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 االهداء
إن كان الناس يتقربون إىل االكابر بتقدمي جمهودا�م فليس لنـا أن نتقـرب إىل أحـد سـوى سـيد� ومـوال� إمـام 

فإليك � حافظ الشريعة �لطافك اخلفيـة، وإليـك � . فرجهعجل هللا تعاىل ) االمام املنتظر(زماننا وحجة عصر� 
صــاحب االمــر و�مــوس احلقيقــة أقــدم جمهــودي املتواضــع يف ســبيل إعــالء كلمــة الــدين وشــريعة جــدك املصــطفى 
وبقيــــة آ�ر آ�ئــــك االجنبــــني، دينــــا قيمــــا ال عــــوج فيــــه وال امتــــا ورجــــائي القبــــول والشــــفاعة يف يــــوم الترجــــى إال 

 بيتشفاعتكم أهل ال
 عبدك الراجي
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كان املـي وطيـدا �لفـوز فيمـا اقـدمت عليـه مـن مشـروع يف سـبيل اهلـدف ) عند الصباح حيمد القوم السرى(
فاردت اخلدمة �ذا الصـدد الزبـل بعـض مشـاكل الدراسـة ) الفقه االسالمي الشامل(االقصى للدراسات الدينية 

االول مـــن هـــذا الكتــاب الضـــخم إىل االســـواق فرأيـــت  واالن وقــد حقـــق هللا عزوجـــل تلــك االمنيـــة �خـــراج اجلــزء
ه بكــل ولــع واشــتياق فلــه الشــكر علــى مــا انعــم واحلمــد  ا�الــت الطلبــة علــى اقتنــاء: النجــاح البــاهر نصــب عيــين

على ما وفق بيد أن االوضاع الراهنة، وما اكتسبته اال�م من مشاكل إجنـازات العمـل وفـق املـراد احـرجتين بعـض 
 .الشي

ة بتلك الصورة املنقحة املزدانة �شكال توضيحية، ويف اسلوب شيق كلفتين فـوق مـا كنـت اتصـوره فإن الطبع
ؤازر أو مسـاعد فرأيـت نفسـي بـني امـرين الـرتك : من حساب وارقام مما جعلتين ائن حتـت عبئـه الثقيـل، وال مـن مـ

فــاخرتت الطريــق الثــاين حــىت يقضــي الــه امــرا كــان مفعــوال، أو االقــدام ا�هــد مهمــا كلــف االمــر مــن صــعو�ت 
ت صــعو�ته يف ســبيل الــدين، واالشــادة بشــريعة  ) أئمــة اهلــدى املعصــومني(، وإحيــاء آ�ر )ســيد املرســلني(واحتملــ

يعـزم قـوي، ) �جلـزء الثـامن) (اجلـزء السـابع(صلوات هللا وسالمه عليـه وعلـيهم امجعـني فاتبعـت بعـون هللا عزوجـل 
ه وتعـــاىل توســـلي إىل صـــاحب الشـــريعة الغـــراء واهـــل بيتـــه االطهـــار ونفـــس آمنـــة وكـــل اعتمـــادي علـــى هللا ســـبحان

عليـه الصـالة ) امـري املـؤمنني(عليهم صـلوات امللـك العـالم وال سـيما وحنـن يف جـوار سـيد� الكـرمي مـوىل الكـونني 
 .والسالم فبك � موالي استشفع إىل ريب ليسهل لنا العقبات ويؤمن علينا التبعات إنه ويل ذلك والقادر عليه

 السيد دمحم كالنرت
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 كتاب املرياث

استحقاق : " )٥(وهو على االول. )٤(، أو من املوروث)٣(و�ؤه منقلبة عن واو. )٢(من االرث )١(مفعال -: وهو
 .)٦("أو سبب شيئا �الصالة . انسان مبوت آخر بنسب

___________________________________ 
 .ميعاد وزان: يعين ان امليم وااللف زائد�ن) ١(
ذي هـو مصـدر وهـو " االرث " ان يكـون مبعـىن " املـرياث " أي حيتمـل يف ) ٢( : فــاملرياث. الن االصـل ورث وراثـة) ٣" (اســم معـىن " الــ

 .ميعاد وميقات وميزان: مثلها يف. قلبت الواو �ء لكسرة ما قبلها. اصله موراث
الـذي هـو اسـم مفعـول واملـراد بـه املـال املـوروث فيكـون " املـوروث " مـن �ن يكون مأخوذا " املرياث " هذا احتمال �ن يف اشتقاق ) ٤(
 .وخيتلف تعريف املرياث حسب اختالف االشتقاقني كما يذكر الشارح نفسه) اسم عني(
 .إستحقاق: اسم معىن ولذلك يفسره �ملصدر وهو قوله: مأخوذا من االرث ليكون مصدرا" املرياث " وهو كون ) ٥(

 .اخل. 
ان االول يطلق على املعاين غري امللموسة كالقتل والضرب، : الفرق بني اسم املعىن واسم العني: عريف للمرياث مبعناه املصدريهذا ت) ٦(

اسـتحقاق انسـان مبـوت : " والتعريـف يشـتمل علـى نبـود. والثاين يطلق علـى االعيـان اخلارجيـة كالشـجر واحلجـر واحليـوان. والقيام والقعود
 ..آخر

واملقصـود مـن . الـوارث": انسـان " فاملقصود من . حيث إن استحقاق الوارث لالرث إمنا يتحقق مبوت مورثه. واقع االرثهذا حتقيق ل" 
 .الورث": آخر " 
ب، أو ســبب "  ى لــه وإن كــان بعــد مــوت املوصــي كــالوارث إال أنــه لــو ال . هــذا القيــد الخــراج الوصــية". بنســ ث إن اســتحقاق املوصــ حيــ

خبالف الوارث فإنه يستحق االرث، لكونه ذا نسب كاالوالد، أو سبب كاالزواج، سواء رضـي امليـت بـذلك أم  الوصية مل يستحق شيئا،
 .ال
ف مبــوت . هــذا القيــد الخــراج الوقـف وحنــوه. أي �صــل التشـريع" شـيئا �الصــالة "  فــان املوقـوف علــيهم مــن الــبطن الثـاين يســتحقون الوقــ

أي �صـل التشـريع، الن اسـتحقاق املوقـوف علـيهم " �الصالة : " فأخرج ذلك بقوله. القيدالبطن االول، فيصدق عليهم التعريف لو ال 
 .طارئ بسبب وقف الواقف، خبالف الوارث فانه يستحقق الرتكة �صل التشريع
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 حبذف. )٢(إىل آخره. " ما يستحقه انسان: " )١(وعلى الثاين
___________________________________ 

 .وعلى هذا يكون الرتيف للعني املوروثة". املال املوروث " ليكون املراد به " املوروث " مأخوذا من " املرياث "  وهو كون) ١(
مبـوت آخـر ) هـو الـوارث(هـو املـال الـذي يسـتحقه انسـان : ان املرياث مبعناه االمسي: " وخالصة هذا التعريف. املال" ما "   واملراد ب) ٢(
 .�الصالةهو املورث بنسب، او سبب (

   



١٣ 

 .)٤(املفروض �لتفصيل: )٣(مطلقا، ان اريد �ا" الفرائض " من  )٢(وهو اعم. )١(الشي
___________________________________ 

ــان يف التعريـــف االول" شـــيئا " وهـــو ) ١( ين عنـــه، النـــه مبعـــىن الشـــئ هنـــا" مـــا " وذلـــك الن . الـــذي كـ اي املـــال . يف التعريـــف الثـــاين يغـــ
 .املوروث

ن لفــظ " املــرياث " اي لفــظ ) ٢( ــذي عنونــه املصــنف لكتــاب االرث اعــم مــ ذي عنونــه كثــري مــن الفقهــاء هلــذا الكتــاب " الفــرائض " ال الــ
مطلــق التــوارث املشــروع بــني املنتســبني، او املتســببني، ســواء كــان هــذا التــوارث مقــدرا " املــرياث " عمومــا مطلقــا، وذلــك الن املقصــود مــن 

. كالبنت الواحدة، والبنات، واالخت الواحدة، واالخوات، واالم، وحنو ذلك" �لفريضة : "  وهو املعرب عنهبقدر خمصوص يف كتاب هللا
ع شــركائه يف االرث وهــو املعــرب عنــه  ". �لقرابــة " ام غــري مقــدر، بــل كــان ارثــه جممــوع الرتكــة، او مــا بقــي مهمــا كــان، او مــا بلــغ ســهمه مــ

 ".املرياث " هذا ما يشمله لفظ . ن طرف االب، او االبوينكالولد، واالوالد، واالخ، واالخوة م
 .فيختص مبرياث من عني له يف كتاب هللا مقدر خمصوص فال يعم مرياث مطلق الورثة) الفرائض(أما لفظ 

 .اي �لفرائض) ٣(
ث املقـدرة ) ٤( تقـديرا �لتفصـيل كالسـدس أي تكون الفرائض أخص مطلقا من املرياث يف صورة كون املراد من الفرائض خصـوص املواريـ

فانه يرث الرتكة . فال تشمل املواريث اليت مل تقدر مبقدار خاص كمرياث الولد. وهلم جرا. لالم، والنصف للبنت الواحدة، والثمن للزوجة
 .ومل يقدر له مقدار معني كما عني للبنت والبنات. �مجعها، او ما بقي مهما كان، او ما بلغ سهمه مع بقية اخوته
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 .)٣(، ومن مث كان التعبري �ملرياث اوىل)٢(ما يعم االمجال كإرث أويل االرحام، فهو مبعناه )١(إن اريد �او 
___________________________________ 

كـن لـه فـان الولـد وان مل ي. املواريـث املقـدرة علـى االطـالق، سـواء كـان التقـدير تفصـيليا ام امجاليـا: كان املقصود مـن الفـرائض: يعىن) ١(
ف الن الشــارع اذا حكــم �ن للولــد مــا بلــغ ســهمه مــع اخوتــه . ولكــن ينتهــي إىل ذلــك ال حمالــة. وحنــو ذلــك. او ربــع. مقــدر شــرعي بنصــ

وهـذا التقـدير االمجـايل مطـوي يف . واذا كـانوا ثالثـة فحصـته ثلثهـا. فحصته عنـد ذلـك تكـون ربـع الرتكـة. حسب رؤسهم وكانوا اربعة مثال
فحكم �رثهم ومل يعـني مقـدار حصصـهم تفصـيال، لكنـه ينتهـي إىل التحيصـى حبصـص )واو�وا االرحام بعضهم او� ببعض(: قوله تعاىل
 .ال حمالة

" مرتادفـا مـع لفـظ " الفـرائض " فعنـد ذلـك يكـون لفـظ . التفصـيلية واالمجاليـة: يعىن اذا كانت الفرائض مقصودا �ا مطلق املقـدرات) ٢(
 .اي لفظ الفرائض يكون مبعىن لفظ املرياث). عناهفهو مب: (فقوله". املرياث 

الن املـرياث . كـان التعبـري بلفـظ املـرياث أوىل. احتمـال اخلصـوص، واحتمـال العمـوم: اي ومن جهة كون لفظ الفرائض ذا احتمـالني) ٣(
ــق متامــا علــى عنـــوان كتــاب االرث ــى تقــدير، وال ينطبـــق عليــه علــى تقــدي. منطب ومـــن . ر، بـــل يكــون أخــصأمــا الفــرائض فينطبـــق عليــه عل

 .املستحسن يف عناوين االحباث اختيار ألفاظ منطبقة عليها متاما
 .٧٥االنفال اآلية 
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 :)وفيه فصول(

 )يف املوجبات - الفصل االول (
 *منه) )١(وللموانع(لالرث ) يف املوجبات(البحث ) الفصل االول(

___________________________________ 
: واملـانع. أو سـبب كالزوجيـة. العلة املقتضية الرث الوارث من نسب كالوالدة: املوجب: موجبات وموانع وحواجباعلم أن لالرث ) ١(

ما : واحلاجب. فال يرثه. فا�ما مينعان منم �ثري اقتضاء سبب الوراثة أي النسب. أو قتله أ�ه. ما يبطل �ثري مقتضي الوراثة ككفر الولد
ان الثـاين صـفة يف نفـس : فيكون الفرق بني احلجـب واملنـع. أو أشخاص آخرين. بسبب وجود شخص. سايبطل الوراثة يف بعضها أو رأ
ب فلحيلولــة اآلخــرين. الــوارث كالقتــل والكفــر كأهــل كــل مرتبــة حيجبــون أهــل املرتبــة التاليــة وكــاخوة امليــت حيجبــون االم عــن . وأمــا احلجــ
ث إىل الســدس يت جــاءكــان بــود� التفصــيل واالستقصــاء يف مج. الثلــ ع نقــاش وجــدل يف العصــر االخــري  يــع املواضــيع االســالمية الــ ت موضــ

ث عنــد مواضــيع شــىت مــن هــذا الكتــاب) ولكــن مــا ال يــدرك جلــه ال يــرتك كلــه( وكــان . ولــذلك جيــد� القــارئ الكــرمي قــد أســهبنا يف احلبــ
  .ذا التعبري وذلكموضوع االرث االسالمي من أحد تلك املواضيع اهلامة وذلك عذر� يف التطويل ان صح ه
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اســتحقاق كــل : مــن القواعــد االســالمية الفطريــة: االرث ظــاهرة اجتماعيــة طبيعيــة كــل امــرء مبــا كســب رهــني
ؤمن حمـــرتم. انســـان نتيحـــة أعمالـــه الـــيت قـــام �ـــا غـــري ان االســـالم إشـــرتاط يف . ولكـــل امـــرء مـــا كســـب. عمـــل املـــ

فكـل . وق اآلخرين، وال يسـتلزم هتـك حرمـات هللاال يضيع فيه حق: انتخاب طرق اكتساب املال ما كان جائزا
مـا مل يـؤد إىل االحتكـار املضـيق . أحد ميلك مكاسبه ملكا شخصـيا شـريطة حليـة الطريـق الـذي سـلكه لكسـبها

ن االحتكــار الضــار طــرق مهــدها االســالم ووضــح مناهجهــا، لــيس هنــا حمــل . علــى النظــام الســائد وللــتخلص عــ
�لكسـب، أو �حـدى الطـرق . أمواال هـو اجتهـد يف حتصـيلها اجتهـادا حـالالان الفرد ميلك : واخلالصة. ذكرها

 .الشرعية كاالرث، واهلبة وغريمها
* * * 
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 :الولد بعض أبيه
مل ميـت مـن خلـف : (ولـذلك ورد احلـديث. ال شك ان الولد امتداد حليـاة والـده، وبقـاء لوجـوده، عـرب الزمـان

كمـا . ه مبا يقوم به من جالئـل اعمـال صـاحلة كـان والـده قائمـا �ـاإذ ميكن للولد احياء اسم والد). ولدا صاحلا
 .ميكنه اماتة ذكره واعفاء امسه رأسا �ختاذه منهجا يعاكس سري والده
ولـذلك أيضـا حيـاول اآل�ء الـتحفظ علـى . وعلى اية حالة فالولـد امتـداد حليـاة الوالـد علـى طـول خـط الزمـان

فـان الولــد بعـض أبيــه، بـل كلــه  . الوالــد كمـا حيبــه لنفسـه كــذلك حيبـه لولــدهفاملـال الــذي يكتسـبه . أمـواهلم لالبنــاء
ووجـدتك بعضـي، بـل : (كما قال أمري املؤمنني عليه الصالة والسالم يف وصية البنـه االمـام ا�تـىب احلسـن 

يعنيـين مـن أمـر  فعناين من أمرك ما. وكأن املوت لو أ�ك أ�ين. وجدتك كلي حىت كأن شيئا لو أصابك أصابين
 ).٤٢ص  ٣طبعة مصر اجلزء : �ج البالغة). (نفسي

وكــان التعصــيب الــذي . موافقــا ملــا عليــه الفطــرة البشــرية عامــة) بقــاء املــال يف الذريــة: (اذن كــان قــانون الوراثــة
 يقول به بعض املذاهب االسالمية خمالفا للطبيعة البشرية

 :طبقات االرث الطبيعية
آل�ء: متبـــني مـــن الفصـــل املتقـــد لكـــن االبـــوين يشـــاركان . أن االصـــل يف الوراثـــة هـــم االوالد، ال�ـــم امتـــداد لـــ

 .االوالد يف الوراثة ملكان حقهما العظيم، وال�ما �لنسبة إىل ولدمها امليت كالكل إىل البعض
ت الطبقــة االوىل): الطبقــة االوىل( ــ ــذلك كان يــرث  مقــدمني علــى غــريهم يف االرث وال) االوالد واالبــوان: (ول

وأمــــا غــــري االماميــــة االنثــــى عشــــرية فيورثــــون . مـــن ســــواهم مــــع وجــــود واحــــد مــــن هــــؤالء علــــى مــــذهب االماميــــة
ت(إنــه خــالف الفطــرة، وخــالف دســتور االســالم املســتقى مــن فقــه : �لتعصــيب الــذي ســبق ان قلنــا ) أهــل البيــ
 .الذين هم أدرى مبا يف البيت

ـــت رمحـــا إذا فقـــدت  ال شـــك ان. االخـــوة واالجـــداد): الطبقـــة الثانيـــة( االخـــوة وكـــذا االجـــداد أقـــرب إىل املي
إذ االخ مع أخيه بعضـان مـن . )وا�وا االرحام بعضهم أو� ببعض � كتاب اهللا(: الطبقة االوىل لقوله تعاىل

ت . أمــا العــم فينتهــي يف التبعــيض إىل اجلــد فهــو أبعــد. أبيهمــا ــ ت مــن العــم، الن املي ــ وكــذلك اجلــد أقــرب إىل املي
 .واالب بعض اجلد وبعض البعض بعض بقياس املساواة فامليت بعض اجلد ال حمالة بعض االب،

ولـذلك كـان . فهم أقرب إىل امليـت ممـن عـداهم إذا مل يكـن جـد، أو أخ. االعمام واالخوال): الطبقة الثالثة(
لطبيعـة الـيت التوزيع االسالمي الطبقي يف االرث من أحسن الفروض، ومن أوجـه التقسـيم، لكونـه وفقـا للفطـرة وا

: بقـــي الكـــالم حـــول التبعـــيض بـــني الـــذكر واالنثـــى الـــذي يقـــول بـــه االســـالم يف قولـــه تعـــاىل. خلقهـــا هللا احلكـــيم
وذلـك . هـذا أيضـا موافـق للفطـرة ولسـنة االجتمـاع بـال حتويـو قيـد شـعرة: فنقـول. )��كر مثل حظ االن�ي�(

  .للتفصيل اآليت
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فـان . تقضي بتوزيع الثروة بني الناس حسب احلاجة الواقعة) العدالة(اذا كان قانون ). املعونة حسب املؤنة( 
ــذلك كــان قــانون االســالم يف توزيــع االرث بــني الرجــال . مقيــاس احلاجــة هــي التكــاليف املنوطــة مبــن يتحملهــا ول

واذا الحظنــا ا�تمــع ). لكــل حســب حاجتــه: (والنســاء اثــال� هــو اعــدل قــانون وصــلت اليــه البشــرية اليــوم وهــو
فـاذا ). لكـل امـرء مـا كسـب: (نساين فجميع الثروات املوجودة ختص اصـحا�ا املوجـودين فعـال حسـب قـانوناال

 .انقرضت طبقة ترثها طبقة �لية تلك الثروات
وعلــى . فتمـنح النســاء ثلـث تلـك الثــروات وتعطـى للرجــال ثلثاهـا. فالطبقـة التاليـة مؤلفــة مـن الــذكور واال�ث

ــذان للرجــال . اء يكــون الثلــث املــوروث للنســاء خاصــا �نفســهناثــر حتمــل الرجــال نفقــات النســ وامــا الثلثــان الل
 .خذ لذلك مثاال. ويف مال الرجال شريكة. فهى مباهلا مستقلة. فينفقان على الرجال والنساء مجيعا

ومتلـك هـذه . والبنـت ايضـا متزوجـة. واالبن متـزوج). بنت(و ) ابن(و ) والدة(و ) والد(عائلة متكونة من " 
تعـــيش أفـــراد العائلـــة علـــى هـــذا النتـــاج طـــول ا�م . يكـــون حمصـــوهلا املعـــدل شـــهر� مخســـني دينـــارا) ضـــيعة(العائلـــة 
ــت تعــيش علــى نفقــة . الولــد يتكلــف إعاشــة نفســه وزوجتــه ووالدتــه. فيمــوت االب، فمــاذا حيــدث؟. الســنة والبن
ني الورثـة؟ فـاذا ورث الولـد ضـعف فحينئذ ماذا حيكم قانون العدل واالنصاف يف تقسـيم تلـك الضـيعة بـ. زوجها

  ! ".وهل فيه جور وحيف؟ . ارث البنت فهل هذا ظلم
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فقانون االرث ابقاء للمنتفعني مبالية علـى مـا كـانوا عليـه، او مـنح اشـخاص مـاال مـن ذوى قـرابتهم ممـن كـانوا 
ل جيـــب فهـــو علـــى اي حـــال تقســـيم مـــال معـــني بـــني اشـــخاص معينـــني، فهـــ. حمـــرومني حينمـــا كـــان املـــورث حيـــا

مالحظة أحوال من يقسم عليهم ووظائفهم الشخصية واالجتماعيـة ولـو كانـت حبسـب النـوع املتـداول ام تعطـى 
االموال اليهم من غري ما مراعاة ومن دون ما حلـاظ؟؟ واملثـال املـذكور فـوق وغـريه مـن أمثلـة جيـد هلـا نظـائر كثـرية 

ق القانون االسالمى ويزن غريه من سائر القـوانني غـري مث يطب. من قاس حميطه وجمتمعه مبقياس االمعان واالعتبار
ولكـن ال يتطلـب مـن املـرأة إنفـاق شـئ مـن ماهلـا علـى . فاالسالم جيعل لكل مـن الرجـل واملـرأة حظـا. االسالمية
ري نفســها وجيعــل الرجــل مكلفــا �نفــاق جــزء كبــري مــن مالــه علــى النســاء، فــأين الظلــم الــذي يزعمــه مــدعي . غــ

�خــذ املــرأة ثلــث الثــروة . ات فارغــة جوفــاء ال عواطــف، وال ادعــاء. ؟ فاملســألة مســألة حســاباملســاواة املطللقــة
و�خـــذ الرجــل ثلثـــي الثـــروة لينفقهمـــا علــى نفســـه وعلـــى زوجتـــه وهــي امـــرأة مث علـــى أســـرته . لتنفقــه علـــى نفســـها

ل اكثـر نصـيبا مبنطـق فايهمـا الـذكر واالنثـى يصـيب مـن املـا. واوالده ومن جتب عليه نفقـتهم وفـيهم اال�ث طبعـا
ــذي جييبــه الواقــع أن املــرأة جبنســها اصــابت مــن الثــروة اكثــر ممــا اصــابه : (احلســاب واالرقــام؟ اجلــواب الصــحيح ال

 .فقانون االسالم هو القانون الوحيد العادل الصاحل لواقع احلياة واالجتماع). الرجل جبنسه
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االتصال �لـوالدة �نتهـاء احـدمها إىل : هو) سب، فالن)١(النسب والسبب: (اي يثبته شيئان) يوجب االرث(
 اآلخر، كاالب

___________________________________ 
واجلدول اآليت متكفل لتفصيل املوجب . ان السبب هنا أخص من املوجب اصطالحا فهو املوجب الذي ال يكون نسبا: فقد ظهر) ١(

 :وأقسامه
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ـــث وهـــو ثـــالث . )٣(علـــى الوجـــه الشـــرعي )٢(صـــدق اســـم النســـب عرفـــامـــع . )١(واالبـــن، أو �نتهائهمـــا إىل �ل
 .من املوانع )٥(، ال يرث احد من املرتبة التالية مع وجود واحد من املرتبة السابقة، خال)٤(مراتب

___________________________________ 
رحم أم واحدة، وكذا ابن العم مع عمـه، أو ابـن  كاالخوة، واالعمام واالخوال، فان االخ ينتهي مع أخيه إىل صلب والد واحد، أو) ١(

 .االخت مع خاله ينتهيان إىل صلب واحد، أو رحم واحد
وذلك �ن يكون الصلب، أو الرحم املنتهى اليه قريبا، فلو كا� ينتهيان إىل صلب بعيد فال نسب بينهما كفردين من عشرية واحـدة ) ٢(

فـا�م مجيعـا ينتهـون إىل صـلب هاشـم ). كثـرهم هللا(ومثاله يف هذا الزمان بنو هاشم . ثالينتهي نسبهما إىل رأس العشرية قبل ألف سنة م
 .ما مل يكن بينهما نسب قريب كاالخوة، والعمومة، واخلؤلة القريبة. بن عبد مناف، ومع ذلك ال حيكم �لنسب بينهم مجيعا

كانـت الـوالدة عـن ز�ء فإ�ـا ال توجـب نسـبا، لنفـي الولـد عـن فلـو  . أي ال بد من أن يكون االنتسـاب شـرعيا. هذا قيد يف التعريف) ٣(
 ".وللعاهر احلجر " الزاين شرعا، 

 .وهي الطبقات الثالث اليت أشر� اليها يف اجلدول. أي مراتب االرث ثالثة) ٤(
ســبب وجــود واحــد يف ، أي ان أصــحاب الطبقــة الثانيــة إمنــا مينعــون مــن االرث ب"مــع وجــود واجــد : " يف قولــه" واحــد "   وصــف ل) ٥(

فلو كـان كـذلك مل ميـنعهم عـن االرث، . الطبقة االوىل إذا كان ذلك الواحد خاليا من موانع االرث �ن ال يكون قاتال أ�ه مثال، أو كافرا
 .بل يرثون هم وال يرث هو
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 .وإن نزلوا) واالوالد( )٢(دون آ�ئهم) اآل�ء: ()١(فاالوىل
مـا : واملـراد �ـم) واالجـداد( )٥(لالبوين، أو أحـدمها )٤(ما يشمل االخوات: راد �موامل) االخوة: ()٣(الثانية) مث(

لعـــدم  )٧(وأفـــردهم عـــن االخـــوة. ذكـــورا وإ��) فنـــازال(واالخـــوات ) وأوالد االخـــوة. فصـــاعدا( )٦(يشـــمل اجلـــدات
 .)٩(واالوالدخبالف االجداد . وإن نزلوا وحنوه: )٨(اطالق اسم االخوة عليهم فال يدخلون ولو قيل

 لالبوين، أو أحدمها) االعمام واالخوال: ()١٠(الثالثة) مث(
___________________________________ 

 .وهي الطبقة االوىل. أي املرتبة االوىل) ١(
 .االجداد فا�م من الطبقة الثانية: واملقصود. أي دون آ�ء اآل�ء) ٢(
 .الثانيةوهي الطبقة . أي املرتبة الثانية) ٣(
 .فاللفظ تغليب للمذكر) ٤(
 .أي االخوة من جانب االب فقط، أو من جانب االم فقط) ٥(
 .تغليبا أيضا) ٦(
ين أن املصــنف أدرج أوالد االوالد يف ) ٧( أمــا أوالد االخــوة فــذكرهم عليحــدة ". االجــداد " وكــذا أدرج آ�ء االجــداد يف ". االوالد " يعــ

وكذا . وذلك الن لفظ االوالد يشمل أوالد االوالد فنازال �طالق واحد، ال�م أوالد أيضا. رجهم يف االخوةوأوالد االخوة، ومل يد: بقوله
فمسـت احلاجـة إىل ذكـرهم . أمـا أوالد االخـوة فليسـوا �خـوة كـي يشـملهم اللفـظ. آ�ء االجداد داخلون يف االجـداد، ال�ـم أجـداد أيضـا

 .عليحدة
 .هنا وصلية) لو) (٨(
 .والثاين يشمل أوالد االوالد. ول يشمل آ�ء االجدادفان اال) ٩(
 .أي الطبقة الثالثة) ١٠(
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 .فنازال ذكورا وإ��) وأوالدهم(وإن علوا كأعمام االب واالم، وأعمام االجداد 
من اجلانبني مـع دوام العقـد، أو شـرط ) أربعة الزوجية( )١(ومجلته. هو االتصال �لزوجية، أو الوالء) والسبب(
 والء) و( )٤()ضمان اجلريرة(والء ) و( )٣()االعتاق(والء ) و( )٢(رث على اخلالفاال

___________________________________ 
 .أي جمموع االسباب املوجبة لالرث) ١(
انبني ولكـن اشـرتطا التـوارث مـن اجلـ. أن الزوجية ليست توجب االرث على االطالق، بل ان كانت عن دوام، أو كانت متعـة: يعين) ٢(

علـى أن هنـاك خالفـا بـني . أمـا مـع عدمـه فـال تـوارث بينهمـا. ففـي صـورة الزوجيـة املوقتـة ال بـد يف التـوارث مـن االشـرتاط. أو مـن أحـدمها
زء : واختــار هــو. يف كتــاب النكــاح الفقهــاء يف مشــروعية شــرط التــوارث يف زواج املتعــة ذكــره الشــارح  عــدم التــوارث مطلقــا راجــع اجلــ

 .٢٩٩ ٢٩٦من طبعتنا احلديثة ص  اخلامس
ى عبــده بســبب عتقــه لــه: والء االعتــاق) ٣( ق �لكســر علــ ــق وارث . عبــارة عــن واليــة حتصــل للمــوىل املعتــ بشــرط أن ال يكــون للعبــد املعت

 .فعند ذلك يرثه املوىل. سواه
عاقــدتك : (يقـول املضـمون: ه العبـارةهـو عبـارة عـن واليــة حتصـل بـني شخصـني بسـبب عقـد يتوافقــان عليـه �ـذ: والء ضـمان اجلريـرة) ٤(

وإذا كـان الضـمان . ويشـرتط يف املضـمون أن ال يكـون لـه وارث نسـيب. فيقبـل الضـامن) على ان تنصرين وتدفع عين، وتعقـل عـين، وتـرثين
 .من الطرفني فيشرتط عدم الوارث النسيب فيهما

    



٢٥ 

، ويقدم على ضـمان )٢(عتاق ال جيامع النسبوالزوجية من هذه االسباب جتامع مجيع الوراث، واال). )١(االمامة(
ــى والء االمامــة فهــذه اصــول موجبــات االرث )٤(، املقــدم)٣(اجلريــرة  )٦(وأمــا املوانــع فكثــرية قــد ســبق بعضــها. )٥(عل

 )٩(، وقد مجعها املصنف يف الدروس إىل عشرين)٨(، وغريه)٧(ويذكر هنا بعضها يف تضاعيف الكتاب
___________________________________ 

 .فهو وارث من ال وارث له عبارة عن الوالية الثابتة لالمام املعصوم : والء االمامة) ١(
 .يعىن لو كان هناك مناسب وارث فال تصل النوبة إىل والية االعتاق) ٢(
 .يعىن أن والية االعتاق مقدم على والية ضمان اجلريرة فال إرث للثاين مع وجود االول) ٣(
 .اي ضمان اجلريرة فإنه مقدم على والء االمامة، الن الثاين وارث من ال وارث له) ٤(
 .وتفريقا بني اقسام املوجب. توضيحا ٢١وقد درجناها يف اجلدول املرسوم ص ) ٥(
 .كالز� والدين املستغرق للرتكة) ٦(
ىن كتـــاب االرث) ٧( وهـــو العلـــم . � مباحـــث االرث اســـتطرادا و�ملناســـبةفيـــذكر بعـــض املوانـــع خارجـــا عـــن الســـتة املـــذكورة هنـــا يف ثنـــا. يعـــ

 .وحنو ذلك. �قرتان موت املتوارثني وبعد الدرجة مع وجود االقرب
 .كالتربأ عند السلطان من جريرة االبن ومرياثه مثال. اي وغري كتاب االرث) ٨(
 .الرق ١: خالصة ما ذكره يف الدروس) ٩(
 .الكفر ٢
 .القتل ٣
 .اللعان ٤
 .الز� ٥
 .التربأ عند السلطان من جريرة االبن ومرياثه ٦
 .الشك يف النسب ٧
 .الغيبة املنقطعة ٨
 .الدين املستغرق ٩
 .العلم �قرتان موت املتوارثني ١٠
 .احلمل ما مل ينفصل حيا ١١
 .بعد الدرجة مع وجود اقرب ١٢
 .عقد املريض على امرأة ما مل �ذن الورثة ١٣
 .ال تعلم حياتهالطفل يقع من غري استهالل و  ١٤
 .اشتباه الوارث العبد ١٥
 .املنع بقدر احلبوة ١٦
 .املنع مبقدار الكفن ١٧
 .املنع بقدر الوصية فيما دون الثلث ١٨
 .كون العني موقوفة  ١٩
 .كون العبد جانيا فال يرثه الورثة لو اسرتقه ا�ين عليه، او وليه  ٢٠

    



٢٦ 

معــه االســالم  )٢(جبميــع اصــنافه، وإن انتحــل) الكفــر(للمســلم ) ومينــع االرث(الكفــر : احــدها: )١(وذكــر هنــا ســتة
 واملسلم يرث( )٤(وان مل يكن مؤمنا) املسلم( )٣(حربيا ام ذميا ام خارجيا ام �صيبا ام غاليا) فال يرث الكافر(

___________________________________ 
 ).الغيبة املنقطعة( ٦). ملاحل( ٥). اللعان( ٤). الرقية( ٣). القتل( ٢). الكفر( ١: وهي) ١(
يزعمون . كفرق اخلوارج، والنواصب، والغالة. ولكنه يدعي االسالم. فهو كافر. وان كان منتحال لالسالم ومدعيا له مع كونه كافرا) ٢(

 .االسالم وهم كفار
هـو الكتـايب الـداخل يف ذمـة االسـالم، أمـا الـذمي ف. فهـو حـريب، أو كـان كتابيـا ومل يـدخل يف ذمـة االسـالم. الكافر اذا مل يكن كتابيا) ٣(

. عليه الصالة والسـالم) امري املؤمنني(اخلارج على امام زمانه مبا يوجب قتله كأهل النهروان خرجوا على : واخلارجي. والتزم بشرائط الذمة
ال بشـأن االئمـة فـزعم فـيهم مـن غـا: والغـايل. وجـاهر بسـبهم وشـتمهم. من نصب العداء الئمة الدين املعصومني عليهم السـالم: والناصيب

 .مزاعم الربوبية
 .اي إماميا آمن بواقع االسالم) ٤(

    



٢٧ 

 )٤(، ويرثونـه)٣(، وملثلـه)٢(وكذا يرث املبتدع من املسلمني الهل احلـق. )١(ومينع ورثته الكفار، وإن قربوا وبعد) الكافر
 .)٥(يرثه احملق، دون العكس: وقيل. على االشهر

وال يرثـه الكـافر . )٦(مث االمـام : مث ضـامن اجلريـرة. ولو مل خيلـف املسـلم قريبـا مسـلما كـان مرياثـه للمعتـق(
 )٩(ويقــدمون. كضــامن اجلريــرة  )٨(، خبــالف الكــافر فــإن الكفــار يرثونــه مــع فقــد الــوارث املســلم، وإن بعــد))٧(حبــال

 .على االمام 
يف االرث حبسـب ) شـارك(بـني الورثـة حيـث يكونـون متعـددين ) مـرياث قبـل قسـمتهواذا اسـلم الكـافر علـى (
 )وانفرد( )١٠(هلم يف املرتبة كما لو كان الكافر ابنا والورثة إخوته) إن كان مساو�(حاله 

___________________________________ 
 .اي املسلم الوارث) ١(
ن أدخــل بدعــة يف ديــن: املبتــدع مــن املســلمني) ٢( ى . االســالم مبــا ال خيرجــه عــن االســالم مــ ت علــ فهــو يــرث اهــل احلــق وهــو املســلم الثابــ

 .الدين االسالمي اخلالص
 .اي يرث املبتدع مبتدعا مثله) ٣(
 .اي يرث اهل احلق املبتدع على القول االشهر) ٤(
 .وهو ارث املبتدع الهل احلق) ٥(
 .٢٥ص  ١و  ٢٤ص  ٤ ٣فسر� املقصود من هوالء يف التعليقات ) ٦(
 .سواء كان للمسلم وارث غريه ام ال) ٧(
 .يعىن يرثه الكفار اذا مل يكن للكافر وارث مسلم ولو بعيدا يف الدرجة كضامن اجلريرة مثال) ٨(
 .اي الورثة الكفار) ٩(
 .اي اخوة هذا الكافر الذي اسلم) ١٠(

    



٢٨ 

 .)٣(ام كافرا ومناء الرتكة كاالصل )٢(املورثمسلما كان . )١(منهم كما لو كانوا اخوة) إن كان اوىل(�الرث 
ولو كان الوارث االمام حيث يكون املورث ) فال مشاركة )٤(كان الوارث واحدا(أسلم بعد القسمة او ) ولو(
 )٨(مطلقــا )٧(منزلــة الـوارث الواحــد، او اعتبــار نقـل الرتكــة إىل بيـت املــال، او توريـث املســلم )٦(ففــي تنزيلـه )٥(مسـلما
 .)٩(اقوال

___________________________________ 
 .وكان هذا الكافر الذي اسلم إبناله. اي اخوة للميت) ١(
 .وهو امليت) ٢(
 .يعىن اذا حصل للرتكة مناء متجدد بعد املوت فحكمه حكم أصل الرتكة يرثه الكافر اذا اسلم قبل قسمته) ٣(
ت وارث آخــر  . ملــورث وال يتوقــف ارثــه علــى القســمةاذ لــو كــان الــوارث املســلم واحــدا فهــو يــرث مبجــرد مــوت ا) ٤( فعندئــذ اذا كــان للميــ

 .فاسالمه بعد املوت ال يوجب إرثه، النه واقع بعد حتويل الرتكة إىل الوارث املسلم. كافر
 .النه لو كان كافرا ورثه ورثته الكفار) ٥(
 .اي تنزيل االمام) ٦(
 .اي الكافر الذي اسلم) ٧(
 .إىل بيت املال ام السواء نقلت الرتكة ) ٨(
 .ثالثة) ٩(
 .تنزيل االمام منزلة الوارث الواحد): االول(
 .اعتبار نقل الرتكة إىل بيت املال): الثاين(
 .توريث املسلم مطلقا سواء نقلت الرتكة إىل بيت املال ام ال): الثالث(

    



٢٩ 

ـــوارث احـــد. )٣(، واالخـــري مـــروي)٢(واضـــح دون الثـــاين )١(ووجـــه االول ـــزوجني، فـــاالقوى ولـــو كـــان ال ـــزوج  : ال أن ال
 )٨(ولـو كـان االسـالم. )٧(وإن كـان غائبـا )٦(دونـه )٥(هلـا ، والزوجة كاملتعدد، ملشاركة االمـام )٤(كالوارث املتحد

 ،)١٠(او يف الباقي )٩(بعد قسمة البعض، ففي مشاركته يف اجلميع
___________________________________ 

فانتقلت الرتكة اليـه فـال جمـال الرث . وارث مسلم وهو واحد االمام ) تنزيل االمام منزلة الوارث الواحد(ل وهو اي القول االو ) ١(
 .الكافر الذي اسلم بعد نقل الرتكة

 .مل يدل عليه دليل" نقل الرتكة إىل بيت املال " الن قيد ) ٢(
 .٣الباب  ٣٨٠لفرائض ص كتاب ا  ١٧احلديثة اجلزء ) طهران(طبعة ) الوسائل) (٣(
 .الن املال كله له) ٤(
 .فلو اسلم الكافر قبل قسمة الرتكة بينها وبني االمام ورث بسهمه) ٥(
 .اي دون الزوج فان االمام ال يشاركه يف ارثه من زوجته) ٦(
: " غائبـــا كعصـــر الغيبـــة، وســـيأيت تفصـــيل ذلـــك يف الفصـــل الثـــاين قبـــل مســـألة العـــول عنـــد قـــول املصـــنف اى وان كـــان االمـــام ) ٧(

 ".واالقرب ارثه مع الزوجة 
 .اي اسالم الوارث) ٨(
 .بناء على أن املراد من القسمة هي قسمة اجلميع. أنه اسلم قبل القسمة: النه يصدق) ٩(
 .فكل حبسابه. و�لنسبة إىل غري املقسوم اسلم قبل القسمة" م بعد القسمة النه �لنسبة إىل املقدار املقسوم أسل) ١٠(
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 .)٢(او سطها الوسط: اوجه )١(او املنع منهما
علــى  )٥(وإن قبلـت �طنـا )٤(ظـاهرا) ال تقبــل توبتـه(وأحـد ابويـه مسـلم  )٣(وهـو الــذي انعقـد) واملرتـد عـن فطـرة(

. �ن فـات السـلطان) وإن مل يقتـل(ه منهـا، إن كـان عليـه ديـن بـني ورثتـه بعـد قضـاء ديونـ) وتقسم تركتـه(االقوى 
لتنزيلـــه منزلـــة املســـلم يف كثـــري مـــن االحكـــام كقضـــاء ) ويرثـــه املســـلمون ال غـــري(او مل تكـــن يـــد املســـتويف مبســـوطة 

وهـــو الـــذي انعقـــد ومل يكـــن احـــد ابويـــه مســـلما ال يقتـــل ) عـــن غـــري فطـــرة(املرتـــد ) و. (عبادتـــه الفائتـــة زمـــن الـــردة
إن �ب(عــن الــذنب الــذي ارتــد بســببه ) يســتتاب(، بــل معجــال ، وال يقســم مالــه حــىت يقتــل، او )، وإال قتــل)٦(فــ

 .ميوت، وسيأيت بقية حكمه يف �ب احلدود ان شاء هللا تعاىل
ولكــن حتــبس وتضــرب اوقــات الصــلوات حــىت تتــوب، او متــوت، (، لقصــور عقلهــا )واملــرأة ال تقتــل �الرتــداد(

وحيتمــــل أن يلحقــــه حكــــم الرجــــل، لعمــــوم قولـــــه . )٧(يف ذكوريتــــه املســــلطة علــــى قتلــــه للشــــك) وكــــذلك اخلنثــــى
: 

___________________________________ 
 .بناء على أن املراد �لقسمة هي مطلق القسمة. النه اسلم بعد القسمة) ١(

 .فلكل شطر حسابه اخلاص. شطريناي الوجه الوسط هو االعدال، نظرا إىل أن املال قد تشطر () 
 .مسلما. ابيه، او امه: اي انعقدت نطفته يف حالة كون أحد أبويه) ٣(
 .فتجري عليه احكام املرتد) ٤(
 .عند هللا يف واقع االمر) ٥(
 .أي فال شئ عليه) ٦(
 .فال علم مبوجب القتل فيه. خلنثىومبا أن الذكورية مشكوكة الوجود يف ا. يعىن أن الذكورية هى العلة املوجبة لقتل املرتد) ٧(

    



٣١ 

داخـال يف العمـوم اذ ال نـص علـى اخلنثـى خبصوصـه  )٢(، خـرج منـه املـرأة فيبقـى البـاقي)١("من بدل دينه فـاقتلوه " 
 .)٣(وهذا متجه لوال أن احلدود تدرأ �لشبهات

امجاعـا، ) كـان عمـدا ظلمـااذا  (مـن االرث ) مـانع(املورث وهـو  )٥(اي قتل الوارث لواله) القتل( )٤(�نيها) و(
واحـــرتز� �لظلـــم عمـــا لـــو قتلـــه حـــدا او  )٧("ال مـــرياث للقاتـــل : " ، ولقولـــه )٦(مقابلـــة لـــه بنقـــيض مقصـــوده

 .قصاصا وحنومها من القتل حبق فإنه ال مينع
___________________________________ 

 .�٢٥٣٥ب املرتد عن دينه احلديث . الباب الثاين ٨٤٨كتاب احلدود ص   ٢اجلزء ) سنن ابن ماجه) (١(
 .الذي من مجلته اخلنثى) ٢(
يب . يعىن أن مقتضى العموم هو احلكم بوجوب قتـل اخلنثـى املرتـد) ٣( لكـن هنـا مانعـا عـن ذلـك . لكونـه داخـال يف عمـوم قـول النـ

 .احتمال كو�ا أنثى: وهي هنا. اي بسبب الشبهة" اى تدفع �لشبهات  أن احلدود تدرأ: " حيث ورد" الدرء �لشبهة " وهو قانون 
 .اي �ين املوانع لالرث) ٤(
 .واملورث مفعول به. فالوارث فاعل مضاف اليه. اي كان وار� لوال قضية قتله ملورثه. وهذا تقييد للوارث. اي لوال القتل) ٥(
 .نقضا ملقصوده. رع قد حكم مبنعه عن االرثيعىن لو كان قتل مورثه طمعا يف تركته، فإن الشا) ٦(
 .٥احلديث  ١٤١ص  ٧جلزء  ١٣٧٩سنة ) طهران(طبعة ) الكايف) (٧(

    



٣٢ 

، )٢(علــى اظهــر االقــوال، النــه جــامع بــني النصــني) منــع مــن الديــة خاصــة( )١(حمضــا) خطــأ(قتلــه ) ولــو كــان(
 والن الدية جيب عليه

___________________________________ 
. كمـا اذا رمـى حبجـر طـريا فأصـاب انسـا� فقتلـه. ما كان القاتل غرب قاصـد لقتـل هـذا الشـخص ومل تكـن اآللـة قاتلـة: اء احملضاخلط) ١(

أما العمـد احملـض . وهناك شبه اخلطاء، او شبه العمد وهو من يقصد �ديب غريه �لضرب �لعصا مثال فيتفق موته بسبب ذلك الضرب
 .السيف واخلنجر وحنومهافهو القاصد للقتل �لة قاتلة ك

: أما النص االول. والنص القائل بعدم ارث القاتل مطلقا من الدية وغريها. النص القائل �رث القاتل مطلقا من الدية وغريها: ومها) ٢(
. وان قتلهـا متعمـدا فـال يرثهـااذا قتـل الرجـل امـه خطـأ ورثهـا، : انـه قـال عـن جـده امـري املـؤمنني  ) االمام ابوجعفر(فقد روى 

راجــع . فهــذان النصــان يــدالن علــى ارث القاتــل مطلقــا مــن الديــة وغريهــا. ) االمــام الصــادق(ومثــل هــذه الروايــة روايــة اخــرى عــن 
 .٢ ١احلديث  ٣٩٢ ٣٩١ص  ١٧اجلزء  ١٣٨٨سنة ) طهران(طبعة ) الوسائل(

فهـذا . ٣احلـديث  ٣٩٢راجـع نفـس املصـدر ص . وال يرث الرجـل ا�ه اذا قتلـه وان ان خطـا. ) ايب عبدهللا(وأما النص الثاين فعن 
هــو القــول بعــدم ارث القاتــل مــن : فــاجلمع بــني هــذين النصــني املتعارضــني. احلــديث يــدل علــى عــدم ارث القاتــل مطلقــا مــن الديــة وغريهــا

 .لكنه مجع تربعي. الدية خاصة، بل يرث من سائر الرتكة

    



٣٣ 

صـرحيا  )٤(وبـه )٣(والدفع إىل نفسـه ال يعقـل. )٢(، وال شئ من املوروث للقاتل يدفع اليه)١(لآلية. دفعها إىل الوارث
 .)٥(رواية عامية

___________________________________ 
 .هو الوارثاى تعطى الدية إىل االوىل �ملقتول و  ٩١اآلية : النساء. )فدية �سلمة إ� اهله(: يف قوله تعاىل) ١(
فعندئـذ لـو اراد . )فدية �سلمة إ� اهلـه(أن الديد جيب دفعها إىل الوارث لقوله تعاىل : خالصة هذا االستدالل. اي إىل الوارث) ٢(

يت تقـع لـه مـن الديـة هـل يـدفعها إىل غـريه؟ وهـذا خـالف املفـروض، الن . القاتـل املفـروض انـه وارث ايضـا دفـع الديـة إىل الورثـة فاحلصـة الـ
ن كونـه وار�، الن املفـروض انـه وارث ايضــاالـد او يـدفعها إىل نفسـه؟ والـدفع إىل الــنفس غـري معقـول، النـه حتصــيل . فع إىل غـريه خيرجـه عــ

 .إنه ال يرث من الدية خاصة، ويرث من سواها من الرتكة: اذن فاالوىل أن نقول. للحاصل
ض فـان الديـة يـدفعها العاقلـة فلـم يتحقـق الـدفع . هذا االستبعاد يصح يف صورة العمد، او اخلطأ غري احملض) ٣( أما يف صورة اخلطاء احملـ

 .اذن ميكن القول �نه يرث من الدية. إىل النفس فال يلزم منه احملذور
 .اى مبنعه يف صورة اخلطاء احملض) ٤(
اليـك نـص . ٢٧٣٦ث �ب مـرياث القاتـل احلـدي ٨البـاب  ٩١٤كتـاب الفـرائض ص   ٢اجلـزء  ١٣٣٧طبـع سـنة ) سنن ابـن ماجـه) (٥(

املـرأة تـرث مـن ديـة زوجهـا ومالـه، وهـو يـرث مـن ديتهـا وماهلـا مـامل يقتـل (فقـال ) فـتح مكـة(انـه قـام يـوم  ) رسـول هللا(احلديث عن 
ومل يـرث مـن فاذا قتل احدمها صاحبه عمدا مل يرث من ديته وماله شيئا، وان قتل احدمها صـاحبه خطـاء ورث مـن مالـه . احدمها صاحبه

 ).ديته

    



٣٤ 

ــع مطلقــا: وقيــل ــن يســار عــن الصــادق )١(مين اليــرث الرجــل الرجــل اذا قتلــه، وان كــان : " ، لروايــة الفضــيل ب
ان كـان : " يف رجـل قتـل امـه أيرثهـا؟ قـال ، لصحيحة عبدهللا بن سنان عنه )٣(يرث مطلقا: وقيل. )٢(خطأ،

: )٧(ومنـــه الديـــة )٦(دليـــل العمـــوم فيمـــا تركتـــه مطلقـــا )٥(، وتـــرك االستفصـــال)٤(يرثهـــاخطـــأ ورثهـــا، وان كـــان عمـــدا مل 
 .)٨(ورواية الفضيل مرسلة فال تعارض الصحيح

___________________________________ 
 .من الدية وغريها) ١(
 .٣احلديث  ٣٩٢ص  ١٧اجلزء  ١٣٨٨سنة ) طهران(طبعة ) الوسائل) (٢(
 .من الدية وغريها) ٣(
 .١احلديث  ٣٩١نفس املصدر السابق ص ) ٤(
فقد ترك التفصيل بني الدية وغريهـا مـن االمـوال  ٤املشار اليها يف اهلامش رقم ) صحيحة عبدهللا بن سنان(اي ترك االستفصال يف ) ٥(

 .انه مل يتقيد ارثه، او عدم ارثه �لدية او مبا عداها: واملعىن. والرتكات
والقائـل بعـدم االرث يقـول بعدمـه مطلقـا مـن الديـة . فالقائل �الرث يقـول بـه مطلقـا مـن الديـة وغريهـا. هاسواء من الدية ام من غري ) ٦(

 .وغريها
 .الدية، ال�ا من مجلة تركة امليت اليت يرثها ورثته) ما تركته(اي ومن ) ٧(
للقـول �رث القاتـل خطـاء مطلقـا  ) رحالشـا(وهـذا تـرجيح مـن . ٤املشار اليها يف اهلامش رقم ) عبدهللا بن سنان(اي صحيحة ) ٨(

 .من الدية وغريها

    



٣٥ 

كونــه : ووجــه العــدم. )٣(النــه عامــد يف اجلملــة )٢(او �خلطــاء قــوالن، اجودمهــا االول )١(ويف احلــاق شــبه العمــد بــه
 )٧(نــــونوال فــــرق بــــني الصــــيب وا�. )٦(مبقابلتــــه بنقــــيض مقصــــوده ال جيــــري فيــــه )٥(، والن التعليــــل)٤(خاطئــــا كــــذلك

يف  )١١(وال بـــني املباشـــر والســـبب. )٩(أوجـــه )٨(وغريمهـــا، لكـــن يف احلاقهمـــا �خلـــاطئ او العامـــد نظـــر، ولعـــل االول
 .)١٢(، للعموم)١١(ظاهر املذهب

___________________________________ 
. ا مـثال فمـات املضـروب علـى اثـر ضـربههو قصد الضرب وارادة التاديب منـه كمـا لـو ضـرب �لعصـ: واملراد بشبه العمد. اي �لعمد) ١(

 .فهو خطاء شبه العمد. ولكنه وقع القتل بسببه اتفاقا. فهذا مل يقصد القتل
 .وهو االحلاق �لعمد) ٢(
 .ولو كان عمده �لنسبة إىل ضربه، ال إىل قتله) ٣(
 .وامنا هو شئ وقع بغري ارادته. اي يف اجلملة، النه مل يقصد قتله) ٤(
 .املذكور سابقا توجيها لعدم ارث القاتل اي التعليل) ٥(
 .النه مل يقصد قتله الجل إرثه، بل وقع القتل خارجا عن إختياره) ٦(
 .يف أنه يشملهما حكم القاتل) ٧(
 .اي احلاقهما �خلاطئ) ٨(
 .النه ال عمد للصىب، وال للمجنون) ٩(
 .و يهيئ مقدمات تنتهي ال حمالة إىل قتل إنسان مقصودمن �مر �لقتل، ا: والسبب. من يتصدى القتل بنفسه: املباشر) ١٠(
 .أي مذهب االمامية) ١١(
 .اذا صدق عليه القاتل عرفا. فهو يشمل ما اذا كان سببا، او مباشرا. اي عموم لفظ القاتل الوارد يف االدلة) ١٢(

    



٣٦ 

) )٢(كـــل مناســـب( )١(ديـــة املقتـــول ســـواء وجبـــت اصـــالة كاخلطـــأ وشـــبهه، ام صـــلحا كالعمـــد) ويـــرث الديـــة(
 .)٧(مجع مضاف )٦(فا�م"  )٥(اويل االرحام" من امواله، لعموم آية  )٤(كغريها) له )٣(ومسابب(للمقتول 

، وعبـدهللا )١١(روايـة دمحم بـن قـيس )١٠(، وداللـة)٩(ما سـلف: مأخذمها) قوالن( )٨(هلا) املتقرب �الم(ارث ) ويف(
 )١٢(بن سنان

___________________________________ 
 .فا�ا تورث حينئذ. أما اذا صاحل الويل على الدية. فال دية تورث. الن يف صورة العمد جيوز للويل االقتصاص) ١(
 .اي من ينتسب اليه �لوالدة) ٢(
 .اي من كانت وصلته إىل امليت سببية كالزوج واملوىل) ٣(
 .اي غري الدية) ٤(
 .)واو�وا االرحام بعضهم او� ببعض � كتاب اهللا(:تعاىلوهى قوله ) ٥(
 ".اولوا االرحام " اي ) ٦(
ال واحد له من لفظه فهو شبه اجلمع وعلى اي فـاجلمع املضـاف، او شـبه اجلمـع املضـاف يفيـد العمـوم " اولوا " اي شبه مجع، الن ) ٧(

 .حيث ال عهد
 .اي للدية) ٨(
 .فهذا دليل الرث املتقرب �الم للدية). عضهم اوىل ببعض يف كتاب هللاولوا االرحام ب(وهو عموم آية ) ٩(
 .هذا دليل لعدم ارث املتقرب �الم للدية) ١٠(
 .٥احلديث  ١٣٩ص  ٧اجلزء  ١٣٧٩سنة ) طهران(طبعة ) الكايف) (١١(
 .٣نفس املصدر احلديث ) ١٢(

    



٣٧ 

، )٣(غــريهم مــن املتقــرب �ــا �ــم )٢(الخــوة مــن االم، وأحلــقحبرمــان ا عــن البــاقر والصــادق  )١(وعبيــد بــن زرارة
 .)٦(املصنف يف الدروس بعد حكمه بقصر املنع على موضع النص )٥(واستقر به )٤(ملفهوم املوافقة

___________________________________ 
ث الثالثــة املــذكورة. ٦نفـس املصــدر الســابق احلــديث ) ١( : قــال: قــال ) ايب جعفــر(عــن ) يسدمحم بــن قــ(عــن : اليــك نــص االحاديــ

قـال : قـال) عبـدهللا بـن سـنان(عـن . ٥الدية يرثها الورثة على فرائض املواريث إال االخوة من االم فا�م ال يرثـون مـن الديـة شـيئا احلـديث 
ايب (عن ) عبيد بن زرارة(وعن . ٣ان الدية يرثها إال االخوة واالخوات من االم احلديث  ) امري املؤمنني(قضى  ) ابوعبدهللا(

 .٦ال يرث االخوة من االم من الدية شيئا احلديث : قال. ) عبدهللا
روا�ت الثالثـة املـذكورة يف اي احلق بقية املتقـربني إىل امليـت مـن االم، �الخـوة يف حرمـا�م عـن الديـة، احلاقـا �لفحـوى وان كانـت الـ) ٢(

 .اهلامش املتقدم واردة يف خصوص حرمان االخوة من االم فقط
 ).املتقرب(  متعلق ب) �ا(و ) احلق(  متعلق ب) �م) (٣(
ت مـن اخوالـه واعمامـه مـن امـه فحرمـ) ٤( ان وهو القياس اال ولوي، الن االخوة لالم اذا كانوا حمرومني من ارث الدية وهم اقـرب إىل امليـ

 .هاؤالء يكون �الوىل
 .اي قرب االحلاق يف نظره) ٥(
 .وهم االخوة لالم فقط) ٦(

    



٣٨ 

وال يــر�ن (مبنعهمــا ضــعيفة، او حممولــة علــى التقيــة  )٢(يف االشــهر، وروايــة الســكوين) الــزوج والزوجــة )١(ويرثهــا(
ـــى الديـــة(لكـــن ) و(اتفاقـــا ) القصـــاص كغريهـــا مـــن االمـــوال وغريمهـــا مـــن ) ور� منهـــا(يف العمـــد ) لـــو صـــوحل عل

 .)٣(الوراث، للعموم
كـان   احلـر وان )٦(بـل يرثـه. وان كـان املـورث مثلـه) )٥(يف الـوارث(مـن االرث ) مـانع(وهـو ) الـرق( )٤(�لثها) و(

فــال يــرث الــرق قريبــه احلــر وان قلنــا مبلكــه، بــل مالــه ) )٨(املــورث(يف ) و(دون الــرق وان كــان ولــدا  )٧(ضــامن جريــرة
 .)١٠(، ال �الرث، مطلقا)٩(ملواله حبق امللك

___________________________________ 
 .اي الدية) ١(
 .٤حديث  ١١الوسائل كتاب االرث ب ) ٢(
 .وغريها) وىل االرحاما(اي لعموم آية ) ٣(
 .اي �لث موانع االرث) ٤(
 .اي ان كانت الرقية يف الوارث) ٥(
 .فان تركته للولد احلر، دون الرقيق. وولد آخر حر. وله ولد رقيق. اى املورث يعىن اذا مات إنسان وله مال) ٦(
 .لرقيق وان كان قريبااي وان كان الوارث احلر ضامن جريرة الذى هو وارث بعيد فهو يرث، وال يرث ا) ٧(
 .حيث إن أمواله تكون ملكا ملواله. اي الرقية يف املورث مانعة من توريث ورثته) ٨(
 .الن العبد وما ميلكه ملواله) ٩(
 .اى سواء كان الرقيق قنا ام مكاتبا ام مدبرا. قيد للرق) ١٠(
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ت) ولــو كــان للرقيــق( ، وال مينــع )٣(فيــه دونــه )٢(املــانع ، لوجــود)ورث جــده، دون االب(حــر ) ولــد( )١(ولــد امليــ
 .دو�ما )٦(، النتفاء املانع منه))٥(من يتقرب �ما(من االرث ) وكذا الكافر والقاتل ال مينعان(ابيه  )٤(برق

بقــدر (مــن االرث ) يــرث بقــدر مــا فيــه مــن احلريــة، ومينــع(اي مــن حتــرر بعضــه وبقــي بعضــه رقــا ) واملــبعض(
 ، ولو كان نصف)٧(ه حر، واخ حر فاملال بينهما نصفانفلو كان للميت ولد نصف). الرقية

___________________________________ 
 .فهذا احلفيد يرث جده دون ابيه. وللولد الرق ولد حر. وله ولد رق. يعىن أن امليت حر. عطف بيان للرقيق" ولد " جبر ) ١(
 .وهو الرقية) ٢(
 .اي يف االب، دون احلفيد) ٣(
 .أبيه اي بسبب رق) ٤(
فهـو . وكـذا اذا كـان للقاتـل ولـد. وال مينعـه مـن االرث كفـر ابيـه. فهـذا االبـن يـرث جـده. �ن يكون للولد الـذي هـو كـافر ابـن مسـلم) ٥(

 .يرث جده دون ابيه، وال يسري قتل االب إىل ولده
 .دون االب الكافر او االب القاتل. اي من الولد) ٦(
ذي هـو مــن . والنصـف البـاقي ال وارث لــه يف الطبقـة االوىل. �لتنصــيف نصـف املــالالن للولـد الـذي هــو مـبعض ) ٧( فريثــه االخ احلـر الــ

 .ونصف لالخ. نصف للولد: فمجموع الرتكة يقسم إىل نصفني. الطبقة الثانية

    



٤٠ 

را فلـه حـ )٥(، فلـو كـان نصـفه)٤(والباقي للعم احلر ان كان. )٣(، ولالخ الربع)٢(ايضا فلالبن النصف )١(االخ حرا
فـاذا كـان نصـفه حـرا فلمـواله ) )٧(ويـورث املـبعض كـذلك(وهكـذا . والباقي لغريه من املراتب املتأخرة عنـه )٦(الثمن

 .نصف تركته، ولوارثه احلر النصف وهكذا
قبـــل القســـمة يـــرث ان كـــان الـــوارث متعـــددا ومل ) )٨(علـــى مـــرياث قبـــل قســـمته فكاالســـالم(الـــرق ) واذا اعتـــق(

 .مينع مع احتاده، او سبق القسمة على عتقه إىل آخر ما ذكريقتسموا الرتكة، و 
احلـــاكم  )٩(واملتـــويل لـــه. ولـــو قهـــرا علـــى مـــواله) واذا مل يكـــن للميـــت وارث ســـوى اململـــوك أشـــرتي مـــن الرتكـــة(

 الشرعي، فإن تعذر تواله
___________________________________ 

 .اي كان مبعضا �لتنصيف. ونصفه االخر رق) ١(
 .ملكان نصفه احلر) ٢(
ف ) ٣( ف النصــ ف املــذكور نصــفه اي نصــ ن النصــ ذا حــر �لتنصــيف فيكــون لــه مــ ف البــاقي كــان لــالخ اذا كــان حــرا مطلقــا وهــ الن النصــ

 .وهو الربع
 .وهو من الطبقة الثالة) ٤(
 .اي نصف العم) ٥(
اي . مـا وهـو مـبعض �لتنصـيف فلـه نصـل هـذا الربـعوهو كان للعم لو كان حرا مطلقا، أ. الن الباقي من ارث الولد واالخ هو الربع) ٦(

 .نصف الربع وهو الثمن
 .فلو كان مبعضا �لتنصيف فلورثته املناسبني نصف تركته، والباقي ملواله �مللك. ومبقدارها. اي حسب حريته) ٧(
 .فريث. اي فكإسالم الكافر قبل قسمة الرتكة) ٨(
 .اي لالشرتاء) ٩(

    



٤١ 

مــــن االنســــاب علــــى ) للميــــت او ولــــدا او غريمهــــا(الــــرق ) ا� كــــان(�قــــي الرتكــــة ) ثوأعتــــق وور (كفايــــة   )١(غــــريه
هـو  )٤(وااالول )٣(ورمبـا قيـل بعـدم فـك االوالد. )٢(االشهر، أما االبوان واالوالد فموضـع وفـاق، وبـه نصـوص كثـرية

 )٧(م، ومل يفرق احد بينه)٦(من االرحام فببعضه نصوص غري نقية السند )٥(واما غريمها. املذهب
___________________________________ 

 .اي من سائر املؤمنني فيتولون هذا االمر كفاية) ١(
 .االحاديث. ١٤٨إىل  ١٤٦من ص  ١٧اجلزء  ١٣٧٩الكايف طبعة طهران سنة ) ٢(
 .اي اذا كان الورثة اوالدا ارقاء فإ�م ال يشرتون من مواليهم لريثوا) ٣(
 .هو املذهب اي مذهب االمامية وهو فك االوالد واالبوين،) ٤(
 .اي غري االبوين واالوالد) ٥(
ــزء . ضـــعيفة" فـــك بقيـــة االرحـــام مـــن الرتكـــة " اي نصـــوص ) ٦( ص . االحاديـــث ٢٠البـــاب  ٤٠٤ص  ١٧راجـــع الوســـائل اجلـ واليـــك نـــ

اذا مات الرجل وترك ا�ه وهو مملـوك، او امـه وهـي مملوكـة، او اخـاه، او اختـه : (قال ) ايب عبدهللا(بعضها عن بعض اصحابنا عن 
عام يدل ) اشرتي مما ترك ابوه، او قرابته: (فإن قوله ). وترك ماال وامليت حر أشرتي مما ترك ابوه، او قرابته وورث ما بقي من املال

 .على عموم فك االرحام مطلقا
 .بل حكموا بفك اجلميع او ترك اجلميع.  يفرقوا بني بقية االرحاماي االصحاب مل) ٧(

    



٤٢ 

ــع ــذلك)١(فحكــم االكثــر بفــك اجلمي ويف شــراء الزوجــة روايــة . )٣(، ولــه وجــه)٢(، وتوقــف العالمــة يف املختلــف ل
. العــدم: ففــي فكــه قــوالن، اشــهرمها )٦(ولــو قصــر املــال عــن قيمتــه. الــزوج بطريــق اوىل )٥(، ومحــل عليهــا)٤(صــحيحة

 )٧(وقوفا فيما خالف االصل
___________________________________ 

 .اي بفك مجيع االرحام من دون اختصاص ببعض دون بعض) ١(
 .اي توقف العالمة يف املختلف يف فك بقية االرحام، الجل عدم نقاء السند) ٢(
 .عميماي ولتوقف العالمة وجه وجيه حيث ضعف أسناد النصوص اليت هي مستند الت) ٣(
اذا مــات الرجــل ولــه امــرأة مملوكــة اشــرتاها مــن مالـــه : كــان امــري املــؤمنني : قــال اليــك نــص الصــحيحة عــن ايب عبــدهللا ) ٤(

 .١٧احلديث  ١٧٨القسم الثاين ص  ٣اجلزء  ١٣٧٦االستبصار طبعة النجف االشرف سنة . فاعتقها مث ورثها
بـل . لكـن ال اختصـاص �ـا. لزوجـة يف وجـوب شـرائه مـن تركـة زوجتـه وان كـان الـنص واردا بشـأن الزوجـةاي محل الزوج ايضا على ا) ٥(

 .احلكم يف الزوج يكون بطريق اوىل، نظرا إىل سائر احكامهما اليت يكون نصيب الزوج منها أوفر
 .اي عن قيمة الرقيق) ٦(
ولـذلك . حيث شراء مملوكه منه قهرا يكون خالف هذه القاعـدة. تة للموىلعموم قاعدة السلطنة املالكية الثاب: املراد من االصل هنا) ٧(

 .جيب االقتصار يف ختصيصها على مورد النص

    



٤٣ 

عمــال . يتجــه شــراء اجلــزء وإن قــل )٤(وفيــه )٣(يتجــه يف غــري، مــن اتفــق علــى فكــه )٢(وهــذا. )١(علــى موضــع الوفــاق
لـو تعـدد الرقيـق وقصـر  )٨(وعلـى املشـهور.  اجلملـةبـه يف )٧(، وحلصـول الغـرض)٦(حبسب االمكـان )٥(مبقتضى االمر

ن أن يفــك بــه الــبعض ففــي فكــه ــع وأمكــ ري، أو عدمــه )٩(املــال عــن فــك اجلمي ــ وكــذا . اوجــه )١٠(�لقرعــة، أو التخي
 .، لكن فك املويف هنا اوجه)١١(االشكال لو وفت حصة بعضهم بقيمته وقصر البعض

