحد منهم اثننياألب خوةوستة إل ،كعددهماألم  خوةإل

 الستة وتضر�ا ىفيقتصر عل تكون األعداد متداخلة، كثالثة إخوة من أب، وستة من أم، أن: الثانية

  .ستةاألم  ومن ، عشرالثلثان اثىناألب  من خوةومنها تصح لإل ،يف أصل الفريضة تبلغ مثانية عشر



 تواحد للزوجا ،فريضتهم مثانية ،أوالد زوجات مع ستة أربع ك،عداد متوافقةتكون األ أن :الثالثة

مث  ،فنضرب اثنني يف ستة ،وعددمها متوافق بالنصف ،فال وفق بني النصيب والعدد فيهما ،والدوسبعة لأل

لكل  ة ومثانونأربع والدولأل ،لكل واحدة ثالثة  عشرللزوجات اثىن ،ًتبلغ ستا وتسعني ،املرتفع يف مثانية

  .ة عشرأربعواحد 

فبني العددين ،  ومخس بنات  زوجاتأربعك ،د والنصيبكتباين العد،  عداد متباينةتكون األأن : الرابعة

، فاحلاصل مائة وستون ،مثانية  ونضرب عشرين يف أصل الفريضة ،ة يف مخسة يبلغ عشرينأربعفنضرب  ،تباين

لكل واحدة  ،للبنات اخلمس ونأربعأي مائة و وسبعة أمثانه ،لكل واحدة مخسة ،أي عشرون للزوجات مثنه

  .مثانية وعشرون

 وعدد البعض ال ،ولكن عدد البعض يوافق النصيب ، اجلميعىيكون الكسر عل أن :) الثاينالنوع(

  :ربعوفيه الصور األ ،يوافقه

 ةأربعضتهم ي فر،ب ألإخوةة تس ونيزوجتك ة، جزئه متماثل إىلعداد بعد رد املوافق األىتبقأن : األوىل

فتماثل عدد ، ني اثن إىلفرتد التسعة، عم األعىنتوافق عددهم بالثلث بامل، ة منها ثالثخوةولإل، يقني الفرىعل

  . ستةخوة اثنان ولإلنيللزوجت، ةيتبلغ مثان ضةيضرب يف أصل الفري أحدمها وىقتصر عليف، نيالزوج

ًا فتداخله االثنان اللذان رد أربعانت الزوجات كما لو ك، عداد بعد الرد متداخلةاأل ىتبق أن :ةيالثان

للزوجات ، تبلغ ستة عشر، ضةيصل الفروتضربه يف أ، ربع األعينأ كثر باألىجتزي ف،هماي إلخوةعدد اإل

  . عشر الستة اثىنخوةولإل، ةأربع ربعاأل



، موستة عشر من األ ب من األإخوةوستة  نيزوجتك ،عداد بعد الرد متوافقة األىتبق أن :الثالثة

  منها ثالثة النيللزوجت، خمرج الثلثيف ثالثة  ة خمرج الربعأربعاحلاصلة من ضرب هي ، وعشر ضتهم اثىنيفر

، �م ستةأل، ًضاينة لعددهم أي مباهي، ومخسةاألب  من خوةلإل، ونة لعددمهايهي مبا، وهمايتنقسم عل

ة ربعاأل وة جزء الوفقأربع  إىلهمدفنر، �م ستة عشرهي توافق عددهم بالربع أل، وةأربعاألم  من خوةلإلو

  . عشربلغ اثيني، خر وفق أحدمها يف اآلبالنصف فنضرباألب  إخوةتوافق عدة 

 النظر يف عدد  إىلتاج حيال و،نيأربع وةأربع وبلغ مائةي،  عشرهو اثىن وضةيمث ا�تمع يف أصل الفر

 ،أو مداخل هلا، ة املوجب الطراح نصفه وهو الواحدربعًضا لأليما موافق بالنصف أإ ألنه ،الزوجات

خوة إل و ،ل واحد ثالثةكل، نوأربع وةيمثاناألم اللة كل و،ة عشرينل واحدة مثاكل، ثالثون و ستةنيفللزوجت

  .ل واحد عشرةكل، ستوناألب 

، مخسةاألب  من خوةاإل و،ًاأربعانت الزوجات كما لو ك، نةيمتاب عداد بعد الرد األىتبق أن :الرابعة

نة يفتقع املبا ، ثالثة إىلفرتدهم توافق عددهم بالنصف، ةأربعضة يبهم من الفرينص ،ستةاألم  من ةخواإلو

هو ستون يف أصل  ومث ا�تمع، ة مث املرتفع يف مخسةأربعفتضرب ثالثة يف ، اخلمسة وةربع األنيب ونهمايب

خوة إل، وونأربع ول واحدة مخسةكمائة مثانون ل، ن للزوجاتيعشر وتبلغ سبعمائة،  عشرهو اثىن وضةيالفر

  .ل واحد ستونكل مثائةثالاألب  خوةإل، وونأربعل واحد كل ونأربع ومائتاناألم 

  . جزء الوفق إىلقيل فركد ريف، عدده وفق وقيل فركب ي نصنيون بكي أن )النوع الثالث(



  :ربعها الصور األىأيت فيعداد فمث تعرب األ

  ويتفق ذلك يف املريض،كست زوجات ، جزئه متماثلة إىلعداد بعد رد املوافق األىتبق أن :األوىل

 فالفريضة اثىن ،األبوعشرة من كاللة  ،األمفثمانية من كالم  ،ولخل مث ميوت قبل احلويد يطلق مث يتزوج

للزوجات ثالثة توافق عددهن  ،ث للكاللة للزوجات يف خمرج الثالأربعحاصلة من ضرب خمرج ،  عشر

كل من فرتد  ،توافق عددهم باخلمس مخسةاألب ولكاللة  ،توافق عددهم بالربع ربعةأاألم كاللة لو ،بالثلث

عداد فتما ثلث األ ،ومخس الثالث وربع الثاين األول�ما ثلث  أل، اثنني إىل من الطرفنيخوةالزوجات واإل

 خوةوإل ،مثانيةاألم  خوةوإل ،فللزوجات ستة ،ة وعشرينأربعفيجتزي باثنني ونضر�ما يف أصل الفريضة تبلغ 

  .لكل واحد من اجلميع سهم ،عشرةاألب 

ستة األم  من خوةاإلّ إال أن  األولكاملثال  ، جزء الوفق متداخلة إىلعداد بعد ردها األىتبقأن : الثانية

 ،ةأربع  إىلفرتدهم ً،أيضا فنصيبهم يوافق عددهم بالربع ،وست زوجات ،األب وعشرة من كاللة ،عشر

ا يف أصل وتضر� ،ةربع باألىفيجتز ، يداخال�مالألب خوةواإل ،ليهما عدد الزوجاتإواالثنان اللذان يرجع 

 ،م ستة عشر عددهم لألخوة ولإل، عشر لكل واحدة اثنانللزوجات اثىن ،نيأربعتبلغ مثانية و الفريضة

  . لكل واحد اثنانلألب خوةوالباقي وهو عشرون لإل

  . جزء الوفق متوافقة إىلعداد بعد ردها األىتبق أن :الثالثة

 توافق ، والزوجات ست،عشروناألب  إخوة و،ة وعشرينأربعم يف املثال  لألخوةكما لو كان اإل

  إىلفريجع عددهم ،توافق نصيبهم باخلمس ،عشروناألب  إخوةو ، ستة إىلويرجح عددهم ،ة بالربعربعاأل

  وقد رجع  ،ةأربع



فتسقط االثنان وتضرب اثنني يف  ،فوقه موافقة بالنصف بني عدد كل وماف ، اثنني إىلعدد الزوجات

 ،للزوجات الربع ستة وثالثون لكل واحدة تسعة ،نيأربعة وأربعتبلغ مائة و  عشرمث املرتفع يف اثين، ستة

 إخوةمل يأخذ إمنا و ،لكل واحد ثالثة ستوناألب  خوة وإل،ون لكل واحد اثنانأربعو مثانيةاألم  خوةوإل

  .فورد النقص عليهم ،من مسألة العول ألنه ،الثلثنياألب 

 وال ، الربعىوال تزداد املرأة عل ،ينقص من الربع وال ،نصفيزاد الزوج عن ال ال :)عليه السالم(قال 

 وال ، الثلثىعلاألم  من خوةتزاد اإل وال ،فهن فيه سواء ًا أو دون ذلكأربعكن  وإن ،تنقص عن الثمن

  .)١(الولد والوالدّ إال  وال حيجبهم عن الثلث،ىنث الذكر واأل، وهم فيه سواءينقصون عن السدس

  إىلفريجع عددهم بعد الرد ، عشراثيناألم  من خوة كما لو كان اإل،عد الرد متباينةتكون ب أن :عةالراب

مع  ، العدد اثننيى فيبق، والزوجات ست، مخسة إىلفريجع عددهم ،مخسة وعشروناألب  إخوةو ،ثالثة

تبلغ ،   عشرمث الثالثني يف اثين ،ستة يف مخسةمث ال ،فتضرب اثنني يف ثالثة ،وهي متباينة ،ثالثة ومخسة

 خوةوثلثها مائة وعشرون إل ،ونلكل واحدة مخسة وثالث وربعها تسعون للزوجات الست ،مثائه وستنيثال

اخلمسة والعشرون لكل واحد األب  خوةإل  والباقي وهو مائة ومخسون،لكل واحد عشرة  عشراالثيناألم 

  .ستة

  ك وذكرها املسال ، هذه الرابعةهمفتاح الكرامة سقط عن أن ىخيف مث ال

                                                          

  .٧ ح٢٤٩ ص٩ج:  التهذيب،١ ح٢ الباب ٥١١ ص١٧ج: الوسائل)١(



يهمنا البحث  ال ، مجلة من أمثلة املسالك وغريهىوقد أشكل مفتاح الكرامة عل ،ًواجلواهر تبعا له

  .حوهلما

كثالث زوجات وثالثة  ،ولكن مل يستوعب اجلميع ، من فريقأكثرالكسر يكون  أن :)القسم الثاين(

 خوةوينكسر نصيب اإل ،ليهنتنكسر ع  للزوجات ثالثة ال، عشرالفريضة من اثين ،موثالثة لأل لألب إخوة

 أصل  ا وتضربه يف بأحدهىفيكتف ،عداد متماثلةواأل ،وبني النصيب والعدد مباينة ،من الطرفني عليهم

 اثىناألم  من خوةفلإل ،ً شيء أخذه مضروبا يف ثالثةاألصلفمن كان له من  ،يبلغ ستة وثالثني الفريضة

  . وللزوجات تسعة،مخسة عشراألب  من خوةولإل ،عشر

 ىوكل نوع يشتمل عل ، ثالثة أنواعًأيضاهذا القسم  ألن ، عشرة آتية يف هذا القسموالصور االثنيت

  .ة وعشرونأربعوجمموع اجلميع  ، عشر اثىناألولفا�موع كالقسم  ،ة أقسامأربع

  . التطويل إىلفال حاجة ،سائر فروع املسألة ومما تقدم ظهر



  

  )) عن السهامإذا كانت الفريضة قاصرة((

وقد  ،ما بقدر السهام أو زائدة أو ناقصةإ الفريضة أن  قد ذكرنا يف املسأله السابقة:)٢٠مسألة (

ّ إال ولن تقصر ،لو كانت الفريضة قاصرة عن السهام وهنا نذكر ما ،لو كانت بقدر السهام تقدم هناك ما

  .بدخول الزوج أو الزوجة كما تقدم الكالم فيه يف باب العول

ني مل األولأعطينا  إذا حيث ،أو زوجة ،مع زوج ،ًوبنتني فصاعدا هلن الثلثان ، سدسانمثل أبوين هلما

  .يبق للزوج أو الزوجة شيء

 من الفريضة أكثر والسهام ،وللبنت النصف وللزوج الربع ،وين السدسانلألبف ،ين وبنت وزوجأو أبو

  .بقدر نصف السدس

وللزوج سدس  ،سداسأة أربعوللثاين  ،دسول الس لأل،مع زوج ًبوين وبنتني فصاعداأو أحد األ

  . من الفريضة بقدر نصف السدسأكثر والسهام ،ونصف

حيث يوردون  ،كما يقول العامة ،نقول به  وحنن ال ـواحلكم يف هذه املسائل اليت توجب العول

ولكل  ،دىنللزوج أو الزوجة نصيبهما األ أن  بعضهم فقط ـىنا نقول بورود النقص علإف ، الكلىالنقص عل

  ً.و البنتني فصاعداأ فللبنت ىوما يبق ،بوين السدسواحد من األ

  .  مع زوج أو زوجة،بويينب مع عدم األأو أل مأب وًواختان فصاعدا أل ملو كان أخوان أل وكذلك ما

  .وزوجأخت مع  األمأو واحد من كاللة 

  . والزوجة بدون نصيب الزوجىويبق ،الثلثنياأليب ويين أو لألبو ،مي الثلث لأل:األوىليف فإن 

 ،للزوج النصف أن  الثلث معىويبق، تأخذ النصفخت واأل ،تأخذ السدساألم  كاللة :ةويف الثاني

  .فتنقص الفريضة عن السهام بقدر السدس

 كما تأخذ كاللة ،داألوال لعدم وجود ىعلأو الزوجة نصيبهما األ  يأخذ الزوجًأيضاويف هذه املسائل 

   ىيدخل النقص علا إمنو ً،يضاأنصيبها األم 



مل يكن  إذا بويينيقوم مقام األاأليب  حيث إن ، خاصةلألبو أاألم  ولألب خواتأو األ ختاأل

ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب يف أصل  الإ و، صحة فذاكىانقسمت الفريضة عل فإن ،بويينأ

  .الفريضة

 ،وين والربع للزوجلألبالسدس ن  أل، عشرفريضتهم اثىن فإن ، بناتمخس أبوان وزوج و:األولمثال 

للزوج ربع هو  ، عشريكون احلاصل اثين ،اآلخرفنضرب نصف أحدمها يف كل  ومها متوافقان بالنصف

  . مخسة للبنات بالسويةىويبق ،ةأربعوين سدسان وهو لألبو ،ثالثة

  . ضربت احلاصل يف االثنني،ولو كن عشر بنات بدل اخلمس

  .بوينوبنفس النسبة يرتفع نصيب الزوج واأل ،ا الثالثة وهكذيفف أو مخس عشرة

بوين  عشر ـ بعد نصيب األن اثينماخلمسة الزائدة  حيث إنو ، أبوان وزوج وثالث بنات:ومثال الثاين

يكون احلاصل ستة  ، عشروهي االثىن ضربت ثالثة عددهن يف أصل الفريضة ،زوج ـ ال تقسم عليهنالو

 مخسة عشر لكل ى ويبق،وين بالتساويلألب عشر سدسان وهو اثىن وال،ربعها وهو تسعة للزوج ،وثالثني

  .واحدة مخسة

  .مثلة الشرائع وشراحهوقد تبعنا يف األ ،أكثركن أقل أو  إذا ومنه يظهر حال ما



  

  ))إذا كانت الفريضة زائدة عن السهام((

 أنقص منها أو فيما كانت الفريضة بقدر السهام عرفت كيفية استخراج احلق أن  بعد:)٢١مسألة (

