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  کتاب المیراث
   مسائل المیراث من المجلد االول

  
و قدري اموال از زید . زید متوفّی، و زوجه دارد و عمه زاده، و اوالدي ندارد :سؤال -1

آیا شرعاً حق زوجه از مخلّفات . مزبور متخلّف شده بموجب تفصیل از منقول و غیر منقول
زوج چه قدر می شود؟ از هر یک که زوجه را نمی رسـد کـه حـق بگیـرد شـرعاً، اعـالم       

  .فرمائید
مـی  ) از بابت نقد، و جنس، و فرش، و مس، و آهن، و غیرهـا (ربع منقوالت را  :جواب

پس اشـهر و اظهـر آن   ): از بابت زمین، و باغ، و دکان، و غیرها(و اما از غیر منقوالت . برد
است که از زمین هیچ نمی برد؛ خواه ساده و املس باشد و خواه در آن خانـه و درخـت و   

  .دکان باشد
از بابـت سـنگ، و خشـت، و تیـر، و     (ان و مثل آن و اما از اسباب و آالت خانه و دک
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هم  2و همچنین اشجار و موار. ربع قیمت آن ها را می گیرد) جر، و امثال آن هاآ، و 1پرتو
؛ یعنی قیمت می کنند درختی که در زمین غیر باشد و صاحب 3قیمت می کنند بدون زمین

، از آن قرار ربع قیمت را می گیرنـد و تتمـه را بـه    4المثل باشد چند است اجرةآن مستحق 
  . عمه زاده می دهند

  .و این ها بعد از وضع دین و وصایا است
ه از او هرگاه زید غایب، و قدري امالك و مجري المیاه و عمـارت و غیـر   :سؤال -2

. و یـک بـرادر و همشـیره نیـز داشـته     . باقی، و مدت غیبت او الی حال پنجاه سال می شود
پیوسـته،   يبرادر او به رحمـت ایـزد  . امالك زید در ایام غیبت او در تصرف برادر او بوده

و همشیرة زیـد  . اوالد او امالك زید را متصرف و بیست سال می شود که در تصرف دارند
نیز به فاصلۀ بیست سال بعد از فوت برادر، امر حق را لبیک اجابت گفته و یـک پسـر و   
: دختري از او باقی و ادعاي حقّیت خود در امالك زید به بـرادر زاده هـا مـی نماینـد کـه     

                                                   
ردي «و » پرته«و » پرتو«برخی از بخش هاي ایران به تیرهاي چوبی سقف  اما در. این لفظ در منابع لغت یافت نشد 1 پـ «

در این صـورت ممکـن اسـت    . گذاشته است» پ«روي حرف ) پیش(، نسخه بردار عالمت ضمه 7در پاسخ مسئله . می گویند
 .معنی دیگري داشته باشد

» موگونـه = مـووار = موار«لفظ مخفّف  این -.تاك مو و هر درخت و درختچۀ خزنده مانند زرشک و تمشک: موار 2
 .است

. قیمت می کنند، یا به عنوان ساختمان» مصالح«روشن نمی شود که این اشیاء را به عنوان صرفاً ) ره(از بیان محقق قمی 3
اما نظر به این که او نسبت به فتواي مشهور همیشه اهمیت می دهد، معلوم است که مرادش به عنوان ساختمان اسـت، و در  

 .به آن تصریح کرده است 7پاسخ مسئلۀ شماره 
بر آن » باغی که شأن دیگر«در این جا نیز گوشه اي از مطلب را مبهم گذاشته است و آن عبارت است از ) ره(مصنّف 4

  .می گویند» تغییر کاربري«، »تغییر شأن«امروز به این . عارض شود
جرت المثلی براي درختان نمانده، بل قیمتی براي خـود درختـان،   باغی که زمین آن، کاربري جدیدي پیدا کرده، نه تنها ا

، محاسبه می شود؟ یا با کاربري جدید؟ مطابق اطالقات و عمومات، )باغ(آیا در این صورت بر اساس کاربري سابق . نمانده است
 .صورت دوم مالك است
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یـا ایـن کـه    . ل مال زید در تصرف شما بوده، چندي نیز در تصرف ما باشـد چون بیست سا
  )؟(امالك مزبور را قسمت می نمائیم

اختیـار  ) یعنی مجتهـد جـامع الشـرایط   (حاکم شرع غایب را کسی به غیر  مال :جواب
ص کنـد   . ندارد و وارث هرگاه خواهد مالک شود، موقوف است به این که چهار سال تفحـ

و بعـد از یـأس از او،   . مظنّۀ وجود غایب، باشـد در آن، یـا در چهـار جانـب    در جائی که 
  .قسمت می کنند) کما فرض اهللا(مابین خود  1وراث

و هرگاه این ها به عمل نیاید، یا ممکن نباشد، حاکم شرعی آن را به امینـی بـه اجـاره    
یـا آن کـه   . یدمی دهد و منافع آن را ضبط می کند تا این که خبر حیات یا موت غایب بیا

  . الاقل صد سال از عمر غایب بگذرد و بعد از آن تقسیم می کنند
از مخلفات مزبـور از منقـول و   ) سواي صداق(حق زوجه بعد از فوت زوج  :سؤال -3

  غیر منقول، چه چیز می برد؟ 
مـی  » ربـع «و اگر فرزنـد نـدارد   . می برد» ثُمن«اگر زوج فرزندي دارد، زوجه  :جواب

قوالت همگی می برد و از غیر منقوالت بـه نحـوي اسـت کـه در سـؤال پـیش       و از من. برد
  .مذکور شد

و اما اگـر زوجـه   . و این که گفتیم، در صورتی که زوجه بی فرزند باشد، اشکالی ندارد
 2فرزند هم داشته باشد، اظهر اگر چه این است، اما احوط آن است که او را بی بهره نکنند

  . العالمواهللا.. و به مصالحه طی کنند
هرگاه زوج و زوجه صبیه داشـته باشـند، و زوج فـوت شـده و بعـد صـبیۀ        :سؤال -4

بـا  . و حال اموال صبیه و والده را عمـوي صـبیۀ مزبـوره متصـرف اسـت     . مزبوره فوت شده

                                                   
 .وارث: نسخه در 1
 .بکنند: نسخه در 2
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، امـوال  1]والدة صبیۀ مزبـوره ) فوت(بعد [وجود این که زوجۀ مذکوره دو عمه زاده دارد، 
  است؟ یا عمه زاده؟ از عموي مذکوره 

و بعد فوت مادر به وارث مادر منتقـل  . میراث صبیه به مادر او منتقل می شود :جواب
و عموي صبیه را دخلی نیست، مگر این که نسبتی دیگر در . می شود که عمه زاده ها است
بنـابر صـورت سـؤال    . و آن از صورت سؤال ظـاهر نیسـت  . میان باشد که باعث ارث باشد

  .المواهللا الع. عموي صبیه، محروم است
و در صورتی که بـه   ؟-ارث طفل به جد و جده می رسد یا آن که به مادر؟ :سؤال -5

  ؟-مادر برسد، جد و جده از مال طفل بهره دارد یا نه؟
؛ یعنـی  »طعمه«با وجود مادر، جد و جده نصیبی ندارند، و لکن مستحب است  :جواب

تی اسـت کـه جـد و جـدة     پس ایـن در صـور  . به جد و جده از مال فرزندش چیزي بدهند
بنابر صورت مسئله پس هرگاه بعد طفل، مادر او بماند و جد و جـده پـدري   . مادري باشند

  .آن طفل، به آن جد و جده چیزي نمی دهند
ۀ      2»شش یک«بنابر اشهر و اظهر، » طعمه«و مقدار  اصل مال است نـه شـش یـک حصـ

م     3»کیس«که و مشهور آن است که این استحباب در وقتی است . مطعم مـال بـه آن مطعـ
  . رسیده باشد

همین که قدري از سدس بیشتر به او رسیده، مقدار سدس را بـه  : و بعضی می گویند که
  . نماندجد یا جده می دهند، هر چند از براي مطعم سدس باقی 
. بینهما علی السویه قسمت می کننـد و هرگاه جد و جده هر دو موجود باشند طعمه را 

                                                   
 .مده استمابین عالمتین در حاشیه نسخه آ 1
 .یک ششم 2
به یک هشتم می گویند خواه » سیه«یا » سیک«در برخی از مناطق ایران از آن جمله ارومیه،  -.یک سوم= »سه یک« 3

 . باشد» ثلث«همان یک سوم است که ) ره(مراد مصنف. در مقادیر مساحتی و خواه در مقادیر مالی و وزنی
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  .یکی از آن ها باشد همه را به او می دهند و اگر
و در دلیـل  . نه بعد از موت 1استحباب طعمه در حال حیات فرزند است: و گفته اند که

  .آن، سخن است
  ؟-زوجۀ بی اوالد، از ملک و آب و عمارت، ثُمن می برد یا نه؟ :سؤال -6

خواه زمین املس باشد . از رقبۀ زمین، هیچ نمی برد، و از قیمت آن هم نمی برد :جواب
و از اسـباب و آالت خانـه و غیـره    . و خواه زمین باغ یا عمارت یا درخت و امثال آن هـا 