___________________________________ 
 .و صورة وفاء الرتكة بقيمة اململوكوه) ١(
 .اي الوقوف فيما خالف االصل على موضع الوفاق وهو وفاء الرتكة بقيمة اململوك) ٢(
 .وهم االبوان واالوالد) ٣(
 .اي فيما اتفق على وجوب فكه كاالبوين واالوالد) ٤(
ث قولـــه . الـــوارد يف احاديـــث البـــاب) ٥( ص  ١٧الوســـائل ج . واخلـــرب مبعـــىن االمـــر" ع اليـــه مـــا بقـــى يشـــرتى ويعتـــق مث يـــدف: " حيـــ

٤٠٥. 
 ).ماال يدرك كله ال يرتك كله: (املروى عنه يف غوايل اللئايل املستفادة من قول امري املؤمنني ) قاعدة امليسور(اشارة إىل ) ٦(
 .وهو انتفاع الوارث �ملال ولو بشراء جزئه) ٧(
 .قرابةمن وجب شراء كل ذي ) ٨(
 .اي البعض) ٩(
 .اي عدم الفك راسا) ١٠(
ريه  ١٠٠وكــان بعضــهم يســاوي . �ن كــان االرقــاء اربعــة مــثال وكــان املــال اربعمائــة دينــار) ١١( فاملــال يــوزع . دينــارا مــثال ١٥٠دينــار، وغــ

 .والباقي يشكل امره. فاالول تفي حصته بفكه. حسب الرؤس فلكل مائة دينار

    



٤٤ 

مـــن يتـــوىل  )٤(، فيتـــواله)٣(كمـــا يظهـــر مـــن العبـــارة  )٢(عتقـــه بعـــد الشـــراء علـــى االعتقـــاق توقـــف )١(وظـــاهر النصـــوص
 .الشراء
وبـني ( )٦(مـن مـال الكتابـة) الـذي مل يـؤد شـيئا )٥(وال فرق بني ام الولد، واملدبر، واملكاتـب املشـروط، واملطلـق(
 ، الشرتاك))٧(القن

___________________________________ 
يشـــرتى : (قـــال. يف الرجـــل ميـــوت ولـــه ابـــن مملـــوك واليـــك نـــص بعضـــها عـــن ايب عبـــدهللا . الـــواردة يف هـــذا البـــاباي النصـــوص ) ١(

 .٤احلديث  ٤٠٥ص  ١٧راجع الوسائل ج . �مر �لعتق بعد الشراء حيث إن االمام ) ويعتق، مث يدفع اليه ما بقي
 ".يشرتى ويعتق : " حيث قوله) ٢(
 ".اشرتي من الرتكة واعتق : " ٤١ ٤٠حيث قوله يف ص  بارة املصنف اي ع) ٣(
 .اي فيتوىل االعتاق من يتوىل شراء العبد إما مباشرة، أو توكيال) ٤(
 .واملكاتب املشروط واملطلق، هؤالء قد تشبثوا �حلرية يف اجلملة. واملدبر. أم الولد) ٥(
 .رث حبسبهالنه ان كان مؤد� بعض املال فهو ي) ٦(
 .وهو اململوك الصرف الذي مل يتشبت �حلرية اصال) ٧(

    



٤٥ 

عـن بيـع أم الولـد خمصـوص بغـري مـا فيـه تعجيـل  )٢(، والنهـي)١(اجلميع يف اصـل الرقيـة، وان تشـبث بعضـهم �حلريـة
دى شــيئا ولــو كــان املطلــق قــد أ. بطريــق اوىل )٥(فيصــح )٤(ز�دة يف مصــلحتها الــيت نشــأ منهــا املنــع )٣(لعتقهــا، النــه

ه الـرق مـن االرث مبنزلـة مـن ال وارث  وعتق منه حبسابه فك الباقي وان كان يرث جبزئـه احلـر، الن مـا قابـل جـزء
 .له

 بني الزوجني) مانع من االرث(وهو ) اللعان( )٦(رابعها) و(
___________________________________ 

 .شروط واملطلقواملكاتب امل. واملدبر. ام الولد: كالقسم االول وهم) ١(
ت مــع ورود النهــي : تقــدير الســؤال. جــواب عــن ســؤال مقــدر) ٢( كيــف جيــوز شــراء ام الولــد مــن موالهــا لــرتث مــا خلــف هلــا مورثهــا امليــ

أن النهي الوارد عن بيعها امنا هو الجل مصلحتها وهـو بقاؤهـا إىل مـا بعـد وفـاة موالهـا حـىت تنعتـق : الصريح بعدم جواز بيعها؟ واجلواب
ن وفــاة موالهــا جــاز شــراؤها قطعــا،  مــن ارث ن بيعهــا فــاذا وجــدت هــذه املصــلحة يف وقــت اقــرب مــ ولــدها فهــذه املصــلحة هــي املانعــة مــ

 .حلصول الغرض وهو العتق
 .ز�دة يف مصلحتها وهو العتق. اي التعجيل يف عتق ام الولد قبل وفاة موالها) ٣(
 .اي منع بيعها) ٤(
 .افاده من ان التعجيل يف عتقها ز�دة يف مصلحتهاالفاء نتيجة وتفريع على ما ) ٥(
 .اي رابع موانع االرث) ٦(

    



٤٦ 

فريثه الولد مـن (يف نفيه ) نفسه(االب ) اال ان يكذب( )٢(من جانب االب والولد )١(وبني الزوج والولد املنفي به
مطلقـــا، أوجـــه،  )٧(مـــه، او عد)٦(، أو مطلقـــا)٥(أقـــارب االب مـــع اعـــرتافهم بـــه )٤(وهـــل يرثـــه حينئـــذ )٣()غـــري عكـــس
ب فــال يعــود، وإمنــا ورثــه الولــد �لتكــذيب)٨(االخــري: أشــهرها ولــو . بــدليل خــارج )٩(، حلكــم الشــرع �نقطــاع النســ

ن االبــوين، وأخــرى مــن االم كــاالخوة اقتســموه �لســوية، لســقوط نســب االب، ولــو كــان  )١٠(اتفــق للولــد قرابــة مــ
 .)١١(املنفي توأمني توار� �المومة

 إال أن )١٣(مانع من االرث(وهو ) احلمل( )١٢(سهاخام) و(
___________________________________ 

 .اي بسبب اللعان) ١(
 .اي ال يرث االب هذا الولد، وال الولد هذا االب) ٢(
 .اي ال يرث االب االبن، النه نفى بنوته عن نفسه) ٣(
 .اي حني ان كذب االب نفسه) ٤(
 .اي �لولد) ٥(
 .عرتفوا به ام السواء ا) ٦(
 .اي عدم ارث االقارب) ٧(
 .وهو عدم االرث مطلقا، سواء اعرتفوا به ام ال) ٨(
 .اي بتكذيب االب نفسه) ٩(
 .اي اقتسم قرابة الولد من ابيه وقرابة الولد من امه ارث الولد �لسوية ال�م مجيعا قرابة امه بعد سقوط نسب ابيه) ١٠(
 .قلسقوط نسب االب على االطال) ١١(
 .اي خامس موانع االرث) ١٢(
 .ومينع اآلخرين ان يرثوا كمال. ال يرث هر) ١٣(

    



٤٧ 

 )٢(وال تشـرتط حياتـه )١("السـقط ال يـرث وال يـورث : " وسلم فلو سقط ميتا مل يرث، لقوله ). ينفصل حيا
حياتــــه بعــــد انفصــــاله وال  عنــــد مــــوت املــــورث بــــل لــــو كــــان نطفــــة ورث، اذا انفصــــل حيــــا، وال يشــــرتط اســــتقرار

كمـا لـو   )٦(، ال بنحـو الـتقلص الطبيعـي)٥(، بل مطلق احلياة املعتـربة �حلركـة البينـة)٤(، جلواز كونه أخرس)٣(استهالله
وكمـــا حيجـــب احلمـــل عـــن االرث إىل أن ينفصـــل حيـــا حيجـــب غـــريه ممـــن هـــو . )٧(خـــرج بعضـــه حيـــا وبعضـــه ميتـــا

ت امــرأة، أو أمــة حامــل ولــه. ليســتبني أمــره )٨(دونــه نعــم لــو . أخــوة فيــرتك االرث حــىت تضــع )٩(كمــا لــو كــان للميــ
 ،)١١(حصة ذات الولد )١٠(طلبت الزوجة االرث اعطيت

___________________________________ 
 .والثاين فرع عن االول) ١(
 .اي نفخ الروح فيه) ٢(
 .وضعهوهو الصوت اخلارج من الطفل عند ) ٣(
 .حيث ال يرتبط مطلق الصوت �خلرس جلواز تصويت االخرس ايضا ولو �لبكاء. ال خيلو هذا التعليل من شئ) ٤(
 .اي احلركة االرادية او مثل دقات القلب والنبض) ٥(
 .كما حيصل يف اللحم عند قطعه عن الذبيحة بعد ذحبها) ٦(
 .اي ال عربة �ذه احلياة القائمة ببعضه، دون بعض) ٧(
 .اي يف الطبقة بعده) ٨(
 .اي للميت) ٩(
 .ال�ا جتامع مجيع الطبقات) ١٠(
 .وهو الثمن، النه املتيقن) ١١(

    



٤٨ 

ســـهم ذكـــرين،  )٤(ارجـــئ )٣(، او اوالد)٢(ولـــو كـــان هنـــاك ابـــوان اعطيـــا السدســـني. )١(النـــه املتـــيقن، خبـــالف االخـــوة
ويعلـم وجـود احلمـل حـال مـوت املـورث �ن . )٥(�لندور الزائد، فإن انكشف احلال خبالفـه اسـتدرك ز�دة ونقصـا

فلـو  )٨(إن مل تـوطء االم وطئـا يصـلح اسـتناده اليـه )٧(، او القصـى احلمـل)٦(يوضع حيا لـدون سـتة اشـهر منـذ موتـه
 .)١٠(مل يرث، الحتمال جتدده مع أصالة عدم تقدمه )٩(وطئت ولو بشبهة

___________________________________ 
 .شيئا، ال�م من الطبقة الثانية فال يعطون) ١(
 .وتكون حصة كل واحد منهما مع الولد السدس. ال�ما متساو�ن مع الولد يف الطبقة) ٢(
 .غري هذا احلمل) ٣(
 .اي ترك من الرتكة للحمل مقدار حصة ولدين ذكرين) ٤(
 .م ما ترك زائدا لهوان كان انقص رد عليه. فلو كان احلمل ازيد من ذكرين اسرتجع حصته من الورثة) ٥(
 .فال يعقل انعقاد نطفته بعد موت مورثه. اي لو كانت املدة بني وضعه وموت مورثة اقل من ستة اشهر) ٦(
 .وهي سنة كاملة) ٧(
ب اسـتناد احلمـل إىل ) ٨( اي كان الفصل بني مـوت املـورث، ووضـع الولـد سـنة، ولكـن مـن غـري ان توطـأ االم بعـد مـوت املـورث مبـا يوجـ

 .ئذلك الوط
 .حيث جيوز استناد احلمل إىل هذا الوطئ املتأخر) ٩(
 .اي عدم تقدم احلمل على هذا الوطئ املتجدد) ١٠(

    



٤٩ 

 )٣(وقـد نبـه عليـه. حـىت يثبـت املـوت شـرعا )٢(الغيبة املنقطعـة وهـي مانعـة مـن نفـوذ االرث ظـاهرا: )١(وسادسها
مـدة ال يعـيش (مـن حـني والدتـه ) ال يـورث حـىت متضـي لـه(حبيث ال يعلـم خـربه ) والغائب غيبة منقطعة: (بقوله

االكتفـــاء �ملئـــة،  )٦(يف زماننــا مـــأة وعشـــرون ســنة، وال يبعـــد اآلن )٥(، وهـــي)٤(، وال عــربة �لنـــادر)مثلــه اليهـــا عـــادة
ري اليهــا للغائــب املــدة املعتــربة حكــم بتوريــث مــن هــو موجــود حــال فــاذا مضــت . )٨(يف هــذه الــبالد )٧(لنــدور التعمــ

ب يف تلــك املــدة. احلكــم واحلكــم �لــرتبص مبــرياث . وكــان حبكــم مالــه )١٠(، عــزل لــه نصــيبه منــه)٩(ولــو مــات لــه قريــ
ب لالصـل ومــا . ، لكــن لــيس بـه روايــة صــرحية)١١(الغائـب املــدة املــذكورة هـو املشــهور بــني االصـحاب، وهــو مناســ

 أدعي
___________________________________ 

 .اي سادس موانع االرث) ١(
 .الحتمال حياته) ٢(
 .اي على هذا املانع السادس) ٣(
 .ممن يعيش اكثر من االعمار الطبيعية) ٤(
 .اي املدة اليت ال يعيش ملثلها أحد عادة) ٥(
 .ورمبا إىل مثانني قليال. ترتاوح بني الستني والسبعنيأما زماننا فاالعمار الطبيعية : ونقول. اي زمن الشهيد الثاين ) ٦(
 .اي إىل مائة وعشرين) ٧(
 .فكيف بسائر البالد. اي بالد الشامات اليت هي احسن بقاع العامل مناخا) ٨(
 .قبل احلكم مبوته) ٩(
 .اي من ذلك القريب) ١٠(
 .اي استصحاب بقاء حياته) ١١(

    



٥٠ 

أن : منهــا. )٣(يف املســألة اقــوال اخــر مســتندة إىل روا�ت بعضــها صــحيحو . )٢(لــيس داال عليــه )١(لــه مــن النصــوص
وقواه املصنف يف . ذهب اليه املرتضى والصدوق. يطلب اربع سنني يف االرض فان مل يوجد قسم ماله بني ورثته

وجـواز �عتـداد زوجتـه عـدة الوفـاة،  )٦(ويؤيـده احلكـم السـابق. )٥(اليـه العالمـة، وهـو قـوي مـروي )٤(الدروس وجـنح
يكفـي انتظـاره عشـر سـنني مـن : وقبـل. )٩(فالعمـل علـى القـول املشـهور )٨(ولو مل يطلب كـذلك. )٧(تزوجيها بعدها

 .ايضا )١٠(وهو مروي. غري طلب
___________________________________ 

 .يف الرتبصحيث جتدها غري دالة على املدة املذكورة املدعاة . االحاديث ٥٨٢ص  ١٧راجع الوسائل اجلزء ) ١(
 .اي على هذا احلكم �لرتبص يف املدة املذكورة) ٢(
ــن عمــار قــال. ٥احلــديث  ٥٨٣نفــس املصــدر ص ) ٣( ن اســحاق ب ث مبالــه اربــع : قــال يل ابواحلســن : اليــك نصــه عــ املفقــود يرتبــ

 .سنني مث يقسم
 .اي مال) ٤(
 .٣كما سبقت االشارة إىل احلديث يف اهلامش رقم ) ٥(
واملفقـود اذا جهـل خـربه وجـب عليهـا الـرتبص وان : املصـنف(عند قول  ٦٥راجع اجلزء السادس من هذه الطبعة كتاب الطالق ص ) ٦(

 ).مل يكن له ويل ينفق عليها
 .اي بعد اربع سنني) ٧(
 .اي اربع سنني يف االرض) ٨(
 .وهو الرتبص إىل مدة ال يعيش ملثلها احد عادة) ٩(
عـن دار   سـألت ا� جعفـر الثـاين : عن علي بـن مهـز�ر قـال. اليك نص احلديث. ٧احلديث  ٥٨٤ص  ١٧الوسائل اجلزء ) ١٠(

كانت المرأة وكان هلا ابن وابنة فغاب االبن يف البحر وماتت املرأة فادعت ابنتها ان امها كانت صـريت هـذه الـدار هلـا و�عـت أشقاصـا 
ر قطعة إىل جنب دار رجل من اصحابنا وهو يكره ان يشرتيها لغيبة االبن وما ال يتخـوف ان ال حيـل شـراؤها ولـيس منها وبقيت يف الدا
ت: فقــال يل. يعـرف لالبـن خـرب رية: ومنـذ كـم غــاب؟ قلـ ت. ينتظـر بــه غيبـة سـنني مث يشـرتي: قـال. منـذ سـنني كثــ اذا انتظـر بـه غيبــة : فقلــ

 .نعم: عشر سنني حيل شراؤها؟ قال

    



٥١ 

ـــذلكويلحـــ( ـــب )٢(احلجـــب )١(ق ب ) البعيـــد(يف كـــل مرتبـــة ) وهـــو �رة عـــن أصـــل االرث كمـــا يف حجـــب القري
اهــل ): حيجبــون االخــوة واالجــداد(وهــم اهــل املرتبــة االوىل ) فــاالبوان واالوالد(وإن كــان قريبــا يف اجلملــة  )٣(عنهــا

اي االعمــام ) ، مث هــم)٤(مــام واالخــوالحيجبــون االع(وإن علــوا ) واالجــداد(واوالدهــم ) مث االخــوة(املرتبــة الثانيــة، 
 وهكذا. )٥(هم ايضا مث ابناؤهم للصلب حيجبون ابناء) هم حيجبون ابناء(واالخوال 

___________________________________ 
 .اي �ملانع) ١(
ب) ٢( لولــة املانعــة مــن ارث امــا احلجــب فهــي احلي. لكــن املنــع اعــم مــن ان يوجــد ســبب يف نفســه، او يوجــد مــانع خــارجي. املنــع: احلجــ

 .اآلخرين كال، او بعضا
 .اي عن املرتبة اليت يكون احلاجب منها) ٣(
 .هذه االمثلة كلها من قسم حجب الطبقة القريبة اهل الطبقة البعيدة) ٤(
 .هم، سوى االجداد فا�م متأخرون عن اوالدهم الذين هم آ�ء امليت الن اآل�ء من كل طبقة اعال درجة من أبناء) ٥(

    



٥٢ 

، لكـن مـا ذكـره علـى وجـه بيـان )٣(التعـرض هلـم )٢(فكـان ينبغـي. )١(هم وكذا االوالد للصلب واالخوة حيجبون ابنـاء
واالخـوة،  )٧(لـدخل االوالد )٦(إىل املذكورين يف كـل مرتبـة )٥("هم " ولو اعيد ضمري . ال للحصر )٤(حكم احلجب

واجلـد البعيـد حيجـب  )١٠(فإنـه يسـتلزم أن حيجبـوا اآل�ء )٩(حيجبون اوالدهـم، لكـن يشـكل �الجـداد )٨(ا�م: وتبني
 حجب االجداد الوالدهم )١٣(، وإن صح)١٢(وهو فاسد. )١١(القريب

___________________________________ 
 .ال�م آ�ء وحيجبون اوالدهم) ١(
 .اي على املصنف) ٢(
 .اي حلجب االوالد للصلب اوالدهم) ٣(
 .، ال بصدد حصر االقساماي كان من �ب املثال) ٤(
 .٥١ص " مث هم : " يف قوله) ٥(
 .من االعمام، واالخوال، واالوالد، واالخوة) ٦(
 .اي لكان حينئذ متعرضا حلكم االوالد للصلب احلاجبني الوالدهم، وكذا حكم االخوة احلاجبني الوالدهم) ٧(
 .اي االوالد للصلب واالخوة) ٨(
ىن. االجــداد ايضــاإىل " هــم " اي لعــاد ضــمري ) ٩( واحلــال أن االجــداد ال حيجبــون . كــل هــؤالء املــذكورين حيجبــون اوالدهــم: فكــان املعــ

 .اوالدهم الذي هم آ�ء امليت، بل االمر �لعكس
 .اي آ�ء امليت الذين هم اوالد االجداد) ١٠(
 .لهأي لكان يستلزم ان حيجب اجلد البعيد اجلد القريب، الن االول اب والثاين ولد ) ١١(
 .الن اآل�ء النازلني حيجبون اآل�ء الصاعدين، ال العكس) ١٢(
ــن توجيـــه قولنـــا) ١٣( ــذين هـــم اوالد ) االجـــداد حيجبـــون اوالدهـــم: (يعـــىن وان كـــان ميكـ �عتبـــار حجـــب االجـــداد لالعمـــام، واالخـــوال الـ

 .فإن االجداد من الطبقة الثانية، واالعمام واالخوال من الطبقة الثالثة. االجداد

    



٥٣ 

مـــىت اجتمـــع يف : أنـــه )٢(والضـــابط. )١(الـــذين هـــم االعمـــام واالخـــوال، إال انـــه مســـتغىن عـــنهم �لتصـــريح بـــذكرهم
 .ورث االقرب إىل امليت فيها فاالقرب )٤(الواحدة طبقات )٣(املرتبة
والضـامن حيجـب . ضامن اجلريـرة(حيجب  )٦(من قام مقامه) واملعتق و. حيجب املعتق( )٥(مطلقا) مث القريب(
ـــويناال ـــت �الب مـــع  )٧(�الب(اليـــه ) حيجـــب املتقـــرب(يف كـــل مرتبـــة مـــن مراتـــب القرابـــة ) مـــام، واملتقـــرب إىل املي

 كاخوة من ابوين مع اخوة) )٨(تساوى الدرج
___________________________________ 

ع التصــريح بعــدم ارث االعمــام واالخــوال مــع ) ١( وان . عنــد ذكــر الطبقــات. وجــود االجــداداي مل يكــن داعيــا إىل هــذا التعبــري املشــبوه مــ
 .الطبقة الثانية مقدمة على الثالثة

 .اي يف احلجب) ٢(
 .اي يف الطبقة الواحدة) ٣(
 .واالخوة واوالدهم. اي درجات كاالوالد واوالدهم) ٤(
 .قواملراد أن الوارث النسيب مطلقا حيجب املعت. اي سواء كان قريبا يف الطبقة، ام قريبا يف الدرجة) ٥(
 .كابيهم. وهم مقدمون على ضامن اجلريرة. فإن اوالد املعتق يرثون املعتق بدل ابيهم. ورثته" من قام مقام املعتق "   واملراد ب) ٦(
 .كاالخ لالبوين مينع االخ لالب فقط. خاصة) ٧(
نت االخوة لالبوين حيجبون االخوة لالب كاالخوة مطلقا فا�م مجيعا، سواء كانوا لالبوين ام لالب ام لالم يف درجة واحدة وان كا) ٨(

 .فقط

    



٥٤ 

 )٢(، كـــاخ الب مـــع ابــن اخ الب وأم فـــإن االقـــرب اوىل مــن االبعـــد وإن مـــت)١(ال مـــع اخـــتالف الــدرج. مــن اب
 .)٣(االبعد �لطرفني دونه

) اقرب منـه، وهـي مسـألة امجاعيـة(العم ) وان كان(خاصة ) إال يف ابن عم لالب واالم فإنه مينع العم لالب(
 )٧(وال يتغري احلكم. )٦(عن حكم القاعدة )٥(خرجت بذلك )٤(منصوصة

___________________________________ 
ت �البـوين وكـان ) ١( يعين اذا اختلفت الدرجة فصـاحب الدرجـة القريبـة مينـع صـاحب الدرجـة البعيـدة، وان كـان االبعـد ينتسـب إىل امليـ

 .االقرب ينتسب اليه �الب فقط
 .تسباي إن) ٢(
 .اي دون االقرب) ٣(
اليك نـص احلـديث عـن االمـام دمحم بـن علـي بـن احلسـني . ٥احلديث  ٥٠٩ص  ١٧اجلزء  ١٣٨٨راجع الوسائل طبعة طهران سنة ) ٤(

كاللـة االب . فـان تـرك عمـا الب وابـن عـم الب وام فاملـال كلـه البـن العـم لـالب واالم النـه قـد مجـع بـني الكاللتـني: قال. عليهم السالم
 .وكاللة االم

 .اي �المجاع والنص) ٥(
ت مـن ابـن العـم : واملفـروض". االقرب مينع االقـرب " وهي قاعدة ) ٦( ان العـم مطلقـا سـواء كـان مـن االبـوين ام مـن االب اقـرب إىل امليـ

 .مطلقا، سواء كان من االبوين ام من االب
ن العــم لــالب(اى املســتثىن وهــو ) ٧( بتوريثــه دون العــم فــال يتغــري ذلــك يف صــورة تعــدد العــم لــالب، او ) تقــدمي ابــن العــم لالبــوين علــى ابــ

 .بل �قية على حاهلا فيقدم ابن العم لالبوين على العم لالب. تعدد ابن العم لالبوين

    



٥٥ 

 )٥(ويف تغـريه. يف ذلـك كلـه )٤(لصدق الفرض )٣(، وال �لزوج والزوجة ا�امعني هلما)٢(، او تعددمها)١(بتعدد احدمها
 .)٩(فيقتصر على حمله. )٨(املخالف لالصل )٧(لكونه خالف الفرض )٦(ذلك: �لذكورة واالنوثة قوالن اجودمها

___________________________________ 
 .واحتد ابن العم لالبوين، او �لعكس �ن تعدد ابن العم لالبوين واحتد العم لالب. كما اذا تعدد العم لالب) ١(
 .العم لالب وتعدد ابن العم لالبوين كما اذا تعدد) ٢(
 .ال خيتلف وال يتغري) وهو تقدمي ابن العم لالبوين على العم لالب(فاحلكم . �ن كان للميت زوج او زوجة. اي للعم وابن العم) ٣(
 .وهو اجتماع العم لالب مع ابن العم لالبوين) ٤(
ذكور وهــو ) ٥( كمــا اذا اجتمــع العــم لــالب مــع . فيمــا اذا تبــدل أحــدمها �نثــى). عــم لــالبتقــدمي ابــن العــم لالبــوين علــى ال(اي احلكــم املــ

 .او اجتمع ابن العم لالبوين مع العمة لالب. بنت العم لالبوين
والعمـة مقدمـة علـى ابـن . فـالعم مقـدم علـى بنـت العـم). تقـدمي االقـرب علـى االبعـد(اي التغري ورجوع احلكم إىل القـانون العـام وهـو ) ٦(
 .ت الثاين �لطرفني واالول بطرف واحد فقطوان م. العم

فـاذا خـالف الفـرض شـيئا مـن مفـروض ) اجتماع ابـن العـم لالبـوين مـع العـم لـالب(هو : الن املستثىن الذي كان خمالفا للقانون العام) ٧(
 .املستثىن املذكور رجع احلكم إىل القانون العام وهو تقدمي االقرب على االبعد

 .يف االرث اي تقدمي االقرب على االبعدوهو القانون العام ) ٨(
 ).اجتماع ابن العم لالبوين مع العم لالب(وهو فرض ) ٩(

    



٥٦ 

، وهـــو مــذهب الشـــيخ فـــأحلق )٣(الــذكر واالنثـــى يف االرث واملرتبـــة واحلجــب يف اجلملـــة )٢(اشـــرتاك: )١(ووجــه العـــدم
فيكـون املـال بـني العـم واخلـال، النـه اقـرب  )٥(يتغـري: فقيـل. )٤(وكذا اخلـالف يف تغـريه مبجامعـة اخلـال. العمة �لعم

ــن العــم رأســا، ويبقــى يف الطبقــة عــم وخــال . مــن ابــن العــم، وال مــانع لــه مــن االرث بــنص وال امجــاع، فيســقط اب
 النتفاء مانع العم حينئذ. فيشرتكان

___________________________________ 
ت العــم لالبــوين كــابن العــم لالبــوين يف التقــدمي علــى العــم لــالباي عــدم التغــري �الخــتالف يف الــذكورة واالنوثــة لتكــ) ١( وتكــون . ون بنــ

 .العمة لالب كالعم لالب يف تقدمي ابن العم لالبوين عليها
ين أن املعهــود يف �ب االرث) ٢( فالولــد الــذكر واالنثــى يف مرتبــة . عــدم الفــرق بــني الــذكر واالنثــى يف اصــل الوراثــة، وكــذا يف الدرجــة: يعــ

إذن فينبغـي احلكـم بعـدم الفـرق . وكذا يف احلجب فكما الولد الذكر مينع اخا امليت، كـذلك االنثـى متنـع اخـا امليـت مـن غـري فـرق. واحدة
ب االقتصــار فيهــا علــى مــورد الــنص . بينهمـا ايضــا يف مســألتنا هــذه ت مســألتنا علــى خـالف القاعــدة االوليــة يف االرث فيجــ ولكــن ملــا كانــ

 .ل االولفالصحيح هو القو . واالمجاع
�ظرا إىل مسألة حجب االخوين للميت أمهم " يف اجلملة " اي يف غري حمل النزاع �التفاق، واالول كانت مصادرة، او يكون قيد ) ٣(

 .عما زاد على السدس دون االختني له، اال ان تكو� مع أخ، او مع اختني اخريني
 .جتماعا ثالثيا�ن جيتمع اخلال مع العم لالب، وابن العم لالبوين ا) ٤(
اذن ال . فـال ارث البـن العـم كـي مينـع عمـه. اي ال حيجب ابن العـم حينئـذ العـم، الن اخلـال مقـدم علـى ابـن العـم يف الدرجـة فيمنعـه) ٥(

 .مانع من توريث العم حينئذ

    



٥٧ 

وقـــال قطـــب . ذهــب إىل ذلـــك عمـــاد الـــدين ابــن محـــزة، ورجحـــه املصـــنف يف الـــدروس، وقبلــه احملقـــق يف الشـــرائع
ابـن العـم  )١(املـال للخـال وابـن العـم، الن اخلـال ال مينـع العـم فـالن ال مينـع: الدين الراوندي ومعني الـدين املصـري

الن العم حمجـوب . )٤(املال للخال: )٣(وقال احملقق الفاضل سديد الدين حممود احلمصي. )٢(الذي هو اقرب اوىل
 ، وان كان اقواها)٦(هذه االقوال وجه وجيه ولكل واحد من. )٥(وابن العم حمجوب �خلال. �بن العم

___________________________________ 
 .اي اخلال) ١(
أن اخلال اذا كان ال مينع من توريث العم لالب فاوىل ان ال مينع ابن العم ايضا الن ابن العم لالبوين اقرب إىل امليت من العم : يعىن) ٢(

واذا ورث ابن العم فحينئذ مينع . اذن يرث ابن العم مع اخلال.  والثاين ميت اليه بطرف واحدلالب حيث إن االول ميت اليه من الطرفني
 .فيكون املال بينه وبني خاله، دون عمه. عمه

كـان مـن اكـابر العلمـاء املـربزين ومـن متكلمـي االماميـة ومتبحـريهم، ). سديد الدين حممود بن علي بن احلسـن احلمصـى الـرازى(هو ) ٣(
 .قيمة يف فن الكالم له تعاليق

 .اي وحده) ٤(
ىن) ٥( ذا . أن اخلــال مقــدم يف الدرجــة علــى ابــن العــم فيمنعــه مــن االرث: يعــ ومبــا أن ابــن العــم االبــويين مقــدم علــى العــم االبــوي فيمنعــه هــ

 .واختص به اخلال وحده. فاصبح العم وابن العم ممنوعني من االرث. ايضا
 .وقد اشر� إىل كل وجه إمجاال) ٦(

    



٥٨ 

الـيت اسـتدل  )٤(، فيبقى عموم آية اويل االرحـام)٣(على موضع النص والوفاق )٢(وقوفا فيما خالف االصل )١(االول
وقــد صــنف هــؤالء  )٦(وتوقــف العالمــة يف املختلــف لــذلك. )٥(�ــا اجلميــع علــى تقــدمي االقــرب خاليــا عــن املعــارض

 .يلةاالفاضل على املسألة رسائل تشتمل على مباحث طويلة، وفوائد جل
ذكـرا او انثـى فإنـه حيصـل بـه ) الولـد: (موضـعني، احـدمها) ففـي(دون بعـض ) أما احلجب عن بعض االرث(

ـــزل( )٨(إىل االدىن )٧(عـــن نصـــيب الزوجيـــة االعلـــى(للـــزوجني ) احلجـــب( الولـــد ) حيجـــب(كـــذا ) و(الولـــد ) وإن ن
 )٩(واحدمها) االبوين عما زاد عن السدسني(

___________________________________ 
ث اخلــال والعـم، دون ابــن العــم) ١( ى ابـن العــم: وذلــك. اي القـول بتوريــ ث ابــن العــم مــع . الن اخلـال مقــدم يف الدرجــة علــ فــال يعقــل توريـ

ث العــم حينئــذ. وجــود اخلــال علــى أن احلكــم بتقــدمي ابــن العــم علــى العــم كــان خــالف القاعــدة االوليــة يف �ب . وعليــه فــال مــانع مــن توريــ
 .ر فيه على مورد النص واالمجاع اى صورة عدم اجتماع اخلال معهمااالرث فيقتص

 .اي القاعدة الكربى يف �ب االرث من تقدمي االقرب على االبعد) ٢(
 .وهو تقدمي ابن العم لالبوين على العم لالب فقط) ٣(
 .قرب مطلقا على االبعد مطلقاوهو يفيد تقدمي اال)واو�وا االرحام بعضهم او� ببعض � كتاب اهللا(وهو قوله تعاىل ) ٤(
 .فال موجب الرث ابن العم مع وجود اخلال الذي هو اقدم منه درجة) ٥(
 .اى لتضارب االقوال والوجوه اليت اقاموها يف املقام) ٦(
 .اي الربع يف الزوجة، والنصف يف الزوج) ٧(
 .اي الثمن يف الزوجة، والربع يف الزوج) ٨(
 .ناي حيجب الولد احد االبوي) ٩(

    



٥٩ 

أي سـواء كـان معهـا االبـوان ) مطلقـا(الواحـدة ) مع البنـت(أو أحدمها  )٢(ان يكو�) إال( )١(عما زاد عن السدس
أم أحدمها فإ�ما ال حيجبان وال أحدمها عن الز�دة عن السدس بل يشاركا�ا فيمـا زاد عـن نصـفها وسدسـيهما 

 )٣(�لنسبة
___________________________________ 

 .الن االبوين، او احدمها ال ير�ن ازيد من السدس مع وجود الولد للميت وإن نزل) ١(
 .أي االبوان) ٢(
ف �لفــرض) ٣( ت وحــدها النصــ ى نســبة . ولالبــوين السدســان �لفــرض، ويبقــى البــاقي بينهــا وبينهمــا �لقرابــة. فــان للبنــ ويقســم بيــنهم علــ

 :وأصل املسألة هكذا. حصصهم
 .١/  ٢= للبنت الواحدة 

 .٦/  ٥=  ٦/  ٢+  ٣+  ٦/  ٢+  ٢/  ١. ٢/  ٦= ولالبوين 
 .سدس واحد=  ١/  ٦= والباقي 

أصل للفريضة، تصري : فتضرب اخلمسة يف الستة. فيجب أن يقسم الباقي مخسة أسهم. ومبا أن حصصهم من أصل املال مخسة من ستة
 .ثالثني وتصح املسألة كمال

 .٥/  ٣٠لالم . ٥/  ٣٠لالب . ١٥/  ٣٠للبنت 
/  ١+  ٥من اخلمسة فتصبح حصته  ١ويعطى لالب  ١٨=  ٣٠/  ٣+  ١٥منها فتصبح حصتها  ٣، فيعطى للبنت ٥/  ٣٠الباقي 
 .فتستغرق احلصص حينئذ الرتكة مجعاء. ٦=  ٣٠/  ١+  ٥من اخلمسة فتصبح حصتها  ١ويعطى لالم . ٦=  ٣٠

ت ص مــن اخلمســة إىل أربعــة هكــذا وأمــا صــورة اجتمــاع. هــذا يف صــورة اجتمــاع االبــوين مــع البنــ ع احلصــ ت فرتجــ : أحــدمها خاصــة مــع البنــ
ــــت  ـــالب . ١/  ٢للبنــ ــــاقي . ٦/  ٤=  ٦/  ١+  ٣=  ٦/  ١+  ٢/  ١= وا�مــــــوع . ١/  ٦لـــ ب . ٢/  ٦= والبــ ــ ــــا أن البــــــاقي جيــــ ومبــ

ت ثالثــة، ولــالب واحــد ب احلصــص فنحتــاج إىل تقســيمه إىل أربعــة، يكــون للبنــ يف اصــل الفريضــة حتصــل  فنضــرب االربعــة. تقســيمه حســ
. ٢٤/  ١٦=  ٢٤/  ٤+  ١٢= وا�مـــوع . ٤/  ٢٤= ولـــالب . ١٢/  ٢٤= فللبنـــت . أربعـــة وعشـــرون، وهـــي خمـــرج الفـــروض كاملـــة

 .فيعطى للبنت ستة، ولالب اثنان. ٨/  ٢٤= والباقي 

    



٦٠ 

 فإ�ن ال مينعنه) مع احد االبوين( )١(أي البنتني فصاعدا) أو البنات(
___________________________________ 

 .وجيب تقسيمه عليهن وعليه على حسب سهام كل. فإن سهامهن ثلثان، ولالب سدس فيزيد من الرتكة سدس واحد) ١(

    



٦١ 

، ولو كان معهن أبـوان )٢(أيضا، بل يرد عليهن وعليه ما بقي من املفروض �لنسبة كما سيأيت تفصيله )١(عما زاد
ويف املسألة قول �در حبجـب البنتـني . يف قسم احلجب )٤(فال رد فمن مث أدخلهما )٣(فريضةاستغرقت سهامهم ال

 وهو  )٦(، لرواية ايب بصري عن الصادق)٥(فصاعدا احد االبوين عما زاد عن السدس
___________________________________ 

+  ٤= وجيمع ذلك . ١/  ٦لالب . ٢/  ٣للبنات : املسألة هكذاوهو جزء واحد من ثالثني جزء وفرض . أي عن السدس بشئ) ١(
/  ٢٤ولالب . ١٦/  ٢٤للبنات . حتصل أربعة وعشرون ٦يف  ٤فنضرب . وجيب تقسيمه أر�عا. ١/  ٦= فالباقي  ٦/  ٥=  ٦/  ١
فتصـبح حصـته  ١ويضاف على االب  ٢٤/  ١٩=  ٢٤/  ١٦+  ٣فتصبح حصتهم . ٣فيضاف على البنات . ٤/  ٢٤: والباقي. ٤
٢٤/  ٥=  ٢٤/  ٤+  ١. 
 .وقد أشر� اليه يف اهلامش املتقدم) ٢(
 .١=  ٦/  ٦=  ٦/  ٢+  ٤= وا�موع  ٢/  ٦ولالبوين  ٤/  ٦اذ للبنات ) ٣(
 .أي االبوين مع البنات، فان البنات حينئذ حيجنب االبوين عن ز�دة السدس رأسا) ٤(
 .نليكون للبنات وحدهن، دون أحد االبوي) ٥(
 .٤٦٥ص  ١٧الوسائل ج ) ٦(
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) وجـود االب(االول : مخسـة) بشـروط )٣(االخوة، حتجب االم عن الثلـث إىل السـدس( )٢(:�نيهما) و( )١(مرتوك
 .معدوما مل حيجبوها عن الثلث )٥(فلو كان. ما حجبوها عنه، وإن مل حيصل هلم منه شئ )٤(ليوفروا عليه

أي ابنتـني ) وامـرأتني(أي ذكـرا ) فصـاعدا، أو اربـع نسـاء، أو رجـال( )٦(اي ذكـرين) كو�م رجلـني(الثاين ) و(
وإن مل يبلغـــا، واخلنثـــى هنـــا كـــاالنثى، للشـــك يف الذكوريـــة املوجـــب للشـــك يف احلجـــب، واســـتقرب املصـــنف يف 

 .القرعة )٧(الدورس هنا
 .فال حتجب كاللة االم )٨(، او �لتفريق)كو�م اخوة لالب واالم، او لالب(الثالث ) و(
ـــع االرث مـــن ) انتفـــاء(الرابـــع ) و( ـــرق(موان وكـــذا اللعـــان، وحيجـــب الغائـــب مـــا مل ) عـــنهم) القتـــل والكفـــر وال

 .يقبض مبوته شرعا
___________________________________ 

 .أي مل يعمل �ا االصحاب فكانت شاذة) ١(
 .أي �ين موضعي احلجب) ٢(
ث، ) ٣( ــ ت امـــه تـــرث الثلـ ــ ت أي لـــوال اخـــوة امليـــت لكانـ ــ لعـــدم وجـــود الولـــد للميـــت، ولكـــن االخـــوة حجبـــوا االم عـــن كمـــال الثلـــث فورثـ

 .وكان الباقي لالب. السدس
 .أي يزيدوا له) ٤(
 .أي االب) ٥(
 .إمنا فسر الرجلني �لذكرين لدفع توهم اختصاص احلكم �لبالغني، بل يعم حىت االطفال) ٦(
 .أي بشأن اخلنثى يف مسألتنا هذه) ٧(
 .ب واالم، وبعضهم لالب فقطأي بعضهم لال) ٨(

    



٦٣ 

 )١(فــال حيجــب احلمــل ولــو بكونــه متممــا للعــدد املعتــرب فيــه) كــو�م منفصــلني �لــوالدة ال محــال(اخلــامس ) و(
علــة التــوفري  )٣(حيئنــذ، او لكونــه ال ينفــق عليــه االب وهــو )٣(علــى املشــهور، إمــا لعــدم اطــالق اســم االخــوة عليــه

ؤذ� )٨(قــــوال )٧(، ويف الــــدروس جعــــل عــــدم حجبــــه)٦(والعلــــة غــــري متحققــــة. )٥(منــــع ظــــاهر )٤(ويف الثــــاين. عليــــه ، مــــ
مل  )١٠(ويشـرتط ســادس، وهـو كــو�م أحيـاء عنـد مــوت املـورث فلــو كـان بعضـهم ميتــا، او كلهـم عنــده. )٩(بتمريضـه

 )١٣(رقىأو اشتبه التقدم والتأخر، وتوقف املصنف يف الدروس لو كانوا غ )١٢(لو اقرتن مو�مها )١١(حيجب، وكذا
___________________________________ 

 .أي يف احلجب) ١(
 .أي على احلمل حني كونه محال) ٢(
 .أي االنفاق من االب) ٣(
 .أي كون علة التوفري على االب هو انفاقه على من وفروا عليه) ٤(
 .إذ مل ينص على هذا التعليل) ٥(
 .أي غري معلوم كو�ا علة للحكم املذكور) ٦(
 .أي عدم حجب احلمل) ٧(
 ".قيل " أي عرب عنه بلفظ ) ٨(
 .فكان االقوى عنده هو احلجب. أي يشعر �نه كان ضعيفا لديه) ٩(
 .أي عند موت املورث) ١٠(
 .أي ال حيجب) ١١(
 .أي موت االخوة، وموت املورث) ١٢(
ى هــو القضـاء بتــأخر مــوت كــل واحــد مـن صــاحبه، فيتــوار ) ١٣( وهنــا لــو فـرض كــذلك لــزم احلكــم بتــأخر . �نالن احلكـم يف مســألة الغرقــ

 .موت االخوة املستلزم للحجب
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ــث إن فــرض مــوت كــل واحــد منهمــا يســتدعي كــون اآلخــر حيــا فيتحقــق احلجــب ومــن عــدم القطــع . )١(مــن حي
. كالمـا ملـن سـبق  )٥(ومل اجـد يف هـذا: )٤(قال. فال يلزم منه اطراد احلكم �حلياة )٣(واالرث حكم شرعي )٢(بوجوده

وهو املغايرة بـني  )٨(-وسابع  -. على مورده )٧(، والوقوف يف ما خالف االصل)٦(للشك. االقوى عدم احلجبو 
ــت االم اختــا الب. احلاجــب واحملجــوب ب كمــا يتفــق ذلــك يف ا�ــوس، او الشــبهة، بــوطء  )٩(فلــو كان فــال حجــ
 .أخوها البيها )١٠(الرجل ابنته فولدها

___________________________________ 
 .فهو دليل حتقق احلجب) ١(
 .هذا دليل عدم حتقق احلجب) ٢(
 .أي ان احلكم بتأخر موت كل وتقدمه يف مسألة الغرقى لغرض التوارث حكم شرعي خاص ال يستلزم اطراده يف غري مورد النص) ٣(
 .أي املصنف يف الدروس) ٤(
 .أي صورة اقرتان موتيهما) ٥(
 .واالصل عدم حتققه. يف احلجب) ٦(
ى كــان علــى خــالف االصــل) ٧( أخر معــا يف مســألة تــوارث الغرقــ ب االقتصــار فيــه علــى مــورد الــنص وهــي . أي احلكــم �لتقــدم والتــ فيجــ

 .مسألة التوارث فقط
 .أي ويشرتط سابع) ٨(
 .إذ ال ميكن تصوير كون االم أختا من االبوين. أي أختا للمورث من أبيه) ٩(
 .أي ولد البنت) ١٠(
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 )يف السهام -الفصل الثاين (
 :ستة) وهي يف كتاب هللا تعاىل -اهلها (بيان ) و( )١(املقدرة) السهام(بيان ) يف) (الفصل الثاين(

 )٢()يع� ا�نت واحدة فلها ا�صف -و�ن �نت (:قال تعاىل.وقد ذكر يف ثالثة مواضع)النصف(-االول
 .)٤()و� أخت فلها نصف ما ترك()٣()ول�م نصف ما ترك أزواج�م(

فل�ـم ا�ر�ـع �ـا (:يف موضـعني احـدمها )٥(وهـو مـذكور فيـه) الربع(هو ) و(نصف النصف  -الثاين  )و(
 .)٧)و�ن ا�ر�ع �ا تر�تم(:، و�نيهما)٦() تر�ن

___________________________________ 
 .أي السهام اليت قدر هلا مقدار �خلصوص) ١(
 .إذا مل يكن معها شريك. والباقي ردا. �لفريضة فللبنت الواحدة نصف الرتكة. ١٠اآلية : النساء) ٢(
 .فللزوج مع عدم ولد للزوجة نصف تركتها فرضا والباقي ردا إن مل يكن هلا وارث سواه. ١٢اآلية : النساء) ٣(
 .والباقي ردا إذا مل يكن معها شريك. فلالخت الواحدة النصف فرضا. ١٧٥اآلية : النساء) ٤(
 .أي يف كتاب هللا) ٥(
 .فللزوج ربع الرتكة إذا كان للزوجة امليتة ولد. ١٢اآلية : لنساءا) ٦(
 .فللزوجة ربع الرتكة إذا مل يكن للزوج امليت ولد. ١٢اآلية : النساء) ٧(

    



٦٦ 

 .)٢()فلهن ا�من �ا تر�تم(:ذكره هللا تعاىل مرة واحدة يف قوله تعاىل) الثمن(هو)و()١(نصفه -الثالث ) و(
فإن �ن �ساء فوق اث�تـ� (: احدمها يف البنـات قـال. ذكره هللا تعاىل يف موضعني) الثلثان( -الرابع ) و(

 .)٤()فإن �نتا اث�ت� فلهما ا�لثان �ا ترك(:قال تعاىل. و�نيهما يف االخوات. )٣()فلهن ثلثا ما ترك
 فالمــــه(: وقــــد ذكــــره هللا تعــــاىل يف موضـــعني ايضــــا قــــال تعــــاىل) الثلـــث(وهــــو  )٥(نصــــفه -اخلـــامس ) و(
 -السـادس ) و( )٧( )اي اوالد االم اك� مـن ذ�ـك فهـم ��ء � ا�لـث -فان �نوا  (: وقـال )٦()ا�لث

 وقد ذكره هللا) السدس(وهو  -نصف نصفه 
___________________________________ 

 .أي نصف الربع) ١(
 .�يتعلى تفصيل . فللزوجة مثن الرتكة إذا كان للزوج ولد. ١٢اآلية : النساء) ٢(
 .فللبنات الثلثان فرضا والباقي ردا إن مل يكن معهن شريك يف االرث. ١١اآلية : النساء) ٣(
 .والباقي ردا إذا مل يكن معهن شريك. فلالخوات الثلثان فرضا. ١٧٥اآلية : النساء) ٤(
 .أي نصف سهم الثلثني) ٥(
 .وال اخوة حاجبة. ولدفالم امليت ثلث الرتكة إذا مل يكن له . ١١اآلية : النساء) ٦(
 .على تفصيل �يت. وإال فالسدس. فلكاللة االم ثلث الرتكة إذا كانوا أكثر من واحد. ١٢اآلية : النساء) ٧(
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 .)١()والبو�ه �� واحد منهما ا�سدس(: تعاىل يف ثالثة مواضع، فقال
لـ� واحـد منهمـا و� اخ او اخـت ف(:وقـال يف حـق اوالد االم )٢()وان �ن � اخوة فالمه ا�سدس(

وإن (للزوجــة ) الــزوج مــع عــدم الولــد: فالنصــف الربعــة: (وأمــا أهــل هــذه الســهام فخمســة عشــر. )٣( )ا�ســدس
 .الواحدة) والبنت(منه أم من غريه  )٤(سواء كان) نزل

 .)٦(يف املوضعني) اذا مل يكن ذكر( )٥(مع فقد أخت االبوين) واالخت لالبوين واالخت لالب(
 .للزوج) )٧(مع عدمه(وإن تعددت ) والزوجة(للزوجة وإن نزل ) الزوج مع الولد: والربع الثنني(
 .وإن نزل) )٨(الزوجة وإن تعددت مع الولد(وهو ) والثمن لقبيل واحد(
 .واالختني البوين فصاعدا. البنتني فصاعدا: والثلثان لثالثة(

___________________________________ 
 .من االبوين سدس الرتكة إذا كان للميت ولدفلكل . ١١اآلية : النساء) ١(
 .فاالخوة حتجب االم عن الثلث إىل السدس. ١١اآلية : النساء) ٢(
 .فلكل من كاللة االم إذا كانت واحدة السدس. ١٢اآلية : النساء) ٣(
 .أي كان الولد للزوجة من هذا الزوج أم من غريه) ٤(
 .وينإذ االخت لالب ال ترث مع وجود االخت لالب) ٥(
 .واالخت الواحدة. يف البنت الواحدة) ٦(
 .أي عدم الولد) ٧(
 .للزوج) ٨(
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 .)٣(اذا مل يكن ذكر يف املوضعني )٢()كذلك( )١(فصاعدا -مع فقد املتقرب �البوين  -) واالختني لالب
ت ولالخـوين، او االختـني، او لـالخ (من الولد واالخـوة ) لالم مع عدم من حيجبها: والثلث لقبيلني( واالخـ

 .)٦(فصاعدا من ولد االم ذكورا ام إ�� ام �لتفريق كان امجع )٥(لالثنني: ولو قال) )٤(فصاعدا من جهتها
 ذكرا كان ام انثى وإن حصل) لالب مع الولد: والسدس لثالثة(

___________________________________ 
 .واالختني لالب: قيد لقوله) ١(
 .أي فصاعدا) ٢(
 .واالختان. البنتان) ٣(
 .واملقصود كاللة االم إذا كانوا متعددين. أي من جهة االم) ٤(
 .إذ ال يعترب يف كاللة االم الذكورية واالنوثية فالكل سواء. أي اثننب من كاللة االم) ٥(
. تالثـة اخـوة. أخـوين: كـون الصـعود بنحـو واحـد: إذ عبارة املصـنف قاصـرة الشـمول لـبعض صـور االجتمـاع فـإن املتبـادر مـن عبارتـه) ٦(

هذا . وهكذا. أربعة وأربع. ثالثة وثالث. أخوان وأختان. أخ وأخت. وهكذا. أربع أخوات. ثالث أخوات. أختني. وهكذا. أربعة اخوة
ذكــورا، أم ا��، أم : أمــا لــو قــال. فهــذا ال يشــمله ظــاهر العبــارة. أمــا إذا اجتمــع ثــالث أخــوات ومخســة اخــوة. مــا تشــمله عبــارة املصــنف

 .ريق لشمل أيضا، وكان اللفظ أمجع لالفراد�لتف
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ب مــن ) ولــالم معــه( )٤(�لقرابــة، ال �لفــرض )٣(، فإ�ــا)٢(ز�دة �لــرد )١(لــه مــع ذلــك اي مــع الولــد، وكــذا مــع احلاجــ
مسي االخوة كاللة من الكل وهو الثقل، لكو�ا ثقال على الرجل . اي اوالدها) وللواحد من كاللة االم(االخوة 
ب مزيــد االقبــال واخلفــة علــى الــنفس او مــن االكليــل وهــو مــا يــزين لقيامــه مب صــاحلهم مــع عــدم التولــد الــذي يوجــ

 .�لرأس )٥(�جلوهر شبه العصابة، الحاطتهم �لرجل كاحاطته
___________________________________ 

 .أي مع كون الولد انثى) ١(
 ١/  ٦= وا�موع أربعـة أسـداس . فرض، وللبنت النصف �لفرض أيضافلالب السدس �ل. كما لو كان للميت أب وبنت واحدة) ٢(

ريد عليهمــا �لنســبة. سدســان: والبــاقي ٦/  ٤=  ٦/  ٣+  ١=  ١/  ٢+  ــى ثالثــة أســهم، واالب علــى . فــ ــت حصــلت عل ومبــا أن البن
ب توزيــع البــاقي أر�عــا. ســهم واحــد فلهمــا مــن البــاقي علــى حســب هــذه النســبة أيضــا . أصــل الفريضــة: بعــة يف الســتةفتضــرب االر . فيجــ

ت . فرضا"  ٤" ولالب السدس . فرضا"  ١٢" فللبنت النصف . أربعة وعشرون: حتصل ".  ٢" ، ولـالب " ٦" والباقي يكون منه للبنـ
 .وهذا الباقي احلاصل هلما ليس �لفرض، بل �لقرابة حسب االصطالح

 .أي الز�دة احلاصلة لالب) ٣(
 ". ٢" رقم كما عرفت يف اهلامش ) ٤(
 .أي االكليل) ٥(

    



٧٠ 

. )٣(فبعضـــها ميكـــن، وبعضـــها ميتنـــع )٢(وامـــا منضـــمة بعضـــها إىل بعـــض. حكـــم الســـهام املقـــدرة منفـــردة )١(هـــذا
 .)٥(احدى وعشرون، حاصلة من ضرب السهام الستة يف مثلها: )٤(وصور اجتماعها الثنائي مطلقا

___________________________________ 
 ." املصنف " ن السهام يف كالم أي ما ذكر م) ١(
 .أو ربع ونصف. �ن يكون هناك نصف وسدس) ٢(
 .على ما �يت شرح اجلميع) ٣(
 .ممكنة وممتنعة) ٤(
ث. والثلثـان. والـثمن. والربـع. فالنصف) ٥( صـور . حتصـل سـتة وثالثـون كمـا يلـي. ٣٦=  ٦يف  ٦والسـدس سـتة تضـرب يف مثلهـا . الثلـ

 .غريهاجتماع النصف مع 
 .نصف مع نصف ممكن: ١
 .نصف مع ربع ممكن: ٢
 .نصف مع مثن ممكن: ٣
 .نصف مع ثلثني ممتنع: ٤
 .نصف مع ثلث ممكن: ٥
 .نصف مع سدس ممكن: ٦

* * * 
 .صور اجتماع الربع مع غريه

 .ربع مع نصف مكرر: ٧
 .ربع مع ربع ممتنع: ٨
 .ربع مع مثن ممتنع: ٩
 .ربع مع ثلثني ممكن: ١٠
 .ثلث ممكن ربع مع: ١١
 .ربع مع سدس ممكن: ١٢

* * * 
 .صور اجتماع الثمن مع غريه

 .مثن مع نصف مكرر: ١٣
 .مثن مع ربع مكرر: ١٤
 .مثن مع مثن ممتنع: ١٥
 .مثن مع ثلثني ممكن: ١٦
 .مثن مع ثلث ممتنع: ١٧
 .مثن مع سدس ممكن: ١٨

* * * 
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___________________________________ 
 .مع غريه صور اجتماع الثلثني

 .ثلثان مع نصف مكرر: ١٩
 .ثلثان مع ربع مكرر: ٢٠
 .ثلثان مع مثن مكرر: ٢١
 .ثلثان مع ثلثني ممتنع: ٢٢
 .ثلثان مع ثلث ممكن: ٢٣
 .ثلثان مع سدس ممكن: ٢٤

* * * 
 .صور اجتماع الثلث مع غريه

 .ثلث مع نصف مكرر: ٢٥
 .ثلث مع ربع مكرر: ٢٦
 .ثلث مع مثن مكرر: ٢٧
 .ثلثني مكرر ثلث مع: ٢٨
 .ثلث مع ثلث ممتنع: ٢٩
 .ثلث مع سدس ممتنع: ٣٠

* * * 
 .صور اجتماع السدس مع غريه

 .سدس مع نصف مكرر: ٣١
 .سدس مع ربع مكرر: ٣٢
 .سدس مع مثن مكرر: ٣٣
 .سدس مع ثلثني مكرر: ٣٤
 .سدس مع ثلث مكرر: ٣٥
 .سدس مع سدس ممكن: ٣٦
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واحـدة مـن صـور اجتمـاع النصـف مـع : مثان ممتنعـة، وهـي )٢(منها. )١(مث حذف املكرر منها وهو مخسة عشر
 واقع )٤(، وإال فأصله)٣(اجتماعه مع الثلثني، الستلزامه العول: غريه وهو

___________________________________ 
ــــور) ١( ــــي الصــــ ـــــور . ٣٥و  ٣٤و  ٣٣و  ٣٢و  ٣١و  ٢٨و  ٢٧ ٢٦و  ٢٥و  ٢١و  ٢٠و  ١٩و  ١٤و  ١٣و  ٧: وهــــ ــن الصـــ ــــ مــ
 .والباقي احدى وعشرون. ملتدقمةا
 .أي من االحدى والعشرين) ٢(
. فالنصف والثلثـان واحـد وسـدس. وهذا هو العول املمتنع عند�. أي اجتماع النصف مع الثلثني يستلزم ز�دة السهام على الفريضة) ٣(

 فأين السدس الزائد؟. فالواحد جمموع الرتكة
 .أي أصل الفرض) ٤(
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مـن  )٤(واثنتـان. )٣(فلـم يتحقـق االجتمـاع مطلقـا )٢(، لكن يدخل النقص عليهمـا)١(دا البكزوج مع اختني فصاع
فــال  )٧(، النــه ســهم الــزوج مــع الولــد، والزوجــة ال معــه)٦(مــع مثلــه )٥(اجتماعــه: صــور اجتمــاع الربــع مــع غــريه، ومهــا

 .)١٠(مع الولد وعدمه، او نصيب الزوج معه )٩(مع الثمن، النه نصيبها )٨(جيتمعان، واجتماعه
___________________________________ 

ــى االختـــني فيتنـــزل الثلثـــان إىل النصـــف. أي ال الم) ١( فقـــد اجتمـــع . فللـــزوج النصـــف، ولالختـــني الثلثـــان، لكـــن هنـــا يـــدخل الـــنقص علـ
 .ومل يتحقق اجتماع الثلثني مع النصف كما هو املفروض. النصف مع النصف

 .أي على االختني) ٢(
 .وإن حتقق االجتماع بدء. أي بقاء) ٣(
 .أي ممتنعان) ٤(
 .أي الربع) ٥(
فكيـف يتصـور اجتمـاع . الن الربع سـهم الـزوج مـع الولـد للزوجـة، وسـهم الزوجـة مـع عـدم الولـد للـزوج. فال جيتمع ربع مع ربع أصال) ٦(

 هذين الفرضني؟
 .أي ال مع الولد) ٧(
 .عأي اجتماع الرب) ٨(
ع عــدم الولــد . أي صــورة اجتمــاع الربــع مــع الــثمن نصــيب الزوجــة يف فرضــني متخــالفني) ٩( فــرض كو�ــا مــع الولــد للــزوج، وفــرض كو�ــا مــ

 فكيف جيتمع الفرضان؟. للزوج
ـــزوج مـــع الولـــد ومهـــا ال " عدمـــه " عطـــف علـــى ) ١٠( ــع الولـــد، ونصـــيب ال ـــع مـــع الـــثمن فـــرض نصـــيب الزوجـــة مـ أي صـــورة اجتمـــاع الرب

 .عانجيتم
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مـع  )٣(وهـو. )٢(، النـه نصـيب الزوجـة وإن تعـددت خاصـة)١(هـو مـع مثلـه: واثنتان من صور الثمن مع غـريه، ومهـا
. ال معهمــا )٦(، او االثنــني مــن اوالدهــا)٥(نصــيب الزوجــة مــع الولــد، والثلــث نصــيب االم ال معــه )٤(الثلــث، النــه

مــع  )٩(متعــددا يف مرتبـة واحــدة )٨(جتمــاع مسـتحقهمامــع مثلهمـا، لعــدم ا )٧(مهـا: وهــي. وواحـدة مــن صـور الثلثــني
 مع مثله، وإن فرض )١١(اجتماعه: واثنتان من صور الثلث، ومها. )١٠(بطالن العول

___________________________________ 
 .أي الثمن مع الثمن) ١(
 .وال ميكن فرض مثن آخر. فلو كان له زوجات فلهن مجيعا الثمن) ٢(
 .لالمتناع وهو فرض اجتماع الثمن مع الثلث أي صورة أخرى) ٣(
 .أي الثمن) ٤(
 .أي ال مع الولد) ٥(
 .أي الثلث نصيب كاللة االم املتعددين إذا مل يكن للميت ولد، وال أم. أي كاللة االم املتعددين) ٦(
 .أي الثلثان مع الثلثني) ٧(
ــيب أي مســــتحق الثلثــــني مــــع الثلثــــني، لعــــدم إمكــــان فــــرض مســــتحقهما مجي) ٨( ــران نصــ ــان اآلخــ عــــا، إذا الثلثــــان نصــــيب البنــــات، والثلثــ

 .مضافا إىل استلزامه العول الذي هو �طل عند�. وال ترث الثانية مع وجود االوىل. االخوات
 .الن البنتني من الطبقة االوىل، واالختان من الطبقة الثانية. أي يف طبقة واحدة) ٩(
 .ما عرفتوهو ز�دة السهام على الفريضة ثلث ك) ١٠(
نعم ميكن تصويره ولكن من غري التقدير . وهذا ممتنع، إذ ليس له فرض يف الكتاب فرضا مقدرا. أي اجتماع الثلث مع ثلث آخر) ١١(

، ومبـا أ�مـا "الثلثـان " لكن ليس هذا الثلث مقدرا هلا، بل املقـدر الشـرعي هـو . الشرعي، كما يف االختني فان لكل واحدة منهما الثلث
 .وكذلك الكالم يف البنتني. كان لكل واحدة منهما ثلث، وإال فلو كن أربعة كان لكل واحدة منهن سدساثنتان  
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 )٤(وهـو. ، ال بعضـهما)٣(هنا هو مجلـة الثلثـني )٢(حيث إن لكل واحدة ثلثا، إال أن السهم. )١(يف البنتني واالختني
ويبقـى . )٦(نصـيب االم مـع عـدم احلاجـب، والسـدس نصـيبها معـه، او مـع الولـد فـال جيامعـه )٥(مع السـدس، النـه

وجيتمـع النصـف مــع : (بقولـه )٧(مـن الصـور ثـالث عشـرة، فرضـها واقــع صـحيح قـد اشـار املصـنف منهــا إىل تسـع
 ))٩(ومع الربع( )٨(كزوج واخت الب) مثله

___________________________________ 
 .امش املتقدمكما يف اهل) ١(
 .أي املقدر الشرعي) ٢(
 ".الثلثني " أي جمموع ) ٣(
 .هذه هي الصورة الثانية من صوريت امتناع اجتماع الثلث مع غريه. أي الثلث مع السدس) ٤(
 .أي الثلث) ٥(
 .أي السدس مع الثلث) ٦(
 .أو بعد الفراغ من كالم املصنف. والبقية يذكرها الشارح يف االثناء) ٧(
ت لــالم فل) ٨( ت الب، أو الب وأم، دون االخــ ت االخــ ت إذا كانــ ــ ــث ال ولــد للمي ف حي ت املنفــردة أيضــا النصــ ف، ولالخــ زوج النصــ لــ

 .فقط
 .كالزوجة هلا الربع مع عدم الولد للميت والخته النصف. أي جيتمع النصف مع الربع) ٩(
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ت )١(كزوجــة واخــت كــذلك ــ ال جيتمــع مــع  )٥(وقــد تقــدم انــه. )٤(كزوجــة وبنــت) )٣(الــثمن(مــع ) و( )٢(وكــزوج وبن
ث(جيتمــع ) و(الثلثــني، الســتلزامه العــول  ) و( )٨(وككاللــة االم املتعــددة مــع اخــت الب. )٧(كــزوج وام) )٦(مــع الثلــ

 .)١٢(، وكاخت الب مع واحد من كاللة االم)١١(، وكبنت مع ام)١٠(كزوج وواحد من كاللة االم) )٩(السدس(مع 
 )١٥(كزوج وابنتني  )١٤(فاالول) )١٣(ثنيوجيتمع الربع والثمن مع الثل(

___________________________________ 
 .أي الب فقط، أو الب وأم) ١(
 .فللزوج الربع، لوجود الولد للميت، وللبنت املتفردة النصف �لفرض) ٢(
 .أي وجيتمع النصف مع الثمن) ٣(
 .رضفللزوجة الثمن، لوجود الولد، وللبنت املنفردة النصف �لف) ٤(
 .أي النصف) ٥(
 .أي جيتمع النصف مع الثلث) ٦(
 .فللزوج النصف مع عدم الولد، ولالم الثلث مع عدم الولد أيضا) ٧(
 .فلهم الثلث، وهلا النصف) ٨(
 .أي وجيتمع النصف مع السدس) ٩(
 .فللزوج النصف، وللواحد من كاللة االم السدس) ١٠(
 .فللبنت املنفردة النصف، ولالم السدس) ١١(
 .فلالخت املنفردة النصف، وللواحد من كاللة االم السدس) ١٢(
 .أي كل واحد منهما مع الثلثني) ١٣(
 .أي اجتماع الربع مع الثلثني) ١٤(
 .فله الربع، وهلما الثلثان) ١٥(
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 .)٣(كزوجة وابنتني  )٢(، والثاين)١(وكزوجة واختني الب
كزوجـة وواحـد   )٦(ومـع السـدس. )٥(تعـدد مـن كاللـة االموزوجة مـع م. )٤(كزوجة وام) وجيتمع الربع مع الثلث(

 .)٨(وكزوج واحد االبوين مع ابن )٧(من كاللة االم
ــثمن مــع الســدس( ــن وأحــد أالبــوين) وجيتمــع ال ث، كــاخوة الم. )٩(كزوجــة واب مــع  )١٠(وجيتمــع الثلثــان مــع الثلــ

 .)١٣(مع واحد من كاللة االم وكاختني الب. )١٢(ومع السدس كبنتني واحد االبوين )١١(اختني فصاعدا الب
___________________________________ 

 .فلها الربع، لعدم الولد، وهلما الثلثان) ١(
 .أي اجتماع الثمن مع الثلثني) ٢(
 .وهلما الثلثان. فلها الثمن) ٣(
 .فللزوجة الربع لعدم الولد، ولالم الثلث لعدم الولد) ٤(
 .وللمتعدد من كاللة االم الثلثفللزوجة الربع لعدم الولد، ) ٥(
 .أي جيتمع الربع مع السدس) ٦(
 .فلها الربع، لعدم الولد، وللواحد من كاللة االم السدس) ٧(
فحينئذ يكون للـزوج . أما ذكر االبن فلتأثريه على عدم ارث االب أكثر من السدس املفروض له. الزوج واحد االبوين: شاهد املثال) ٨(

 .الربع، ولالب السدس
 .فالثمن للزوجة، لوجود الولد، والسدس الحد االبوين) ٩(
 .أي كاللة االم املتعددون) ١٠(
 .فالثلث لكاللة االم املتعددين، الثلثان لالختني لالب) ١١(
 .فللبنت الثلثان، والحد االبوين السدس �لفرض) ١٢(
 .وللواحد من كاللة االم السدس. فلالختني الثلثان) ١٣(
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فهــذه مجلــة الصــور الــيت ميكــن اجتماعهــا �لفــرض ثنائيــا وهــي . مــع الولــد )١(مــع الســدس كــابوين وجيتمــع الســدس
، الختالفـه �خـتالف )فال حصـر لـه(بل �لقرابه اتفاقا ) االجتماع ال حبسب الفرض(صور ) وأما(ثالث عشرة 

ومــع  )٥(مثلــه يف بنتــني وابــن ، فيجتمــع الربــع مــع)٤(لغــري العــول )٣(فــرض مــا امتنــع )٢(الــوارث كثــرة وقلــة، وميكــن معــه
واذا خلـف امليـت ذا . ، وعلـى هـذا)٨(، والثلث مع السدس يف زوج وابـوين)٧(يف زوجة وبنت وثالث بنني )٦(الثمن