اليت مع األم  ذوي السهام عدا الزوج والزوجة وىكانت الفريضة زائدة عن السهام وردت الزيادة عل إذا :نقول

اجتمع مع من له  إذا  ذي سبب واحدىوكذلك ال ترد الزيادة عل ،ترد عليهم شيء  الفإ�م ،خوةاإل

  .سببان

  .ًاإمجاعً نصا ودىنينقصان عن نصيبهما األ وال ،ىاعل نصيبهما األىيزادان عل ا الفإ�م ،أما الزوجان

ما زاد عن عاألم  حيجبون ، بشروط تقدمت يف مسألة احلجبخوةن اإلفأل ،خوةمع اإلاألم وأما 

  .ًاإمجاعًنصا واألب  ىويوفرون عل ،الثلث

حيث  ،بوين مع كاللة أحدمهامثل كاللة األ ، من ذي السبب الواحدأوىلنه فأل ،وأما ذو السببني

  .وقد تقدم الكالم يف ذلك ، واملخالف احلسن والفضلً،أيضاًا إمجاعًبوين نصا و األةون الزيادة لكاللتك

  .ة يف الثانيةأربعو ،األوىلسبعة يف الطبقة  ،مجيع مسائل الرد أحد عشرن إ :قال يف مفتاح الكرامة

 ،خمرج السدسا  أل�،ريضة ستةفصل الأ ف، حاجبةإخوة  وال،فمثال الرد أبوان وبنت ،وكيف كان

فتضرب مخسة سهام  ً،أمخاسا وخمرج النصف الذي للبنت داخل فيها يكون الرد  ،وين السدسانلألبحيث 

 ومخسة عشر منها للبنت ً،فرضااألم  ولألب منها ةعشر ، أصل الفريضة يكون احلاصل ثالثنيةالرد يف ست

كل بنسبة  ،وثالثة منها للبنت ،حدوين لكل واحد منهما والألباثنان منهما  ، مخسةيوالباق ً،فرضا

  .سهامهم



ة خمرج سهام أربع فتضرب ،يرد عليها شيء الاألم  إذ ً،فالرد أرباعا م حاجبة لألإخوةكانت  إذا أما

ومثانية فرض  ، عشر منها فرض البنتاثىن ،ة وعشرينأربع يكون احلاصل ،الرد يف الستة أصل الفريضة

 مخسة لألبفللبنت مخسة عشر و ً، ردالألب وواحد ً،ثة منها للبنت رداثال ،ةأربع ى تبق،ةأربعبوين لكل األ

  .ةأربعم ولأل

 ،للبنتني الثلثني فإن ً،الفاضل يرد عليهم أمخاسا فإن ً،بوين وبنتني فصاعدا أحد األوكذا الكالم يف مثل

 ،كل بنسبة حقه ً، الطائفتني أمخاساىيرد عل،  واحد من ستةىيبق ،بوين السدسحد األوأل ،ة من ستةأربع

  .فتضرب مخسة خمرج سهام الرد يف أصل الفريضة ستة

هلا خت األ إذ ً،رباعاأالرد يكون عليهما  فإن ،بألخت مع األاألم وكذا مثل واحد من كاللة 

  .كل بنسبة نصيبهً  الطائفتني أرباعاى سدس يرد علىويبق ،له السدساألم  وواحد من كاللة فالنص

ب الواحدة األخت  وأل،املتعددة ثلثاناألم حيث لكاللة  ،بألأخت مع م األومثل اثنتني من كاللة 

  .السدس

 األصل فما بلغت كان ،نك تضرب خمرج سهام الرد يف أصل الفريضةأكل مواضع الرد  يف والضابط

  .كما ذكره اجلواهر وغريه ،نصباءالذي خيرج منه األ

 ،ا فالرد الثابت هلما مع البنت يثبت هنا نصفهأو معهم بوين مع أحد األىوأما اخلنث( : القواعدقال يف

 وكو�ا تستحق نصف ً، بنتاىوليس اخلنث ،مجاعيثبت يف البنات باإلإمنا و ، عدمهاألصل ألن ،وقيل ال رد

 األصل  إىل ورجع،فتعارضا فتساقطا ،لكن استحقاق نصف مرياث ابن يسقطه ً،أوجب ردا وإن مرياث بنت

  .ى انته)األولواملعتمد  ،ىل يكون اجلميع للخنثب ،بوين األىوهو عدم الرد عل



بويه ألية  بأن اآليوجه القائل باخلالف وهو معني الدين املصر إذ ،المةع ما ذكره القرب األ:أقول

 والدهلما السدسان والباقي لألإمنا و ً، عدم الرد عليهما مطلقاى دلت عللكل واحد منهما السدس

 وحيث ال ،مجاعية بسبب اإل اآلطالقًتقييدا إل ، مورد البناتنرد عليهما يفإمنا  و،ىنثأًذكرا أو  ً،مطلقا

 كذا حاصل ،ىبل الزائد يكون للخنث ،نرد عليهما الزائد ال أن فالالزم ،ىنثأليس ب إذ ،ىاخلنث يف إمجاع

  . املختلفي ما يظهر من حمكىاستدالله عل

 وهو ،ىنث نصف ما للذكر واأل، يعلم حالهمات ومل إذا ىللخنث أن ًاإمجاعًثبت نصا و إذ ،غري سديد

ًهلما فرضا وردا يعم ما   .ىنثأو الذكر مع األ ،بوين لكان هلا متام ما للذكر األىولو مل يرد عل ،ً

ففي مثال  ،ذكره القواعد وغريه  يعطي ما، نصف النصيبنيى بأن للخنثى النص والفتوإطالقف وعليه

  .من ثالثني كان هلما عشرة  لو كان أبوان وولد:بوين والبنت يقالاأل

 ،عشر من ثالثني  كان هلما أحدى كان خنثاذإف ، عشر من ثالثنيثىنولو كان أبوان وبنت كان هلما ا

 ًكان ذكرا ومثانية عشر إذا  تسعة عشر من ثالثني املتوسط بني عشرينىوللخنث ، عشر وعشرةأي نصفا اثىن

 ، نصف النصيبني،ىبنا الثالثني يف االثنني خمرج اخلنثبوين ضر أردنا تصحيح فرض األفإذا ،ىنثأكان إذا 

  .مثلة واضحوسائر األ ،ى والباقي للخنث،وين منه اثنان وعشرونلألب ،يكون ا�موع ستني

  



  

  ))النسب األربعة((

  .استخراج الفرائض من أسهل الطرق يف تعينان ،ة املتناسبةربع واأل،ةربع النسب األ:)٢٢مسألة (

  :العددين أن ة فبيانهعربأما النسب األ

ة عشر أربعو ،ة ومخسةأربعما خمتلفان كإو ،ومخسة عشر ومخسة عشر ،ةأربعة وأربع ك،ما متساويانإ

  .ومخسة عشر

  .أو متباينان ،أو متوافقان ،أما متداخالن واملختلفان 

 ،كثرما نصف األقل منهيتجاوز األ ولذا ال ،ًرااأو مر  مرتنيكثر أقلهما األفاملتداخالن مها اللذان يفين

ورمبا يقال للمتداخلني  ،كثرقل األ األيفين لو مل يكن كذلك ال إذ ،قل ال ينقص عن ضعف األكثرأو األ

  . اثنني وعشرين وثالثة وثالثني وهكذا إىلحد عشر بالنسبة واأل،ةربع األ إىلاملتناسبان كاالثنني بالنسبة

 كالستة مع  غري الواحد،ًفنيهما مجيعا عدد ثالثي أن ماإف ،تداخل وال ن مل يكن بني العددين تساوإف

وهذا يسميان باملتوافقني  ،حيث يفنيهما ثالثة ، عشروالتسعة مع االثىن ،حيث يفنيهما االثنان ،العشرة

 يً مرة أو مرارا بقكثرقل من األألاأسقط  إذا ومها اللذان ،ال فهما املتباينانإو ، وفقهماىوالعاد هلما يسم

 أسقطت فإذا ، سبعةيسقطت ثالثة عشر من العشرين بقأ إذا نكإف ،ثة عشر وعشرين ثالً مثال،واحد

  . واحدي أسقطت ستة من سبعة بقفإذا ، ستةية عشر بقثسبعة من ثال

يفنيهما الثالثة والستة  فإنه ،والثمانية عشر ، عشر مثل االثين:مورأيفنيهما عدة  املتوافقني قد يف مث

ني بالسدس األولتوافق ن إ :فيقال ،يفنيهما العشرة واخلمسة واالثنان فإنه ،ثالثنيومثل العشرين وال ،واالثنان

   ،واملعترب منها عند أهل احلساب ،خريين بالعشر واخلمس والنصف واأل،والثلث والنصف



 ،قل هو السدس األاألولففي املثال  ،ابسوأسهل للح أقل للفريضة ألنه ً، أقلهما جزءااإلرثويف 

حيث يفنيهما  ،وثالثة وثالثني ،مثل اثنني وعشرين ، كان املفين للعددين فوق العشرةوإذا ،شرُلعويف الثاين ا

  .وفقهما جزء من أحد عشرن إ :يقال ،أحد عشر

  

  ))األربعة المتناسبة((

  . رابعها إىل ثانيها كنسبة ثالثهاىلإ فهي ما نسبة أوهلا :ة املتناسبةربعأما األ

 ، الوسط املعلومىوقسم احلاصل عل ،اآلخرسط ضرب أحد اجلانبني يف  عرف اجلانبان وجهل الوفإذا

 عرف الوسطان وجهل جانب ضرب الوسطان أحدمها يف وإذا ،يكون خارج القسمة هو الوسط ا�هول

  .يكون خارج القسمة هو اجلانب ا�هول ، اجلانب املعلومىوقسم احلاصل علاآلخر 

 ، مثالً عشر عامالفما عدد العمال الذين أجرهم اثىن ، عشرة عمال أجرهم مائة: يقالاألولففي 

  . ثالثةى كان نصيب اخلنث،ىولد وبنت وخنث يف  لو كانت الرتكة تسعة:ما حنن فيه يقال يفو

  . ستة وثلثان: عشرينىواجلواب بعد ضرب الوسطني وتقسيم احلاصل عل

 ىاخلنث أن كم كانت الرتكة حىتف ، ثالثةى لو كانت الرتكة تسعة كان للخنث:يقالاآلخر ويف املثال 

  . ستة وثالثنيىحصل عل

 يعملون مالكان عشرة ع إذا ً مثال،مثلة املتقدمةبسيطة كاأل  ال،ة املتناسبة مركبةربعمث قد تكون األ

 ىاملركبة قليلة اجلدو حيث إن وً،ارانفكم من عامل يعملون سبعة أيام بسبعني دي ً،سني ديناراثالثة أيام خبم

   رثاإلب ايف ب



  .تركنا تفصيل احلل فيها

 أو بني أعداد ) عددين خمتلفنيىتطلب أقل عدد ينقسم عل أن أردتإذا ( :قال العالمة يف القواعد

كانا  وإن ، عمل آخر إىلتاجحت وال ، منهماكثر كانا متداخلني فاملطلوب هو األفإذا ،عرف النسبة بينهااف(

كسر من أحدمها يف ملطلوب هو احلاصل من ضرب ذلك الاف( واملراد به املتوافقان )كسر يف متشاركني

 واملراد به أقل الكسر )فقد اشرتكتا يف السدس ، مثانية عشر وثالثنيىًطلبنا عددا ينقسم عل إذا كما، اآلخر

 ،كانا متباينني وإن . وهو أقل عدد ينقسم عليهما،حصل تسعوناآلخر فسدس أيتهما ضربت يف (

فهو  ، سبعة وتسعةى ينقسم علطلبنا أقل عدد إذا كما، اآلخرأحدمها يف فاملطلوب هو احلاصل من ضرب 

  .)١()ثالثة وستون

 ،قل مرات األى كليهما علىينقسم عل ألنه ،كثر فيهما باألىيكتف ، عشرومثال التداخل ستة واثىن

   .التماثل كسبعة وسبعة لظهوره) رمحه اهللا(وقد ترك  ، مرةكثر األىوعل

 اثنني منها ىعرفت العدد املنقسم عل إذا نكأل ، أعداد خمتلفةىد ينقسم علأردت أقل عد إذا وكذا

  . الرابع وهكذاىمث املنقسم عليه وعل ، الثالثىوعل عرفت العدد املنقسم عليه

 الثالثة ى فاملنقسم عل،ة ومخسة وستة ومثانيةأربع ثالثة وىتعرف أقل عدد ينقسم عل أن أردت إذا ًمثال

 ال�ما متباينان ، اخلمسة ستونىوعل)  عشري االثىنأ( واملنقسم عليهما ،�ما متباينان عشر ألثىنة اربعواأل

  �ما  الثمانية مائة وعشرون ألىواملنقسم عليهما وعل ، الستة ستون لتداخلهماىما وعلهواملنقسم علي ً،أيضا

                                                          

  .٤٠٧ ص٣ج: قواعد األحكام)١(



  .الرابع يف متشاركان

وتضرب اخلمسة يف الستة  ،الستة والثمانيةة يسقطان لدخوهلما يف ربعتقول الثالثة واأل أن  ولك:أقول

  .فيحصل املطلوب ،ة اليت هي وفق الثمانيةأربعوهو ثالثون يف  وتضرب احلاصل ،لتباينهما

ويف كل موافقني يضرب أقل وفق  ،لهماقوكل متداخلني يسقط أ ،فكل متماثلني يسقط أحدمها وعليه

  .اآلخرحدمها يف أويف املتباينني يضرب  ،اآلخريف 

 أو من جهة نكاح ،أو من جهة الشبهة ،حد من الورثة كسران كبنت عم هي زوجةكان ألإذا  مث

حيث جيتمعان يف  ، مثل ربع ونصف سدس،مكن مجع الكسرين يف كسرأ فإن ،صحيح عند دينهم كا�وس

  .ال حوسبا مث مجع بينهماإفهو و ،ثلث



  

  ))المناسخات((

  يف مثل نسخ الشمس الظل، سواءبطال اإلنسخ مبعىنوال ، يف املناسخات مجع مناسخة:)٢٣مسألة (

يبطل حيث  ،اإلرثأو يف مناسخات  ،طل اخلط الذي قبلهبحيث أ ،أو يف مثل قلم النسخ ،بطلتهأحيث 

  . القدمياإلرث اجلديد اإلرث

  .فمعناه اللغوي والعريف واملتشرعي واحد ،وعليه

  . له معاين متعددةاحيث جعلو ،غريهموجه النظر يف قول شراح الشرائع والقواعد و ومنه يعلم

 �ا للكتابة ىوالنسخة تسم ، مكان آخر إىل نقله من مكانمبعىن ال ،ب من قلم النسخاونسخ الكت

  .بذلك القلم

 اليت حدثت للورثة مبوت ءاالنصبا ألن ، املسائل يف هذا الباب باملناسخةىتسمإمنا  ،وكيف كان

  .من الورثةنصباء آخر مبوت وارث أ  إىل تبطلإنسان

 ألن ،له إرث مات وال إذا كما ،ال فال مناسخةإو ،نصباءأبطل امليت اجلديد األ إذا فذلك فيما وعليه

ًله دينا مستغرقا   . معهاإلرثقلنا بعدم  إذا ً

  .األولرث بطاله لإلإًرثه ثانيا دون إحيث يقسم  ،قسمت الرتكة مث مات الثاين إذا وكذا

ويتعلق  ، وراثهضمث ميوت بع ،ال تقسم تركتهف إنسانميوت أن (النسخ  ب)ونعين به( :قال يف الشرائع

من ذلك  وجيعل للثاين األولتصحح مسألة  أن فطريق ذلك ،الفرض بقسمة الفريضتني من أصل واحد

 من غري اختالف يف األولكان ورثة الثاين هم ورثة  فإن ، ورثته صح من غري كسرىقسم عل إذا نصيب

 مث خوة مات أحد اإل، ثالث من جهة واحدةأخوات ثالثة وإخوة مثل ،ة الواحدةكان كالفريض ،القسمة

   خوات األىحدإ تمث مات،  خرمات اآل



  .)أو بالسوية ً،ثالثاأ بينهم ىفمال املوت ،أختوأخ  ي وبقأخرىمث ماتت 

 ،بالتساويمي يقسمون املال بينهم األ حيث إن ،ميوالثاين يف األ ،األيبأو  بويين يف األاألول :أقول

الثاين  إذ إرث ،األول�م ورثة أوتقسم الرتكة بني الباقني ك ،ن مل يكنأفيجعل امليت الثاين والثالث وهكذا ك

ًمر شيئا جديداال يزيد األ والثالث ً.  