  .واهللا العالم. ثُمن قیمت را می گیرد) مثل در و پنجره و سنگ و آجر و غیر آن ها(
 نفـر  زوجۀ ذات ولد و غیر ذات ولد و منقطعـه و چنـد   زید متوفّی، و از او :سؤال -7

  .تفصیل میراث را بیان فرمائید. اوالد ذکور و اناث، مانده
ار خانـه و امثـال آن،         :جواب زوجه از اصل زمین املـس و محـل بـاغ و خانـه و عصـ

و اما غیر زمین از دیوار خانه و آالت و اسباب خانه از در و پنجره و تیـر و  . محروم است
و اظهر آن است که خانه را همچه که . ، و امثال این ها، قیمت ثمن آن ها را می برد2توپر

و ثمـن آن را مـی   . بر پاست قیمت می کنند که بر پا باشد تا خـراب شـود چنـد مـی ارزد    
  .دهند

  .3و بعضی با مالحظۀ اجرت زمین که محل خانه است، اعتبار کرده اند
  . و همچنین است درخت و مو

مالحظۀ هر دو قول را کرده به مصالحه طـی کننـد احـوط    ] اگر[بناي قیمت  و در این
  . خواهد بود

                                                   
 .اختن طعمه بمیرد، بر وارث نوه اعطاي طعمه مستحب نیستیعنی اگر نوه قبل از پرد. است» نوه«مراد  1
 .به شرح رفت 1در پاسخ مسئله  2
 .و اعتبار کرده اند: نسخه در 3
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و طال، و نقره، و حیـوان،   و ظروف، مثل نقد، و لباس، و فرش،(و از باقی اموال منقوله 
نشده باشد، و تخم کشته هر چنـد  » راود«و میوه هر چند در درخت باشد، و زرع هر چند 

مثل (و در آب مملوك . آن ها ثمن می برد 1]عین[پس از ): ال این هاسبز نشده باشد، و امث
و در این نیز بـه مصـالحه   . اشکال است، و دور نیست که تابع زمین باشد) قنوات و غیر آن

و در خانه ها و بنا و اشجار، هرگاه وراث خواهند عین آن ها را بدهند و قیمت . طی کنند
  . ت و زوجه آن ها را الزام به قیمت نمی تواند کردآن را نخواهند بدهند، اظهر جواز اس

در محروم کردن از رقبۀ زمین و قیمت بنـا و  (و اما فرق میان ذات ولد و غیر ذات ولد 
و هر چند در نظر حقیـر آن اسـت کـه    . ، مشهور میان متأخرین است]فرق[پس آن ): شجر

  .بهتر خواهد بود، به مصالحه طی کنند 2فرق ندارند اما اگر احتیاط خالف بشود
و هرگاه کسی بنا را بر تفصیلی که متاخرین داده اند، بگذارد و فرق میـان ذات ولـد و   

؛ )و مفروض این است که دو زن باشد یکی ذات ولد و یکی غیـر ذات ولـد  (غیر آن بگذارد 
خواه از زمین و خواه درخت و خواه ابنیه و غیـر   -اظهر آن است که نصف ثُمن جمیع مال

و نصف ثُمـن منقـوالت و قیمـت آالت و بنـا، بـه آن زن      . ذات ولد داده می شود به -ذلک
  .دیگر، دون تتمۀ نصف ثُمن زمین

بـا زن دیگـر اسـت نـه بـا      ) علی االظهر(و اختیار متصرف شدن عین اشجار و ابنیۀ آن 
  . 3ورثه

پس اگر در وقت عقد شرط میراث و عدم میراث، هیچکـدام نشـده، یـا    : و اما منقطعه
و اگـر شـرط   . ط عدم میراث شده، پس اقوي در نزد حقیر این است کـه میـراث نـدارد   شر

احتیاط آن است کـه او را  ) هر چند لزوم آن بر حقیر ظاهر نیست لیکن(میراث شده باشد 
                                                   

 .یمین: نسخه در 1
 یعنی اگر بخواهیم در مخالفت با نظر مشهور احتیاط کنیم،  2
 .گیردیعنی اگر زن غیر ذات ولد به اخذ قیمت راضی نشود می تواند از عین آن ها ب 3
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ثَیین (و اما باقی مال در بین ورثه . راضی کنند و به مصالحه طی کنند  )للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْـأُنْ
  .قسمت می شود بدون فرقی مابین ولد دائمه و منقطعه

  .واهللا العالم. ي الزمه، صحیح استیاو این ها بعد وضع دیون ثابته و وصا
هرگاه شخصی بمیـرد و از او خـواهري بمانـد، و اوالد چنـد از پسـر او، و       :سؤال -8

  میراث را چه باید کرد؟. اوالد چند از دختر او
و میراث را سه سهم می کنند؛ . الد اوالد او، میراث نمی بردخواهر با وجود او :جواب

دو سهم را به اوالد پسر می دهند و یک سهم را به اوالد دختر، بنابر مشهور و اقـوي، نظـر   
به اطالقات اخبار صحیحه که داللت می کند باطالقها، بر قیـام ایشـان مقـام پدرشـان، یـا      

ر ظهـوري نـدارد،       هر چند . مادرشان در اصل ارث و در مقدار داللت آن هـا بـر مقـدار، پـ
  . نهایت با اعتضاد فهم اصحاب و تراکم ایشان، اعتماد می توان کرد

و سید مرتضی و ابن ادریس و بعضی دیگر حکم آن ها را فی نفسـه حکـم اوالد صـلبی    
تقسـیم مـی کننـد،     »للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیین«کرده اند و مالحظۀ حال والد نکرده، بینهم 

به ادعـاي ایـن کـه     1»أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیین  یوصیکُم اللَّه فی«نظر به عموم آیۀ 
د  ] که[حقیقت است در اوالد اوالد، مطلقا، یا در خصوص آیۀ میراث » اوالد« اسـت [مویـ [

، و غیر این هـا کـه   4آیه حجبو  3، و آیه حجاب2]نکاح[به آیات بسیار دیگر در تحریم 

                                                   
 .سورة نساء 11آیه  1
 .سورة نساء 23، 22، 21آیه هاي  2
 .سورة نور 31آیه  3
  .سورة احزاب 54و  53آیه  4

از آیه هاي حجاب، مجموع آیه سورة نور و آیه هاي سوره احزاب باشد، و مرادش ) ره(ممکن است مراد مصنف: توجه
 11ادامه آیه : رجوع کنید. (کنند که وارثان دیگر را حجب می کنندآیاتی باشند که وارثانی را ذکر می » حجب«از آیه هاي 
 .و آن چه مناسب این مبحث است صورت دوم است) همان سوره 176و آیه . سوره نساء
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  .در همۀ آن ها بنات و ابناء گفته شده و اوالد ایشان را خواسته
اوالد متبادر است در ولد صلبی و سـلب اسـم ولـد از ولـد ولـد،      : و جواب این است که

و دعوي حقیقـت در خصـوص آیـۀ میـراث     . پس مجاز خواهد بود. 1صحیح است در عرف
ند که به اجماع ثابت است که در این جا مراد از اوالد اعـم از  و این که گفته ا. معنی ندارد

نه این کـه  . اوالد است، معنی آن این است که اجماع است که ایشان در این احکام متّحدند
و بعد از تسلیم دخول در اراده از لفـظ، گـوئیم کـه ایـن معنـی فـی       . در مدلول لفظ داخلند

مـا تکیـه کنـیم بـر اجمـاع در دخـول در آیـه،         زیرا که اگر. الجمله مسلّم است نه مطلقا
چگونه می توانیم تمام کنیم مطلب را و حال آن که جلّ فقها در خصوص این مسئله گفتـه  

پـس اجمـاعی متحقـق نیسـت در دخـول      . اند که ایشان قائم مقام آباء اند در مقدار میراث
  .2پس حکم دایر مدار اجماع خواهد بود. ایشان حتی در خصوص این حکم

ص است بـه  مخصپس اگر شمول را هم مسلّم داشته باشیم به حسب داللت لفظ، گوئیم 
سـید و   3آن ها همین] به[اخبار سابقۀ معتضده به عمل اصحاب، بل که ظاهراً تارك عمل 

این هم  ]خود[و . می باشند )نمی کنند» اخبار آحاد«که عمل به (ابن ادریس و امثال آن ها 
  .موید این است که اخبار داللت دارند

للـذَّکَرِ مثْـلُ   «و بعد از بناء بر مشهور، گوئیم که اوالد اوالد، بینهم باید قسـمت کننـد   
ثَیین قولی نقل کرده به این که اوالد بنت علی السویه قسمت می  نهایهو شیخ در . »حظِّ الْأُنْ

و ایـن  . مقتضی این معنی است و همچنین که در کالله» تقرب  باُنثی«کنند، نظر به این که 
  .قول بعید است

                                                   
 .است» صحت سلب«و » تبادر«مراد قاعدة  1
 .نه دایر مدار داللت لفظی آیه 2
 .ن را به معنی فقط به کار می بردلفظ همی) ره(در مجلدات پیشین اشاره شده که گاهی میرزا 3
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و ترجیح این قول را از ابن بـرّاج نقـل کـرده    . و این قول در میان اصحاب، مهجور است
و لکن اشکال در این است که مستند مشهور نیز غیر واضح است اگر تکیـه بـه عمـوم    . اند