 يف طبقة )١٠(، فان تعدد)٩(فرض اخذ فرضه
___________________________________ 

 .لكل واحد منهما السدس) ١(
 .الفرض، بل �لقرابة اتفاقااأي ال مع االلتزام حبسب ) ٢(
 .هناك، أي يف صور االلتزام حبسب الفرض) ٣(
 .فإن ز�دة السهام عن الفريضة أمر مستحيل) ٤(
 .فالربع مع الربع كان ممتنعا هناك، ولكنه جائز هنا. فله النصف، ولكل واحدة منهما الربع) ٥(
 .أي جيتمع الربع مع الثمن هنا وقد كان ممتنعا هناك) ٦(
للذكر ضعف االنثى " والبقية وهي سبعة أمثان منها للبنت الثمن، ولالوالد الذكور الثالث لكل واحد الربع بقاعدة . فللزوجة الثمن) ٧(

." 
ث، ولـالب السـدس. فللزوج النصف) ٨( ث مـع السـدس. وهو خارج عن شـاهد املثـال، ولـالم الثلـ ولكـن السـدس هنـا . فقـد اجتمـع الثلـ

 .لكونه الباقي بعد إخراج سهام ذوي االسهم لالب إمنا هو �لقرابة
. كاالم مقدمة على االب، ال�ا ذات سهم وهو غري ذي سهم يف صورة عدم الولد، فلها الثلث �لفـرض. مقدما على ذوي القرابة) ٩(

 .وله الباقي �لقرابة
 .أي ذو الفرض) ١٠(

    



٧٩ 

 )٣(تساويهم يف الوصلة )٢(رد عليهم على نسبة الفروض )١(اخذ كل فرضه، فان فضل من الرتكة شئ عن فروضهم
 .)٥(واحملجوب عن الز�دة )٤(عدا الزوج والزوجة

ب(علــى تقــدير ز�دة الفريضــة عــن الســهام ) )٦(للعصــبة(عنــد� ) وال مــرياث( اي االقــرب ) إال مــع عــدم القريــ
 اويل" منهم، لعموم آية 

___________________________________ 
 .ورة عدم وجود من يرث �لقرابة، وإال فال فضل أصاليف ص) ١(
 .كما تقدمت بعض االمثلة على ذلك) ٢(
 .أي يف الطبقة) ٣(
 .فال يرد عليهما مع وجود ورثة سوامها) ٤(
 .كاالم إذا كان هلا حاجب فالفضل حينذاك لالب خاصة) ٥(
ذكور مــن ورثتــ: وعصــبة الرجــل" طلبــة " �لتحريـك وزان ) ٦( واالبــن . فــاالب طــرف. ه وإمنـا مســوا بــذلك، ال�ــم حييطـون �لرجــلأوليـاؤه الــ

وهو �طل عند� بل جيب . اعطاء فاضل الرتكة من أصحاب الفروض إىل عصبة امليت: والتعصيب. واالخ جانب. والعم جانب. طرف
 .واحد من الطبقة القريبةالنه ال يعطى شئ الصحاب الطبقة التالية مع وجود . رد الفاضل من الرتكة إىل نفس من ورث أوال

ن اآليــة الكرميــة يف قولــه تعــاىل ت كمــا هــو املســتفاد مــ ذوي الفــروض اعطــاء شــئ مــن الرتكــة إىل عصــبة امليــ و�ذا ح�ــ (: نعــم يســتحب لــ
ائـل والق. وهـذه اآليـة الشـريفة حمكمـة عنـد� وليسـت منسـوخة. ٩اآليـة : النسـاء)القسمة أو�وا القر� وا�تا� وا�ساك� فارزقوهم منـه

إن وجـود إذا الشـرطية يف اآليـة الكرميـة : لكنـا نقـول. وهـو أمـر واالمـر للوجـوب)فـارزقوهم(: �لتعصيب متسك �ا نظـرا إىل قولـه تعـاىل
ت فهـو حــق �بـت للــوارث ال خيـتص بصــورة حضـور صــاحبه فـال تعــدو داللــة . هـدمت أســاس التمسـك �ــا للتعصـيب، الن االرث إن ثبــ

 .كما نقول بهاآلية على االستحباب فقط  

    



٨٠ 

 )٢(، وامجاع اهل البيت عليهم السالم، وتواتر اخبارهم بذلك)١("االرحام 
___________________________________ 

أن االقـرب مينـع : وهـذه اآليـة تفيـد. ٧٥اآليـة : النسـاء. )وأو�وا االرحام بعضـهم أو� بـبعض � كتـاب اهللا(: كما قال عزوجل) ١(
 .عن ارث البعيدفالقريب مانع . االبعد

واليـك . ٤٣٤، ٤٣١ص  ١٧ج " الوسـائل " راجـع . صـلوات هللا علـيهم �نـه ال مـرياث للعصـبة متـواترة" أهـل البيـت " أي أخبـار ) ٢(
ن يســأل : نــص بعضــها عــن حســني الــرزاز قــال . املــال لالقــرب: " املــال ملــن هــو لالقــرب أو للعصــبة؟ فقــال " أ� عبــدهللا " أمــرت مــ

 ".صبة يف فيه الرتاب والع
ن عيــاش يف حــديث أنــه قيــل لــه ن دراج يف القضــاء أنــه ورث اخلــال وطــرح العصــبة وأبطــل : وعــن أيب بكــر بــ مــا تــدري مــا أحــدث نــوح ابــ

يب : فقــال أبــوبكر بــن عيــاش. الشــفعة ث ملــا قتــل محــزة بــن عبــداملطلب ب مــا عســى أن أقــول لرجــل قضــى �لكتــاب والســنة، إن النــ عــ
يف قــول هللا  " أيب جعفـر " وعـن . املـرياث كلـه �بنـة محــزة فسـوغها رسـول هللا  فـأ�ه علـي  علـي بـن أيب طالـب 

مث قـال . رمحـا أوىل بـه ان بعضـهم أوىل �ملـرياث مـن بعـض، الن أقـر�م اليـه". وأولوا االرحام بعضهم أوىل ببعض يف كتاب هللا : " عزوجل
 .أيهم اوىل �مليت وأقر�م اليه أمه أو أخوه؟ أليس االم أقرب إىل امليت من إخوته وأخواته؟ أبوجعفر 
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وعلـى ( )١(مـع فقـدهم) على البنت والبنـات، واالخـت واالخـوات لـالب واالم، او لـالب(فاضل الفريضة ) فريد(
وإال اخـــتص غـــريهم مـــن االخـــوة لالبـــوين، او لـــالب �لـــرد ) ارث يف دجـــتهماالم، وعلـــى كاللـــة االم مـــع عـــدم و 

 .)٢(دو�م
ــى الــزوج والزوجــة إال مــع عــدم كــل وارث عــدا االمــام( ن ) )٣(وال يــرد عل بــل الفاضــل عــن نصــيبهما لغريمهــا مــ

مطلقـا، او او عدمـه  )٤(ولو فقـد مـن عـدا االمـام مـن الـوارث ففـي الـرد عليهمـا مطلقـا. الوراث ولو ضامن اجلريرة
: مسـتندها. )٦(خاصـة اقـوال )٥(فال يرد عليها عليه مطلقا، دو�ا مطلقا، او عليهما إال حال حصور االمام 

 ظواهر
___________________________________ 

 .الورثة، أو الوارث على املذكورات: وتذكري الضمري �عتبار إطالق لفظ. أي فقد االخوات لالب واالم) ١(
 .أي دون االخوة لالم) ٢(
 .فقيه تفصيل �يت أما إذا كان الوارث ا�تمع معهما هو االمام ) ٣(
 .حال احلضور والغيبة: أي على الزوج والزوجة مطلقا) ٤(
 .حال احلضور أي على الزوجة بل الفاضل لالمام ) ٥(
 .احلضور والغيبةالرد على الزوج والزوجة حال  ١: وهي أربعة) ٦(
 .عدم الرد عليهما حال احلضور والغيبة ٢
 .الرد على الزوج حال احلضور والغيبة، دون الزوجة، ال حال احلضور وال حال الغيبة ٣
 .أما هي فرتد عليها حال الغيبة دون حال احلضور. الرد على الزوج حال احلضور والغيبة ٤
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مــن اســتثنائه مــن  )٣(كمــا يســتفاد  )٢(واملصــنف اختــار هنــا القــول االخــري .)١(االخبــار املختلفــة ظــاهرا واجلمــع بينهــا
مـــع الزوجـــة ان كـــان (اي االمـــام ) ارثـــه. واالقـــرب: (املنفـــي املقتضـــي الثبـــات الـــرد عليهمـــا دون االمـــام مـــع قولـــه

حة أما الـرد علـى الـزوج مطلقـا فهـو املشـهور، بـل ادعـى مجاعـة عليـه االمجـاع وبـه اخبـار كثـرية، كصـحي). حاضرا
الــزوج حيــوز املــال كلــه اذا مل يكــن : " فــاذا فيهــا فــرائض علــي  )٤(أنــه قــرأ عليــه: ايب بصــري عــن الصــادق 

 فللجمع بني رواية ايب بصري عن الباقر )٦(وأما التفصيل يف الزوجة. )٥("غريه 
___________________________________ 

فبعضهم أخذ ببعضها ترجيحا له وطرح الباقي، وبعضـهم مجـع بينهـا فقـال . بعة اختالف ظواهر االخبارأي مستند هذه االقوال االر ) ١(
 .�لتفصيل

 .وهو الرد عليه مطلقا يف الغيبة واحلضور، وعليها حال الغيبة دون احلضور) ٢(
ث قـال  .استثناؤه االجيايب مـن النفـي: االول: يعين أن إختياره للقول االخري مستفاد من أمرين) ٣( مث " وال يـرد علـى الـزج والزوجـة " حيـ

: " لـو ال تداركـه �المــر الثـاين وهـو قولــه. ومقضـى هـذا االســتثناء هـو الـرد عليهمــا".  إال مـع عــدم كـل وارث عـدا االمــام " اسـتثىن 
. تـرد عليهـا حـال الغيبـة دون احلضـور ا�ـا: ومقتضـى ذلـك". واالقرب ارث االمام ومشاركته مع الزوجة يف االرث إن كان االمـام حاضـرا 

 .أما الزوج فريد عليه مطلقا
 .قرأ على أيب بصري أي االمام ) ٤(
 .٢احلديث  ٣الباب  ٥١٢ص  ١٧ج " الوسائل ) " ٥(
 .�لرد عليها حال الغيبة، دون احلضور) ٦(
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اذا مل يكن غريه فلـه املـال، واملـرأة : " قال  أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها وال وارث هلا غريه 
ــع، ومــا بقــي فلالمــام  ن مــروان عــن البــاقر . )١("هلــا الرب ــ وبــني صــحيحة ايب بصــري عــن  )٢(ومثلهــا روايــة دمحم ب

علـــى حالـــة الغيبـــة،  )٤(حبمـــل هـــذه )٣("املـــال هلـــا : " رجـــل مـــات وتـــرك امـــرأة قـــال : أنـــه قـــال لـــه البـــاقر 
، املشـتمل علـى )٨(اختـار القـول الثالـث )٧(واملصنف يف الشرح. )٦(على حالة احلضور حذرا من التناقض )٥(وذينك
 عدم

___________________________________ 
 .١احلديث  ١٤٩القسم الثاين ص  ٣اجلزء  ١٣٦٧طبعة النجف االشرف سنة " االستبصار ) " ١(
هلـا الربـع ويـدفع : قـال. يف زوج مات وتـرك امـرأة " أيب جعفر " اليك نص احلديث عن . ٤احلديث  ١٥٠ص  نفس املصدر) ٢(

 .الباقي إىل االمام
 ." أيب عبدهللا " واحلديث يف املصدر مروي عن . ٦نفس املصدر احلديث ) ٣(
 .أي هذه الصحيحة املشار اليها يف اهلامش املتقدم) ٤(
 .روايتا أيب بصري، ودمحم بن مروان عن الباقر : ومها) ٥(
هـا املـال   حال احلضور وحال الغيبة والصـحيحة دلـت علـى اعطاء: الن الروايتني االوليني دلتا على منع الزوجة من ز�دة الربع مطلقا) ٦(

ى حـال احلضـ. كلـه مطلقـا وذلــك . ومحــل هـذه الصــحيحة االخـرية علـى حــال الغيبـة. ورفــاجلمع بينهـا مجيعــا إمنـا يكـون حبمــل الـروايتني علــ
 .دفعا لوقوع التناقض بني االخبار

 .أي شرح االرشاد) ٧(
 .وهو الرد على الزوج مطلقا دون الزوجة مطلقاً ) ٨(

    



٨٤ 

الــدال علــى عــدم الــز�دة  )٤(ولالصــل )٣(فــإن تــرك االستفصــال دليــل العمــوم )٢(حمتجــا مبــا ســبق )١(الــرد عليهــا مطلقــا
اطراحـــا لتلـــك  )٧(وإن كـــان صـــحيحا إال أن يف العمـــل بـــه مطلقـــا )٦(عليهـــا مطلقـــا )٥(وخـــرب الـــرد. ى املفـــروضعلـــ

" يف  حبالـــة الغيبــة بعيـــد جــدا، الن الســـؤال فيــه للبـــاقر  )١٠(�در جـــدا، وختصيصــه )٩(، والقائـــل بــه)٨(االخبــار
، والـدفع الـيهم ممكـن، فحملـه علـى حالـة الغيبـة بصيغة املاضي وأمرهم علـيهم السـالم حينئـذ ظـاهر" رجل مات 

ممــا  -كمـا قـال ابـن ادريـس   -ابعـد  )١١(املتـأخرة عـن زمـن السـؤال عـن ميــت �لفعـل �زيـد مـن مئـة ومخسـني ســنة
 .بني املشرق واملغرب

___________________________________ 
 .حال احلضور وحال الغيبة) ١(
 ١الدالتني على عدم الرد على الزوجة مطلقا وقد أشري اليهما يف اهلامش رقم  مروان عن الباقر من رواييت أيب بصري، ودمحم بن ) ٢(
 .٨٣ص  ٢
 .بني حال احلضور والغيبة حيث مل يفصل االمام ) ٣(
 .أي أصالة عدم استحقاقها أكثر من مفروضها وهو الربع) ٤(
 .وهي صحيحة أيب بصري االخرية) ٥(
 .يف حال احلضور والغيبة) ٦(
 .حضورا وغيبة) ٧(
 .الدالة على منعها مطلقا) ٨(
 .�لرد عليها مطلقا) ٩(
 .وهي صحيحة أيب بصري االخرية. أي خرب الرد) ١٠(
ت ا ه ٢٥٦، وولـد االمـام احلجـة عجـل هللا تعـاىل فرجـه الشـريف عـام  ه ١١٤تـويف عـام  ذلك أن االمام الباقر ) ١١( لغيبـة ، ووقعـ

 . ه ٣٢٩والغيبة الكربى عام   ه ٢٦٠الصغرى عام 
 .عام تقريبا، أو أكثر ١٥٠قد حكم حبكم على ميت سبق موته حكما �يت ظرفه بعد  فيستبعد جدا أن يكون االمام الباقر 
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ومــن هــذه . وجــه يف اجلمــع )٤(بعيــد عــن االطــالق إال أنــه )٣(، وهــو)٢(علــى كــون املــرأة قريبــة للــزوج )١(ورمبــا محــل
 ظهر وجه القول �لرد عليهما مطلقا كما هو ظـاهر املفيـد، وروى مجيـل يف املوثـق عـن الصـادق  )٥(االخبار

 )٧(وهو )٦("ال يكون الرد على زوج وال زوجة " 
___________________________________ 

. كما يف صحيحة أيب بصري االخرية على الزوجة القريبة للزوج �ن كانت ابنة عم له مثال" رد املال كله إىل الزوجة " أي محل خرب ) ١(
ذيب ج  ذا احلمــل شــاهد مــن االخبــار وهــو مــا رواه الشــيخ يف التهـــ عــن دمحم بــن القاســم بــن الفضــيل بــن يســار عـــن أيب  ٢٩٥ص  ٩وهلــ

يـدفع املـال كلـه اليهـا : " ؟ قـال.عن رجل مات وترك امرأة قرابـة ولـيس لـه قرابـة غريهـا سألت أ� احلسن : قال احلسن الرضا 
." 
 .�ن كانت ابنة عم له مثال فرتث الربع �لزوجية والباقي �لقرابة) ٢(
 .أي هذا احلمل) ٣(
 .طريق للجمع بني أخبار الباب املتضاربة. ون الزوجة قريبة للزوجأي محل الصحيحة الدالة على دفع املال كله للزوجة على ك) ٤(
وصـحيحة أيب بصـري االوىل . الدالـة علـى الـرد علـى الزوجـة مطلقـا. الن فيها مـا يـدل علـى ذلـك كمـا يف صـحيحة أيب بصـري االخـرية) ٥(

 .الدالة على الرد على الزوج مطلقا
 .١٠احلديث رقم  ٥١٦ص  ١٧الوسائل ج ) ٦(
 .رب مجيل هو مستند القائل بعدم الرد ال على الزوج وال على الزوجة مطلقاأي خ) ٧(

    



٨٦ 

ـــث علـــى وجـــه  )٣(اي ال ز�دة يف الســـهام عليهـــا) يف الفـــرائض )٢(وال عـــول( )١(دليـــل القـــول الثـــاين، واشـــهرها الثال
 على تقدير الز�دة) بل( )٥(، وذلك بدخول الزوج والزوجة)٤(حيصل النقص على اجلميع �لنسبة

___________________________________ 
 .وهو القول �لرد على الزوج مطلقا وعدم الرد على الزوجة مطلقا) ١(
ز�دة سهام الورثة على احلصـص املفروضـة يف الرتكـة، �ن تسـتدعي الورثـة ربعـا وثلثـني وسدسـني مـثال كمـا يف : العول يف االصطالح) ٢(

 .وهذه السهام سبعة أسداس ونصف سدس. ال يزيد على ستة أسداس مع أن جمموع الرتكة. زوج وبنات وأبوين
ــة. أي علــــى الفــــرائض) ٣( ــة يف الرتكــ ــة أر�ع. وهــــي الفــــرائض املفروضــ ــفني، أو أربعــ . وهكــــذا. كســــتة أســــداس أو ثالثــــة أثــــالث، أو نصــ

 .وهكذا. اس، أو أربعة أثالثأي ال ميكن أن حتوي الرتكة على سبعة أسد. فالفرائض املقدرة يف الرتكة هي هذه ال تزيد عليها
كما يقررها . أي ينقص من كل حسب سهمه. يعين إذا حصل العول فعند ذلك حيسب الز�دة نقصا يف سهام مجيع الورثة �لنسبة) ٤(

. مخسافينقصون عن سهم كل وارث . تكون السهام قد زادت ربعا على الفريضة ٢ففي املثال املتقدم يف اهلامش رقم . فقهاء أبناء السنة
الن سهم "  ٤" ومن االبوين "  ٨" ، ومن البنات " ٣" فينقص من الزوج "  ٧٥" فسهام هؤالء تبلغ "  ٦٠" فاذا فرض جمموع الرتكة 

 .فيعتدل التقسيم، على زعمهم"  ٢٠" ، واالبوين " ٤٠" ، والبنات " ١٥" الزوج كان 
 .كما يتبني من االمثلة السابقة، والالحقة. ما بدو�ما فال حيصل عول البتةأي العول إمنا حيصل إذا كان مع الورثة زوج أو زوجة، أ) ٥(

    



٨٧ 

خالفـا  )٣(والبنت والبنـات، واالخـت واالخـوات لـالب واالم، او لـالب )٢(وعلى االب( )١(عند�) يدخل النقص(
مسـي هـذا  )٥(موزعا على اجلميـع �حلـاق السـهم الزائـد للفريضـة، وقسـمتها علـى اجلميـع )٤(للجمهور حيث جعلوه

ت الفريضـة عائلــة علــى اهلهــا )٦( )ذ�ــك اد� أال تعو�ــوا( :القسـم عــوال، إمــا مـن امليــل ومنــه قولـه تعــاىل ، ومسيــ
مليلهــا �جلــور علــيهم بنقصــان ســهامهم، او مــن عــال الرجــل اذا كثــر عيالــه لكثــرة الســهام فيهــا، او مــن عــال اذا 

ت الناقــة ذنبهــا اذا رفعتــه الرتفــاع الفــرائض علــى اصــلها بــز�دة  )٧(غلــب، لغلبــة اهــل الســهام �لــنقص، او مــن عالــ
كــان : )٩(امجـاع اهــل البيـت علــيهم السـالم، واخبــارهم بـه متظــافرة، قـال البــاقر  )٨(السـهام، وعلــى مـا ذكــر�ه

 إن الذي احصى: " يقول امري املؤمنني 
___________________________________ 

 .٨٦ص  ٤فيدخل النقص على اجلميع كما تقدم يف اهلامش رقم " فقهاء السنة " أما عند ) ١(
 .فال يدخل النقص على الزوجني) ٣(سينبه الشارح عليها. ذكر االب هنا مع من يدخل عليهم النقص مساحمة) ٢(
 .أي النقص احلاصل) ٤(
 .٨٦ص  ٤كما يف املثال املتقدم يف اهلامش رقم ) ٥(
 .٣اآلية : النساء) ٦(
 .بعضهم على بعض) ٧(
 .�ن ال عول يف الفرائض) ٨(
 .١٤ ٩احلديث  ٤٢٣ص  ١٧ج " الوسائل ) " ٩(

    



٨٨ 

وكـــان ابـــن عبـــاس . )٤("مل جتـــز ســـتة  )٣(لـــو يبصـــرون وجههـــا )٢(لـــيعلم ان الســـهام ال تعـــول علـــى ســـتة )١(رمـــل عـــاجل
 من شاء �هلته: " يقول 

___________________________________ 
 .كناية عن الرمل الكثري املرتاكم الذي ال حيصي عدده سوى هللا تعاىل. الداخل بعضه يف بعض. املرتاكم من الرمل: العاجل) ١(
 .فال ميكن فرض سبعة أسداس، أو مثانية أسداس مثال. أي ال تزيد على ستة أسداس) ٢(
ن ال . ا إذا حصــل عــولأي وجـه تقــدير الســهام فيمـ) ٣( والوجـه هــو ان ســهام ذوي السـهام حينئــذ يتغــري عمـا كــان عليــه قبـل ذلــك، ولكــ

 ".ابن عباس " على الوجه العام يف مجيع أصحاب السهام كما زعمه اولئك، بل على الوجه اخلاص كما �يت يف كالم 
ففـــي مثـــال وجـــود الـــزوج . حاشـــاه. ال يعتـــبط يف التقـــديرأن هللا تعـــاىل ال يشـــتبه عليـــه احلســـاب، و : وحمصـــل مفـــاد احلـــديث الشـــريف) ٤(

ب مـع  . مل جيعل للزوج ربعا، وللبنات ثلثني، ولالبـوين سدسـني. والبنات واالبوين كـي تقـع احلاجـة إىل نقـص هـذا التقـدير الـذي ال يتناسـ
ع ال حمالـة، واال مل يكـن يقـدر هكـذا كـي كمية الرتكة إطالقا، الن الذي يقدر شيئا مث يتبني عدم تطبيقه على اخلارج يكون جـاهال �لواقـ

فـال يقــدر . فـا� تعـاىل الـذي يعلــم مقـدار عـدد الرمـال املرتاكمـة لـيعلم ايضـا أن الرتكــة ال تزيـد علـى سـتة اسـداس. حيتـاج أخـريا إىل العـدول
ف ســدس=  ٦/  ٧ر  ٥=  ٦/  ٤+  ٦/  ١ر  ٥ربعــا، وثلثــني، وسدســني، الن جممــوع ذلــك يصــري  إذن فاملقــدر  .ســبعة أســداس ونصــ

ــع للــزوج، والسدســان لالبــوين، والبــاقي بــال تقــدير للبنــات ذا قــد كــان خافيــا علــى اولئــك. الشــرعي حينئــذ هــو الرب فــذهبوا إىل توزيــع . وهــ
ب الســهام . الـنقص علــى اجلميـع ت إىل املصـاحلة �لتنــاقص حسـ ت وتسـاقطت فرجعــ زعمــا مـنهم أن هللا ســبحانه قـد قــدر السـهام فتعارضــ

 .يف �ب القضاءوفق القاعدة 

    



٨٩ 

سبحان هللا العظيم أترون أن الذي : " وقال ايضا".  )١(عند إحلجر االسود إن هللا مل يذكر يف كتابه نصفني وثلثا
! احصى رمل عاجل عددا جعل يف مال نصفا ونصفا وثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا �ملـال فـأين موضـع الثلـث 

ودفـــع  )٤(عمـــر ملـــا التفـــت الفـــرائض عنـــده: ل مـــن اعـــال الفـــرائض؟ قـــالفمـــن او  )٣(� ا� العبـــاس: )٢(فقـــال لـــه زفـــر
وهللا ما ادري ايكم قدم هللا وأيكم أخر؟ وما اجد شيئا هـو اوسـع مـن أن اقسـم علـيكم هـذا . بعضها بعضا قال
 .)٧(لو قدم من قدم هللا، وأخر من أخر هللا ما عالت فريضة )٦(وامي هللا: مث قال ابن عباس. )٥("املال �حلصص 

___________________________________ 
زوج واخت لالبوين، وكاللة االم املتعددون، فللزوج النصف، ولالخت لالبـوين وحـدها النصـف ايضـا، ولكاللـة االم : فرض املسألة) ١(

 .املتعددين الثلث
 .ابن اوس البصري: هو) ٢(
 .كنية ابن عباس) ٣(
 .ام على الفرئض فدفعت بعضها بعضااي اختلطت بعضها مع بعض وزادت السه) ٤(
 .ايراد النقص على اجلميع حسب سهامهم قياسا على تزاحم الديون على املفلس: يقصد بذلك) ٥(
 ".ميني هللا " صيغة قسم مبعىن ) ٦(
ريث مــن قــدم. هــو التقــدمي والتــأخري يف االرث: فظــاهر كالمــه. ال خيفــى براعــة هــذا الكــالم، فــان فيــه ايهامــا بــديعا) ٧( هللا أوال كمــال  فــ

ين. مث يبقــى البــاقي للــوارث املتــأخر بلــغ مــا بلــغ. ســهمه ن كالمــه فيعــ وأخــر . لــو قــدم يف االمامــة مــن قدمــه هللا علــى ســائر النــاس: وأمــا �طــ
 .لدينملا ابتليت االمة �ذا اجلهل الفادح يف تقسيم املواريث فضال عن غريها من االحكام الشرعية وسائر شؤون ا. عنها من أخره هللا
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مل يهبطهـا هللا عزوجـل عـن فريضـة إال إىل فريضـة  )١(كـل فريضـة: فقـال. وأيهـا قـدم وأيهـا أخـر؟: فقال له زفر
فتلـك الـيت أخـر هللا،  )٢(فهذا ما قدم هللا، وأما ما أخر فكل فريضة اذا زالت عن فرضها ومل يكـن هلـا إال مـا بقـي

 والزوجة هلا. )٤(رجع إىل الربع وال يزيله عنه شئ )٣(يزيله عنهوأما اليت قدم فالزوج له النصف فاذا دخل عليه ما 
___________________________________ 

والثانيـة هلـا الربـع مـع عـدم الولـد . وإذا كان هلا ولد فله الربع. فاالول له النصف مع عدم الولد للزوجة. كفريضة الزوج والزوجة واالم) ١(
زوج ب هلــا. الــثمنوإذا كــان لــه ولــد فلهــا . للــ ت وعــدم احلاجــ ث مــع عــدم الولــد للميــ قــد . فهــؤال. ومعــه يكــون هلــا الســدس. والثالثــة هلــا الثلــ

 .فاذا هبطوا من التقدير االول كان هلم التقدير الثاين. مث أسهما أخرى على تقدير آخر. فرض هللا هلم أسهما على تقدير
وأما معـه فـال . فللبنت النصف وللبنات الثلثان مع عدم الولد الذكر للميت. واالخت واالخوات. والبنات. كفريضة البنت الواحدة) ٢(

 .وأما معه فال سهم هلن إال �لقرابة. وكذا االخت هلا النصف ولالخوات الثلثان مع عدم االخ. سهم للبنت أو البنات إال �لقرابة
 .فان وجود الولد يزيل الزوج عن النصف إىل الربع. كوجود الولد للميت) ٣(
 .كما زعم اولئك. فال يدخل عليه النقص بعد ذلك. اي ال يزيل الزوج عن الربع شئ أبدا) ٤(

    



٩١ 

فـــاذا زالـــت عنـــه صـــارت إىل  )٢(واالم هلـــا الثلـــث. فـــاذا زالـــت عنـــه صـــارت إىل الـــثمن ال يزيلهـــا عنـــه شـــئ )١(الربـــع
هللا ففريضـة البنـات واالخـوات وامـا الـيت أخـر . فهذه الفروض الـيت قـدم هللا عزوجـل. السدس وال يزيلها عنه شئ

مل يكــن هلــن إال مــا بقــي، فــاذا اجتمــع مــا قــدم هللا ومــا  )٤(فــاذا ازالــتهن الفــرائض عــن ذلــك )٣(هلــا النصــف والثلثــان
 ،)٦(واعطى حقه كامال فإن بقي شئ كان ملن اخر هللا )٥(أخر بدئ مبا قدم هللا

___________________________________ 
 .وال يزيلها عن الثمن شئ أبدا. واذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولد هبطت إىل الثمن. ربعاي فللزوجة ال) ١(
ت إىل السـدس وال يزيلهـا عـن السـدس شـئ بعـد . اي ولالم الثلث) ٢( ت هبطـ فاذا دخل عليها ما يزيلها عنه وهو الولـد او االخـوة لليمـ

 .ذلك
 .وللبنات او االخوات الثلثان .او االخت الواحدة النصف. اي للبنت الواحدة) ٣(
 .٩٠ص  ٢كما تقدم يف اهلامش رقم . وذلك بدخول الوارث الذكر من إبن او أخ. اي عن النصف والثلثني) ٤(
 .كالزوج والزوجة واالم) ٥(
 :وللبنات الثلثان. ولالم السدس. فللزوج الربع. ما لو اجتمع زوج وام وبنات: مثال ذلك. كالبنات واالخوات) ٦(
فيأخــذ الــزوج  ١/  ١٢= تزيـد الســهام علــى الفريضــة بنصـف ســدس  ١٢/  ١٣=  ١٢/  ٨+  ٢+  ٣=  ٣/  ٢+  ٦/  ١+  ٤ / ١

 :حقه كامال
/  ١٢فحصـل الـنقص علـيهن ب . ٥/  ١٢ويبقـى البـاقي للبنـات أي  ٢/  ١٢= السـدس : و�خـذ االم حقهـا كـامال ٣/  ١٢= الربع 
 .٥/  ١٢بط إىل فه ٨/  ١٢الن حقهن �لذات كان يساوي  ٣

    



٩٢ 

. )٢(بيان علة حدوث النقص على من ذكـر: منها. وإمنا ذكر�ه مع طوله، الشتماله على امور مهمة. )١(احلديث
واعلم ان الوارث مطلقـا امـا ان يـرث �لفـرض خاصـة وهـو مـن مسـى هللا يف كتابـه لـه سـهما خبصوصـه، وهـو االم 

�لقرابـة خاصـة وهـو مـن دخـل يف االرث بعمـوم الكتـاب يف  واالخوة من قبلها، والزوج والزوجة حيث ال رد، او
 ، او يرث �لفرض)٣(آية اويل االرحام كاالخوال واالعمام

___________________________________ 
. هيبتـه: فقـال. مـا منعـك ان تشـري �ـذا الـرأي علـى عمـر؟: فقـال لـه زفـر بـن اوس. فان مل يبق شئ فال شئ لـه: للحديث بقية وهي) ١(

. وهللا لو ال انه تقدمه امام عدل كان امره على الورع فامضى امرا فمضـى مـا ختلـف علـى ابـن عبـاس مـن اهـل العلـم اثنـان: فقال الزهري
 ١٨٧ص  ٤طبعـة النجــف االشــرف ج " ال حيضــره الفقيــه " وعلــى مـن . ٢احلــديث  ٨٠ ٧٩ص  ٧صـححنا احلــديث علــى الكـايف ج 

 .مع اختالف يسري يف الفاظ االخري ١٢١ث احلدي ٢٠ ١٩ص  ١١وعلى كنز العمال ج 
ت والبنــات: وهــم) ٢( ــ وهــذه . ان هللا مل يفــرض هلــن بعــد هبــوطهن مــن التقــدير االول تقــديرا آخــر: والعلــة هــي. االخــت واالخــوات والبن

ذكور بطولــه يت دعــا الشــارح إىل ذكــر احلــديث املــ ل يف االســالم بيــان مبــدء حــدوث العــو : فهــي. وامــا اجلهــات االخــرى. احــدى اجلهــات الــ
 .وبيان ضابطة اخلروج من عويصة العول وامثال ذلك مما يفيد� هذا احلديث الشريف. واول من قال �لعول يف الفرائض

 .كما ان االخوة لالبوين او لالب كذلك. وكذا االوالد الذكور يرثون �لقرابة فقط) ٣(
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يـــــرث  )١(لـــــالب كـــــذلك، فـــــاالب مـــــع الولـــــد�رة، و�لقرابـــــة اخـــــرى وهـــــو االب والبنـــــت وإن تعـــــددت واالخـــــت 
. )٦(�لقرابـــة، ومـــع االبـــوين �لفـــرض )٥(والبنـــات يـــرثن مـــع الولـــد. )٤(، او منفـــردا �لقرابـــة)٣(، ومـــع غـــريه)٢(�لفـــرض

او يــرث �لفـرض والقرابـة معــا، وهـو ذو الفــرض  )٧(واالخـوات يـرثن مــع االخـوة �لقرابـة، ومــع كاللـة االم �لفـرض
ومن هذا التقسيم يظهر ان ذكر املصنف االب مع مـن يـدخل الـنقص علـيهم مـن ذوي . )٨(هعلى تقدير الرد علي

 )٩(الفروض ليس جبيد النه مع الولد ال ينقص عن السدس
___________________________________ 

 .مطلقا ذكرا وا��) ١(
 .وهو السدس) ٢(
 .اي غري الولد كالزوج والزوجة) ٣(
 .اي ال سهم معينا) ٤(
 .اي الذكر) ٥(
 .وهو النصف للبنت الواحدة، والثلثان للبنات) ٦(
 .والثلثان لالكثر. وهو النصف للواحدة) ٧(
ــى سدســـه) ٨( ويـــرث الزائـــد �لقرابــة اي ال تقـــدير هلـــا ســـوى . فالســـدس يرثـــه �لفــرض. كــاالب اذا اجتمـــع مـــع البنــت تـــرد عليـــه ز�دة عل

حيث ان فرضه سدس وهو ثلث فرض البنت الذي هـو النصـف املسـاوي لثالثـة . لزائدمالحظة النسبة بني سهمه وسهم البنت فله ربع ا
 .اسداس

 .اما النقص فيدخل على البنات فقط. وللزوج الربع كامال. فله السدس كامال. كما اذا اجتمع االب مع البنات والزوج) ٩(
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لـذلك املصـنف يف الـدروس فـرتك ، وقـد تنبـه )٢(ومسـألة العـول خمتصـة �ـم. لـيس مـن ذوى الفـروض )١(ومـع عدمـه
 .والصواب تركه. )٦(واحملقق يف كتابيه )٥(العالمة يف القواعد، وذكره يف غريها )٤(وقبله )٣(ذكره

___________________________________ 
ه الباقي وهو السدس بل ل. ولالم الثلث اما االب فال سهم له مقدرا شرعيا. فللزوج النصف. كما اذا اجتمع االب مع االم والزوج) ١(
 .فهو من �ب القرابة. بل النه الباقي. وليس ارثه للسدس حينئذ من �ب الفرض. هنا
 .اما غري ذوي الفروض فال يصدق يف حقهم النقص حيث ال تقدير. اي بذوي الفروض) ٢(
 .اي ذكر االب) ٣(
 .اي وترك ذكر االب قبل املصنف العالمة رمحهما هللا) ٤(
 .المة االب يف ضمن من يرد النقص عليهم يف غري كتاب القواعداي ذكر الع) ٥(
 .الشرايع، واملختصر النافع: اي ذكر احملقق قدس هللا نفسه االب يف ضمن من يرد عليهم النقص يف كتابيه) ٦(

 )مسائل مخس(
ت قريبــا يف مرتبتــه سـواه ) مــن االبــوين(واحـد ) اذا انفـرد كــل -االوىل ( لــه، لكــن (كلـه ) فاملــال(فلـم يــرتك امليـ

ث املــال �لتســمية ــع �لقرابــة اذ ال فــرض لــه ) والبــاقي �لــرد(النــه فرضــها حينئــذ ) لــالم ثلــ امــا االب فارثــه للجمي
 )ولو اجتمعا فلالم الثلث مع عدم احلاجب( )٧(حينئذ كما مر

___________________________________ 
 ).ومع عدمه ليس من ذوي الفروض: (عند قوله) ٧(
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 ).لالب(من الرتكة عن الثلث او السدس ) والسدس مع احلاجب والباقي(االخوة من 
بيـنهم �لسـوية، وللبنـت املنفـردة النصـف (عـن الواحـد مـن االبنـاء ) لالبن املنفرد املـال، وكـذا للزائـد -الثانية (

�ث فللــذكر مثــل حــظ ولــو اجتمــع الــذكور واال. تســمية والبــاقي ردا وللبنتــني فصــاعدا الثلثــان تســمية والبــاقي ردا
الســـدس (واحـــد منهمـــا ) االبـــوان فلكـــل(ذكـــرا كـــان ام انثـــى متحـــدا ام متعـــددا ) االثنـــني، ولـــو اجتمـــع مـــع الولـــد

للــذكر ) ، او الــذكور واال�ث علـى مــا قلنـاه)١(او البنتـني(إن كـان الولــد املفـروض ابنــا ) لالبــن(مــن املـال ) والبـاقي
 .منهم مثل حظ االنثيني

علــى االبــوين ) يــرد(وهــو الســدس ) مــع البنــت الواحــدة السدســان وهلــا النصــف والبــاقي(وين اي االبــ) وهلمــا(
 )٢(على نسبة الفريضة) امخاسا(والبنت 

___________________________________ 
 .الن لالبوين سدسني، وللبنات ثلثني، فقد استوعبت السهام الفريضة) ١(
ــنت النصـــف ) ٢( =  ٦/  ٥=  ٦/  ٢+  ٣=  ٦/  ٢+  ٢/  ١= وا�مـــوع . ٢/  ٦بـــوين السدســـان وســـهم اال. ١/  ٢الن ســـهم البنـ

ب ســهامهم. مخسـة أســداس ى البنــت واالبــوين علـى حســ ع هــذا الســدس الزائـد علــ ب توزيــ ت . فيبقــى سـدس زائــدا علــى الفريضــة وجيـ فللبنــ
ــق ذلــك. الزائــد مخســة أســهماذن يــوزع الســدس . ســهمان= الن ســهمها النصــف وهــي ثالثــة أســداس، ولالبــوين اثنــان . ثالثــة أن : وطري

ولـالب سدسـها . فريضـة ١٥فللبنـت نصـفها . ٣٠=  ٦يف  ٥= واحلاصل ثالثـون ".  ٦" يف عدد الفريضة "  ٥" يضرب عدد السهام 
 .فريضة ٥

. يـوزع علـى هـؤالء حسـب سـهامهم ٥= مخسـة وعشـرون والبـاقي الزائـد =  ٢٥=  ٥+  ٥+  ١٥= وا�مـوع . فريضة ٥ولالم سدسها 
، وجممـوع حصـة االم ٦=  ١+  ٥، وجممـوع حصـة االب ١٨=  ٣+  ١٥فصار جمموع حصـة البنـت . ١، ولالم ١، ولالب ٣فللبنت 

 .٣٠=  ١٨+  ٦+  ٦= ، وا�موع ٦=  ١+  ٥
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، والفريضــة حينئــذ مــن )٣(ولكــل واحــد منهمــا مخــس )٢(للبنــت ثالثــة امخــاس. )١(فيكــون مجيــع الرتكــة بيــنهم امخاســا
اذا  )٨(هـذا. )٧(إىل ذلك )٦(مث يرتقي �لضرب يف خمرج الكسر )٥(خمرج السدس والنصف: الن اصلها ستة، )٤(ثلثني

 )١٠(عن الز�دة على السدس )٩(مل يكن لالم حاجب
___________________________________ 

 .٦=  ٦يف  ١ولالم . ٦=  ٦يف  ١ولالب . ١٨=  ٦يف  ٣فللبنت . ٦الن الثالثني وزعت يف النهاية إىل مخسة أسهم كل سهم ) ١(
 .أي مثانية عشر) ٢(
 .أي ستة) ٣(
 .٩٥ص  ٢كما تبني يف اهلامش رقم ) ٤(
. ومها متداخالن"  ٦" وخمرج السدس العدد "  ٢" النصف سهم البنت، والسدس سهم كل من االب واالم، وخمرج النصف العدد ) ٥(

 .وهو أصل الفريضة".  ٦" فاملخرج املشرتك هو العدد 
 .الذي احتجنا اليه لتوزيع السدس الزائد حسب سهام الورثة"  ٥" وهو العدد ) ٦(
 .أي ثالثني) ٧(
 .ثالثة للبنت وواحدة لالب وواحدة لالم: أي الرد أمخاسا) ٨(
 .احلاجب هلا حينئذ إخوة امليت) ٩(
ت واالب، أمـا البـاقي . فلو كان هلا حاجب فلها سدس، وللبنت النصف، وكذلك لالب السـدس) ١٠( وهـو سـدس أيضـا يـرد علـى البنـ

 .دون االم
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. )٣(والفريضــة حينئــذ مــن اربعــة وعشــرين )٢()ار�عــا(خاصــة ) علــى البنــت واالب( )١(الفاضــل) ومــع احلجــب يــرد(
ولـو كـان ( )٤(ولـالب اربعـة �الصـل وواحـد �لـرد. وللبنـت اثنـا عشـر �الصـل، وثالثـة �لـرد. اربعـة: لالم سدسها

 .)٥(الن الفريضة حينئذ بقدر السهام) ع االبوين فال ردبنتان فصاعدا م
الفاضــل عــن ســهامهم علــيهم مجيعــا ) يــرد الســدس )٦(مــع احــد االبــوين خاصــة(لــو كــان البنتــان فصــاعدا ) و(

 )٧(على نسبة السهام) امخاسا(
___________________________________ 

 .وهو السدس) ١(
فيجب توزيع الزائد أربعة . حيث إن سهم البنت ثالثة أسداس وسهم االب سدس واحد. ذلكالن التوزيع حسب السهام يقتضي ) ٢(

 .ثالثة للبنت، وواحد لالب. أسهم
 .٢٤=  ٦يف  ٤= أصل الفريضة : ٦يف . احلصص املرادة من الزائد: ٤احلاصل من ضرب ) ٣(
 ". ٢٤ = ٤+  ٥+  ١٥. " ٤ولالم . ١+  ٤=  ٥، ولالب ٣+  ١٢=  ١٥فكان للبنت ) ٤(
 .فقد استغرقت السهام مجيع الرتكة. فللبنتني الثلثان، ولالبوين الثلث كل واحد منها سدس) ٥(
. ٦/  ٥=  ٦/  ١+  ٤=  ٦/  ١+  ٣/  ٢= وا�مـوع . ١/  ٦، والحـد االبـوين ٢/  ٣حيث يفضـل مـن الفريضـة، الن للبنـني ) ٦(

فيجـــب توزيـــع الزائـــد . فهـــذه مخســـة أســـداس. ثـــني، والحـــد االبـــوين ســـدسثل= الن للبنتـــني أربعـــة أســـداس ) ٧(فيبقـــى ســـدس واحـــد زائـــدا
�الصـل، و  �٥لرد، والحـد االبـوين  �٤الصل، و  ٢٠فللبنتني . أربعة منها للبنتني، وواحد الحد االبوين. أمخاسا حسب هذه السهام

 .�لرد ١
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كــل واحــد مــن الــزوج ) زوجــة اخــذ زوج او(مــع االبــوين، او احــدمها، والبنــت، او البنتــني فصــاعدا ) ولــو كــان(
والبــــاقي ) والحــــدمها الســــدس(إن كـــا� ) ولالبــــوين السدســــان( )١(وهــــو الربـــع او الــــثمن) نصــــيبه االدىن(والزوجـــة 
 .)٢(لالوالد

 ،)٣(من الفريضة شئ �ن كان الوارث بنتا واحدة وابوين وزوجة) وحيث يفضل(
___________________________________ 

 .وهي البنات هنا. الدلوجود االو ) ١(
 .فيختصون بورود النقص عليهم دون االبوين والزوجني) ٢(
 :١/  ٢٤= فيفضل من الفريضة جزء من أربعة وعشرين جزء . فللبنت الواحدة النصف، ولالبوين الثلث، وللزوجة الثمن) ٣(

وجيـب . ١/  ٢٤فيبقـى  ٢٤/  ٢٣= م فمجموع السها ٢٤/  ٣+  ٨+  ١٢=  ٨/  ١+  ٣/  ١+  ٢/  ١للزوجة . لالبوين. للبنت
ت واالبــوين، دون الــزوج ت . رد هــذا الزائــد علــى البنــ ت كانــ  ٢٠فينبغــي توزيــع هــذا الزائــد إىل . ٨، وســهام االبــوين ١٢ومبــا أن ســهام البنــ

 = ٤٨٠/  ٣: ولالبـــوين ثلثـــه. ٦٠=  ٤٨٠/  ٨: فللزوجـــة مثـــن ذلـــك. ٤٨٠=  ٢٤يف  ٢٠: وبـــذلك نضـــربه يف أصـــل الفريضـــة. جـــزء
علـى  ١٢فريد منـه  ٢٠وهو . فيبقى فضل ٤٦٠=  ٢٤٠+  ١٦٠+  ٦٠= ويبلغ ا�موع  ٢٤٠=  ٤٨٠/  ٢: ، وللبنت نصفه١٦٠

 .على االبوين ٨البنت و 
ت : " إذن اســتكملت الســهام الفريضــة ١٦٨=  ٨+  ١٦٠: وجممــوع حصــة االبــوين ٢٥٢=  ١٢+  ٢٤٠: ويصــبح جممــوع حصــة البنــ

٤٨٠=  ٦٠+  ١٦٨+  ٢٥٢ " 

    



٩٩ 

 ،)٢(، او بنتا واحدمها وزوجا)١(بنتني واحد االبوين وزوجة او
___________________________________ 

 :ويبلغ ا�موع. فللبنتني ثلثان، والحد االبوين سدس، وللزوجة مثن) ١(
بـوين علـى فيجب رده على البنتني وأحـد اال. ١/  ٢٤والفاضل "  ٢٤/  ٣+  ٤+  ١٦=  ٨/  ١ ٦/  ١+  ٣/  ٢: " = ٢٣/  ٢٤

والحد . ٦٠=  ٤٨٠/  ٨للزوجة  ٤٨٠=  ٢٤يف  ٢٠فيضرب . أجزاء الحد االبوين ٤جزء منها للبنتني، و  ١٦  نسبة عشرين جزء ف
 .�لرد �١٦الصل، و  ٣٢٠=  ٤٨٠/  ٣يف  ٢= وللبنتني . ٨٤وا�موع . �لرد ٤و . �الصل ٨٠=  ٤٨٠/  ٦االبوين 
 ". ٤٨٠=  ٣٣٦+  ٨٤+  ٦٠= " جمموع السهام بقدر الفريضة  وأصبح. ٣٣٦=  ١٦+  ٣٢٠= وا�موع 

 .للبنت النصف، والحد االبوين السدس، وللزوج الربع) ٢(
وهـــذا الفاضـــل يـــرد علـــى =  ١/  ١٢= ويفضـــل نصـــف ســـدس "  ١٢/  ١١=  ١٢/  ٣+  ٢+  ٦=  ٤/  ١+  ٦/  ١+  ٢/  ١" 

وللزوج ربعه "  ٨" والحد االبوين سدسه "  ٢٤" للبنت نصفه ".  ٤٨"  حيصل"  ١٢" يف "  ٤" البنت وأحد االبوين أر�عا فتضرب 
 .الحد االبوين"  ١" و . منها للبنت"  ٣". "  ٤" والباقي وهو ".  ١٢" 

    



١٠٠ 

او علـى االب . )٢(على البنت او البنتني فصـاعدا، وعلـى االبـوين او احـدمها مـع عـدم احلاجـب) يرد( )١(او زوجة
 .دون الزوج والزوجة )٤()�لنسبة( )٣(خاصة معه

 ،)٥(�ن كان الوارث ابوين وبنتني مع الزوج، او الزوجة) ولو دخل نقص(
___________________________________ 

 :للبنت النصف، والحد االبوين السدس، وللزوجة الثمن فيفضل) ١(
٢٤/  ١٩=  ٢٤/  ٣+  ٤+  ١٢=  ٨/  ١+  ٦/  ١+  ٢/  ١= "  ٥/  ٢٤ " 

ت وأحــد االبــوين ار�عــاوهــذا الفاضــل  ى البنــ ت نصــفه ٩٦حيصــل  ٢٤يف  ٤فتضــرب . يــرد علــ ، ١٦: ، والحــد االبــوين سدســه٤٨: للبنــ
 .الحد االبوين ٥منه للبنت، و  ١٥ ٢٠، والباقي ١٢: وللزوجة مثنه

 .أي لالم) ٢(
 .أي إذا كان حاجب لالم) ٣(
 .كما قدمنا من االمثلة والتوضيحات) ٤(
وعلى أي تقدير فالسـهام تزيـد علـى الفريضـة، الن الفريضـة ال . وللزوج الربع، أو للزوجة الثمن. وللبنتني الثلثني الن لالبوين الثلث،) ٥(

 .على تقدير الزوجة يف مفروض املثال"  ٢٤" على تقدير الزوج وعلى "  ١٢" تزيد على 
 " ١٢/  ١٥=  ١٢/  ٣+  ٨+  ٤=  ٣ / ٢+  ٣/  ١: = " ٣/  ١٢= على تقدير الزوج . أما السهام فقد زادت عليها ربعا

 " ٢٤/  ٢٧=  ٢٤/  ٣+  ١٦+  ٨=  ٨/  ١+  ٣/  ٢+  ٣/  ١"  ٣/  ٢٤= ومثنا على تقدير الزوجة 

    



١٠١ 

دون (او البنـت ) علـى البنتـني فصـاعدا(النقص ) كان( )٢(، او بنتني واحد االبوين معه)١(او بنتا وابوين مع الزوج
 .)٣(ملا تقدم) االبوين والزوج

 زوج، او زوجة فله نصيبه(خاصة ) ولو كان مع االبوين(
___________________________________ 

 ١+  ٣/  ١+  ٢/  ١: " ١/  ١٢وتزيد السهام على الفريضة بنصف سدس . الن للبنت النصف، ولالبوين الثلث، وللزوج الربع) ١(
 .هو الزائد ١/  ١٢و . املال كله ١٢/  ١٢  ف"  ١٢/  ١٣+  ١٢/  ٣+  ٤+  ٦=  ٤/ 
 ٣/  ٢. " كما يف الفرض السابق. وزيد بنصف سدس. فيكون للبنتني الثلثان والحد االبوين السدس، وللزوج الربع. أي مع الزوج) ٢(

 +١٢/  ١٣=  ١٢/  ٣+  ٢+  ٨=  ٤/  ١+  ٦/  ١ ." 
نقصـان بشـئ، وكـذا االبـوان هلمـا السـدس مـع الولـد ال من أن للزوج والزوجة نصـيبهما االعلـى مـع عـدم الولـد، واالدىن مـع الولـد ال ي) ٣(

ذا االبــوان نصــيبهم املفــروض بــال  يت تزيــد الســهام علـى الفريضــة �خــذ الــزوج أو الزوجــة، وكــ يـدخل عليهمــا نقــص ففــي الفــروض املتقدمــة الــ
ت الواحــدة. نقــص ــ ــث زادت الســها. ويكــون البــاقي قــل أم كثــر للبنتــني، أو للبن ف ســدس فهــذا نقــص مــثال يف الفــرض االخــري حي م بنصــ

. كـامال) ٢/  ١٢(وكـذا أحـد االبـوين �خـذ السـدس) ٣/  ١٢(يدخل على البنتني، ومعىن ذلك ان الزوج �خذ نصيبه وهـو الربـع كـامال
 .لو ال ذلك) ٨/  ١٢(اي الباقي، بينما كانتا تر�ن الثلثني) ٧/  ١٢(اما البنتان فلهما

    



١٠٢ 

وال يصـدق  )٤()والبـاقي لـالب( )٣(، وسدسـه معـه)٢(مع عدم احلاجب) لولالم ثلث االص(لفقد الولد  )١()االعلى
هو الذي اوجب ادخاالالب فيمن ينقص عليه كما  )٧(، وهذا)٦(النه حينئذ ال تسمية له )٥(اسم النقص عليه هنا

 .)٨(سلف
دمها ام ال موجــودين ام احــ )٩(ســواء كــان االبــوان) اوالد االوالد يقومــون مقــام ا�ئهــم عنــد عــدمهم -الثالثــة (

 على اصح القولني، خالفا
___________________________________ 

 .والربع اذا كانت زوجة. النصف اذا كان زوجا) ١(
 .اي إخوة امليت البيه) ٢(
 .اي سدس االصل مع احلاجب) ٣(
 ٦/  ١+  ٢+  ٣=  ٦/  ١ + ٣/  ١+  ٢/  ١: " للزوج النصف، ولالم الثلث، والباقي وهو سدس يكون لالب: فرض املسألة) ٤(

وقد يتخيل دخول نقص عليه بذلك وهو وهم، الن النقص امنـا يصـدق فيمـا اذا كـان . فكان سهم االب اقل من سهم االم"  ٦/  ٦= 
فـال يصـدق يف حقـه . واحلال أن االب مع عدم الولد ال سهم له �لفـرض، بـل امنـا يـرث �لقرابـة ال غـري. من يدخل عليه النقص ذا سهم

 .قص حينئذ أصالالن
 .اي على االب يف هذا الفرض املتقدم) ٥(
 .ال فرض له مقدرا) ٦(
 .فكان هلا الثلث وله السدس بسبب وجود الزوج. اي تسهيم االب اقل من االم يف الفرض املتقدم) ٧(
 .٨٧يف كالم املصنف، حيث ذكر االب فيمن يدخل النقص عليهم ص ) ٨(
 .اي ابوا امليت) ٩(

    



١٠٣ 

ت  )٣()و�خــذ كــل مــنهم نصــيب مــن يتقــرب بــه( )٢(عــدم االبــوين )١(شــرط يف تــوريثهم للصــدوق حيــث فالبــن البنــ
وفتـوى وقـال املرتضـى  )٦(هـذا هـو املشـهور بـني االصـحاب روايـة. )٥(، وكذا مع التعدد)٤(ولبنت االبن ثلثان: ثلث
مـــه وتتقــرب االنثـــى �بيهـــا، وإن كــان يتقـــرب � )٧(يعتـــرب اوالد االوالد �نفســـهم، فللــذكر ضـــعف االنثـــى: ومجاعــة
، اذ ال )٩()يوصي�م اهللا � اوالد�م ��كر مثـل حـظ االن�يـ�(اوالد حقيقة فيـدخلون يف عمـوم )٨(ال�م

 -وإن كن ا��  -شبهة يف كون اوالد االوالد 
___________________________________ 

 .اي توريث اوالد اوالد امليت) ١(
 .اي للميت) ٢(
 .ولد يرث نصيب أبيه او امهاي كل ) ٣(
فابن البنت يرث نصف بنت االبن، الن . ما اذا كان للميت ابن وبنت ما� قبل ذلك وخلف االبن بنتا، والبنت ابنا: فرض املسألة) ٤(

 .االول يرث نصيب امه، والثانية ترث نصيب أبيها
 .اوالد االبن اي تعدد اوالد البنت واوالد االبن فاوالد البنت مجيعا يرثون نصف) ٥(
 .االحاديث ٤٤٩ص  ١٧الوسائل ج ) ٦(
 .والثانية �بيها. فالبن البنت ضعف بنت االبن وان كان االول يتقرب �الم) ٧(
 .هذا دليل السيد املرتضى واجلماعة على اعتبار اوالد االوالد �نفسهم) ٨(
 .١١االية : النساء) ٩(

    



١٠٤ 

، وحرمــــت بنــــات االبــــن والبنــــت بقولــــه )٢()ل ابنــــائ�موحالئــــ(:، وهلــــذا حرمــــت حالئلهــــم �يــــة)١(اوالدا
ــات�م(:تعــاىل ــاء ( :بقولــه تعــاىل )٤(، وأحــل رؤيــة زينــتهن البنــاء اوالدهــن مطلقــا)٣( )و�ن ــائهن او ابن او ابن
 ، وهذا كله)٧(إىل غري ذلك من االدلة )٦(كذلك  )٥( )بعو�هن

___________________________________ 
أن الفقهـاء : االول: والشاهد على ذلك أمـور. على اوالد االوالد صدقا عرفيا" االوالد " خالصة االستدالل يرجع إىل صدق لفظ ) ١(

فلـو ال صـدق الولـد علـى ولـد الولـد ملـا . )وجالئـل أبنـائ�م(: قاطبة اسـتدلوا علـى حرمـة حالئـل اوالد االوالد علـى اجلـد بقولـه تعـاىل
 .مه زوجة ولد الولد على اجلد �ذه اآلية الكرميةصح االستدالل على حر 

. فهو دليل على صدق البنت على بنت االبن والبنت)و�نات�م(: ا�م حكموا حبرمة بنت االبن والبنت على اجلد بقوله تعاىل: الثاين
ت االيـه علـى جـواز ابـداء )هن او بناء(.ا�م جوزوا على اوالد االوالد ان ينظروا إىل زينة جدا�م مستدلني بقوله تعاىل: الثالث حيث دلـ

فهذه االستنباطات وامثاهلا خري شاهد على صدق اسم الولـد . للصدق العريف. هن ففهموا منها اجلواز على ولد االبن ايضا زينتهن البناء
 .عرفا على ولد الولد

 .٢٣: النساء، اآلية) ٢(
 .٢٣اآلية : النساء) ٣(
 .نا للبنتسواء كان االبن ابنا لالبن ام اب) ٤(
 .٣١اآلية : النور) ٥(
 .اي مطلقا سواء كان االبن ابن ابن، ام ابن بنت) ٦(
 .اليت استدل �ا السيد واجلماعة على صدق الولد على ولد الولد صدقا عرفيا) ٧(

    



١٠٥ 

 كصـحيحة عبـدالرمحان بـن احلجـاج عـن الصـادق   )٢(لـوال داللـة االخبـار الصـحيحة علـى خالفـه هنـا )١(حق
، وصـحيحة سـعد بـن ايب خلـف )٣(بنات االبنة يقمن مقـام االبنـة اذا مل يكـن للميـت ولـد وال وارث غـريهن: قال

ريهن، وبنـــات : قـــال عـــن الكـــاظم  بنـــات االبنـــة يقمـــن مقـــام البنـــات اذا مل يكـــن للميـــت بنـــات وال وارث غـــ
هـــو املخصـــص آليـــة  )٦(وهـــذا )٥(، وغريمهـــا)٤(االبـــن يقمـــن مقـــام االبـــن اذا مل يكـــن للميـــت اوالد وال وارث غـــريهن

ـــت علـــى كـــل حـــال يف اصـــل : فـــإن قيـــل. )٧(االرث ـــى املشـــهور، الن قيـــامهن مقـــامهم �ب ـــة للـــروا�ت عل ال دالل
 )٨(االرث، وال يلزم منه القيام يف كيفيته

___________________________________ 
ــى صــدق اســم ) ١( ين أن مــا اســتدل بــه الســيد واجلماعــة عل غــري أن هنــا يف �ب االرث . الولــد علــى ولــد الولــد صــحيح ال شــك فيــهيعــ

 .واخلاص مقدم على العام. واما تلك االدلة اليت استدل �ا السيد فهي ادلة عامة. وردت أدلة خاصة على خالفها
 .اي يف �ب االرث) ٢(
 .٤احلديث  ٤٥٠ص  ١٧الوسائل ج ) ٣(
 .٣احلديث  ٤٤٥ص  ١٧الوسائل ج ) ٤(
 .ع نفس املصدرراج) ٥(
 .اي ورود االخبار اخلاصة) ٦(
سواء الولد والبنت من الصلب ام للولد، نظـرا إىل الصـدق . حيث إن اآلية بعمومها تدل على أن للولد مطلقا ضعف البنت مطلقا) ٧(

ص كمـا هـي القاعــدة ولكــن بعـد ورود تلـك االخبـار اخلاصــة جيـب رفـع اليـد عــن ذلـك العمـوم، والعمـل وفــق املخصـ. العـريف اآلنـف الـذكر
 .املطردة يف كل عام وخاص

 .اي يف املقدار مثال) ٨(

    



١٠٦ 

. مل يصــلح ملعارضــة اآليــة الدالــة �لقطــع علــى أن للــذكر مثــل حــظ االنثيــني )٢(، واذا قــام االحتمــال)١(وإن احتملــه
يـدل  )٥(وذلـك )٤(طلقـام )٣(الظاهر من قيام االوالد مقام اآل�ء واالمهات تنزيلهم منزلتهم لو كانوا موجـودين: قلنا

، او يف بعضــها فســهم كــل )٨(، ولــو تعــدد اوالد االوالد يف كــل مرتبــة)٧(مضــافا إىل عمــل االكثــر )٦(علــى املطلــوب
اوالد (اي االوالد املتعـددون ) وإن كـانوا) (للذكر مثل حـظ االنثيـني(كما اقتسم آ�ؤهم ) يقتسمونه بينهم(فريق 
 .)١١(هنا )١٠(وال معارض هلا )٩()��كر مثل حظ االن�ي�(:عاىلعلى اصح القولني، لعموم قوله ت) بنت

___________________________________ 
 .اي وان كان من احملتمل مشوهلا للكيفية ايضا وذلك لالطالق) ١(
 .املراد �ذا االحتمال أصل االشكال، دون االحتمال االخري) ٢(
 .بن البنت بنتافنفرض بنت االبن إبنا، وا. اي نفرضهم هم) ٣(
 .سواء يف جانب الذكور أم يف جانب اال�ث) ٤(
 .اي التنزيل منزلتهم مطلقا) ٥(
ت وحــدهن ال يشــاركهن وارث آخــر، وكــذلك بنــات  ١٠٥ص (ولكــن هنــا اشــكاال آخــر وهــو أن الــروايتني ) ٦( فرضــتا وجــود بنــات البنــ

ــن وحـــدهن يف الـــروايتني إىل كيفيــة االرث علـــى االطــالق، بـــل �ظـــر�ن إىل  وال شــك ا�ـــن يــرثن املـــال كلـــه علــى اي تقـــدير فــال نظـــر. االب
 .احنصار الورثة فيهن، دون غريهن وهذا ال ينايف مذهب السيد واجلماعة

 .فينجرب ضعف الروا�ت بعمل االكثر) ٧(
 .يف اوالد االبن أو اوالد البنت) ٨(
 .١١: النساء، اآلية) ٩(
 .اي لآلية) ١٠(
 .اوالد االوالد فيما بينهماي يف مورد مالحظة ) ١١(

    



١٠٧ 

ــــت �لســــوية كاقتســــام مــــن ينتســــب إىل االم كاخلالــــة واالخــــوة لــــالم: وقيــــل  )٢(، ويعــــارض)١(يقتســــم اوالد البن
 .حبكمهم �قتسام اوالد االخت لالب متفاوتني

ز�دة ) مـن تركـة ابيـه( )٤(اي اكرب الـذكور إن تعـددوا وإال فالـذكر) الولد االكرب(اي يعطى  )٣()حيىب -الرابعة (
وهذا احلباء مـن متفـردات علمائنـا، ومسـتنده روا�ت  ). بثيابه، وخامته، وسيفه، ومصحفه(على غريه من الوراث 
 .)٦(أنه على سبيل االستحقاق: واالظهر. )٥(كثرية عن ائمة اهلدى

___________________________________ 
 .من غري فرق بني الذكر واالنثى. سهامهم لو تعددوا فيما بينهم �لسوية فان اخلالة وكذا االخوة لالم يقتسمون) ١(
ت الـيت هـي مـن االب) ٢( فـا�م حكمـوا �ن اوالدهـا اذا مل يكـن وارث سـواهم . هذا رد على القول املذكور �لنقض يف مـورد اوالد االخـ

 .جهة أمهم يقتسمون املال للذكر مثل حظ االنثيني مع ا�م امنا يتقربون إىل امليت من
 .حباه كذا أو بكذا اي اعطاه بال توقع جزاء: مأخوذ من احلبوة واحلباء وهو العطاء ا�اين يقال) ٣(
 .اي احلبوة خاصة به من دون اعتبار كونه اكرب من غريه من البنات مثال) ٤(
اذا مـات الرجـل فسـيفه : قـال ) ايب عبدهللا(واليك نص بعضها عن . االحاديث ٣الباب  ٤٤١ ٤٣٩ص  ١٧٠الوسائل ج ) ٥(

 .فان كان االكرب ابنة فلالكرب من الذكور. ومصحفه وخامته وكتبه ورحله وراحلته وكسوته الكرب ولده
 .فيجب على الباقني القيام بذلك. اي يستحق الولد الذكر االكرب هذا احلباء على حنو الوجوب) ٦(

    



١٠٨ 

�لـالم املفيـدة  )٤(النـه جعلهـا فيهـا لـه )٣(ما يدل على االول )٢(ت، ويف الروا�)١(على سبيل االستحباب: وقيل
 )٨(اختصاصه �ا: واالشهر. )٧(، او االستحقاق)٦(، او االختصاص)٥(للملك

___________________________________ 
 .فيستحب عليهم ذلك ان شاؤا حبوه، وان شاؤا تركوا) ١(
 .١٠٧ص  ٥املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .وهو االستحقاق) ٣(
ــام ) ٤( ــم  اي االمـــ ــامش رقـــ ـــا يف اهلـــ ـــار اليهــ ــروا�ت املشــ ــــوة يف تلـــــك الـــ ـــل احلبـ ـــــه( ٢جعــ ــــدة للملـــــك �رة ) ل ــــالم املفيـ ــظ �لـ اي تلفـــ

 .ولالستحقاق اخرى
 .املال لزيد: كما يف قولنا) ٥(
 .كما يف قولنا املدرسة لطلبة العلوم) ٦(
لكنـه قـد . اعتبـاري، واال فاملعـاين الثالثـة ترجـع إىل معـىن واحـد وهـو االختصـاص: والفرق بني الثالثة. راءالصدقة للفق: كما يف قولنا) ٧(

ط. من نقل وغريه. يعترب مع االختصاص امللكية ايضا ليصرف فيها املالك ما شاء مـن غـري حـق . وقد خيتص حبق املطالبـة واالسـتفادة فقـ
ريه ئ منهمــا وهــذا هــو االســتحقاق وقــد ال. النقــل إىل غــ ق. يعتــرب شــ وعلــى أي تقــدير فــالالم يف املقــام يفيــد . فهــذا هــو االختصــاص املطلــ

ن . االختصـاص امــا مطلقــا، أو مــع امللكيــة او االســتحقاق ن ســواه مــ وذلـك يفيــد اســتحقاق الولــد االكــرب الــذكر �حلبـاء فيكــون لــه دون مــ
 .الوراث

 .اي اختصاص الولد الذكر االكرب �حلبوة) ٨(

    



١٠٩ 

على موضع  )٦(ونص الكتاب )٥(اقتصارا فيما خالف االصل )٤(�لقيمة: وقيل. )٣(به )٢(الطالق النصوص ،)١(جما�
مــا كــان يلبســها، او أعــدها للــبس وإن مل يكــن لبســها، لداللــة العــرف علــى كو�ــا ثيابــه : واملــراد بثيابــه. )٧(الوفــاق

 .تكمل خياطتها ففي دخوهلا وجهانولو فصلت ومل . )٩(جلده على ما ورد يف االخبار )٨(ولباسه، وثياب
___________________________________ 

 .فال ينقص من سهمه مع سائر الورثة شئ، بل يزيد على غريه �حلبوة دو�م. اي ال يف مقابلة شئ من إرثه) ١(
 .١٠٧ص  ٥اي الروا�ت املذكورة يف الباب املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٢(
 .�حلباء) ٣(
فهو �خذ سيف أبيه مثال ولكـن حمسـو� مـن إرثـه، دون ان يكـون ذلـك . حتسب عليه احلبوة وخترج قيمته من سهمه من االرث اي) ٤(