بل كان  ،مر كذلكمل يكن األ كانوا خمتلفي اجلهة إذا خوةاإل أن لوضوح )من جهة واحدة(قال إمنا و

 وبعضهم ،مع التعدد  والثلث،مع الوحدة  حيث له السدس،األمكان بعضهم من  إذا كما،  من املناسخات

للذكر األيب أو  ويينلألبو ،ىنثمي الذكر مثل األمث لأل ،حيث هلم بقية املالاألب أو من  ،األمواألب من 

  .كما لو اختلف الوارث فيكون احلكم مع االختالف ،نثينيمثل حظ األ

  

  ))أقسام المناسخات((

 أو يتحد ، أو خيتلفا،يتحدا أن ماإ ،الوارث واالستحقاق ألن :ةأربعصول أقسام املناسخات أ  إنمث

  . أو يتحد االستحقاق دون الوارث،الوارث دون االستحقاق

وجهة االستحقاق فيهما واحدة  ،حيث الوارث السابق هو الوارث الالحق ، كاملثال السابق:األولف

  .خوةوهو اإل

 ، الزوجة عن ابن وبنت من غري امليتتمث مات ً، وبنتاًات رجل وخلف زوجة وابنا كما لو م:والثاين

 األولالوارث يف  إذ ، وكذا الوارث . الزوجية ويف الثانية البنوةاألوليف ا حيث إ�جهة االستحقاق خمتلفة فإن 

  . الزوجةأوالدويف الثانية  ، امليتأوالدالزوجة و

 فإن ،خوين املذكورينلف غري األخيومل   مث مات أحدهم،أوالدثة  كما لو مات رجل وترك ثال:والثالث

   ، البنوةاألوىليف  أل�ا ،جهة االستحقاق خمتلفة



  .ولكن الوراث واحد ،خوةويف الثانية اإل

جهة االستحقاق يف الفريضتني  فإن ً، فمات أحدمها وترك ابنا، كما لو مات رجل وترك ابنني:والرابع

  .ويف الثانية ابن االبن ً،بناا األوىللوارث خمتلف لكونه يف وا ،وهي البنوة واحدة

 فإن ،اآلخرقسام الثالثة أما األ، احتد الوارث واالستحقاق إذا وهو ما ،األولكالم يف القسم  وال

  .فله صورتان ،ال ينهض بقسمة صحيحةإن  و،فهو  الصحةى�ض نصيب الثاين بالقسمة عل

ًبنا وبنتاا وً ويرتك زوجةإنسانت ميو أن فمثل ،ما ما ينهض بالصحةأ  ،مها من غري هذه الزوجة ،ً

 يكون ، مضروب خمرج الثمن للزوجة يف الثلث خمرج الثلث والثلثني للولد والبنت، وعشرينأربعفالفريضة من 

 ماتت الزوجة فإذا ،وللبنت سبعة ،ة عشرأربعوللولد  ،فللزوجة الثمن ثالثة منها ،ة وعشرينأربعاحلاصل 

ًابنا وبنتا كان البنها اثنان ولبنتتها واحدوخلفت   مات الولد الإذا  أنه  كما، املناسخة إىلحاجة وال ،ً

 ،شبه ذلكأأو ماتت البنت وخلفت ولدين وثالث بنات أو ما  ، بناتأربعو أوالد وخلف مخسة ،الزوجة

  .اجلديد لوفاء نفس النصيب السابق بالورثة للميت ، املناسخة إىلالحاجة مر كذلككان األ

مات ابن الزوجة وخلف ولدين أو  إذا كما ً،أيضا يلكن الرتكة تف ،كان ميت ثالث إذا وكذلك احلال

  .بنتني

  :مل ينهض نصيب الثاين بقسمة صحيحة إذا أما صورتا ما

فيضرب وفق  ،وبني الفريضة الثانية وفق األوليكون بني نصيب امليت الثاين من فريضة  أن :األوىلف

 مث ميوت ً، أبوين وابنااألوللف خي أن مثل ،فاحلاصل خمرج الفريضتني ،األوىلنية يف الفريضة الفريضة الثا

   األول فريضة ،االبن عن ابنني وبنتني



ولبنتيه  ،ةأربع هالبني ألن ً،أيضا من ستة  وفريضة الثاين،ةأربعن بلالوين السدسني ولألب ألن ،من ستة

وهي ستة  فتضرب ثالثة وفق الفريضة الثانية ، االبنأوالدلستة فريضة ة االبن توافق بالنصف اربعواأل ،اثنني

ه أوالدفلكل من  ، عشرن اثىنبلالو ،بوين ثالثةلكل من األ ،يف أصل الفريضة وهي ستة تبلغ مثانية عشر

  .ولكل من بناته االثنتني اثنان ،ةأربعاالثنني 

فما بلغ صحت من  ،األولفتضرب الثانية يف  ،ةوالفريضة الثاني يتباين نصيب امليت الثاين أن :والثانية

مثل زوج واثنني من  ،ً شيء يأخذه مضروبا يف الفريضة الثانيةاألوىلفكل من كان له من الفريضة  ،الفريضتان

مث مات الزوج وترك  ،األبوالبقية لكاللة  ،الثلثاألم كاللة لو ،للزوج النصف ،من أبأخ و األمكاللة 

  .فيها ثلثا ونصفا خمرجهما ستة ألن ، من ستةألوىلا فريضة ً،ابنني وبنتا

ًفيها سدسا ونصفان إ :يقال ال (:قال يف اجلواهر مع التعدد األم كاللة  ألن ،والنصف داخل فيه ،ً

  .)ذلك اتفاقي فإن ، تقدير كو�م اثننيىًلكل واحد منهم سدسا عل أن  اتفقوإذا ،فريضتهم الثلث

فاضرب  ،والتوافق) نني والبنت له لألب(  مخسة ى التنقسم علنصيب الزوج من ستة ثالثة حيث إنو

لكل ( للزوج منها مخسة عشر  ،فاحلاصل خمرج الفريضتني وهو ثالون ، وهي ستةاألوىلالفريضة  يف اخلمسة

والباقي وهو مخسة ) لكل واحد منهما مخسة ( ثلثها عشرة األم ولكاللة ) واحد من ابنيه ستة ولبنته ثالثة 

  .األبثني لكاللة من الثال

أو كان  ،وسبع بنات أوالدة أربعأو  ،ومخس بنات أوالدترك الزوج مخسة  إذا كذلك أنه ومنه يعلم

  أو كان كاللة  ،أو عشرة ،مخسةاألم كاللة 



  .ًأو ابنا وثالث بنات ً،أو ابنني وبنتا ،مخسةاألب 

 إىل،  أبناء وتركت ثالث زوجن ماتت بنت الأ ك،حدث موت ثالث إذا حال ما مما تقدم يعلم أن كما

  .مثلةغري ذلك من األ

 فإن ، من فريضتنيأكثر لو كانت املناسخات :وحيث قد ظهرت الصور للمناسخة يف فريضتني نقول

حيث  مع الفريضتني السابقتني عملت يف فريضته الإو ، صحة فهوى ورثته علىانقسم نصيب الثالث عل

  .األولريضة الثاين مع فريضة  مثل ما عملت يف ف،تفرضان كفريضة واحدة

 ً،حاصل املناسخة السابقة يؤخذ واحدا فإن ،فرض موت رابع أو خامس وهكذا إذا وكذا احلال

  .والفريضه الثانية األوىلكما يعمل بني الفريضة  ويعمل به مع الفريضة الالحقة

 فإن ،دي الزوج بأن ميوت أحد ول،قسامه يف املثال السابقأوميكن فرض ذلك ب( :قال يف اجلواهر

أو  ،خلف ابنني وبنتني فإن ،فهذه مناسخة ثالثة ،نصيب الولد املذكور من نصيب أبيه ستة من مخسة عشر

  .من غري كسر وحنو ذلك انقسمت فريضته ،نوثيةأ متساوين ذكورية وأوالدستة 

 ته فتضرب نصف فريض،وهي توافق نصيبه بالنصف ،ةأربعًن خلف ابنا وبنتني كانت فريضة من إو

وكل من كان له شيء من  ،لمويكمل الع ، تبلغ ستني،يف ما اجتمع من املسألتني وهو ثالثون ،وهو اثنان

  .ًالفريضة الثانية يأخذه مضروبا يف اثنني

 غتبل ، فتضرب فريضته يف ثالثني،نصيبه وهو ستة ،وهي مخسة ًن خلف ابنني وبنتا باينت فريضتهإو

  .)١()ًلفريضة الثانية أخذه مضروبا يف مخسة من اان له شيءومن ك ،مائة ومخسني

  فيكون باقي  ،مث قد يأخذ بعض الورثة نصيبهم

                                                          

  .٣٥٨ ـ ٣٥٧ ص٣٩ج: جواهر الكالم)١(



فيالحظ تبديل  ،األصل  إىلأي نسبته بني كل فرد من الباقني يالحظ أن والقاعدة ،الرتكة للباقني

ط نصيبها وقد سق ،فللبنت اخلمس ، كان ولدان وبنتًمثال ،تلك النسبة مع الباقي بعد أخذ بعض الورثة

مخسا الرتكة  ذإ ،كل واحد بعد ذلك يأخذ نصف الباقي فإن ، مخس الرتكةىجبعله يف دار للمورث تسو

ولو أخذ أحد الولدين  ، يساويان نصف الباقياألصلخراج اخلمس من إالذي هو نصيب كل ولد بعد 

مسني من ُخراج اخلإبعد اخلمس الذي للبنت  إذ ،كان للبنت ثلث الباقي وللولد ثلثاه ،مسنيُ اخليأ حصته

  .مثلة غري ذلك من األىلإ ،مسني يعادل الثلثنيُاخل أن كما ، يعادل الثلثاألصل

 نسبة ىعني الورثة نصيب بعضهم يف عني اقتسم الباقي عل لو( :ًممزوجا مع املنت ،قال يف كشف اللثام

كان إذا األب  فيأخذ ، النسبةفيأخذ منه بتلك  الباقي إىل بأن ينسب نصيب كل من الرتكة،سهامهم الباقية

 ىلإو ، الكل سدسىلإومها بالنسبة  ،نصيبه من الكل سهمان فإن ، الباقي بعد التعيني للزوجيمع االبن تسع

  .ى انته)١()تساعأويأخذ االبن سبعة  ،الباقي تسعان

                                                          

  .٥٦٠ ص٩ج: كشف اللثام واإل�ام عن قواعد األحكام)١(



  

  ))حساب الفرائض وقسمة التركات((

 ،قسمة الرتكات مثرة احلساب يف الفرائض :قال يف الدروس( : قال يف مفتاح الكرامة:)٢٤مسألة (

وبيانه �ذه  ،بعمل آخر ّالإيبني ما يصيب كل وارث  فال ،والرتكة درهم املسألة قد تصح من ألففإن 

  .الطرف وحنوها

،  عمل آخر إىل وال حيتاج، ما صحت منه املسألةىفهو مقسوم عل ً،كانت عقاران إ الرتكة أن ليعلمو

  .صحت منه  ماى زيادة علورمبا وضح النصيب مع ذلك

  .األصل عمل يبني نسبة حق كل واحد من  إىلاحتيج ،أو يذرع و يوزنأ أو يكال ّيعد كان مماوإن 

كذلك يستفاد منه  ، الورثةىكما يستفاد منه معرفة قسمة الرتكات عل هذا الفصل أن وليعلم ،هذا

لكونه عام النفع  ، الطريق الثالثىلك عل والضابط يف ذ، الديونسمة الرتكات بني الغرماء يف قضاءمعرفة ق

وجتعل جمموع الديون  ، سهام كل وارث يف العملجتعل دين كل غرمي مبنزلة أن واحلقيقة ،يف النسبة الظاهرة

  .الورثة يف كما هو الشأن ،وتتم العمل مبنزلة التصحيح

جعنا الدينني  فإذا ،خر مخسةولآل ،حدمها عشرة دنانريأل ،ولشخصني عليه دين ،فلو مات شخص

  .وهذا مبنزله التصحيح ،صار ا�موع مخسة عشر

فاحلاصل  ، فنضرب دين من له عليه عشرة يف كل الرتكة،الرتكة يف هذه املسألة ثالثة عشر أن ولنفرض

فاخلارج وهو مثانية وثلثان  ،وهو مخسة عشر  كل التصحيح املفروضىمث نقسم املبلغ عل ،مائة وثالثون

مث نقسم  ،فيكون مخسة وستني ،مث نضرب دين من له عليه مخسة يف كل الرتكة ،شرةنصيب من له عليه ع

فيكون  ،ة وثلث نصيب من له عليه مخسة يف كل الرتكةأربعهو  وفاخلارج ، كل التصحيح املفروضىلغ علبامل

ه وثلث نصيب من له علي ربعةأهو  وفاخلارج ، كل التصحيح املفروضى مث نقسم املبلغ عل،مخسة وستني

  ة أربعفاخلارج وهو  ، كل التصحيح املفروضىمث نقسم املبلغ عل ،ستني وفيكون مخسة ،مخسة يف كل الرتكة



سبة بني نمل نلحظ الن إ هذا ، صار ثالثة عشرفجمعنا األنصباء ،وثلث نصيب من له عليه مخسة

  .واملفروض كما هو الشأن والتصحيح الرتكة

طلبنا النسبة بني التصحيح  امث إن ،انرية تسعة دن هذه املسألتركة امليت يف أن فلنفرض حلظناهاوإن 

 امليت ىانري عل، فضربنا دين من له عشرة دنوبني الرتكة فوجدناها املوافقة بالثلث ،أي مخسة عشر املفروض

فاخلارج  ، وفق التصحيح وهو مخسةىمث قسمنا املبلغ عل ،أي ثلثها وهو ثالثة صار ثالثني ،يف وفق الرتكة

فيكون مخسة  ، امليت يف وفق الرتكةىوضربنا دين من له مخسة دنانري عل ،ستة نصيب من له العشرةوهو 