ن را مناصی از قول سید در مسـئلۀ سـابقه، نخواهـد    پس ایشا. می کنند »یوصیکُم اللَّه«آیۀ 
و ] است[و اگر نه، دلیل دیگر نیست، مگر این که بگوئیم چون آن نصیب والد ایشان . بود

بعید اسـت چـرا    نهایۀً] این نیز. [، پس تقسیم بر امثال اوالد حقیقی کنیم1ایشان ولد والداند
  .والد خود مقام وارث جد خودند، نه وارث 2که آن ها در این

تـرجیح   3]موجـب [علی اي تقدیر، شهرت در این مقام با این مناسبت جزئی که گفتیم 
و ظـاهر  . شیخ مقداد، نقل اجماع بر قول مشهور شـده  تنقیحو از . قول مشهور می تواند بود

و به هر حال، قول اقوي مشهور است؛ خصوص آن که در اوالد پسر، . 4هم این است شرایع
و معلوم است که مستند قوي در نظـر ایشـان بـوده اسـت در آن جـا، گویـا        .خالفی ندارند

  .واهللا العالم. اجماع در آن داشته باشند، و آن نیز مؤید مشهور است
چه نحو میـراث  . ضعیفه فوت شد و از او دختري بماند و مادري و شوهري :سؤال -9

  قسمت می شود؟ 
ختر، و سدس را به مـادر، و بـاقی را   ربع را به شوهر می دهند و نصف را به د :جواب

به جهت این که دختر حاجب مادر نمی شود از زاید . رد می کنند بر مادر و دختر بالنّسبۀ
پس فرض می کنیم ترکه را دوازده تومان؛ شش تومان را به دختر می دهیم و سه . از سدس

مان دیگـر را هفـت   و یک تو. تومان را به شوهر می دهیم و دو تومان را به مادر می دهیم

                                                   
 .و ایشان والد ولده اند: نسخه در 1
 .آن ها را در این مقام: نسخه در 2
 .صورت: نسخه در 3
 .ط دار التفسیر 19ص  4شرایع، ج  4
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پس ترکـه  . 1هزار و پانصد دینار را به دختر می دهیم، و دو هزار و پانصد دینار را به مادر
. سه ربع مال دختر است و یک ربع مـال مـادر  : بعد از وضع ربع زوج ارباعاً تقسیم می شود

  .واهللا العالم
شخصی متوفی و وارث او اوالد عمۀ او، و اوالد عموي او، و اوالد خالۀ او،  :سؤال -10

  ).؟.(و اوالد هر یک مختلف اند در ذکوریت و انوثیت. و اوالد خالو
زاده ] ــه [ترکۀ او را سه قسمت می کنند، و دو ثلث آن را به طبقه عـم و عـم   :جواب

گر همۀ این ها در نوع مساوي اند بـه  ها، و یک ثلث آن را به طبقۀ خال و خاله زاده ها، ا
و عمات یا اخوال و خاالت، پدر و مادري اند، یا همه پدري اند، یـا   ماین نحو که همۀ اعما

  .همه مادري اند
دو ثلث طبقۀ عم و عمه زاده ها را به سه حصه می کنند؛ دو حصه را به عمـوزاده هـا،   

ظِّ    «میـان خـود   هـا در   و ایـن ]. دهند[و یک حصه را به عمه زاده ها می  ثْـلُ حـلـذَّکَرِ مل

                                                   
ده هزار = امیر تومان یعنی فرمانده سپاه ده هزار نفري، و یک تومان پول. »ده هزار«تومان، لفظ ترکی است به معنی  1
  . دینار

سپس تغییر یافت، به فرمانده سپاه هزار نفري امیر تومان گفتند، و . بدین شرح بود) ره(در اوایل قاجار و زمان میرزاي قمی
= یک ریال: به کار بردند» ریال«، »قران«سپس به جاي . ده قران= هزار دینار= تومان: رآمدواحد هاي پولی نیز بدین صورت د

  .بیست شاهی= صد دینار
  .پنج دینار= هر شاهی

زیـرا  . تغییر مذکور در زمان خود میرزا رخ داده است و پیش از جنگ هاي قفقاز، یک تومان مساوي هزار دینار بوده
د «ه در آن سوي ارس قرار داشت، هنوز هم وجود دارند که هر سکّه هاي ضرب قلعۀ پناه آباد ک مسـاوي   -»پنابـت « -»پنابـ

  .نصف قران= پنجاه دینار
  .و هر قران مساوي صد دینار، بوده است و هر تومان مساوي ده قران

ب جامع الشتات نیـز،  و ترتی. در فتواي فوق، دقیقاً در اوایل قاجار و قبل از تغییر بوده است) ره(بنابر این، محاسبۀ میرزا
در تعلیقـات مجلـدات   . زیرا در این مسئله ها در مسائل جلد اول کتاب میراث جامع الشتات، هسـتیم . همین را تایید می کند

 .پیشین بیان شد که هر کدام از ابواب این کتاب در سه دوره تدوین شده است و هر دوره را یک مجلد نامیده است
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  .قسمت می کنند» الْأُنْثَیین
  .و یک ثلث حصۀ خال و خال زاده ها را در میان ایشان علی السویه قسمت می کنند

اگر یکی از عم و عمه، پدري باشد و دیگري پدري و مادري، اوالد مادري تنها، چیـزي  
  .مثل سابق قسمت کنند] است[ن پدري و مادري از اوالد آ] مال[و تمام . نمی برد

ین را ثـ ثل »شش یک«، ]باشد[و اگر یکی مادري باشد و دیگري پدري مادري، یا پدري 
و پنج سـدس دیگـر را   ). و آن ها علی السویه قسمت می کنند(به اوالد آن مادري می دهند 

یین« 1اوالد آن دیگري   .می کنند قسمت »للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَ
ه گفتیم علـی  یز اگر در نوع مساوي اند، چنان کپس آن ن: خال و خاله ۀو اما اوالد طبق

و اگر یکی پدري تنها، باشد و دیگري مادري و پدري، اوالد پدري . السویه قسمت می کنند
  .تنها، ممنوع از ارث اند

آن مادري سدس می و اگر یکی مادري تنها، باشد و دیگري پدري، یا پدر مادري؛ اوالد 
نیز علی السویه قسمت می  2و باقی را اوالد آن دیگري. د علی السویه قسمت می کنند]نـ[بر

  .واهللا العالم. کنند
و اموال او از منقول و غیر . زید پانزده سال است که مفقود الخبر می باشد :سؤال -11

منقول همگی در تصرف ولد او عمرو می باشد، بدون این که زید مذکور به تصـرف عمـرو   
کـه   -و دیناري از منافع اموال مزبور به تصرف صبیه هاي زیـد مـذکور  . داده باشد 3مزبور

  .نداده -4ی باشندهمشیرة پدر و مادري عمرو مذکور م
اموال زیـد را کـه مفقـود    ) کما فرض اهللا(آیا در این صورت وراث زید می توانند شرعاً 

                                                   
 .واه فقط پدريخواه پدر و مادري باشد و خ 1
 .خواه پدري مادري باشد و خواه فقط پدري باشد 2
 .مذبور: نسخه در 3
 .می باشد: نسخه در 4
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و بر فرضی که نتواننـد قسـمت نمـود،     ؟-الخبر می باشد، در معرض قسمت در آورند یا نه؟
زید می توانند که به قدر نصـیب خـود دخـل و تصـرف نماینـد تـا        1آیا هر یک از وراث

و بر فرضی که نتوانند، آیا کلّ اموال را هر یـک   ؟-ت زید معلوم گردد، یا نه؟مماحیات و 
از وراث به قدر نصیب خود مدتی تصرف نمایند و منفعت آن را بـه مصـرف برسـانند، یـا     

  ؟-نه؟
حاکم تفحص از حال او بکند تا چهـار  هرگاه میسر شود که : مال مفقود الخبر :جواب

و اگـر در  . از او تفحص کنند، در هر جـا کـه مظنّـه باشـد     سال، باید به اطالع حاکم شرع
ص کنند تا چهار سال 2جائی خاصو اگر پیدا نشود، بعد . مظنّه نباشد؛ در چهار جانب تفح

  .از آن قسمت اموال او می کنند کما فرض اهللا
و اگر این معنی مقدور نباشد، حاکم شرع صاحب اختیـار مـال غایـب اسـت، او را بـه      

و هرگاه اوالد او فقیر باشند از آن مال بـه آن  . پارد که به جهت او محافظت کندامینی بس
و اگر فقیر نباشند مال او را محافظت می کنند تا خبري از او برسـد، یـا   . ها نفقه می دهند

  .بعد از آن، وراث قسمت می کنند. صد سال از عمر او بگذرد 3تخمیناً
بدهـد و از او   4ا بـه تصـرف وراث مالـدار   و هرگاه حاکم شرع صالح داند، آن مـال ر 

  .واهللا العالم. رهنی بگیرد تا معلوم شود
بنابر مشهور میان (حد انتظار مفقود الخبر، در تقسیم اموال او بین الوراث  :سؤال -12