 .ز�دة على مقدار ارثه على سائر الورثة
 .اي أصل عدم استحقاق أحد شيئا على غريه) ٥(
 .الذي عني لكل وارث مقدارا ومل يزد للولد االكرب الذكر شيئا) ٦(
 .فال مينع من احلبوة وال يزيد على غريه، بل جيمع بني االمرين. و اعطاؤه حمسو� عليه �لقيمةوه) ٧(
ن الثيــاب مــا كــان �بســها، وثيــاب جلــده. مــا كــان يلبســها: مرفــوع عطفــا علــى قولــه) ٨( واملــراد بثيــاب اجللــد مــا يلبســه املــرء . اي املــراد مــ

 .ق وحنوهمالصقا لبدنه حفظا لسائر ثيابه من التوسخ �لعر 
 .٤٤٠ص  ١٧الوسائل ج ) ٩(

    



١١٠ 

ان العمامـة : واالقـوى. )٤(عـدم صـدق كو�ـا ثيـا� �الضـافات املـذكورة عرفـا )٣(ومـن. )٢(اضافتها اليـه بـذلك )١(من
امــا احلــذاء . )٧(نظــر )٦(وإن تعــددت، او مل تلــبس اذا اختــذها لــه، وكــذا الســراويل، ويف دخــول شــد الوســط )٥(منهــا

اضــافة  )١٠(، ويف بعــض االخبــار)٩(، وكــذا لــو كــان املتخــذ لشــد الوســط غــري ثــوب)٨(جــل فــالوحنــوه ممــا يتخــذ للر 
 )١٣(ولكن االصحاب اعرضوا عنه. )١٢(، والراحلة)١١(السالح، والدرع والكتب، والرحل

___________________________________ 
 .هادليل لدخول الثياب املفصلة يف الثياب املخيطة وان مل تكمل خياطت) ١(
 .اي مبجرد التفصيل) ٢(
 .دليل لعدم دخول الثياب املفصلة يف مفهوم الثياب) ٣(
�دىن مناســبة ظــاهرة، وكــذا يف صــدق االســم عليــه عرفــا فــالثوب غــري املخــيط، وغــري . مــا صــح نســبة شــئ إىل شــئ: االضــافة العرفيــة) ٤(

 .تصح نسبته اليه ، النه ليس ثو� مبعناه اخلاص حىت"ثوبه " املفصل ال يصدق عليه اسم 
 .أي من الثياب احملبو �ا) ٥(
 .أي احلزام) ٦(
 .عدم صدق اسم الثوب عليه: وجه النظر) ٧(
 .لعدم صدق اسم الثوب عليه) ٨(
 .فال يصدق عليه اسم الثوب أصال. كاحلزام املتخذ من جلد) ٩(
 .٤٤١ ٤٣٩ص  ١٧راجع الوسائل ج ) ١٠(
 .ويطلق على اال�ث اليت يستصحبها االنسان يف السفر. السرجما جيعل على ظهر البعري ك: الرحل) ١١(
 .أي املركوب كالفرس، واحلمار، واجلمل) ١٢(
 .أي عن احلكم بدخول هذه املذكورات يف احلبوة) ١٣(

    



١١١ 

اجلامعــة هلــذه  )٤(، والروايــة)٣(مل تــذكر يف خــرب جمتمعــة، وامنــا اجتمعــت يف أخبــار )٢(، مــع ا�ــا)١(وخصــوها �الربعــة
صــحيحة، وظــاهر الصـدوق اختيارهــا، النــه ذكرهــا يف الفقيـه مــع التزامــه أن ال يـروي فيــه إال مــا يعمــل  )٥(االشـياء

ان مل ينـاف  )٩(اوىل )٨(واالقتصار على ما ذكـروه. )٧(، مع أنه ذكر يف عدة اخبار)٦(به، ومل يذكر االصحاب الدرع
 ع من آالت احلرب كالبيضة فال يدخل قطعا، لعدماما غري الدر . )١١(امر آخر )١٠(االولوية

___________________________________ 
 .الثياب واخلامت والسيف واملصحف) ١(
 .أي هذه االربعة) ٢(
 .٤٤١ ٤٣٩ص  ١٧متعددة، راجع الوسائل ج ) ٣(
ــن الروايـــة املـــذكورة ١احلـــديث  ٢٥١ص  ٤مـــن ال حيضـــره الفقيـــه طبعـــة النجـــف االشـــرف ج ) ٤( ن ذكـــر الـــدرع  لكـ ــ يف البـــاب خاليـــة عـ

 .والراحلة
 .السالح والدرع والكتب والرحل والراحلة: وهي) ٥(
 .يف �ب احلبوة) ٦(
 .٢احلديث  ٤٣٩ص  ١٧راجع الوسائل ج ) ٧(
 .أي االربعة املذكورة) ٨(
ث عــني فيــه ســهم خمصــوص لكــل وارث) ٩( حلبوة تكــون ز�دة فــا. أي احــوط، الن احلبــوة خــالف االصــل، وخــالف عمــوم الكتــاب حيــ

 .وهي االربعة املذكورة. على السهم اذن يقتصر فيه على مورد الوفاق
 .أي االحتياط املذكور) ١٠(
 .فاالحتياط يقضي مبراعاة جانبه دون مراعاة سائر الورثة البالغني. كما لو كان الولد احملبو له طفال) ١١(

    



١١٢ 

عـدم دخوهلمـا يف مفهـوم  )٣(مـن. نظـر )٢(والثوب من اللبدويف دخول القلنسوة . )١(دخوله يف مفهوم شئ مما ذكر
مبنـع  : )٧(دون االول )٦(وميكن الفـرق، ودخـول الثـاين. هلما )٥(الكسوة املذكورة يف بعض االخبار )٤(وتناول. الثياب

ولـــو تعـــددت هـــذه . كـــون القلنســـوة مـــن الكســـوة، ومـــن مث مل جيـــز يف كفـــارة اليمـــني ا�ـــزي فيهـــا مـــا يعـــد كســـوة
س فما كان منها بلفظ اجلمع كالثياب تدخل امجع، وما كان بلفظ الوحدة كالسـيف، واملصـحف يتنـاول االجنا

ب نســبته اليــه، فــإن تســاوت ختــري الــوارث واحــدا منهــا علــى االقــوى وحيتمــل القرعــة . واحــدا وخيــتص مــا كــان يغلــ
 والعمامة من مجلة الثياب فتدخل املتعددة ويف دخول حلية السيف،

___________________________________ 
 .من الثياب وغريها مما وردت يف نصوص الباب) ١(
ثوب من صوف متلبد أي تـداخلت أجـزاؤه ولصـقت بعضـها مـع بعـض بعـد نقعهـا يف املـاء، وعصـر بعضـها فـوق : بفتح الالم والباء) ٢(

 .بعض على طريقة خمصوصة معروفة عند أهلها
 .لنسوة يف مفهوم الثيابدليل لعدم دخول الثوب من اللبد والق) ٣(
 .هذا وجه دخول اللبد يف الثياب �عتباره كسوة وهي اسم عام يشمل اجلميع) ٤(
 .١احلديث  ٤٣٩ص  ١٧الوسائل ج ) ٥(
 .وهو الثوب من اللبد) ٦(
 .وهي القلنسوة) ٧(

    



١١٣ 

: واالقـــوى. عنهمـــا حقيقـــة )٣(تبعيتهـــا هلمـــا عرفـــا، وانتفائهـــا )٢(مـــن: ، وســـيوره، وبيـــت املصـــحف وجهـــان)١(وجفنـــه
ويف اشـرتاط انفصـاله . )٥(، وعـدم ظهـور املالزمـة بـني احلبـوة والقضـاء)٤(لالطـالق. وال يشرتط بلـوغ الولـد. دخوهلا

حتققــه يف نفــس االمــر وان مل يكــن  )٨(ومــن. )٧(عــدم صــدق الولــد الــذكر حينئــذ )٦(مــن: حيــا حــال مــوت ابيــه نظــر
 .)٩(ظاهرا ومن مث عزل له نصيبه من املرياث

___________________________________ 
 .زينته: وحلية السيف. مجع السري وهو حبل مصنوع من اجللد: والسيور. غمده أي غالفه: جفن السيف) ١(
 .دليل لدخول هذه االشياء يف مفهوم السيف واملصحف) ٢(
ن خـروج هـذه االشـياء عـن مفهــوم السـيف واملصـحف الشـريف حقيقــة " تبعيتهـا " �جلـر عطفـا علـى ) ٣( وهــو دليـل الوجـه الثـاين أي ومــ

 .سيف أو مصحف: حبيث ال يقال هلذه االشياء
 .أي اطالق أدلة احلبوة من غري تقييدها بكون الولد الذكر �لغا) ٤(
ت والــده مـــن  ان احلبـــوة: هــذا جــواب عـــن ســؤال مقـــدر تقــديره) ٥( ب عليــه مــن قضـــاء مــا فاتـــ إمنــا تكــون للولـــد االكــرب يف مقابلـــة مــا جيـــ

ب لعــدم تكليفــه. صــلوات ــى غــري البــالغ غــري واجــ أنــه مل يتبــني لنــا مــن : واجلــواب: ه احلبــوة أيضــا فــالالزم عــدم اعطــاء. ومبــا أن القضــاء عل
 .االدلة مالزمة بني احلبوة ووجوب القضاء

 .�لولد دليل لعدم احلاق احلمل) ٦(
 .أي حني كون الولد محال) ٧(
 .دليل الحلاق احلمل �لولد حقيقة يف نفس االمر) ٨(
وذلــك كمــا يعــزل لــه نصــيب ولــدين ذكــرين يف �ب االرث . هــذا �ييــد لكــون احلمــل اذا كــان ذكــرا يف نفــس االمــر مســتحقا للحبــاء) ٩(

ــى فــرض وجــوده يف نفــس االمــرإحتياطــا وهــذا يــدل علــى وجــوب مراعــاة الواقــع يف ظــرف واقعيتــه وكو  زا عل اذن فــالالزم يف �ب . نــه منجــ
 .احلبوة ايضا ان نراعي حالة الواقع وحنتاط له، ولكونه مستحقا واقعا لو كان ذكرا

    



١١٤ 

، وبني كونه علقة، او مضـغة، او )١(بني كونه جنينا �ما متحقق الذكورية يف الواقع حني املوت: وميكن الفرق
، )٤(، وز�د�ـا عـن الثلـث)٣(وعـدم اشـرتاط انتفـاء قصـور نصـيب كـل وارث عـن قـدرها. )٢(لاالو : واالقوى. غريمها
انتفــاء االرث علـــى  )٧(او عـــن ديــن مســتغرق للرتكـــة وجهــان مـــن )٦(ويف اشــرتاط خلـــو امليــت عـــن ديــن. )٥(للعمــوم

 )٨(تقدير االستغراق، وتوزيع الدين
___________________________________ 

 .يه اربعة أشهر مثال�ن مضت عل) ١(
 .اي اشرتاط انفصاله حيا حني موت املورث) ٢(
 .اي ال يشرتط يف احلبوة ان ال يقصر نصيب كل وارث عن املقدار الذي حيتبيه الولد االكرب من احلباء) ٣(
ث: اي وكــذا ال يشــرتط يف احلبــوة) ٤( اي وعــدم اشــرتاط انتفــاء " قصــور " جمــرور عطفــا علــى " ز�د�ــا " و . ان ال يكــون زائــدا عــن الثلــ

 .ز�د�ا
ذكورين) ٥( ــ ص للعمـــوم �ـــذا . هـــذا وجـــه لعـــدم اشـــرتاط القصـــور والـــز�دة املـ ــ ــذين االحتمـــالني، لعـــدم خمصـ اي عمـــوم ادلـــة احلبـــاء يـــدفع هـ

 .الصدد
 .اي مطلقا سواء كان مستغرقا ام ال) ٦(
 .بيان لوجه اشرتاط احلبوة خبلو امليت عن الدين) ٧(
 .عدم االستغراق هذا على تقدير) ٨(
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 )٦(، والقــول)٥(اطــالق الــنص )٤(ومــن. شــئ وتبطــل بنســبته )٣(منــه )٢(فيخصــها. ، لعــدم الرتجــيح)١(علــى مجيــع الرتكــة
 �نتقال الرتكة إىل الوارث

___________________________________ 
 .الىت منها احلبوة) ١(
 .اي احلبوة) ٢(
 .اي من الدين) ٣(
 .اشرتاط احلبوة خبلو امليت عن الدينبيان لوجه عدم ) ٤(
حيث جتد نصوص احلبوة مطلقة، مل يشرتط فيها خلو امليت عن دين مع عدم انفكاك امليت عن  ٤٤١ ٤٣١ص  ١٧الوسائل ج ) ٥(

 .ذلك غالبا
 .فهو وجه �ن لعدم االشرتاط... �جلر عطفا على النص اي ومن اطالق القول) ٦(

ت مـدينا ام غـري مــدين. الرتكـة تنتقـل إىل الورثـة مبجــرد مـوت املـورث قـوال مطلقـاإن : أن الفقهـاء قـالوا: وحمصـله . مـن غــري تقييـد بكـون امليـ
ب . استغرق دينه تركته ام ال ت عـن الـدين، واال لوجـ فهذا القول املطلق من الفقهـاء يـدل علـى عـدم اشـرتاط املـرياث ومنـه احلبـوة خبلـو امليـ

نعم يلزم احملبو كغريه من الورثة ان يفك امليت من ديونـه، بنسـبة حصـته مـن . الشرع وخصوصهاوهم اعرف بعموم احكام . عليهم التقييد
يت هــي ز�دة يف ارثــه ريه بنســبة مالــه مــن احلبــوة الــ فلــو فــرض أن علــى . جممــوع الرتكــة، ويســتدعى ذلــك ان يكــون علــى احملبــو ز�دة علــى غــ

ولــه ثالثـــة اوالد . دينــارا ٢٥٠وكــان مقــدار قيمــة احلبــوة . فيهـــا مــن احلبــوة دينــار مبــا ١٠٠٠وكــان جممــوع تركتــه . دينــار دينــا ٥٠٠امليــت 
ومبــا ان الــدين نصــف الرتكــة فيلــزم علــى كــل . دينــار ٥٠٠فيكــون نصــيب الولــد االكــرب مــع احلبــوة . دينــار ٢٥٠ذكــور، فلكــل بعــد احلبــوة 

ف الــدين =. وارث ان يفكــه مبقــدار نســبة حصــته  ــع الــدين . ث نصــف الرتكــةالنــه ور  ٢٥٠فعلــى الولــد االكــرب نضــ وعلــى الولــد الثــاين رب
 .الن ه ورث ربع الرتكة ١٢٥وعلى الولد الثالث ربع الدين . النه ورث ربع الرتكة ١٢٥
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 )٢(املنــع -ان مل يفكــه  -مــن مقابــل الــدين  )١(وان لــزم احملبــو مــا قابلهــا مــن الــدين إن أراد فكهــا، ويلــزم علــى املنــع
 إذا )٣(من مقابل الوصية النافذة

___________________________________ 
على من زعم ان احملبو ال يستحق شيئا من احلبوة اذا استغرق دين امليـت  وهذا رد من الشارح . اي منع احملبو من مقابلة الدين) ١(

و من احلبوة بنسبة حصته من الدين اذا مل يفكه أ� اذا التزمنا مبنع احملب: وحمصله. او ينقص بنسبة ما يوزع الدين على جمموع الرتكة. تركته
ب وســائر التجهيــزات الواجبــة ايضــا ذة وعــن مقابلــة الكفــن الواجــ ب ان مننعــه عــن مقابلــة الوصــية النافــ وذلــك الن الــدليل الــدال . لكــان جيــ

كـون بعـد اداء الواجبـات املاليـة مـن والـدليل هـو ان االرث ومنـه احلبـوة امنـا ي. على منعه يف الدين بعينه جار يف الوصية والتجهيز الواجب
وكـذا الكفـن الواجـب وسـائر التجهيـزات الواجبـة فا�ـا . وعليـه فـال فـرق بـني الـدين والوصـية النافـذة فـان كليهمـا واجـب مـايل. أصل الرتكة

وسـائر التجهيـزات الواجبـة، لكـن الفقهـاء مل يلزمـوا مبنـع احملبـو عـن مقابلـة الوصـية النافـذة، وكـذا عـن مقابلـة الكفـن . ختـرج مـن أصـل الرتكـة
 .مع جر�ن الدليل يف مجيع هذه املوارد على سواء. اذن فال موجب للقول مبنعه عن مقابلة الدين ايضا، النه ترجيح بال مرجح

 ".يلزم " �لرفع فاعل ) ٢(
 .كما لو كانت �قل من الثلث مثال) ٣(
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ب ومــا يف معنــاهومــن مقابــل الكفــن ا )٢(بعــني خمصوصــة خارجــة عنهــا )١(مل تكــن ويبعــد  )٤(، لعــني مــا ذكــر)٣(لواجــ
. غالبـــا، وعـــن الكفـــن حتمـــا )٧(، مـــع عـــدم انفكـــاك امليـــت عـــن ذلـــك)٦(�طـــالق الـــنص، والفتـــوى بثبو�ـــا )٥(ذلـــك

 يف مقابلة ذلك كله ان مل يفكه )٨(واملوافق لالصول الشرعية البطالن
___________________________________ 

ت الوصــية ) ١( ى . مبــال مطلقــا مــن غــري تعيينــه يف عــني خمصوصــةبــل كانــ ت بعــني خمصوصــة غــري أعيــان احلبــوة كمــا لــو أوصــ فا�ــا لــو كانــ
حيث ال إشـاعة يف الوصـية، بـل نقـض الشـارح خمـتص مبـا اذا كانـت الوصـية مشـاعة . بعصاه مثال فال وجه حملاسبة ذلك على احملبو إتفاقا

 .مشوال �الشاعةعلى مجيع أعيان الرتكة لتشمل احلبوة وغريها 
 .اي عن احلبوة) ٢(
 .من سائر لوازم التجهيزات الواجبة) ٣(
ؤخر عــن الـــدين) ٤( ب، وعـــن ســـائر . يف الــدين مـــن ان االرث مـــ ن الواجـــ فكـــذلك احلبــوة تكـــون مـــؤخرة عـــن الوصــية النافـــذة، وعـــن الكفــ

 .التجهيزات الواجبة
 .النافذة، وعن مقابلة الكفن والتجهيز الواجباي منع احملبو عن مقابلة الدين، وعن مقابلة الوصية ) ٥(
ن املــذكورات. فــان الــنص، وكــذا الفتــوى ورد �عطــاء الولــد االكــرب احلبــوة مطلقــا. اي احلبــوة) ٦( ت عــ . الــدين: مــن غــري تقييــدها خبلــو امليــ

 .على عدم التقييدمع ان امليت ال خيلو عن املذكورات غالبا فعدم التعرض هلا يف النص والفتوى دليل . الكفن. الوصية
 .اي عن الدين والوصية) ٧(
وهــذا إختيـار مـن الشـارح للقــول . بطـالن مقـدار مـن احلبـوة يكــون يف مقابلـة الـدين، ويف مقابلـة الوصــية، ويف مقابلـة الكفـن الواجـب) ٨(

مقتضـى االصـول االوليـة الشـرعية أمـا هنـا فنظـره إىل . االخري بعـد أن رد عليـه لكـن نظـره هنـاك كـان إىل إطـالق االدلـة واالسـتبعاد العقلـي
 .اليت تقضي �ن االرث مطلقا، سواء احلبوة ام غريها، امنا يكون بعد املذكورات، الن الواجب املايل مقدم على غريه أ� كان
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خترج من مجيع  )٢(، والدين والوصية، والكفن، وحنوها)١(احملبو مبا خيصه الن احلبوة نوع من االرث واختصاص فيه
نعـم لـو كانـت الوصـية بعـني مـن أعيـان الرتكـة خارجـة عـن احلبـوة فـال . علـى السـواء )٤(، ونسـبة الورثـة اليـه)٣(الرتكة
ربت مــن الثلــث )٦(كمــا لــو كانــت تلــك العــني معدومــة  )٥(منــع ت الوصــية بــبعض احلبــوة اعتــ كغريهــا مــن   )٧(ولــو كانــ

 ضروب االرث إال ا�ا تتوقف
___________________________________ 

 .اي إرث خمصوص حيرم غري الولد االكرب الذكر منه) ١(
 .اي حنو املذكورات من سائر التجهيزات) ٢(
 .اي من أصلها، ال�ا واجبات مالية كما ذكر�) ٣(
فـال وجـه لـورود نقـص ذلـك علـى . اي إىل ذلك املذكور من الكفن وغريه الذي خيرج من أصل املال من غـري فـرق بـني وارث ووارث) ٤(

 .دون آخروارث 
 .اي ال يرد بذلك نقص على احملبو) ٥(
فكما انه ال يرد نقص على احملبو يف صورة عدم تلك العني، كذلك ال يرد . هذا تنظري للوصية بعني خمصوصة بعدم تلك العني رأسا) ٦(

 .عليه نقص �لوصية �ا
كثـر، فيتوقـف نفوذهـا علـى اجـازة احملبـو خاصـة، دون امـا لـو كانـت ا . فان كانت أقل مـن الثلـث مل يتوقـف نفوذهـا علـى إجـازة أحـد) ٧(

 .غريه من سائر الوراث
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املنــــع  )٣(لتخصيصــــه )٢(أن الــــدين غــــري املســــتغرق غــــري مــــانع: ويفهــــم مــــن الــــدروس. )١(علــــى اجــــازة احملبــــو خاصــــة
لـزم مثلـه يف ، وي)٥(لو قضى الورثة الدين من غري الرتكـة، لثبـوت االرث حينئـذ )٤(�ملستغرق واستقرب ثبو�ا حينئذ

مـع احتمـال انتفائهـا  )٨(لـو تـربع متـربع بقضـاء الـدين، او ابـرأه املـدين )٧(وكـذا احلكـم. )٦(غري املسـتغرق بطريـق اوىل
 حني الوفاة بسبب الدين )١٠(مطلقا، لبطال�ا )٩(حينئذ

___________________________________ 
 .النه حقه فقط دون سائر الورثة) ١(
 .ابلته من احلبوةللمحبو عن مق) ٢(
 .اي لتخصيص املصنف يف الدروس منع احملبو عن احلبوة بصورة االستغراق) ٣(
 .اي ثبوت احلبوة حني االستغراق ايضا اذا قام الورثة �داء الدين من عند أنفسهم) ٤(
 .اي حني قام الورثة بفك الدين كله من مال أنفسهم) ٥(
الرث اذا قـام الورثـة بفـك الـدين املسـتغرق ففـي صـورة عـدم االسـتغراق اذا قـاموا �لفـك ال يكـون يعين لو كان الدين ال مينع احلبوة وا) ٦(

 .مانعا البتة وبطريق اوىل، الن الدين غري املستغرق مل يكن مانعا اذا مل يقوموا �لفك فكيف اذا قاموا؟
 .اي ال مينع احملبو) ٧(
 .احلباءفينتفي الدين الذي كان مانعا عن االرث وعن ) ٨(
 .اي حني كان الدين مستغرقا مجيع الرتكة مث بعد الوفاة قضاه الورثة من عند انفسهم، او تربع متربع �الداء، او أبرأه املدين) ٩(
ت حــني الوفــاة بســبب وجــود الـــدين املســتغرق) ١٠( والشــئ اذا بطــل حكمــه ال يعــود �نيــة إال بـــدليل، . اي إن االرث وكــذا احلبــوة بطلــ

 .ل على العود فاالستصحاب قاض �ستمرار البطالنوحيث ال دلي
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 .)٣(، ال مطلقا)٢(انه بطالن مراعى: وفيه
وقـد تقـدم تفصـيله وشـرائطه يف ). من صالة وصـيام(اي فات امليت ) قضاء ما فاته(اي على احملبو ) وعليه(
يكــون  )٢(اي االعتقــاد �ن) أن ال يكــون ســفيها، وال فاســد الــرأي(يف احملبــو ) يشــرتط(املشــهور أنــه ) و. ()١(�بــه

ــى مســتند ويف الــدروس  )٤(، ذكــر ذلــك)٣(خمالفــا للحــق ــن محــزة وتبعهمــا اجلماعــة، ومل نقــف لــه عل ــن ادريــس واب اب
خاصــة  )٧(وميكــن اثبــات الشــرط الثــاين. يدفعــه )٦(واطــالق النصــوص. مشــعرا بتمريضــه )٥(نســب الشــرط إىل قائلــه
 )٨(الزاما للمخالف مبعتقده

___________________________________ 
واملعلق علـى الشـئ يـذهب . اي البطالن حني الوفاء مل يكن بطال� مطلقا، سواء بقى الدين ام انتفى، بل كان مراعى بوجود الدين) ٢(

 .بذهاب املعلق عليه فاذا ذهب الدين ذهب البطالن الذي كان منوطا به
 .سواء بقى الدين ام انتفى) ٣(
 .٣٥٢من هذه الطبعة كتاب الصالة ص يف اجلزء االول ) ١(
 .تفسري لفاسد الرأي) ٢(
 .�لنص الصريح الثابت من صاحب الشريعة ) ٣(
 .أي االشرتاط املذكور) ٤(
 ".وقيل : " أي عرب بقوله) ٥(
أن ال يكــون : " ها �ــذا القيــد وهــوأي االخبــار الــواردة يف هــذا البــاب مطلقــة تــدل علــى كــون احلبــوة للولــد االكــرب، مــن دون تقييــد) ٦(

 ".سفيها، أو فاسد الرأي 
 .أن ال يكون فاسد العقيدة: وهو) ٧(
 .بل هي من متفردات مذهب االمامية. حيث إن املخالف ال يرى استحقاق الولد االكرب الذكر للحبوة) ٨(
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لنــا،  )٢(وحــل مطلقتــه ثــال� )١(كمــا يلــزم بغــريه مــن االحكــام الــيت تثبــت عنــده ال عنــد�، كأخــذ ســهم العصــبة منــه
، ومــال إىل قــول )٤(ويف املختلــف اختــار اســتحباب احلبــوة كمــذهب ابــن اجلنيــد ومجاعــة. وهــو حســن )٣(وغريمهــا

 .السيد �حتسا�ا �لقيمة واختار يف غريه االستحقاق جما�
 )٧(ثـــة، والنصـــوص�لور  )٦(وإن قـــل، لـــئال يلـــزم االجحـــاف) )٥(يشـــرتط أن خيلـــف امليـــت مـــاال غريهـــا(كـــذا ) و(

 خالية عن هذا القيد،
___________________________________ 

فلـو كـان االخ اماميـا وسـائر الورثـة ". التعصـيب " أي من املخالف حيث إ�ـم يسـهمون لالخـوة مـع وجـود الطبقـة االوىل ويسـمونه ) ١(
 .فهذا �خذ سهمه منهم على عقيد�م. من سائر املذاهب القائلة �لتعصيب

فا�ا ال تقع إال واحدة عند�، بل إذا كانت غري واجدة للشرائط املعتربة عند� من حضور عدلني، . يف جملس واحد بال رجوع بينها) ٢(
 .ولكن مع ذلك إذا طلق زوجته مبا نراه �طال حيل لنا نكاحها بعد انقضاء عد�ا. وغري ذلك فا�ا تقع فاسدة رأسا

ولكـن . وال يقـول بـه االمـامي. كحق الشفعة �جلوار الذي يقـول بـه املخـالف. الثالث يف جملس واحد أي وغري التعصيب والتطليق) ٣(
 .جيوز لالمامي أن �خذ �لشفعة من املخالف �جلوار حسب ما ير�يه هذا املخالف

 .حيث إختاروا استحباب احلبوة) ٤(
 .�ن تكون الرتكة أزيد من احلبوة. أي غري احلبوة) ٥(
 .الظلم القاسي واالستئصال الفاحش: افاالجح) ٦(
ان خيلـف امليـت لبقيـة الورثـة مـاال غـري " وهو قيـد . أي االخبار الواردة يف اختصاص احلبوة �لولد الذكر االكرب خالية عن هذا القيد) ٧(

 ".احلبوة 
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 .عليه )١(إال أن يدعى أن احلباء يدل بظاهره
إن تعددوا وإال فالذكر وإن كان اصغر منها وهـو مصـرح ) الذكوراكرب (احلبوة ) ولو كان االكرب انثى اعطى(

 .عن الصادق  )٢(يف صحيحة ربعي
، وهـو موضـع )٤(، وال مـع احـدمها، وال مـع مـن هـو يف مرتبتهمـا))٣(ال يـرث االجـداد مـع االبـوين -اخلامسـة (

حيـث يفضـل الحـدمها (البويهمـا ) عمـةيسـتحب هلمـا الط(لكن ) و( )٥(وفاق إال من ابن اجلنيد يف بعض املوارد
 املعني هلما، على تقدير) )٦(سدس فصاعدا فوق السدس

___________________________________ 
أما السـخاء جبميـع املـال فهـو إيثـار . هو العطاء واملنحة وال تصدق العطية واملنحة إال ممن يسمح ويبذل مقدارا من ماله: الن احلبوة) ١(

يف نصـوص البـاب، " احلبـوة " هـذا بنـاء علـى ورود هـذه اللفظـة . طية حسب املتفاهم العريف وحسب االستعمال الـدارجلغة وال يسمى ع
 .لكنها مع االسف مل ترد فيها

 .١احلديث  ٤٣٩ص  ١٧الوسائل ج ) ٢(
 .أما االبوان وكذا من يف مرتبتهما من االوالد فمن الطبقة االوىل. الن اجلد من الطبقة الثانية) ٣(
 .أي أوالد امليت) ٤(
ت واحــدة وأبــوان وجــد) ٥( ت بنــ ت، والسدســان لالبــوين. وهــو مــا إذا كــان للميــ فحكــم �نــه . وهــو ســدس. يبقــى فاضــل. فالنصــف للبنــ

 .لكن املشهور حكموا برد ذلك على البنت واالبوين �لنسبة، وال يعطى للجد. للجد
ن ذلــك ال يتحقــق إال يف صــورة عــدم الولــد للميــت فلــذلك قيــده الشــارح ومبــا أ. أي حيصــل هلمــا ســدس فــوق الســدس املفــروض هلمــا) ٦(
 اخل.. " ملعني هلما على تقدير: " بقوله 
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فاملســـتحب اطعـــام  )٢(ولـــو زاد نصـــيبهما عنـــه. )٢(فيســـتحب هلمـــا اطعـــام هـــذا الســـدس الزائـــد )١(جمامعتهمـــا للولـــد
 .خاصة )٤(السدس

وان مل تبلــغ الـــز�دة ) حيـــث يزيــد نصـــيبه عــن الســـدس(تحب أن يطعــم يســـ: والقائــل ابـــن اجلنيــد) ورمبــا قيـــل(
 .)٥(سدسا واالشهر االول

 )٦(يف اجتماعهما مع البنت(بني القولني ) وتظهر الفائدة(
___________________________________ 

ير�ن شيئا فوق السدس املفروض هلمـا، ومـع أما إذا اجتمعا مع الولد فال يفضل هلما سدس فوق السدس، ال�ما مع الولد الذكر ال )١(
ت بنـت واحـدة وأبـوان. البنت يزيد سهمهما عن السدس �قل من السـدس فلهـا النصـف، وهلمـا السدسـان، والبـاقي وهـو . فلـو كـان للميـ

 .السدس يوزع على الثالثة �لنسبة فال حيصل هلما سدس فوق السدس املفروض هلما
 .تقدير وجود الولدعلى السدس املفروض هلما على ) ٢(
 .أي عن هذا السدس الزائد) ٣(
 .أي نفس السدس الزائد، دون املقدار الزائد عليه) ٤(
 .أي شرط الز�دة بسدس على أصل السدس) ٥(
فلها منـه ثالثـة أمخاسـه، ولكـل واحـد منهمـا مخـس . فان هلا النصف، وهلما السدسان، والفاضل وهو سدس يرد على الثالثة أمخاسا) ٦(

ن االبـــوين ز�دة علـــى ســـهمهما مخـــس ســـدس. الســـدسهـــذا  "  ١٥" فللبنـــت . فلـــو فـــرض أن أصـــل الرتكـــة ثالثـــون. فقـــد حصـــل لكـــل مـــ
ــت، و "  ٣" يــرد منهــا "  ٥" �لفــرض، والبــاقي وهــي "  ٥" ولــالم "  ٥" �لفــرض، ولــالب  ــى البن ــى "  ١" علــى االب و "  ١" عل عل

فعلـى املشـهور ال يسـتحب عليهمـا اطعـام أبويهمـا، النـه ". الرتكـة : " س سدس الثالثـنيوهو مخ. فزاد نصيب االم وكذا االم واحدا. االم
وأمـا علـى قـول ابـن اجلنيـد فيسـتحب، النـه ال يشـرتط يف الـز�دة أن يكـون . مل يزد نصيبهما سدسا على سدس االصل، بـل مخـس سـدس

 .سدسا على السدس
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 )٣(فيسـتحب لـه( )٢(االصـل) يـنقص عـن سـدس(االبـوين مـن نصـيب احـد ) فإن الفاضـل )١(او احدمها مع البنتني
واملشــهور ان . ، لفقــد الشــرط وهــو ز�دة نصــيبه عــن الســدس بســدس)٥(دون االول )٤()الطعمــة علــى القــول الثــاين

ث يســتحب  -قــدر الطعمــة  : وقيــل. )٧(الــذي تقــرب بــه )٦(ســدس مــا حصــل للولــد: وقيــل. ســدس االصــل -حيــ
بنــاء علــى عــدم . ، والــز�دة)٨(اطعــام اقــل االمــرين مــن ســدس االصــل يســتحب مــع ز�دة النصــيب عــن الســدس

 اشرتاط بلوغ الز�دة
___________________________________ 

ى اجلميــع �لنســبة ٥، والفاضــل وهـي ٥فرضــا، ولــالب  ٣٠مــن  ٢٠أي . فللبنتـني ثلثــا الرتكــة) ١( ، وعلــى االب ٤فعلــى البنتــني . تــرد علــ
 .على سدس االصل بل مخس سدس االصلإذن مل يفضل لالب سدس . ١
 .بل هو مخس سدس االصل كما عرفت) ٢(
 .أي الحد االبوين) ٣(
 .وهو قول ابن اجلنيد) ٤(
 .أي القول املشهور) ٥(
 .املراد به أب امليت الذي هو ولد للجد) ٦(
 .الولد الذي تقرب اجلد بسببه وهو االب أي. يرجع إىل الولد" به " والضمري ا�رور من . يرجع إىل اجلد" تقرب " الضمري يف ) ٧(
ت سـوى االبـوين) ٨( فـان لـالم . فلو كان الزائد عن السدس لالب اكثر من سدس فاملستحب اطعام السدس فقط كما لـو مل يكـن للميـ

إطعـام نفـس أمـا لـو كـان الزائـد اقـل مـن السـدس فاملسـتحب . ثلث املال، والباقي لالب فقد زاد له عن اصل السدس بثالثة اسداس اخر
وهو امنـا يكـون مـع اجتمـاع االبـوين مـع البنـت، او احـدمها مـع . هذا بناء على عدم اشرتاط كون الز�دة �لغة سدس الرتكة. املقدار الزائد

 .البنات كما تقدم
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واالســـتحباب خمـــتص مبـــن يزيـــد . تنـــايف ذلــك )٣(�طقـــة �ســـتحباب طعمــة الســـدس، وهـــي )٢(واالخبـــار. )١(سدســا
 )٦(فلـو كانـت االم حمجوبـة �الخـوة فاملسـتحب اطعـام االب خاصـة )٥(البويـه، دون أبـوي اآلخـر )٤(نصيبه كذلك
 .)٩(فاملستحب هلا خاصة )٨(زوج من غري حاجب )٧(ولو كان معهما

___________________________________ 
 .كما ذهب اليه ابن اجلنيد ) ١(
ص بعضـــها. ٢٦٩ص  ١٧الوســـائل ج ) ٢( ــ ام االم، الســـدس، : اطعـــم اجلـــدة أن رســـول هللا : " عـــن ايب عبـــدهللا  واليـــك نـ

 ".اعطها السدس : " قال االمام الصادق : ويف حديث آخر" وابنتها حية 
 .االصل، ومن الز�دة اي االخبار الناطقة �ستحباب إطعام السدس لالبوين تنايف القول �طعام اقل االمرين من سدس) ٣(
 .اي سدسا فوق السدس) ٤(
 .اي يستحب لكل واحد من االب او االم ان يطعم ابويه خاصة اذا حصل له شرط االستحباب، سواء حصل لآلخر شرطه أم ال) ٥(
ن الســدس املفــروض هلــا) ٦( ب اكثــر مــ ب فتحصــل لــه أمــا اال. فــال يســتحب هلــا إطعــام ابويهــا. الن االم ال تــرث يف صــورة وجــود احلاجــ

 .ز�دة على السدس �ربعة أسداس أخر فيستحب له اطعام ابويه، النه قد حصل له شرط االستحباب دون االم
 .اي مع االبوين) ٧(
 .�ن مل يكن للميت إخوة. اي لالم) ٨(
ف املــال) ٩( زوج يــرث نصــ ث املــال. الن الــ ب تــرث ثلــ فلــم يفضــل . ن لــالبوالبــاقي وهــو ســدس املــال يكــو . واالم اذا مل يكــن هلــا حاجــ

 .فيستحب هلا اطعام ابويها دون االب. أما االم فقد فضل هلا سدس على السدس. لالب شئ على سدسه
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ب اســتحب هلمــا فــال يســتحب . وامنــا يســتحب طعمــة االجــداد مــن االبــوين )١(ولــو مل يكــن ســوامها وال حاجــ
إن وجـدا فهــي بينهمــا . ا فالطعمــة لآلخـر، ولــو كـان احــد اجلـدين مفقــود)٤(لالصــل )٣(طعمــة االجـداد )٢(لـالوالد فــ
 )٥(�لسوية

___________________________________ 
ث واالب يـــرث الثلثـــني البـــاقيني) ١( لـــالم ســـدس علـــى ســـدس، . فقـــد فضـــل لكـــل واحـــد منهمـــا ز�دة علـــى الســـدس. الن االم تـــرث الثلـــ

 .ولالب ثالثة اسداس على سدس
 .اي اوالد امليت) ٢(
 .وليس املراد اجداد االوالد، الن اجداد االوالد مها ابوا امليت ومها ير�ن �لفرض واالستحقاق. يتاي أجداد امل) ٣(
 .وهو عدم االستحباب من دون ثبوته شرعا) ٤(
 .النه ليس إر� حىت يكون للذكر مثل خط االنثيني) ٥(
 )القول يف مرياث االجداد واالخوة(
علـــى تقـــدير ) او الم، وكـــذا االخ لـــالب واالم، او لـــالب(كـــان ) الب(كلـــه ) وحـــده املـــال(انفـــرد اذا ) للجـــد -االوىل ): (وفيـــه مســـائل(

 ).او الم املال(كانت، ) وللجدة املنفردة الب) (لالب فاملال بينهما نصفان(معا ) وكا�(اي االخ واجلد ) ولو اجتمعا(انفراده، 
 .واحد) ولو كان جدا، او جدة، او كليهما الب مع جد(
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) للــذكر مثــل حــظ االنثيــني(احتــد ام تعــدد ) �الب الثلثــان(مــن االجــداد ) جــدة، او كليهمــا الم فللمتقــرب او(
ث(مـن االجــداد ) وللمتقــرب �الم(علـى تقــدير التعـدد،  هــذا . علــى تقـدير التعــدد) �لسـوية(احتـد ام تعــدد ) الثلــ

للجـد مـن االم مـع اجلـد لــالب او : وققـول الصـد: منهـا: هـو املشـهور بـني االصـحاب، ويف املسـألة اقـوال �درة
أم امـه، واختـه لالبـوين فللجـدة : أنه لـو تـرك جدتـه: ومنها. االخ لالب السدس، والباقي للجد لالب، او االخ

ام ابيه، فـالم االم السـدس، والم االب النصـف، والبـاقي يـرد : ام امه، وجدته: أنه لو ترك جدته: السدس ومنها
 .)١(الولواالظهر ا. عليهما �لنسبة

ـــوين، او لـــالب منفـــردة النصـــف تســـمية، والبـــاقي ردا، ولالختـــني فصـــاعدا الثلثـــان -الثانيـــة ( ) لالخـــت لالب
مــع عــدم املتقــرب �البــوين ) ولالخــوة واالخــوات مــن االبــوين، او مــن االب( )٢(وقــد تقــدم) والبــاقي ردا(تســمية 

 .ضعف االنثى): للذكر الضعف(امجع ) املال(
مـن واحـد ) ولالكثـر(تسمية، ) السدس( )٣(على تقدير انفراده) من االخوة واالخوات لالم للواحد -الثالثة (

ث �لســوية( ن الســدس يف الواحــد، وعــن الثلــث يف االزيــد يــرد ) والبــاقي(ذكــورا كــانوا أم إ�� أم متفــرقني ) الثلــ عــ
 ).ردا(عليهم 

 سقط( )٤(الثالث) لو اجتمع االخوة من الكالالت -الرابعة (
___________________________________ 

 .املشهور بني االصحاب) ١(
 .٦٥يف الفصل الثاين عند بيان السهام املقدرة وبيان اهلها ص ) ٢(
 .اي مل يكن يف طبقته وارث سواه) ٣(
مـع ا�ـا خاصـة �الخـوة علـى االقسـام الـثالث مـن االخـوة، " الكاللـة " االخوة لالبـوين، واالخـوة لـالب، واالخـوة لـالم، وقـد اطلـق ) ٤(
 .ولعله تسامح يف التعبري، أو جماز. لالم
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) ولكاللــة االم الســدس ان كــان واحــدا، والثلــث ان كــان اكثــر �لســوية(بكاللــة االبــوين، ) كاللــة االب وحــده
للـــذكر مثـــل حـــظ االنثيـــني علـــى تقـــدير ) �لتفـــاوت(احتـــدت ام تعـــددت ) ولكاللـــة االبـــوين البـــاقي(، )١(كمـــا مـــر
 .)٢(د خمتلفاالتعد
لو اجتمع اخت لالبوين مع واحـد مـن كاللـة االم، او مجاعـة، أو اختـان البـوين مـع واحـد مـن   -اخلامسة (

. وهـو االخـت، او االختـان علـى االشـهر) على قرابـة االبـوين(من الفروض  )٣(وهو الفاضل) كاللة االم فاملردود
 .)٤(يرد على اجلميع �لنسبة ار�عاوتفرد احلسن بن ايب عقيل، والفضل بن شاذان �ن الباقي 
___________________________________ 

 .١٢٧يف املسألة ص ) ١(
 .اي تعدد االخوة وكانوا خمتلفني �لذكورة واالنوثة) ٢(
ت واحــدة لالبــوين مــع واحــد مــن كاللــة االم ) ٣( ، الن ذلــك هــو الفاضــل بعــد اخــراج النصــف "سدســان " وهــو يف صــورة اجتمــاع اخــ
ت، والسـدس للواحـد مـن كاللــة االملال ت لالبــوين مـع مجاعـة مـن كاللــة االم يكـون الفاضـل سدسـا واحــدا، . خـ ويف صـورة اجتمـاع االخـ

ويف صورة اجتماع االختني لالبوين مع واحـد مـن كاللـة االم يكـون الفاضـل . بعد اخراج النصف لالخت، والثلث لكاللة االم املتعددين
لالختني، والسدس لكاللـة االم الواحـدة فالفاضـل علـى مجيـع الصـور امنـا يعـود علـى االخـت، أو االختـني  سدسا ايضا بعد اخراج الثلثني
 .لالبوين، دون كاللة االم مطلقا

ت مــع واحـد مــن كاللـة االم) ٤( ت النصـف �لفــرض وهـو ثالثــة اســداس، وللواحـد مــن كاللــة االم . علـى تقــدير اجتمـاع االخــ فــان لالخــ
 .توزيعه حسب السهام ار�عا، فثالثة ار�عه لالخت، وربع واحد للواحد من كاللة االم فالفاضل جيب. سدس واحد
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 .)١(او امخاسا
ـــت االخـــت(�ن اجتمـــع كاللـــة االم مـــع االخـــت، او االختـــني ) الصـــورة حباهلـــا -السادســـة ( او . لكـــن كان

احــدمها . مشــهوران) قــوالن( )٤(، او عليهمــا)٣(خاصــة) )٢(االخــوات لــالب وحــده ففــي الــرد علــى قرابــة االب هنــا
يف ابـن اخـت الب، "  عن البـاقر  )٥(خيتص به كاللة االب، لرواية دمحم ابن مسلم: قول الشيخني واتباعهما

 " )٦(البن االخت لالم السدس، والبن االخت لالب الباقي: قال. وابن اخت الم
___________________________________ 

. سدسـان: فلالخت النصف ثالثة اسداس، وللجماعة من كاللة االم الثلث. اع االخت مع مجاعة من كاللة االمعلى تقدير اجتم) ١(
وكذا على تقدير . فالفاضل وهو سدس واحد جيب توزيعه حسب السهام أمخاسا، ثالثة امخاس لالخت، ومخسان لكالله االم املتعددين

الثلثان وهي أربعة أسداس، وللواحد من كاللة االم سـدس واحـد والبـاقي وهـو سـدس  اجتماع االختني مع واحد من كاللة االم فلالختني
 .واحد يوزع حسب السهام املذكورة أمخاسا، أربعة أمخاس لالختني، ومخس واحد لكاللة االم الواحدة

 .أي يف صورة كون االخت، أو االختني لالب) ٢(
 .ففي الرد على قرابة االب: قيد لقوله) ٣(
 .بة االب، وقرابة االمأي قرا) ٤(
 .١١احلديث  ٤٨٧ص  ١٧الوسائل ج ) ٥(
ت) ٦( ت لــالب سـهم أمــه وهــي االخـ والزائـد قــد حصــل هلـا بســبب الـرد، فكــذلك ابنهــا . فســهمها النصـف �لفــرض. ومبـا أن البــن االخـ

 .وبذلك يعرف أن الرد يكون على االخت لالب، دون كاللة االم. ورث مثل إرثها
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يــدخل علــى قرابـــة االب،  )٢(، الن الولــد امنــا يــرث بواســـطتها، والن الــنقص)١(االم كـــذلكوهــو يســتلزم كــون 
) قــــوي(اي ثبــــوت الــــرد علــــى قرابــــة االب خاصــــة ) وثبوتــــه( )٣(دون االخــــرى، ومــــن كــــان عليــــه الغــــرم فلــــه الغــــنم

 ةقول الشيخ ايضا وابن ادريس واحملقق واحد قويل العالم -والثاين . )٥(، واالعتبار)٤(للرواية
___________________________________ 

 .البنها بذلك فيستكشف من ذلك أن أمه كانت كذلك حيث حكم االمام . الن ابن االخت إمنا ورث سهم امه) ١(
ط) ٢( ب القــول �ن الــرد يكــون علــى قرابــة االب فقــ زوج، أ. هــذا دليــل اعتبــاري علــى تقريــ و وذلــك أن الــنقص احلاصــل بســبب دخــول الــ

فـالزم ذلـك أن يكـون الـرد علـى تلـك أيضـا، دون هـذه، الن النفـع والضـرر ال بـد . الزوجة يكون على قرابـة االب خاصـة، دون قرابـة االم
لـو كـان للميـت زوج وأخـت الب، : فـرض املسـألة هكـذا. إذ يستبعد احلكم بتحمـل الضـرر بـدون االنتفـاع. أن يتوجها على جهة واحدة

ف كــامال فل. وواحــد مــن كاللــة االم زوج لكــان هلــا النصــ ت، ولــو ال الــ ف، ولكاللــة االم الســدس، والبــاقي وهــو سدســان لالخــ زوج النصــ لــ
ب االعتبـار . إذن فمـع عـدم الـزوج جيـب أن يكـون الزائـد هلـا أيضـا. فبـدخول الـزوج دخـل عليهـا الـنقص، دون كاللـة االم. �لفروض حسـ
 ".من عليه الغرم فله الغنم : " املذكور

 .إذ ال تبتىن االحكام االهلية على االستحسا�ت العقلية. مشهور، وال جيوز ابتناء االحكام الشرعية عليه مثل دائر) ٣(
 .١٢٩ص  ٥أي رواية دمحم بن مسلم املذكورة عند رقم ) ٤(
 ".من عليه الغرم فله الغنم : " وهو) ٥(
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فـإن يف طريقهـا علـي بـن فضـال وهـو  )٣(يـةوفقـد املخصـص، استضـعافا للروا )٢(لتسـاويهما يف املرتبـة )١(يرد عليهمـا
 .، لتخلفه يف البنت مع االبوين)٥(، ومنع اقتضاء دخول النقص االختصاص)٤(فطحي

___________________________________ 
 .وكاللة االم. كاللة االب: أي على القرابتني) ١(
 .فكلتا الكاللتني من الطبقة الثانية. أي يف الطبقة) ٢(
أي ا�م استضعفوا الرواية ومن مث ال يبقى خمصص خيصـص الـرد بقرابـة االب . وهي رواية دمحم مسلم. ١٢٩ص  ٥ة عند رقم املذكور ) ٣(

 .دون االم، السيما ومها من طبقة واحدة
ال ينبغـي الركـون  .فهـم فاسـدوا العقيـدة " موسـى بـن جعفـر " هم القائلون �مامة عبدهللا االفطح بدال من االمـام : الفطحية) ٤(

 .اليهم
مـن عليـه الغـرم فلـه " وذلك الن مقابلة النقص �لرد على قاعدة . هذا رد على دليل االعتبار الذي متسك به أصحاب القول االول) ٥(

التخلـف فهـو مـا أما مـورد . ومعه ال ميكن االخذ �ا واالطراد �ا يف املوارد املشكوكة. قد ختلفت يف �ب االرث يف مورد امجاعا" الغننم 
ت فـان البـاقي بـرد عليهـا وعلـى االبـوين مجيعـا ت مـع أبـوين للميـ ت بنـ أمـا يف صـورة دخـول الـزوج معهـم فـان الـنقص يـرد علــى . إذا اجتمعـ

 .وأما الغنم فللجميع. فكان عليها الغرم وحدها. البنت وحدها، دون االبوين
زوج ف فرضــا، ولالبــوين ا: صــورة املســألة مــع عــدم الــ ت النصــ فلهــا ثالثــة . لسدســان، والبــاقي وهــو ســدس يــوزع �لنســبة مخســة أقســامللبنــ

ف وثالثــة أمخــاس ســدس. أمخــاس، ولكــل واحــد مــن االبــوين مخــس ت نصــ ث ومخســا ســدس صــورة املســألة مــع . فحصــل للبنــ ولالبــوين ثلــ
ف ســدس. للــزوج الربــع، ولكــل واحــد مــن االبــوين ســدس: وجــود الــزوج ث والبــاقي وهــو ثلــث ونصــ ت، فــنقص  فلهمــا معــا الثلــ يكــون للبنــ

 .سهمها عن النصف بنصف سدس
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ت ملــانع )٣(وختلــف. )٢(�ن ابــن فضــال ثقــة وان كــان فاســد العقيــدة )١(واجــاب املصــنف عنهمــا . احلكــم يف البنــ
 .)٥(اعين االبوين )٤(وهو وجود معارض يدخل النقص عليه

انفـردت، او جامعـت كاللـة ) عتقـوم كاللـة االب مقـام كاللـة االبـوين عنـد عـدمهم يف كـل موضـ -السابعة (
 ومع االجداد )٨(، أو الثلث)٧(مع كاللة االم ما زاد عن السدس )٦(االم، او االجداد، او مها فلها

___________________________________ 
 .االبوينأي عما متسك به صاحب القول الثاين من استضعاف الرواية، ومنع دليل االعتبار �لتخلف يف مورد البنت مع ) ١(
 .وهذا رد على االول. واملدار على الوثوق أية كانت العقيدة) ٢(
ان مقتضى القاعدة االولية هو احلكـم �لـرد علـى البنـت وحـدها كمـا يـدخل الـنقص عليهـا فقـط، : هذا رد على االمر الثاين وحمصله) ٣(

ولعـل . ال خيلو مـن اضـطراب لكن هذا اجلواب من املصنف . لكن وجود االبوين عارض ذلك فسبب دخول النقص عليها، دو�ما
فلنفرض أن القاعدة خترمت يف مورد البنت مع االبوين ولكن ذلـك . رد ال خيل بعموم القاعدة الكلية لو ثبتتان التلف يف مو : مقصوده

بـــل هـــي �قيـــة علـــى عمومهـــا يف ســـائر املـــوارد، الن العـــام حجـــة فيمـــا بقـــي بعـــد التخصـــيص نعـــم ان القاعـــدة . ال يســـتدعي بطال�ـــا رأســـا
 .وهو غري حجة. ى االعتبار النظريوال دليل عليها سو . املذكورة بنفسها غري �بتة

 .أي على سهم البنت الذي كان نصف املال) ٤(
 .بيان لوجود املعارض) ٥(
 .أي لكاللة االب) ٦(
 .يف صورة وحده كاللة االم) ٧(
 .يف صورة تعدد كاللة االم) ٨(

    



١٣٣ 

إ�� فتســتحق  )٥(ال ان تكــونإ )٤(واالســتحقاق �لقرابــة )٣(، والتفضــيل)٢(مــن املسـاواة )١(مـا فصــل يف كاللــة االبــوين
 .والباقي ردا إىل آخر ما ذكر يف كاللة االبوين. تسمية )٧(، او الثلثني)٦(النصف

ذكـــورا  ) مـــن االخــوة واالجــداد الثلـــث بيــنهم �لســوية )٨(لــو اجتمــع االخـــوة واالجــداد فلقرابــة االم -الثامنــة (
ولقرابــة االب مــن االخــوة، واالجــداد الثلثــان (تحــدين، كــانوا ام إ��، ام ذكــورا وا�� متعــددين يف الطــرفني ام م

جــدا وجــدة لــالم، وأخــا وأختــا هلــا، وجــدا  )١٠(فلــو كــان ا�تمعــون فيهمــا. )٩()بيــنهم للــذكر ضــعف االنثــى كــذلك
 )١١(وجدة لالب، وأخا وأختا له

___________________________________ 
 .١٢٦يف املسألة االوىل ص ) ١(
 .دودة لالب، فإن اجلد لالب مساو مع االخ لالب كما كان مساو� مع االخ لالبوينإذا كانت اجل) ٢(
إذا كانت اجلدودة لالم، فان لالجداد لالم، ثلث املال، ولالخوة لالب الثلثني، كما كان لالخوة لالبوين الثلثان أيضـا مـع االجـداد ) ٣(
 .لالم

كــذلك االخــوة لـالب ال ســهم هلــم، بــل يرثـون املــال كلــه يف صــورة االنفــراد، أو   .أي كمـا أن االخــوة لالبــوين مل يســهم هلـم قــدر معــني) ٤(
 .الباقي أ� كان يف صورة اجتماعهم مع ذوي الفروض

 .أي كاللة االب) ٥(
 .إذا كانت بنتا واحدة) ٦(
 .إذا كن بنات) ٧(
 .يعين االخ من االم، واجلد لالم) ٨(
 .متعددين يف الطرفني أم متحدين) ٩(
 .االخوة واالجداد:  الطرفنيأي يف) ١٠(
 .أي االب) ١١(

    



١٣٤ 

 )١(واحد من ثالثة اصل الفريضة، وسهامهم اربعة والقر�ء االب اثنان منها، وسهامهم ستة: فالقر�ء االم الثلث
 )٣(والعددان )٢(فيطرح املتداخل

___________________________________ 
. جـدة. جـد: وأقـر�ء االب أيضـا أربعـة. فهي أربعة أسهم. أخت، وسهامهم �لسوية. أخ. جدة. جد: أن أقر�ء االم أربعة: حمصله) ١(

ت. أخ ت: وســهامهم �لتفــاوت فهــي ســتة. أخــ . ومبــا أن أصــل الفريضــة ثالثــة. اثنــان للجــد، واثنــان لــالخ، وواحــد للجــدة، وواحــد لالخــ
. ن مـن الثالثـة القـر�ء االب، وجيـب توزيـع هـذين الثلثـني إىل سـتةوجيب توزيع هذا الثلث إىل أربعة أسهم، واثنـا. واحد منها القر�ء الالم

ب ضــرب اثنــني  "  ٦و  ٤" وذلــك الن العـــددين . يف الســتة" نصــف االربعــة " وللحصــول علــى املخــرج املشــرتك بــني االربعــة والســتة جيــ
ذا احلاصــل يف أصــل الفريضــة حت. وبعــد الضــرب يكــون احلاصــل اثــين عشــر. متوافقــان �لنصــف صــل ســتة وثالثــون وهــو املخــرج فيضــرب هــ
" لالخـت "  ٤" ، للجـدة " ٨" ، لـالخ " ٨" القـر�ء االب، للجـد "  ٢٤: " ، وثلثاه" ٣" القر�ء االم، لكل "  ١٢: " املشرتك، ثلثه

٤ ." 
يت هـي " الثلثـان " وهـي حصـة اقـر�ء االب مـن أصـل الفريضـة أي ".  ٢" وهو العـدد ) ٢( والعـدد . سـتةفانـه داخـل يف عـدد سـهامهم الـ

 .الداخل يف غريه يف �ب استخراج املخرج املشرتك غري ملحوظ أصال
ــف"  ٤" والثـــاين "  ٦" فـــان االول . أي عـــدد ســـهام أقـــر�ء االب، وعـــدد ســـهام أقـــر�ء االم) ٣( أي يف عـــدد . ومهـــا متوافقـــان يف النصـ

السـتخراج : ل وأن كـان �يت شـرح أوىف يف نفـس الكتـابولتوضيح أكثـر نقـو . خمرج النصف من الكسور التسعة":  ٢" يعدمها معا وهو 
ان كـــل عـــددين يـــراد معرفـــة املضـــاعف : طريقـــة قدميـــة ســـهلة يتبعهـــا هـــذا الكتـــاب، وهـــى" املخـــرج املشـــرتك " املضـــاعف املشـــرتك االصـــغر 

د مع آخر إما متداخل، أو فكل عد. املشرتك بينهما جيب أن تالحظ النسبة بينهما أوال، مث العمل على الضرب أو االسقاط وحنو ذلك
 ٤فـان . ٩مـع  ٣، أو ٨مـع  ٤أن يكون العدد االصغر يعد االكرب أي يفنيه بتكرره، كمـا يف : والتداخل. متماثل، أو متوافق، أو متباين

 .٩داخل يف  ٣، وكذلك ٨داخل يف 
ث أن ال يكـون االصـغ: والتوافـق. ٤و  ٤أن يكون العـددان متمـاثلني متسـاويني مثـل : والتماثل ين االكـرب بتكـرره، بـل هنـاك عـدد �لـ ر يفـ

مث يالحـظ ذلـك العـدد . متوافقـان":  ٦و  ٤" فيقـال هلـذين العـددين . يفنيهمـا ٢فان العدد . ٦مع  ٤يفين كال العددين بتكرره كما يف 
ــاد هلمــــا متوافقــــان  ٦و  ٤ إن العـــددين: فيقــــال. ففـــي املثــــال هـــو خمــــرج النصـــف. انـــه خمــــرج الي كســـر مــــن الكســـور التســــعة: الثالـــث العـ

ف أحـدمها يف متـام اآلخـر. �لنصف ، أو ١٢=  ٦يف  ٢=  ٦يف  ٤إمـا نصـف . أي الستخراج املضاعف املشرتك هلما جيب ضـرب نصـ
 .واحلاصل شئ واحد ١٢=  ٤يف  ٣=  ٤يف  ٦نصف 

    



١٣٥ 

. وثالثـــني يبلـــغ ســـتة )٣(يف اصـــل الفريضـــة )٢(وهـــو اثنـــان يف ســـتة مث املرتفـــع )١(يتوافقـــان �لنصـــف فيضـــرب الوفـــق
 القر�ء االب االربعة �لتفاوت فلكل انثى اربعة، )٦(لكل ثالثة، وثلثاها )٥(القر�ء االم االربعة )٤(وثلثها

___________________________________ 
 .٢واملراد هنا وفق االربعة أي نصفها وهو العدد ) ١(
 .وهو اثنا عشر) ٢(
 .وهو اثنا عشر) ٤:(وهي ثالثة) ٣(
 .اجلد واجلدة، واالخ واالختمن ) ٥(
 .وهي أبعة وعشرون) ٦(

    



١٣٦ 

ومثلهمـــا مـــن طـــرف االب وإن اختلفــــت . وكـــذا احلكـــم لـــو كــــان مـــن طـــرف االم اخ وجـــد. ولكـــل ذكـــر مثانيـــة
مع االجـداد واالخـوة املتعـددين مـن  )٢(ولو كان ا�تمع من طرف اجلدودة لالم جدا واحدا، او جدة. )١(الفريضة

اجلدة لالم الثلث، والباقي لالخوة واالجداد لالب �لسوية مع تسـاويهم ذكوريـة وانوثيـة طرف االب، فللجد او 
ولـو كـان بـدل  )٣(ولو فرض جدة الم، وجد الب واخ الب فلكل واحد منهم ثلـث. �الختالف مع االختالف

 .)٥(اثنان من تسعة: )٤(اجلد لالب جدة فلها ثلث الثلثني
___________________________________ 

فسهام أقر�ء االم اثنان جيب ان يوزع الثلث اليهـا، وسـهام أقـر�ء االب أيضـا اثنـان، ال�مـا . وذلك الن املوجود يف كل طرف اثنان) ١(
. سهما االخ واجلد: ٢فيضرب . إذن فاحلاجة إىل التوزيع إمنا تقع يف طرف أقر�ء االم. فثلثامها هلما من غري حاجة إىل التوزيع. أخ وجد

 .يكون القر�ء االب أربعة لكل واحد منهما اثنان، والقر�ء االم اثنان لكل واحد منهما واحد. ٦أصل الفريضة حتصل : ٣ يف
 .واحدة) ٢(
 .لكل واحد ثلث: ويبقى الثلثان لالخ وللجد لالب، فهما بينهما. وذلك الن اجلد لالم له الثلث) ٣(
 .لثني إىل ثالثة أسهم سهم واحد من الثالثة للجدة، وسهمان لالخالن لالخ ضعف اجلدة لالب، فيجب توزيع الث) ٤(
 ٣: فثلثهـا. ٩أصـل الفريضـة حصـلت : ٣يف  ٣  وذلك النه ملا وقعـت احلاجـة إىل توزيـع ثلثـي أقـر�ء االب إىل ثالثـة أسـهم ضـربنا ال) ٥(

، وللجـدة لـالب ٤، ولـالخ لـالب ٣لجـدة لـالم فل. للجـدة ٢لـالخ وثلثـه  ٤القر�ء االب لكـن ثلثـي ذلـك أي  ٦: للجدة لالم، وثلثاها
٢. 