  .فاخلارج وهو ثالثة نصيب من له مخسة ، وفق التصحيحىمث نقسم املبلغ عل ،عشر

  والتصحيح املفروض موافقة باخلمس وكذا لو كانت الرتكة يف هذه الصورة مخسة يكون بني الرتكة

 مخس ىفيكون عشرة ونقسمه عل ،وهو واحد ،فنضرب دين صاحب العشرة يف مخس ،عمأل اباملعىن

 مث نضرب دين صاحب اخلمسة يف وفق ،فاخلارج وهو ثالثة وثلث نصيبه ،التصحيح املفروض وهو ثالثة

ا  مجعنفإذا ،وهو واحد وثلثان نصيبه فاخلارج  وفق التصحيح املذكورى قسمناها علفإذا ،فيكون مخسة الرتكة

  .ى انته)١()نصباء صار مخسة وهو املطلوباأل

فية يسهل منها جعل امليزان النسبة بالكولعل األ ،ة املتناسبةربع هي حساب األاألوىل الطريقة :أقول

  .عشرة ، لو كان للمديون مخسة عشر كان للدائن الذي يطلبه عشرة:فيقال ،اليت تقدمت

   ويضرب العشرة يف ،فكم للذي يطلبه عشرة ، كان له ثالثة عشرةفإذا

                                                          

  .  ط القدمية٣٠١ ـ ٣٠٠ص ٨ج: مفتاح الكرامة)١(



 املطلوب املعلوم الذي هو مخسة ىثالثة عشر ومها الوسطان ويقسم احلاصل وهو مائة وثالثون عل

  .هو الطرف ا�هول الذي هو نصيب الدائن عشرة ،فخارج القسمة وهو مثانية وثلثان ،عشر

 ، له ثالثة عشر كانفإذا ،مخسة ،كان للذي يطلبه مخسة ،ن مخسة عشروكان للمدي إذا :مث نقول

ومجعه مع مثانية وثلثني هو ثالثة  ،ة وثلثأربعوبعد الضرب والتقسيم خيرج ا�هول  ،فكم للذي يطلبه مخسة

  .عشر

وقد ذكرمها الشيخ  ،املقابلة واملعادلة وأو باجلرب ،رمبا ميكن استخراج ا�هول بطريق اخلطأينه مث إن

 ،)رمحه اهللا( نصري الدين ذستاأً اجلرب أخذا من  إىلا حيتاجكما مثل القواعد مل ،البهائي يف خالصة احلساب

سهل  والطريق األ، تفصيل مما هو خارج عن وضع الكتاب تركنامها إىلهذين الطريقني حباجة حيث إنلكن 

  .واهللا املستعان ،ذكروه مما تقدم وما ،ة املتناسبةربعذكرناه من األ ما

  

  ))طرق معرفة السهام من التركة((

  :مورأيف املقام ثالثة  ذإ ،وهذه غري ما تقدم ،هلم يف معرفة سهام الورثة من الرتكة طرق مث إن

  .وللزوج الربع يبق  مالألبوً م سدسالأل أن نعرف أن :األول

 ً:فيقال مثال ،وهكذا ، كملألبو ،للزوج كم من حاصل مجع الفرائض أن نعرف أن :وهكذا الثاين

  . أجزاء صحيحة من خمرج خيرج نصيب كل وارث منهىلإول الرتكة حيث حن ،مائةأربعللزوجة مخسون من 

  . وهكذا، سدس الرتكةلألبكذا الذي  وإن ، مثن الرتكةًاخلمسني مثال أن نعرف أن :الثالث

  أي قول الشرائع املقصد الثالث ) هذا املقصد (: قال يف املسالكاولذ



 ً،يصح من مائة مثال املسألة قد فإن ،هو مثرة حساب الفرائض(يف معرفة سهام الوارث من الرتكة 

 ،وعمله �ذا الطريق وحنوها ،بعمل آخر ّالإنصيب كل وارث  يتبني ما فال ،درهم أو والرتكة ثالثة دراهم

ميكن  و، عمل آخرىلإحيتاج  وال ،سألةصحت فيه امل  ماىفهو مقسوم عل ً،كانت عقاران إ الرتكة أن علماو

  إىلأو يذرع احتيج أو يوزن يكال أو كان مما يعد وإن ،صحت فيه  ماىمع ذلك توضيح النصيب زيادة عل

  .ى انته)األصلحق كل واحد من  عمل يتبني به 

 مخس وسبعون من لألب : يقالًمثال ،نصباء املخرج يف جعل األىًكانت الرتكة عقارا كف إذا :أقول

 ،وهذا شيء معلوم ،وثلث ذراع ًان ذراعمثائة وثالثوكان له ثال ،لفا ذراعأالبستان  حيث إنو ،مائةأربعأصل 

  .العدد املذكور يطابق السدس أن  يعلم حىتً،له سدسان إ :يقال أن وضحكان األوإن 

 ش،ني ذراع قماأربعأو  ،ًأو مخسني منا من احلنطة ،ةأو عشرة أقفز ،كانت الرتكة مائة شاة إذا أما

مائة يوجب أربع مخس وسبعون من أصل :الاحلساب بأن يق فإن ، سدس كذا:احتاج ذكر النسبة بأن يقال

  .الغموض

  .غريمها وكما حلقهما اجلواهر ومفتاح الكرامة ،الدروس سبق املسالك يف ذلك أن وقد تقدم

   :مورأفالطرق اليت ذكرها الشرائع والقواعد وغريمها لكشف النسبة  ،وكيف كان

  

  ))الطريقة األولى((

فما كان فهو نصيبه  ،له من الرتكة بتلك النسبة وتأخذ ةتنسب سهام كل وارث من الفريض أن :األوىل

للزوجة  ، ملكان الربع والسدس، عشرحاجب فالفريضة من اثين  ترك امليت زوجة وأبوين حيث الً مثال،منها

  ثالثة هو ربع الفريضة 



 بلألو ، ثلث الرتكةىة هي ثلث الفريضة لتعطأربعم ولأل ،أي شيء كانت الرتكة ، ربع الرتكةىلتعط

  . له سدسا الرتكة ونصف السدس منهاى يعط،مخسة هي سدسا الرتكة ونصف سدس

ً مثال ،مرلعدم تبني األ  ضرب الرتكة إىلمررمبا احتاج األ أنه ّ إالً،هذه الطريقه سهلة جدا أن ىخيف وال

 ستة  إىلفيقسم كل دينار ،خمرج السدس ضربنا اخلمسة يف الستة ،كانت الرتكة يف املثال مخسة دنانريإذا 

أي  ،م ثلث الثالثنيولأل ،أي سبعة ونصف سدس ،سداس الدينارأ للزوجة الربع من ثالثني : فيقال،أجزاء

 ،فللزوجة دينار وربع ،أي أحد عشر من ثالثني ، سدسا الثالثني ونصف سدسلألبو ،عشرة أسداس

  .ارن ديناران ونصف سدس ديلألب و،م دينار وثلثا دينارولأل

  . خمرج الربع الذي هو نصيب الزوجة،ةأربعيضرب اخلمسة دنانري يف  أن يصح أنه كما

يسهل  وقد ال( : قال، القواعد احلسابية إىلأقربسلكه  كان ما وإن ،ا سلكه اجلواهرممقصر أوهذان 

كما لو كانت ، بضرب الرتكة الإ(بوين وزوجة أ أي النسبة اليت ذكرها الشرائع ومثلها ب)استخراج هذه النسبة

 وهي االثىن  ضرب اخلمسة يف عدد سهام الفريضة إىلحيتاج فإنه ،والفريضة حباهلا  مخسة دنانري مثالالرتكة

فللزوجة مخسة  ،ًاعشر جزء كل دينار من ذلك اثنا ً،فتجعل اخلمسة حينئذ ستني جزءا ،فتكون ستني عشر

 لألبو ،دينار وثلثا ديناروهي  ،ًم عشرون جزءا ثلث الرتكةولأل ،وهي دينار وربع ،ًعشر جزءا ربع الرتكة

  .)١()وهي ديناران ونصف سدس دينار ً،مخسة وعشرون جزءا

  

  ))الطريقة الثانية((

   ، الفريضةىشئت قسمت الرتكة علوإن ( : ما ذكره الشرائع بقوله:الثانية

                                                          

  .٣٥٩ ص٣٩ج: جواهر الكالم)١(



  .ى انته)فما بلغ فهو نصيبه ،فما خرج بالقسمة ضربته يف سهام كل واحد

 عشر الفريضة كان لكل  اثينى قسمت الستة علفإذا ، والرتكة ستة،الزوجن وابوفلنفرض الورثة هم األ

ضرب  أن  ومن الواضح،فنضرف نصف دينار يف سهم كل واحد واحد من الورثة ،سهم نصف دينار

فنضرب نصف  ،ال الزيادة كما يف ضرب الصحيح يف الصحيح ،الكسر يف الصحيح يوجب نقص احلاصل

مث يف  ً، ونصفاً يكون احلاصل دينارا، عشر ربع الفريضة اليت هي اثىن،ثةوهو ثال ،دينار يف سهم الزوجة

خراج بعد إبقي  وهي مخسة ما ،األبمث يف سهم  . يكون دينارين، ثلث الفريضة،ةأربعوهي  ،األمسهم 

  ً.يكون دينارين ونصفا ، عشروالزوجة من االثيناألم سهم 

 وهذه ، عشر يف املثالاثىن: عل احملور نفس الفريضةة جتقالساب أن والفرق بني هذه الطريقة وسابقتها

  . الفريضةىجتعل احملور الرتكة بعد تقسيمها عل

  .نقصت الرتكة عن الفريضة إذا كان فيما ،املثال الذي ذكرناه للثانية مث إن

ة والفريض ،ة وعشرينأربعفيما لو كانت الرتكة  ،فكما ذكره القواعد ، الفريضةىزادت الرتكة عل إذا أما

  .ستة كما تقدم

 ،ة سهام يف كل وارثأربعوهو  لكل سهم تضرب اخلارج ،ةأربع ستة خرج ى قسمت الرتكة علفإذا

  .فما بلغ فهو نصيبه

ة يف واحد أربعوتضرب  ،فهي نصيبه ً، عشر ديناراة يف ثالثة نصيب الزوج بلغ اثينأربع ضربت فإذا

  .انيةتصري مث ،األمويف اثنني نصيب  ،ةأربعيكون األب نصيب 

  ))الطريقة الثالثة((

  أو صحيح له أحد الكسور التسعة  ،ما كسر كنصف دينارإ  الرتكة:الثالثة



وكل واحد من  ،كسور التسعة كأحد عشرلليس له أحد ا صم وهو ماأأو ، كخمسة وعشرة وعشرين

  :قسام مخسة فاأل،أو مع كسر ،ما بدون كسرإ ،هذين

  اثينىً النصف مقسما عل: يقالًمثال ،ليهإلكل وارث  ماونسب  ،ًكان كسرا قسم الفريضةفإن : ١

 ،مث ينسب نصيب كل واحد منهم ، من واحدًاة وعشرين جزءأربع يكون نصف ،بوينعشر يف الزوجة واأل

ورمبا يكون الكسر ذا  ، من واحد وهكذاًاة وعشرين جزءأربعة وعشرين وهو ستة من أربع ربع :فيقال للزوجة

 ةللزوج ،نصف دينار مخسمائة فلس ،كل دينار ألف فلس حيث إنيف العراق وحدات مثل نصف دينار 

  . مائتان ومثانية وثلثا فلسلألبو ،م مائة وستة وستون وثلث فلسولأل ،منها مائة ومخسة وعشرون

 ،مثل عشرة ونصف وأحد عشر ونصف ،أو أصم وكسر ،ًكان مركبا من صحيح وكسروإن : ٢

ففي  ،أي جعلت كل الصحاح من جنس الكسر ،حلساب بالتجنيس يف اىعملت قاعدة التبسيط ويسم

 :فتقول ، ذلكىلإوتنسب النصيب  ،ًاًويف الثاين ثالثا وعشرين نصف ،ًاً جيعل واحدا وعشرين نصفاألول

  .للزوجة ربع الواحد والعشرين وهكذا

 يف  كاالثنني، خمرج الكسرىه أي قسمته عل للزوجة رفعت مخسة وربع: حصلت النصيب مثلفإذا

  . صار اثنني وثالثة أرباع،املثال

  .صم والكسروهكذا يف املركب من األ ،بوينوكذلك حال نصيب األ

  .صم وغريهوبذلك يعرف حال الصحيح من كال القسمني األ: ٣

  

  ))الطريقة الرابعة((

 يف ةفاضرب ما حصل لكل وارث من الفريض ًكانت صحاحان إ الرتكة( : قال يف القواعد:الرابعة

 كزوجة ،فما خرج فهو نصيب الوارث ، العدد الذي صحت منه الفريضةىفما حصل فاقسمه عل ،كةالرت

  والرتكة عشرون  ،وأبوين



 عشر خترج  اثينى تقسمها عل، للزوجة ثالثة تضر�ا يف عشرين تبلغ ستني:ة عشرتاوالفريضة اثن

خترج ستة   عشر اثينىقسمها علتني ة تضر�ا يف عشرين تبلغ مثانأربعم ولأل ،فللزوجة مخسة دنانري ،مخسة

  اثينى مخسة تضر�ا يف عشرين تصري مائة تقسم عللألبو ،م ستة دنانري وثلثا دينارفيكون لأل ،وثلثان

  . مثانية دنانري وثلث دينارلألبفتكون  ،عشر خترج مثانية وثلث

مث تضيف  ،كة بأن تضرب خمرج الكسر يف الرت،كان يف الرتكة كسر فابسط الرتكة من جنسهوإن 

  . ذلك املخرجىلوارث قسمته عللفما اجتمع  ،عملت يف الصحاح وتعمل ما ، املرتفع إىلالكسر

ًفلو كانت الرتكة عشرين دينارا ونصفا فابسطها  اعمل كما عملت يف و ،نيأربع وىحدإًنصافا تكون أً

ًبا للواحد فهو نصيب فما خرج نصي ، اثننيىقسمه علفا فما خرج لكل واحد من العدد املبسوط ،الصحاح

  .)١()ة العشر إىل وهكذاً،ثالثاأ فاقسم الرتكة ًولو كان الكسر ثلثا .ريدهتالواحد من اجلنس الذي 

ًولو كان الكسر مضافا أو مركبا لزم تبسيط الصحيح  ،بأو اجلامع للمرك ، ذلك احلاصل للمضاف إىلً

الدينار فيه عشرون مخس  إذ ، واحد وعشرين إىليبسط فإنه ،ًكانت الرتكة دينارا ومخس ربع دينارإذا  ًمثال

  . العشرين هذا الواحد املضاف إىلالربع يضاف

  فالدينار حيول،اجلامع بني اخلمس والربع عشرون فإن ،ًكة دينارا ومخس وربع ديناركانت الرت إذا وكذا

 ًان عشرين جزءً يكون احلاصل تسعة وعشرين جزءا م، مخسة إىلوالربعة أربع  إىل واخلمس، عشرينإىل

  .مرين مثل هذين األ إىلملاعوقد سبق اإل ،للدينار

                                                          

  .٤١٥ ـ ٤١٤ ص٣ج: قواعد األحكام)١(



أو  ، كانت أحد عشر إذا كما ، اخلايل من الكسور التسعة املنطقة)ًولو كانت املسألة عددا أصم(