) مثل آن شخص در عادت بیش از آن، عمر نمی کند] که[متأخرین که باید صبر کرد مدتی 
مال در میان آن ها قسمت می شود، آیا آن جماعت اند کـه در   چه قدر است؟ و وراثی که

                                                   
 .وارث: نسخه در 1
 .خاست: نسخه در 2
 .تا تخمیناً: نسخه در 3
 .یعنی به وارثی که خود غنی و ثروتمند باشد 4
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؟ یا آن ها اند که در وقت حکم حاکم و تقسـیم  -وقت انقضاي مدت، در مرتبۀ ارث باشند
  ؟-میراث، زنده اند

چرا که . 1ظاهر این است که امکان زندگانی و احتمال بقاء مطلقا اعتبار ندارد :جواب
و بعضـی گفتـه انـد کـه     . ن ایام هم دویست سال عمر بکندامکان عقلی دارد که کسی در ای

و بعضی به صد . عمر طبیعی این زمان ها صد و بیست سال است که باید انتظار او را کشند
زیرا عادت ایـن زمـان   . و اظهر در نظر این حقیر کفایت صد سال است. سال اکتفا کرده اند

و . وت در ظنّ، منشأ ترجیح نمی شـود و این قلیل تفا. در بیش از صد سال جاري نشده است
  .این مختار شهید ثانی است

پـس  . و در مرتبـۀ ارث انـد  . که در حین انقضاي مدت، زنـده انـد   2و وارث، آن هایند
به تاخیر بیفتد تا بعضی بمیرنـد و بعضـی    3هرگاه به جهت مرافعه و محاکمه، تقسیم ترکه

  .واهللا العالم. اندشریک بمانند؛ وارث مرده ها با زنده ها در میراث 
میـراث  . هرگاه زنی بمیرد و از او پدري و مادري بماند و شوهري و اخوه :سؤال -13

  او چگونه تقسیم می شود؟ 
و هرگاه شرایط حجب در اخوه موجود است؛ به . نصف را به شوهر می دهند :جواب

جـود نیسـت؛   و هرگاه مو. مادر شش یک اصل مال را می دهند و باقی را به پدر می دهند
  .ثلث اصل مال را به مادر می دهند و باقی را به پدر

چنان که فرض مسـئله  (نیز این است که پدر موجود باشد  یکی: و شرایط حجب اخوه

                                                   
می گوید احتماالت  )ره(و میرزا. قرار داده است» خصوصیات مشخص گمشده«سؤال کننده مطلب را به محور : توجه 1

 .است» امکان عمر طبیعی«معیار . بر این محور، اعتبار ندارد
 .این هایند: نسخه در 2
 .و تقسیم ترکه: نسخه در 3
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  .1و این قول مشهور میان علماست، و بعضی اخبار هم داللت بر آن دارد). هم همین است
این که اخوه دو مرد باشند یا بیشتر، یا چهار انثی باشند، یـا یـک مـرد و دو زن     :دویم

. عدم حجب اصالۀخنثی را در حکم انثی گرفته اند به دلیل شک در ذکوریت و (و . باشند
و ایـن شـرط هـم    ) و قرعه هم دور نیست، چنان که صاحب دروس آن را نزدیک شـمرده 

و اخبار هـم  . ایشان است چنان که نقل آن کرده اند مشهور بین االصحاب، بل که اجماعی
  . 2داللت بر آن دارد و اکثر آن ها به صریح

و بـه ایـن تخصـیص    . 3نثی به داللت منزله در حسنۀ ابـی العبـاس  او در خصوص ذکر و 
  .داشته می شود ظاهر کتاب

، و اخـوة مـادري تنهـا   (آن که اخوة پدري و مادري باشـند، یـا پـدري باشـند      :و سیم
شرط نیز اجماعی است، چنان که تصـریح بـه   ، و ظاهر این است که این )حاجب نمی شود

  .4و داللت می کند بر آن اخبار. آن کرده اند
و در این نیز خالفی نقل نشده و دعوي . آن که اخوه کفار نباشند و بنده نباشند :چهارم

ل تـ و همچنـین بایـد قا  . 5و ظاهر بعضی روایات نیـز داللـت بـر آن دارد   . اجماع بر آن شده
. و شیخ دعوي اجماع بـر آن کـرده  . و مشهور این است که قاتل نیز حاجب نمی شود. نباشد

و جمعی قائل شده اند که حاجب می شود، به سبب عموم، و این که علت حجب آن اسـت  
ل تو نفقۀ قا. که پدر نفقه می دهد به عیال، پس اخوه از مادر می گیرند و به پدر می دهند

پس آن هر چنـد واجـب النفقـه باشـد     : و اما کافر. از پدر ساقط نمی شود بخالف مملوك

                                                   
 .3و ح  1ح  12وسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  1
 .4تا  1، ح 11وسائل، همان، ب  2
 .7همان، ح  3
 .10 همان، ب 4
 .14و  13و ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  -16و  1وسائل، ابواب موانع االرث، ب  5
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و دیگر شرط کرده اند که پـدر در حـق اخـوه لعـان نکـرده      . لکن به نص خارج شده است
  .باشد

از مادر جدا نشـده باشـند؛ پـس هرگـاه     ] مرده[آن که اخوه در حمل نباشند، و  :پنجم
نخواهند بود، هر چند در حین موت مـورث در شـکم مـادر     مرده متولد شوند داخل اخوه

  . 1و بعضی اخبار هم داللت بر آن دارد. و این شرط نیز مشهور است. زنده باشند
و چون احتیاج بـه آن هـا نـادر بـود متعـرّض آن هـا       . و بعضی دو شرط دیگر گفته اند

  .نشدیم
و قبل از دخول، زوج . را به عقد دائمی خود در آورده] اي[شخصی ضعیفه :سؤال -14

و هیچیـک از  . ا فروختـه ]ر[سایر ورثه باغ مزبور . و قطعه باغی از او مخلَّف. وفات یافته
بایع و مشتري و زوجۀ مزبوره، علم نداشته اند به این که زوجۀ مزبوره مستحق قیمت ثُمن 

عـاي  و حال که زوجۀ مزبوره، عالمه به اسـتحقاق خـود شـده اد   . می باشد 2اشجار و کروم
و  ؟-آیا عین اشجار و کروم را مسـتحق اسـت یـا قیمـت آن هـا را؟     . حق خود را می نماید

و از هر یک  ؟-هرگاه قیمت آن ها را مستحق باشد، از بایع مطالبه می نماید یا از مشتري؟
   ؟-المثل آن ها را مطالبه می تواند نمود یا نه؟ اجرةکه مطالبه نماید، آیا 

و اختیـار دارد کـه از   . یمت اشجار و کـروم، مسـتحق هسـت   ثُمن خود را از ق :جواب
مارِ مدت تصرف، ثو در استحقاق منافع و . مطالبه کند) هر یک که خواهد(مشتري و بایع 

و هرگاه رجوع به . اشکال هست؛ و احوط این است که صلح کنند و ضعیفه را راضی کنند
  .مشتري کرد، مشتري هم رجوع به بایع می کند

مـار و منـافع، خـالی از قـوت     ثطرف استحقاق ضعیفه چیزي را از جهت  و به هرحال،

                                                   
 .1ح  13همان، ب  1
 .مو و تاك ها: کروم 2
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نه از بـاب حکـم   » استحقاق زوجه قیمت را«چون اظهر در نظر حقیر این است که . نیست
پـس  . اجباري باشد مانند سایر مواریث، بل که از بـاب ارفـاق و تسـهیل امـر وارث اسـت     

. خود را از عین بگیر، می تواند گفتهرگاه وارث بگوید که من قیمت نمی دهم بیا حصۀ 
بل که هرگاه زوجـه راضـی نشـود االّ بـه قیمـت،      . او نمی تواند گفت] دیگر[و بنابر قول 

  .وارث را اجبار می کنند بر قیمت
و این که گفتیم که رجوع به هر یک از بایع و مشتري می توانـد کـرد، مبتنـی بـر آن     

ن فی الجملـه حـق زوجـه متعلـق بـه عـین       و چو. که همگی جاهل به حال بوده اند 1است
هست، پس می تواند که مانع مشتري شود از تصرف، تا آن که قیمـت را بـه او بدهـد، یـا     

  .و می تواند که رجوع به بایع کند. برود از بایع بگیرد و بیاورد و به او بدهد
قیمـت  ) مـثالً ( به سبب غیبت زوجه، در نزد حـاکم ) مثالً(اما اگر معلوم باشد که بایع 

را در ذمه گرفته و فروخته، دیگر رجوع به مشـتري نمـی توانـد کـرد، بایـد       و قیمت کرد
  .رجوع به بایع کند

و به هر حال؛ چون این از باب معاوضه است و باید طرفین مطلـع باشـند، مـادامی کـه     
هر چند ظاهر . نشده، و دادن قیمت منظور نشود، تصرف در آن نمی تواند کرد معین قیمت

  .که در این جا قیمت نفس االمر معتبر است، نه قیمت تراضی] است این[
و نـدانیم  . زوج، مسئله را مـی دانسـته  ] وارث[و همچنین است کالم هرگاه بدانیم که 