    



١٣٧ 

. لــالب )٢(ولــو خلــف أخــا أو أختــا الم مــع االجــداد مطلقــا. )١(وكــذا لــو كــان بــدل االخ أختــا فلهــا ثلثهمــا
ت الســدس، والبــاقي لالجــداد، ولــو تعــدد االخــوة لــالم فلهــم الثلــث وهــذا خبــالف اجلــد واجلــدة  فلــالخ، او االخــ

ولـــو خلـــف اجلـــدين لـــالم، او احـــدمها مـــع االخـــوة لـــالم، وجـــدا او جـــدة لـــالب . لـــالم فـــإن لـــه الثلـــث وإن احتـــد
 .)٣(على هذا قس ما يرد عليكفللمتقرب �الم من اجلدودة واالخوة الثلث، وللجدة لالب الثلثان و 

وال مينـــع بعـــد اجلـــد االعلـــى �لنســـبة إىل اجلـــد االســـفل املســـاوي ) اجلـــد وإن عـــال يقاســـم االخـــوة -التاســـعة (
 بتساوي )٤(لالخوة، الطالق النصوص

___________________________________ 
 .أي ثلث الثلثني، وثلثامها للجد ولالب) ١(
 .متعدذين أم متحدين. ذكورا أم أ��. م الب االبسواء كانوا الم االب أ) ٢(
ث بيـنهم �لسـوية. ان اجلد لـالم سـواء احتـد أم تعـدد لـه الثلـث: واحملصل) ٣( وان اجلـد لـالب . ذكـورا وا��. ويف صـورة التعـدد يكـون الثلـ

ث ان تعـدد وان االخ لالم يكون. ويف صورة التعدد يكون بينهم �لتفاوت. سواء احتد أم تعدد له الثلثان ويف . له السـدس ان احتـد، والثلـ
أمــا يف صــورة االنفــراد . كــل ذلــك مــع اجتمــاع االخــوة واالجــداد. وان االخ لــالب هــو كاجلــد لــالب. صــورة التعــدد يكــون بيــنهم �لســوية

 .فاحلكم خيتلف كما عرفت يف املسائل املتقدمة
 .الواردة يف ارث االخوة واالجداد) ٤(

    



١٣٨ 

ــن االخ وإن نــزل يقاســم االجــداد(كــذا ) و(، )١(دق بــذلكاالخــوة واالجــداد الصــا الــدنيا وإن كــانوا مســاوين ) اب
 .)٢(لالخوة املتقدمني رتبة على اوالدهم ملا ذكر

وإن كـان لـالب، دون ) اال علـى(�لنصـب ) اجلـد(وإن كـا� لـالم  )٣(واجلـدة) االدىن(�لرفـع ) وامنـا مينـع اجلـد(
 .االخوة )٥(مطلقا وكذا مينع كل طبقة من االجداد من فوقها وال مينعهم )٤(اوالد االخوة

وإن كـان لالبــوين، ال�مــا جهــة واحــدة مينــع االقــرب ) ابــن االخ(وإن كــان لــالم ومثلــه االخــت ) ومينـع االخ(
 .منها االبعد

رتبـة وإن كـان لـالم مينـع كـل اقـرب مب) وعلـى هـذا القيـاس( )٧(مطلقـا) ابـن ابنـه( )٦(مطقـا) وكذا مينع ابـن االخ(
االبعــد وإن كــان لالبــوين، خالفــا للفضــل بــن شــاذان مــن قــدمائنا حيــث جعــل لــالخ مــن االم الســدس، والبــاقي 

 )٨(البن االخ لالبوين كأبيه
___________________________________ 

 .الن إسم اجلد يطلق على االعلى وعلى االدىن من غري فرق) ١(
 .ي االخوة وكذا ابناؤهم، مع االجداد مطلقامن اطالق النصوص بتساو ) ٢(
 .أي الدنيا) ٣(
 .أي ال مينع اجلد االدىن أوالد االخوة مطلقا أي وان نزلوا، الب أو الم أوهلما) ٤(
 .أي االجداد) ٥(
 .سواء كان الب أم الم أو هلما) ٦(
فكما أن االخ لالبـوين يـرث البـاقي بعـد اسـهام االخ . يعين جعل ابن االخ لالبوين مساو� يف الدرجة مع االخ لالم) ٨) " " " " "(٧(

 .لالم السدس، كذلك ابن االخ لالبوين حرفا حبرف

    



١٣٩ 

املســـقط العتبـــار  )٣(ويضـــعف بتفـــاوت الـــدرجتني. )٢(املرتتبـــني حمتجـــا �جتمـــاع الســـببني )١(وكـــذا احلكـــم يف االوالد
 .)٤(السبب

وهـــو ) �خـــذان نصـــيبهما االعلـــى( )٥(مطلقـــا) جـــدادواال(واوالدهـــم ) الـــزوج والزوجـــة مـــع االخـــوة -العاشـــرة (
) لقرابــــة االبــــوين )٨(ثلــــث االصــــل، والبــــاقي )٧(والجــــداد االم او االخــــوة لــــالم، او القبيلتــــني(، )٦(النصــــف والربــــع

فلـــو فـــرض أن قرابـــة االم جـــد، وجـــدة، وأخ، وأخـــت، ). )٩(االب مـــع عـــدمهم(الخـــوة ) او(االجـــداد واالخـــوة، 
 :فللزوج النصف )١٠(الزوجوقرابة االب كذلك مع 

___________________________________ 
 .أي أوالد االخ لالبوين مع أوالد االخ لالم) ١(
أما االخ لالم فيمت اليه بسبب واحد، ولذلك مل يقدم االخ لالم على ابـن االخ . أي ان ولد االخ لالبوين ميت إىل امليت بسببني) ٢(

 .لالبوين
 .االخ مطلقا انزل من درجة االخ مطلقافان درجة ابن ) ٣(
 .الن اعتبار السبب إمنا يكون مع تساوي الدرجة دون اختالفها) ٤(
 .الب كانوا أم الم) ٥(
 .النصف للزوج، والربع للزوجة) ٦(
 .أي االجداد واالخوة مجيعا لالم) ٧(
 .وهو سدس االصل على تقدير الزوج، أو السدس مع الربع على تقدير الزوجة) ٨(
 .أي مع عدم قرابة االبوين) ٩(
ت مـــع االم، . فقـــد اجتمـــع هنـــا القبيلتـــان مـــع الـــزوج، اجلـــد واجلـــدة الب) ١٠( ت مـــن االب، االخ واالخـــ اجلـــد واجلـــدة الم، االخ واالخـــ

ددان متبائنان والع"  ٣" ، وقرابة االم يرثون الثلث وخمرجه العدد " ٢" فالفريضة من ستة، الن الزوج يرث النصف وخمرجه العدد . الزوج
ولقرابة االب واحد . ولقرابة االم اثنان من ستة أي ثلثها. فللزوج ثالثة من ستة أي نصفها".  ٦=  ٣يف  ٢" يضرب أحدمها يف اآلخر 

د ومبا أن سهام قرابة االم أربعة، وسهام قرابة االب ستة فعدد كل فريق ال ينقسم علـى عـد. من ستة أي الباقي منها بعد اخراج احلصتني
ض وعـدد النصـيب داخـل يف عـدد السـهام . سهامهم، ولذلك جيب كسر العددين فعند ذلك جيب مالحظة نسبة االعداد بعضها مع بعـ

وعـــدد ســـهام أقـــر�ء االم . اذن يســـقط عـــدد النصـــيب".  ٦" داخـــل يف "  ١" ، وكـــذلك " ٤" داخـــل يف "  ٢" فـــان . يف كـــال الطـــرفني
أى "  ٤" فيضـرب وفـق . وهـو خمـرج النصـف"  ٢" صف، الن العدد الثالث العاد هلما هو العـدد يتوافق مع عدد سهام أقر�ء االب �لن

وهــو املخـرج املشــرتك جلميــع "  ٧٢" حيصــل "  ٦" ، مث يضـرب احلاصــل يف أصــل الفريضـة " ١٢" حيصــل "  ٦" يف "  ٢" نصـفها وهــو 
زوج نصــفه. الســهام املفروضــة ع ذلــك . ٢٤=  ٧٢ / ٣: لقرابــة االم ثلثــه. ٣٦=  ٧٢/  ٢: للــ لقرابــة االم . ٦=  ٢٤/  ٤لكــل واحــد ربــ

 .٢لكل واحدة . ٤وثلثه للجدة واالخت . ٤لكل واحد . ٨: ، وثلثا ذلك للجد واالخ١٢=  ٧٢/  ٦الباقي وهو السدس 

    



١٤٠ 

 )٣(والثلث )٢(ا�تمع من ضرب أحد خمرجي النصف )١(ثالثة من ستة أصل الفريضة، ال�ا
___________________________________ 

 .أي الستة) ١(
 .سهم الزوج) ٢(
 .سهم قرابة االم) ٣(

    



١٤١ 

ث)١(يف اآلخــر ينكســر علــى  )٤(وعــددهم ســتة )٣(، ولقرابــة االب واحــد)٢(اثنــان، وعــددهم اربعــة: ، ولقرابــة االم الثلــ
يف اصـــل  )٩(ا يف اآلخـــر، مث ا�تمـــعاحـــدمه )٨(فيضـــرب وفـــق )٧(وتتوافـــق )٦(ويـــدخل النصـــيب يف الســـهام )٥(الفـــريقني
 .)١١(تبلغ اثنني وسبعني )١٠(الفريضة

___________________________________ 
 .٦=  ٣يف  ٢" =  ٣" يف خمرج الثلث "  ٢" فيضرب خمرج النصف ) ١(
 .فسهامهم يكون على قدر رؤسهم. الن نصيبهم يوزع عليهم �لسوية) ٢(
 .فالباقي هو سدس االصل. أي الباقي بعد اخراج نصيب الزوج، ونصيب قرابة االم. أصل الفريضة: أي من الستة) ٣(
 .فهذه ستة أسهم. أي عدد سهامهم، الن اجلد يرث سهمني، واجلدة سهما واحدا، واالخ يرث سهمني، واالخت سهما واحدا) ٤(
ونصيب قرابة االب واحـد وسـهامهم . وسهامهم أربعةأي نصيب كل فريق ينكسر على عدد سهامهم، فان نصيب قرابة االم اثنان ) ٥(
 .فيجب كسر عدد النصيبني على عدد السهام. ستة

الن عدد نصيب أقر�ء االم اثنان وهو داخل يف عدد سهامهم االربعة، وكذلك عدد نصيب أقر�ء االب واحد وهو داخل يف عدد ) ٦(
 .سهامهم الستة

وهـو  ٢متوافقان والتوافق �لنصف، الن العدد الثالث العد هلما  ٦و  ٤فان . هام اآلخرأي عدد سهام كل فريق يتوافق مع عدد س) ٧(
 .خمرج النصف

 .والنتيجة واحدة. ١٢=  ٤يف  ٣= يف متام  ٦، أو وفق ١٢=  ٦يف  ٢=  ٦يف متام  ٤إما وفق ) ٨(
 ". ١٢" وهو ) ٩(
 ". ٦" وهو ) ١٠(
 .١٣٩ص  ١٠الزوج، وعلى سهام الفريقني يف اهلامش رقم وقد بينا كيفية توزيعه على . ٧٢=  ١٢يف  ٦) ١١(

    



١٤٢ 

وجــده وجدتــه : اي جــد ابيــه، وجدتــه البيــه) االجــداد االربعــة البيــه: لــو تــرك مثانيــة اجــداد -احلاديــة عشــرة (
 ، فإن كل)٣(وهذه الثمانية اجداد امليت يف املرتبة الثانية). )٢(ومثلهم المه( )١(المه

___________________________________ 
 .الن االربعة أجداد الب امليت. الضماير اخلمسة االخرية لالب) ١(
 .وجد وجدة أمها. أي جد وجدة أبيها) ٢(
فوالـد الوالـد جـد يف املرتبـة االوىل، ووالـد والـد . وقبلهمـا أجـداد. والدا امليت أبواه. واليك توضيح مرتبة االجداد. أي آ�ء آل�ء أبويه) ٣(

ين أن الوالــد يف املرتبــة الرابعـة جــد يف املرتبــة الثالثــة. رتبــة الثانيــة، والـد والــد والــد الوالــد جــد يف املرتبـة الثالثــةالوالـد جــد يف امل وذلــك الن . يعــ
 .وهكذا. فاملرتبة الثانية من الوالد جد يف املرتبة االوىل. فاجلد يبتدأ �ملرتبة الثانية. الوالد يف املرتبة االوىل أب وليس جبد

أبوا اب امليت، وأبوا أم : فاالجداد يف املرتبة االوىل أربعة. عدد االجداد يتضاعف كلما بعدت املرتبة تضاعفا مطردا مع عدد املرتبةمث ان 
رتبة واالجداد يف امل. أبوا أب أب امليت، وأبوا أم أب امليت، وأبوا أب أم امليت، وأبوا أم أم امليت: واالجداد يف املرتبة الثانية مثانية. امليت

ت، : الثالثـة ســتة عشــر ت، أبــوا أب أب أم امليــ ت، أبـوا أم أم أب امليــ ت، أبــوا أب أم أب امليــ ت، أبــوا أم أب أب امليـ أبـوا أب أب أب امليــ
 :وهكذا واجلدول اآليت متكفل لتوضيح مراتب االجداد صعودا. أبوا أم أب أم امليت، أبوا أب أم أم امليت، أبوا أم أم أم امليت

    



١٤٣ 

   



١٤٤ 

اربعــــة ففــــي الثانيــــة مثانيــــة ويف الثالثــــة ســــتة عشــــر  )٣(يف االوىل )٢(، فكمــــا ان لــــه)١(تزيــــد عــــن الســــابقة مبثلهــــامرتبـــة 
وهـي خمـرج مـا فيهـا مـن الفـروض وهـو ) من ثالثة اسـهم(يعين أصل مسألة االجداد الثمانية ) فاملسألة( )٤(وهكذا
 .)٦(وذلك هو ضابط اصل كل مسألة يف هذا الباب )٥(الثلث

القـــر�ء  )٩(وهــو اربعــة، وســهمان( )٨(علــى عــددهم) )٧(ال ينقســم(وهــو ثلثهــا ) القــر�ء االم(مــن الثالثــة  )ســهم( 
 )١٠(على سهامهم وهي تسعة) االب ال ينقسم

___________________________________ 
كمــا أن االجــداد يف املرتبــة الثالثــة ســتة . عــةفاالجــداد يف املرتبــة الثانيــة مثانيــة ضــعف االجــداد يف املرتبــة االوىل وهــم ارب. أي بضــعفها) ١(

 .عشر ضعف عدد االجداد يف املرتبة الثانية
 .أي للميت) ٢(
 .أربعة أجداد. أي يف املرتبة االوىل من مراتب اجلدودة اليت هي املرتبة الثانية من مراتب االبوة) ٣(
 .كما تبني ذلك يف اجلدول) ٤(
 .النه نصيب االجداد من طرف االم) ٥(
 .أي �ب املرياث مما يشرتك فيه قرابة االم مع غريها) ٦(
 .أي �لقسمة التامة ومن غري حاجة إىل كسر نصيبهم) ٧(
 .لكن مبا أن سهامهم تكون �لسوية فهنا ينطبق عدد السهام على عدد الرؤوس. أي عدد سهامهم) ٨(
 .أي الثلثان الباقيان) ٩(
مث ان هـــذين . وواحـــد البـــوي أم أب امليـــت. ال إىل ثالثـــة، اثنـــان البـــوي أب أب امليـــتوذلـــك الن الســـهمني جيـــب أن يقســـما أو ) ١٠(

فتضرب . سهمان الب أب أب امليت، وسهم الم أب أب امليت. السهمني الذين البوي أب أب امليت جيب ان يقسما إىل ثالثة أيضا
ث الســهمني إىل ثالثــةوهكــذا يف طــرف أبــوي أم أب . الثالثــة االوىل يف الثالثــة الثانيــة حتصــل تســعة ــ ت يقســم ثل ــ اثنــان الب أم أب . املي

 .وواحد الم أم أب امليت. امليت

    



١٤٥ 

ايضـا، فرتتقـي  )٥(اثـال� )٤(جلـد ابيـه وجدتـه المـه )٣(، وثلثـه)٢(جلد ابيه وجدته البيه بينهما اثـال� )١(الن ثلثي الثلثني
 .)٩(عدد كل فريق ونصيبه مباينةوبني  )٨(على الفريقني )٧(إىل تسعة فقد انكسرت )٦(سهام االربعة

___________________________________ 
 .املضاف هو نصيب أبوي أب أب امليت" ثلثي " و . املضاف اليه مها ثلثا أصل الفريضة" الثلثني ) " ١(
 .يعين ثلث الثلثني) ٣(حصة أبوي أب أب امليت فيجب قسيمهما إىل ثالثة أيضا: يعين ان الثلثني) ٢(
 .وهي أم أم أب امليت. ي الم أبيهأ) ٤(
 .فلجده البيه ثلثا ذلك، وجلدته اليت هي أم أم أبيه ثلثه) ٥(
 .أي أجداد أبيه االربعة) ٦(
 .أي الفريضة اليت كانت ثالث حصص أوال) ٧(
 .أي فريق أجداد أب امليت، وفريق أجداد أم امليت) ٨(
فبـني عـدد نصـيب كـل . وكـذا نصـيب فريـق أجـداد االم واحـد وسـهامهم أربعـةالن نصيب فريق أجداد االب اثنان وسهامهم تسعة، ) ٩(

 .فريق، وعدد سهامهم مباينة كما هو ظاهر

    



١٤٦ 

 )٤(اي مضـروب االربعـة) ومضـرو�ما(يف اآلخـر  )٣(ويضـرب احـد العـددين )٢(فيطرح النصـيب )١(وكذا بني العددين
ت وثالثــون( )٥(يف التســعة مئــة  )٨(يف االصــل )٧(ومضــرو�ا(ريضــة وهــو الثالثــة يف اصــل الف )٦(مث يضــرب املرتفــع) ســ
ت وثالثــون ): ، ثلثهــا)٩(ومثانيــة ) )١٠(وثلثاهــا(�لســوية، لكــل واحــد تســعة ) االربعــة(اجــداد امــه ) ينقســم علــى(ســ

 ))١١(تنقسم على تسعة(اثنان وسبعون 
___________________________________ 

 .، فان بينهما أيضا مباينة" ٤" م فريق االم وعدد سها"  ٩" أي عدد سهام فريق االب ) ١(
 .يسقطان هنا لالكتفاء مبضروب عددي السهام. يف فريق االم"  ١" و . يف فريق االب"  ٢" وهو ) ٢(
 .وذلك ملكان املباينة. أي عدد سهام فريق االب يف عدد سهام فريق االم) ٣(
 .اليت هي سهام فريق أجداد االم) ٤(
 .فريق أجداد االباليت هي سهام ) ٥(
 .وهي ست وثالثون) ٦(
 .أي الست والثالثني) ٧(
 .وهي ثالثة) ٨(
 .١٠٨=  ٣٦يف  ٣) ٩(
 .٧٢=  ٢يف  ١٠٨/  ٣= أي ثلثا املأة والثمانية ) ١٠(
 :واليك صورة املسألة خمتصرة. ٨=  ٧٢/  ٩) ١١(

 .وهو ثلث الفريضة ٣٦=  ٣تقسيم  ١٠٨
 .م امليتلكل واحد من أجداد أ ٩=  ٤تقسيم  ٣٦
 .حصة فريق أجداد أب امليت ٧٢=  ٢يف  ٣٦
 .حصة أبوي أم أب امليت ٢٤=  ٣تقسيم  ٧٢
 .سهم أم أم أب امليت ٨=  ٣تقسيم  ٢٤
 .سهم أب أم أب امليت ١٦=  ٢يف  ٨

 .حصة أبوي أب أب امليت ٤٨=  ٢يف  ٢٤
 .سهم أم أب أب امليت ١٦=  ٣تقسيم  ٤٨
 .سهم أب أب أب امليت ٣٢=  ٢يف  ١٦

 .١٠٨=  ٤يف  ٩+  ٨+  ١٦+  ١٦+  ٣٢وجمموع السهام 

    



١٤٧ 

. ســـتة عشـــر: للجـــدة )٣(مثانيـــة واربعـــون، ثلثهـــا: )٢(، فلجـــد االب وجدتـــه البيـــه ثلثـــا ذلـــك)١(لكـــل ســـهم مثانيـــة
. ســتة عشــر: للجــد )٧(اربعــة وعشــرون، ثلثــا ذلــك )٦(المــه )٥(، وجلــد االب وجدتــه)٤(اثنــان وثالثــون: وثلثاهــا للجــد

 هذا هو املشهور بني االصحاب، ذهب اليه الشيخ وتبعه االكثر،. للجدة مثانية )٨(وثلثه
___________________________________ 

ت) ١( ق أجــداد أب امليــ ت. وهـو أقــل ســهم يف فريــ ، والب أم أب ٨=  ١يف  ٨فلهــا مثانيــة مضــروبة يف واحــد . وهــو ســهم أم أم أب امليــ
ت مضـروبة يف ١٦=  ٢يف  ٨والم أب أب امليـت أيضـا مضـروبة يف اثنـني  ،١٦=  ٢يف  ٨امليت مضروبة يف اثنني  ، والب أب أب امليـ

 .٣٢=  ٤يف  ٨أربعة 
 .٤٨=  ٢يف  ٧٢/  ٣أي ثلثا االثنني وسبعني ) ٢(
 .١٦=  ٤٨/  ٣: أي ثلث الثمانية وأربعني) ٣(
 .٣٢=  ٢يف  ٤٨/  ٣) ٤(
 .أي جدة االب) ٥(
 .كالمها من جهة أم االب. اجلد واجلدة الب امليت أي. قيد للجد واجلدة" المه ) " ٦(
 .١٦=  ٢يف  ٢٤/  ٣أي ثلثا االربعة وعشرين ) ٧(
 .٨ ٢٤/  ٣وهو ثلث االربعة وعشرين . أي ثلث ذلك) ٨(
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ث: احدمها للشيخ معني الدين املصري: ويف املسألة قوالن آخران وثلثـاه . البـوي ام االم �لسـوية )١(أن ثلـث الثلـ
فسـهام قرابـة . )٣(البـوي ام االب �لسـوية، وثلثامهـا البـوي ابيـه اثـال� )٢(وثلـث الثلثـني. ا �لسوية ايضاالبوي ابيه
 )٩(وتضـرب يف اصـل املسـألة )٨(فيهـا )٧(لـدخول االخـرى )٦(فيجتـزأ �ـا )٥(وسهام قرابة االب مثانيـة عشـر )٤(االم ستة

 ا اثنا عشر البوي ابيها �لسوية، وستة البويمثانية عشر الجداد االم، منه: يبلغ اربعة ومخسني، ثلثها
___________________________________ 

 .فال يوزع بينهم �لسوية، بل يقسم إىل ثالثة أقسام. الذي كان لفريق أجداد أم امليت) ١(
 .منها البوي أم أم امليت يقسم بينهما �لسوية" واحد " 
 .�لسوية أيضاالبوي أب أم امليت يقسم بينهما " اثنان " 
 .فثلث ذلك البوى أم أب امليت �لسوية كأجداد أم امليت. الذين كا� لفريق أجداد أب امليت) ٢(
 .وواحد الم أب أب امليت. فاثنان الب أب أب امليت. أي �الختالف) ٣(
 .٦=  ٣يف  ٢ستة  فمضروب االثنني يف الثالثة. الن نصيبهم جيب أن يقسم إىل ثالثة أوال، مث ثلثها إىل اثنني) ٤(
مث . فيضـرب االثنـان يف الثالثـة ينـتج سـتة. واثنـان منهـا إىل ثالثـة. فواحـد منهـا إىل اثنـني. الن نصيبهم جيب أن يقسم إىل ثالثـة أوال) ٥(

 .١٨=  ٣يف  ٣يف  ٢: يضرب احلاصل يف الثالثة ينتج مثانية عشر
 .فيها"  ٦" أي �لثمانية عشر لدخول عدد سهام الفريق اآلخر وهو ) ٦(
 .وهو عدد سهام فريق أجداد االم) ٧(
 .أي يف الثمانية عشر) ٨(
 ". ٥٤=  ٦يف  ١٨: " ٣يف أصل املسألة اليت هي  ١٨أي تضرب ) ٩(
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، وســتة وثالثــون الجــداد االب، منهــا اثنــا عشــر البــوي امــه �لســوية، واربعــة وعشــرون البــوي ابيــه )١(امهــا كــذلك
أن ثلـــث الثلـــث البـــوي ام االم : )٤(للشـــيخ زيـــن الـــدين دمحم بـــن القســـم الربزهـــي. ينوالثـــا. )٣(وهـــو ظـــاهر. )٢(أثـــال�

 وقسمة )٥(�لسوية، وثلثيه البوي ابيها اثال�
___________________________________ 

 .أي �لسوية) ١(
 .٨=  ٢٤/  ٣، والم أب أب امليت ١٦=  ٢يف  ٢٤/  ٣فالب أب أب امليت ) ٢(
 .املسألة كما يليملخص صورة ) ٣(
 .وهو ثلث الفريضة، لفريق أجداد أم امليت ١٨=  ٥٤/  ٣
 .٣أي لكل واحد . ، وهو ثلث الثلث البوي أم أم امليت، بينهما �لسوية٦=  ١٨/  ٣
 .٦بينهما أيضا �لسوية، أي لكل منهما . ، وهو ثلثا الثلث البوي أب أم امليت١٢=  ٢يف  ١٨/  ٣

 .وهو ثلثا الفريضة، لفريق أجداد أب امليت ٣٦=  ٢يف  ٥٤/  ٣* * * 
وهو ثلثـا الثلثـني البـوي  ٢٤=  ٢يف  ٣٦/  ٣ ٦وهو ثلث الثلثني البوي أم أب امليت بينهما �لسوية أي لكل منهما  ١٢=  ٣٦/  ٣

 .٨=  ٢٤/  ٣، والم أب أب امليت ١٦=  ٢يف  ٢٤/  ٣أب أب امليت بينهما �لتفاوت فالب أب أب امليت 
 .وقد خرج منها بعض احملدثني من املسلمني. كقنفذ قرية كانت بقرب دمشق  برزه) ٤(
ت �لسـوية. ومن هنا جاء الفرق بني القولني) ٥( والقـول الثـاين قسـمهما . حيث إن القـول االول قسـم ثلثـي الثلـث بـني أبـوي أب أم امليـ

ث إىل ثالثـة، وم. بينهما �لتفاوت ث تبلـغ مثانيـة عشـرفثلث الثلث يقسم إىل اثنني، وثلثـا الثلـ . ضـرو�ما سـتة، مث هـي يف ثلثـة تقسـيم الثلـ
 .بينما املرتفع يف القول االول يف جانب هذا الفريق كان ستة
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، فـــإن )٤(لكــن خيتلــف وجــه االرتفــاع )٣(ايضــا مـــن اربعــة ومخســني )٢(، وصــحتها)١(اجــداد االب كمــا ذكــره الشــيخ
فيجتــزى بضــرب الثمانيــة عشــر يف الثالثــة  )٧(تــداخلها )٦(ب تســعةواقــر�ء اال )٥(ســهام اقــر�ء االم هنــا مثانيــة عشــر

 .)٨(اصل الفريضة
___________________________________ 

 .فاملرتفع تسعة. من تقسيم حصة أبوي أم أب امليت بينهما �لتفاوت كتقسيم حصة أبوي أب أب امليت الذي كان �لتفاوت) ١(
 .أي املخرج املشرتك للسهام) ٢(
" أصــل الفريضــة تبلــغ "  ٣" يف "  ١٨" حصــة فريــق أجــداد االم فتضــرب "  ١٨" حصــة فريــق أجــداد االب داخلــة يف "  ٩" ن ال) ٣(
٥٤ ." 

ــق أجــداد االب يف أصــل الفريضــة) ٤( ث إن وجــه ذلــك كــان يف القــول االول بضــرب عــدد ســهام فري ــ ــى هــذا القــول . حي وأمــا وجهــه عل
 .٣يف  ١٨يف أصل الفريضة وان كان سبب االرتفاع واحدا على كال القولني وهو ضرب  .فيكون بضرب عدد سهام فريق أجداد االم

وحصة أبوي أم أم امليت تقسم ثنائيا ومضرو�ما يف الثالثة اليت كـان الثلـث يقسـم اليهـا . الن حصة أبوي أب أم امليت تقسم أثال�) ٥(
 .أوال يساوي مثانية عشر

ت اليهـا أيضـاالن حصة أبوي أم أب امليت تقسـم ) ٦( ومضـروب الثالثـة يف الثالثـة الـىت  . إىل ثالثـة كمـا تقسـم حصـة أبـوي أب أب امليـ
 .كان نصيب هذا الفريق يقسم اليها حيصل تسعة

 .سهام أجداد االم":  ١٨" سهام فريق أجداد االب تدخل يف ":  ٩" أي ) ٧(
 .و ثلث الفريضة يكون لفريق أجداد االموه ١٨=  ٥٤/  ٣: وحمصل التوزيع على هذا القول يكون وفق ما يلي) ٨(
 .٣لكل منهما . وهو ثلث الثلث البوي أم أم امليت بينهما �لسوية ٦=  ١٨/  ٣
ت  ١٢=  ٢يف  ١٨/  ٣ ت بينهمــا أثــال�، يكــون الب أب أم امليــ ث البــوي أب أم امليــ ، والم أب أم ٨=  ٢يف  ١٢/  ٣وهــو ثلثــا الثلــ

 .٤يف  ١٢/  ٣امليت 
 .وهو ثلثا الفريضة، لفريق أجداد االب ٣٦=  ٢ يف ٥٤/  ٣* * * 
 .٤=  ١٢/  ٣والمها . ٨=  ٢يف  ١٢/  ٣يكون البيها . وهو ثلث الثلثني البوي أم أب امليت ١٢يف  ٣٦/  ٣
 .٨=  ٢٤/  ٣المه . ١٦=  ٢يف  ٢٤/  ٣يكون البيه . وهو ثلثا الثلثني، البوي أب أب امليت ٢٤=  ٢يف  ٣٦/  ٣
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النظـر إىل أن قسـمة املنتسـب إىل االم �لسـوية، فمـنهم مـن الحـظ االمومـة يف مجيـع اجـداد : فومنشاء االختال
 .)٣(، ومنهم من الحظ اجلهتني)٢(، ومنهم من الحظ االصل)١(االم

نصيب مـن (واحد من االوالد ) اوالد االخوة يقومون مقام آ�ئهم عند عدمهم، و�خذ كل -الثانية عشرة (
 االختفالوالد ) يتقرب به

___________________________________ 
 .وهذا قول االصحاب. أي نظر إىل أجداد امليت أ�م ينتمون مجيعا من جهة أمه، فقسم بينهم الثلث �لسوية) ١(
. أم امليـت فـأبوا أب أم امليـت ينتمـون اليـه ابتـداء بسـبب االب، ال�مـا أبـوا أب أم امليـت يف مقابـل أبـوي أم. أي مبدأ انتساب اجلـد) ٢(

 .هذا هو القول الثاين من القولني االخريين
فــأبوا أب أم امليــت قــد وجــدت فيهمــا اجلهتــان جهــة االصــل وهــو كو�مــا أبــوا، االب وإن كــان االب أ� . أي االصـل واالنتمــاء �الم) ٣(

علـى حصـة أبـوي أم أم امليـت مـن جهـة   فتضـاعفت حصـتهما. الم امليت، وجهة االنتماء النهائي إىل امليت من أمه، ال�مـا أبـوا أب أمـه
 .هذا هو القول االول من القولني االخريين. كو�ما أبوا االب، وتساوت القسمة بينهما من جهة كو�ما أبوا أب أم امليت
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املــال  )٢(والبــاقي ردا، وإن كــانوا ذكــورا، والوالد االخ لــالب املنفــرد. النصــف تســمية. لالبــوين او االب )١(املنفــردة
 )٥(والوالد االخـوة املتعـددين هلـا. )٤(انثـى قرابـة، ولولـد االخ او االخـت لـالم السـدس وإن تعـدد الولـد )٣(وإن كـان

ث، والبــاقي الوالد املتقــرب �البــوين ان وجــدوا، وإال فللمتقــرب �الب، وإال رد البــاقي علــى ولــد االخ لــالم  الثلــ
فـإن كـانوا : (االوالد مع نعددهم واخـتالفهم ذكوريـة وانوثيـة كـآ�ئهمواقتسام . )٦(وعلى هذا القياس �قي االقسام

للـذكر ) وإن كـانوا اوالد كاللـة االبـوين، او االب فبالتفـاوت(اي الذكر واالنثى سواء ) اوالد كاللة االم فبالسوية
 .مثل حظ االنثيني

___________________________________ 
 .نعت لالخت" املنفردة ) " ١(
 .نعت لالخ" املنفرد ) " ٢(
 .أي وإن كان ولد االخ انثى) ٣(
 .الن االعتبار بوحدة االخ أو االخت الذي ينتسب الولد بسببه إىل امليت) ٤(
 .أي لالم) ٥(
 .فا�م كاالخوة أنفسهم مع االجداد يف االحكام وكيفية التوزيع. كما إذا اجتمع أوالد االخوة مع االجداد) ٦(

 )مام واالخوال واوالدهمالقول يف مرياث االع(
وهــم اولــوا االرحــام، اذ مل يــرد علــى إرثهــم نــص يف القــرآن خبصوصــهم وامنــا دخلــوا يف آيــة اويل االرحــام، وامنــا 

 أنه لو خلف" الفضل " ، ونقل عن )٧(يرثون مع فقد االخوة وبنيهم، واالجداد فصاعدا على االشهر
___________________________________ 

 .فاالخوة وبنوهم واالجداد مجيعا من الطبقة الثانية، واالعمام واالخوال واوالدهم من الطبقة الثالثة. للطبقة مراعاة) ٧(
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 .)١(خاال وجدة الم اقتسما املال نصفني
 .املنفردة) وكذا العمة(أمجع الب كان أم الم ) يرث املال(املنفرد ) العم -االوىل  -وفيه مسائل (
 .)٤(فيهما )٣(مطلقا) العمات(كذا ) �لسوية و(فصاعدا املال بينهم  )٢(اي العمني) ولالعمام(
اي اخـوة أب ) الم(مجيعا اعمامـا او عمـات ) اقتسموه �لسوية إن كانوا(االعمام والعمات ): ولو اجتمعوا(

 .ينيللذكر مثل حظ االنث): فبالتفاوت(يكونوا الم خاصة، بل لالبوين، او لالب ) وإال(امليت من أمه خاصة 
من أ�ا ال تـرث إال مـع فقـد ) كما سلف يف االخوة(من االعمام واالخوال ) والكالم يف قرابة االب وحده(

 .)٥(قرابة االبوين مع تساويهما يف الدرجة واستحقاق الفاضل عن حق قرابة االم من السدس والثلث وغري ذلك
 )٦(اي العـــم او العمـــة لـــالب الشـــامل) ة االبمـــع قرابـــ(الواحـــدة هلـــا ) للعـــم الواحـــد لـــالم او العمـــة -الثانيـــة (

 .السدس(لالبوين ولالب وحده 
___________________________________ 

 .مع أن اجلدة من الطبقة الثانية، واخلال من الطبقة الثالثة) ١(
 .فهو مجع مبعناه اللغوي. الن اجلمع يف �ب املرياث يراد به االثنان فما فوق) ٢(
 .م المالب كانوا ا) ٣(
 .يعين االطالق جار يف االعمام، ويف العمات) ٤(
 .مثل إقتسامهم املال �لتفاوت ان اختلفوا ذكورة وانوثة) ٥(
 .يعين أن املراد بقرابة االب هنا يف مقابل قرابة االم وحدها، سواء كانت قرابة االب قرابة �البوين، أم �الب وحده) ٦(
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ثال( )١(عـن الواحـد مطلقـا) وللزائد لقرابـة (عـن السـدس والثلـث مـن املـال ) والبـاقي(�لسـوية كمـا يف االخـوة ) ثلـ
ذكـرا او انثـى، مث إن تعـدد واختلـف �لـذكورة ) واحـدا(قرابـة االب ) وإن كـان( )٢(واالم او االب مع فقده) االب

 .)٣(واالنوثة فللذكر مثل حظ االنثيني كما مر
الب كـانوا ام الم ) مع االنفراد املال �لسوية(او اخلاالت ) االخوالللخال، او اخلالة، او مها، او  -الثالثة (
 .ام هلما
�ن خلــف خــاال البيــه اي اخــا امــه البيهــا، وخــاال المــه اي اخاهــا المهــا خاصــة، ) وتفرقــوا(اجتمعــوا ) ولــو(

لــــة وحــــدها بكال) ســــقط كاللــــة االب( )٥(او جمتمعــــني )٤(وخــــاال البويــــه اي اخاهــــا البويهــــا، او خــــاالت كــــذلك
وإن اختلفـــوا يف الـــذكورة ) وكـــان لكاللـــة االم الســـدس ان كـــان واحـــدا، والثلـــث ان كـــان اكثـــر �لســـوية(االبـــوين 
ونقـل الشـيخ  )٧(ايضا علـى االظهـر، الشـرتاك اجلميـع يف التقـرب �الم) �لسوية )٦(ولكاللة االب الباقي(واالنوثة 

 .نثى وهو �دريف اخلالف عن بعض االصحاب ا�م يقتسمونه للذكر ضعف اال
___________________________________ 

 .سواء كانوا ذكورا ام ا�� ام خمتلفني) ١(
 .حيث إن املراد هو العم. وتذكري الضمري �عتبار املعىن. اي فقد قرابة االبوين) ٢(
 .١٥٣يف املسألة االوىل ص ) ٣(
 .اي خالة البيه، وخالة المه، وخالة البويه) ٤(
 .اال وخاالت معااي اخو ) ٥(
 .عن السدس او الثلث) ٦(
 .حيث إنه اخ المه وان كان من أبيها. اي اخلال البيه ايضا ينتمي إىل امليت من جهة االم) ٧(
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فلالخـوال الثلـث وإن  (اي اجلنسـان ليشـمل الواحـد منهمـا واملتعـدد ) لو اجتمع االعمام واالخوال -الرابعة (
، الن االخــوال يرثــون نصــيب مــن تقربــوا بــه )الم علــى االصــح، ولالعمــام الثلثــان وإن كــان واحــدا )١(كــان واحــدا
ن يتقربــون بــه وهــو االخ )٣(ونصــيبها الثلــث )٢(وهــو االخــت  )٥(ومنــه. ونصــيبه الثلثــان )٤(واالعمــام يرثــون نصــيب مــ

ففـي صـحيحة . متظـافرة بـه )٦(لـكيظهر عدم الفرق بـني احتـاد اخلـال وتعـدده، وذكوريتـه وانوثيتـه، واالخبـار مـع ذ
للعـم : رجل مات وترك عمه وخالـه؟ فقـال" ان يف كتاب علي صلوات هللا عليه  ايب بصري عن ايب عبدهللا 
 ". )٧(الثلثان، وللخال الثلث

___________________________________ 
اما اذا وقع يف مقابل اخلال لـالب فـان لـه سـدس الثلـث كمـا �يت . العماخلال لالم ان كان واحدا امنا يرث الثلث اذا وقع يف مقابل ) ١(

 .يف آخر املسألة
ث مـع . وهي كانت ترث الثلث، ال�ا ام امليت. فهم يرثون ارث اختهم. فا�ا اخت الخوال امليت. اليت هي ام امليت) ٢( واالم هلـا الثلـ

 .عدم احلاجب
 .مع عدم احلاجب، النه ام امليت) ٣(
 .واالب يرث الثلثني بعد اخراج نصيب االم. فهو اخ العمام امليت. هو ابوامليت الذي) ٤(
 .. ".الن االخوال يرثون نصيب من تقربوا به" ، ، ومن استدالل الشارح "وان كان واحدا : " اي من قول املصنف ) ٥(
 .وهو اخوة الذي هو أب للميت أن العم يرث نصيب من تقرب به: مع االستدالل املذكور، وهو) ٦(

 .اخل. 
 .١احلديث  ٥٠٤ص  ١٨اجلزء  ١٣٨٨سنة " طهران " الوسائل طبعة ) ٧(
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وكـل ذي رحـم : قـال. مبنزلـة االخ )٤(، وبنـت االخ)٣(واخلالـة مبنزلـة االم )٢(ان العمـة مبنزلـة االب: " ايضا )١(وان فيه
ومقابـل االصـح قـول ابـن . )٦("إال أن يكون وارث اقرب إىل امليت منـه فيحجبـه  )٥(فهو مبنزلة الرحم الذي جير به

ان للخـــال املتحـــد الســـدس وللعـــم النصـــف حيـــث جيتمـــع العـــم واخلـــال، والبـــاقي يـــرد عليهمـــا بقـــدر : ايب عقيـــل
�در وهـو . وكذا لو ترك عمة وخالة، للعمة النصف، وللخالة السدس، والبـاقي يـرد عليهمـا �لنسـبة )٧(سهامهما

 وكيفية القسمة لو )٩(ما يدل على قدر االستحقاق )٨(وقد تقدم. ومستنده غري واضح
___________________________________ 

 .صلوات هللا عليه" علي " اي يف كتاب ) ١(
 .ال�ا ترث ارث أخيها الذي هو أب امليت) ٢(
 .ال�ا ترث اختها اليت هي ام امليت) ٣(
 .اي اخ امليت) ٤(
 .اي ينتمي به إىل امليت )٥(
 .٦احلديث  ٥٠٥ص  ١٧الوسائل ج ) ٦(
والباقي يف الفرض املذكور سدسان فيقسم اربعة اقسام، ثالثة منهـا يـرد علـى العـم حيـث حـاز النصـف املشـتمل علـى ثالثـة اضـعاف ) ٧(

 .ما ورثه اخلال الذي كان السدس، وواحد منها على اخلال
 .١٥٤ ١٥٣ص  يف املسألة الثانية والثالثة) ٨(
ذي ورثــوه بيــنهم �لتفــاوت ان تعــددوا ) ٩( ــ ث إن االعمــام لــالب يرثــون ضــعف االعمــام لــالم، ولكــن يقتســم االعمــام لــالب املــال ال ــ حي

اما االخوال، فاالخوال لالب يرثون ضعف االخوال لالم، اما القسمة . اما االعمام لالم فاملال بينهم �لسوية. واختلفوا �لذكورة واالنوثة
 .فان كل فريق يقتسم املال بينهم �لسوية وان اختلفوا ذكورة وانوثة
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ث الثلــث، ومــع االحتــاد سدســه )١(فلــو كــانوا متفــرقني. تعــددوا ث )٢(فلالخــوال مــن جهــة االم ثلــ ، والبــاقي مــن الثلــ
، والثلثــان لالعمــام، سدســهما للمتقــرب مــنهم �الم إن كــان واحــدا. لالخــوال مــن جهــة االب وإن كــان واحــدا

 .)٣(والباقي لالعمام املتقربني �الب �لتفاوت. وثلثهما ان كان اكثر �لسوية، وان اختلفوا يف الذكورية واالنوثية
وان احتـدوا ) ولالخـوال(النصـف او الربـع ): للزوج والزوجة مع االعمام واالخـوال نصـيبه االعلـى -اخلامسة (

، )٥(وهـو السـدس علـى تقـدير الـزوج) ولالعمام البـاقي(باقي ال من ال) الثلث من االصل( )٤(او كانوا الم كما مر
 .على تقدير الزوجة )٦(وهو مع الربع

___________________________________ 
فاملـــال يقســـم اوال إىل . وخمتلفـــني ذكـــورة وانوثـــة وكـــذا االخـــوال. واالعمـــام كـــانوا مـــن االب ومـــن االم. اي اجتمـــع االعمـــام واالخـــوال) ١(

ث ل. ثالثــة ث االخــوال يقســم إىل ثالثــة فواحــد لالخــوال لــالم، واثنــان لالخــوال لــالب، ثلــ الخــوال مطلقــا، وثلثــان لالعمــام مطلقــا، مث ثلــ
 .واثنان لالعمام لالب: واحد لالعمام لالم: وثلثا االعمام ايضا يقسم إىل ثالثة

 .اي سدس الثلث) ٢(
 .للذكر ضعف االنثى) ٣(
 .١٥٥يف املسألة الرابعة ص ) ٤(
ق ســـوى ســـدس املـــال) ٥( ــ ث فلـــم يبـ أمـــا علـــى تقـــدير الزوجـــة فهـــي تـــذهب �لربـــع، . الن الـــزوج ذهـــب �لنصـــف، واالخـــوال ذهبـــوا �لثلـــ

 .فيبقى ربع وسدس. واالخوال �لثلث
 .اي السدس مع الربع) ٦(
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ب ، سدسـه ملـن تقـر )٢(نصيبه االعلى، ولالخـوال الثلـث )١(ولو تفرق االعمام واالخوال مع احد الزوجني أخذ
والبـاقي . ان كان اكثر، والباقي من الثلث لالخوال من قبل االبوين، او االب )٣(�الم منهم ان كان واحدا وثلثه

ــزوجني واالخــوال إن كــان  )٥(لالعمــام سدســه للمتقــرب مــنهم �الم ان كــان واحــدا، وثلثــه )٤(بعــد نصــيب احــد ال
مــــع االعمــــام  )٦(ولــــو اجتمــــع الزوجــــان. لتفــــاوتاكثــــر �لســــوية، والبــــاقي للمتقــــرب مــــنهم �البــــوين، او �الب �
والبـــاقي لالعمـــام، او لالخـــوال وان احتـــدوا، ومـــع . )٧(خاصـــة، او االخـــوال فلكـــل منهمـــا نصـــيبه االعلـــى كـــذلك

يقتســمون البــاقي كمــا  )٩(كاالعمــام مــن االب خاصــة، او مــن االم، او االخــوال كــذلك  )٨(التعــدد واتفــاق اجلهــة
 .)١٠(فصل

___________________________________ 
 .اي احد الزوجني) ١(
 .اي ثلث االصل) ٢(
 .اي ثلث الثلث) ٣(
 .والباقي هو سدس االصل، أو السدس مع الربع. اي وبعد نصيب االخوال) ٤(
 .اي ثلث الباقي) ٥(
 .اي أحدمها) ٦(
 .اي كما اجتمع احد الزوجني مع االخوال واالعمام معا) ٧(
 .نوا من جهة االب خاصة، أو من االماي كا) ٨(
 .اي مع اتفاق جهة االنتماء إىل امليت) ٩(
 .١٥٧وآخر املسألة الرابعة ص  ١٥٤والثالثة ص  ١٥٣يف املسألة الثانية ص ) ١٠(
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زوجـــا وخـــاال مـــن االم، وخـــاال مـــن االبـــوين او االب، فللـــزوج النصـــف،  )٢(كمـــا لـــو خلفـــت  )١(ولـــو اختلفـــت
ن   )٣(وللخـال مـن االم ســدس االصـل كمــا نقلـه املصـنف يف الــدروس عـن ظــاهر كـالم االصـحاب، كمــا لـو مل يكــ

للخـال مـن االم مـع اخلـال مـن : وقيل: (، واشار اليه هنا بقوله)٥(، الن الزوج ال يزاحم املتقرب �الم)٤(هناك زوج
حيث تقرب �الم وخال االب منزلـة العمومـة حيـث  )٧(تنزيال خلال االم منزلة اخلؤلة) ثلث الباقي )٦(االب والزوج
 .وهذا القول مل يذكره املصنف يف الدروس، وال العالمة حيث نقل اخلالف. )٨(تقرب به

قواعـد والتحريـر عـن وهـذا القـول نقلـه املصـنف يف الـدروس والعالمـة يف ال. اي سدس الباقي) سدسه: وقيل(
 .بعض االصحاب ومل يعينوا قائله

___________________________________ 
 .اي جهة االنتماء إىل امليت) ١(
 .اي املرأة امليتة) ٢(
 .دون سدس الباقي اي سدس النصف، بل سدس جمموع الرتكة) ٣(
 .حيث كان للخال لالم حينئذاك سدس االصل) ٤(
 .به كان داخال على املتقربني �الببل النقص الوارد بسب) ٥(
 .اي مع اخلال من االب، ومع الزوج. عطف على اخلال) ٦(
فالثـاين كانـه عـم واالول خـال، فكمـا ان اخلـال يف مقابـل العـم . اي نزل اخلال لالم يف مقابل اخلال لالب منزلـة اخلـال يف مقابـل العـم)٧(

 .واملراد �خلؤلة هي منزلة اخلؤلة يف مقابل منزلة العمومة. يرث الثلثيرث الثلث، كذلك اخلال لالم يف مقابل اخلال لالب 
 .اي �الب) ٨(
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، )٣(، الن الثلــث نصــيب اخلؤلــة)٢(ســدس الثلـث )١(واختـار املصــنف يف الــدروس والعالمــة وولـده الســعيد أن لــه
يكـون نصـيبهم مـع جمامعـة ويشكل �ن الثلـث امنـا . مع تعدده )٥(مع احتاده وثلثه )٤(فللمتقرب �الم منهم سدسه

ت حصــة املتقــرب  ــزوجني زاحــم املتقــرب مــنهم �الب، وبقيــ االعمــام، وإال فجميــع املــال هلــم فــاذا زامحهــم احــد ال
ولــو كــان مــع احــد الــزوجني اعمــام . مــع وحدتــه، والثلــث مــع تعــدده خاليــة عــن املعــارض )٦(�الم وهــو الســدس

بــال خــالف علــى مـا يظهــر مــنهم، والبــاقي للمتقــرب  )٧(ثــهمتفرقـون فلمــن تقــرب مــنهم �الم ســدس االصـل، او ثل
 )١٠(خاصة، او ثلثه )٩(ان يكون للعم لالم سدسس الباقي )٨(وحيتمل على ما ذكروه يف اخلؤلة. �الب

___________________________________ 
 .اي للخال لالم) ١(
 .اي سدس ثلث االصل) ٢(
 .واملتقربون �الممجيعا، سواء املتقربون �الب، ) ٣(
 .اي سدس الثلث) ٤(
 .اي ثلث الثلث) ٥(
 .اي سدس االصل، وكذا ثلث االصل) ٦(
 .السدس على تقدير الوحدة، والثلث على تقدير التعدد) ٧(
 .، وكون املزامحة تشمل املتقرب �الم ايضا١٥٩ص  ٧من التنزيل املذكور عند هامش رقم ) ٨(
 .١٥٩نقله املصنف يف املنت ص بناء على القول الثاين الذي ) ٩(
 .١٥٩بناء على القول االول الذي نقله املصنف يف املنت ص ) ١٠(
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 .)٣(بتقريب ما سبق )٢(خاصة، او ثلثهما )١(او سدس الثلثني
ت وعماتــه( وإن نزلــوا  )٥(واوالدهــم )٤(كــذلك) وخؤلتــه وخاالتــه(الب وام، او الحــدمها ) السادســة عمومــة امليــ

، )، ومــن عمومــة امــه وعما�ــا وخؤلتهــا وخاال�ــا)٦(اوىل مــن عمومــة ابيــه وعماتــه وخؤلتــه وخاالتــه(عنــد عــدمهم 
 .اقرب منهم بدرجة )٧(ال�م
ويقــــدم ) وعــــدم اوالدهــــم وإن نزلــــوا )٨(مقــــامهم عنــــد عــــدمهم(اي عمومــــة االب واالم وخؤلتهمــــا ) ويقومــــون(

ــن عــم االب اوىل مــن عــم  )٩(القرب فــابن العــم مطلقــااالقــرب مــنهم إىل امليــت واوالده فــا اوىل مــن عــم االب، واب
 .لالم اوىل من عم االب )١٠(وهكذا، وكذا اخلؤلة، وكذلك اخلال. اجلد، وعم اجلد اوىل من عم اب اجلد

___________________________________ 
 .١٦٠، والعالمة وولده السعيد راجع ص ان كان واحدا، بناء على القول الذي اختاره املصنف يف الدروس) ١(
 .ان كان متعددا) ٢(
 .، والقول الذي اختاره املصنف يف الدروس١٥٩يف اخلال يف القولني املذكورين ص ) ٣(
 .اي الب وام، او الحدمها) ٤(
ت واوالد اخوالــه عنــد عــدم االعمــام واالخــوال اوىل مـن اعمــام اب امليــت واخــوال ا) ٥( ت اي اوالد اعمـام امليــ ت وعمــات اب امليــ ب امليــ

 .وخاالت اب امليت
 .الضمائر كلها راجعة إىل أب امليت) ٦(
 .اي اعمام امليت واخواله اقرب إىل امليت من أعمام واخوال اب امليت) ٧(
 .اي عدم عمومة امليت وخئولته وعدم اوالدهم) ٨(
 .سواء كان الب وام، او الحدمها) ٩(
 .أ�م اخوال امليت اي إخوة امه ولكن من إمهم: ومعىن اخلال لالم. ن عم اب امليتاي خال امليت من االم اوىل م) ١٠(

    



١٦٢ 

مع تساويهم يف الدرجة، فلو ترك امليت عم ابيـه وعمتـه، وخالـه وخالتـه، وعـم امـه  )١(ويقاسم كل منهم اآلخر
 فالثلث لقرابة االم �لسوية. )٢(وعمتها، وخاهلا وخالتها ورثوا مجيعا، الستواء درجتهم

___________________________________ 
 .أي يتقامسان املال بينهما) ١(
 .فقد اجتمعت العمومة واخلئولة الثمانية) ٢(
ت  ٣عمة أب امليـت  ٢عم أب امليت  ١ عمـة أم  ٦عـم أم امليـت  ٥خالـة أب امليـت هـؤالء قرابـة امليـت االبعـة مـن أبيـه  ٤خـال أب امليـ

ن أمــه فاملـــال يقســم اوال إىل ثالثــةخالــة أم  ٨خــال أم امليــت  ٧امليــت  ت االربعــة مــ اثنــان القــر�ء االب، وواحـــد : امليــت هـــؤالء قرابــة امليــ
فالثلـث الـذي القـر�ء االم يـوزع إىل . ومبا أن اقر�ء االم يقتسمون حصتهم بينهم �لسوية، واقر�ء االب يقتسمونه �لتفاوت. القر�ء االم
واثنـان للعـم والعمـة . واحد للخـال واخلالـة بينهمـا �لسـوية. ر�ء االب فيجب تقسيمهما إىل ثالثة ايضاأما الثلثان اللذان الق. اربعة أسهم

. فسـهام اقـر�ء االب مثانيـة عشـر، الن للخـال واخلالـة سـهمني متسـاويني، وللعـم والعمـة ثالثـة اسـهم. بينهما �لتفاوت للعم ضعف العمـة
 .مثانية عشر ١٨=  ٣يف  ٦= تضرب الستة يف الثالثة اليت اقتسم الثلثان اليها مث . ٦=  ٢يف  ٣= تضرب الثالثة يف االثنني 

خمــرج ":  ٢" توافــق �لنصــف، الن العــدد الثالــث العــاد هلمــا هــو "  ٤" ، وعــدد ســهام اقــر�ء االم " ١٨" وبــني عــدد ســهام اقــر�ء االب 
اذن "  ١٠٨" حتصــل "  ٣" يف أصــل الفريضــة "  ٣٦ "مث املرتفــع "  ٣٦" حتصــل "  ١٨" يف "  ٢": "  ٤" فيضــرب نصــف . النصــف

=  ٣٦/  ٤: بينهم �لسوية، فتقسم إىل اربعة أسهم متساوية. القر�ء االم ٣٦=  ١٠٨/  ٣: ثلثها. فيجب توزيع الرتكة إىل مائة ومثانية
: ٣٢: للعـم ٤٨=  ٢يف  ٧٢/  ٣: للعـم والعمـة ثلثـا ذلـك: القر�ء االب ٧٢=  ٢يف  ١٠٨/  ٣: ثلثاها. ، فلكل واحد منهم تسعة٩

 .اثنا عشر: ١٢=  ٢٤/  ٢للخال واخلالة، بينهما �لسوية فلكل واحد منهما  ٢٤=  ١٠٨/  ٣وثلث ذلك . ١٦: ضعف العمة

    



١٦٣ 

ـــة ثلثهمـــا: علـــى املشـــهور، والثلثـــان لقرابـــة االب للخـــال واخلالـــة �لســـوية، وثلثامهـــا للعـــم والعمـــة  )١(عمومـــة وخؤل
أن سهام اقر�ء االب مثانيـة : كمسألة االجداد الثمانية، اال أن الطريق هنا  )٤(من مئة ومثانية )٣(وصحتها. )٢(اثال�
 )٧(، فيضرب نصف احدمها يف اآلخر)٦(توافق سهام اقر�ء االم االربعة �لنصف )٥(عشر

___________________________________ 
 .اي ثلث الثلثني) ١(
 .ة وله اثنانفلها واحد. اي للعم ضعف العمة) ٢(
 .اي الفريضة) ٣(
 .١٦٢ص  ٢كما اوضحنا ذلك يف اهلامش ) ٤(
 .١٨=  ٣يف  ٣يف  ٢=  ٣سهام العم والعمة، مث املرتفع يف : ٣سهما اخلال واخلالة يف : ٢مضروب ) ٥(
 .الن العدد الثالث العاد هلما اثنان وهو خمرج النصف) ٦(
 .٣٦حتصل . مثال ١٨يف  ٤نصف : ٢كضرب ) ٧(

    



١٦٤ 

خلال االم وخالتها ثلث الثلث �لسوية، وثلثاه لعمها وعمتهـا : )٢(وقيل. يف اصل الفريضة وهو ثالثة )١(ا�تمع مث
 )٤(فهي كمسألة االجداد على مذهب معني الدين املصري. )٣(�لسوية

___________________________________ 
 .١٠٨حتصل  ٣يف  ٣٦وهو مضروب ) ١(
ث القــر�) ٢( ين أن الثلــ ث الثلـث يــوزع إىل ثالثــة، فواحــد منهـا يــوزع إىل اثنــني للخــال يعـ ء االم ال يـوزع اربعــة أســهم، بــل سـتة أســهم، حيــ

ث حتصـل سـتة: فيضرب اثنان. واالثنان الباقيان للعم والعمة. واخلالة اثنـان للخـال واخلالـة، لكـل واحـد : سهما اخلال واخلالة يف ثالثـة الثلـ
وهـي داخلـة يف سـهام اقـر�ء االب الثمانيـة . فسـهام اقـر�ء االم علـى هـذا القـول سـتة. احـد منهمـا إثنـانواحد، واربعة للعم والعمـة لكـل و 

يف  ٥٤/  ٣= ثلثـا ذلـك القـر�ء االب ".  ٥٤=  ١٨يف  ٣= "  ٥٤حتصـل  ٣يف اصـل الفريضـة  ١٨فيكتفى �الخـري فتضـرب . عشر
: ، للخــال١٢ ٣١/  ٣: وللخــال واخلالــة ثلثهــا ٨: ضــعف العمــة: ١٦للعــم . ٢٤= يف  ٣٦/  ٣: يكـون للعــم والعمــة ثلثاهــا. ٣٦=  ٢
ث ذلـك القــر�ء االم . ٤: ضـعف اخلالـة: ٨ بينهمـا �لســوية، اي  ١٢=  ٢يف  ١٨/  ٣: يكـون للعــم والعمـة ثلثاهــا ١٨=  ٥٤/  ٣وثلــ

 .٣: لكل منهما نصفها. ٦=  ١٨/  ٣: وللخال واخلالة ثلثها. ٦=  ١٢/  ٢لكل منهما 
ث كــان املــال بــني . عــم والعمــة لــالم ضـعف اخلــال واخلالــة لــالمفكـان لل) ٣( وهـذا هــو الفــارق بــني هـذا القــول والقــول الســابق املشـهور حيــ

 .االربعة على السواء يف ذلك القول
ى اخلــال واخلالــة لــالم �لضــعف لكــن حصــة كــل اثنــني منهمــا بينهمــا �لســوية) ٤( ث فضــل العــم والعمــة لــالم علــ  كمــا مــر يف املســألة. حيــ

 .١٤٨احلادية عشرة من مرياث االجداد واالخوة ص 

    



١٦٥ 

لعم االم وعمتها �لسـوية ايضـا، وثلثـاه لعـم  )٣(ثلثه: الثلثان )٢(الثلث �لسوية، ولالعمام )١(لالخوال االربعة: وقيل
 .)٥(وصحتها من مئة ومثانية كاالول )٤(االب وعمته اثال�

عند عدمهم و�خذ كل منهم نصـيب مـن (وامها�م ) آ�ئهم اوالد العمومة واخلؤلة يقومون مقام -السابعة (
 فيأخذ ولد العمة) يتقرب به

___________________________________ 
 .خال االب، وخالة االب، خال االم، وخالة االم) ١(
 .عم االب، وعمة االب، وعم االم، وعمة االم: االربعة) ٢(
 .أي ثلث الثلثني) ٣(
ث . وفريــق العمومـة فثلـث الرتكـة لفريـق اخلؤلـة، وثلثاهـا لفريـق العمومـة. فريـق اخلؤلـة: ينقسـم الورثـة إىل فـريقنيعلـى هـذا القـول ) ٤( مث الثلــ

. اثنـان لعـم االب وعمـة االب. والثلثان ينقسم بني العمومة أثال�. فسهامهم أربعة. ينقسم بني اخلؤلة مجيعا �لسوية كل واحد ربع الثلث
ب تقســيم الثلثــني إىل ثالثــة أســهم يكــون للعــم اثنــان، وللعمــة واحــد لــالول ضــعف االخــرية أي وواحــد مــن الثالثــة املــذكورة لعــم االم، . جيــ

الـيت انقســم  ٣مث املرتفـع يف ". سـهام عــم االب وعمتـه "  ٣يف " سـهما عـم االم وعمتهـا "  ٢فيضــرب . وعمـة االم بينهمـا ايضـا �لسـوية
ف فيضــرب : ٤وهــذه توافــق ".  ١٨=  ٣يف  ٣يف  ٢= "  ١٨الثلثــان اليهــا حتصــل  وتضــرب  ٣٦حتصــل  ١٨يف  ٢ســهام اخلؤلــة �لنصــ

" وللعمومــة ثلثاهــا . لكــل واحــد مــنهم ٩=  ٣٦/  ٤فللخؤلــة ثلثهــا بيــنهم �لســوية ".  ١٠٨" حتصــل "  ٣: " النتيجــة يف أصــل الفريضــة
 .٨، ولالخرية ١٦لالول . ٢٤تها ثلث ذلك ، ولعم االم وعم١٦، ولالخرية ٣٢لالول . ٤٨لعم االب وعمته ثلثا ذلك ".  ٧٢

 .أي كالقول االول املشهور يف نتيجة بلوغ الفريضة إىل مائة ومثانية) ٥(

    



١٦٦ 

ث كــذلك)١(الثلثــني -وإن كــان انثــى  - ــت العــم الثلــ ــث، وابــن العمــة مــع بن ، )٢(، وولــد اخلــال وإن كــان ذكــرا الثل
، والثلـــث ان كـــان اكثـــر )٤(لـــالم الســـدس ان كـــان واحـــدا ، و�خـــذ اوالد العـــم)٣(ويتســاوى ابـــن اخلـــال وابـــن اخلالـــة

فـالوالد اخلـال . ولـو اجتمعـوا مجيعـا. وكذا القول يف اوالد اخلؤلة املتفرقني. والباقي الوالد العم لالبوين، او لالب
ــث، و�قيــه ث الثل ــ ث، والوالد اخلــالني او اخلــالتني او مهــا ثل ــ للمتقــرب مــنهم  )٥(الواحــد او اخلالــة لــالم ســدس الثل

 .)٧(وهكذا. )٦(�الب، وكذا القول يف اوالد العمومة املتفرقني �لنظر إىل الثلثني
للـذكر مثـل حـظ ) �لتفـاوت(اذا كانوا اخوة خمتلفني �لذكوريـة واالنوثيـة ) ويقتسم اوالد العمومة من االبوين(

 .ب �البوينحيث يرثون مع فقد املتقر ) من االب(اوالد العمومة ) وكذا(االنثيني 
ولـــو جـــامعهم زوج، او زوجـــة  )٨()اوالد العمومـــة مـــن االم �لتســـاوي، وكـــذا اوالد اخلؤلـــة مطلقـــا(يقتســـم ) و(

 فكمجامعته آل�ئهم، فيأخذ
___________________________________ 

 .الن العمة نفسها كانت ترث الثلثني إن كانت وحدها يف مقابل اخلالة) ١(
 .الن االول يرث نصيب أمه، واالخرية ترث نصيب أبيها. ويبقى الثلثان لبنت العم. الثلث أي يرث ابن العمة) ٢(
 .الن اخلال نفسه كان يتساوى مع اخلالة يف السهم) ٣(
 .يف مقابل أوالد العم لالب) ٤(
 .أي �قي الثلث) ٥(
والباقي الوالد العم، أو العمة لالبوين، أو . م ثلث الثلثنيفالوالد العم، أو العمة لالم سدس الثلثني، والوالد العمني، أو العمتني لال) ٦(

 .لالب
 .أوالد أوالدهم، وأوالد أوالد أوالدهم) ٧(
 .سواء كانوا الب أم الم أم هلما) ٨(

    



١٦٧ 

 .والباقي لقرابة االبوين، او االب. ومن تقرب �الم نصيبه االصلي من اصل الرتكة )١(النصف، او الربع
فــال يــرث ابــن اخلــال . وإن مل يكــن مــن صــنفه)  بعــد مــع االقــرب يف االعمــام واالخــوالال يــرث اال -الثامنــة (

وال مـع اخلـال  )٤(مـع العمـة كـذلك )٣(، وال ابـن العـم مطلقـا)٢(ولو لالبوين مع اخلال ولو لالم، وال مع العم مطلقـا
ت مــع االقــرب اليــه كــابن ا) اوالدهــم(كــذا ) و( )٥(مطلقــا بــن العــم مــع ابــن العــم، او ال يــرث االبعــد مــنهم عــن امليــ

 .ابن اخلال
وهـذا . )٧(�المجـاع وقـد تقـدمت )٦(لـالب فا�ـا خارجـة مـن القاعـدة) والعم(لالبوين ) اال يف مسألة ابن العم(

ان مـرياث : والفـرق. ال مينـع بعيـد اآلخـر )٩(يف االخـوة واالجـداد فـإن قريـب كـل مـن الصـنفني )٨(خبالف مـا تقـدم
 موم آية اوىل االرحاماالعمام واالخوال ثبت بع

___________________________________ 
 .والربع على تقدير الزوجة، إذ هلما نصيبهما االعلى لعدم وجود الولد. النصف على تقدير الزوج) ١(
 .أم هلما. أم الم. سواء كان الب) ٢(
 .أم الحدمها. سواء كان الب وأم) ٣(
 .الحدمهاأم . أي مطلقا، سواء كانت الب وأم) ٤(
 .أم هلما. أم الم. أي سواء كان الب) ٥(
 ".االقرب مينع االبعد " قاعدة ) ٦(
 .٥٤يف الفصل االول عند بيان احلواجب من االرث ص ) ٧(
 .١٣٧اخل ص .. " اجلد وإن عال يقاسم االخوة: " يف املسألة التاسعة من مسائل مرياث االجداد واالخوة عند قوله) ٨(
 .وةاالجداد واالخ) ٩(

    



١٦٨ 

ري )٢(تقـدمي االقـرب فـاالقرب مطلقـا )١(وقاعـد�ا ، خبـالف االخـوة واالجــداد فـإن كـل واحـد ثبـت خبصوصـه مـن غــ
ســـلمة ابـــن حمـــرز عـــن ايب  )٤(فيشـــارك البعيـــد القريـــب، مضـــافا إىل النصـــوص الدالـــة عليـــه، فـــروى )٣(اعتبـــار اآلخـــر

 ".املال للخال : وقال يف ابن عم وخال: قال. املال للخالة: يف ابن عم وخالة" قال  عبدهللا 
وامـــا النصــــوص الدالــــة علــــى مشــــاركة اال بعــــد مــــن اوالد االخـــوة لالقــــرب مــــن االجــــداد فكثــــرية جــــدا، ففــــي 

ابـن : مكتـو� وقـرأت فيهـا: قـال نظـرت إىل صـحيفة ينظـر فيهـا ابـوجعفر : " دمحم بن مسـلم قـال )٥(صحيحة
إن مــن عنــد� ال يقضــي �ــذا القضــاء ال جيعلــون البــن : فقلــت اليب جعفــر . اخ وجــد املــال بينهمــا ســواء

ن . وخــط علــي  امــا إنــه إمــالء رســول هللا : فقــال ابــو جعفــر ! االخ مــع اجلــد شــيئا  وعــن دمحم بــ
 ومل يكن يكذب - حدثين جابر عن رسول هللا : قال  عن ايب جعفر )٦(مسلم

___________________________________ 
 .فا�ا تقضي بتقدمي االقرب اطالقا. )وأو�وا االرحام بعضهم أو� ببعض � كتاب اهللا(:أي القاعدة املستفادة من قوله تعاىل) ١(
 .فاخلال أقرب من ابن العم وإن كان االول من غري صنف االخري. واحدوإن مل يكونوا من صنف ) ٢(
ين) ٣( ــربون �نفســهم مــن دون . ان االجــداد يعتــربون �نفســهم مــن دون مالحظــة االخــوة املشــاركني هلــم يف الطبقــة: يعــ وكــذا االخــوة يعت

 .فاجلد كائنا ما كان يرث يف مقابل االخ كائنا ما كان و�لعكس. مالحظة االجداد
 .٤احلديث  ٥٠٩ص  ١٧الوسائل ج ) ٤(
 .٥احلديث  ٤٨٦ص  ١٧الوسائل ج ) ٥(
 .٣احلديث  ٤٨٦ص  ١٧الوسائل ج ) ٦(

    



١٦٩ 

 .أن ابن االخ يقاسم اجلد -جابر 
ب  )١(اي موجبــان لـالرث، اعــم مــن الســبب الســابق) مــن لــه ســببان -التاسـعة ( يــرث (فـإن هــذا يشــمل النســ
فإنــه يصــري عمــا لولــدمها  )٣(اخــوه البيــه اختــه المــه )٢(كمــا اذا تــزوج) كعــم هــو خــال(اذا تســاو� يف املرتبــة ) �مــا

أما السـببان �ملعـىن . وهذا مثال للنسبني. )٤(لالب، خاال لالم فريث نصيبهما لو جامعه غريه كعم آخر او خال
 االخص فيتفقان

___________________________________ 
فالسبب هنا مبعىن املوجب وهو أعم من السـبب هنـاك الـذي كـان يقابـل . يف أول كتاب املرياث من تقسيم الوارث إىل نسيب وسبيب) ١(

 .النسب
فتزوجـت . مث طلـق الثانيـة. ومـن الثانيـة عمـرو. فمـن االوىل بكـر. ولـه مـن كـل واحـدة إبـن. كانت لزيد زوجتان: فرض املسألة هكذا) ٢(

. أما بني بكـر وليلـى فـال نسـب إطالقـا. وأخو بكر من االب. فعمرو أخو ليلى من االم. �خر وولدت هلذا الزوج الثاين بنتا امستها ليلى
 .ليكون عمرو عما لبشر لالب وخاال له لالم. فولدت له بشرا. ولذلك تزوجها

مه، فان عمرا يصري عما لولـدمها بشـر يف املثـال املفـروض لـالب، وخـاال أى تزوج أخو عمرو البيه يف املثال املفروض أخت عمرو ال) ٣(
 .لالم

والثلثـان الباقيـان . فلو فرض فرض إجتماع ذى النسبني مع عم آخر، فاملال تقسم إىل ثالثة اقسام ثلث لعمـرو مـن جهـة كونـه خـاال) ٤(
ث لــذاك. يقســم بينــه وبــني ذلــك العــم اآلخــر �لتناصــف ث لــه، وثلــ . ثلثــا لكونــه خــاال وثلثــا لكونــه عمــا: جــة يــرث عمــرو ثلثــنيفبالنتي. ثلــ

 .والثلث الباقي للعم اآلخر
سـدس لـه وسـدس للخـال اآلخـر والثلثـان الباقيـان يرثهمـا . فان الثلـث للخؤلـة يـوزع بينهمـا نصـفني. وأما لو فرض اجتماعه مع خال آخر

 .رث اخلال اآلخر سدسا واحداذو النسبني أيضا، لكونه عما، فقد ورث مخسة أسداس املال، بينما و 

    



١٧٠ 

 .، او ضامن جريرة)٢(يف زوج هو معتق )١(كذلك
الســــبب ) مــــن جهــــة(مــــن مجعهمــــا ) حيجــــب االخــــر ورث(اي الســــببان �ملعــــىن االعــــم ) ولــــو كــــان احــــدمها(

ريث �الخــوة )٣(كــابن عــم هــو اخ الم(خاصــة ) احلاجــب( ب . هــذا يف النســبني. فــ ــذين حيجــ وأمــا يف الســببني ال
 .)٥(فإنه يرث �لعتق ال �المامة وكمعتق هو ضامن جريرة )٤(احدمها االخر كاالمام اذا مات عتيقه

___________________________________ 
 .أي مع التساوي يف املرتبة) ١(
 .كما إذا عتق أمته مث تزوجها) ٢(
ت لزيــد زوجــة ولــدت لــه ولــدا أمســاه جعفــرا، مث مــات زيــد، فتــزوج عمــرو بزوجــة أخيــه : املثــال هكــذا مفــروض) ٣( زيــد وعمــرو اخــوان، كانــ

فجعفر ابن عم ملوسى، كما هو أخوه من جهة االم فاذا مات موسى وال وارث لـه سـوى جعفـر، فـان هـذا . فولدت له ولدا أمساه موسى
  مراعاة للطبقة. ن عم لهيرثه من جهة كونه أخا له، دون كونه اب

 .أي معتقة) ٤(
ميكن فرضه مع أن ضمان اجلريرة مشروط بعـدم الـوارث �ن يتـأخر االعتـاق عـن الضـمان، كمـا لـو كـان قـد : قال الشارح ما حاصله) ٥(