 ،ًال يبلغ دينارا فابسطه قراريط فاقسمه  مايبق فإن ،فاقسم الرتكة عليه(أو سبع عشر وحنوها  ،ثالث عشر

 وإن ،قسمهاات وزرأبسطه ايبلغ حبة ف ال  مايبق وإن ،قسمهابسطه حبات وفاًيبسط قراريطا  ال ا ميبقوإن 

  .ى انته)١()ليهاإجزاء ة فانسبه باألزرأال يبلغ   مايبق

  .كما يف كشف اللثام ،ة حبتان من اخلردل الربيزرواأل ،اتزرأ أربعواحلبة  ،والقرياط ثالث حبات

  ً.أيضااخلردلة   إىليينته أن فالالزم وعليه

 حيصل لكل وارث  جيمع ما،نصبة تساوي الرتكة أم الهل جمموع األ ،ريد امتحان العملأإذا ه مث إن

  .ًأال كان خطإو ، ا�موع الرتكة فالعمل صوابىساوفإن 

  .ال ضابط إذ ،بالتكرارّ إال يعلم فذلك ما ال ،كل حصة صحيحة أن أما معرفة

  .)لفقها( هنا مت كتاب املرياث من ىلإو

  .ويتقبله بقبول حسن كما هو أهله ،يقرنه برضاه أن لوواهللا املسؤ

  .نيملهللا رب العا واحلمد ،له الطاهرينآ حممد وى اهللا علىوصل

  

  هـ ١٤٠٣ خامس صيام ،ليلة اجلمعة

  قم املقدسة

   الشريازي احلسيينيحممد بن املهد

  

                                                          

  .٤١٥ ص٣ج: قواعد األحكام)١(



  



  

  

  

  

  اإلرث في اإلسالم



  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

 قيام  إىلعدائهمأ ىولعنة اهللا عل ، حممد وآله الطاهرينىوالصالة والسالم عل ،نيملد هللا رب العااحلم

  .يوم الدين

ً ليكون مرشدا سهال،سلوب واضحأ باإلرثمجعت فيه مسائل ) سالم يف اإلاإلرث(وبعد هذا كتاب  ً 

  .بابواتبعنا يف هذه الرسالة ما ذكره املشهور يف هذا ال ،اإلرثملختلف قضايا 

  .املوفق املستعاننه إ ،وينفع به املؤمنني ،ًجيعله خالصا لوجهه الكرمي أن سأل اهللا سبحانهأو

   املقدسة كربالء

  حممد



   داألوال وباء اآل:ىاألولالطبقة 

  ))صور إرث األب((

  األب : ١

  .له كل املال :وحده

  .يةق البلألبو ،م السدس لأل:)١(مع احلاجباألم مع 

   .لألبوالباقي  ،م الثلث لأل:اجببدون احلاألم مع 

   . الربعلألبو ، للبنت ثالثة أرباع:مع البنت الواحدة

   .والباقي للبنات بالسوية ، اخلمسلألب ً:مع بنتني فصاعدا

   .والباقي للولد ، السدسلألب :مع ولد واحد

   . بالسويةوالدوالباقي لأل ، السدسلألب :ناثإ ذكور أو دوالأمع 

  .الذكر نصف ىنثوالباقي لأل ، السدسلألب :ناثإ ذكور وأوالدمع 

  .وللزوج النصف ، النصفلألب :مع زوج

                                                          

  .)منه دام ظله (.أخوات أربعأو : ٣ ،ختانأوأخ و أ: ٢ ،للميتأكثر خوان أو أ: ١ :احلاجب هو)١(



  .)١(وللزوجة الربع، رباعأ ثالثة لألب :مع زوجة

  .األبيرثون مع وجود  ال، خوالواأل، عمامواأل، جدادواأل،  للميتخوة اإل:١

  .لالحقةيرث الطبقة ا ًكان واحد من الطبقة السابقة موجودا ال وكذا كلما: ٢

  

  ))صور إرث األم((

  األم  :٢

  . هلا كل املال:وحدها

  .١الرقم تقدم يف  :األبمع 

  .والباقي للبنت ،م الربع لأل:مع البنت

  .والباقي للبنات بالسوية ،م اخلمس لألً:مع بنتني فصاعدا

  .والباقي للولد ،م السدس لأل:مع ولد واحد

  . بالسويةوالدلألوالباقي  ،م السدس لأل:ناثإ ذكور أو أوالدمع 

  . نصف الذكرىنثوالباقي لأل ،م السدس لأل:ناثإ ذكور وأوالدمع 

  .موالنصف الباقي لأل ، للزوج النصف:مع زوج

  .موالباقي لأل ، للزوجة الربع:مع زوجة

  

                                                          

  .)ه دام ظلهمن (.من قيمتهاإمنا و، والنخيل أعيان البناءمن غري وً مطلقا، من غري األرض)١(



  

  ))صور إرث الوالدين((

  األم واألب  :٣

وللبنت ثالثة  ، ربع الباقيلألبف ً،رباعاأوالباقي يقسم  ،السدساألم  حصة :مع البنت م حاجبلأل

  .هرباعأ

  .مخاسأوللبنت ثالثة  ،م اخلمسولأل ، اخلمسلألب :مع البنت م حاجبليس لأل

  .والباقي يقسم بني البنات بالسوية ،م السدسولأل ، السدسلألب ً:مع بنتني فصاعدا

لباقي بينهم قسم ا أوالد كان وإذا ،والباقي للولد ،م السدسولأل ، السدسلألب :أوالدأو  مع ولد

  .بالسوية

  .ىنث للذكر ضعف األوالدوالباقي لأل ،م السدسولأل ، السدسلألب :ناثإ ذكور وأوالدمع 

  .وللزوج النصف ،م السدسولأل ، الثلثلألب :مع زوج م حاجبلأل

  .وللزوج النصف ، السدسلألبو ،م الثلث لأل:مع زوج م حاجبليس لأل

  .لألبوالباقي  ،ة الربعوللزوج ،م السدس لأل:مع زوجة م حاجبلأل

  .لألبوالباقي  ،وللزوجة الربع ،م الثلث لأل:مع زوجة م حاجبليس لأل



  )) واألوالدبصور إرث األ((

   داألوال وب األ:٤

  .وثالثة أرباع للبنت ،لألبربع  ً،رباعاأوالباقي يقسم  ، للزوج الربع:ب وبنت واحدة مع زوجأ

  .والباقي للبنات يقسم بينهن بالسوية ،وللزوج الربع ، السدسلألب :مع زوج أكثرأب وبنتان أو 

  . بالسويةداألوالأو  والباقي للولد ، السدسلألبو ، للزوج الربع:مع زوج أوالدأو  ب وولدأ

للذكر ضعف  ،والدوالباقي لأل ،وللزوج الربع ، السدسلألب :ناث مع زوجإ ذكور وأوالدأب و

  .ىنثاأل

  .وثالثة أرباع للبنت ،لألبربع  ً،والباقي يقسم أرباعا ،من للزوجة الث:وبنت واحدة وزوجة أب

ة أمخاس أربع و،لألبقسم  ،والباقي يقسم مخسة أقسام ، للزوجة الثمنً:وبنتان فصاعدا وزوجة أب

  .للبنات يقسم بينهن بالسوية

 يقسم داألوالأو  ،والباقي للولد ، السدسلألبو ، للزوجة الثمن: ذكورأوالدوولد أو  وزوجة أب

  .بينهم بالسوية

 نصف ىنثلأل ،والدوالباقي لأل ،وللزوجة الثمن ، السدسلألب :ناثإ ذكور وأوالدو وزوجة أب

  .الذكر



  

  ))صور إرث األم واألوالد((

  داألوالواألم  :٥

  .وللبنت ثالثة أرباع ،م الربعلأل ً،والباقي يقسم أرباعا ، للزوج الربع:وبنت وزوج مأ

  .والباقي بني البنات بالسوية ،م السدسولأل ،للزوج الربع ً:وبنتان فصاعدا وزوج مأ

  .يقسم بينهم بالسوية داألوالأو  ،والباقي للولد ،وللزوج الربع ،م السدس لأل:وذكر أو ذكور وزوج مأ

  .ىنثضعف األللذكر  ،والدوالباقي لأل ،وللزوج الربع ،م السدس لأل:ناثإو  ذكورأوالدو وزوج مأ

  .وثالثة أرباع للبنت ،مربع لأل ً،والباقي يقسم أرباعا ،ة الثمن للزوج:وبنت وزوجة مأ

  . يقتسمونه بالسويةداألوالأو  ،والباقي للولد ، وللزوجة الثمن،م السدس لأل:وذكر أو ذكور وزوجة مأ

 الباقي يقتسمونه للذكر ضعف داألوالو ،وللزوجة الثمن ،م السدس لأل:ناثإوذكور و وزوجة مأ

  .ىنثاأل



  ))ث الوالدين واألوالدصور إر((

   أوالدأب وأم و: ٦

  .والباقي للبنت ،وللزوج الربع ،م السدسولأل ، السدسلألب :وبنت واحدة وزوج مأأب و

والباقي للبنات يقتسمنه  ،وللزوج الربع ،م السدسولأل ، السدسلألب ً:وبنتان فصاعدا وزوج مأأب و

  .بالسوية

 ،والباقي للذكر ،وللزوج الربع ،م السدسولأل،   السدسلألب :وولد واحد ذكر أو ذكور وزوج مأو أب

  .أو للذكور يقتسمونه بالسوية

 ،والدوالباقي لأل ،وللزوج الربع ،م السدسولأل ، السدسلألب :ناثإ ذكور وأوالدو وزوج مأو بأ

  .ىنثللذكر ضعف األ

قسم  ،ساموباقي املال يقسم مخسة أق ، للزوجة الثمن:حاجب وبنت واحدة وال وزوجة مأو بأ

  .قسام للبنتأوثالثة  ،موقسم لأل ،لألب

األب والباقي يقسم بني  ،وللزوجة الثمن ،م السدس لأل:وبنت منفردة م مع احلاجب هلا وزوجةأو أب

  .والباقي للبنت ،لألبربع  ً،والبنت أرباعا

  



لبنتني والباقي ل ،وللزوجة الثمن ،م السدسولأل ، السدسلألب ً:وبنتان فصاعدا وزوجة مأو أب

  .ًفصاعدا يقسمنه بالسوية

 ،نبلالوالباقي  ،وللزوجة الثمن ،م السدسولأل ، السدسلألب :أو أبناء مع ابن واحد م وزوجةأو أب

  .بناء يقسمونه بالسويةأو األ

 والدوالباقي لأل ،وللزوجة الثمن ،م السدسولأل ، السدسلألب :ناثإ ذكور وأوالدو وزوجة مأو أب

  .ىنثللذكر ضعف األ

  

  ))صور إرث الزوج أو الزوجة((

   الزوج أو الزوجة ٨ ـ ٧

  . له كل املال:الزوج وحده

  .والباقي للبنت ، للزوج الربع:مع بنت

  .والباقي للبنات يقتسمنه بالسوية ، للزوج الربعً:مع بنتني فصاعدا

  .والباقي للولد ، للزوج الربع:مع ولد ذكر

  . بالسويةوالدقي لألوالبا ، للزوج الربع:ناثإ ذكور أو أوالدمع 

  



  .ىنثوللذكر ضعف األ ،والدوالباقي لأل ، للزوج الربع:ناثإ ذكور وأوالدمع 

* * *  

  .)عليه السالم(مام والباقي لإل ، هلا ربع املال:الزوجة وحدها

  .والباقي للبنت ، الثمنة للزوج:الزوجة مع بنت

  .السوية والباقي للبنات ب، للزوجة الثمنً:الزوجة مع بنتني فصاعدا

  .للزوجة الثمن، والباقي للولد: زوجة مع ولد ذكرال

  . بالسويةوالدوالباقي لأل ، للزوجة الثمن:ناثإ ذكور أو أوالدالزوجة مع 

  .ىنثللذكر ضعف األ ،والدوالباقي لأل ، للزوجة الثمن:ناثإ ذكور وأوالدالزوجة مع 

* * *  

ترث حصة  وبنت الولد ،يرث حصة البنت بنتفولد ال ،حصة آبائهم  يرثونداألوال أوالد :)ةمسأل(

  .فاملال بينهم بالتفاضل ً،ناثاإًويف صورة كو�م ذكورا و، الولد

  



  

  جداد  واألخوة اإل:الطبقة الثانية

  

  ))خوات واألصور إرث اإلخوة((

   خوة اإل:٩

  . له كل املال:وينلألبالواحد خ األ

  . هلا كل املال:وينلألبالواحدة خت األ

   . هلم املال بالسوية:وينلألب خوان ذكورإ

   . هلن املال بالسوية:وينلألبناث إ أخوات

  .ىنثللذكر ضعف األ ، هلم املال:وينلألبناث إ ذكور وإخوة

* * *  

كان  : فقط)بأل(ً معا  خواتخوان واألو اإلأ تخواو األأ خوانو اإلأ ختو األأ خلو كان األ

  .)بوييناأل(مر كما يف األ

ّ إال أن )بوييناأل(مر كما يف كان األ :فقط) مأل (خواتأو األ خوانأو األ ختأو األ خلو كان األ

  .ىنثللذكر مثل األ

  .ىنثفللذكر مثل األ ،ّ يقسم بينهم بالسوية:م املال ألأخواتم و ألإخوة

  



  

  وين لألب إخوةب و ألإخوة :١٠

  .٩كما تقدم يف فصل  ،بوين األخوةإل بل املال كله ،بوين األإخوةمع وجود  األب إخوةيرث  ال

  

  :وينلألب إخوةم و لألإخوة

 يقتسمونه ،بوين األخوةوالباقي إل ، فله سدس املالً:واحدا) األم إخوة (األم  إىلكان املنتسبإذا : ١

  .ىنثللذكر ضعف األ

ًذكورا كانوا  ،ي يقتسمونه بالتساو،فله ثلث املال ً:متعددا) األم إخوة (األم  إىلكان املنتسبإذا : ٢

  ً.إناثاًكانوا ذكورا و إذا ، يقتسمونه بالتفاضل،بوين األخوةإل  والباقي وهو ثلثا املالً،ناثاإًو ذكورا وأ ً،ناثاإ أو

  

  م  ألإخوةب و ألإخوة

والباقي  ،م السدسلألخ  لأل:ًناثا أو باالختالفإًذكورا أو ب، وواحد أو متعدد أل ،مواحد لألأخ 

ًكان متعددا خمتلفا فللذكر ضعف األ نإ و،الًكان واحدا فله بقية امل نإ ف،لأليب   .ىنثً

 ،م السدسلألخت  لأل:باالختالف وأ ًناثاإً ذكورا أو ،لألبوواحد أو متعدد  ،مواحدة لألأخت 

  .لأليبوالباقي 

  



ًواحدا أو متعدداب  ألإخوةوكان ) أكثرأو  ،أختوأخ أو  ،أو أخان ،ختانأ (:األم إخوةذا تعدد إ ً، 

 والقسمة لأليب والباقي ً،ناثاإًكانوا ذكورا و نإ والقسمة بالسوية و،الثلثي م لألً: أو خمتلفاًناثاإًذكورا أو 

   ً.ناثاإًكانوا ذكورا و إذا بالتفاضل

  