که باز بنـابر حمـل فعـل مسـلم اسـت بـر       . که آیا قیمت را به ذمه گرفته و فروخته، یا نه
  .مشتري] به[باید رجوع به بایع کند، نه . صحیح

اصـل  «کـه  . و اشکال در وقتی حاصل می شود که ندانیم که مسئله را می دانسته یا نـه 
مقتضی عدم جـواز  » اصل صحت معامله«و . مقتضی جواز رجوع است به مشتري» عدم علم

                                                   
 .و مبتنی بر آن است: عبارت نسخه 1
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  .است به مشتري، بل که رجوع می کند به بایع] رجوع[
آن وقتـی اسـت   ] قیمـت [و از مجموع آن که گفتیم ظاهر می شود که معتبر در قیمت، 

مگر این که در همان حـال بنـابر   . که قیمت را می گیرد، نه قیمت آن حالی که میت مرده
  .واهللا العالم. قیمت بشود و وارث در آن تصرف کند، هر چند در اَداي آن تاخیر شود

و تقـدیم  . زید و زوجۀ مدخوله اش مع ولدهما، مهدوم علیهم گردیده انـد  :سؤال -15
و زوج . و ترکـه از زوجـه و ولـدش معلـوم نیسـت     . ر موت هیچیک معلوم نیسـت و تاخی

و وارث زوج . مذکور مالک مبلغی از مال می باشد از آب و زمین و خانه و نقـد و جـنس  
  .و وارث زوجه منحصر است در دو همشیره. منحصر است در یک برادر

علیهم و احکام آن  ؟ و قاعدة میراث مهدوم1ترکۀ مذکوره را چه نحو باید قسمت کرد
  . باشد ع، مرجمجمالً بیان فرمائید که عندالحاجهرا 

، و از او منتقل 2مال زوجۀ اوست) از غیر اراضی و آب تابع آن(ثُمن ترکۀ زید  :جواب
. می شود به دو همشیرة او، و بینهما علی السویه قسمت می شود، اگر در یک مرتبه باشـند 

دو ثلث را . منتقل می شود به یک نفر عم و دو نفر خالۀ او و باقی، مال ولد اوست، و از او
به عم می دهند و یک ثلث را بین دو خاله تقسیم می کنند علی السویه، هرگـاه در مرتبـۀ   

  .واحده باشند
میـراث مهـدوم   «به جهت این کـه  . و دیگر فرزند و مادر از یکدیگر میراث نمی برند

  . علیه دیگر ماز مال مهدو به آن ها رسیده از صلب مال است، نه از آن چه» علیهم
پس بدان که از شرایط میراث بردن این است کـه   :و اما قاعدة میراث مهدوم علیهم

پس هرگاه هـر دو همـراه بمیرنـد، یـا     . علم حاصل شود به حیات وارث بعد ممات مورث

                                                   
 .قیمت باید کرد: نسخه در 1
 .غیر از اراضی و آب تابع آنحال زوجه است: عبارت نسخه 2
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می دهنـد هـر   بل که میراث را به وارث دیگر . آن ها نمی باشدمابین مشتبه باشد، میراثی 
او هم بر  رو حکایت ام کلثوم و پس. و بر این اجماع نقل شده. چند در طبقه پائین تر باشد

کـه بقـاي وارث   » شـرط میـراث  «و همچنین داللت دارد بر آن، شک در . 1آن داللت دارد
م هـم     . است بعد موت مورث و بعضی قلب این دلیل، کرده اند که میراث بـردن طبقـۀ دویـ

] لکـن [و . و آن هم مشکوك فیه است. ط است به انتفاء اقرب در حین موتمشرو) مثالً(
  .حکایت مذکوره با نقل اجماع، کافی است

یعنی جماعتی که غرق شوند و . و مستثنی شده است از این، حکم غرقی و مهدوم علیهم
و جماعتی که خانه بر سر آن ها خـراب شـود و   . معلوم نباشد تقدم و تاخر موت هیچیک

و حکم آن ها این است که هر یـک از آن هـا از دیگـري میـراث مـی      . ن نهج بمیرندبه ای
احادیـث صـحیحه و    2]نیـز [و . و دلیل مسئله اجماعی است که از جماعتی نقل شـده . برند

  : و اصحاب سه شرط ذکر کرده اند در میراث بردن آن ها. 3غیر صحیحۀ بسیار
و از . و ظاهراً خالفی نیست در ایـن . امشتبه باشد تقدم و تأخر موت آن ه: اول آن که

  . ابن زهره نقل اجماع شده ظاهراً
پس هرگاه دو برادر غرق شوند کـه هـر   . هر یک از دیگري میراث ببرند: دویم آن که

و همچنین هرگاه . یک از آن ها فرزندي داشته باشد، هیچیک از دیگري میراث نمی برند
بی ولد باشد و وارث او در آن طبقـه منحصـر در   یکی از آن ها ولدي داشته باشد و دیگري 

آن برادر و فرزند، میراث صاحب فرزند را به فرزندش می دهند، و میراث برادر بی فرزند 

                                                   
می خواستم در این جا به توضیح آن بپردازم، اما چون طوالنی شد به صورت یـک  . ه اي بیش نیستاین حکایت، افسان 1

تقـدیم   www.binesheno.comدر سـایت بیـنش نـو    » -ع-افسانۀ ازدواج عمر با دختر علی«مقالۀ کوچک با عنوان 
  .کردم

 .از: نسخه در 2
 .1وسائل، ابواب میراث الغرقی و المهدوم علیهم، ب  3
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اَبعد باشد؛ مثل برادرزاده با خـواهر زاده، یـا غیـر آن     1را به غیر برادرش می دهند هر چند
و ظاهر اجماع ابن زهره در این . شدو ظاهراً در این هم خالفی نبا. که در طبقۀ دیگر باشد

  . هم مقتضی این است» اصل عدم توارث بدون علم تاخر موت«و . جا هم حکایت شده
. و اخباري که داللت بر استثنا کرده، مخصوص اند به جائی که توارث از جانبین باشـد 

میـراث  و همان اشکال سابق، بر مقتضاي این اصل در این جا نیز ایراد شده؛ یعنـی ایـن کـه    
و آن مدفوع اسـت  . هم مشروط است به عدم تقدم موت او بر برادر فرزند دار» اَبعد«بردن 

  .به ظاهر اجماع و شهرت
صاحب کفایه اشکالی کرده به جهت عموم اخبار مثل روایت عبدالرّحمن بـن ابـی   : بلی

عنِ الْقَومِ یغْرَقُـونَ أَو یقَـع علَـیهِم الْبیـت قَـالَ       )ع(قَالَ سأَلْت أَبا عبد اللَّه«عبداهللا؛ 
بعضـی صـحیح    3و چند روایت دیگر هم به این معنی هسـت . 2»یورثُ بعضُهم منْ بعضٍ
می شود » توریث بعض از بعض«و در ما نحن فیه صادق است که . است و بعضی غیر صحیح

  .هر چند از یک جانب باشد
. ، صورت ثبوت توارث است از طـرفین ]یتوارثون[توانیم گفت که متبادر از لفظ و می 

، بـه ایـن عبـارت، شـهادتی     »یورث من یمکن لـه التوریـث  «از این لفظ که ) ع(و عدول امام
 4چنـان کـه در  . هست بر این که مسئله مفروض است درجائی که توارث از طـرفین باشـد  

و شهادت می دهد بر ایـن معنـی،   . مثال این ها شدهسایر اخبار سؤال از زوجین و اخوین و ا
علَیه و علَى امرَأَته بیت  فی رجلٍ یثْبت«: )ع(صحیحۀ یونس از حضرت امام محمد تقی

                                                   
 .و هر چند: نسخه در 1
 .3ح  1وسائل، ابواب میراث الغرقی و المهدوم علیهم، ب  2
 .احادیث همان باب 3
 .از: نسخه در 4
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ـ    م مضُـهعثُ برـوی نَاهعرْأَةِ منَ الْملُ مثُ الرَّجروی لِ ونَ الرَّجرْأَةُ مثُ الْمرنْ قَالَ تُو
  . 1»بعضٍ منْ صلْبِ أَموالهِم لَا یورثُونَ مما یورثُ بعضُهم بعضاً شَیئاً

اسـت، و گویـا آن   » اعـم از زوجـین  «از بـراي  ) ع(تفسـیر امـام  : و وجه شهادت این که
و از ایـن ظـاهر مـی شـود کـه ایـن مسـئلۀ        . تفسیري است که از براي مطلق مهدوم علیهم

  .در صورت ثبوت توریث از طرفین است، مستثناة
فی قَومٍ غَرِقُوا جمیعاً أَهلَ الْبیت «: نقل شده) ع(و همچنین روایتی که از امیرالمومنین

 ؤُلَاءنْ هم ؤُلَاءثُ هروقَالَ ی]ؤُلَاءنْ هم ؤُلَاءه ـنْ     ].ورِثُـوا مـا ومم ؤُلَاءرِثُ هلَا ی و
در این حدیث هم اطالق . 2»]و لَا یورثُ هؤُلَاء مما ورِثُوا منْ هؤُلَاء شَیئاً[ .یئاًهؤُلَاء شَ