تقـه جيتمـع فيـه فهـذا الـذي أع. ضمن جريرة كافر وقلنا بصحة ذلك مث اسرتق الكافر وكان املسرتق له هو من ضـمنه قبـل ذلـك، مث أعتقـه
 لكن االخري مينع االول. والء ضمان اجلريرة، ووالء االعتاق: سببان لالرث

    



١٧١ 

وميكن فرض انساب متعددة ال حيجـب احـدها البـاقي كـابن ابـن عـم الب، هـو ابـن ابـن خـال الم، هـو ابـن 
ــت عمــة، هــو ابــن بنــت خالــة ن وقــد يتعــدد كــذلك مــع حجــب بعضــها لــبعض كــاخ الم هــو ابــن عــم، وابــ )١(بن

 .)٢(خال
___________________________________ 

ب، مث ولـدت لعلـي ولـدا وبنتـا أخـرى فسـمت : مفروض املسألة هكذا) ١( علي تزوج �مرأة كانت هلا مـن زوجهـا السـابق بنـت امسهـا زينـ
فولدت له هذه الثانية ) ١(جعفرولدا ذكرا امسه ) ١(مث إن عليا تزوج �مرأة اخرى كان هلا من زوجها السابق. الولد حسنا، والبنت كربى

ب ربى . فرزقهمـا هللا ولــدا أمسيـاه بشــرا. فتـزوج جعفــر هـذا مــن زينــ ت كــ ن مـن بنــ ت فتـزوج ابــن حســ مث ان احلســن كـان لــه ولــد، ولكـربى بنــ
ت  ابـن ابـن عـم، وابـن ابـن خـال وابـن بنـت عمـة،: فموسى هذا �لنسبة إىل بشر ذو قرا�ت اربـع. فرزقهما هللا ولدا أمسياه موسى وابـن بنـ

 .كما ان كربى عمة وخالة له. خالة، الن حسنا عم وخال لبشر
�ن تـزوج �ـرام مـن اختـه بـوران، . فرض ذلك �لعقد الصحيح الشرعي غري ممكن، إال يف فرض الوطي بشبهة، او على دين ا�ـوس) ٢(

فكـورش �لنسـبة ). سـياوش(وولـد مـن رسـتم ) كـورش( البيه، فكان هلا ولد من �رام) رستم(مث طلقها، او مات عنها فتزوجها أخو �رام 
 .وخاله النه اخو أمه. كما أنه ابن عم له وابن خال، حيث �رام عمه، النه اخو ابيه. إىل سياوش اخوه المه

 )القول يف مرياث االزواج(
 ويصاحبان مجيع الورثة مع خلومها) يتوار�ن(الزوجان ) و(
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اال أن (الـــذي تـــزوج يف مرضـــه فانـــه ال يرثهـــا، وال ترثـــه ) اال يف املـــريض(الـــزوج ) وإن مل يـــدخل( )١(مـــن املوانـــع
مـن مرضـه فيتـوار�ن بعـده وإن مـات قبـل الـدخول، ولـو كانـت املريضـة هـي الزوجـة تـوار� وإن مل ) يدخل، او يربأ

ال يوجـب احلاقهـا بـه، النـه  )٤(وختلفه يف الزوج لدليل خارج. )٣(عمال �الصل )٢(يدخل على االقرب كالصحيحة
 .قياس
، الن املطلقـة رجعيـا )اذا مـات احـدمها يف العـدة الرجعيـة(من الطـرفني ) والطالق الرجعي ال مينع من االرث(

فا�ـا ترثــه ) يف املـرض(ان يطلـق وهـو ) إال( )٥(فانـه ال يقـع بعـده تـوارث يف عدتـه) خبـالف البـائن(حبكـم الزوجـة، 
ت )٦(يف كتــاب الطــالق) علــى مــا ســلف( إىل ســنة، وال يرثهــا هــو ، مث الزوجــة إن كانــت ذات ولــد مــن الــزوج ورثــ

 .)٧(من مجيع ما تركه كغريها من الورثة على املشهور، خصوصا بني املتأخرين، وكذا يرثها الزوج مطلقا
مـــن  اي آالت البنــاء) مـــن اآلالت(ومتنــع ) عينــا وقيمـــة(مطلقــا ) ومتنــع الزوجــة غـــري ذات الولــد مـــن االرض(

 فيقوم البناء والدور) عينا ال قيمة(وغريها  )٨(من االحجار والطوب) واالبنية(االخشاب واالبواب 
___________________________________ 

 .كالقتل والكفر والرق) ١(
 .أي كالزوجة الصحيحة) ٢(
 .كل واحد من اآلخر: أي قاعدة توارث الزوجني) ٣(
 .االولية لدليل خاص فانه مستثىن من تلك القاعدة) ٤(
 .أي يف عدة الطالق البائن) ٥(
 .٤٨يف اجلزء السادس من هذه الطبعة ص ) ٦(
 .سواء كانت ذات ولد أم ال) ٧(
 .الواحدة طوبة. اآلجر: بضم الطاء) ٨(
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يف ارض املتوىف خالية عن االرض �قية فيها إىل ان تفىن بغري عوض على االظهر، وتعطـى مـن القيمـة الربـع، او 
فتـــدخل يف عمـــوم  )٢(ا�ـــا تـــرث مـــن عـــني االشـــجار املثمـــرة وغريهـــا لعـــدم اســـتثنائها )١(ويظهـــر مـــن العبـــارة. الـــثمن

احـــد االقـــوال يف املســـألة، إال أن  )٦(وهـــو. )٥(مـــن عينـــه كغريهـــا )٤(تـــرث )٣(االرث، الن كـــل مـــا خـــرج عـــن املســـتثىن
املصنف ال يعهد ذلك من مذهبه، وإمنـا املعـروف منـه ومـن املتـأخرين حرما�ـا مـن عـني االشـجار كاالبنيـة، دون 

وميكن محل اآلالت على ما يشمل االشجار كما محل هو وغريه كالم الشيخ يف النهاية على ذلك مـع . قيمتها
ــث ذكــر اآلالت   مل يتعــرض لالشــجار، وجعلــوا )٧(انــه كالمــه كقــول املتــاخرين يف حرما�ــا مــن عــني االشــجار حي
 يبقى فرق بني اآلالت )١٠(، ومع ذلك)٩(محل بعيد على خالف الظاهر )٨(وهو

___________________________________ 
ص " الت واالبنيـــة عينـــا ال قيمـــة ومتنـــع الزوجـــة غـــري ذات الولـــد مـــن االرض عينـــا وقيمـــة ومـــن اآل: " يف قولـــه" املصـــنف " أي عبــارة ) ١(

١٧٢. 
 .أي االشجار مطلقا) ٢(
 .وهي االبنية واآلالت واالرض) ٣(
 .أي الزوجة) ٤(
 .أي كغري االشجار) ٥(
 .أي ارث الزوجة من عني االشجار) ٦(
 .أي الشيخ ) ٧(
 .أي محل اآلالت على ما يشمل االشجار) ٨(
 .فان اآللة ما يصلح �ا شأن غريها، وليس الشجر ما يصلح به شأن شئ آخر. الن اآللة ال تطلق على الشجرة) ٩(
 .يف كالم الشيخ على االعم حىت يشمل االشجار. أي ومع أن املصنف محل كلمة اآلالت) ١٠(
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وعبـارة املتـأخرين حيـث ضـموا اليهـا ذكـر االشـجار، فـان املـراد �آلالت يف  . يف الدروس )١(هنا، وبينها يف عبارته
ما هو الظاهر منها، وهي آالت البناء والـدور، ولـو محـل كـالم املصـنف هنـا، وكـالم الشـيخ ومـن تبعـه : مهمكال

، ومـن آالالت البنـاء عينـا، )٣(وجيعل قوال برأسه يف حرما�ا من االرض مطلقـا )٢(على ما يظهر من معىن اآلالت
مـــن  )٧(وغريهـــا دالـــة عليـــه اكثـــر )٦(يحةكـــان اجـــود، بـــل النصـــوص الصـــح  )٥(كغـــريه  )٤(ال قيمـــة، وارثهـــا مـــن الشـــجر

والظـاهر عـدم الفـرق يف االبنيـة بـني مـا اختـذ للسـكىن، وغريهـا مـن . )٨(داللتها على القـول املشـهور بـني املتـأخرين
 املصاحل كالرحى، واحلمام، ومعصرة الزيت، والسمسم، والعنب، واالصطبل،

___________________________________ 
 .املصنف أي يف عبارة ) ١(
 .�ن ال تشمل االشجار) ٢(
 .عينا وقيمة) ٣(
 .أي عينا) ٤(
 .أي كغري الشجر من سائر أمواله اليت مل تستثن) ٥(
ث ٥٢٢ ٥١٧ص  ١٧راجــع الوســائل ج ) ٦( اذن تكــون كغريهــا ممــا ترثــه الزوجــة . ولــيس فيهــا اســتثناء �لنســبة إىل االشــجار. االحاديــ
 .عينا

النصوص على ارث الزوجة من االشجار عينا أكثر من داللتها على القول املشـهور مـن عـدم إرثهـا منهـا ال عينـا وال أي داللة تلك ) ٧(
 .والزم ذلك هو ارثها من عني االشجار كغريها مما مل يستثن. قيمة، النه مل يقع يف النصوص استثناء �لنسبة إىل االشجار

 .من عدم ارثها من عني الشجر، بل من قيمته) ٨(

    



١٧٥ 

النـه مجـع  )٢(، وغريها، لشمول االبنية لذلك كله وإن مل يدخل يف الر�ع املعرب عنه يف كثـري مـن االخبـار)١(واملراح
ولو اجتمع ذات الولد واخلالية عنه فاالقوى اختصـاص ذات الولـد بـثمن االرض امجـع، ومثـن مـا . ربع وهو الدار

بدفع القيمة دون سائر الورثة، الن سـهم الزوجيـة منحصـر فيهمـا فـاذا  )٣(حرمت االخرى من عينه، واختصاصها
ال  )٥(فهـو كالـدين. �الخرى، وان دفع القيمة علـى وجـه القهـر ال االختيـار )٤(حرمت احدامها من بعضه اختص

أن ميكـن إىل  )٧(بني بذل الوارث العني، وعدمه، وال بني امتناعه من القيمـة، وعدمـه، فيبقـي يف ذمتـه )٦(يفرق فيه
على أدائها، او البيع عليه قهرا كغريه مـن املمتنعـني مـن اداء احلـق، ولـو تعـذر ذلـك كلـه بقـي يف  )٨(احلاكم اجباره

 )١٠(إىل ان ميكن للزوجة )٩(ذمته
___________________________________ 

 ".الدواب " كما وأن االصطبل مأوى " الشياه " مأوى ) ١(
تــرث املــرأة الطــوب، وال تــرث : " " أبوعبــدهللا " قــال : واليــك منهــا. ١١ ٢احلــديث  ٥٢٢ ٥١٧ ص ١٧راجــع الوســائل ج ) ٢(

 ".من الر�ع شيئا 
 .فعليها وحدها أن تدفع حق اآلخرى قيمة. أي ذات الولد اليت أخذت عني الثمن أمجع) ٣(
 .أي جمموع الثمن) ٤(
 .رثحىت ميكنه اال. الذي جيب على الوارث قضاؤه) ٥(
 .أى يف وجوب دفع القيمة) ٦(
 .أى الوارث) ٧(
 .واحلاكم مفعوله. �لرفع فاعل ميكن) ٨(
 .أى الوارث املراد منه الزوجة اليت ورثت العني لكو�ا ذات الولد) ٩(
 .أى احملرومة من العني) ١٠(

    



١٧٦ 

مع كثر�ا يف هذا البـاب خاليـة عـن  )٣(واعلم ان النصوص. وغريها )٢(ولو مقاصة سواء يف ذلك احلصة )١(ختليصه
ــزوجتني والتعليــل الــوارد . مجاعــة مــن االصــحاب )٥(، بــل تــدل علــى اشــرتاكهما يف احلرمــان، وعليــه)٤(الفــرق بــني ال

ن )٧(شـامل هلمـا ايضـا: وهـو اخلـوف مـن ادخـال املـرأة علـى الورثـة مـن يكرهـون )٦(فيهـا لـه ، وإن كـان يف اخلاليـة مــ
ـــن اذينـــة )٨(صـــنف، وغـــريه بينهمـــا ورودهووجـــه فـــرق امل. الولـــد اقـــوى تقصـــر عـــن  )١٠(وهـــي مقطوعـــة )٩(يف روايـــة اب

 الكثرية، وفيها )١١(ختصيص تلك االخبار
___________________________________ 

 .أى استخالص حقها من ضر�ا الوارثة) ١(
 .أى حصتها من نفس العني املقومة) ٢(
 .٥٢٢ ٥١٧ص  ١٧الوسائل ج ) ٣(
 .ولد وغريهاذات ال) ٤(
 .أى على حرمان كلتا الزوجتني) ٥(
 .يعود إىل احلرمان" له " والضمري يف . ٣أي يف النصوص املشار اليها يف اهلامش رقم ) ٦(
 .النه من املمكن ان تتزوج ذات الولد أيضا برجل أجنيب عن أهل زوجها السابق امليت) ٧(
 .أي ورود الفرق) ٨(
 ".إذا كان هلن ولد اعطني من الر�ع : " عن ابن اذينة يف النساء. اليك نص احلديث. ٣٦احلديث  ٣٠١ص  ٩التهذيب ج ) ٩(
 .لقطع سندها إىل االمام ) ١٠(
 فا�ا عامة مل تفرق بني ذات الولد وغريها ٥٢٢ ٥١٧ص  ١٧الوسائل ج ) ١١(

    



١٧٧ 

يف عمـوم  )٣(مع وقـوع الشـبهة مبـا ذكـر )٢(تقليال لتخصيص آية ارث الزوجة )١(الصحيح واحلسن، إال أن يف الفرق
ويف املســألة أقــوال اخــر، . )٦(اوىل مــن تقليــل ختصــيص االخبــار مضــافا إىل ذهــاب االكثــر اليــه )٥(فلعلــه )٤(االخبــار

 .ومباحث طويلة حققناها يف رسالة منفردة تشتمل على فوائد مهمة فمن اراد حتقيق احلال فليقف عليها
ــع ) ولــو طلــق( ــزوجاحــدى ا(ذو االرب ــع وت مث اشــتبهت (قبــل تعيــني املطلقــة، او بعــده ) ومــات(خبامســة ) الرب
 )فللمعلومة(من االربع ) املطلقة

___________________________________ 
 .بني ذات الولد وغريها) ١(
وهـذا الـثمن مطلـق يشـمل . ولـدالن اآلية الكرمية مطلقة يف ارث الزوجة للثمن، سواء كانـت ذات ولـد أم ال، إذا كـان للـزوج املتـوىف ) ٢(

فلـو خصصـنا احلرمـان . مجيع تركة امليت فحرما�ا عن االرض والعقار واالبنية ختصـيص لـذلك الشـمول املـدلول عليـه إطـالق اآليـة الكرميـة
 .بغري ذات الولد فقد قللنا من ختصيص اآلية الشريفة

حبيـث لـو . ١٧٦ص  ٣ية ابـن اذينـة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم اي تقع الشبهة يف ارث ذات الولد بسبب هذه املقطوعة وهي روا) ٣(
ال هذه املقطوعة ملا وقعت الشبهة يف ارث ذات الولد من االرض والعقار واالبنية، ولكانت العمومات وهي االخبار املصرحة �ن مطلق 

 .على عمومها الزوجة ال ترث من العقار واالرض واالبنية، من دون فرق بني ذات الولد وغريها �قية
 .وهي االخبار اليت تصرح حبرمان الزوجة من االرض والعقار واالبنية مطلقا سواء كانت ذات ولد ام ال) ٤(
ص عمــوم االخبــار ��ــا خاصــة بغــري ذات الولــد. اي تقليــل ختصــيص اآليــة اوىل مــن تقليــل ختصــيص تلــك االخبــار) ٥( وبــذلك . فتخصــ

 .تقلل من ختصيص اآلية الكرمية
 .إىل الفرقاي ) ٦(

    



١٧٨ 

ريا  ت للزوجــات وهــو الربــع، او الــثمن ) ربــع النصــيب(�لزوجيــة وهــي الــيت تــزوج �ــا اخــ ) وثالثــة ار�عــه بــني(الثابــ
 )١(هـذا). �لسـوية(اليت اشتبهت املطلقة فيهن حبيث احتمل ان يكون كل واحدة هـي املطلقـة ) الباقيات(االربع 

 )٢(غــري ابــن ادريــس، ومســتنده روايــة ايب بصــري عــن البــاقر هــو املشــهور بــني االصــحاب ال نعلــم فيــه خمالفــا 
يف احلكم خمالفـة لالصـل  )٥(، ومع ذلك)٤(، ويف طريق الرواية علي بن فضال وحاله مشهور)٣(وحمصوهلا ما ذكر�ه

 .من توريث من يعلم عدم ارثه، للقطع �ن احدى االربع غري وارثة
، ال�ـا لكـل امـر مشـتبه أو مشـتبه يف الظـاهر مـع تعيينـه يف )�لقرعـة: (سوالقائـل ابـن ادريـ) قيـل(من مث ) و(

وهــو هنـا كــذلك، الن احـدى االربــع يف نفـس االمــر ليسـت وارثــة، فمـن اخرجتهــا القرعـة �لطــالق . نفـس االمـر
ت مــن االرث، وحكــم �لنصــيب للباقيــات �لســوية وســقط عنهــا االعتــداد ايضــا، الن املفــروض انقضــاء  )٦(منعــ

 .قبل املوت، من حيث إنه قد تزوج �خلامسة عد�ا
___________________________________ 

 .اي كون ربع النصيب للمعلومة الزوجية، وثالثة ار�عه لالربع الباقيات) ١(
 .١احلديث  ٥٢٥ص  ١٧الوسائل اجلزء ) ٢(
 .ملشتبهة �لسويةويبقى الباقي بني الثالث الباقيات، وا. من كون املعلومة ترث ربع الثمن) ٣(
 .النه فطحي املذهب) ٤(
 .من كون املستند ضعيفا) ٥(
 .اي عدة الوفاة) ٦(

    



١٧٩ 

كمــا لــو اشــتبهت املطلقــة يف إثنتــني، او ثــالث   )٣(إىل غــري املنصــوص )٢(هــل يتعــدى احلكــم )١(وعلــى املشــهور
خاصــة، او يف مجلــة اخلمــس، او كــان للمطلــق دون اربــع زوجــات فطلــق واحــدة وتــزوج �خــرى وحصــل االشــتباه 
بواحــــدة أو �كثــــر، او مل يتــــزوج واشــــتبهت املطلقــــة �لباقيــــات، او ببعضــــهن، او طلــــق ازيــــد مــــن واحــــدة وتــــزوج  

ج �ربع واشتبهن، او فسخ نكاح واحدة لعيب وغريه، او ازيد وتـزوج غريهـا، حىت لو طلق االربع وتزو  )٤(كذلك
غـــري منصــوص، مــع عمـــوم  )٦(، النــه)٥(القرعــة، كمـــا ذهــب اليــه إبـــن ادريــس يف املنصــوص. او مل يتــزوج؟ وجهــان

و احلكـم السـابق يف كـل هـذه الفـروع، ملشـاركته للمنصـوص يف املقتضـي وهـ )٨(وانسـحاب. لكل امر مشتبه )٧(ا�ا
 اشتباه املطلقة بغريها من الزوجات، وتساوي الكل يف

___________________________________ 
 .من توريث املشتبهة) ١(
ت املطلقـة واحـدة ام اكثـر كمـا ) ٢( وهو اعطاء ربـع الربـع، او مثـن الـثمن للزوجـة املعلومـة، والثالثـة االر�ع الباقيـة للمشـتبهات، سـواء كانـ

 ." املصنف " ذكره 
مــا اذا  : فــان مــورد الــنص". كمــا لــو اشــتبهت املطلقــة يف اثنتــني، او ثــالث خاصــة : " اي غــري مــورد الــنص ممــا ذكــره الشــارح بقولــه) ٣(

 .كانت املشتبهة واحدة من اربعة
 .اي ازيد من واحدة) ٤(
 .قائل �لقرعة يف مورد النص ايضا فان ابن ادريس ) ٥(
 .تعليل للحكم �لقرعة". النه : " وقوله. من الفروض اي غري مورد النص مما ذكره الشارح ) ٦(
 .اي القرعة) ٧(
 .هذا هو الوجه الثاين) ٨(

    



١٨٠ 

ــــى عــــني ال يفيــــد  )١(االســــتحقاق ــــالنص عل ــــة االشــــتباه وكثرتــــه ف ــــه ال خصوصــــية ظــــاهرة يف قل فــــال تــــرجيح، والن
اذا  )٤(فعلـى االول. بكـل مـا حصـل فيـه االشـتباه )٣(، واحلاقـه)٢(علـى مأخـذ احلكـمالتخصيص �حلكم، بل التنبيـه 

يقسـم نصـيب املشـتبهة  )٦(وعلـى الثـاين. �لسـوية )٥(استخرجت املطلقة قسم النصيب بني االربـع، او مـا احلـق �ـا
ــــع النصــــيب إن اشــــتبهت ــــثالث )١٠(االثنتــــني )٩(إن اشــــتبهت �ثنتــــني بــــني )٨(بواحــــدة، ونصــــفه )٧(وهــــو رب  )١١(او ال

 .ثالثة ار�عه وهكذا )١٣(نصف النصيب، وللثالث )١٢(�لسوية، ويكون للمعينتني
___________________________________ 

 .اي يف احتمال االستحقاق وعدمه) ١(
 .اي مالكه) ٢(
 .اي احلكم املذكور يف النص) ٣(
 .وهو االبتناء على القرعة) ٤(
 ".الشارح  "من الفروض اليت ذكرها ) ٥(
 .اي االبتناء على احلاق تلك الفروض �ملنصوص) ٦(
 .اي املطلقة) ٧(
 .اي نصف النصيب اي نصف الثمن الذي هو نصيب الزوجات) ٨(
 ".يقسم " الظرف متعلق به ) ٩(
 .اى يقسم ربع النصيب بني االثنتني املشتبهتني احدامها املطلقة. هذا لف ونشر مرتب) ١٠(
 .النصيب بني الثالث املشتبهات احداهن املطلقةاي يقسم نصف ) ١١(
 .اي االثنتان الباقيتان من غري اشتباه) ١٢(
 .اي الثالث الباقيات من غري اشتباه) ١٣(

    



١٨١ 

والصـلح  )٣(ان مل حيصـل االمجـاع )٢(هـو االقـوى، بـل فيـه )١(أن القـول �لقرعـة يف غـري موضـع الـنص: وال خيفى
 .خري )٤(يف الكل

___________________________________ 
 .مما ذكره الشارح من فروض خارجة عن مورد النص) ١(
 .اي كان ينبغي احلكم �لقرعة يف مورد النص ايضا لو ال االمجاع) ٢(
 .على العمل وفق النص دون القرعة) ٣(
 .يف مورد النص وغريه) ٤(

 )يف الوالء - الفصل الثالث (
قــرب أحــد شخصــني فصــاعدا إىل آخــر علــى وجــه يوجــب : واملــراد هنــاالقــرب والــدنو، : بفــتح الــواو واصــله

 .وضمان اجلريرة، واالمامة. والء العتق: )٥(واقسامة ثالثة كما سبق. االرث بغري نسب وال زوجية
ــربع( ــق عتيقــه اذا ت ــربأ(بعتقــه ) ويــرث املعت ــق ) ومل يت ــق مقــار� لــه، ال بعــده ) مــن ضــمان جريرتــه(املعت عنــد العت

 .)٦()مناسبا(وار� له ) ومل خيلف العتيق(على االقوى 
: قـال ابـن االثـري. بينـه وبـني معتقـه، وال مـرياث )٧(اي ال عقـل) سـائبة(كالكفـارة والنـذر ) فاملعتق يف واجب(

هـو سـائبة فـال عقـل بينهمـا وال : قد تكرر يف احلديث ذكر السائبة والسـوائب، كـان الرجـل اذا اعتـق عبـدا فقـال
 .مرياث

___________________________________ 
 .يف اول الكتاب) ٥(
 .اي نسبيا) ٦(
 .اي ال عالقة بينه وبني الذي اعتقه) ٧(

    



١٨٢ 

 )٣(�لعتـــق -لـــو أجـــز�ه  - )٢(وشـــراء العبـــد نفســـه. )١(ويف احلـــاق انعتـــاق ام الولـــد �الســـتيالد، وانعتـــاق القرابـــة
 .الذي هو شرط ثبوت الوالء )٥(اق، لعدم حتقق االعت)٤(اجودمها االول: الواجب، او التربع قوالن

علـى التـربي شـاهدين علـى ) وإن مل يشـهد(حالـة االعتـاق ) من ضـمان اجلريـرة( )٦(املعتق تربعا) وكذا لو تربأ(
وذهــب الشــيخ . االثبــات عنــد احلــاكم، ال الثبــوت يف نفســه )٨(والن املــراد مــن االشــهاد )٧(اصــح القــولني، لالصــل

مــن اعتــق رجــال ســائبة فلــيس عليــه مــن جريرتــه "  ن ســنان عــن الصــادق ومجاعــة إىل اشــرتاطه، لصــحيحة ابــ
ايب  )١١(، ويف روايــة)١٠(، وال داللــة هلــا علــى االشــرتاط)٩("شــئ، ولــيس لــه مــن املــرياث شــئ، وليشــهد علــى ذلــك 

 ما يؤذن �الشرتاط الربيع عنه 
___________________________________ 

 .الوالد على الولد كانعتاق) ١(
ث ال ميلــك العبــد مـاال، وكــل مالــه فهـو ملــواله ومــن مـواله، فبمــال املــوىل إشـرتى نفســه مــن ) ٢( ىن العتــق، حيـ إن ذلـك يف معــ مـن مــواله، فــ

 .مواله
 ".احلاق "   اجلار متعلق ب) ٣(
 .وهو االحلاق �لعتق الواجب الذي ال يوجب ار�) ٤(
 .ملعترب يف االرث هو االعتاقوا. الن الذي حصل مبا ذكر عتق) ٥(
 .ولكن مصحو� �لتربأ من ضما�ته. اى كان عتقه تربعا) ٦(
 .اى أصالة عدم وجوب االشهاد، النه شك يف لزوم القيد) ٧(
 .اى اشرتاط االشهاد) ٨(
 .٢احلديث  ٢٠٥كتاب العتق ص   ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٩(
 .ارشادا إىل مصلحة املوىل املعتق ال أنه شرط شرعيالحتمال كون االمر �الشهاد ) ١٠(
هــو الرجــل يعتــق غالمــه مث يقــول : عــن الســائبة فقــال " ابوعبــدهللا " ســئل . اليــك نصــه ٧احلــديث  ٢٠٤نفــس املصــدر ص ) ١١(

 .اذهب حيث شئت ليس يل من مرياثك شئ، وال علي من جرير تلك شئ، ويشهد شاهدين

    



١٨٣ 

 .ث السندقاصر من حي )١(وهو
من  )٣(ال والء له عليه، النه مل يعتقه، وامنا اعتقه هللا تعاىل قهرا ومثله) ايضا سائبة(من مواله  )٢()واملنكل به(

الشـرتاك اجلميـع يف العلـة، وهـي عـدم اعتـاق املـوىل  )٤(انعتق �قعاد، او عمى، او جـذام، او بـرص عنـد القائـل بـه
): نصــيبهما االعلــى( )٦(ومــن حبكمــه) وللــزوج والزوجــة مــع املعتــق( )٥("لــوالء ملــن اعتــق ا: " وســلم وقــد قــال 

الـذكور (اي اوالد املـنعم ) لـالوالد )٨(ومع عـدم املـنعم فـالوالء(او من حبكمه  )٧(والباقي للمنعم. النصف، او الربع
 حلمة كلحمةالوالء : " )٩(لقوله ) واال�ث على املشهور بني االصحاب

___________________________________ 
 .اي ما رواه ابوالربيع) ١(
 .وهو العبد الذي جدع مواله انفه او اذنه او حنو ذلك) ٢(
 .اي مثل العبد املنكل) ٣(
 .الربص توجب االنعتاق. اجلذام. العمى. االقعاد: اي اذا قلنا �ن املذكورات) ٤(
 .١احلديث  ٣٥الباب  ٢٠٣نفس املصدر السابق ص ) ٥(
 .وهم و؟ ثته) ٦(
 .وهو املعتق �لكسر) ٧(
 .اى الوالء الذى كان للمنعم ينتقل إىل ورثته بعد موته على التفصيل اآليت) ٨(
 .٢احلديث  ٤٢الباب  ٢٠٥نفس املصدر ص ) ٩(

    



١٨٤ 

ب فيكــون كــذلك يف الــوالء )١("النســب  املعتــق رجــال او ســواء كــان . )٢(والــذكور واال�ث يشــرتكون يف ارث النســ
أن هـذا قـول املفيـد : هو املشهور نظر، والـذي صـرح بـه يف شـرح االرشـاد )٣(ويف جعل املصنف هذا القول. امرأة

ويف . مبشـــهور )٥(وكيـــف كـــان فلـــيس -معـــا نظـــر واحلـــق انـــه قـــول الصـــدوق خاصـــة  )٤(واستحســـنه احملقـــق وفيهمـــا
 )٦(املسألة

___________________________________ 
 .ي الوالء يوجب اتصاال كاتصال حلمة النسبا) ١(
ن ابـــيهم الـــوالء الـــذي كـــان لـــه ولكـــن �خـــتالف النصـــيب يف الذكوريـــة ) ٢( الن ذلــك هـــو مقتضـــى التشـــبيه املطلـــق فـــاوالد املـــنعم يرثـــون مـــ

 .واالنوثية
 .وهو كون اوالد املعتق �لكسر ذكورا وإ�� يقومون مقامه عند عدمه) ٣(
 .القول إىل املفيد ونسبة استحسانه إىل احملققاى يف نسبة ذلك ) ٤(
 .اى القول الذي نسبه املصنف إىل املشهور هنا) ٥(
ان االوالد مطلقا ذكـورا كـانوا ام إ�� يرثـون الـوالء، سـواء كـان املعتـق �لكسـر ": االول : " قوالن" الوالء " واالوجه يف مسألة ارث ) ٦(

ب اليــه املصــنف  وهــذا قــول الصــدوق . رجــال ام امــرأة فجعلــوا ارث الــوالء كــارث املــال فهــو مــن احلقــوق املوروثــة املندرجــة . وذهــ
ت عمــوم ادلــة االرث الشــاملة للــذكر واالنثــى ب. حتــ ب، ســواء  . والن الــوالء حلمــة كلحمــة النســ فالــذكور واال�ث مشــرتكون يف ارث النســ

 .١٨٦ص  ٣ ٢عبداملطلب، ورواية السكوين املشار اليهما يف اهلامش  كان ماال ام والء هذا مضافا إىل قضية موىل محزة بن
ذكور فقــط، دون اال�ث، إن كــان املعتــق رجــال" الثــاىن "  ن لــه ولــد ورثــه عصــبته. ان الــوالء يرثــه االوالة الــ هــذا قــول الشــهيد . وان مل يكــ

يث خصصت هذه الصحاح عموم رواية السكوين املشار اليها ح. ١واستدل له �لصحاح االتية املشار اليها يف اهلامش رقم  الثاين 
ق امـــرأة كـــان الـــوالء لعصـــبتها، دون . الدالـــة علـــى عمـــوم االرث، ســـواء كـــان مـــاال ام والء ١٨٦ص  ٣يف اهلـــامش رقـــم  وامـــا لـــو كـــان املعتـــ

 .اوالدها مطلقا، سواء كان االوالد ذكورا ام إ��

    



١٨٥ 

أن : مـا اختـاره الشـيخ يف النهايـة ومجاعـة: -الصحيحة  )١(الروا�ت وهو الذي دلت عليه -اقوال كثرية اجودها 
 املعتق ان كان رجال ورثه اوالده

___________________________________ 
ث ٤٠ ٣٩البــاب  ٢٠٥ ٢٠٤كتــاب العتــق ص   ٣راجــع الوســائل الطبعــة القدميــة ا�لــد ) ١( ــ ن دمحم بــن . االحادي اليــك نــص بعضــها عــ

ت رجــال واشــرتطت والئــه وهلــا ابــن قضــى امــري املــؤمنني : قــال قــيس عــن ايب جعفــر  فــأحلق والئــه بعصــبتها . علــى امــرأة اعتقــ
ت قـال سـألت ا� عبـدهللا : وعــن يعقـوب بــن شـعيب قــال. الـذين يعقلـون عنــه، دون ولـدها يرجــع : عــن امـرأة اعتقــت مملوكـة مث ماتــ

قضى اي ابوجعفر يف رجل حرر رجـال فاشـرتط والئـه فتـويف الـذي اعتـق ولـيس لـه ولـد اال : " دمحم بن قيس قال وعن. الوالء إىل بين ابيها
ذين يعقلــون عنــه اذا . يف مرياثــه بنــات مــواله والعصــبة) ١*(النســاء، مث تــويف املــوىل وتــرك مــاال ولــه عصــبة فــاحتق فقضــى مبرياثــه للعصــبة اللــ

 .إىل املوىل املنعم كذا فهم املشهور راجع اجلواهر وغريه" وله عصبة " ود الضمري يف بناء على ع". احدث حد� يكون فيه عقل 
 .احلق يل: احتق القوم اي قال كل منهم: يقال. اي طلب حقه) ١*(

    



١٨٦ 

. )١(الذكور دون اال�ث، فان مل يكن له ولد ذكور ورثه عصبته، دون غريهم، وان كان أمرأة ورثه عصبتها مطلقـا
روس اختــار مــذهب الشــيخ يف اخلــالف، وهــو كقــول النهايــة اال أنــه جعــل الــوارث للرجــل ذكــور واملصـنف يف الــد

ان رسـول هللا "  عـن الصـادق  )٢(اوالده وإ�ثهم، استنادا يف ادخال اال�ث إىل رواية عبدالرمحن بن احلجاج
، والروايتـان ضـعيفتا )٣("الـوالء حلمـة كلحمـة النسـب : " واىل قولـه " دفع مرياث موىل محـزة إىل ابنتـه  

 .مع أ�ا عمدة القول الذي اختاره هنا وجعله املشهور )٥(، والثانية �لسكوين)٤(السند، االوىل �حلسن بن مساعة
 والعجب من املصـنف كيـف جيعلـه هنـا مشـهورا، ويف الـدروس قـول الصـدوق خاصـة، ويف الشـرح قـول املفيـد

رب الســكوين حمتجــا �المجــاع عليــه  رب الواحــد الصـحيح متســك هنــا خبــ واعجـب منــه أن ابــن ادريــس مــع اطراحــه خــ
 .ولو اجتمع مع االوالد الوارثني أب شاركهم على االقوى. مع كثرة اخلالف، وتباين االقوال، والروا�ت

___________________________________ 
 .السواء كان هلا اوالد ذكور ام ) ١(
 .١٠احلديث  ١الباب  ٥٤٠ص  ١٧اجلزء  ١٣٨٨الوسائل طبعة طهران سنة ) ٢(
 .٢احلديث  ٢٤كتاب العتق الباب   ٣الوسائل الطبعة القدمية ا�لد ) ٣(
وقـد ). ع(لرضـا ومل يعرتفـوا �مامـة االمـام ا فرقة من الشيعة وقفوا على االمام موسى بن جعفر : فانه واقفي مل يوثق والواقفية) ٤(

 .انقرضت هذه الفرقة ومل يبق منهم احد وال اسم اال يف زوا� التاريخ
انه غـري امـامي : قال العالمة قدس هللا نفسه. اختلفوا يف و�قته. هو امساعيل بن مسلم ايب ز�د كان يف عهد االمام الصادق ) ٥(

 .إنه ثقة كالصحيح: ١٢٧ص  ١يف رجاله ا�لد  وقال احملقق املامقاين . ومل يكن موثقا

    



١٨٧ 

واالقـوى . )٢(امـا االم فيبـىن ارثهـا علـى مـا سـلف )١(االبن اوىل، وكذا يشرتك اجلد لالب واالخ من قبله: وقيل
 .ا�ا تشاركهم ايضا، ولو عدم االوالد اختص االرث �الب

) وال يرثــه املتقــرب �الم(الم، او االب مــن قبــل االب وا) االخــوة واالخــوات(امجــع يرثــه  )٣(مــع عــدمهم) مث(
ذلـك كلـه روايـة . ومسـتند )٤(من االخـوة وغـريهم كاالجـداد واجلـدات واالعمـام والعمـات واالخـوال واخلـاالت هلـا

واالقــوى أن اال�ث مــنهم يف . فيبقــى البــاقي )٧(، لالخبــار الصــحيحة)٦(خــص مبــا ذكــر�ه )٥(الســكوين يف اللحمــة
 )٨(رب العصبةمجيع ما ذكر ال يرثن، خل

___________________________________ 
 .اي من قبل االب) ١(
 .من شركة النساء يف انتقال والء االعتاق اليهن ام ال) ٢(
 .اي االوالد واالبوين) ٣(
 .اي لالم) ٤(
 .١٨٦ص  ٣املشار اليها يف اهلامش رقم ". الوالء حلمة كلحمة النسب . " من قول النيب ) ٥(
فمــا ذكــر�ه يكــون ". عــدم ارث البنــات هلــذا الــوالء " وهــو . مبــا ذكــر�ه ٥اي خــص عمــوم روايــة الســكوين املشــار اليهــا يف اهلــامش ) ٦(

 .والدليل على التخصيص االخبار الصحيحة الدالة على ذلك. خمصصا للعموم الذي دل عليه رواية السكوين
 .فا�ا تدل على التخصيص اي ختصيص الوالء �لذكور دون اال�ث. ١٨٥ص  ١قم وهي االخبار املذكورة يف اهلامش ر ) ٧(
ين ابيهـا: يف قـول االمـام ايب عبـدهللا  ١٨٥ص  ١وهي الرواية الثانية املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ٨( وهـذا مـا . يرجـع الـوالء إىل بـ

 .يف النهاية ذهب اليه الشيخ 
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إخــوة االب، واخــوة االبــوين لســقوط نســبة االم، إذ ال يــرث مــن يتقــرب �ــا وإمنــا املقتضــي وعلــى هــذا فيســتوي 
مــع عدمــه ) مث(هــو الــوارث ان اتفــق ) فمــوىل املــوىل(امجــع ) فــان عــدم قرابــة املــوىل(التقــرب �الب وهــو مشــرتك 

 .، فان عدم فموىل موىل املوىل مث قرابته)١(على ما فصل) قرابة موىل املوىل(فالوارث 
، )٤(كاملعتق يف الواجب  )٣()وامنا يضمن سائبة(اجلناية  )٢(وهي) فضامن اجلريرة(امجع ) وعلى هذا فإن عدموا(
االصل حيث ال يعلم له قريب، فلو علم له قريب وارث، او كان له معتـق، او وارث معتـق كمـا فصـل مل  )٥(وحر

وال يشـرتط يف الضـامن عـدم الـوارث، . وال يرث املضمون الضـامن إال أن يشـرتك الضـمان بينهمـا. يصح ضمانه
وصـورة عقـد ضـمان . ضـامنوالبـاقي لل. ولو كان للمضـمون زوج، او زوجـة فلـه نصـيبه االعلـى. بل يف املضمون

 عاقدتك على أن: )٦(أن يقول املضمون: اجلريرة
___________________________________ 

 .من الفرق بني ذكور الورثة فريثون وإ�ثهم فال يرثن) ١(
 .اي اجلريرة هي اجلناية) ٢(
عقـل وال عالقـة فيضـمنه هـذا اي يتحمـل عنـه كـل  اي امنا يصح الضمان اذا كان املضمون سـائبة مبعـىن ان ال يكـون بينـه وبـني أحـد) ٣(

 .ه واملراد انه �خذه يف محاه وحيميه كأحد أقر�ء. غرامة جتب عليه بسبب جناية يرتكبها
 .فانه ال عقل بينه وبني معتقه حينئذ) ٤(
 .ليكون قسما للسائبة" املعتق " وليس جمرورا عطفا على . فهو قسيمه" سائبة " �لنصب عطفا على ) ٥(
 .خماطبا ملن يريد عقد الضمان معه) ٦(
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ت: )١(تنصــرين، وتــدفع عــين، وتعقــل عــين، وتــرثين، فيقــول ــ علــى ان : ولــو اشــرتك العقــد بينهمــا قــال احــدمها. قبل
وهـو مـن العقـود . تنصرين وانصرك، وتعقـل عـين واعقـل عنـك، وتـرثين وارثـك، اومـا أدى هـذا املعـىن فيقبـل اآلخـر

ولـو جتـدد للمضـمون وارث . وان كـان لـه وارث )٣(، وال يتعـدى احلكـم الضـامن)٢(ترب فيهـاالالزمة فيعترب فيه ما يع
لفقـــد شـــرط الصـــحة  )٥(االول: وجهـــان اجودمهـــا )٤(بعـــد العقـــد ففـــي بطالنـــه، او مراعاتـــه مبـــوت املضـــمون كـــذلك

 .فيقدح طار� كما يقدح ابتداء
، ال بيـت املـال علـى االصـح فيـدفع اليـه يصـنع بـه مـع حضـوره) االمـام (مع فقد الضامن فـالوارث ) مث(

مـن  ومـا كـان يفعلـه امـري املـؤمنني . احد الزوجني فله نصيبه االعلى كمـا سـلف )٦(ما شاء، ولو اجتمع معه
 .)٧(قسمته يف فقراء بلد امليت وضعفاء جريانه فهو تربع منه

___________________________________ 
 .اي الضامن) ١(
 .وما إىل ذلك. من اللفظ الصريح ومقارنة القبول لالجياب) ٢(
 .اي ال ينتقل والء الضمان إىل وارث الضامن كما كان ينتقل يف االعتاق) ٣(
 .اي بدون وارث) ٤(
 .اي البطالن) ٥(
 .اي مع االمام ) ٦(
ويصـنع بـه مـا شـاء، مـع ان امـري  انـه كيـف حيكـم بوجـوب دفـع املـال إىل االمـام : تقـدير السـؤال. هذا جواب عن سؤال مقدر) ٧(

�ن فعل امري املؤمنني عليه الصالة والسـالم كـان تربعـا مـن : ؟ فاجاب .املؤمنني عليه الصالة والسالم كان يفرقه بني فقراء بلد امليت
 .سه املقدسة، ال أنه كان واجبا عليه ذلكنف

    



١٩٠ 

ت( مــن فعــل  )٢(اال مــا روي )١(وال شــاهد هلــذا التخصــيص) ومــع غيبتــه يصــرف يف الفقــراء واملســاكني مــن بلــد اليــ
 .)٣(وهو مع ضعف سنده ال يدل على ثبوته يف غيبته. امري املؤمنني 

وهــي ال ختــتص  )٥("أن مــال مــن ال وارث لــه مــن االنفــال "  )٤(واملــروي صــحيحا عــن البــاقر والصــادق 
كمـا اختـاره مجاعـة مـنهم املصـنف   - )٦(فالقول جبواز صرفها إىل الفقراء واملساكني من املؤمنني مطلقا. ببلد املال

 ان مل جنز صرفه يف غريهم من مصرف )٧(اقوى -يف الدروس 
___________________________________ 

 .صيص مال امليت ببلدهاي خت) ١(
مل يكـن  مـات رجـل يف عهـد امـري املـؤمنني : قـال اليك نصه عـن ايب عبـدهللا . ٣احلديث  ٥٥٢ص  ١٧الوسائل اجلزء ) ٢(

اي اهـل البلـد، " مهشـهرى  "فارسية معربة " مهشاريج " وكلمة : اي اهل بلده" مهشارجيه " مرياثه إىل  له وارث فرفع امري املؤمنني 
 .اي الذين معه يف البلد" مع " مبعىن ": هم " و " البلد " مبعىن " شهر " الن 

 .النه كان عمال يقوم به تربعا من دون داللة ذلك على الوجوب واللزوم حىت يستمر) ٣(
 .االحاديث ٥٤٨ ٥٤٧ص  ١٧الوسائل اجلزء ) ٤(
 .وأما يف الغيبة فهي لعموم الشيعة فتصرف يف مصاحلهم العامة. احلضور حال اي ترجع إىل االمام ) ٥(
 .سواء يف بلد امليت ام يف غريه) ٦(
 .فالقول: خرب لقوله) ٧(
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يدفع إىل سلطان اجلور (جيوز ان ) وال( )٣(يف اخلمس وهو احوط )٢(جيب حفظه له كمستحقه: وقيل. )١(االنفال
دافع اختيـارا كـان ضـامنا لـه، ولـو امكنـه دفعـه . حق له عند� فلو دفعه اليهعلى منعه، النه غري مست) مع القدرة

، ولـو اخـذه الظـامل قهـرا فـال ضـمان علـى مـن  )٥(ببعضه وجب، فإن مل يفعل ضمن ما كان ميكنـه منعـه منـه )٤(عنه
 .كان بيده

___________________________________ 
 .وهي مصاحل الدين العامة) ١(
 .من اخلمس اي سهمه ) ٢(
 .٧٩راجع اجلزء الثاين من هذه الطبعة كتاب اخلمس ص . يف كتاب اخلمس على ما اختاره الشارح ) ٣(
 .اي الدفاع عن مال امليت الذي ال ورثة له) ٤(
 .اي املقدار الذي كان ميكنه حفظه عن الظامل) ٥(

 )يف التوابع - الفصل الرابع (
) وحكمه ان يورث على مـا. يف مرياث اخلنثى، وهو من له فرج الرجال والنساء -االوىل (]: وفيه مسائل [ 

مبعىن احلاقه بالزمـه مـن ذكوريـة وانوثيـة، ) سبق منه البول(اي للفرج الذي يبول منه، فإن �ل منهما فعلى الذي 
ن اخلــا ــأخر ام اقــل علــى ســواء تقــار� يف االنقطــاع ام اختلفــا، وســواء كــان اخلــارج مــن الســابق اكثــر مــ رج مــن املت

 .حيكم لالكثر: وقيل. االشهر
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ومـع وجـود هـذه . أوال: وقيـل. علـى االشـهر) علـى مـا ينقطـع منـه اخـريا(مع اخلروج منهمـا دفعـة يـورث ) مث(
 .ويسمى واضحا. احكام من حلق به -االوصاف يلحقه مجيع 

. تلـــف االصـــحاب يف حكمـــه حينئـــذوقـــد اخ) يصـــري مشـــكال(مـــع التســـاوي يف البـــول اخـــذا وانقطاعـــا ) مث(
مـن اجلانـب االميـن تسـع، ومـن : فقيل، تعد اضالعه، فـإن كانـت مثـاين عشـرة فهـو انثـى، وان كانـت سـبع عشـرة

مـن  )١(ومسـتند هـذا القـول مـا روي. وكذا لو تساو� وكان يف االيسـر ضـلع صـغري �قـص. االيسر مثان فهو ذكر
 )٤(وان خالفت )٣(معلال �ن حواء خلقت من ضلع آدم  )٢(به قضاء علي 

___________________________________ 
 .٥٧٥ ٥٧٤ص  ١٧الوسائل اجلزء ) ١(
 .اي بعد االضالع) ٢(
 .لكن اضالع حواء كانت �مة. فنقص ضلع من اضالعه) ٣(
ين عشــر وان كــان خمالفــ. ١اي الروايــة املشــار اليهــا يف اهلــامش رقــم ) ٤( ة هلــذا القــول وهــو عــد االضــالع، الن الروايــة ذكــرت االضــالع اثــ

 ".نقص اضالع الرجل عن أضالع املرأة " وهو . لكن املالك واحد. ميينا، واحد عشر يسارا
خـذوا هـذه املـرأة : " فقـال " امـرأتني "   وب). ١"(دينـار اخلصـي "   علـي ب: قال أمـري املـؤمنني : واليك حمل الشاهد من الرواية

الرجل املسمى ": دينار اخلصي " املراد من ) ١(وجردوها من ثيا�ا، وعدوا أضالع جنبيها. إن كانت امرأة فادخلوها بيتا، والبسوها نقا�
ب االميـن اثنـا عشـر : لـهففعلـوا مث خرجـوا فقـالوا . �تيـان امـرأتني لتكـو� شـاهدتني واخلصي صفة لـه وإمنـا أمـر " دينار "   ب عـدد اجلنـ

ب االيســر أحــد عشــر ضــلعا  ن الروايــة" ضــلعا واجلنــ ب . أنتهــى موضــع احلاجــة مــ ن تســع، وجانــ ب االميــ فالروايــة ختــالف القــول بكــون جانــ
ين عشـــر، وجانـــب االيســـر أحـــد عشـــر. االيســـر مثـــان لكـــن ملـــا كـــان املـــالك واحـــدا ال يضـــر هـــذا . إذ هـــي تصـــرح بكـــون جانـــب االيـــني اثـــ

 .واملالك هو نقصان اضالع الرجل عن اضالع املرأة. تالفاالخ
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: امره �لذكورة واالنوثه، مبعىن أنه ليس بطبيعة �لثة، ملفهوم احلصـر يف قولـه تعـاىل )١(واحنصار. يف عدد االضالع
 )٥(وجـاز خروجـه )٤(ويف احلصـر منـع. )٣(ويف الروايـة ضـعف. )٢()يهب �ن �شاء إناثا و�هب �ن �شـاء ا�كـور(

 .يورث �لقرعة، ال�ا لكل امر مشتبه: وقيل. خمرج االغلب
___________________________________ 

. " الروايــة املــذكورة": أحــدمها : " أي مســتند القــول املــذكور وهــو عــد االضــالع امــران.. " مــا روى: " معطــوف علــى قــول الشــارح) ١(
إذ ال �لـث هلمـا بعـد حصـر القـرآن الكـرمي االنسـان يف الـذكر واالنثـى بقولـه عـز . ثـىكون امر اخلنثى منحصرا بـني الـذكر واالن": �نيهما 
 ".يهب ملن يشاء إ�� ويهب ملن يشاء الذكور : " من قائل

 .٤٩آلية : الشورى) ٢(
 .على هذا القول " الشارح " وهذا رد من . من حيث السند) ٣(
 .يعة االنسان بني الذكر واالنثى بل هي �ظرة إىل االغلبمننع أن اآلية تكون بصدد حصر طب: يعين) ٤(
 .أي احلصر يف اآلية) ٥(
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، ملوثقـــة )٢(نصـــيب الـــذكر نصـــيب االنثـــى): نصـــف النصـــيبني(يـــورث  )١(وبـــني االصـــحاب أنـــه حينئـــذ) واملشـــهور(
: قـال -له ما للرجـال، ولـه مـا للنسـاء  -يف اخلنثى  قضى علي : قال عن الصادق  )٣(هشام بن سامل

، فـإن  )٤(يورث من حيث يبول، فإن خرج منهما مجيعا فمـن حيـث سـبق، فـإن خـرج سـواء فمـن حيـث ينبعـث" 
نصــفهما، والن  )٥(ولــيس املــراد اجلمــع بــني الفريضــتني امجاعــا، فهــو". كــا� ســواء ورث مــرياث الرجــال والنســاء 

 )٨(كــذلك، والســتحالة  )٧(وهــو هنــا )٦(املعهــود يف الشــرع قســمة مــا يقــع فيــه التنــازع بــني اخلصــمني مــع تســاويهما
 .الرتجيح من غري مرجح

___________________________________ 
 .حني االشتباه وصريورته مشكال) ١(
فـاذا كـان نصـيب الـذكر . فني ليكـون سـهمه وسـطا بـني النصـيبنيأي نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب االنثى فيجمع بني النصـ) ٢(

 .و�يت توضيح ذلك مفصال. فنصيب اخلنثى مخسة عشرة. عشرين، ونصيب االنثى عشرة
 .٣احلديث  ٣٥٤ص  ٩اجلزء  ١٣٨٢طبعة النجف االشرف احلديثة سنة " التهذيب ) " ٣(
 .أي يتدفق البول وخيرج بقوة) ٤(
 .شكل نصف نصيب الذكر، ونصف نصيب االنثىأي مرياث اخلنثى امل) ٥(
 .أي إذا مل يكن مع أحدمها مرجح من بينة أو ميني، فيصطلحان على نصف املتنازع فيه) ٦(
 .النه ال ترجيح لذكوريته على انوثيته، وال النوثيته على ذكوريته. أي يف �ب اخلنثي املشكل) ٧(
 .أي العقالء يقبحون الرتجيح بال مرجح. ة العقالئية، ال العقليةالقبح، وهي االستحال: املراد �الستحالة هنا) ٨(
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وعلـى تقـدير االنوثيـة مـن  )٢(علـى تقـدير ذكوريتـه مـن اثنـني )١(الن الفريضة). فله مع الذكر مخسة من إثين عشر(
ة مطــردة يف قاعـد )٦(وهـو -يف اثنـني  )٥(متباينـان فيضـرب احـديهما يف االخـرى، مث يضـرب املرتفـع )٤(ومهـا )٣(ثالثـة

، )٩(اثنــا عشــر، لــه منهــا علــى تقــدير الذكوريــة ســتة )٨(وذلــك )٧(مســألة اخلنــاثي، لالفتقــار إىل تنصــيف كــل نصــيب
 وعلى تقدير االنوثية

___________________________________ 
ف النتيجتــني) ١( ع وجــود اخلنثــى تفــرض �رة ذكوريــة وأخــرى انوثيــة مث يؤخــذ بنصــ ف نصــيب . ولــيعلم أن املســألة مــ فيحصــل للخنثــى نصــ

 .الذكر ونصف نصيب االنثى
 .فاملال بينهما نصفان، الن الفريضة من اثنني. اي اذا فرضنا اخلنثى ذكرا فهو مع الذكر اآلخر ذكران) ٢(
 .فالفريضة تكون من ثالثة. وللذكر الذي معه سهمان. ال� اذا فرضنا اخلنثى انثى فله سهم) ٣(
 .اي االثنان مع الثالثة) ٤(
: وحاصـل املسـألة هكـذا. وهذا الضرب امنا هو الجل مراعاة مسـألة اخلنـاثى). ١٢=  ٢يف  ٦:(اي حاصل ضرب الستة يف االثنني) ٥(

 .١٢=  ٢يف  ٣يف  ٢" الفريضة ": " مسألة اخلناثى " يف " مسألة االنوثية " يف " مسألة الذكورية " 
 .مطردة يف مسألة اخلناثىاي ضرب احلاصل يف اثنني دائما امنا هو قاعدة ) ٦(
 .مقدمية لذلك"  ٢" فالضرب يف . النه تقع احلاجة يف �اية االمر إىل تنصيف كل نصيب) ٧(
 .اشارة إىل ضرب املرتفع يف اثنني) ٨(
 ". ٦: " لكل: بينهما �لسوية"  ١٢" اي للخنثى من الفريضة ستة، لفرض كونه ذكرا ومعه ذكر آخر فاملال ) ٩(

    



١٩٦ 

 .والباقي للذكر )٢(مخسة: فله نصفهما )١(اربعة
، وعلــى تقــدير االنوثيــة )٦(علــى تقــدير الذكوريــة مثانيــة )٥(، اال أن لــه)٤(بتقريــب مــا ســبق )٣()ومــع االنثــى ســبعة(
 .)٨(ونصفهما سبعة )٧(ستة

___________________________________ 
 .نصف نصيب الذكر وهي اربعة يف املثال. اخلنثى حينئذونصيب . فنصيب الذكر مثانية. ال�ا انثى فرضا ومعها ذكر) ١(
+  ٦:(يعىن جيمع بني الستة اليت كانت نصيبها على تقدير الذكورية واالربعة اليت كانت نصيبها علـى تقـدير االنوثيـة فـا�موع عشـرة) ٢(
ــيم  ١٠:(فللخنثـــى نصـــفها وهـــي مخســـة) ١٠=  ٤ ــر، وهـــ). ٥=  ٢تقسـ ين عشـ و نصـــف نصـــيب الــــذكر فيعطـــى للخنثـــى مخســـة مـــن اثـــ

ت نصــيب الــذكر ثالثــة. واالنثــى يت كانــ ذين النصــيبني. اذ نصــف الســتة الــ ىن اثنــان فيجمــع بــني هــ ت نصــيب االثــ يت كانــ . نصــف االربعــة الــ
 .يعطى للذكر الذي مع اخلنثى" سبعة : " والباقي وهي

 .أي وللخنثي ا�تمع مع االنثى سبعة من اثين عشر) ٣(
يف  ٦" مسـألة اخلنـاثي : ٢مث احلاصـل يف  ٦= مسـألة االنوثيـة ":  ٣" مسـألة الذكوريـة يف ":  ٢" مـن ضـرب وهي القاعدة املطردة ) ٤(
١٢=  ٢ ." 
 .أي للخنثى مع فرض ذكوريته) ٥(
 .اولالنثى اليت معه أربعة منه. فيكون له على هذا التقدير مثانية من اثين عشر. النه قد فرض ذكرا فله ضعف ما لالنثى اليت معها) ٦(
 .كل واحدة ستة من اثين عشر: النه قد فرض انثى، فاملال بينه وبني االنثى اليت معه نصفان) ٧(
"  ١٤=  ٦+  ٨: " الن جمموع الثمانية اليت كانت للخنثى على تقدير ذكوريته والستة اليت كانت له على تقدير انوثيته اربعة عشر) ٨(

 ". ٧=  ٢تقسيم  ١٤: " فله نصف ذلك سبعة

    



١٩٧ 

، وعلـى تقـدير )٢(، الن الفريضة على تقدير االنوثية من اربعة)ثالثة عشر من اربعني سهما( )١(معا) عهماوم(
فلــه . )٦(اربعــون )٥(، ومضــروب املرتفــع يف اثنــني)٤(، ومضــروب احــديهما يف االخــرى عشــرون)٣(الذكوريــة مــن مخســة

 .)٨("عشرة " ، وعلى تقديره أثين )٧("ستة عشر " على تقدير فرضه ذكرا 
___________________________________ 

 .أي لو كان اخلنثى مع ذكر وانثى ليكونوا ثالثة أوالد مجعا) ١(
 .فهذه أربعة أسهم. الن للخنثى املفروض انثى سهما، ولالنثى احلقيقة ايضا سهما، وللذكر سهمني) ٢(
 .فهذه مخسة أسهم. النثى احلقيقية سهماول. وللذكر احلقيقى ايضا سهمني. الن للخنثى املفروض ذكرا سهمني) ٣(
 .٢٠=  ٥يف  ٤: يصبح عشرين" اربعة " يف مسألة االنوثية وهي " مخسة " مضروب مسألة الذكورية وهي ) ٤(
 .الذي هو قانون مسألة اخلناثي) ٥(
 .٤٠=  ٢يف  ٢٠) ٦(
فللـذكر احلقيقـى . كـل سـهم مثانيـة. مخسـة اسـهم اي فللخنثى على فرض كونه ذكرا ستة عشر من اربعني، الن االربعني يقسـم علـى) ٧(

 .٤٠=  ٨+  ١٦+  ١٦: وا�موع اربعون. ٨: ولالنثى مثانية. ١٦: ، وللخنثى املفروض ذكرا ايضا سهمان١٦: سهمان
سـهم كــل ، الن االربعـني يقسـم إىل اربعـة ا١٠: اي وعلـى تقـدير انوثيـة اخلنثـى يف صـورة اجتمـاع الـذكر واالنثـى معـه يكـون لـه عشـرة) ٨(

 .عشرة: عشرة، ولالنثى احلقيقية سهم واحد ايضا: عشرون، وللخنثى الذي فرض انثى سهم واحد: فللذكر سهمان. ١٠: سهم عشرة

    



١٩٨ 

 .بني الذكر واالنثى اثال� )٢(والباقي. ثالثة عشر )١(ونصفهما
و�رة ذكوريــة وتعطــي كــل (انثــى  )٣(اي تفرضــه) أنــك تعمــل املســألة �رة انوثيــة(يف مســألة اخلنثــى ) والضــابط(
 مضافا إىل ضرب املرتفع يف اثنني )٥()نصف ما اجتمع له يف املسألتني(وممن اجتمع معه  )٤(منه) وارث

___________________________________ 
ــى تقـــدير ذكوريتـــه) ١( يت كانـــت ســـهم اخلنثـــى علـ ت ســـهمه علـــى تقـــدير. اي ونصـــف الســـتة عشـــر الـــ ــ . انوثيتـــه ونصـــف العشـــرة الـــيت كانـ

 .٢/  ١٦+  ١٠=  ١٣: فمجموع النصفني
 .١٨=  ٢يف  ٢٧/  ٣= وللذكر ثلثاها . ٩=  ٢٧/  ٣= منها لالنثى احلقيقية ثلثها . وهي سبعة وعشرون) ٢(
 .أي اخلنثى) ٣(
 .والضمري عايد إىل اخلنثى. بيان لكل وارث" من ) " ٤(
وكان . ة على فرض انوثية اخلنثى عشرة، وللذكر عشرون، وللخنثى أيضا عشرةففي مفروض املثال االخري حيث كان لالنثى احلقيقي) ٥(

+  ٨= فمجمـوع مـا لالنثـى يف املسـألتني . لالنثى احلقيقية على فرض ذكورية اخلنثى مثانية، وللذكر ستة عشـر وللخنثـى أيضـا سـتة عشـر
=  ٣٦/  ٢= ونصـفها . ٣٦=  ٢٠+  ١٦=  وجممـوع مـا للـذكر يف املسـألتني. وهـي حصـتها. ٩=  ١٨/  ٢= ونصفها . ١٨=  ١٠
 .وهي حصته. ١٣+  ٢٦/  ٢= ونصفها . ٢٦=  ١٦+  ١٠= وجمموع ما للخنثى يف املسألتني . وهي حصته. ١٨

    



١٩٩ 

، وعلــى تقــدير )١(فعلــى هــذا لــو كــان مــع اخلنثــى احــد االبــوين فالفريضــة علــى تقــدير الذكوريــة ســتة. كمــا قــرر�ه
 )٣(متوافقان �لنصفومها . )٢(االنوثية اربعة

___________________________________ 
 .الن اخلنثى املفروض ذكرا ال فريضة له حينئذ، بل لالب السدس، فالفريضة من ستة، لالب سهم، والباقي للولد) ١(
واهلمـــان . لـــالب ثالثـــة أســـهم للبنـــت وســـهم. الن للخنثـــى املفروضـــة أنثـــى نصـــف املـــال، ولـــالب الســـدس فالفريضـــة مـــن ســـتة ابتـــداء) ٢(

يف  ٤= أصـل الفريضـة حتصـل أربعـة وعشـرون : فتضـرب االربعـة يف السـتة. الباقيان جيب ردمها إىل البنت واالب، حسب السـهام االربعـة
ـــت نصـــفها �لفـــرض . ٢٤=  ٦ ــة جيـــب ردهــــا  ٤=  ٢٤/  ٦= ، ولــــالب سدســـها �لفـــرض ١٢=  ٢٤/  ٢= فللبن والبـــاقي وهــــي مثانيـ

. أي ثالثة أر�ع أصل املال. ١٨=  ٦+  ١٢فمجموع ما حصل للبنت . إىل االب ٢= وربعها . إىل البنت ٦=  ثالثة ار�عها. اليهما
ت. إذن انقســم أصــل املــال بــني البنــت واالب أر�عــا. أي ربــع أصــل املــال. ٦=  ٢+  ٤وجممــوع مــا حصــل لــالب  وواحــدة . ثالثــة للبنــ
 .اخلنثى أربعة فاملسألة على تقدير انوثية: لالب ولذلك قال الشارح

فيجب ضرب احدى املسألتني يف االخرى مث احلاصـل . وعلى تقدير االنوثية أربعة. ملا كانت املسألة على تقدير ذكورية اخلنثى ستة) ٣(
ث . يف اثنني كما سبق، ولذلك جيب مالحظة النسبة العددية بني عددي املسألتني والنسبة هنـا هـي التوافـق �لنصـف، أي إن العـدد الثالـ

" فنضـرب نصـف . إذن جيب ضرب نصف أحـد العـددين يف نفـس اآلخـر. وهو خمرج النصف. الذي يعد االربعة والستة هو العدد إثنان
 .١٢" =  ٤" يف "  ٣: " وهو"  ٦

    



٢٠٠ 

فالحــد االبـــوين مخســة، وللخنثــى تســـع . يبلــغ اربعـــة وعشــرين )٣(يف اثنــني )٢(يف اربعــة مث ا�تمـــع )١(فتضــرب ثالثــة
فتضـرب  )٨(ومهـا متباينـان. )٧(، وفريضـة االنوثيـة مخسـة)٦(االبوان ففريضـة الذكوريـة سـتة )٥(جتمع معهولو ا. )٤(عشر

 ،)٩(احديهما يف االخرى
___________________________________ 

 .نصف الستة) ١(
 .١٢=  ٤يف  ٣= وهي اثنا عشر ) ٢(
 .٢٤=  ٢يف  ١٢= قاعدة مسألة اخلناثي ) ٣(
واذا فرضــناها انثــى فلهــا مثانيــة . ســدس املــال: وذلــك ال� إذا فرضــنا اخلنثــى ذكــرا فلــه عشــرون ولــالب أربعــة. ســألةهــذه هــي نتيجــة امل) ٤(

/  ٢= " فنصـفها مخسـة "  ١٠=  ٦+  ٤= " فمجمـوع مـا لـالب يف الفرضـني عشـرة . ربـع املـال: ثالثة أر�ع املال ولالب سـتة: عشر
 ". ١٩=  ٣٨/  ٢= " فنصفها تسعة عشر ".  ٣٨=  ١٨+  ٢٠= " انية وثالثون وجمموع ما للخنثى يف الفرضني مث".  ٥=  ١٠

 .أى مع اخلنثى) ٥(
ب فريضـة االبــوين . لالبـوين أمــا الولــد الـذكر فــال فريضــة لـه حينئــذ) ٦( ب توزيـع املــال حســ فالفريضــة . لكــل واحـد منهمــا الســدس= فيجــ

 .للولدوالباقي وهي أربعة . وسهم لالم. سهم لالب. اذن من ستة
والبـاقي سـدس واحـد جيـب رده علـيهم . فهـذه مخسـة أسـداس. الن للبنت الواحدة النصف وهي ثالثـة أسـداس، ولالبـوين السدسـان) ٧(

 .فاملسألة من مخسة. فالنتيجة أن يكون للبنت ثالثة أمخاس املال، ولالبوين مخساه. أمخاسا
 .مسألة االنوثية: مسألة الذكورية، واخلمسة: أى الستة) ٨(
 ". ٣٠=  ٥يف  ٦= " ومضروب الستة يف اخلمسة تساوي ثالثني ) ٩(

    



٢٠١ 

ولـو اجتمـع مـع خنثـى . )٣(، وللخنثـى مثانيـة وثالثـون)٢(فلالبوين اثنان وعشرون. يبلغ ستني )١(مث املرتفع يف االثنني
 ":مخسة " ضربت  )٤(وانثى احد االبوين

___________________________________ 
 .دة اخلناثيمراعاة لقاع) ١(
وهلما على ".  ٢٠=  ٢يف  ٦٠/  ٦" = " عشرين " الن هلما على تقدير ذكورية اخلنثى سدسي املال، وذلك من الستني يساوي ) ٢(

وجمموع ما حصل هلمـا يف ".  ٢٤=  ٢يف  ٦٠/  ٥" = " أربعة وعشرين " تقدير انوثية اخلنثى مخسا املال، وذلك سن الستني يساوي 
 ". ٢٢=  ٤٤/  ٢= " فنصفها اثنان وعشرون "  ٤٤=  ٢٤+  ٢٠= " ي أربعة وأربعني املسألتني يساو 

ثالثـون �لفريضـة، وسـتة . ثالثـة أمخـاس املـال= ولـه علـى تقـدير انوثيتـه سـتة وثالثـون . الن له على تقدير ذكوريته أربعني من الستني) ٣(
/  ٢= " فنصـفها مثانيـة وثالثـون "  ٧٦=  ٣٦+  ٤٠= " بعني وجممـوع مـا حصـل لـه يف املسـألتني يسـاوي سـتة وسـ. كما سلف. �لرد
 .وا�موع ستون".  ٢٢" ، ولالبوين " ٣٨" إذن يكون للخنثى ".  ٣٨=  ٧٦

ت املســألة مــن مخســة، النــه قــد اجتمــع انثيــان وهلمــا الثلثــان . أي اجتمــع خنثــى وانثــى وأب مــثال) ٤( فــاذا فرضــنا اخلنثــى انثــى أيضــا، كانــ
ت ســهام البنــات أربعــة أســداس . البــوين الســدس�لفــرض، والحــد ا ث كانــ ب الســهام أمخاســا، وحيــ والبــاقي ســدس واحــد يــرد علــيهم حســ

. ١/  ٥، ولـالب ٤/  ٥وإذا كان الباقي يرد عليهم على ذلك أيضا، كان املال قد انقسم إىل مخسـة للبنـات . وسهم االب سدس واحد
ومبـا انـه . ومخسـة أسـهم لـالوالد. سـهم واحـد لـالب: فرضناه ذكرا فالفريضة ابتـداء سـتةوإذا " خسمة " فاملسألة على تقدير انوثية اخلنثى 

 ٦" يف أصل الفريضة "  ٣" فيجب ضرب . واخلمسة ال تقبل القسمة إىل ثالثة. جيب تقسيم ذلك إىل ثالثة لريث الذكر ضعف االنثى
ت، وثلثاهــــا  ٤=  ١٥/  ٣ثلثهــــا ".  ١٥" والبــــاقي . لــــالب"  ٣=  ١٨/  ٦" سدســــها "  ١٨" حتصــــل "  ـــ  ١٠=  ٢يف  ١٥/  ٣للبنـ

 ".مثانية عشر " فاملسألة على تقدير ذكورية اخلنثى . للذكر

    



٢٠٢ 

" تبلـغ  )٣(يف االثنـني )٢(مث تضـر�ا" تسـعني " تبلـغ  )١(مسألة الذكورية لتباينهما": مثانية عشر " مسألة االنوثية يف 
، )٥(وثالثـــون، الن لـــه ســـتة وثالثـــني �رة، وثالثـــني اخـــرى فلـــه نصـــفهما، الحـــد االبـــوين ثالثـــة )٤("مائـــة ومثـــانني 

 ،)٦(ولالنثى احد وستون
___________________________________ 

يف  ٥= " وجيـب ضـرب أحـديهما يف االخـرى . الن اخلمسة ليست داخلة يف مثانية عشر، وال مها تتوافقان يف �لث فهما متبائنتان) ١(
٩٠=  ١٨ ." 