  ))صور إرث الزوج مع اإلخوة من قسم واحد((

   من قسم واحد إخوة الزوج مع :١١

   .النصفخت ولأل ، للزوج النصف:بألأخت و زوج

  .ختني يقسم بينهما بالسويةوالباقي لأل ، للزوج النصف:لألبًدا  فصاعتانوأخ زوج

   .خوالباقي لأل ، للزوج النصف:بألأخ و زوج

  . الذكور بالسويةخوةوالباقي لإل ، للزوج النصف:ب ذكور ألإخوةو زوج

  .ىنثوللذكر ضعف األ ،خوةوالباقي لإل ، للزوج النصف:بناث ألإ ذكور وإخوةو زوج

* * *  

  .ختوالباقي لأل ، للزوج النصف:مألأخت و زوج

  .خوالباقي لأل ، للزوج النصف:مألأخ و زوج

  . بالسويةخواتوالباقي لأل ، للزوج النصف:مًختان فصاعدا ألأو زوج



  . بالسويةخوةوالباقي لإل ، للزوج النصف:م ذكور ألإخوةزوج و

 بالسوية للذكر مثل  يقتسم بينهمخوةوالباقي لإل ، للزوج النصف:مناث ألإ ذكور وإخوةو زوج

  .ىنثاأل

* * *  

  .الباقيخت ولأل ، للزوج النصف:وينلألبأخت و زوج

  . بالسويةخواتوالباقي لأل ، للزوج النصف:وينلألب أكثرختان وأو زوج

  .خوالباقي لأل ، للزوج النصف:وينلألبأخ و زوج

  . بالسويةخوةوالباقي لإل ، للزوج النصف:وينلألب ذكور إخوةو زوج

  .ىنث للذكر ضعف األخوة والباقي لإل، للزوج النصف:وينلألبناث إر وو ذكةإخوو زوج

  

  ))صور إرث الزوج مع إخوة من قسمين((

   :أكثرو أ من قسمين إخوةالزوج مع : ١٢

 ، للزوج النصف:بوينخوان ألأأو أخ و ،بوينختني ألأأو أخت و ،مألأخت أو أخ مع  زوج: ١

خوان فقط إأو  فقط أخواتبويين  كان األوإذا ،بوييناألخت ي لألوالباق ، السدسيماألخ أو األخت ولأل

  .اقتسموا ملال بينهم بالسوية

  



 يماألخ أو األخت ولأل ، للزوج النصف:وينلألبناث إ وذكور مع ،مألأخت و أأخ مع  زوج: ٢

  .تفاضل اقتسموا املال بينهم بالخواتخوان مع األبويين اإلـ كان الوإذا ،ويينلألبوالباقي  ،السدس

يقومون األب  إخوةو ، السدسيمولأل ، للزوج النصف:ب ألإخوةو ،مألأخت أو أخ مع   زوج:٣

  .)٢و ١( كما يف بويينخوين األمقام األ) ًأو متعددا ً،واحدا ،أو كالمها ،ىنثأًذكرا أو (

 :كالمهاو أ ىنثأو أً ذكرا ً،و متعدداأ ًبوين واحدا ألإخوةو ،م ألأكثرو أختان أو أ إخوةو زوج: ٤

بويين واأل ً،ناثاإً يقتسم املال بالسوية ذكورا وىاالم مث إن ،ويينلألب يوالباق ، الثلثيمولأل ،للزوج النصف

  ً.ناثاإًكانوا ذكورا و إذا ،يقتسمون املال بالتفاضل

ً واحدا أو متعددا،ب فقط ألإخوةو ،مأل أكثرختان أو أو أ إخوةو  زوج:٥  :و كالمهاأ ىنثأً ذكرا أو ،ً

  يفكما ، والتفاضلىالتساو يف  كحاهلمايب واأليم وحال األ،لأليبوالباقي  ، الثلثيمولأل ،لزوج النصفل

٤(.   



 ، للزوج النصف:ب ألإخوةو ،بوين ألإخوةو ،م ألأكثرو أختان أو أ إخوةو أ ،أختوأخ و ، زوج:٦

 يباأل إذ ، فقطلأليبشيء  وال ،ويينلألبوالباقي  ،ًكان متعددا الثلثن إ و،ًكان واحدا السدس ني إمولأل

  .بويينيسقط باأل

  

   أكثر من قسمين أو إخوةالزوجة مع 

 ،خوةوالباقي لإل  فللزوجة الربع:)٦ و٥ و٤ و٣ و٢ و١( يف الفروض ،ذا كانت الزوجة مكان الزوجإ

  .كما ذكر يف هذه الفروض

  

  ))صور إرث الزوجة مع اإلخوة من قسم واحد((

   واحد  من قسمإخوة الزوجة مع :١٣

  .األيبخت والباقي لأل ، للزوجة الربع:بألأخت زوجة مع 

  .ختني بالسويةوالباقي لأل ، للزوجة الربع:بًختني فصاعدا ألأمع  زوجة

  .األيبخ لألوالباقي  ، للزوجة الربع:بألأخ مع  زوجة

  .بالسويةاأليب خوان والباقي لإل ، للزوجة الربع:بخوان ألإمع  زوجة

  .ىنثوللذكر ضعف األلأليب والباقي  ، للزوجة الربع:بناث ألإ و ذكورإخوةمع  زوجة

* * *  



  .ختوالباقي لأل ، للزوجة الربع:مألأخت و زوجة

  . بالسويةخوات والباقي لأل، للزوجة الربع:مًختان فصاعدا ألأزوجة و

   .مياألخ والباقي لأل ، للزوجة الربع:مألأخ و زوجة

  .لباقي لإلحوان بالسويةللزوجة الربع، وا: إخوان ألمو زوجة

  .ىنث وللذكر مثل األخوةوالباقي لإل ، للزوجة الربع:مناث ألإذكور وزوجة وإخوة 

* * *  

  .ختوالباقي لأل ، للزوجة الربع:وينلألبأخت و زوجة

  .ختني بالسويةوالباقي لأل ، للزوجة الربع:وينلألبًختان فصاعدا أو زوجة

  .بوييناألخ اقي لألوالب ، للزوجة الربع:وينلألبأخ و زوجة

  .خوان بالسويةوالباقي لإل ، للزوجة الربع:وينلألبخوان أو زوجة

  .ىنث وللذكر ضعف األ،خوةوالباقي لإل ، للزوجة الربع:وينلألبناث إ ذكور وإخوةو زوجة
  

  

  ))صور إرث أوالد اإلخوة((

   خوة اإلأوالد :١٤

  .ئهمفيأخذون نصيب آبا :بائهمآ يقومون مقام خوة اإلأوالد: ١

  .ويين فقطلألب اإلرثكان مجيع  :بوييناألخ  األأوالدواأليب خ  األأوالداجتمع  إذا :٢

 ،مي سدس املال كان لألً:مي واحدا وكان األ،بوييناألخ  األأوالدو مياألخ  األأوالداجتمع  إذا :٣

  .ويينلألبوالباقي 



 ،مي ثلث املال كان لألً:مي متعدداأل وكان ا،بوييناألخ  األأوالدو ،مياألخ  األأوالداجتمع  إذا :٤

  .ويينلألبوالباقي 

  .)٤و ٣(بويين كما يف رقم مقام األاأليب قام  :األيبخ  األأوالدو ،مياألخ  األأوالداجتمع إذا : ٥

 ،بويينباألاأليب سقط  :بوييناألخ  األأوالدو ،األيبخ  األأوالدو ،مياألخ  األأوالداجتمع  إذا :٦

  .فقط بويينواأل مي لألاإلرثوكان 

ذكورة وأنوثة اإلرث فامليزان يف  ،ختيرث حصة األخت وابن األ ،خترث حصة األخ بنت األ: ٧

  .خوة اإلأوالدذكورة وأنوثة  ال ،خوةاإل

  .اإلرثجداد يف �م يشاركون األأ يف ،خوةاإل  يقومون مقام آبائهمخوة اإلأوالد: ٨

فاملال بينهم  ،ىنثأًوكانوا ذكرا و) ًبوينياأأو  ًباأ (األب امليت ب إىل متقربنيخوة اإلأوالدكان إذا : ٩

  .ىنثفاملال بينهم بالتساوي للذكر مثل األ ،فقطاألم  امليت ب إىلكانوا متقربني وإن ،ىنثللذكر ضعف األ

 أوالد والدتصل النوبة أل ال خوة لإلأوالدومع وجود  ،هموالدتصل النوبة أل ال خوةمع وجود اإل: ١٠

  .خوةاإل

  

  ))صور إرث األجداد((

   االجداد :١٥

  . له كل املال:األمأو من طرف  ،األبمن طرف  ،ىنثأً ذكرا أم ً،كان واحدا إذا اجلد: ١

 فثلثا املال :ىنثأًذكرا أو األم  مع اجلد من طرف ،ىنثأًذكرا أو األب اجتمع اجلد من طرف إذا : ٢

  .األموثلث املال للجد من طرف  ،األبللجد من طرف 



  .ىنثيقسمون املال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف األ :األبجداد من طرف األ: ٣

  .ىنثللذكر مثل األ سمون املال بينهم بالتساويقي :األمجداد من طرف األ: ٤

   :جداد الثمانية هكذااألإرث : ٥

٩  ٩  ٩  ٩  ٨  ١٦  ١٦  ٣٢  

  أم كلثوم  حسني  زينب  حسن  فاطمة  علي  زهراء  حممد

  بتول  صادق  خدجية  باقر

  راضية  اظمك

  حممد

  

ثلثا ) كاظم(األب ة من طرف ربعجداد األولأل ،ثلث املال) راضية(األم ة من طرف ربعجداد األفلأل

  .املال

   .ة بالتساويربعجدادها األأ بني :)راضية( يقسم مال مث

  .وخلدجية ثلثه ، لباقر ثلثاه:)كاظم(ويقسم مال 

  . وثلثه لزهراءمدحمللثاه ث ):باقر(مث يقسم مال 



  .مةفاطلثلثه لعلي، وثلثاه ) خدجية(ويقسم مال 

جداد  األيوبق ،ةربعوقد مات أجداده األ ،ة ومثانية دنانريائ م:)حممد (تركه امليت  كان مافإذا

 ،تسعةكل واحد منهم  ،بالسوية) أم كلثومحسن وزينب وحسني و(يقسم بني ) ٣٦(فثلت املال  ،الثمانية

   :كاظمد أجدايقسم بني ) ٧٢(وثلثا املال 

  .ستة عشر :ء ثلثه، ولزهرااثنان وثالثون:  حملمد ثلثاه،حملمد وزهراء) ٤٨(ثلثاه 

  .مثانية:  ولفاطمة ثلثه،ستة عشر:  لعلي ثلثاه،لعلي وفاطمة) ٢٤(وثلثه 

  

  

  األجداد المنفردين  إرث :١٦

  . له كل املال:مأم أل ب أل،اجلد وحده

   . هلا كل املال:مأو أل ب أل،اجلدة وحدها

   . يقتسمان املال بالسوية:ماجلد واجلدة لأل

   .وللجدة ثلث املال ، للجد ثلثا املال:لألباجلد واجلدة 

   .وللجدة ثلثا املال ، للجد ثلث املال:لألبواجلدة  لألباجلد 

  .جداد ثلث املال يقتسمونه بينهم بالسويةولأل ، للجد ثلثا املال:مجداد لألاألو لألباجلد 

جداد ثلثا املال يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ ولأل ، للجد ثلث املال:لألبداد جواأل ماجلد لأل

  .نثينياأل



  

  .مي ثلث املال بالتساويولأل ،ثلثا املال بالتساويلأليب  :موأجداد ذكور لأل ،لألبأجداد ذكور 

  .لتساوي ثلث املال بايم ولأل،ثلثا املال بالتساويلأليب  :مناث لألإجداد أو ،لألبناث إأجداد 

  . ثلث املال بالتساوييم ولأل،ويثلث املال بالتسالأليب  :مناث لألإجداد أو ،لألبأجداد ذكور 

  . ثلث املال بالتساوييم ولأل،ثلثا املال بالتساويلأليب  :ملألذكور جداد أو ،لألبناث إأجداد 

مي ثلث املال ولأل ،لثلثا املال بالتفاضلأليب  :مناث لألإوأجداد ذكور و ،لألبناث إأجداد ذكور و

  .بالتساوي

  

  ))من أحكام إرث األجداد واإلخوة((

   خوةجداد واإل مسائل األ:١٧

 إذا ،ىنثأً كان ذكرا أو ءسوااألم من طرف خ لأل أنه ّ إال،اإلرث  يفخوةجداد حال اإل حال األ:١

ًلثلث مطلقا، سواء كان فله الثلث، أما اجلد من طرف األم فله اًكان متعددا  وإن ،فله السدسً واحدا كان

ًواحدا أو متعددا ً.  

بيه ورث وجد أل تيللمأخ  فلو كان ،بعدواأل قربيالحظ األ وال ،جداد مرتبة واحدة واألخوةاإل: ٢

  .أقرباجلد  أن مع ،ورث كالمها وجد للميت أخوكذا لو كان ابن ابن  ،أقربخ األ أن مع ،كالمها



ابن خ منع األ ،أخوابن أخ  كان للميت وإذا ،جد اجلدمنع اجلد  ،وجد جد ،كان للميت جدإذا : ٣

  .خاأل

ويقسم  ،جداد ثلث املال واألخوةمن اإل  وحدهااألمفلمن يتقرب ب ،جداد واألخوةلو اجتمع اإل: ٤

ويقسم بينهم  ،جداد ثلثا املال واألخوةمن اإلاألب  وملن يتقرب بً،ناثاإًكانوا ذكورا و وإن ،بينهم بالسوية

  .بويينواأل األيبعم من األ ،األب بب واملراد باملتقر،ىنثللذكر ضعف األ

خت والباقي لأل ،األمجداد من املال لأل فثلث ،لألبًختا واحدة أو ،مًجدادا لألألو خلف امليت : ٥

  . املشهورىالواحدة عل

  

  ))صور إرث األجداد واإلخوة((

   خوةجداد واإلاأل: ١٨

  .بينهما نصفني يقسم املال :بوينأل ب أوألأخ و ،بجد أل

  .ثلث املالخت ولأل ، للجد ثلثا املال:بوينأل أو بألأخت و ،بجد أل

  .مخس واحدخت ولأل مخسانخ  للجد مخسان ولأل:بوينألأخ وأخت و ،بجد أل

  .مخس واحدخت مخسان ولألخ ولأل  للجد مخسان:بألأخ وأخت و ،بجد أل

  .ىنث لكل ذكر ضعف األ:ببوين أو ألألأخ وأخت و ،بجد وجدة أل

نوثة  كانا خمتلفني بالذكورة واألفإذا ،لأليبوالباقي  ،مي السدس لأل:مألأخت أو أخ مع  ،بأجداد أل

  .يقسم املال بينهم بالتفاضل



ًكانوا ذكورا فإن  ،لأليب وثلثان ،مي بالسوية ثلث املال لأل:م ألخوات واألخوةمع اإل ،بأجداد أل