  .کالم در این مسئله نشده، بل که در صورتی است که از طرفین باشد
مخالفت حکم با اصل و قاعده و اجماع، و ورود اخبار در مـادة  و به هرحال؛ با وجود 

یـورث بعضـهم مـن    «احت دو خبر در متـوارثین، و ظهـور اطـالق    زوجین و اخوین، و صر
نیز در این، به انضمام شهرت و فهم اصحاب، و ظاهر اجماع، کافی اسـت در ثبـوت   » بعض

  .وجه است یحکم و اشکال در این، ب
. وجود مال است از براي غرقی و مهدوم علیهم همگی یا از بـراي یکـی از ایشـان    :سیم

مال داشته باشـد،   یو در صورتی که یک. به جهت آن که میراث بدون مال متحقق نمی شود
و ظـاهراً در ایـن   . میراث مخصوص آن بی مال می شود و از او منتقل می شود بـه وارث او 

و حـدیث  . دعوي اجماع است چنان که از او نقل شده و ظاهر ابن زهره. هم خالفی نیست

                                                   
آمده که یونس ) ع(حدیث اول، همین متن با مختصر تفاوتی در لفظ، از امام باقر 3اما در باب . چنین حدیثی یافت نشد 1

و یا در نسخه اي که در اختیار او . ول را با ابو جعفر ثانی، اشتباه کرده استابو جعفر ا) ره(گویا مصنف. نیز در سند آن هست
 .، سقط شده بوده اند)ع(بوده، اسامی راویان در فاصلۀ یونس و ابو جعفر

 .2همان، ح  2
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  . 1صحیح هم داللت بر آن دارد
بدان که میراث در صلب مال است؛ یعنی فرض می کنیم اول موت یکـی را، و میـراث   

و بعد از آن فرض می کنیم مـوت دیگـري را و میـراث او را از    . او را به دیگري می دهیم
یمی، دیگر از مالی که از او منتقل شده بود به میراث بـه  و این دو. براي اولی قرار می دهیم

و از ظـاهر ابـن زهـره دعـوي     . چنان که مشهور بین االصحاب است. نمی برد اولی، میراث
هم  و دو حدیث که پیش ذکر کردیم . و متبادر از اخبار هم همین است. اجماع بر آن شده
دارند بر حکـم دو بـرادري کـه     بل که آن دو حدیث صحیح که داللت. صریح در آن است

یکی مال داشته و یکی نداشته و این که میراث او مال وارث برادر بی مال است، داللت بـر  
نقل شده قول به این که دویمی می برد از مالی ) ره(و سالّر) ره(و از مفید. ما نحن فیه دارند

ل کرده اند، بسیار ضعیف است و ادلّه که از براي ایشان نق. که به اولی منتقل شده از او نیز
  .و محتاج به ذکر و قدح و جرح، نیست

بایـد اول آن کـه   : نصیب او کمتر است؛ یعنی این کـه ] را که[که  آن و مقدم می دارند
داده و بعـد از  » اقلّ نصـیباً «و میراث او را به ] ـه شود[نصیب او بیشتر است، مرده انگاشتـ

اقـوي   شـاید  و. در آن دو قول است ؟-یا مستحب؟و آیا این واجب است . آن به عکس کرد
چنان که جمعی قائل شـده انـد، و اخبـار معتبـره داللـت دارد بـر آن؛ مثـل        . وجوب باشد

و . »ثم«صحیحۀ محمد بن مسلم، و غیر آن که داللت دارد بر تاخیر زوج از زوجه به لفظ 
بـا سـایر اخبـار کـه مطلـق      و آن منافاتی ندارد . به انضمام عدم قول به فصل، تمام می شود

خصوصـاً در آن طـرف هـم تقـدیم     . 4ذکري دارد در رجل نسبت به مرئـه  3، یا تقدیم2است

                                                   
 .2و کذا ح  1ح  2همان، ب  1
 .همان، احادیث باب اول 2
 ..با تقدیم: نسخه در 3
 .2ح  2همان، باب  4
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  .1ذکري موجود است
و بعضی . و جمعی هم قائل به استحباب شده اند، نظر به اخبار مطلقه با اعتضاد به اصل

ـ   » عدم ظهور فائده«تأیید کرده اند این قول را به  ول مفیـد و سـالّر در   در آن، مگـر بنـابر ق
و آن مدفوع است به این که شاید این حکم، محض تعبد باشد، و علل شـرعیه  . مسئلۀ سابقه

  .و حکمت هاي آن غالباً بر مکلّفین مخفی است
و سوختن و امثال آن هم مثل غرقی و  2آیا حکم قتل: خالف کرده اند که :و بدان که

و از جمعی از اصـحاب مثـل   . که چنین نیستاظهر و اشهر این است  ؟-مهدوم است یا نه؟
، نقـل شـده اسـت    4قواعد، و ابن جنید و ابن حمزه و عالمـه در  3مبسوطو  نهایهشیخ در 

و دلیل مشـهور، اصـل سـابق اسـت؛ یعنـی      . تردد کرده است نافعو محقق در . قول به تعدي
نقل شـده کـه    حایضاو روایتی که در . »اصل عدم ثبوت میراث االّ بعد علم به تاخّر موت«
به زنده ها داده ] را[از یکدیگر میراث ندارند بل که میراث آن ها » قتالي صفّین و یمامه«

  .5اند
و شاید دلیل قول دیگر، اعتماد به علّت باشد؛ یعنی چنین یافته باشند که حکم در غرقی 

مـوت  «و مهدوم علیهم به سبب اشتباهی است که از سبب خاص حاصل شـده، نـه از مثـل    
] ایـن کـه  [و ادعـاي  . و این ضعیف است به جهت آن که آن قیـاس مـی شـود   . »حتف انف

                                                   
 .2و  1ح  6و ب . 1ح  3همان، ب  1
 .. آیا این حکم قتل: نسخه در 2
را از حکم این مسـئله  » موت حتف انف«تنها  -ط مرتضویه 119ص  4ج  -»فصل میراث غرقی و مهدوم(در مبسوط  3

  .موت با هر حادثه اي در شمول حکم می ماند. بنابر این. خارج کرده
ص  4ایضاح الفوائد، ج . را از این حکم خارج کرده است» انف موت حتف«فقط » فصل خامس«در قواعد نیز در اوایل  4

 .ط کوشانپور 276
 .277ایضاح الفوائد، ص  5
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» قطعیت طریـق «و ادعاي . باشد، ممنوع است» العلّه منصوص«داللت روایت بر آن، از باب 
  . نامیده اند، آن نیز ممنوع است» تنقیح مناط«که بعضی آن را 

به ایـن مضـمون کـه    ) ع(و آن چه در صحیحۀ عبدالرّحمن بن حجاج از حضرت صادق
» رـواتَا قَالَ یفَم تیا الْبهِملَیقَطَ عرَأَةٌ سام لٌ وجر لَه قُلْت    ـرْأَةِ وـنَ الْمـلُ مثُ الرَّج

 شَـی أَي ئاً قَالَ وذَا شَیی هف هِملَیخَلَ عأَد یفَۀَ قَدنا حفَإِنَّ أَب لِ قُلْتنَ الرَّجرْأَةُ مالْم  ء
ارِثٌ إِلَّا ما وملَه سنِ لَیییمجنِ أَعینِ أَخَولَیجر قُلْت هِملَیخَلَ عأَد  ا لَـهمهدا أَحیهِمالو

شَی لَه سالْآخَرُ لَی رُوفَۀٍ وعمٍ مهرد ائَۀُ أَلْفائَـۀُ     مالْم ـتینَۀً فَغَرِقَـا فَأُخْرِجفا سبکر ء
 لَه سي لَیلَى الَّذوإِلَى م فَعا قَالَ تُدبِه نَعصی فکَی أَلْفا أَنْ شَیقَالَ فَقَالَ م ءـا   رُکم

روایات معتبرة دیگر هم به همین مضـمون  و . (1الحدیث .»أَدخَلَ فیها صدقٌ و هو هکَذَا
یـده  زیرا که راوي چنین فهم. دم علیتاشعار دارد به عدم قطعیت علّت، بل که به ع) هست

و اگـر راوي  . ابوحنیفه استنباط علّت کرده و از باب قیاس ایـن حکـم را داخـل کـرده    که 
اشعار دارد به ) ع(و جواب امام. به ابی حنیفه نمی کرد 2علّت را می فهمید از لفظ، اعتراض

هـر دو یکـی   : به جهت آن که مقام جاي آن بـود کـه بگویـد   . عدم فهم علّت از لفظ حکم
انکار «فرمود ) ع(و با وجود این امام. است در حکم، به جهت استناد اشتباه به سبب خاص

یعنی حکم آن هم مثل ایـن اسـت هـر چنـد علّـت یکـی       » داخل کردهنمی کنیم آن چه را 
  .3»سمعها و هو هکذا] لقد: [فقال«: و در بعض روایات این است. نباشد

و عجب از بعض افاضل معاصرین، که این حدیث را شاید فهم علّت کرده، بل که شـاید  
فتواي ابوحنیفه در قطعی بودن علّت، به جهت آن که فوراً راوي از حکم امام منتقل شد به 