 .التسعنيأي ) ٢(
 .قاعدة اخلناثي) ٣(
 .١٨٠=  ٢يف  ٩٠) ٤(
، ولـالب ١٤٤يساوي "  ١٨٠" وكانت لالوالد أربعة أمخاس وهي من . وذلك ال� إذا فرضنا اخلنثى انثى كانت املسألة من مخسة) ٥(

. ٣٠يسـاوي  ١٨٠مـن ولو فرضنا اخلنثى ذكرا كانت املسألة من مثانيـة عشـر، وكـان لـالب سدسـها وهـو . ٣٦مخس واحد وهو يساوي 
الن هلــا علــى تقـــدير انوثيــة اخلنثــى مخســي املـــال ) ٦"( ٣٣=  ٢/  ٣٠+  ٣٦= "  ٣٣ونصــف جممــوع مــا لــالب يف املســـألتني يســاوى 

" يسـاوى  ١٨٠وهلا على تقدير ذكورية اخلنثى مخسة من مثانية عشر وذلك مـن . ٧٢= "  ٢يف  ١٨٠/  ٥" يساوى  ١٨٠وذلك من 
 ". ٦١" ، ونصفها ١٢٢وجمموع ماهلا يف املسألتني يساوى  ٥٠= "  ٥يف  ١٨٠/  ١٨

    



٢٠٣ 

، الن املـردود علـى تقـدير انوثيتهـا سـتة )٢(فقد سقط من سهام احد االبوين نصـف الـرد. )١(وللخنثى ستة ومثانون
 احد الزوجني ضربت خمرج )٤(ولو اجتمع معه يف احد الفروض. على تقدير الذكورية )٣(وهي فاضلة

___________________________________ 
ولـه علـى تقـدير ذكوريتـه عشـرة مـن "  ٢يف  ١٨٠/  ٥= "  ٧٢يسـاوي  ١٨٠الن له علـى تقـدير انوثيتـه مخسـي املـال، وذلـك مـن ) ١(

 ١٠٠=  ٨٦فنصـفه  ١٧٢وجمموع ماله يف املسألتني يسـاوي ".  ١٠يف  ١٨٠/  ١٨= "  ١٠٠يساوي  ١٨٠وذلك من . مثانية عشر
 +٢/  ٧٢. 
املقدار الذي كان يرد على أحد االبـوين فـوق سدسـه إذا كـان اخلنثـى انثـى حقيقـة، فـذلك املقـدار ينصـف يف صـورة كونـه خنثـى أي ) ٢(

وأمـا علـى تقـدير ذكوريتـه . ففي املثال االخري لو فرض اخلنثى انثى كان يرد على االب ستة ز�دة على سهمه الذي كان ثالثـني. مشكال
ــى ذلــك التقــديرفال. فلــالب ثالثــون بــال ز�دة ف بعــد مجــع املســألتني وتنصــيفهما. ســتة ســاقطة عل اي صــار مبقــدار . مث مقــدار الــرد ينصــ

 ٣٠=  ٣٣أمـا بعـد كـون الولـد مشـتبها فلـالب . ٣٦ولـه علـى تقـدير كونـه انثـى . ٣٠فلالب على تقدير كـون الولـد املشـتبه ذكـرا . ثالثة
 .�لرد ٣و . �لفريضة

 .رد عليه على تقدير كون الولد املشتبه ذكرااي ساقطة يرثها االب وال ت) ٣(
 .٢٠١و  ٢٠٠و  ١٩٩يف ص  الثالثة املتقدمة من الشارح ) ٤(

    



٢٠٤ 

تقســمه علــى  )٦(انــك هنــا )٥(إال )٤(وقســمت البــاقي كمــا ســلف )٣(مث اخــذت منهــا نصــيبه )٢(يف الفريضــة )١(نصــيبه
 يئا اخذ قدرهبدون احد الزوجني من الفريضة ش )٨(ومن استحق. )٧(ثالثة

___________________________________ 
 .اي نصيب أحد الزوجني) ١(
 .ها إىل أحد الفروض املذكورة أية كانت بعد انتهاء) ٢(
= خمـرج نصـيبه يف الفريضـة "  ٤" فـو فـرض وجـود الـزوج ايضـا فلـه الربـع فنضـرب "  ١٨٠" مثال يف الفـرض االخـري كانـت الفريضـة ) ٣(

ـــك "  ٧٢٠= "  ٤يف  ١٨٠ ــع ذلــ زوج ربـــ ــ ـــاقي . ١٨٠= "  ٧٢٠/  ٤" فللـــ ـــى واخلنثـــــى  ٥٤٠" =  ١٨٠ ٧٢٠" والبــ يقســـــم بـــــني االنثــ
فيكـون  ١٨٠اي يقسـم اوال علـى ثالثـة فريجـع إىل . واالب حسب سهامهم، اال أنه تسـهيال يف التقسـيم ينـزل هـذا املبلـغ ثـالث درجـات

 .التقسيم على االنثى واخلنثى واالب كما سبق بال فرق
 .٢٠١ص  ٤يف الفروض اليت اشر� اليها برقم  )٤(
 .تسهيال يف أمر التقسيم) ٥(
 .اي يف فرض وجود الزوج وبعد إخراج نصيبه) ٦(
فـاذا نزلتـه ثـالث درجـات اي قسـمته . الن املبلغ ارتفـع بسـبب الـزوج اربـع درجـات فبعـد اخـراج نصـيبه وهـو الربـع، يبقـى ثالثـة ار�ع) ٧(

 .لغ إىل مقداره االولعلى ثالثة فقد أرجعت املب
زوج ثـالث درجــات) ٨( . علــى وضــعه ٥٤٠يعـين أنــك يف املثـال املــذكور تبقـي . هـذا علــى تقـدير عــدم تنـزل البــاقي بعـد اخــراج نصـيب الــ

ن  فبمـا أن ســهم  ١٨٠بـال حاجـة إىل تنزلـه إىل  ٥٤٠فـاذا اردت اخـراج نصـيب االنثـي، واخلنثــى، واالب ضـربت كـال يف ثالثـة وخترجـه مــ
، وسـهم ٢٥٨يبلـغ  ٣تضـربه يف  ٨٦وسـهم اخلنثـى كـان  ٥٤٠وهذا سـهمها مـن . ١٨٣يبلغ  ٣فتضربه يف  ٦١بدون الزوج كان االنثى 

 .٩٩يبلغ  ٣تضربه يف  ٣٣االب كان 
يف الفريضــة، فتخــرج "  ٨او  ٤: " واخلالصــة أنــه يف صــورة إجتمــاع أحــد الــزوجني مــع مســألة اخلنثــى تضــرب خمــرج نصــيب أحــد الــزوجني

إما أن تقسم البـاقي علـى ثالثـة علـى تقـدير كونـه زوجـا أو سـبعة علـى تقـدير كو�ـا زوجـة فريجـع : بعد ذلك انت خمري بني أمريننصيبه، و 
 .والنتيجة على التقديرين واحدة. املبلغ إىل مقداره االول أو تضرب نصيب كل واحد من هؤالء يف ثالثة، أو سبعة

    



٢٠٥ 

 .وعلى هذا قس ما يرد عليك من الفروض. إن كان زوجة )٢(إن كان زوجا، وسبع مرات )١(ثالث مرات
الذكر وال االنثى، إما �ن خترج الفضلة من دبره، او يفقد الـدبر ويكـون لـه ثقبـة ) من ليس له فرج -الثانية (

ــأ مــا �كلــه، أو �ن يكــون لــه حلمــة  بــني املخــرجني خيــرج منــه الفضــلتان، او البــول مــع وجــود الــدبر، أو �ن يتقي
 .على االشهر) يورث �لقرعة(خيرج منها الفضلتان كما نقل ذلك كله  )٣(رابية

ــن يســار. وعليــه شــواهد مــن االخبــار ب علــى ســهم : " عــن الصــادق  )٤(منهــا صــحيحة الفضــيل ب ــ يكت
ت : " عبــدهللا، وعلــى ســهم امــة هللا وجيعــل يف ســهام مبهمــة ويقــول مــا رواه الفضــيل ت هللا ال إلــه إال انــ اللهــم انــ

ت حتكــم بــني عبــادك فيمــا كــانوا فيــه خيتلفــون بــني لنــا امــر هــذا املولــود كيــف يــورث مــا  ــب والشــهادة انــ عــامل الغي
 السهام )٥(مث جييل" فرضت له يف الكتاب 

___________________________________ 
 .أي يضرب يف ثالثة فريتفع ثالث درجات على ما كان له بدون وجود الزوج) ١(
 .سبعة أي يضرب يف) ٢(
 .وهي حلمه زائدة تظهر يف البدن شبه الغدة. أي مرتفعة) ٣(
 .٢احلديث  ٤البا�  ٥٨٠ص  ١٧الوسائل اجلزء ) ٤(
 .أي خيلط السهام بعضها مع بعض) ٥(

    



٢٠٦ 

. ممـا فيـه القرعـة )٣(، وكذا نظـائره)٢(والظاهر أن الدعاء مستحب، خللو �قي االخبار منه. )١(ويورث على ما خترج
 )٦(بولــه عنــد خروجــه عــن مبالــه )٥(اذا مل يكــن لــه إال ثقــب خيــرج منــه البــول فنحــى: عبــدهللا بــن بكــري )٤(ويف مرســلة

مـع شـهرته اصـح سـندا  )٧(وعمـل �ـا ابـن اجلنيـد واالول" فهو ذكر، وإن كان ال ينحي بوله عن مبالـه فهـو انثـى 
 .وأوضحه

، ســواء  )واحــد(د االزار عنــد اخلصــر معقــ: بفــتح احلــاء فســكون القــاف) ومــن لــه رأســان وبــد�ن علــى حقــو(
. كـــان مـــا حتـــت احلقـــو ذكـــرا ام غـــريه، الن الكـــالم هنـــا يف احتـــاد مـــا فـــوق احلقـــو وتعـــدده، ليرتتـــب عليـــه االرث

ينتبـه اآلخـر ) وإال. نبـه احـدمها فانتبـه اآلخـر فواحـد(كـا� �ئمـني و ) يورث حبسـب االنتبـاه فـاذا(ان، : وحكمه
 )٨(الصالة والسالم كما قضى به علي عليه) فاثنان(

___________________________________ 
 .فهو انثى" أمة هللا " فهو ذكر وإن خرج اسم " عبدهللا " ان خرج اسم ) ١(
 .٥٨١ ٥٨٠ ٥٧٩ص  ١٧راجع الوسائل ج . أي خللو بقية االخبار عن قيد الدعاء املزبور) ٢(
 .شكل فكل مورد وردت فيه القرعة فان الدعاء مستحب فيهأي وكذا نظائر موضوع حبثنا وهي مسألة اخلنثى امل) ٣(
 .٥احلديث  ٥٨١املصدر السابق ص ) ٤(
 .أي طرحه بعيدا عن جملسه) ٥(
 .أي احملل الذي يعقد فيه ليبول) ٦(
 .وهو التوريث �لقرعة) ٧(
 .١احلديث . ٥٨٢نفس املصدر ص ) ٨(

    



٢٠٧ 

ــى التقــديرين بكو�مــا انثــى واحــدة، او انثيــني، او ذكــرا واحــدا، او  يــر�ن ارث ذي الفــرج املوجــود فــيحكم )١(وعل
الشـــهادة،  )٣(ومثلـــه. هـــذا مـــن جهـــة االرث. )٢(ولـــو مل يكـــن لـــه فـــرج، او كـــا� معـــا حكـــم هلمـــا مبـــا ســـبق. ذكـــرين

كلهـا ومسـحها   )٧(غسـل أعضـائه )٦(، فيجـب عليـه)٥(اما يف جهة العبادة فاثنـان مطلقـا. ، لو كان اخا)٤(واحلجب
، ولـو مل يتوضـأ احـدمها ففـي صـحة )٨(فيغسـل كـل منهمـا وجهـه ويديـه وميسـح رأسـه وميسـحان معـا علـى الـرجلني

 .صالة اآلخر نظر
___________________________________ 

 .وعدم االنتباه. انتباه اآلخر: ومها) ١(
خيص الذكوريــة واالنوثيــة �لوســائل املتقدمــة مــن كيفيــة ) ٢( غــري أنــه لــو ظهــر ذكــرا فهــو يــرث . البــول شــروعا وانقطاعــا وغــري ذلــكمــن تشــ

 .ارث ذكرين، وإن ظهرت انثى فرتث سهم انثيني، وان بقي مشكال فريث ارث خنثيني مشكلني
 .الشهادة، فان كان من له رأسان وبد�ن على حقو واحد اثنني فهما شاهدان إذا شهدا وإال فهو شاهد واحد،: أي ومثل االرث) ٣(
ت عمـا زاد علـى السـدس. احلجب: أي ومثل االرث) ٤( وأمـا . فان كـان مـن لـه رأسـان وبـد�ن علـى حقـو واحـد اثنـني فيحجبـان أم امليـ

 .إذا كان واحدا فال حيجب إذا كان وحده
 .سواء حكمنا بكو�ما اثنني يف �ب االرث والشهادة واحلجب أم ال) ٥(
 .والبدننيأي على هذا املولود ذي الرأسني ) ٦(
 .أي وجهيه وأيديه االربعة) ٧(
 .الشرتاك الرجلني بينهما) ٨(

    



٢٠٨ 

إىل أن يتطهــر اآلخــر، ولــو امكــن اآلخــر  )٢(الشــك يف ارتفــاع حدثــه، الحتمــال الوحــدة فيستصــحب املــانع )١(مــن
كـذا القـول لـو و . )٤(املقتضي لعدم االجزاء )٣(من الشك املذكور: اجبار املمتنع، او تويل طهارته ففي االجزاء نظر

. وكــذا القــول يف الغســل والتــيمم، والصــوم )٦(واالقــوى ان لكــل واحــد حكــم نفســه يف ذلــك. )٥(امتنــع مــن الصــالة
اما من جهة العقد ففي توقف صحته علـى رضـامها معـا  )٧(اما يف النكاح فهما واحد من حيث الذكورة واالنوثة

، ولو اكتفينا برضا الواحد ففي صحة نكاح اآلخر لو كان فلو مل يرضيا معا مل يقع النكاح )٨(ويقوى توقفه. نظر
ولــو جــىن . وأمــا العقــود كــالبيع فهمــا اثنــان مــع احتمــال االحتــاد. وكــذا يقــع االشــكال يف الطــالق )٩(انثــى اشــكال

 احدمها مل يقتص منه وإن كان عمدا، ملا يتضمن من ايالم
___________________________________ 

 .الة اآلخردليل لبطالن ص) ١(
 .أي احلدث املانع من جواز الدخول يف الصالة) ٢(
أن الوضوء يعترب فيه االختيـار واملباشـرة، ومهـا متنافيـان مـع االجبـار، أو تـويل الغـري : وموجب الشك هنا. أي الشك يف ارتفاع حدثه) ٣(

 .مع امكانه منه
 .بسبب استصحاب بقاء احلدث السابق) ٤(
 يتوىل صالته بنفسه؟فهل جيربه عليها، أو ) ٥(
 .سواء تطهر اآلخر وصال أم ال. فعلى كل منهما طهارته وصالته) ٦(
 .فهو إما زوج واحد، أو زوجة واحدة) ٧(
 .أي نوقف العقد على رضامها معا) ٨(
أن يـنكح االخـرى  فهل جيوز للـزوج. يعين لو كان ذو الرأسني والبدنني انثى فتزوج �ا رجل فرضي �لعقد أحد الرأسني، دون اآلخر) ٩(

 ؟..الىت مل ترض
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 )١(وتظهـر الفائـدة. وهل حيتسبان بواحد، او �ثنني نظر. نعم لو اشرتكا يف اجلناية اقتص منهما. اآلخر او اتالفه
ومل حيـبس ومل يضـرب، الدائـه إىل . ولو ارتد احدمها مل يقتـل. )٢(يف توقف قتلهما على رد ما فضل عن دية واحد

نظـــر، وتبـــني  )٤(ويف املشـــرتك. كـــم بنجاســـة العضـــو املخـــتص �ملرتـــد، دون املخـــتص بغـــريهنعـــم حي )٣(ضـــرر اآلخـــر
وللتوقــف فيهــا . )٦(وهــذه الفــروض لــيس فيهــا شــئ حمــرر. ولــو ارتــدا معــا لزمهمــا حكمــه )٥(الزوجــة �رتــداده مطلقــا

 .جمال وإن كان الفرض �درا
 )ركاو حت(مستقر احلياة ) احلمل يورث اذا انفصل حيا -الثالثة (

___________________________________ 
 .أو اثنني. أي فائدة القول بكو�ما واحدا) ١(
فيجــوز لورثــة املقتــول ان يقتلــوا كــال القــاتلني، ولكــن . يشــري بــذلك إىل قــانون القصــاص يف فــرض كــون القاتــل اثنــني، واملقتــول واحــدا) ٢(

ب علـــيهم أن يـــردوا علـــى ورثـــة كـــل واحـــد منهمـــا نصـــف ديتـــه ــ ن فيـــه إذا قلنـــا �ن ذا الرأســـني نفـــران فعنـــد . جيـ ــ ت ذلـــك ففيمـــا حنـ ــ إذا عرفـ
وأمـا إذا قلنـا �نـه نفـر . االقتصاص منه �لقتل جيب رد ما فضل عن دية واحد إىل ورثته أي يقتل قصاصا ويدفع إىل ورثته دية نفـر واحـد

 .واحد فال جيب ذلك
 .وال تزر وازرة وزر أخرى) ٣(
 .وهو احلقو فما نزل) ٤(
 .سواء قلنا ��ما واحد أم إثنان، وسواء إرتدا معا أم أحدمها) ٥(
 .أي يف كلمات االصحاب) ٦(
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، وال يشـرتط )٢(، وكـذا لـو خـرج بعضـه ميتـا)١(، وال اعتبار �لتقلص الطبيعـي)حركة االحياء مث مات(بعد خروجه 
مـن اشـرتاط مسـاع صـوته  )٥(وما روي. اة، بل تكفي احلركة الدالة على احلي)٤(، النه قد يكون اخرس)٣(االستهالل

اكثرهـا نصـيبا  )٧(، عشـرة)٦(واعلم ان االحتماالت املمكنة عادة �ن يفـرض مـاال يزيـد عـن اثنـني. محل على التقية
 وقد تقدم الكالم. )٩(نصيبه من الرتكه اعطي منها على ذلك التقدير )٨(فرضه ذكرين، فاذا طلب الولد الوارث

___________________________________ 
 .وهو االنكماش احلاصل يف اجلسم) ١(
 .فال يصدق عليه انه انفصل حيا، الن املراد انفصاله حيا كامال) ٢(
 .وهو أول صوت خيرج من الطفل عند والدته) ٣(
 .بناء على أن االخرس ال يصوت مطلقا حىت صوت البكاء) ٤(
 .٢ ١احلديث  ٥٨٦ص  ١٧راجع الوسائل اجلزء ) ٥(
ت عشـــرة) ٦( غ االحتمالـــ أمـــا لـــو فرضـــنا احلمـــل ثالثـــة، أو أزيـــد فـــان . أي يفـــرض كـــون احلمـــل إمـــا واحـــدا، أو اثنـــني ال أزيـــد، ولـــذلك تبلـــ

 .االحتماالت تبلغ ما ال حصر هلا
. ذكـر وخنثـى ٨. ذكـر وانثـى ٧. خنثيـان ٦. انثيـان ٥. ذكـران ٤. خنثـى واحـد ٣. انثـى واحـدة ٢. ذكر واحد ١: وذلك كما يلي) ٧(
 .ميت ١٠. انثى وخنثى ٩
 .أي الولد املوجود الذي ليس له موانع االرث) ٨(
 .أي يعزل سهم ذكرين ويعطى املوجود حسب ذلك) ٩(
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 .)١(يف �قي احكامه
ن (وهـو الولــد مــا دام يف الـبطن، فــاذا جــىن عليـه جــان فأســقطه، فديتـه ) ديــة اجلنــني -الرابعـة ( يرثهــا ابــواه ومــ

) �الب �لنســب(مــن يتقــرب ) او(ا لــو مــا� معــه او مــات ابــوه قبلــه وامــه معــه مــع عــدمهما كمــ) يتقــرب �مــا
كمعتــــق االب، ويفهــــم مــــن ختصــــيص االرث �ملتقــــرب �الب عــــدم ارث املتقــــرب �الم ) والســــبب(كــــاالخوة 
 .)٤(، وتوقف املصنف يف احلكم)٣(وقد تقدم اخلالف فيه. )٢(مطلقا
ث كــان اللعــان لنفيــه دون اب) ولــد املالعنــة ترثــه امــه -اخلامســة ( كــذا يرثــه ) و(يــه، النتفائــه عنــه �للعــان حيــ

مـــن ان االب ال يرثـــه، او يف �ب اللعـــان مـــن انتفائـــه عنـــه  )٥(يف موانـــع االرث) ولـــده وزوجتـــه علـــى مـــا ســـلف(
امـا حكـم ارث امـه وزوجتـه وولـده فلـم . )٨(، اال أن يكـذب االب نفسـه)٧(ارثه الولد، و�لعكس )٦(�للعان، وعدم

 وميكن ان. قدم التصريح بهيت
___________________________________ 

 .٤٨ ٤٧ ٤٦يف اخلامس من موانع االرث ص ) ١(
 .سواء االخوة وغريهم) ٢(
 .٣٦وقد تقدم عند ذكر الثاين من موانع االرث يف ص . أي يف ارث املتقرب �الم للدية) ٣(
ألة ) ٤( ث ذكــر أن يف املســ ف املصــنف هنــاك حيــ قــولني ومل يــزد شــيئا أمــا هنــا فقــد حكــم �جلــزم �نــه ال يــرث الديــة وى املتقــرب أي توقــ

 .�البوين، أو املتقرب �الب
 .٤٥عند ذكر الرابع من موانع االرث يف ص ) ٥(
 .أي من عدم ارث االب من الولد) ٦(
 .وهو عدم ارث الولد من االب) ٧(
 .ففي هذه الصورة يرث الولد من االب، دون العكس) ٨(
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على ما سلف اشـارة إىل كيفيـة ارث املـذكورين مبعـىن أن مـرياث امـه وولـده وزوجتـه يكـون علـى حـد : يكون قوله
 .والزوجات. ما فصل يف مرياث امثاهلم من االمهات، واالوالد

ريهم مـن ) �لسـوية(الـذكر واالنثـى ) فلقرابـة امـه(أي عدم االم والولد والزوجة ) ومع عدمهم( كمـا يف ارث غـ
اليـــه مـــنهم ) فريثـــه االقـــرب(يف االرث علـــى حســـب قـــر�م إىل املـــورث ) ويرتتبـــون(ب �ـــا كاخلؤلـــة واوالدهـــم املتقـــر 

اال أن يكـذبوا االب . لـو كـان يف مرتبـة الـوارث دون قرابـة ابيـه) أيضـا قرابـة امـه(هو ) ويرث(كغريهم ) فاالقرب(
 .)١(يف لعانه على قول

، النتفائــه عنهمـــا )لـــده وزوجتــه، ال ابــواه، وال مــن يتقــرب �مــايرثــه و (مــن الطــرفني ) ولــد الــز� -السادســة (
شــرعا فــال ير�نــه، وال يرثهمــا، ولــو اخــتص الــز� �حــد الطــرفني انتفــى عنــه خاصــة، وورثــه اآلخــر ومــن يتقــرب بــه 

ومــع ) فالضــامن جلريرتــه(علــى مــا ذكــر�ه  )٢(اي عــدم الــوارث لــه مــن الولــد والزوجــة ومــن حبكمهمــا) ومــع العــدم(
خالف ذلك من أن ولد الز� ترثه امه واخوته منها، او عصـبتها وذهـب اليـه مجاعـة  )٣(وما روي) فاالمام( عدمه

 .)٤(كالصدوق والتقى وابن اجلنيد فشاذ، ونسب الشيخ الراوي إىل الوهم �نه كولد املالعنة
ــربي مــن النســب -الســابعة ( االشــهر، لالصــل، عنــد الســلطان يف املنــع مــن ارث املتــربي علــى ) ال عــربة �لت

 الدال على التوارث )٥(وعموم القرآن
___________________________________ 

 .٤٦ ٤٥وقد تقدم عند ذكر الرابع من موانع االرث ص ) ١(
 .من كون الز� من أحد الطرفني فقط فان الطرف اآلخر ومن يتقرب به يرثونه ويرثهم) ٢(
 .٩احلديث  ٥٦٨ص  ١٧الوسائل ج ) ٣(
 .اخل.. ين ان الراوي توهم فذكر ان ولد الز� كولد املالعنة ترثه امهيع) ٤(
 .يريد به عمومات االرث للولد واآل�ء الواردة يف القرآن الكرمي فا�ا عامة تشمل ما إذا تربأ الوالد من ولده أم مل يتربأ) ٥(
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ترثه عصبة امـه، دون ابيـه (تربى من نسبه اي امل) إنه(للشيخ يف النهاية، وابن الرباج ) قول شاذ )٢(وفيه( )١(مطلقا
يتـربأ منـه  )٤(سـألته عـن املخلـوع: " ، قـالايب بصـري عـن احـدمها  )٣(استنادا إىل رواية) لو تربأ ابوه من نسبه

داللـة وال ". هـو القـرب النـاس اليـه : قـال علـي : ابوه عند السلطان ومن مرياثـه وجريرتـه، ملـن مرياثـه؟ فقـال
، الن ا�ه اقرب الناس اليه من عصبة امه، وقـد رجـع الشـيخ عـن هـذا القـول صـرحيا )٥(هلذه الرواية على ما ذكروه

 ".املسائل احلائرية " يف 
رياث الغرقــى واملهــدوم علــيهم -الثامنــة ( ــأخر حيــاة ) يف مــ إعلــم ان مــن شــرط التــوارث بــني املتــوارثني العلــم بت

، فلو ما� دفعة، او اشتبه املتقـدم منهمـا �ملتـأخر، او اشـتبه السـبق، واالقـرتان )٦(قلالوارث عن حياة املورث وان 
ــف ــى االشــهر )٧(فــال ارث، ســواء كــان املــوت حتــف االن . ام بســبب، اال ان يكــون الســبب الغــرق، أو اهلــدم عل

 يتوارث الغرقى،(وفيهما 
___________________________________ 

 .ولده أم السواء تربأ الوالد من ) ١(
 .أي يف املتربأ منه) ٢(
 .٣احلديث  ٥٦٦ص  ١٧الوسائل اجلزء ) ٣(
 .وهو اخلارج على السلطان فيتربأ منه أبوه وأقر�ؤه ليسلموا من تبعاته) ٤(
ب اليهـا، الن الروايـة املشـار اليهـا يف اهلـامش رقـم ) ٥( وهـذا ال يـدل ". ان ارثـه القـرب النـاس اليـه : " ذكـرت ٣وهو ارث االم ومن ينتسـ

 .على منع أبيه، بل االمر �لعكس اي مينع االخوة والعصبة من االرث، ال�م ليسوا أقرب اليه من أبيه
 .أي قلت مدة احلياة) ٦(
 يف مقابل املوت الواقع بدافع خارجي. املراد به املوت الطبيعي ولو مبرض) ٧(
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ليتحقـق بـه االرث ولـو ) وكـان بيـنهم مـال(يوجبان التـوارث  )٢()، او سبب)١(واملهدوم عليهم اذا كان بينهم نسب
مـن املتـأخر  )٣(فلو علم اقرتان املوت فال ارث، او علـم املتقـدم) واملتأخر(منهم ) واشتبه املتقدم(من احد الطرفني 

حبيـــث يكـــون كـــل واحـــد مـــنهم يـــرث مـــن اآلخـــر ولـــو ) وكـــان بيـــنهم تـــوارث(ورث املتـــأخر املتقـــدم دون العكـــس 
فلــو انتفــى كمــا لــو غــرق اخــوان ولكــل واحــد منهمــا ولــد، او الحــدمها فــال تــوارث بينهمــا، مث ان  . غــريه مبشــاركة

 .، وال شئ لورثة ذي املال)٤(كان الحدمها مال، دون اآلخر صار املال ملن ال مال له، ومنه إىل وارثه احلي
، واحملــــال )٧(واســــتلزامه التسلســــل ،)٦(للــــنص )٥()ممــــا ورث منــــه االول(املفــــروض موتــــه �نيــــا ) وال يــــرث الثــــاين(
 وهو فرض احلياة. )٨(عادة

___________________________________ 
 .كما إذا كان أحدمها أ�، واآلخر ابنه، أو كا� أخوين وال وارث هلما من الطبقة االوىل) ١(
 .كما يف ضمان اجلريرة إذا أوقعاه من الطرفني، وكما يف الزوجني) ٢(
 .موته) ٣(
 .من الطبقة اليت بعد هذه الطبقة اليت ذهبت مع امليت) ٤(
فـال يـرث زيـد مـن عمـرو شـيئا مـن هـذه الـدراهم . يعين لو فرض ارث زيد من عمرو مخسني دينارا، مث ارث عمرو من زيد مائة درهـم) ٥(

 .اليت ورثها عمرو منه، وكذا العكس
 .٣٣٠٤٥احلديث رقم  ٥٩٢ص  ١٧الوسائل ج ) ٦(
وقبلـه أخـرى، فيسـتلزم . مث ورث عمرو من زيـد نفـس هـذه الـد�نري �عتبـار فـرض موتـه بعـده �رة. زيد من عمرو د�نريالنه لو ورث ) ٧(

الن ارث زيـد مـن عمـرو ) ٨(وهكـذا إىل مـا ال يقـف عنـد حـد. أن يرث زيد �نية هذه الد�نري من عمرو، مث عمرو من زيد، مث �لعكـس
عمـرو فـاذا ورث عمــرو أيضـا هـذه الـد�نري املنتقلـة إىل زيــد لكـان أيضـا مبقتضـى فـرض حياتــه د�نـري كـان مبقتضـى فـرض حياتــه بعـد مـوت 

بعد موت زيد �الضافة إىل مال واحـد وهـي الـد�نري املفروضـة كو�ـا أوال مـال عمـرو فيقتضـي كونـه حيـا وميتـا يف ظـرف واحـد، و�لنسـبة 
مث فرضـنا حيـاة عمـرو بعـد مـوت زيـد . وت عمـرو حـىت يـرث منـه الـد�نريوهذا على خالف ما إذا فرضنا حيـاة زيـد بعـد مـ. إىل أمر واحد

 .فان املضاف اليه قد اختلف، وهو خملص من التناقض. حىت يرث منه الدراهم

    



٢١٥ 

لكـان حيـا بعـد انتقـال املـال  )٥(مـا انتقـل عنـه )٤(فلـو ورث )٣(يقتضي فرض موته )٢(، الن التوريث منه)١(بعد املوت
 من الثاين )٨(وأورد مثله يف ارث االول. )٧(ةوهو ممتنع عاد. )٦(عنه

___________________________________ 
أمــا نفــس هــذا االعتبــار �لنســبة إىل . أمــا لــو اختلــف املضــاف اليــه مل يضــر بعــد مــا كــان الفــرض اعتبــار�. أي �لنســبة إىل شــئ واحــد) ١(

 .شئ واحد فمحال عادة أي ال يستسيغه العقل، وال ميكنه اعتباره
 .أي ارث زيد من عمرو مثال الد�نري) ٢(
 .أي موت عمرو يف ظرف حياة زيد) ٣(
 .أي عمرو) ٤(
 .وهي الد�نري اليت انتقلت من عمرو إىل زيد،) ٥(
 .الن االنتقال عنه يقتضي كونه ميتا، مث االنتقال اليه من زيد يقتضي كونه حيا بعد ما كان قد انتقل عنه) ٦(
 .والفرضحىت يف االعتبار ) ٧(
ن الثــاين؟ فهــذا يقتضــي كونــه حيــا بعــد مــوت الثــاين) ٨( وقــد فــرض كونــه ميتــا قبــل مــوت الثــاين ويف . اي املفــروض موتــه اوال كيــف يــرث مــ

 . !ظرف حياته

    



٢١٦ 

وجنعل االول كأنه املتأخر حيـاة، خبـالف مـا اذا ورثنـا االول مـن الثـاين ممـا   )١(ورد �� نقطع النظر عما فرض اوال
: واملعتمـد الـنص. )٣(وفيـه تكلـف. فإنه يلزم فرض مـوت االول وحياتـه يف حالـة واحـدة )٢(ه الثاين منهكان قد ورث

ـــن احلجـــاج يف الصـــحيح عـــن الصـــادق  ـــف درهـــم، "  روى عبـــدالرمحان ب يف أخـــوين مـــا�، الحـــدمها مئـــة ال
 .)٤("ملال لورثة الذي ليس له شئ ا: واآلخر ليس له شئ ركبا يف السفينة فغرقا فلم يدر ايهما مات اوال، قال

يـرث هـؤالء مـن هـؤالء، وهـؤالء مـن هـؤالء، وال : " يف قوم غرقـوا مجيعـا اهـل بيـت مـال قـال وعن علي 
 يرث هؤالء مما

___________________________________ 
ىت أي ملا كان املال املوروث خيتلف يف الفرضني كان ذلك خملصا من هذا التناقض ) ١( يف االعتبـار والفـرض، فـا� فرضـنا مـوت عمـرو حـ

يت كـان ميلكهـا عمـرو. يرث منه زيد الـد�نري مث قطعنـا النظـر عـن هـذا ث كـان هـذا الفـرض �لنسـبة إىل الـد�نري الـ ففرضـنا �نيـا مـوت . حيـ
ا إىل اخـتالف املنظـور اليـه حيـث نظر . فهذا الفرض الثاين كان مع قطع النظر عن الفرض االول. زيد وحياة عمرو حىت يرث منه الدراهم

 .النظر يف االول إىل الد�نري، ويف الثاين إىل الدراهم
 .يفرض حياته حىت تنتقل اليه" واخرى " يفرض موت صاحب الد�نري حىت تنتقل عنه، " فتارة . " وهي نفس الد�نري مثال) ٢(
فرضـهما إىل شـيئني تكلـف " صـورة " و . اة �لنسـبة إىل شـئ واحـدفـرض املـوت واحليـ" صـورة : " يعين يف الفرق بـني الصـورتني ومهـا) ٣(

وليس هذا الوجه . ظاهر النه ال حمالة مستلزم للموت واحلياة يف ظرف واحد، يف كلتا الصورتني إال أن املعتمد هو النص الوارد يف املسألة
 .اذن ال جمال للنقض واالبرام فيما استدل له من الوجه العقلي. العقلي مبستدها

 .٣احلديث  ٥٩٠ص  ١٧هذا هو النص الذي ورد يف هذه املسألة راجع الوسائل اجلزء ) ٤(

    



٢١٧ 

حجة على املفيد وسالر حيث ذهبا إىل توريـث كـل ممـا ورث منـه ايضـا، اسـتنادا إىل  )٢(وهذا. )١(ورثوا من هؤالء
 .، وال فائدة اال التوريث مما ورث منه)٣(وجوب تقدمي االضعف يف االرث

___________________________________ 
 .٣٣٠٤٥احلديث رقم  ٥٩٢ص . ١٧الوسائل ج ) ١(
 .أي اخلرب الثاين االخري املروي عن أمري املؤمنني ) ٢(
ين يقـدم يف االرث مـن كـان أقـل نصـيبا". تقـدمي " متعلـق بقولـه " يف االرث : " وقولـه. االقـل نصـيبا: املـراد مـن االضـعف) ٣( وذلـك . يعـ
؟ .فقد ورد يف اخلرب يف رجل سـقط عليـه وعلـى امرأتـه حـائط يف البيـت. رض موت االكثر نصيبا أوال، مث فرض موت االقل نصيبا �نيابف

فاستدل املفيد وسالر بذلك على توريث كل ممـا ورث منـه، إذ " تورث املرأة من الرجل، مث يورث الرجل من املرأة : " فقال االمام 
وفرضـنا مـوت الرجـل قبـل . إذا كـان ميلـك كـل مـن الرجـل واملـرأة مثـانني دينـارا: ؟ مـثال.ريث املذكور مل تكن فائـدة يف هـذا التقـدميلو ال التو 
 ٢٢/  ٥٠٠مث يـرث الرجـل منهـا الربـع وهـي عبـارة عـن . ٩٠د�نري تضاف إىل ماهلـا فيكـون  ١٠ورثت منه الثمن وهي عبارة عن . املرأة

فعلــى فــرض تقــدمي مــوت الرجــل . ٦٧/  ٥٠٠أمــا تركــة املــرأة بعــد ذلــك فتصــبح . ٩٢/  ٥٠٠فيكــون . لديــهدينــار يضــاف إىل مــا بقــي 
أما على العكس فيتفاوت كثريا، فاذا فرضـنا مـوت . دينارا ٦٧/  ٥٠٠دينارا ويصبح ماهلا  ٩٢/  ٥٠٠يصبح ماله بعد التوريث املذكور 

 .دينار ١٠٠نارا يضاف إىل ماله فيكون مائة دي ٢٠املرأة قبل الرجل ورث منها الربع وهي عبارة عن 
اذن علـى فـرض . ٧٢و  ٥٠٠، يضـاف إىل مـا بقـي لـديها فيكـون ١٢و  ٥٠٠مث يفرض مـوت الرجـل فـرتث منـه الـثمن وهـي عبـارة عـن 

ث مـا أنه علـى القـ: واخلالصة. دينارا ٨٧و  ٥٠٠دينارا، وماله  ٧٢و  ٥٠٠تقدمي موت املرأة يصبح ماهلا بعد التوريث املذكور  ول بتوريـ
ث املـذكور فـال أثـر لتقـدمي أيهمـا علـى اآلخـر . أو ذاك علـى هـذه. ورث منه يظهر التفاوت يف تقدمي هـذه علـى ذاك أمـا لـو مل نقـل �لتوريـ

. دينــارا ٧٠فيصــبح ماهلــا . ٢٠، مث يفــرض مــوت املــرأة فريثهــا الربــع وهــي ١٠مــثال نفــرض مــوت الرجــل قبــل املــرأة فــرتث منــه الــثمن وهــي 
مث يفرض موت الرجل فرتثه الـثمن وهـي  ٢٠وكذا لو فرضنا العكس أي موت املرأة قبل الرجل فريثها الربع وهي . دينارا ٩٠ماله  ويصبح
وبعــد فــا� إذا اعتقــد� أن يف ظـل االحكــام الشــرعية حكمــا ومصــاحل . مــن دون فـرق او تفــاوت. أيضــا ٩٠ومالــه  ٧٠، فيصـبح ماهلــا ١٠

ث املـذكور حـىت ال خيلـو احلكـم املـذكور مـن أثـر وفائـدة بينـةوفوائد فال بد مـن االلتـزام � هـذه خالصـة اسـتدالل املفيـد وسـالر علـى . لتوريـ
 ..مذهبهما

ن هــذا االســتدالل بوجــوه أن هــذا الــوارد يف اخلــرب لــيس واجبــا، بــل هــو مســتحب فيجــوز : أوال: وقــد أجــاب املشــهور ومــنهم الشــهيدان عــ
 .ا أثرا هلذا احلكموبذلك تنقض الفائدة اليت ذكراه. تركه
إن حكم ومصـاحل االحكـام الشـرعية ليسـت ظـاهرة لنـا، وال جيـب علينـا معرفتهـا، أو اسـتنباطها �الستحسـا�ت العقليـة، فقـد يبتـىن : �نيا

ولـذلك جيـب علينــا التعبـد بظـاهر الـنص الـوارد ولـيس علينـا أن نلـتمس لـه حكمــة . حكـم شـرعي علـى مصـلحة خفيـة ال يعرفهـا سـوى هللا
 .ليال مقبوال عند�وتع
ث الــذي ذكــراه ينعــدم فيمــا إذا تســاو� يف االســتحقاق، فانــه ال أضــعف وال أقــوى يف البــني": �لثــا "  ف . إن االســتناد املــذكور للتوريــ فكيــ

ث ممـــا ورث منـــه يف هـــذا املـــورد مـــع عـــدم وجـــود االضـــعف يف  وابتنيـــا عليهـــا. فالفائـــدة الـــيت توخياهـــا يف تقـــدمي االضـــعف. حيكمـــان �لتوريـــ
التوريث املذكور تبقى بـال موجـب كمـا إذا مـات أخـوان وال أخ هلمـا غريمهـا فـان كـل واحـد يـرث مـال اآلخـر سـواء قـدم هـذا علـى ذاك أم 

مـن أصـل مالـه : فلو قلنا حينئذ �لتوريث الذي ذكره املفيد وسـالر اسـتلزم ان يـرث الثـاين مجيـع مـا لـالول. ذاك على هذا من غري تفاوت
 .فيصبح االول بال تركة أما الثاين فيصبح متضاعف الرتكة. وما ورثه منه

    



٢١٨ 

   



٢١٩ 

ال لعلــة ) يقــدم االضــعف تعبــدا(لــو ســلم فإمنــا ) و(بــل هــو علــى االســتحباب  )١(واجيــب مبنــع وجــوب تقدميــه
، فان اكثر علل الشرع واملصاحل املعتربة يف نظر الشارع خفية عنا تعجز عقولنـا عـن ادراكهـا، والواجـب )٢(معقولة
 )٣(النص اتباع

___________________________________ 
فلو كانـت الفائـدة املـذكورة واجبـة املراعـاة لكـان احلكـم املـذكور واجبـا، . أي ليس فرض تقدمي موت االقوى واجبا، بل جيوز العكس) ١(

 .هذا هعو اجلواب االول عن االستدالل املذكور. وملا مل يكن التايل مل يكن املقدم
فرب حكمة عليا ختبو حتت احلكم الشرعي وال ميكـن . علينا أن نعرف وجه احلكم وعلته مبا يتوافق مع عقولنا الضعيفة أي ال جيب) ٢(

إذن فال وجه للتسرع يف توجيه االحكام الشرعية إىل استنباط علل هلا وترتيب االحكام على تلـك العلـل املسـتنبطة . لعقولنا تصورها بتا�
 .واب الثاين عن االستدالل املذكوروهذا هو اجل. من عند أنفسنا

 .٢١٧ص  ١وغريه يف املقام وقد تقدم عند اهلامش رقم  الوارد عن أمري املؤمنني ) ٣(

    



٢٢٠ 

ويصـري  )٢(مـع تسـاويهما يف االسـتحقاق كـأخوين الب فينتفـي اعتبـار التقـدمي )١(من غري نظـر إىل العلـة، ولتخلفـه
وجـو� كمـا يظهـر مـن العبـارة، وظـاهر االخبـار  -لـى اعتبـار تقـدمي االضـعف وع. )٣(مال كل منهمـا لورثـة اآلخـر

 .تدل عليه
لــو غــرق  -، او اســتحبا� علــى مــا اختــاره يف الــدروس )٤(ومنهــا صــحيحة دمحم بــن مســلم عــن احــدمها 

ريث االب )٦(قــدم مــوت االبــن )٥(االب وولــده ، )٨(نصــيبه منــه، مث يفــرض مــوت االب فــريث االبــن نصــيبه منــه )٧(فــ
 )١١(مساو )١٠(، وان شاركهما)٩(ويصري مال كل إىل ورثة اآلخر االحياء

___________________________________ 
 .تقدمي االضعف: أي لتخلف االستناد املذكور وهو) ١(
 .ر يف توريث كل مما ورث منهأي وجه اعتبار التقدمي الذي استند عليه املفيد وسال) ٢(
 .يعين ان مال هذا ينتقل إىل ذاك، مث منه إىل ورثته، ومن ذاك إىل هذا مث إىل ورثته) ٣(
 .٢احلديث  ٥٩٥ص  ١٧الوسائل اجلزء ) ٤(
 .وفرضنا أن كل واحد منهما ميلك مأة دينار) ٥(
 .النه االكثر نصيبا ولذلك أخر يف االرث) ٦(
 .ولذلك قدم يف االرثالنه االضعف نصيبا ) ٧(
ث ال وارث لكــل واحــد منهمــا يف طبقــة اآلخــر) ٨( . فــان مــال االبــن ينتقــل مجيعــا إىل والــده، مث مــال والــده االصــل ينتقــل إىل ولــده. وحيــ

 .وبعد ذلك ينتقل مال كل إىل ورثته من الطبقة التالية
 .من الطبقة الثانية، أو الثالثة) ٩(
 .يف املوت) ١٠(
 يف املرتبة،) ١١(

    



٢٢١ 

ن هلمــا وارث صــار ماهلمــا لالمــام)٢(مــا ورثــه )١(انتقــل إىل وارثــه احلــي ض االصــحاب إىل . ، ولــو مل يكــ وذهــب بعــ
ـــق، لوجـــود العلـــة ـــع . )٣(تعـــدي هـــذا احلكـــم إىل كـــل ســـبب يقـــع معـــه االشـــتباه كالقتيـــل، واحلري وهـــو ضـــعيف، ملن

، ولــو  )٧(علــى موضــع الــنص والوفــاق فيقتصــر فيــه )٦(علــى خــالف االصــل )٥(املوجــب للتعــدي مــع كونــه )٤(التعليــل
 .، فال توارث مع االشتباه امجاعا)٨(كان املوت حتف االنف

فقـال يـونس بـن : اذا ترافعوا إىل حكـام االسـالم، وقـد اختلـف االصـحاب فيـه) ا�وس(يف مرياث ) التاسعة(
ـــن ادريـــس، حمتجـــا إ�ـــم يتوارثـــون �لنســـب والســـبب الصـــحيحني، دون الفاســـدين، وتبعـــه التقـــي وا: عبـــدالرمحن ب
 ببطالن

___________________________________ 
 .كاآلخرين) ١(
 .منهما) ٢(
 .وهو عدم العلم بتقدم موت أحدمها على اآلخر) ٣(
 .أي ال يعلم أن وجه احلكم املذكور هي العلة املذكورة يف كالم القوم) ٤(
. إذ قـانون االرث يقتضـي العلـم بتـأخر حيـاة الـوارث. قـانون االرث االويلأي احلكم املذكور وهو التوارث من اجلانبني، فانه خالف ) ٥(

 .وهذا منتف فيما حنن فيه
 .أي االصل االويل يف قانون االرث وهو العلم بتأخر حياة الوارث عن موت املورث) ٦(
 .وهو الغرق واهلدم) ٧(
 أي بال سبب خارجي،) ٨(

    



٢٢٢ 

 .اثرا )٢(ان يرتب عليه )١(ما سواه يف شرع االسالم فال جيوز حلاكمهم
أنه كـان يـورث "  عن علي  )٣(يتوارثون �لصحيحني والفاسدين، ملا رواه السكوين: وقال الشيخ ومجاعة

ملـن سـب جموسـيا  )٤(، وقـول الصـادق "ا�وسي اذ تزوج �مه، واخته، وابنته من جهـة ا�ـا امـه وأ�ـا زوجتـه 
إن كـل : " وقولـه . الساب )٥(بعد ان زبر" اما علمت أن ذلك عندهم هو النكاح : " إنه تزوج �مه: وقال

: وقــال الفضــل بــن شــاذان ومجاعــة مــنهم املصــنف يف هــذا املختصــر والشــرح. )٦("قــوم دانــوا بشــئ يلــزمهم حكمــه 
ب الصــحيح والفاســد،( فــالن املســلمني  )٧(أمــا االول). والســبب الصــحيح ال الفاســد إن ا�ــوس يتوارثــون �لنســ

وان اح�م ب�نهم بما (: فلقوله تعاىل )١٠(واما الثاين. موجودة فيهم )٩(حيث تقع الشبهة، وهي )٨(يتوارثون �ما
 انزل

___________________________________ 
 .أي حاكم املسلمني) ١(
 .حنيأي على ما سوا النسب والسبب الصحي) ٢(
 .٢٤٩ص  ٤الطبعة احلديثة اجلزء ) من ال حيضره الفقيه) (٣(
 .٢احلديث  ٥٩٦ص  ١٧الوسائل اجلزء ) ٤(
 .اي زجره و�ره) ٥(
 .٣احلديث  ٥٩٧نفس املصدر ص ) ٦(
 .وهو التوارث �لنسب الصحيح والفاسد) ٧(
 .اي �لنسب الصحيح والفاسد) ٨(
 .فهي شبهة اشتبهت عليهم ال ا�م يتعمدون ذلك عاملني �حلرمة .اي الشبهة، ال�م يزعمون أن ذلك جائز) ٩(
 .وهو عدم التوارث �لسبب الفاسد) ١٠(

    



٢٢٣ 

 .)٢()وقل ا�ق من ر��م( )١( )اهللا
وهذا . ، وال شئ من الفاسد مبا انزل هللا، وال حبق، وال بقسط)٣()وان حكمت فاح�م ب�نهم بالقسط(

ن. هــو االقــوى ــ ــى نفــي الفاســد منهمــا و�ــذه احلجــة احــتج ايضــا اب وقــد عرفــت فســاده يف فاســد . )٤(ادريــس عل
وعلـى . )٨(والباقي ال ينهض علـى مطلوبـه. وامره واضح )٧(فعمد�ا خرب السكوين )٦(واما اخبار الشيخ. )٥(النسب

امـــه فاولـــدها ورثتـــه �المومـــة وورثـــه ولـــدها �لنســـب الفاســـد، وال ترثـــه الم (ا�وســـي ) فلـــو نكـــح( )٩(مـــا اخـــرت�ه
 .النه سبب فاسد) �لزوجية

: وان كــان فاســدا) �لنســب ايضــا(بينــه وبــني اوالده ) ولــو نكــح املســلم بعــض حمارمــه بشــبهة وقــع التــوارث(
 )١١(فروع كثرية )١٠(ويتفرع عليهما

___________________________________ 
 .٤٩اآلية : املائدة) ١(
 .٢٩اآلية : الكهف) ٢(
 .٤٢اآلية : املائدة) ٣(
 .اي من النسب والسبب) ٤(
 .والشبهة تقع �فذة كما عند املسلمني ايضا. حيث إ�ا شبهة) ٥(
 .اي اليت استدل �ا على صحة نكاح ا�وسي لريتب عليها التوارث ايضا) ٦(
 .وامره واضح، النه ضعيف. ٢٢٢ص  ٣اهلامش رقم املشار اليه يف ) ٧(
 .ال�ا مرسلة، أو مقطوعة) ٨(
 .من احلكم �لتوارث يف النسب مطلقا، ويف السبب اذا كان صحيحا عند�) ٩(
 ".مسألة نكاح املسلم بعض حمارمه " و ". مسألة نكاح ا�وسي امه : " اي على املسألتني املذكورتني ومها) ١٠(
 فلو اولد ا�وسي: مثانية من تلك الفروع عند قوله) لشارحا(ويذكر ) ١١(

    



٢٢٤ 

مــن ابنتــه ابنتــني  )٢(، او املســلم �لشــبهة)١(فلــو اولــد ا�وســي �لنكــاح: يظهــر حكمهــا ممــا تقــرر يف قواعــد االرث
م دو�مـا فـإن ماتـت اال. )٧(المهـا )٦(امها واختهـا فاملـال )٥(فقد تركت )٤(فلو ماتت احدامها. )٣(ورثن ماله �لسوية
إن ماتــت احــدامها. )٨(ورثهــا ابنتاهــا بنتــا مث اولــد الثانيــة بنتــا، فمالــه بيــنهن  )١١(ولــو اولــدها. )١٠(ورثتهــا االخــرى )٩(فــ
 .)١٣(ورثتها الوسطى دون السفلى )١٢(فإن ماتت العليا. �لسوية

___________________________________ 
 .وهذا أصل املسألة االوىل) ١(
 .ل املسألة الثانيةوهذا أص) ٢(
 .الن له حينئذ ثالث بنات �لنسب ولو فاسدا يف اثنتني وهو الفرع االول) ٣(
 .اي احدى البنتني اللتني تولد� من البنت االوىل) ٤(
 .اي هذه اليت ماتت) ٥(
 .اي تركة اليت ماتت) ٦(
 .الطبقة الثانية، واالم من الطبقة االوىل وهو الفرع الثاينال�ا امها �لنسب ولو كان فاسدا اما تلك االخت فال ترثها، ال�ا من ) ٧(
 .ال�ما ابنتاها �لنسب فيقع التوارث ولو كان النسب فاسدا وهو الفرع الثالث) ٨(
 .بعد موت االم) ٩(
 .لعدم املانع بعد فرض أن االم ماتت قبل ذلك وهو الفرع الرابع) ١٠(
 .فكلهن بناته �لنسب فريثنه وهو الفرع اخلامس. �نية، مث اولد الثانية بنتا �لثةاي ا�وسي أولد بنتها االوىل بنتا ) ١١(
 .اي االوىل اليت هي ام للثانية وجدة للثالثة) ١٢(
 .الن الوسطى متقدمة يف الدرجة على السفلى وهو الفرع السادس) ١٣(

    



٢٢٥ 

وان ماتـت السـفلى . )١(د ار�عـاوان ماتت الوسطى فللعليا نصيب االم، وللسـفلى نصـيب البنـت، والبـاقي يـر 
 .وقس على هذا. )٣(، ومها حمجوبتان �الم)٢(ورثتها الوسطى ال�ا ام، دون العليا ال�ا جدة واخت

، لــدخول خمــرج )٥(للفــروض الســتة) مخســة(منــه صــحيحة وهــي  )٤(اقــل عــدد ختــرج): العاشــرة خمــارج الفــروض(
، والثلث والثلثان من ثالثة، والربع مـن اربعـة، والسـدس مـن النصف من اثنني(فمخرج . )٦(الثلث يف خمرج الثلثني
فاصـل الفريضـة اثنـان، فـان  )٧(فاذا كان يف الفريضة نصف ال غري كزوج مع املرتبة الثانيـة) ستة، والثمن من مثانية

 )٩(، واال عملت كما سيأيت)٨(انقسمت على مجيع الورثة بغري كسر
___________________________________ 

ب " سدسان " والباقي وهو . فان السدس للعليا �عتبار أ�ا ام املتوفية، والنصف للسفلى �عتبار أ�ا بنت املتوفية) ١( يرد عليهمـا حسـ
 .فلالم ثالثة، وللبنت واحدة فيجب توزيع هذا الباقي إىل اربعة وهو الفرع السابع. ما ورثتا من السهام

 .ب وهو الفرع الثامنجدة من جهة االم، واخت من جهة اال) ٢(
 .حيث إ�ا من الطبقة االوىل، واجلدة واالخت من الطبقة الثانية) ٣(
 .اي الفروض) ٤(
 .السدس. الثلث. الثلثان. الثمن. الربع. النصف: وهي) ٥(
 .كما هو خمرج الثلثني كذلك هو خمرج الثلث"  ٣" الن العدد ) ٦(
 ". ٢" لفرض فتنحصر الفريضة يف فرض الزوج وهو النصف وخمرجه العدد وهم يرثون �لقرابة ال �. االخوة واالجداد) ٧(
 .فالنصف للزوج �لفريضة، والباقي لالخ �لقرابة. كما لو كان هناك زوج وأخ) ٨(
 .من مراعاة التوافق، أو التداخل، أو التبائن مث العمل وفق املقرر اآليت) ٩(
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علــى  )٣(وان اشــتملت. )٢(وكــذا لــو كــان يف الفريضــة نصــفان. مــن عــدد ينتهــي اليــه احلســاب )١(إىل أن تصــححها
ولـو اجتمـع يف الفريضـة . وهكـذا. فهـي مـن اربعـة )٨(او علـى ربـع )٧(فهـي مـن ثالثـة )٦(، او مها)٥(، او ثلثني)٤(ثلث

عضــــها إىل ان تنســــب ب: وطريقــــه: فاصــــلها اقــــل عــــدد ينقســــم علــــى تلــــك الفــــروض صــــحيحا )٩(فــــروض متعــــددة
 ضربت )١١(فإن تباينت )١٠(بعض

___________________________________ 
 .أي الفريضة) ١(
 .وكذا االخت الواحدة هلا النصف �لفرض. فالزوج فرضه النصف. كما لو كان زوج واخت للميت) ٢(
 .أي الفريضة) ٣(
 .م املتعددينكما يف االم مع عدم احلاجب هلا من ولد واخوة، وكما يف كاللة اال) ٤(
 .كما يف البنات، أو االخوات لالب) ٥(
 .كما يف االختني لالب مع كاللة االم املتعددين) ٦(
 .أي الفريضة خترج مصححة من ثالثة فيجب تقسيم الرتكة إىل ثالث حصص) ٧(
 .كما يف الزوج مع الولد للزوجة، أو الزوجة مع عدم الولد للزوج) ٨(
 .زوج، وبنت، وأب: وهكذا مثاله. الربع، وآخر النصف، و�لث السدسكما لو اجتمع من يستحق ) ٩(
 .٦و  ٢و  ٤أي بني . مثال تالحظ النسبة بني خمرج فرض الزوج، وخمرج فرض البنت، وخمرج فرض االب) ١٠(
ين االكثــر بتكــرره كمــا يف : التبــاين) ١١( ، وال أن يوجــد عــدد " ١٢ ٤" أن ال يكــون العــددان متســاويني يف املقــدار، وال كــون االقــل يفــ

وسـيأيت مـن الشـارح . وأمثاهلمـا. ٧ ٤فالتبـاين مهـا العـددان . يفنيهمـا"  ٢" فـان العـدد "  ٨ ٦" �لث يفين كـال العـددين بتكـرره كمـا يف 
 .توضيح أوىف
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وان . مـن سـتة )٢(فهـي )١(بعضها يف بعض فالفريضة ما ارتفع من ذلك، كما اذا اجتمع يف الفريضة نصف وثلث
 .فاصلها اثنا عشر )٦(ربع وسدس )٥(من أحدمها يف االخر كما لو اتفق فيها )٤(ضربت الوفق )٣(تتوافق

___________________________________ 
 .فيضرب أحدمها يف اآلخر حتصل ستة. ومها متباينان. ٣، وخمرج الثلث ٢فمخرج النصف ) ١(
 .أي الفريضة) ٢(
فالعـددان . ومبـا انـه خمـرج النصـف. هو العـاد هلمـا"  ٢" فان "  ٦و  ٤" فين العددين كما بني أن يكون هناك عدد �لث ي: التوافق) ٣(

اذن جيـب ضـرب نصـف . املذكوران يتوافقان �لنصف، وقاعدة التوافق تقتضي ضرب وفق أحد العـددين املتـوافقني يف نفـس العـدد اآلخـر
 .١٢لنتيجة وعلى كال التقديرين فا. ٤يف جمموع  ٦، أو نصف ٦يف جمموع  ٤
توافق  ٦، والعدد ٤فبني العدد . الذي هو خمرج النصف"  ٢" الوفق هو الكسر الذي يكون العدد الثالث خمرجا له فاذا كان عدد ) ٤(

وهكـذا كمـا . فوفـق العـددين هـو ثلثهمـا. فهـو خمـرج الثلـث ٣أمـا إذا كـان العـدد الثالـث هـو . هو نصف أحـدمها. وفق أحدمها. �لنصف
 .انشاء هللاسيتضح أكثر 

 .أي يف الفريضة) ٥(
ت) ٦( ذ الربـــع، ولـــالب الســـدس. كمـــا لـــو اجتمـــع زوج وأب مـــع وجـــود أوالد للميـــ ، وخمـــرج ٤وبـــني خمـــرج الربـــع وهـــو . فـــان للـــزوج حينئـــ

 .وهو خمرج النصف ٢توافق �لنصف، الن العدد الثالث العاد هلما هو العدد  ٦السدس وهو 
" =  ٦يف  ٢= "  ١٢واحلاصـل يكـون  ٤يف نفس  ٣أي نصفه وهو  ٦، أو نضرب وفق ٦يف نفس  ٢أي نصفه وهو  ٤فنضرب وفق 

 ٣: لـالب، وربعهـا ٢: سدسـها. اثنـا عشـر"  ١٢" اذن فأصل الفريضة اليت ميكن اخـراج السـهام منهـا صـحيحة هـو العـدد "  ٤يف  ٣" 
 .لالوالد ٧: والباقي. للزوج
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. وهكـذا. )٤(كالنصـف والربـع  )٣(فعلى االكثر )٢(او تداخلت. اقتصرت على احدمها كالسدسني )١(وان متاثلث
، وان اختلفـوا يف )٧(عدد رؤسهم مع التساوي كاربعـة اوالد ذكـور )٦(فأصل املال )٥(ولو مل يكن يف الورثة ذو فرض

 الذكورية واالنوثية
___________________________________ 

. كالسدسـني لالبـوين. فمخـرج أحـدمها هـو املخـرج لآلخـر. العـدددين متسـاويني قـدرا، ولـذلك يكـون خمرجهمـا متحـداالتماثل كون ) ١(
 .فمخرج الفريضة هي ستة يصح سهم االب، وكذا سهم االم منها بال كسر

خمــرج العــدد االكــرب، فعنــد ذلــك يكــون املخــرج املشــرتك للعــددين هــو . كــون العــدد االكــرب مــن مضــاعفات العــدد االصــغر: التــداخل) ٢(
 .إن العدد االصغر داخل يف االكرب: فيسقط اعتبار العدد االصغر، ولذلك يقال

 .فهو خمرج لالصغر أيضا. أي اقتصرت على خمرج العدد االكرب) ٣(
ت النصـف �لفريضـة. كما لو اجتمع زوج وبنت واحدة) ٤( االخـري و . ٢، وخمـرج النصـف هـو ٤فمخـرج الربـع هـو . فللـزوج الربـع، وللبنـ

 .فالفريضة اذن من أربعة، الن سهم الزوج وكذا سهم البنت خيرج منها بسالم. داخل يف االول
ــوال لــــالب، . وكــــاالخوة لالبــــوين، أو لــــالب ذكــــورا ا��. كــــاالوالد ذكــــورا وا��، أو ذكــــورا فقــــط) ٥( أم ذكــــورا فقــــط، وكاالعمــــام واالخــ

 .ون �لقرابة إذ ال تعيني هلم �لفرضواالجداد واجلدات لالب فان هؤالء مجيعا إمنا يرث
 .من غري إعتبار فريضة) ٦(
 .لكل ولد ذكر سهم. فان املال ينقسم إىل أربعة أسهم متساوية) ٧(
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ولــو كــان فــيهم ذو فــرض وغــريه . )١(فاجعــل لكــل ذكــر ســهمني، ولكــل انثــى ســهما فمــا اجتمــع فهــو اصــل املــال
وحيـث توقـف البحـث . كمـا سـيأيت  )٣(كـم متامهـا وانكسـارها، ويبقـى ح)٢(فالعربة بذي الفرض خاصـة كمـا سـبق

و�يت احلاجـــة اليـــه ايضـــا فـــال بـــد مـــن االشـــارة إىل  )٥(واالخـــتالف )٤(علـــى معرفـــة النســـبة بـــني العـــددين �لتســـاوي
 )٦(املختلفان اللذان اذا اسقط اقلهما من االكثر: واملتباينان مها. املتساو�ن قدرا: فاملتماثالن مها: معناها

___________________________________ 
فأصــل املــال . وللــذكور مثانيــة أســهم فتلــك اثنــا عشــر ســهما. كمــا لــو كــان االوالد أربعــة ذكــور وأربعــة ا�ث، فلــال�ث أربعــة أســهم) ١(

 .ولكل انثى سهم. ينقسم إىل اثين عشر، لكل ذكر سهمان
أمـا . فالزوج ذو سـهم، وسـهمه الربـع، واالب ذو سـهم، وسـهمه السـدس. كورإذا اجتمع زوج مع أب وولد ذ : يف موارد كثرية، مثال) ٢(

 .خمرج السدس، والربع: فالفريضة من اثين عشر. وحينئذ جيب مالحظة الفريضة حسب سهام ذوي الفروض. االوالد فريثون �لقرابة
ن متــام الفريضــة) ٣( هــو عــدم انطبــاق : واملــراد مــن االنكســار. علــيهمهــو انطبــاق الفريضــة علــى ذوي الســهام ووفائهــا �لتقســيم : املــراد مــ

 .فتحتاج إىل كسر يف أحد االطراف، أو يف مجيعها كما سيأيت يف املسألة احلادية عشرة. الفريضة عليهم
 .أي التماثل) ٤(
 .أي التباين والتوافق والتداخل) ٥(
أو يسـقط االصــغر . ال يبقــى مـن االكــرب سـوى الواحــدان يسـقط االصــغر مـن االكــرب أوال، مث يكـرر ذلــك حـىت : املـراد مـن االســقاط) ٦(

ن االصـغر وهكــذا حـىت ال يبقــى يف االخـري ســوى . مث يســقط مـا بقــي مـن االصــغر مـن �قــي االكـرب. أوال مث يسـقط مــا بقـي مــن االكـرب مــ
 ١٣مـن  ٨تسـقط . ١٣و  ٨: مثـال الثـاين. ثالث مرات ليبقـى واحـد"  ١٠" من "  ٣" تسقط "  ١٠" و "  ٣: " مثال االول. واحد
 .١يبقى  ٣من  ٢مث يسقط  ٢يبقى  ٥من  ٣مث تسقط  ٣تبقى  ٨من  ٥مث تسقط  ٥تبقى 

    



٢٣٠ 

سـوى الواحـد، سـواء جتـاوز اقلهمـا نصـف االكثـر كثالثـة ومخسـة، ام  )٣(وال يعـدمها. بقـي واحـد )٢(، او مرارا)١(مرة
 .ال كثالثة وسبعة
 )٧(او مرارا )٦(أنه اذا اسقط اقلهما من االكثر مرة )٥(زمهماويل )٤(اللذان يعدمها غري الواحد: واملتوافقان مها

___________________________________ 
 .٩و  ٨كما بني ) ١(
 .١٠و  ٣كما بني ) ٢(
ال يفنيهما  ٩و  ٨فالعددان . وهذا التعريف ينطبق على مجيع أفراد التباين العددي"  ١" أي ال يفنيهما �لتكرار عدد �لث سوى ) ٣(

 .وهكذا يف مجيع أمثلة املتباينني. ١ال يفنيهما عدد �لث سوى  ١٠و  ٣وكذلك العددان . ١عدد �لث سوى 
 .بتكرره أربع مرات"  ١٢" ويفين . بتكرره ثالث مرات"  ٩" يفين "  ٣" فالعدد . ١٢و  ٩كما يف العددين . االثنان فما فوق) ٤(
 .ملتوافقني دائمايعين الذي يذكره يكون من لوازم العددين ا) ٥(
ث . ٦فبعـد إسـقاط االول مـن الثـاىن يبقـى . ١٥و  ٩كمـا يف . هذا فيما إذا كان العدد االصغر متجاوزا نصـف االكـرب) ٦( والعـدد الثالـ