  .ىنثفللذكر ضعف األ ً،ناثاإو

   .ختوالباقي لأل ،مي ثلث املال لأل:بوين أو ألألبأخت مع  ،مجد أو جدة أل

  .خت والباقي لأل،مي الثلث بالتساوي لأل:ألبوين أو ألبأخت مع  ،مجداد ألأ

  . بالتساويخوات والباقي لأل،مي الثلث بالتساوي لأل:بوين أو ألألب أخواتو ،م ألأكثرجد أو 

  .ىنثوللذكر ضعف األ ، الثلثانخوة ولإل،لث بالتساويمي الث لأل:بوين أو ألألب إخوةو ،مجداد ألأ

  ً.إناثاًكانوا ذكورا و وإن ،ً املال بينهم مجيعا بالتساوي:م ألإخوةو ،مجداد ألأ

جداد والباقي يقسم بني األ ،م السدسأخت  لأل:ببوين أو ألألأخت و ،مألأخت مع  ،ألبجداد أ

  .نثينيللذكر مثل حظ األ ،األيب بويين أواألخت واأل

  



 ،األم ثلث الرتكة ملن ينتسب ب:م ألأخوات وإخوة و،ألببوين أو  ألأخوات وإخوةمع  ،بجداد ألأ

  .ىنث وثلثاه لسائر الورثة يقسم بينهم للذكر ضعف األ،ىنثويقسم للذكر مثل األ

ثلث املال يقسم األم أخ وأخت و ،األمجداد  أل:ألبجداد أمع  ،مألأخت وأخ مع  ،مألأجداد 

  . نصف الذكرىنثيقسم بينهم لألاألب جداد  وثلثا املال أل،لسويةبينهم با

مي سواء اجلد أو  لأل:وينألب أو ألب أكثرأو أخت و ،م ألأكثرأو أخت أو أخ مع  ،مجداد ألأ

  .يقسم بينهم بالتفاضل بويينأو أللأليب والباقي  ،ثلث املال يقسم بينهم بالسوية ،خوةاإل

 نصف ىنثيقسم بينهم لألاألب جداد  ثلثان أل:م ألأخوات ووةإخو ،مجداد ألأمع  ،ألبجداد أ

  . يقسم بينهم بالتساويإخوةًمي جدا و وثلث لأل،الذكر



 ،ثلث املال يقسم بينهم بالتساوياألم جداد  أل:بوين أو ألألبأخت مع  ،مجداد ألأو ،ألبجداد أ

  . يقسم بينهم بالتفاضلإخوةً جدا وبويينأو األلأليب والباقي 

 إخوةًمي جدا و لأل:مي ألإخوةو ،ألمجداد أمع  ،ألبأو  بوينختني ألأأو أخت و ،بد ألجداأ

  .ىنثوللذكر ضعف األ ، الثلثانإخوةًبويين جدا أو أو األلأليب  و، ويقسم بينهم بالسوية،الثلث

  

  ))صور إرث أحد الزوجين مع األجداد أو اإلخوة((

  ً. معاخوةجداد واإل أو مع األ، فقطخوةإل أو مع ا،جداد فقط الزوج أو الزوجة مع األ:١٩

  .جداد بينهم بالتفاضلوالباقي لأل ، للزوج النصف:بوين أو ألألبجداد الزوج مع األ

  .جداد بينهم بالتساوي للزوج النصف والباقي لأل:مجداد ألالزوج مع األ

  . بينهم بالتساويخوةوالباقي لإل ، للزوج النصف:بوين أو ألألب خوةالزوج مع اإل

  



 بينهم خواتاأل وخوةوالباقي لإل ، للزوج النصف:بوين أو ألألب خوات واألخوةالزوج مع اإل

  .بالتفاضل

  . بينهم بالسويةخوةوالباقي لإل ، للزوج النصف:م ألخوةالزوج مع اإل

مي األخت أو األخ ولأل ، للزوج النصف:بوين أو ألألبوأجداد  ،مألأخت أو أخ مع  ،الزوج

  .ويين يقسم بينهم بالتفاضللألبوالباقي  ،السدس

الثلث يقسم بينهم األم  خوةوإل ، للزوج النصف:وينألب أو ألبجداد أو ،م ألإخوةمع  ،الزوج

  .جداد يقسم بينهم بالتفاضل والباقي لأل،بالسوية

 خوةجداد واإلوالباقي يقسم بني األ ، للزوج النصف:مجداد ألأو م ألأكثر أوأخت أو أخ مع  ،الزوج

  .ةبالسوي

والباقي  ، للزوج النصف:وينألب أو ألبوأجداد  ،بوينأو أل ألب أكثر أوأخت  أوأخ مع  ،الزوج

  .ىنثللباقي يقسم بينهم بالتفاضل للذكر ضعف األ

  



 ،الثلثاألم جداد وأل ، للزوج النصف:مجداد ألأو ،بوينو ألأ ألب أكثرأخت  أوأخ مع  ،الزوج

  .يقسم بينهم بالتفاضل بويينو األألأليب والباقي  ،يقسم بينهم بالسوية

األم جداد أ وخوةوإل ، للزوج النصف:مجداد ألأ وإخوةو ،بوينأو ألألب جداد أ وإخوةمع  ،الزوج

  .بويين يقسم بينهم بالتفاضلو األألأليب  والباقي ،الثلث يقسم بينهم بالسوية

  

رباع وحال ثالثة األ ،زوجة الربعيكون لل ،يف الفروض املذكورة كانت الزوجة مكان الزوج إذا :)مسألة(

 مكان )الربع للزوجة(نا جنعل أ والفرق ،الفروض يف مثل ما ذكرناه خوةجداد واإل األىقسيم علتال يف الباقية

  .)النصف للزوج(قولنا 





  

  خوال عمام واأل األ:الطبقة الثالثة

  

  ))صور إرث األعمام واألخوال((

  خوالعمام واألمسائل األ: ٢٠

  .بعد منهم األقربصنف واحد مينع األ ،االتخلخوال واواأل ، والعماتعمام األ:١

كانوا من  إذا يرث هؤالء بوين المن طرف األ خوال واخلاالتعمام والعمات واأل مع وجود األ:٢

ورثه من  ، بيه فقطأمن اآلخر و ،مهأحدمها من أبيه وأخوان اثنان أ نسانب اإلكان أل إذا ًمثال ،األبطرف 

ًيا ومل يرثه من كان أبيا فقطبوينأكان  ً.  

مكان األيب قام  ،األموأحدمها من طرف  ،فقطاألب ة من طرف ربعحد هؤالء األأاجتمع إذا : ٣

  .اإلرث يف بوييناأل

ًمي واحدا ورث كان األ فإن ،األموأحدهم من طرف  ،بوينحد هؤالء من طرف األأاجتمع إذا : ٤

  .ويينلألب والباقي ،ورث ثلث املال  من واحدأكثرمي ألكان ا وإن ،ويينلألبوالباقي  ،سدس املال

  فاملال يقسم بينهم  ، فقطلألببوين أو كانوا ألن إ عمام والعمات األ:٥



  .فاملال يقسم بينهم بالتساوي ملألكانوا  وإن ،ىنث للذكر ضعف األي أ،بالتفاضل

  .ىنثفللذكر مثل األ ،يقسم املال بينهم بالتساوي تاالخوال واخلاأل: ٦

ًخوال واحدا كان أو متعددالألفالثلث ،خوال أو اخلاالتمع األ ،العمات عمام أواجتمع األإذا : ٧ ً، 

  .عماموالثلثان لأل، ىنثأًذكرا أو 

  .ويأخذون نصيب آبائهم ،باءمع عدم اآل يقومون مقام آبائهم خوالعمام واأل األأوالد: ٨

 ،يرث الطبقة الالحقة ال، همأوالدخوال وام واألعم طبقة األي أ،وجد أحد من الطبقة السابقة  لو:٩

  .وأخواهلااألم وأعمام ، أخوالهواألب أعمام  أي

 ىمقدم عل ويينلألبابن العم  فإن ، خاصةلألبوعم  ،وينلألبابن عم ) ٩( من املسألة يستثىن: ١٠

  .ًاب نسأقرباأليب العم  أن مع ،األيبالعم 

  

  ))صور إرث األعمام والعمات((

  مام والعمات عاأل: ٢١

  . له كل املال:مأو أل ،بوينأو أل ،ب أل، أو عمة واحدة ،عم واحد: ١

  . هلم كل املال يقتسمونه بالسوية:مأو أل ،وينألبأو  ،بأل عماماأل: ٢

  . هلن كل املال بالسوية:مأو أل ،بوينأو أل ،بأل العمات: ٣

  .نثيني حظ األ يقسم املال بينهم للذكر مثل:وينألبأو  ،بوعمات أل عمامأ: ٤

  



  .ىنث للذكر مثل األ، يقسم املال بينهم بالتساوي:معمام وعمات ألأ: ٥

ًكان واحدا يأخذ ن إ بويين واأل،بويينباأل األيب يسقط :بوينأل  وعم أو عمة ،بعم أو عمة أل: ٦

  .ىنث فللذكر ضعف األأكثركان  وإن ،املال

  .ويينلألبوالبقية  ،مي الواحد لأل سدس املال:بوينوعم أو عمة أل ،م أل أو عمة عم: ٧

 يقسم بينهم ىنثأً كانوا ذكرا ووإذا ،مي الثلث لأل:بوينوعم أو عمة أل ،مأل أو عمات أعمام: ٨

  .ويين يقسم بينهم بالتفاضللألب والبقية ،بالتساوي

مي ولأل ، )٨و ٧(مسألة  يف بويينمقام األاأليب  يقوم :بوعم أو عمة أل ،معم أو عمة أل: ٩

  .أكثركان ن إ  والثلثً،كان واحدا نإدس الس

واملال  ،له إرث فالاأليب  يسقط :بوينوعم أو عمة أل ،موعم أو عمة أل ،بعم أو عمة أل: ١٠

  .)٨و ٧( يف بويين كما تقدمواأل ميلأل

  



  .للنص اخلاصاألب  عم ىعل بوين يقدم ابن عم األ:بمع عم أل ،بوينابن عم أل: ١١

  .إشكال ى عل،ويينلألبوالشيء  ،األب لعمة اإلرث كل :بعمة ألمع  ،بوينابن عم أل: ١٢

  . االحتياط التصاحل بني االثنني:بمع عم أو عمة أل ،بوينبنت عم أل: ١٣

 ،أو وحدتهاأليب وتعدد العم  ،بني تعدد ابن العم أو وحدته) ١٣و ١٢و ١١(ال فرق يف مسألة 

  .أو وحد�ااأليب وتعدد عمة 

  

  ))لخاالتصور إرث األخوال وا((

  خوال والخاالت األ: ٢٢

  . له كل املال:بوينأو أل مب أو ألألأو خالة،  خال واحد: ١

  .كل املال بالسوية  هلم:بوينم أو ألأو أل بأل، أو خاالت أخوال: ٢

  .ىنث يقسم املال بينهم بالسوية للذكر مثل األ:بوينم أو ألأو أل ب أل،وخاالت  أخوال: ٣

  .بويينأو األلأليب والباقي  ،مي السدس لأل:من اخلال أو اخلالة األيبمع  ،مأو خالة أل خال: ٤



 والباقي ،مي يقسم بينهم بالسويةلأل  الثلث:من اخلال أو اخلالةاأليب  مع ،مأل أو أخوال خاالت: ٥

  ً.أيضايقسم بينهم بالسوية األيب ويين أو لألب

  .ويينبلأل كل املال :بوينوخال أو خالة أل ،بأل خال أو خالة: ٦

واملال بني  ،لأليب  شيء ال:وينلألبوخال أو خالة  ،مخالة أل وخال أو ،بخال أو خالة أل: ٧

  .)٥و ٤( يف  كما ذكر،بويينمي واألاأل

  .ويين بالسويةلألبوالباقي  ،مي سدس املال لأل:بويين من اخلال أو اخلالةمع األ ،مأل خال أو خالة: ٨

ويين لألبوالباقي  ،مي سدس املال لأل: من اخلال أو اخلالةبويينمع األ ،مخاالت أو خالة أل: ٩

  .بالسوية

ً كان واحدان إ مي السدس لأل:بويينأو األاأليب مع  ،مأو أخوال وخاالت أل ،مخال وخالة أل: ١٠

  .بويينأو األلأليب  والباقي ، ًا فالثلث بالسويةدكان متعدوإن 



كان ن إ مي سدس املال لأل:مي فقط األمع  ،بأو أخوال وخاالت أل ،بخال وخالة أل: ١١

  .لأليبوالباقي  ً،كان متعددان إ وثلثه ً،واحدا

  .لأليبشيء  ويين واللألب كل املال :بويينمع األ ،بأو أخوال وخاالت أل ،بخال وخالة أل: ١٢

  .األم امليت ب إىل�م ينتسبونأل ً، التقسيم بني اخلال واخلالة بالسوية دائما:)مسألة(

  

  ))رث األعمام مع األخوالصور إ((

  خوال عمام واألاأل: ٢٣

  . وثلثاه للعم أو العمة ، ثلث املال للخال أو اخلالة:بوينأو أل ،الب كانا وخال أو خالة ،عم أو عمة

  .بالسويةعمام  وثلثاه لأل،خوال بالسوية ثلث املال لأل:بأو أل بوينأل ،وأخوال ،أعمام

  .بالسويةللعمات   وثلثاه،ملال للخاالت بالسوية ثلث ا:بأو أل بوين أل،وخاالت ،عمات

  .تساويعمام باللأل  وثلثاه، ثلث املال للخاالت بالسوية:بأو أل بوين أل،وخاالت ،أعمام



  .بالتساويللعمات   وثلثاه،خوال بالسوية ثلث املال لأل:بأو أل بوين أل،وأخوال ،عمات

 وثلثاه للعم والعمة ،خال واخلالة بالتساوي ثلث املال لل:ببوين أو أل أل،وخال وخالة ،عم وعمة

  .بالتفاضل

 وثلثاه ،خوال واخلاالت بالتساوي ثلث املال لأل:بأو أل بوين أل،وخاالت وأخوال  ،وعمات أعمام

  .عمام بالتفاضلللعمات واأل

عمام  والبقية لأل،واخلاالت بالسويةخوال  ثلثا املال لأل:م لأل،وخاالت وأخوال ،وعمات أعمام

  .مات بالسويةوالع

 ،عمام أو العمات بالتساوي ثلث املال لأل:بوينب أو ألوأخوال أل  ،بأو أل بوينأو عمات أل أعمام

  .بالسويةاالت خوال أو اخلوثلثه لأل

 وثلثه ،العمات بالتساوي عمام أو ثلثا املال لأل:موخاالت أل  ،بأو أل بوينأل ،أعمام أو عمات

  .للخاالت بالسوية

عمام أو والبقية لأل ،مي ثلث املال لأل:بأو أل بوينمات ألعمع أعمام أو  ،مأل خال أو خالة

  .بالسويةالعمات 



 وثلثه ،عمام والعمات بالسوية ثلثا املال لأل:بأو أل بوينخوال وخاالت ألأو ،مأعمام وعمات أل

  .بالسويةاخلاالت وخوال لأل

 وثلثه للخال أو اخلالة ،م والعمة بالتساوي ثلثا املال للع:بأو أل بوينوخال وخالة أل  ،معم وعمة أل

  .بالتساوي

ام والعمات معوثلثاه لأل ، ثلث املال للخالة أو اخلال:ممع خال أو خالة أل ،مأعمام وعمات أل