                                                   
 .2ح  2وسائل، همان، ب  1
 .اعراض: نسخه در 2
 .یعنی ابوحنیفه در این مسئله قیاس نکرده بل که از حدیث گرفته -1همان، ح  3
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و نفرمود که چرا ایـن حکـم را از آن   . مسئلۀ غرق، و امام هم او را تقریر کرده بر این فهم
  .نیفهححکم فهمیدي و مستشعر شدي تا بحث کنی بر ابو

باشـد،  » سـبب مطلـق  «مستند به  1و به هر حال؛ چنان که می تواند شد که علّت اشتباه
از غایت مسـلّمه اسـت   » اصل عدم تعدي«و . باشد» سبب خاص«می تواند شد که مستند به 

و آن چه توهم می شود که آن از . است» سبب خاص«مگر در موضع وفاق، و آن استناد به 
هست و مالحظۀ آن ها مرجح ارادة این اسـت  » مخصصات قواعد«بابت تعدي باشد که در 

یث خاصی که داللت دارد مثل این که استدالل می کنند بر نجاست ماء قلیل مطلقا به حد(
یعنی علّت، قلّت ماء . بر حکم نجاست خاصه در مورد خاصی، و این از راه فهم علّت است

بل که علّت در تعدي آن جا، اجماع مرکـب، یـا   . ممنوع است) است و مالقات به نجاست
  .و این در همه جا مطّرد نیست. اجماع بسیط است

و . زینب مادري و شوهري و پسري دو سـاله و بـرادري و خـواهري دارد    :سؤال -16
میـراث زینـب   . و تقدم و تاخر مـوت ایشـان مجهـول   . شدندزینب و پسر او مهدوم علیهما 

اگر به ثبوت برسد که طفل پیشتر مـرده، چگونـه قسـمت مـی      و چگونه قسمت می شود؟
  شود؟ 

لی هـم نداشـته باشـد، شـش یـک      هرگاه پسر زینب از همین شوهر باشد و ما :جواب
به جهت آن کـه الحـال محکـوم    . و چهار یک به شوهر. میراث زینب به مادر او می رسد

گویا حکمت در حرمـان  . چون در شرع ولد از او میراث می برد. بودن» ذات ولد«است به 
. کنـد  از نصیب اَعلی به اَدون، همان نفع ولد بوده هر چند در ماده اخوت متوفّی تخلّف می
پـس  . و تتمۀ مال بعد از وضع ربع و سدس، مال پسر است و از او منتقل می شود به پـدرش 

  .در صورت مزبوره، سدس، مال مادر است و تتمه، مال شوهر است

                                                   
 .یعنی مشتبه بودن تقدم موت یکی بر دیگري 1
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  .و هرگاه این پسر از شوهر دیگر باشد، میراث او به جده اش می رسد
ینب به شوهر مـی رسـد و   و هرگاه ثابت شود که پسر پیش از مادر مرده، نصف مال ز

واهللا العالم. نصف دیگر به مادرش  به فرض و رد.  
اول . مردي دو زن داشته و از یک زن پسري داشـته و از دیگـري دختـري    :سؤال -17

و بعد از آن مادر دختر فوت می شود، و دختر شوهر می کند و دختري . مرد فوت می شود
ر او را به سفر می برد و در آن سفر آن دختـر  و در این بین شوهر آن دخت. به هم می رساند

و معلوم نیست کـه اوالد دیگـر   . را اسیر می کنند و مدتی در بالد غربت بوده تا فوت شده
و این دختري که در این جـا از او مانـده بـود هـم فـوت شـده و از او       . به هم رسانده یا نه

غال که اکثر مـردم کاشـان    فرزندي مانده و آن زن دیگر که مادر پسر بود در سال قحط و
از گرسنگی مردند، آن مادر و پسر را در زیر لحاف مرده یافتند در خانه که مسکن آن ها 

و خانۀ مسـکن کـه در آن مـرده    . و تقدم و تاخر موت مادر و فرزند هم معلوم نیست. بود
خانـه  الحـال ایـن   . هما یا ولدهما بوده اسـت زوجتان یا احداند معلوم نیست که از زوج یا 

  مال کیست شرعاً؟ و حکم آن چه چیز است؟ 
» تصـرّف «یـا  » ید«بدان که مشهور و معروف از مذهب اصحاب، این است که  :جواب

و ظـاهر  . مانند خراب کردن و تعمیر کردن و غرس اشجار و امثال آن، عالمت ملک است
چنـان کـه    اکتفا کرد، می توان» ید متصرفه«لک به مجرّد این است که جواز شهادت بر م

 و. ، ضـعیف اسـت  کفایـه و اشکال صاحب . بل که خالفی نیافتیم. مشهور میان علما است
چون گفته اسـت شـکی در ایـن نیسـت و     . اجماع است بر آن شرایعظاهر کالم محقق در 

 خـالف و از صریح شیخ در . کرده» ید خالی از تصرف«بعد از آن نقل خالف و اشکال در 
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هم داللت بر  1و فحواي روایت حفص بن غیاث. ع شده استنیز نقل اجما مبسوطو ظاهر 
و همچنین حدیث صحیحی که علی بـن  . آن دارد و ضعف آن منجبر است به عمل اصحاب

  .2ابراهیم روایت کرده است در تفسیر
پس ظاهر این است که آن نیز مفید ملک است و تـوان بـر   : »ید خالی از تصرف«و اما 

بل که خالفی در آن نقل نشـده االّ از  . است بین االصحاب چنان که مشهور. آن شهادت داد
و . محقق که ظاهرمی شود از او وجود قائل به خالف، و معلوم نیست که قائـل کـه باشـد   

قَالَ لَه رجلٌ أَ رأَیت إِذَا رأَیـت شَـیئاً فـی    «: روایت حفص بن غیاث داللت دارد بـر آن 
أَشْهد أَنَّه لَه قَالَ نَعم قَالَ الرَّجلُ أَشْهد أَنَّه فی یـده و لَـا    یدي رجلٍ أَ یجوز لی أَنْ

اللَّه دبو عأَب فَقَالَ لَه رِهغَیل لَّهفَلَع لَه أَنَّه دفَقَـالَ   )ع(أَشْه مقَالَ نَع نْهم لُّ الشِّرَاءحأَ فَی
اللَّه دبو عع(أَب(     ثُـم لْکـاً لَـکیرَ مصی و هأَنْ تَشْتَرِی لَک ازنَ جنْ أَیفَم رِهغَیل لَّهفَلَع

تَقُولَ بعد الْملْک هو لی و تَحلف علَیه و لَا یجوز أَنْ تَنْسبه إِلَى منْ صار ملْکُه منْ 
دبو عقَالَ أَب ثُم کإِلَی هلبق وق )ع(اللَّهینَ سملسلْمل قُمی ذَا لَمزْ هجی لَم 3»لَو .  

ۀ جنـاب        : و اما صحیحۀ علی بـن ابـراهیم   پـس آن مشـتمل اسـت بـر حکایـت محاجـ
چرا مالی که در دست من است از آن بینـه مـی طلبـی؟ و    «به ابی بکر که ) ع(امیرالمومنین

ست اوست، از آن مسلم بر آن بینه نمی طلبی هرگاه من دعوي کنم بر مسلمی که مالی در د
که ظاهر می شود از آن حدیث کـه مطلـق یـد کـافی اسـت در ثبـوت       . »و از من می طلبی

                                                   
 .یأتی متن الحدیث 1
بنابر این هر حدیثی در آن باشد به شرط . تحقیقات اخیر ثابت کرده است تفسیر مذکور از خود علی بن ابراهیم نیست 2

 .وجودش در متون دیگر، ارزش دارد
 وسائل، کتاب. با مختصر تفاوت در لفظ  -ط داراالضواء 31ص  3من ال یحضره الفقیه، ج  -387ص  7کافی، فروع ج  3

 .باز با مختصر تفاوتی در لفظ. 2ح  25الحکم، ب  کیفیۀالقضا، ابواب 
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  .و همچنین از اخبار دیگر نیز اشعار بر آن مطلب مستفاد می شود. ملک
. صغیر و کبیرمابین بدان که اصحاب فرقی نگذاشته اند در ید  :هرگاه این را دانستی

پوشیده نیست بر مطلـع؛ از  ] که[مطلق ید کرده اند ] به[در مسائل فقهیه همه جا اعتماد و 
حکم صریح کرده اند که آن ) یعنی طفلی که او را بی صاحب بیابند(جمله در مسئلۀ لقیط 

و حتی خیمـه کـه بـر او زده    . چه با لقیط است مال اوست حتی فرشی که در زیر او افتاده
و همچنـین  . که در او بیابند او را و مالکی از بـراي او نباشـد  ] اي[ و حتی خانه. شده است

و همچنـین آن چـه در   . چیزهائی که از او دور تر است هم حکم به ملکیت او کرده انـد 
  . خانه و خیمه باشد از اموال

در آن مسکنی که مادر و طفل او را در آن مرده یافته اند، هرگاه : پس الحال گوئیم که
و هرگاه ید زوج . قسمت می شود مناصفۀًآن دو نفر مابین ثبوت نرسد، خانه  ید دیگري به