 .متوافقان �لثلث ١٥و  ٩فالعددان . ومبا أنه خمرج الثلث. ٣العاد هلما هو 
وهـو . ٣فبعـد اسـقاط االول مـن الثـاين مـرتني يبقـى . ٢١و  ٩كمـا يف . كربذلك فيما إذا كان العدد االصغر دون نصف العدد اال ) ٧(

 .٢١=  ٧ومضرو� يف . ٩=  ٣مضرو� يف  ٣العاد هلما إتفاقا الن 
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 .ما يعدمها )٣(جبزء )٢(وتوافقهما )١(بقي اكثر من واحد
___________________________________ 

فاذا اسقط . ، فإن يف االول يبقى واحد يف النهاية، ويف الثاين يبقى اكثر من واحد"املتوافقني  "و " املتباينني " وهذا هو الفرق بني ) ١(
. ٤يبقـى  ١٠مـن  ٦مث اسـقاط . ٦يبقـى  ١٦مـن  ١٠فبعد اسـقاط . ١٦و  ١٠كما يف . هذا من العدد االصغر مل يبق شئ يف النهاية

ن  ٢مث اســقاط . ٢يبقــى  ٦مــن  ٤مث اســقاط  و  ١٠: فالعــدد االخــري هــو العــاد للعــددين. مل يبــق شــئ ٢مــن  ٢ مث اســقاط ٢يبقــى  ٤مــ
 .فهما متوافقان �لنصف. ١٦

* * * 
وتعرف البواقي بقسمة االكثر على االقل، . والتماثل بني: " قال. هنا يف معرفة النسبة بني عددين اوضح " الشيخ البهائي " وعبارة 

ذا إىل ان ال يبقــى شــئ فالعــددان . ، وان بقــي قســمنا املقســوم عليــه علــى البــاقي" ١٢و  ٤كمــا يف " فــان مل يبــق شــئ فمتــداخالن  وهكــ
ــى  ٤مث يقســم . ٢يبقــى  ٤علــى  ١٠، فيقســم ١٠و  ٤كمــا يف " متوافقــان  ويف مثالنــا " واملقســوم عليــه االخــري " فــال يبقــى شــئ  ٢عل

".  ١يبقـى  ٤علـى  ٥مث . ٤يبقـى  ٥علـى  ٩، فيقسـم ٩و  ٥كمـا يف " هـو العـد هلمـا، أو يبقـى واحـد فمتبائنـان "  ٢يكون هو العـدد 
 .املقدمة االوىل من الباب الثاين: راجع خالصة احلساب

 .يعين أن معرفة الوفق بني العددين املتوافقني إمنا هي �عتبار ذلك العدد الثالث الذي يعد العددين املتوافقني) ٢(
أي كسر العدد الذي . الكسر: واملراد �جلزء. العدد العاد هلما": ما "   ه واملراد بأي �لكسر الذي يكون العدد العاد هلما خمرجا ل) ٣(

 .وأضاف الكسر إىل العدد �عتبار أن العدد املذكور خمرجه. يعدمها
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إن عــدمها االثنــان خاصــة ث، او االربعــة فبــالربع )٣(، او الثالثــة)٢(فهمــا متوافقــان �لنصــف )١(فــ . وهكــذا. فبالثلــ
مث ان كــان . )٦(فــاملعترب االربعــة )٥(كاالربعــة مــع االثنــني  )٤(ولــو تعــدد مــا يعــدمها مــن االعــداد فــاملعترب اقلهمــا جــزء

فهمـــا . واالربعـــة واالثـــين عشـــر. اقلهمـــا ال يزيـــد عـــن نصـــف االكثـــر، ونفـــى االكثـــر ولـــو مـــرارا، كالثالثـــة والســـتة
 كالستة والثمانية  )٩(فهما املتوافقان �ملعىن االخص )٨(وإن جتاوزه. )٧(عىن االعم، واملتداخالن ايضااملتوافقان �مل

___________________________________ 
غر. هـــذا القيـــد احـــرتاز عمـــا لـــو تعـــدد العـــدد العـــاد هلمـــا) ١( ب االخـــذ �لعـــدد االكـــرب أي �لكســـر االصـــ كمـــا . فانـــه يف تلـــك الصـــورة جيـــ

 .لشارح سيوضحه ا
 .خمرج النصف"  ٢" الن العدد ) ٢(
 .أي خاصة) ٣(
فيجب االخذ �الربعة، ال�ا خمرج الربع وهو أقل من النصف . كما إذا عدمها االربعة واالثنان. وهو العدد االكرب. أي أقلهما كسرا) ٤(

 .الذي خمرجه االثنان
 .٢و  ٤فانه يعدمها كل من . ١٢و  ٨كما يف العددين ) ٥(
 .فاالول أكرب عددا وأقل كسرا، والثاين أصغر عددا وأكرب كسرا. ال�ا خمرج الربع، خبالف االثنني فانه خمرج النصف) ٦(
ق) ٧( ــى العــدد االكــرب بــال حاجــة إىل ضــرب الوفــ ب االقتصــار عل ربان متــوافقني . هــذا هــو التــداخل فيجــ ربان متــداخلني وال يعتــ فهمــا يعتــ

 .حسب التعريف املشهور
 .أي جتاوز العدد االقل نصف العدد االكثر) ٨(
 .املشهور) ٩(
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 )٤(ولـك هنـا. )٣(، والثمانيـة واالثـين عشـر يعـدمها االربعـة)٢(، والتسـعة واالثـين عشـر يعـدمها الثالثـة)١(يعدمها االثنـان
 )٧(مطلقـا - اوىل، ويسـمى املتوافقـان )٦(وان كـان اعتبـار مـا تقـل معـه الفريضـة )٥(اعتبار كـل مـن التوافـق والتـداخل

بضرب احدمها يف الكسـر الـذي ذلـك  )٩(فيجتزى عند اجتماعهما. )٨(�ملتشاركني، الشرتاكهما يف جزء الوفق -
 )١١(املشرتك مسي له )١٠(العدد

___________________________________ 
 .هذا مثال أول) ١(
 .هذا مثال �ن) ٢(
 .هذا مثال �لث) ٣(
 . االعمأي يف املتوافقني �ملعىن) ٤(
 .وأما اعتبار التداخل فهو االكتفاء �الكثر. فاعتبار التوافق هو ضرب وفق أحدمها يف اآلخر) ٥(
 .وهو اعتبار التداخل) ٦(
 .سواء �ملعىن االعم واملعىن االخص) ٧(
 .أي يف الكسر الذي هو وفقهما) ٨(
 .١٢و  ٨أي اجتماع العددين املتوافقني كالعدد ) ٩(
 .فهما يشرتكان فيه حيث إنه ينفيهما مجيعا. العاد هلماالثالث ) ١٠(
فهو مسي  ٣كالربع يف االربعة، واخلمس يف اخلمسة، والسدس يف الستة فالعدد الثالث إذا كان اثنني فهو مسي النصف، وإذا كان ) ١١(

: وفسـر الوفـق بقولـه. فقني يف وفـق اآلخـرهو أن يضرب أحـد العـددين املتـوا" الشارح " ومراد . فهو مسي الربع وهكذا ٤الثلث وإذا كان 
 فعرب عن املفسر �ملفسر. الكسر الذي ذلك العدد املشرتك مسي له
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" اجلــزء مــن احــد عشــر " إىل  )٣(وقــد يرتامــى. )٢(، والربــع يف الثمانيــة واالثــين عشــر)١(كالنصــف يف الســتة والثمانيــة
، او ســتة )٧(او اثنــني وعشــرين مــع ثالثــة وثالثــني ،)٦(كاحــد عشــر مــع اثنــني وعشــرين  )٥(فيقتصــر عليــه )٤(فصــاعدا

 )٩(فالوفق يف االولني )٨(وعشرين مع تسعة وثالثني
___________________________________ 

 .٢فا�ما متوافقان �لنصف، حيث العدد العاد هلما هو ) ١(
 .٤فا�ما متوافقان �لربع، حيث العدد العاد هلما هو ) ٢(
ين) ٣( . فا�مــا متوافقــان"  ٣٣و  ٢٢: " جــة يف التعبــري عــن وفــق العــددين إىل الــتلفظ �لكســر املــذكور، كمــا بــني العــددينتقــع احلا: يعــ

زء مــن أحــد عشــر جــزء "   ، ويعــرب عنــه ب١/  ١١ووفقهمــا هــو  ب ضــرب وفــق ". جــ فــاذا أرد� اســتخراج املخــرج املشــرتك بــني العــددين جيــ
ن "  ٢" فنضـرب .  اآلخــرأحـدمها أي جـزء مــن أحـد عشـر جــزء مـن أحـدمها يف ، " ٣٣" يف "  ٢٢" الـذي جــزء مـن أحـد عشــر جـزء مــ

 .٣٣و  ٢٢: املخرج املشرتك للعددين: ٦٦حيصل 
 .وهكذا. كجزة من ثالثة عشر جزء، أو جزء من مخسة عشر جزء) ٤(
 .على التعبري �للفظ املذكور) ٥(
 .جزء لكن االوىل فيهما هو اعتبار التداخل فهما متوافقان �ملعىن االعم، ووفقهما هو جزء من أحد عشر) ٦(
 .٣وقد تقدم يف اهلامش . فهما أيضا متوافقان يف جزء من أحد عشر جزء، لكنهما متوافقان �ملعىن االخص) ٧(
ب ضــرب وفــق أحــدمها يف اآلخــر. فا�مــا متوافقــان يف جــزء مــن ثالثــة عشــر جــزء) ٨( أي ضــرب جــزء مــن ثالثــة عشــر جــزء مــن . فيجــ

 .٧٨حيصل  ٢٦يف  ٣وهو  ٣٩، أو ضرب وفق ٣٩يف  ٢وهو  ٢٦نفس اآلخر، كضرب وفق أحدمها يف 
 ". ٣٣و  ٢٢" و "  ٢٢و  ١١: " ومها) ٩(
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 .)٢(من ثالثة عشرة )١(ويف االخري. جزء من احد عشر
بغـري كسـر فـال حبـث  ( )٣(علـى خمـارج السـهام) الفريضـة اذا كانـت بقـدر السـهام وانقسـمت -احلادية عشـرة (

ت البــوين، او الب فاملســألة مــن ســهمنيكــزوج و  ، الن فيهــا نصــفني وخمرجهمــا اثنــان وتنقســم علــى الــزوج )اخــ
، فامـا ان تنكسـر علـى فريـق )٤(وان مل تنقسـم علـى السـهام بغـري كسـر مـع كو�ـا مسـاوية هلـا. واالخت بغري كسـر
اوال، فاالقســــام  )٧( االعـــموســـهامه وفـــق �ملعــــىن )٦(، مث إمــــا ان يكـــون بـــني عــــدد املنكســـر عليــــه)٥(واحـــد او اكثـــر

 .)٨(اربعة
___________________________________ 

 ". ٣٩و  ٢٦" وهو ) ١(
 .أي جزء من ثالثة عشر جزء) ٢(
 .وليس املراد خمارج الكسور. أي أصحاب السهام) ٣(
أو زادت كمـا . ملسـألة الثانيـة عشـرةأي الفريضة مسـاوية للسـهام، وهـذا يف مقابـل مـا إذا نقصـت الفريضـة عـن السـهام كمـا �يت يف ا) ٤(

ن جهــة االب واجــداد مــن جهــة االم، وكــان عــدد كــل قبيــل أربعــة) ٥(�يت يف املســألة الثالثــة عشــرة فحصــة . كمــا إذا كــان هنــاك أجــداد مــ
ت املسـألة إىل انكسـار. وعددهم أيضا أربعة. وعددهم أربعة، وحصة االجداد لالم ثلث واحد. االجداد لالب ثلثان حصـة كـل  فاحتاجـ

 .و�يت توضيح ذلك ١٤٤قبيل حسب رؤسهم أو سهامهم كما مر يف ص 
كأجـداد االب الـذين يســتحقون الثلثـني مـثال، فــاذا كـان عـددهم اربعــة ذكـور يف درجــة . وهـو القبيـل الــذي يسـتحق احلصـة املفروضــة) ٦(

 .ولكن �ملعىن االعم. لثلثان توافقوبني عدد السهام حينئذ، وعدد احلصة اليت استحقوها وهي ا. واحدة فسهامهم أربعة
 .أعم من التوافق �ملعىن االخص، ومن التداخل) ٧(
 .مع التوافق بني عدد النصيب وعدد السهام. أن ينكسر على فريق واحد: االول) ٨(

 .مع عدم التوافق بني عدد النصيب، وعدد السهام. أن ينكسر على فريق واحد: الثاين
 .من فريق واحد مع التوافق بني عدد نصيب كل فريق، وعدد سهامهم أن ينكسر على أكثر: الثالث
 .أن ينكسر على أكثر من فريق واحد مع عدم التوافق املذكور: الرابع

    



٢٣٦ 

ــق واحــد ضــربت عــدده( ــق بــني العــدد (ال نصــيبه  )١()فــان انكســرت علــى فري يف اصــل الفريضــة ان عــدم الوف
) نصـيب االبـوين(اصل فريضتهم ستة، الشتماهلا على السدس وخمرجه سـتة و ). والنصيب كابوين ومخس بنات

وهــو مخســـة  )٥(وتبــاين عـــددهن )٤(تنكســـر علــيهن )٣()ونصــيب البنـــات اربعــة( )٢(ال ينكســـر عليهمــا) اثنــان(منهــا 
: اخلمســة يف الســتة(عــددهن وهــو ) فتضــرب( )٩(بقــي واحــد )٨(مــن االكثــر )٧(قــل العــدديناذا اســقطت ا )٦(النــك

 ، فكل من حصل له شئ من اصل)١٠(تبلغ ثالثني) اصل الفريضة
___________________________________ 

 .اي عدد سهام الفريق املنكسر عليه) ١(
 .الن لكل واحد منهما السدس) ٢(
 .من الستة الباقية) ٣(
 .اما النصيب فعدده اربعة فيجب انكسار عدد النصيب على مخسة أسهم. الن عددهن مخسة) ٤(
 .اي االربعة تباين عددهن الذي هو مخسة) ٥(
 .هو التباين ٥و  ٤دليل لكون النسبة بني ) ٦(
 .وهي اربعة) ٧(
 .وهي مخسة) ٨(
 .وهي عالمة التباين كما سبق) ٩(
 . ثالثنيفارتقت الفريضة من الستة إىل) ١٠(

    



٢٣٧ 

وان توافـق . لكـل واحـدة اربـع )٣(فهو نصيبه، ونصيب البنـات منهـا عشـرون )٢(اخذه مضرو� يف مخسة )١(الفريضة
فتضــرب نصـــف  )٥(، والربـــع يف الثــاين)٤(النصــيب والعــدد كمــا لـــو كــن ســتا، او مثـــاين فــالتوافق �لنصــف يف االول

فللبنــات اثنـــا  )١٠(، واثــين عشـــر يف الثــاين)٩(ة عشــر يف االولتبلــغ مثانيـــ )٨(يف اصـــل الفريضــة )٧(، او ربعــه)٦(عــددهن
 )١١(عشر

___________________________________ 
 .الذي هو ستة) ١(
فاذا كـان االب �خـذ مـن أصـل الفريضـة الـيت هـي سـتة سـهما واحـدا وهـو . الن االرتقاء كان بسبب ضرب مخسة يف أصل الفريضة) ٢(

ثني جيب ضرب سهم االب الذي هو واحد يف مخسة فهو يستحق مخسة من ثالثني بعد ما كان مسـتحقا ها إىل ثال السدس فبعد ارتقاء
 .واحدا من ستة

 .فالبد من ضر�ا يف مخسة تبلغ عشرين. الن نصيبهن كان اربعة من ستة) ٣(
 .وهو خمرج النصف"  ٢ "عدد الرؤوس، توافق �لنصف، الن العدد العاد هلا : والستة. عدد النصيب: الن بني االربعة) ٤(
 .الن بني االربعة والثمان توافق �لربع �ملعىن االعم، الن العدد العادهلما هي اربعة) ٥(
 .يف صورة كو�ن ستا) ٦(
 .يف صورة كو�ن مثا�) ٧(
 .اليت هي ستة) ٨(
 .وهو ما كان عددهن ستا) ٩(
 .وهو ما كان عددهن مثا�) ١٠(
 .يف االول) ١١(

    



٢٣٨ 

 .)٢(كذلك  )١(ومثانية. بغري كسرينقسم عليهن 
ـــق وعـــدده وفـــق، او تبـــاين، او ) وان انكســـرت علـــى اكثـــر( مـــن فريـــق، فامـــا أن يكـــون بـــني نصـــيب كـــل فري

 .)٦(ورددت كل فريق إىل جزء وفقه )٥()نسبت االعداد �لوفق( )٤(فان كان االول. )٣(�لتفريق
___________________________________ 

 .يف الثاين) ١(
 .اي ينقسم عليهن بغري كسر) ٢(
 .�ن يكون بني عدد نصيب أحد الفريقني وعدد سهامهم توافق، وبني عدد نصيب الفريق اآلخر وعدد سهامهم تباين مثال) ٣(
 .اي كان بني عدد نصيب كل فريق وعدده توافق) ٤(
بـدلت كـل عـدد إىل نصـفه، او �لربـع ابـدلت اي ابدلت عدد سهامهم، او عدد رؤسهم إىل وفق العدد، فان كان التوافق �لنصـف ا) ٥(

 .وهكذا. إىل ربعه
ب للوفــق كمــا اوضــحناه يف اهلــامش املتقــدم مثــال ذلــك) ٦( ت اخــوة عشــرة لــالب واخــوة ســتة لــالم: اي الكســر املناســ . وزوجــة. ان للميــ

و�خذ كاللة . �٣خذ الزوجة . ينةمبا ٣و  ٤فاصل الفريضة من اثين عشر، الن نصيب الزوجة الربع، ونصيب كاللة االم الثلث، وبني 
. ٣وهـو . إىل وفقـه اي نصـفه ٦ومهـا متوافقـان �لنصـف فنسـتبدل . ٦وعـددهم  ٤فنصيب كاللة االم . لكاللة االب ٥والباقي . ٤االم 

النسـبة وبعد ذلـك نالحـظ . ٢إىل وفقه أي مخسه وهو  ١٠ومها متوافقان �ملعىن االعم، فنستبدل  ١٠وعددهم  ٥ونصيب كاللة االب 
. ٧٢اصـــل الفريضـــة حيصـــل : ١٢يف  ٦مث نضـــرب . ٦تبـــاين نضـــرب احـــدمها يف اآلخـــر حيصـــل  ٢و  ٣فبـــني . بـــني هـــذه االعـــداد الباقيـــة

ولكاللـة االب البـاقي وهـو . ٤ينقسم على عـددهم بغـري انكسـار لكـل واحـد مـنهم . ٢٤ولكاللة االم ثلث ذلك . ١٨للزوجة ربع ذلك 
 .٣لكل واحد  ٣٠

    



٢٣٩ 

 .)١(ن لبعضهم وفق دون بعضوكذا لو كا
كذلك جعلت كـل   )٣(، او بني بعضها)٢(اي غري الوفق �ن كان بني كل فريق وعدده تباين) غريه(كان ) او(

 .اقتصرت منها على واحد وضربته يف اصل الفريضة )٦(فان كانت متماثلة. )٥(، مث اعتربت االعداد)٤(عدد حباله
___________________________________ 

 .فنستبدل عدد ذلك فقط إىل وفقه) ١(
وعنــد ذلــك يســقط إعتبــار عــدد النصــيب ويلحــظ عــدد الســهام . مــثال ٥، وعــدد الــرؤس او الســهام ٢كمــا اذا كــان عــدد النصــيب ) ٢(

 .فقط
 .اي يف أحد الفريقني) ٣(
سـتبدل عـدد السـهام �لوفــق، وان  انـه اذا كــان بـني عـدد نصـيب كـل فريـق، وعــدد سـهامهم توافـق ت: واخلالصـة. مـن غـري أن تسـتبدله) ٤(

 .كان تباين تركت عدد السهام حباله وعلى اي تقدير فال يعترب عدد النصيب أصال
 .اعداد سهام كل فريق: واملراد �العداد. االصلية، او املستبدلة، فتعترب االعداد بعضها مع بعض) ٥(
ينكسـر عـدد نصـيب كـل فريـق . نـان لكاللـة االب، وواحـد لكاللـة االماث: أصل فريضتهم ثالثة. ثالثة اخوة الب، وثالثة الم: مثاله) ٦(

ــق يبــاين عــدد ســهامهم فيســقط اعتبــار أعــداد النصــيب، ويالحــظ اعــداد الســهام. علــى عــددهم لكــن بــني . ومبــا ان عــدد نصــيب كــل فري
 ٣= فلكاللـة االم ثلثهـا . ٩ل اصل الفريضة حتصـ: ٣سهام االخوة يف : ٣وعند ذلك يضرب . عددي الفريقني متاثال، فيكتفى �حدمها

 .ينقسم على عددهم من غري كسر ٦= ولكاللة االب ثلثاها . ينطبق على عددهم

    



٢٤٠ 

ضـــربت احـــد املتـــوافقني يف عـــدد  )٣(وان كانـــت متوافقـــة. )٢(اقتصـــرت علـــى ضـــرب االكثـــر )١(وان كانـــت متداخلـــة
 )٦(وضربت ما حيصل منهـا(وهكذا . )٥(خروان كانت متباينة ضربت احدها يف االخر مث ا�تمع يف اآل. )٤(اآلخر

 )٩(وثلثا )٨(، الن فيها نصفا)ستة )٧(مثل زوج ومخسة اخوة الم، وسبعة الب فاصلها(فاملتباينة ). يف اصل املسألة
___________________________________ 

فتضـرب عـددهم يف . داخـل يف عـدد كاللـة االمكما لو كانت االخوة مـن االم يف املثـال املـذكور سـتة فـان عـدد كاللـة االب حينئـذ ) ١(
 .أصل الفريضة

 .يف أصل الفريضة) ٢(
يف  ٢فتضـرب وفـق أحـدمها يف اآلخـر، مث ا�تمـع يف أصـل الفريضـة . كما لو كانت االخوة مـن االم سـتة، واالخـوة مـن االب تسـعة) ٣(
 .٥٤=  ٣يف  ٩
 .مث ا�تمع يف أصل الفريضة) ٤(
 .�لث، ولكن االعتبار �صل االعداد، دون ا�تمع مع العدد الثالثاذا كان هناك فريق ) ٥(
 .اي أصل الفريضة) ٧(بعد ضرب اعداد كل فريق يف اآلخر، او ضرب وفق أحدمها يف اآلخر) ٦(
 .فريضة الزوج) ٨(
 أما كاللة االب فال فريضة هلا، بل ترث �لقرابة. فريضة كاللة االم) ٩(

    



٢٤١ 

ثالثـة، : (منهـا النصـف) للـزوج(خمـرج الثلـث لتباينهمـا : خمرج النصـف يف ثالثـة: ننيمضرب اث: )١(وخمرجهما ستة
واحـد ) ولالخـوة لـالب سـهم( )٢(بينهما وبـني اخلمسـة) وال وفق(ينكسر عليهم ) سهمان(الثلث ) ولالخوة لالم

، املنكســر )٣(بينــه وبــني عــددهم وهــو الســبعة، فــاعترب نســبة عــدد الفــريقني) وال وفــق(وهــو مــا بقــي مــن الفريضــة، 
، والنـك اذا اسـقطت اقلهمـا )٥(جتدمها متباينني اذ ال يعدمها اال واحـد )٤(عليهما وهو اخلمسة والسبعة إىل اآلخر

 .)٦(من االكثر بقي اثنان فاذا اسقطتهما من اخلمسة مرتني بقي واحد
املرتفـع ) لفريضـة يكـوناصل ا(ستة ) تضر�ا يف )٧(مخسة وثالثني(املرتفع ) فتضرب اخلمسة يف السبعة يكون(

 .)٩(ومنها تصح )٨()مائتني وعشرة(
مـن االصـل �خـذها ) سهم اخذه مضرو� يف مخسة وثالثـني فللـزوج ثالثـة(من اصل الفريضة ) فمن كان له(

 اي يف اخلمسة والثالثني يكون) مضروبة فيها(
___________________________________ 

 .وهو أصل الفريضة ٦حيصل  ٣يف  ٢ث تباين فيضرب الن بني خمرج النصف، وخمرج الثل) ١(
 .٢بل مها متباينان فيسقط اعتبار عدد النصيب وهو ) ٢(
ولـذلك فـاملعترب هـو مراعـاة عـدد كـل فريـق مـع عـدد الفريـق اآلخـر، واسـقاط . وذلك للتباين احلاصل بني عدد كل فريق وعدد نصـيبه) ٣(

 .اعتبار عدد النصيب
 .فهما متباينان. ة والسبعة إىل اآلخرأي يعترب كل من اخلمس) ٤(
 .إذ ال عدد �لث يفنيهما غري الواحد) ٥(
 .إذن جيب ضرب كل عدد يف اآلخر. وهذا دليل التباين) ٦(
 .٣٥=  ٧يف  ٥) ٧(
 .٢١٠=  ٦يف  ٣٥) ٨(
 .السهام) ٩(

    



٢٤٢ 

يف اخلمسـة والثالثـني اي ) مضـروبني فيهـا(مـن اصـلها �خـذمها ) سـهمان(اخلمسـة ) ، ولقرابـة االم)١(مئة ومخسة(
مــن االصــل ومضــروبه ) ولقرابــة االب سـهم(مخـس الســبعني ): اربعــة عشــر(واحـد مــنهم ) لكــل( )٢(وذلـك ســبعون

ومــا ذكــر مثــال للمنكســر علــى اكثــر مــن . )٤(ســبع ا�تمــع): مخســة(واحــد مــنهم ) مخســة وثالثــون لكــل( )٣(فيهــا
و اردت مثـــاال النكســـارها علـــى اجلميـــع ابـــدلت الـــزوج ولـــ. )٦(، لكنـــه مل ينكســـر علـــى اجلميـــع)٥(فريـــق مـــع التبـــاين

خمـرج الثلـث والربـع، ال�ـا ا�تمـع مـن ضـرب احـدامها يف االخـرى، : ، ويصري أصل الفريضة اثـين عشـر)٧(بزوجتني
 ، ولالخوة لالم)٨(ثالثة: لتباينهما فللزوجتني الربع

___________________________________ 
 .وهو نصف الرتكة) ١(
 .ثلث الرتكة) ٢(
 .أي يف اخلمسة والثالثني) ٣(
 .أي سبع اخلمسة والثالثني) ٤(
 .بني عدد نصيبب كل فريق، وعدد سهامهم) ٥(
 .الن الزوج كان فريقا أيضا ومل ومل ينكسر نصيبه على عدده) ٦(
وبـني خمرجيهمـا . ب كاللة االم الثلثفنصيب الزوجتني الربع، ونصي. كاللة االب السبعة، وكاللة االم اخلمسة، والزوجتان: فاجتمع) ٧(

. ينكسـر علــى عـددهم وهــي مخســة ٤: ينكســر علـى عــددمها، ولكاللـة االم ثلثــه ٣: فللـزوجتني ربــع ذلـك ١٢=  ٤يف  ٣تبـاين فيضــرب 
 .إذن فانكسر عدد نصيب اجلميع على عدد سهامهم. ينكسر على عددهم وهي سبعة ٥: ولكاللة االب الباقي

 .أصل الفريضة: عشر ال�ا ربع االثين) ٨(

    



٢٤٣ 

ث ، واالعــــداد ايضــــا )٢(، ولالخــــوة لــــالب البــــاقي وهــــو مخســــة، وال وفــــق بــــني نصــــيب كــــل وعــــدده)١(اربعــــة: الثلــــ
فتضــرب هنــا  )٦(يف اصــل الفريضــة )٥(، مث ا�تمــع)٤(، فتضــرب ايهــا شــئت يف اآلخــر، مث املرتفــع يف البــاقي)٣(متباينــة
يكــــون ســــبعني، مث تضــــرب الســــبعني يف اثــــين عشــــر تبلــــغ مثامنــــأة  )١٠(عةيف ســــب )٩(، مث ا�تمــــع)٨(يف مخســــة )٧(اثنــــني
 .)١٢(فكل من كان له سهم من اثين عشر اخذه مضرو� يف سبعني. )١١(واربعني

___________________________________ 
 .ال�ا ثلث الفريضة املذكورة) ١(
ــزوجتني ثالثـــة) ٢( وهــي تبـــاين عـــددهم . نهمــا تبـــاين وعـــدد نصــيب كاللـــة االم اربعـــةوهـــي ال توافــق عـــددمها، بـــل بي. الن عــدد نصـــيب ال

 .وعدد نصيب كاللة االب مخسة، وهي تباين عددهم السبعة. اخلمسة
 .تباينا ظاهرا ٢و  ٥و  ٧أي بني أعداد كل فريق وآخر أيضا مباينة، الن بني ) ٣(
 .٧٠حيصل  ٢يف  ٣٥مث  ٣٥حيصل  ٥يف  ٧فنضرب ) ٤(
 ". ٢يف  ٧يف  ٥ "احلاصل من  ٧٠وهو ) ٥(
 ". ١٢يف  ٧٠= "  ٨٤٠فيحصل  ١٢اليت هي ) ٦(
 .عدد الزوجتني) ٧(
 .عدد كاللة االم) ٨(
 .٣٥وهو ) ٩(
 .عدد كاللة االب) ١٠(
 .٨٤٠=  ١٢يف  ٧يف  ٥يف  ٢) ١١(
ــا نصـــفه"  ٢١٠= "  ٧٠فتأخذانـــه مضـــرو� يف  ٣فقـــد كـــان للـــزوجتني ) ١٢( ــه  ٤وكـــان لكاللـــة االم ".  ١٠٥: " لكـــل منهمـ فيأخذونـ

 ٣٥٠= "  ٧٠فيأخذونه مضرو� يف  ٥وكان لكاللة االب ".  ٥٦: " فلكل واحد منهم. وعددهم مخسة"  ٢٨٠= "  ٧٠مضرو� يف 
 ". ٥٠: " وعددهم سبعة فلكل واحد منهم". 

    



٢٤٤ 

عشـر العشـرة توافـق االثـين : ، وال عدمـه فـال يقـال)٢(مـع اصـل املسـألة )١(وال يعترب هنا توافق مضروب املخارج
ثالثــة صــح  )٣(ولــو كــان اخــوة االم. �لنصــف فرتدهــا إىل نصــفها وال الســبعون توافــق االثــين عشــر �لنصــف ايضــا

 )٨(، مث)٧(يف ثالثة )٦(تضرب اثنني )٥(لكن هنا. )٤(الفرض ايضا
___________________________________ 

 .كالسبعني يف املثال املفروض) ١(
 .املثال املفرضاليت هي اثنا عشر يف ) ٢(
فهناك زوجتان، وثالثة من اخوة االم، وسبعة من إخـوة . يعين لو استبدل عدد االخوة لالم يف املثال املفروض عن اخلمسة إىل ثالثة) ٣(

 ٥الب ولكاللـة ا. تبـاين عـددهم الثالثـة ٤ولكاللـة االم . تبـاين عـددمها ٣للزوجتني . خمرج الربع والثلث: االب والفريضة أيضا اثنا عشر
ــة ٤٢=  ٧يف  ٣يف  ٢: فنضـــرب عـــدد ســـهام كـــل فريـــق يف اآلخـــر. تبـــاين عـــددهم الســـبعة =  ١٢يف  ٤٢: مث ا�تمـــع يف أصـــل الفريضـ

٥٠٤. 
 .أي فرض انكسار عدد نصيب كل فريق على عددهم، فانه كاملثال السابق بال فرق يف أصل الفرض، وان اختلفا يف النتيجة) ٤(
 .م ثالثةأي يف مثال كون أخوة اال) ٥(
 .عدد الزوجتني) ٦(
 .عدد كاللة االم) ٧(
 .٦اي مث ا�تمع وهو ) ٨(

    



٢٤٥ 

، ومـن كـان لـه سـهم اخـذه مضـرو� )٣(تبلغ مخسـمائة واربعـة )٢(تبلغ اثنني واربعني، مث يف اصل الفريضة )١(يف سبعة
 )٨(ومثـال املتوافقـة. )٧(يف السـدس ،)٦(، واالثنـني واالربعـني)٥(وال يلتفـت إىل توافـق االثـين عشـر. )٤(يف اثنني واربعـني

سـت زوجـات كمـا يتفـق يف املـريض يطلـق، مث يتـزوج ويـدخل، مث ميـوت قبـل : مع االنكسار على اكثـر مـن فريـق
 :اثنا عشر: فالفريضة. ومثانية من كالم االم، وعشرة من كاللة االب )٩(احلول

___________________________________ 
 .عدد كاللة االب) ١(
 .اليت هي اثنا عشر )٢(
 .٥٠٤=  ٤٢يف  ١٢) ٣(
زوجتني كــان ) ٤( فيأخذونــه مضــرو� يف  ٤ولكاللــة االم كــان . ٦٣: لكــل واحــدة منهمــا نصــفه ١٢٦=  ٤٢فتاخذانــه مضــرو� يف  ٣فللــ
فلكـل واحــد  ٧وعـددهم  ٢١٠=  ٤٢فيأخذونـه مضـرو� يف  ٥ولكاللـة االب كـان . ٥٦: فلكـل واحـد مـنهم ٣وعـددهم  ١٦٨=  ٤٢
 .٣٠: نهمم
 .اليت هي أصل الفريضة) ٥(
 .مضروب املخارج) ٦(
 .خمرج السدس: ٦حيث ان العدد العادهلما هو ) ٧(
 .وكان ينكسر عدد النصيب على عدد الفريق. اي ما كان بني عدد النصيب وعدد الفريق توافق) ٨(
 .وجةالن مطلقة املريض الذي ميوت قبل مضى حول عن �ريخ الطالق تكون حبكم الز ) ٩(

    



٢٤٦ 

وتوافــــق عــــددهن  )٥(ولكاللــــة االم اربعــــة )٤(وتوافــــق عــــددهن �لثلــــث )٣(للزوجــــات ثالثــــة. )٢(والثلــــث )١(خمــــرج الربــــع
إىل  )٨(فـــرتد كـــال مـــن الزوجـــات واالخـــوة مـــن الطـــرفني. )٧(ولكاللـــة االب مخســـة توافـــق عـــددهم �خلمـــس )٦(�لربـــع
 ومخس ،)١٢(، وربع الثاين)١١(ثلث االول )١٠(، ال�ما)٩(اثنني

___________________________________ 
 .فرض الزوجات) ١(
 .فرض كاللة االم) ٢(
 .ربع الفريضة) ٣(
وهـو خمـرج الثلـث،  ٣ومبـا أن العـدد الـذي يعـدمها هـو . توافـق �ملعـىن االعـم ٣فيكون بينه وبني عـدد نصـيبهن وهـو . ٦الن عددهن ) ٤(

 .فالتوافق بينهما اذن �لثلث
 .الفريضةثلث ) ٥(
 .العادهلما خمرج الربع، لكن التوافق هنا ايضا مبعناه االعم �٤لربع الن  ٤وهو يوافق عدد نصيبهم وهو  ٨الن عددهم ) ٦(
 .والتوافق �ملعىن االعم. العادهلما خمرج اخلمس �٥خلمس، الن  ٥: وهو يوافق عدد النصيب ١٠الن عددهم ) ٧(
 .اي من االب ومن االم) ٨(
ين) ٩( ن عــدد الزوجــات الســت إىل العــدد  يعــ ت أي ثلثــه وكــذا يســتبدل عــن عــدد كاللــة االم الثمانيــة إىل ٢يســتبدل عــ ، النــه وفــق الســ

 .النه وفق العشرة أي مخسها ٢وكذلك عن عدد كاللة االب العشرة إىل العدد . ، النه وفق الثمانية اي ربعها٢العدد 
 .اي العدد اثنني) ١٠(
 .أي ثلث الستة) ١١(
 .اي ربع الثمانية )١٢(

    



٢٤٧ 

فمــن كــان لــه ســهم . تبلــغ اربعــة وعشــرين ٣(فيجتــزى �ثنــني فتضــر�ما يف اثــين عشــر )٢(فتماثــل االعــداد )١(الثالــث
ومثــال  )٧(لكــل ســهم. )٦(، والخــوة االب عشــره)٥(والخــوة االم مثانيــة )٤(فللزوجــات ســتة. أخــذه مضــرو� يف اثنــني

. )١٠(والنسـبة بـني النصـيب والعـدد مباينـة )٩(اصـل الفريضـة ثالثـة. مـن امومثلهم . ثالث اخوة من اب: )٨(املتماثلة
 والعددان متماثالن

___________________________________ 
 .أي مخس العشرة) ١(
 .اي االعداد املستبدلة يف الزوجات، وكاللة االم، وكاللة االب) ٢(
 .أصل الفريضة) ٣(
 .٦=  ٢ فيأخذنه مضرو� يف ٣الن سهمهن كان ) ٤(
 .٨=  ٢فيأخذونه مضرو� يف  ٤الن سهمهم كان ) ٥(
 .١٠=  ٢فيأخذونه مضرو� يف  ٥الن سهمهم كان ) ٦(
ث الزوجــات كــن ســتا واصــبحت . أي أن الســهام عنــد ذلــك اصــبحت علــى قــدر الــرؤس فيأخــذ كــل رأس مــن كــل فريــق ســهما) ٧( حيــ

 .كذلك عدد كاللة االب عشرة وسهماهم ايضا عشرة. ايضا مثانيةكما ان عدد كاللة االم مثانية وسهماهم . سهامهن ايضا ستا
 .اي التماثل بني عدد كل فريق مع عدد الفريق اآلخر) ٨(
 .ثلث واحد لكاللة االم، وثلثان لكاللة االب. فيجب تقسيم الرتكة أثال�. الن لكاللة االم الثلث، والباقي لكاللة االب) ٩(
فبني عدد كل فريق وعدد نصيبه تباين اذن يسقط . ٢ونصيبهم  ٣كذلك عدد كاللة االب . ١ونصيبهم  ٣الن عدد كاللة االم ) ١٠(

ق فقــط. اعتبــار عــدد النصــيب ــ ــق كاللــة االب متاثــل، فيكتفــى �حــد . ويكــون االعتبــار بعــدد الفري ــق كاللــة االم، وعــدد فري وبــني عــدد فري
 .٩=  ٣ يف ٣ومضروب . ٣فيضرب يف أصل الفريضة اليت هي . العددين

    



٢٤٨ 

، اال أن )٤(كمـا ذكـر  )٣(ومثـال املتداخلـة بـني االعـداد. )٢(تصـري تسـعة )١(فيجتزى بضرب احدمها يف اصـل الفريضـة
  )٧(وقد ال تكون متداخلة مث تؤل اليـه. )٦(تبلغ مثانية عشر )٥(اخوة االم ستة فتجتزى �ا وتضر�ا يف اصل الفريضة

 )٨(كاربع زوجات وستة اخوة
___________________________________ 

 .اليت هي ثالثة) ١(
، ولكاللـــة ٣=  ٣يف  ١=  �٣خـــذه مضـــرو� يف  ١فلكاللـــة االم كـــان . ٣فمـــن كـــان لـــه ســـهم �خـــذه مضـــرو� يف . ٩=  ٣يف  ٣) ٢(

 .كل واحد من كاللة االب سهمني. فيأخذ كل واحد من كاللة االم سهما ٦=  ٣يف  ٢=  �٣خذونه مضرو� يف  ٢االب كان 
 .اي اعداد كل فريق وفريق آخر) ٣(
 .٣، وعدد كاللة االب ٦لكن عدد كاللة االم هنا . وكاللة االب. كاللة االم: أي صورة اجتماع الكاللتني) ٤(
لكـن عـدد . من أن نصيب كل فريق يباين عددهم، فيسقط اعتبار النصيب، ويبقـى اعتبـار العـدد. يعين نعمل كما عملنا يف السابق) ٥(

يت هـي ثالثـة حيصـل مثانيـة عشـر . فيكتفى �لثاين. لة االب داخل يف عدد فريق كاللة االمفريق كال يف  ٣= فيضـرب يف أصـل الفريضـة الـ
١٨=  ٦. 
 .ينقسم عليهم كل واحد اربعة ١٢: ولكاللة االب ثلثها. ينقسم عليهم كل واحد سهم ٦: لكاللة االم ثلثها) ٦(
 .اي إىل التداخل) ٧(
ــان فالورثـــة. الب) ٨( ــع: هنـــا فريقــ ــات االربــ ـــق الزوجـ ت. فري ق االخـــوة الســــ ــ ــى وهـــي ثالثــــة ار�ع. ونصـــيبهن الربــــع وفريـ ــا بقــ . ونصـــيبهم مـ

لكـن اعتبـار عـدد النصـيب سـاقط يف . فينكسـر عـدد النصـيب علـى الفـريقني مجيعـا. واحد للزوجات، وثالث لالخـوة. فالفريضة من اربع
ثطــرف فريــق الزوجــات، النــه مبــاين مــع عــددهن أمــا عــ فيســتبدل مــن عــددهم : دد النصــيب يف طــرف االخــوة فيتوافــق مــع عــددهم �لثلــ

والثـــاين داخـــل يف االول فيكتفـــى بعـــدد االربعـــة . ٢، ويف طـــرف االخـــوة ٤اذن فالعـــدد يف طـــرف الزوجـــات . ٢الســـت ثلثـــه وهـــو العـــدد 
يت هـي  ددين تـداخل ابتـداء، لكنـه آل إىل ذلــك فلـم يكـن بـني العــ. ٤يف  ٤=  ١٦اربعـة، تصــري  -ايضـا  -ويضـرب يف أصـل الفريضـة الــ

 .أخريا
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ــع، ينكســر علــى الفــريقني: اصــل الفريضــة اربعــة فــرتدهم إىل  )٢(، وعــدد االخــوة يوافــق نصــيبهم �لثلــث)١(خمــرج الرب
 )٥(يف عــددهن )٤(فيــدخل مــا بقــي مــن عــددد االخــوة. وعــدد الزوجــات تبــاين نصــيبهن فتبقــيهن حبــالتهن. )٣(اثنــني

ومبـا ذكـر�ه مـن االمثلـة يظهـر حكـم مـا لـو كـان لبعضـها . )٨(يكـون سـتة عشـر )٧(ربه يف االربعةوتض )٦(فتجتزي به
 .وفق دون الباقي، او بعضها متماثل، او متداخل دون بعض

 ،)٩(وامنا تقصر) ان تقصر الفريضة عن السهام -الثانية عشرة (
___________________________________ 

 .ر على عددهن االربع، ولالخوة ثال� ينكسر على عددهم الستالن للزوجات واحدا ينكس) ١(
 .توافقا �ملعىن االعم) ٢(
 .ثلث عددهم الست) ٣(
 ". ٢" وهو العدد ) ٤(
 ". ٤" الذي هو ) ٥(
 ". ٤" أي �لعدد ) ٦(
 .أصل الفريضة) ٧(
 .١٦=  ٤يف  ٤) ٨(
 .يعين ال يتصور القصور مع عدم أحد الزوجني) ٩(
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ــزوجنيبــدخول احــد ( ــزوجني) ال ــزوج)١(كبنتــني وابــوين مــع احــد ال ، واختــني الب )٢(، وبنتــني واحــد االبــوين مــع ال
 .)٣(واختني الم مع احد الزوجني

___________________________________ 
 ٤+  ٨=  ٤/  ١+  ٦/  ٢+  ٣/  ٢: فـزادت السـهام علـى الفريضـة بربـع. فان للبنتني الثلثني، ولالبوين السدسني، وللـزوج الربـع) ١(

/  ٢: ولو استبدلنا الزوجة �لزوج لزادت بـثمن ٤/  ١عدد صحيح و  ١=  ١٢/  ٣عدد صحيح  ١=  ١٢/  ١٥=  ١٢/  ٣تقسيم 
 .٨/  ١عدد صحيح  ١=  ٢٤/  ٣عدد صحيح  ١=  ٢٤/  ٢٧=  ٢٤/  ٣+  ٨+  ١٦=  ٨/  ١+  ٦/  ٢+  ٣
 .فقد زادت السهام على الفريضة بنصف سدس. زوج الربعفان للبنتني الثلثني، والحد االبوين السدس، ولل) ٢(
 .١٢/  ١عدد صحيح  ١=  ١٢/  ١٣=  ١٢/  ٣+  ٢+  ٨=  ٤/  ١+  ٦/  ١+  ٣/  ٢
زوجني الربــع أو النصــف) ٣( ث، والحــد الــ ذا يزيــد علــى املــال بربــع أو بنصــف. فــان لالختــني الب الثلثــني، ولالختــني الم الثلــ الــز�دة : وهــ

ع ــ ـــجث  ١=  ١٢/  ١٥=  ١٢/  ٣+  ٤+  ٨ ٤/  ١+  ٣/  ١+  ٣/  ٢: �لربــــ ــــحيح  ١=  ١٢/  ٣عــــــدد صـــ =  ٤/  ١عــــــدد صــ
 ٢/  ١عدد صحيح  ١=  ٦/  ٣عدد صحيح  ١=  ٦/  ٩=  ٦/  ٣+  ٢+  ٤=  ٢/  ١+  ٣/  ١+  ٣/  ٢: الز�دة �لنصف
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، ال )٣(االب مـن االخـوات وعلـى قرابـة( )٢(ان اتفقـن) فيدخل النقص على البنـت والبنـات( )١(وهذه مسألة العول
 .وهذه العبارة اجود مما سلف حيث مل يذكر االب فيمن يدخل عليه النقص). وقد تقدم. على اجلميع

او  )٦(او اختــا )٥(او بنــات. )٤(كمــا لــو خلــف بنتــا واحــدة) علــى الســهام(الفريضــة ) ان تزيــد -الثالثــة عشــرة (
 .)٨(او بنتا وابوين )٧(اخوات

___________________________________ 
 .٩٤ - ٨٦وقد مرت يف ص . املمتنعة عند�) ١(
. والبـاقي للبنـات، أو البنـت مهمـا بلـغ. وكـذا االبـوان. فيأخذ أحد الزوجني نصيبه الكامـل. ٢٥٠ص  ٢ - ١كما مر عند اهلامش ) ٢(

ذ االبــوان الس دســني، والبــاقي وهــو سدســان ونصــف للبنــات فقــد نقــص ســهمهن فمــثال يف الفــرض االول �خــذ الــزوج الربــع كــامال، و�خــ
 .بسدس ونصف سدس

ــزوجني نصــيبه الكامــل. ٢٥٠ص  ٣كمــا يف اهلــامش رقــم ) ٣( والبــاقي لكاللــة . كــذا كاللــة االم �خــذ نصــيبها الكامــل. فيأخــذ أحــد ال
ــغ زوج ســهمه الكامــل وهــو النصــف، و�خــذ ك. االب مهمــا بل . اللــة االم ســهمها الكامــل وهــو الثلــثفمــثال يف الفــرض االخــري �خــذ الــ

 .فقد نقص سهمهن بثالثة أسداس. والباقي وهو سدس واحد يكون لكاللة االب
 .فتزيد الفريضة �لنصف الباقي. فان هلا النصف) ٤(
 .فتزيد الفريضة �لثلث الباقي. فان هلن الثلثني) ٥(
 .فتزيد الفريضة �لنصف الباقي. فان هلا النصف) ٦(
 .فتزيد الفريضة �لثلث الباقي. ن الثلثنيفان هل) ٧(
 .فنزيد الفريضة بسدس. فان هلا النصف، ولالبوين السدسني) ٨(
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 .)٢(او بنات واحدمها. )١(او احدمها
 .فريد عليها )٦(اما مع عدمهم. )٥()واالم مع االخوة )٤(عدا الزوج والزوجة )٣(فريد الزائد على ذوي السهام(
ت مــن االبــوين   )٧()او جيتمــع ســببني( ــذي ) مــع ذي ســبب واحــد(كاالخــ كــاالخوة مــن االم فيخــتص الــرد ب

 .)٩(وال شئ عند� للعصبة، بل يف فيه الرتاب )٨()كما مر(السببني 
 وتتحقق �ن ميوت شخص، )١٠()يف املناسخات -الرابعة عشرة (

___________________________________ 
 .صف والحد االبوين السدس، والزائد سدسانفلها الن. يعين بنتا وأحد االبوين) ١(
 .والزائد سدس. فان هلن الثلثني، والحد االبوين السدس) ٢(
 .واالبوين. واالخوات. واالخت. والبنات. من البنت) ٣(
 .إذا كان هناك وارث غريمها) ٤(
 .مع وجود االب، فان الفاضل يرد على االب دو�ا) ٥(
 .أي عدم االخوة) ٦(
 .سبب االب وسبب االم: إىل امليت بسببني أي من ميت) ٧(
 .٨١و  ٧٩يف الفصل الثاين ص ) ٨(
 .١احلديث  ٤٣١ص  ١٧راجع الوسائل ج . كما ورد يف احلديث) ٩(
خت الكتـاب: تقـول. مفاعلة من النسخ وهو النقل والتحويـل: املناسخة) ١٠( قـال الشـهيد الثـاين . إذا نقلتـه مـن نسـخة إىل أخـرى: نسـ
: واملراد �ملناسخات هنا. يت هذه املسائل �ملناسخات، الن االنصباء تنسخ مبوت امليت الثاين، وتنتقل من عدد إىل عدد آخرمس: 

مة الفريضـتني مــن أصــل واحـد، فتنســخ الفريضــة  ان ميـوت انســان وقبـل ان تقســم تركتــه ميـوت بعــض ورثتــه، فعنـد ذلــك يتعلـق الغــرض بقســ
 .كما �يت توضيحه. رثة هذا امليت الثاين أيضااالوىل، بفريضة أخرى شاملة لو 
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ب ذلـك ، فـإن )١(مث ميوت احد وراثه قبل قسمة تركته، فإنه يعترب حينئذ قسمة الفريضتني من اصل واحد، لو طلـ
مليــــت، فمــــات بعــــده احــــد االخــــوة، مث إحــــدى  )٤(واخــــوات ســــت )٣(كــــاخوة ســــتة  )٢(احتــــد الــــوارث واالســــتحقاق

 ،)٦(فمال اجلميع بينهما اثال� )٥(االخوات، وهكذا، حىت بقي اخ واخت
___________________________________ 

 .أي لو اريد ذلك وإال فال) ١(
أن تكـون جهـة ارثـه : اد �حتاد االسـتحقاقواملر . أن يكون وارث امليت الثاين هو الوارث للميت االول، ال غريه: املراد �حتاد الوارث) ٢(

ت االول يت يـرث �ــا مـن امليــ ت الثـاين نفــس اجلهـة الــ ثال. مـن امليــ ت : ففـي املثــال املفـروض. كـاالخوة مــ االخــوة السـتة وكــذا االخـوات الســ
 .االستحقاقفاحتد الوارث و . يرثون أخاهم امليت �الخوة، مث إذا مات أحد هؤالء، فان البقية يرثونه ايضا بنفس السبب

 ".ثالثة : " يف نسخة) ٣(
 ".ثالث : " يف نسخة) ٤(
ت االول تــرك تســعني دينــارا) ٥( وثالثــون لالخــوات الســت، كــل واحــد . فســتون منهــا لالخــوة الســتة كــل واحــد عشــرة. فلنفــرض ان امليــ

ت. مخســة . الرجــال كــل واحــد دينــاران :فحصــة هــذين وهــي مخســة عشــر ترجــع إىل البقيــة، فتزيــد علــى ســهام البقيــة. فــاذا مــات أخ وأخــ
: فمجموع املـال يكـون لالخـريين. والنساء كل واحدة دينار، مث إذا مات أخ واخت آخران وهكذا إىل أن يبقى أخ واحد وأخت واحدة

 .وهذا مثال الحتاد الوارث واالستحقاق". لالخت  ٣٠" و " لالخ  ٦٠" 
 .وثلث لالخت. ثلثان لالخ) ٦(

    



٢٥٤ 

ابنـني، مث مـات  )٢(وان اختلـف الـوارث خاصـة، كمـا لـو تـرك االول. ان تقربـوا �الم )١(ويةان تقربوا �الب، و�لس
او االسـتحقاق . فان جهة االستحقاق يف الفريضتني واحدة وهي البنوة لكن الـوارث خمتلـف )٣(احدمها وترك ابنا

ري اخو   )٤(خاصــة فــان الــوارث فيهمــا . يــهكمــا لــو مــات رجــل وتــرك ثالثــة اوالد، مث مــات احــد االوالد ومل يــرتك غــ
 فقد حتتاج املسألة إىل عمل آخر غري ما احتاجت )٧(او اختلفا معا. )٦(لكن جهة االستحقاق خمتلفة )٥(واحد

___________________________________ 
 .٤٥=  ٩٠/  ٢: كل واحد نصف املال) ١(
 .اي امليت االول) ٢(
فاذا مات أحد الولدين وترك ابنا، فإن سهمه يرثه . لكل واحد مخسون: فهي بني ولدين. فلو فرضنا أن امليت االول ترك مائة دينار) ٣(

لكـن الـوارث . وهذا مثال الحتـاد جهـة االسـتحقاق وهـي البنـوة. أي اخلمسني فنصف الرتكة لالبن، ونصفه االخر البن االبن: هذا االبن
 .للميت االول غري الوارث للميت الثاين

 .حقاق، دون الوارثاي اختلفت جهة االست) ٤(
 .فان االخوين الباقيني كما أ�ما الوار�ن للميت االول كذلك يكو�ن وارثني للميت الثاين) ٥(
 .وارثهما للثاين �الخوة. فإن ارثهما لالول �لبنوة) ٦(
ختتلف جهة االرث،  كذلك. كما لو مات رجل ومل يرتك سوى أخوين، مث مات أحد االخوين وترك ابنني فكما ان الوارث خيتلف) ٧(

 .فإ�ا االخوة اوال، والبنوة �نيا
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صــححنا (االوىل ) لــو مــات بعــض الورثــة قبــل قســمة الرتكــة: (وتفصــيله ان نقــول. )٢(وقــد ال حتتــاج )١(اليــه االوىل
) صحت املسألتان من املسـألة االوىل(من غري كسر ) االوىل، فان �ض نصيب امليت الثاين �لقسمة على وراثه

 )٤(، فالفريضة االوىل اربعة وعشرون)٣(ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا كزوجة
___________________________________ 

ــع املــال. فــان العمــل قبــل مــوت هــذا االخ كــان هــو تقســيم املــال إىل نصــفني) ١( ســهمان لــالخ : أمــا العمــل بعــد موتــه فيحتــاج إىل تربي
 .ي االخ امليت الثاين لكل واحد سهم واحداملوجود، وسهمان لولد

كمـا كـان . فـان املـال بـني الولـد للصـلب وولـد الولـد نصـفان. كما لو مات رجل وترك ابنني، مث مات أحـد االبنـني وتـرك إبنـا واحـدا) ٢(
 .بني الولدين قبل موت أحدمها أيضا نصفني

ت الزو ) ٣( فالفريضـة قبـل مـوت . جـة بعـده ومل يكـن هلـا وارث سـوى ابـن وبنـت أيضـايعين مات أوال الزوج وترك زوجة وابنـا وبنتـا، مث ماتـ
ت ٢٤الزوجـــة  ت، الن االول يســـتحق  ٧/  ٨خمـــرج الـــثمن، لكـــن البـــاقي وهـــو  ٨، الن الفريضـــة كانـــ ــ ــى االبـــن والبنـ ال يقبـــل التقســـيم علـ

رية فمخــرج نصــيبهما  ت  ١٤ منهــا ولالبــن ٣للزوجــة "  ٢٤" حيصــل "  ٨" ، ضــربناها يف " ٣" ضــعف االخــ ت الزوجــة . ٧وللنــ وملــا ماتــ
ت ســهما واحــدا. وكــان وارثهــا ايضــا ابنــا وبنتــا ن اثنــني مــن ســهمها، والبنــ ت الفريضــة االوىل كافيــة . فقــد ورث االبــ فاعتــدل التقســيم وكانــ
 .للتقسيم للفريضة الثانية

 ٢٤=  ٨يف  ٣يساوي  ٨يف خمرج نصيب الزوجة الذي هو . ٣مضروب سهام االبن والبنت اليت هي ) ٤(
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وكزوج مع اربع اخـوة الب،  )٢(وهنا الوارث واالستحقاق خمتلف )١(ونصيب الزوجة منها ثالثة تصح على ولديها
 .)٥(من االوىل وهي مثانية )٤(او اربعة بنني فتصح املسألتان )٣(مث ميوت الزوج عن ابن وبنتني

بفربضـــته فــانظر النســـبة بـــني نصـــيب امليـــت الثــاين وســـهام ورثتـــه، فـــان كـــان  )٦(نصـــيب الثـــاين) وان مل يــنهض(
 فاضرب الوفق(بينهما وفق 

___________________________________ 
 .الن االبن �خذ اثنني، والبنت واحدا) ١(
ذين للزوجــة) ٢( ت الــ زوج غــري االبــن والبنــ ت الــذين للــ ضــة االوىل غــري الــوارث يف الفريضــة فــالوارث يف الفري. الن املفــروض أن االبــن والبنــ

 ).وفيه �مل واضح! كذا (أما يف الفريضة الثانية فهي النبوة للمرأة . وكذا جهة االستحقاق يف الفريضة االوىل هي البنوة للرجل. الثانية
خمـرج سـهام االخـوة  ٤ فتضرب. والنصف الباقي ينكسر على االخوة االربع أر�عا. النه يستحق النصف. خمرج نصيب الزوج اثنان) ٣(

زوج حيصــل  ٢يف  زوج نصــف ذلــك. ٢يف  ٤تقســيم  ٨خمــرج نصــيب الــ ــ فــاذا . لكــل واحــد واحــد. ٤: ولالخــوة البــاقي. ٤=  ٨/  ٢: لل
فاعتـدلت الفريضـة . فاثنـان منهـا البنـه، ولكـل واحـدة مـن بنتيـه سـهم. فبما أنـه كـان قـد ورث أربعـة أسـهم. مات الزوج وخلف ابنا وبنتني

 .فان لكل واحد منهم سهم من أسهمه االربعة. وكذا لو خلف الزوج أربعة بنني. وفاء �لفريضة الثانيةاالوىل لل
 .االوىل والثانية: أي الفريضتان) ٤(
 .٨=  ٤يف  ٢=  ٤: يف خمرج نصيب االخوة ٢: مضروب خمرج نصيب الزوج) ٥(
 .أي الوارث الثاين) ٦(

    



٢٥٧ 

مثــل ابــوين ) يف املســألة االوىل فمــا بلــغ صــحت منــه( مــن النصــيب ال )١(مــن الفريضــة) بــني نصــيبه وســهام ورثتــه
 )٣(ونصـيب االبـن منهـا اربعـة، وسـهام ورثتـه سـتة )٢(وابن مث ميـوت االبـن ويـرتك ابنـني وبنتـني فالفريضـة االوىل سـتة

 ومنهــــا تصــــح )٦(تبلــــغ مثانيــــة عشــــر )٥(وفــــق الفريضــــة الثانيــــة يف ســــتة: فتضــــرب ثالثــــة )٤(توافــــق نصــــيبهم �لنصــــف
 مات الزوج عن ابن. )٨(وكاخوين من ام، ومثلهما من اب وزوج،. )٧(الفريضتان

___________________________________ 
أي املعترب يف الضرب يف أصل املسألة االوىل هو اجلزء الوفقي من الفريضة الثانية أي نصف السهام الستة يف املثال . حال من الوفق) ١(

 .اآليت ال نصف النصيب
 .سهمان لالبوين، وأربعة أسهم لالبن: فالفريضة ينقسم إىل ستة أسهم". السدسان " خمرج نصيب االبوين وهو  )٢(
فهــذه ســتة . ضــعف االنثــى: ولالبنــني أربعــة كــل واحــد اثنــان. فللبنتــني ســهمان كــل واحــد ســهم. الن ورثتــه عبــارة عــن ابنــني وبنتــني) ٣(

 .أسهم
فتضــرب وفـــق . والتوافــق �لنصـــف. توافـــق مــا خلـــف أبــوهم هلـــم مــن النصـــيب وهــي االربعـــة. دأي الســتة الـــيت هــي ســـهام هــذه االوال) ٤(

 .١٨حيصل  ٦يف  ٣فتضرب . الفريضة الثانية أي نصف السهام يف أصل الفريضة االوىل اليت هي ستة
 .اليت هي الفريضة االوىل) ٥(
 .١٨=  ٦يف  ٣) ٦(
 .١٨=  ٢+  ٢+  ٤+  ٤+  ٦: ٢، ولكل انثى ٤لكل ولد ذكر . ١٢: ولالوالد الباقي. ٦: حيث لالبوين منها سدساها) ٧(
ث: الفريضة حينئذ من اثىن عشر) ٨( بعـد ضـرب أحـدمها يف . خمرج نصيب الزوج الذي هو النصف، ونصـيب كاللـة االم الـذي هـو الثلـ

 .وهذه هي الفريضة االوىل. ١٢=  ٢يف  ٣يف  ٢. اآلخر، مث ا�تمع يف اثنني لوجوب إنكسار سهم االخوين لالب إىل اثنني

    



٢٥٨ 

علــى  )٦(النكســارها )٥(يف اثنــني )٤(، مث مضــروبه)٣(والثلــث )٢(خمــرج النصــف: فالفريضــة االوىل اثنــا عشــر )١(وبنتــنيرر 
توافــــق  )٩(وهــــي اربعــــة )٨(وهــــو ســــتة وفريضــــته )٧(فريــــق واحــــد وهــــو االخــــوان لــــالب، وبــــني نصــــيب الــــزوج منهــــا

 .تبلغ اربعة وعشرين )١٢(وهو اثنان، يف اثين عشر )١١(، فتضرب الوفق من الفريضة)١٠(�لنصف
___________________________________ 

 .فالفريضة الثانية أربعة. اثنان لالبن، ولكل واحدة من البنتني واحد: الفريضة هلما من أربعة) ١(
 .نصيب الزوج) ٢(
 .نصيب كاللة االم) ٣(
 .٣يف  ٢" =  ٦ "أي مضروب خمرج النصف والثلث الذي هو ) ٤(
 .عدد االخوة من كاللة االب حيث حنتاج إىل انكسار الباقي على عددمها) ٥(
اثنـان : فينكسر على كاللة االب وعددهم. ويبقى واحد. لكاللة االم ٢: للزوج، وثلثها ٣: فان نصفها. أي الفريضة اليت هي ستة) ٦(

 .٢: ، ولكاللة االب٤: ، ولكاللة االم٦: فللزوج منها ١٢=  ٦يف  ٢: فنضرب عددهم يف أصل الفريضة حيصل اثنا عشر
 .أي من الفريضة االوىل اليت هي اثنا عشر) ٧(
 .أي فريضة ورثته الذين هم عبارة عن ابن وبنتني وهي الفريضة الثانية) ٨(
 .ولكل واحدة من البنتني واحد. اثنان لالبن) ٩(
 .ذي يعدمهاال ٢خمرج العدد : توافق �لنصف ٤و  ٦الن بني ) ١٠(
 .فان وفقها أي نصفها اثنان. فريضة ورثة الزوج اليت هي أربعة) ١١(
 .أي الفريضة االوىل. أصل الفريضة) ١٢(

    



٢٥٩ 

 .)١(ومنها تصح الفريضتان
ن( فمــا ارتفــع صــحت منــه ) يف االوىل )٢(وفــق ضــربت املســألة الثانيــة(بــني نصــيب الثــاين وســهامه ) ولــو مل يكــ

ابنـــني وبنتـــا، فـــان ســـهامهم حينئـــذ مخســـة تبـــاين نصـــيب  )٢(ة االبـــن يف املثـــال االولكمـــا لـــو كـــان ورثـــ. املســـألتان
وكذا لو كان ورثة الـزوج يف املسـألة الثانيـة ابنـني وبنتـا فتضـرب . )٦(تبلغ ثالثني )٥(فتضرب مخسة يف ستة )٤(مورثهم

 .مخسة يف اثين عشر
 مات بعض(كانت املناسخات اكثر من فريضتني، �ن ) ولو(

___________________________________ 
ث إن للولـــد . وذلـــك واف للفريضـــة الثانيـــة أيضـــا. فـــان للـــزوج املتـــوىف نصـــفها وهـــي اثنـــا عشـــر) ١( . ٣، ولكـــل واحـــدة مـــن البنتـــني ٦حيـــ

 .لكل واحد منهما اربعة"  ٨" وثلثاه لكاللة االب . لكل منهما اثنان"  ٤: " ثلثه لكاللة االم: والنصف اآلخر لالخوة
 .أي الفريضة الثانية ضربتها بنفسها يف نفس الفريضة االوىل) ٢(
ن. وهو مـا إذا خلـف امليـت ابـوين وابنـا) ٣( . ونصـيب أبـيهم كـان أربعـة. فسـهام هـؤالء مخسـة. لكـن خيلـف االبـن ابنـني وبنتـا. ميـوت االبـ

 .تباين ٤و  ٥وبني 
 .ىل اربعةفان نصيبه من الفريضة االو . أي أبيهم الذي هو ابن امليت االول) ٤(
 .٣٠=  ٦يف  ٥: اليت هي الفريضة االوىل) ٥(
 ٨+  ١٠. " ٨: ولكـل واحـد مـن ابنيـه ٤: ، ولبنـت االبـن مخـس البـاقي١٠: البوي امليت االول سدساها: ومنها تصح الفريضتان) ٦(

 +٣٠=  ٤+  ٨ " 
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ت الثــاين علــى ورثتــه بصــحة واال  )٣(الثالــث، فــان انفســم نصــيب )٢(او بعــض ورثــة االول )١(قبــل القســمة) ورثــة امليــ
 .لو فرض كثرة التناسخ فان العمل واحد) وهكذا )٤(عملت فيه كما عملت يف املرتبة االوىل(

___________________________________ 
فالفريضــة . كمــا لــو مــات رجــل وتــرك ابنــني وبنتــا، مث مــات أحــد االبنــني وتــرك ابنــني، مث مــات أحــد هــذين االبنــني وتــرك ابنــا واحــدا) ١(

ت مث بعـد مـوت أحـد االبنـني وتركـه ابنـني جيـب توزيـع نصـيبه عليهمـا. اثنان الحد االبنـني، واثنـان لآلخـر: االوىل من خسمة . وواحـد للبنـ
فسـهمه ينتقـل إىل . مث إذا مـات أحـد هـذين وتـرك ابنـا. فان الفريضة تفي �لفريضـة الثانيـة. ونصيب أبيهما ايضا سهمان. ومبا ا�ما اثنان

 .ابنه بال حاجة إىل عمل آخر فالفريضة االوىل كما أ�ا وفت �لفريضة الثانية، كذلك وفت �لفريضة الثانية
. فان نصيبه وهو سهمان يفي �لتقسيم على ولديـه االثنـني. ففي املثال املتقدم إذا مات االبن اآلخر للميت االول وترك ايضا ابنني) ٢(

 .كما كان يف موت أخيه وتركه ولدين
 . .كما يف املثال االول. أي نصيب امليت الثالث) ٣(
 اخل.. والضرب يف الفريضة االوىل. من مالحظة النسبة) ٤(
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���﷽ 
متت بعـون هللا عزوجـل مقابلـة ). كتاب احلدود(انشاء هللا تعاىل اوله ) انتهى اجلزء الثامن ويليه اجلزء التاسع(

والتعليــق عليــه حســب احلاجــة واللــزوم بقــدر الوســع واالمكــان يف ليلــة . احاديثــه وتصــحيحه واســتخراج. الكتــاب
احلجـة (العـامرة حـىت ظهـور ) جامعـة النجـف الدينيـة(يف �و مكتبة  ١٣٨٩الثال�ء السابع من شهر حمرم احلرام 

ـــه الفـــرج واين الرى هـــذه االفاضـــات كلهـــا مـــن بركـــات صـــاحب هـــذا القـــرب ا) البالغـــة ملقـــدس عجـــل هللا تعـــاىل ل
 .على من حل فيه آالف التحية والثناء) العلوى(

فشــكرا لــك � آهلــى علـــى نعمــك وآالئــك، ونســـألك التوفيــق المتــام اجلــزء االخـــري وبقيــة املشــروعات اخلرييـــة 
 .الدينية النافعة انك ويل ذلك والقادر عليه

  عبدك السيد دمحم كالنرت
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