  .بالسوية

 وثلثاه للعم أو ،خوال واخلاالت بالسوية ثلث املال لأل:مخوال وخاالت ألأمع  ،معم أو عمة أل

  .العمة

  إىل انضمتوإذا ،والباقي يقسم بني املذكورين ،فله النصف) زوج( من ذكر  إىلضمان إذا :)مسألة(

  .والباقي يقسم بني املذكورين ،فلها الربع) زوجة(من ذكر 

  

  ))صور إرث أوالد األعمام وأوالد األخوال((

  خوال  األأوالدعمام و األأوالد: ٢٤

  . له كل املال:أو للخال للعم أو بنت واحدة ولد واحد

  



  . له كل املال:للعمة أو للخالة أو بنت واحدة ولد واحد

  .والبن اخلال الثلث ، البن العم ثلثان: وابن خال أو خالة، ابن عم أو عمة

  .ولبنت اخلال أو اخلالة الثلث ، البن العم أو العمة ثلثان:وبنت خال أو خالة ، ابن عم أو عمة

  .والبن اخلال أو اخلالة الثلث ، العمة ثلثان لبنت العم أو:وابن خال أو خالة ،بنت عم أو عمة

  .ولبنت اخلال أو اخلالة الثلث  ،أو العمة الثلثان   لبنت العم:وبنت خال أو خالة ،بنت عم أو عمة

  .اخلالة  متام املال للخال أو: وخال أو خالة،ابن عم

  . متام املال للعم أو العمة: وابن خال،عم أو عمة

  . متام املال البن العم:وابن ابن العم ،ابن العم

  . متام املال البن اخلال:ابن اخلال وابن ابن اخلال

  .بويين متام املال البن عم األ:بوابن العم أل ،وينألبابن العم 

  .ويينلألبوالباقي  ،مي سدس املال لأل:م وابن العم أل،وينألبابن العم 

  .يبلألوالباقي  ،مي سدس املال لأل:موابن العم أل ،ألبابن العم 



 اخلال ثلث والد أل:م اخلال ألأوالدو ،وينألب اخلال أوالد و،م العم ألأوالدمع  ،وينألب العم أوالد

  .ويينلألبمي والبقية سدس الثلثني لأل العم ثلثا الرتكة، والد وأل،ويينلألبوالبقية  ميسدس الثلث لألالرتكة، 

* * *  

كان  نإو ،ًمراعيا يف ذلك الوضوح املمكن ،ه الرسالةيرادها يف هذإردنا أهذه هي أوليات املسائل اليت 

وعدم استجابتها اإلرث أوجب ذلك اضطراب بعض مسائل  ،هناك عدم انسجام يف كيفية تقسيم اجلداول

  كما، من نفعهأقربأردنا تضخيم الكتاب مبا يكون ضره ّ إال إذا ،اجلدول منسق واحد يعطي كل املسائل

له والبن العمة، أو نذكر  ً مثاال نذكر ابن العمًمثال ،سقطنا املكررأو كم باملثالعطينا احلأيف بعض املوارد أن 

  .البن اخلال و هلاً مثاالبنت اخلال

جعلت  إذا ميكن فيما التوضيح الكاملإمنا و ،مثلةالتوضيح ناقص مهما أورد املؤلف من األ مث إن

ليوضح  ، من مع الباقيىمث تدار الدائرة عل ،ت من امليحد الباقنيأ كل دائرة هلا حمور باسم ،رثدوائر لإل

 ،)االبن (،)البنت الواحدة(، )األم(وحوله يف دائرة ) األب( جيعل القطب ً مثال، وكم يرث،هل يرث أم ال

وكانت له ) أب(كان له  إذا امليت أن يعين ،وهكذا  )اجلد (،)اخلال (،)العم (،)خاأل (،)أكثرالبنتتان ف(

  . وكم يرث من يرث،رث منهماء فمن يقربهؤالء األ

   ،)أعمدة(أو ) شجراتم(جيعل  أن فضل يف التقسيم الكتايباأل أن كما



  : هكذاًمثال ،اإلرث أو عدم اإلرثقدر  مام كل غصن أو عمودأويبني 

  

   : أو عم أو عمة\خال أو خالة 

  أمه  نفسه  أبيه

  ألبوين  ألم  ألب  ألبوين  ألم  ألب  ألبوين  ألم  ألب

  

 أعمام وأخوال ى علاإلرثأعمام وأخوال امليت نفسه يقدمون يف  أن ًذكرنا سابقا من ظة مامع مالح

  .أبويه

حبيث يسهل  ،تيعابسيف وضوح واستقامة وااإلرث يؤدي مهمة بيان مسائل   ًين مل أجد كتاباإو

ج كافة يمكنهم بذلك استخراف ، ممن ليس هلم حظ وافر يف العلم،للوكالء الذي هم يف خمتلف البلدان

 ال مل يؤمن من اخللط واالشتباهإ و،هذه الثغرة  والالزم سد،املسائل بسرعة وعدم التباس ما هي حمل االبتالء

  .وحرمان ذي احلق عطاء غري ذي احلقإو

يف   مجع مسائله إىل حيتاجًأيضا بل القضاء ،اإلرثبًليس خاصا  ذكرناه مان إ نقول أن ومن اجلدير

   ، واضحةحبيث تكون ،رسالة مستقلة



ال فماذا يعمل الوكيل يف خمتلف القضايا اليت إو ،خرىوهكذا بعض الكتب الفقهية األ ،ومستوعبة

ًمل يؤت حظا وافرا إذا ،طول عمره ليهإترفع    .من االجتهاد ً

يبعد  بل ال ،قرب كما هو األ، من يقول جبواز قضاء غري ا�تهد املطلق إىلهو بالنسبةإمنا ذكرناه  وما

  ً.أيضا كما اختاره بعض الفقهاء ، يف فصل اخلصوماتالتقليد

يدونوا مثل هذه الكتب  أن مجاعة من أهل الفضل واالجتهاد ، املراجع العظامءبعض الفقها ولو أمر

وتنشر بكميات  يؤمر لتطبع ،وبعد تصحيح الفقيه هلا وتطبيقها لنظره ،القضاء وغريمهاو اإلرثاخلاصة بـ

  .واهللا املوفق املعني ، واملسلمنيسالمذلك أفضل خدمة لإل كان يف ، يف البالد كافية

   املقدسة كربالء

  حممد 



  

اتىالمحتو





  

  فصل

  زواجاأل إرث أحكاميف 

٧٢- ٧  

  ٩........................................................التوارث يف املعتدة

  ١١......................................................لو رجعت املختلعة

  ١٤......................................... للزوجة الربع أوالثمن:١مسألة 

  ١٧........................................... لو اشتبهت املطلقة:٢ مسألة

  ٢٠ .........................  بلغ إذا  إجازتهى توقف زواج الطفل عل:٣ مسألة

  ٢٤..................................................  نيريلو مات أحد الصغ

  ٢٦..................................................  نيريصور زواج الصغ

  ٣٢..................................  الزوجة ال ترث من العقار: ٤ مسألة

  ٣٤..........................................  الزوجة إرث ات عدميروا

  ٣٧...........................................   البناءنيال ترث من ع

  ٣٩..........................................................   العقارمعىن

  ٤١...............................................ًالزوجة مطلقا حترم



  ٤٤.........................................................أراضي األ�ار

  ٤٦....................................................ك يف األمالةاياملها

  ٥٠........................................................نيختالف املقوما

  ٥٤.......................................... األرضىت سوين للمكيلو مل 

  ٥٦.........................................................نية يف العميالق

  ٦٢........................................ةك جمموع الرتىفن علكن واليالد

  ٦٥...........................................هاريلو اجتمعت ذات الولد وغ

  ٦٨....................................دخليض ومل يمات املر إذ :٥ مسألة

  ٧١...............................................دوام أو املتعةلعلم بايلو مل 

  

  فصل

  اث بالوالءرييف امل

٢٩٣-٧٣  

  ٧٥....................................................رةيوالء ضمان اجلر

  ٧٨..............................................رة واحدةي جبرنيضمان اثن

  ٨٢................................... املضمون عنهأوالدضمان اجلناة من 

  ٨٤............................افر واملسلمك النيرة بي ضمان اجلر:١ مسألة

  ٨٧..............................................رةيار يف ضمان اجلرياخل

  ٩٠.................................. الورثة إىللضمان اىتعدي ال :٢ مسألة

  ٩٥...............................ًن ضامناكىمل  إذ اث لإلمامري امل:٣ مسألة

  ٩٩.......................................................ت املالي لباإلرث



  ١٠١..................................................اإلرثد يف يقول املف

  ١٠٤............................................ولد املالعنة إرث :٤ مسألة

  ١٠٧.............................................رث ولد املالعنةيال األب 

  ١٠٩..........................................بأنه من الزنااألم  اعرتفت اإذ

  ١١١.............................................. أخوالهرثيولد املالعنة 

  ١١٣............................................بعد اللعاناألب إذا اعرتف 

  ١١٥...............................................ب الالعنىذكلو قامت بت

  ١١٧.......................................ني أحد التوأمىنفي ال :٥ مسألة

  ١١٩............................................هي ولد الزنا وأبونيالنسب ب

  ١٢٣.......................................................ةيالزاناألم إرث 

  ١٢٥........................................ولد الزنا أم ال أنه  يفكلو ش

  ١٢٨......................................بىالقر إرث ن التربي م:٦ مسألة

  ١٣٢...............................................ىاث اخلنثري م:٧ مسألة

  ١٣٥.................................................... بالبولى اخلنثنيعي

  ١٣٩....................................................ًعايإذا بال منهما مج

  ١٤١..........................................................ىأقسام اخلنث

  ١٤٣........................................................لك مشىال خنث

  ١٤٥................................................ىاخلنث إرث األقوال يف

  ١٤٧...............................ً زوجا أو زوجةىخلنثان اك لو :٨ مسألة

  ١٥١.........................................قول العالمة يف طرق املعرفة

  ١٥٥......................س له ما للرجال وما للنساءي يف من ل:٩ مسألة

  ١٥٧......................................................فروع القرعة



  ١٦٢........................واحد  حقوى من له رأسان وبدنان عل:١٠ مسألة

  ١٦٦................................................. حقوى علنيثنا أحكام

  ١٧١.............................................لو توضأ أحدمها أو أحدث

  ١٧٥................................................هري وبدن غإنسانرأس 

  ١٧٧............................................ثناناتعارف  إذا :١١ مسألة

  ١٨١.............................................ىاث الغرقريم: ١٢ مسألة

  ١٨٣..................................................... تابع للواقعاإلرث

  ١٨٧............................................توارثان بشرطي :١٣ ةمسأل

  ١٩١..................................................لو احرتق املتوارثان

  ١٩٤........................................................قدم األضعف يال

  ٢٠٠....................................افر مبا التزم بهكلزام الإ :١٤ مسألة

  ٢٠٣......................................................اث ا�وسيريم

  ٢٠٥............................................األسباب ونسابرثهم باألإ

  ٢٠٨........................................................لو تعدد زوجها

  ٢١١...............................رث بالسبب الفاسدي املسلم ال :١٥ مسألة

  ٢١٥.................................................احلق إرث :١٦ مسألة

  ٢١٨...........................................................اريإرث اخل

  ٢٢٠............................................اريتلزم الفائدة لوارث اخل ال

  ٢٢٤..................................................اري اخلكإذ باع املال

  ٢٢٧.........................................................العقد الفضويل

  ٢٢٨.......................................................إرث حق اإلقالة

  ٢٣٠.......................................................عياملبحق حبس 



  ٢٣١......................................................احلقوق املستجدة

  ٢٣٣..................................................ني والتأمريحق التحج

  ٢٣٥....................................................حق مطالبة الوصي

  ٢٣٧...........................................................حق اإلرفاق

  ٢٣٩.........................................................حق القصاص

  ٢٤١....................................................ىحق مطالبة الدعو

  ٢٤٣......................................................حق إخراج الثلث

  ٢٤٤.....................................................ةيحق النذر والتول

  ٢٤٦......................................الدار ملن من األموات: ١٧ مسألة

  ٢٤٩...............................................التنزل وحدوث التضخم

  ٢٥٠...............................................ني العروس إىلىهديما 

  ٢٥٣..................................................شتغلونيل كان الكلو 

  ٢٥٦......................................ة حساب الفرائضىيفيك :١٨ مسألة

  ٢٥٩..........................................................أقسام الفرض

  ٢٦٢........................................السهام ضة بقدري الفر:١٩ مسألة

  ٢٦٣...........................................................األولالنوع 

  ٢٦٥...........................................................النوع الثاين

  ٢٦٧...........................................................النوع الثالث

  ٢٧٠....................................ضة قاصرةيانت الفرك  لو:٢٠ مسألة

  ٢٧٢...................................ضة زائدةيانت الفرك لو :٢١مسألة 

  ٢٧٥............................................ةربع النسب األ:٢٢مسألة 

  ٢٧٩................................................ املناسخات:٢٣مسألة 



  ٢٨٥...........................................ة املتناسبةربعاأل: ٢٤مسألة 

  ٢٨٨.........................................................األولق يالطر

  ٢٩١.................................................ق الثاين والثالثيالطر

  ٢٩٢.........................................................ق الرابعيالطر

  

  

  سالم يف اإلاإلرث

٣٣٤-٢٩٥  

  ٢٩٧.........................................................:ىلالطبقة األو

  ٢٩٧..................................................................األب

  ٢٩٨...................................................................األم

  ٢٩٩............................................................واألماألب 

٣٠٠.........................................................داألوالواألب 

  ٣٠١...........................................................داألوالواألم 

  ٣٠٢.......................................................داألوالأب وأم و

  ٣٠٣......................................................الزوج أو الزوجة

  ٣٠٥.........................................................:ةيالطبقة الثان

  ٣٠٥................................................................خوةاإل

  ٣٠٦...............................................ني ألبوإخوة ألب وإخوة

  ٣٠٦................................................ني ألبوإخوة ألم وإخوة

  ٣٠٦................................................... ألمإخوة ألب وإخوة

  ٣٠٧........................................ من قسم واحدإخوة مع الزوج

  ٣٠٨....................................أكثر أو ني من قسمإخوةالزوج مع 



  ٣١٠...................................أكثر أو ني من قسمإخوةالزوجة مع 

  ٣١٠........................................ من قسم واحدإخوةالزوجة مع 

  ٣١١...........................................................خوة اإلأوالد

  ٣١٢................................................................جداداأل

  ٣١٤......................................................نىاألجداد املنفرد

  ٣١٥................................................خوةمسائل األجداد واإل

  ٣١٦.......................................................خوةاألجداد واإل

  ٣١٩ .. .....ًمعا خوةأو مع األجداد واإل،  فقطخوةأو مع اإل، الزوج أو الزوجة مع األجداد فقط

  ٣٢٣..........................................................الطبقة الثالثة

  ٣٢٣..............................................األخوال ومسائل األعمام

  ٣٢٤......................................................عماتال واألعمام

  ٣٢٦....................................................اخلاالت واألخوال

  ٣٢٨....................................................األخوال واألعمال

  ٣٣٠....................................... األخوالأوالد واألعمام أوالد

  ٣٣٣..........................................................دوائر لإلرث

  ٣٣٥.............................................................اتياحملتو

  