و زوجۀ متوفیه و دختر او هم بر آن ثابت بوده و در حال ثبوت ید و بقاي آن، مـرده انـد،   
و هر یک که قبل مرده اند، حصۀ او بـه وارث او  . میان همگی علی السویه قسمت می شود

  .اه ید بعضی از آن ها ثابت بوده دون بعضیو همچنین هرگ. منتقل می شود
مثل این که یـد  (و این که گفته اند که ید گاه است که متفاوت است در قوت و ضعف 

و صـاحب یـد   . آن که لجام چاروا به دسـت دارد آن که سوار اسب است، اقوي است از ید 
پس ظاهر ) نهم ید طفل ضعیف است از ید ابوی پس در این جا. مؤید مقدم است بر ضعیف

یـک بـر حـال    و در جائی که منازعی نیست هـر  . این است که آن در صورت تنازع است
در غیر صورت قوت و ضعف، هرگاه نزاع شود و امر منجـرّ بـه    چنان که. خود باقی است

  . ، باز بینهما علی السویه قسمت می شودنتحالف یا نکول شود از طرفی
ر صورت نزاع اعتبار می کنی، و در صـورت  چرا قوت و ضعف را د :و اگر گوئی که

سکوت یا موت، اعتبار نمی کنی؟ با وجود آن که معیار در آن تقدیم ظـاهر اسـت، و عـدم    
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نیسـت در ایـن جـا و    » حقیقیـه  1معارضۀ«پس اگر چه . جواز ترجیح مرجوح را بر راجح
  .هست» معارضۀ حکمیه«لکن 

هرگـاه  (اسـت  » ما تحت الید«تمام اَمارة ملک ) مثالً(وجهش این است که ید  :گوئیم
خواه آن ید قویه باشد مثل راکب اسب، یا ضعیفه مثل قائد و سائق ) ید دیگري بر آن نباشد

اما در صورتی که یدي دیگر هم باشد؛ مثل این که دو نفر ردیف بر اسبی سوار باشـند،  . آن
ن جا ید هر یـک افـادة   در ای. یا یکی سوار باشد و دیگري آن را براند، یا جلو آن را بکشد

. پس تعارضی نیسـت و اعمـال هـر دو اَمـاره بایـد کـرد      . بیش از ملک فی الجمله نمی کند
. بخالف آن که هر یک دعوي تمام اسب را بکنند که در این جا تعارض حاصل مـی شـود  

و جمـع  . ین و متناقض انـد ضشرعیه اند که متعار 2امارة پس قول آن دو مسلم در این جا دو
پس بنابر این، موافقت ظاهر، . پس بالضروره رجوع به مرجح باید کرد. ممکن نیستبینهما 

  .امر مرجح احد متعارضین است به این که خود بالذات مثبت حکم است
الجمـع مهمـا   «پس از این جا می توان فهمید سرّ حقیقت قاعدة مشهوره که گفته انـد  

مالحظـه کـرده   ) هر دو(و این قاعده را در آیات بینات و اخبار  »امکن اَولی من الطّرح
عمل به هر دو پس در اخبار هم اول باید مالحظه کرد هرگاه وجهی صحیحی از براي . اند

به جهت آن کـه مفـروض آن اسـت    . بیابند، به هر دو عمل کنند و رجوع به مرجح نکنند
ز نیسـت هـر چنـد یکـی اقـوي از      که هر یک حجت شرعیه اند، و طرح بدون جهت جای

ر نشـد، آن وقـت رجـوع بـه      . دیگري باشد عمال هر دو میسـو هرگاه جمع ممکن نشد و ا
موضـی  غو لکن تحقیق این مطلب خالی از . قواعد ترجیح بکنند و به مقتضاي آن عمل کنند

  .مستقصی بیان آن را کرده ایم قوانینو در . نیست

                                                   
 .معاوضه: نسخه در 1
 .در اماره: نسخه در 2
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اصل و ظاهر مـی شـود، و مقـدم مـی دارنـد      مابین  لذّات تعارضو اما در جاهائی که با
طین طریـق بعـد از    مثل غسالۀ حمام و(احدهما را بدون این که قول مسلمی در میان باشد 

مقتضـاي اصـل و ظـاهر، و عـدم     مـابین  اسـت   و تناقض ، پس آن به جهت تعارض)سه روز
  .امکان جمع بینهما

بـه صـورت   ] دربارة ید[و از آن چه گفتیم ظاهر می شود وجه تخصیص علما کالم را 
بعـد از   -در همین مقـام گفتـه اسـت    قواعدچنان که شهید در . خصومت، ال غیر] و[نزاع 

و لـو تنـازع ذو یـد    «: -ذکر اقسام ید و تقسیم آن به شدید و ضعیف و ذکر امثلۀ آن ها
أو قابض اللجام، أو تنازع ذو الحمل مع غیره،  ضعیفۀ و قویۀ، کالراکب مع السائق

   .ذکره الی آخر ما .1قدمنا ذا الید القویۀ
پس مالحظه کن و تتبع کن ابواب فقه و احکام دعاوي را در جـائی کـه ممکـن باشـد     

مـابین  که همه جا تخصیص کالم در اثبات ملـک و اسـتحقاق را در صـورت نـزاع     . جمع
مرجحاتی که در  ۀو در نظر نیست جائی که مالحظ. داده اندالمتخاصمین یا وارثهما، قرار 

  .قرار داده باشند» نفس االمر«دعاوي ذکر کرده اند، در ثبوت اصل استحقاق در 
در ما نحن فیه ضعیف بودن یـد صـغیر، ممنـوع اسـت و از     : با وجود این که می گوئیم

تصـرف و تحصـیل    هر چند صغیر اضعف باشد از کبیر از حیثیـت . فروض نادره هم نیست
  . مال و نحو آن

] بـه [مراد از قوت و ضعف در ما نحن فیه، قوت و ضعفی است که متعلّـق   :و بالجمله
و آن . و مفروض این است که در ما نحن فیه نوع ید متّحد اسـت . ید باشد نه به صاحب ید
ن هـیچ تفـاوتی نیسـت و ترجیحـی     آو در . میتاً در مسکن معـین  یافتن مادر و فرزند است

                                                   
  .ط کتاب فروشی مفید 191ص  2القواعد و الفوائد، ج  1
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  .نیست
» مهـدوم علـیهم  «ایـن در حکـم   پس اظهر این است که : و اما میراث این مادر و فرزند

بل میـراث هـر یـک بـه وارث خـود کـه       . و هیچیک از دیگري میراث نمی برند. نیست
  .واهللا العالم. 1موجود و زنده باشند در حین موت آن ها، می رسد

و آن ] دارد[و پسري . بماند بال ولد] اي[بمیرد و از او زوجههرگاه کسی  :سؤال -18
و آن دیگري مدتی در تصـرف داشـته باشـد و آن را تعمیـر     . پسر باغ را بفروشد به دیگري

و . الحال زوجه ادعاي حق االرث از آن بـاغ مـی کنـد   . کرده و مال بسیاري خرج آن کرده
مائید که زوجه مستحق چه چیز است؟ بفر. المثل سنوات تصرف را می طلبد اجرةهمچنین 

  و از کی می تواند بگیرد؟ 
. زوجه از رقبۀ زمین، ارث نمی برد، خواه املس باشد و خواه محل باغ و خانه :جواب

ذات ولـد و غیـره نیسـت،    مابین و فرقی . لکن از قیمت اشجار و بناي خانه و غیره می برد
ه استحقاق قیمت از باب تسهیل و ارفاق و چون اظهر در نظر حقیر این است ک. علی االظهر

به علّت آن که از اخبار مستفاد می شود (ه است، نه این که مثل میراث قهري باشد، ثبه ور
پس هرگاه وارث راضـی  ). ، احتراز از اضرار به ورثه است2که علت حرمان زوجه از عین

ایـن وارث مـی توانـد    و بنـابر  . باشد، علت منتفی می شود، و داخل عموم ادلّۀ ارث می شود
و علی . و زوجه نمی تواند قیمت را بگیرد. عین آن ها را بدهد هر چند زوجه راضی نباشد

اي تقدیر؛ زوجه در وقت وفات زوج، مالک رقبۀ اشـجار و اَبنیـه نمـی شـود کـه هرگـاه       
پـس در صـورت سـؤال،    . تأخیر در دادن قیمت آن ها بشود، مستحق منافع آن مـدت بشـود  

  . امت منافع اشجار را نمی تواند کردمطالبۀ غر

                                                   
 .آن ها به آن ها می رسد: نسخه در 1
 .آن عین: نسخه در 2
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اشکال در این است کـه آیـا قیمـت روز وفـات را مسـتحق اسـت یـا قیمـت روز         : بلی
خصوصاً بنابر مختار که از باب ارفـاق و تسـهیل   . و اظهر اعتبار روز تسلیم است ؟-تسلیم؟

است کـه  به جهت آن که تا وارث اختیار احد امرین نکرده، عین در اختیار او باقی . است
پس در جائی که بنـاي آن  . و اگر خواهد عین را بدهد. اگر خواهد بردارد و قیمت را بدهد

و اخبار هم اشاره به این دارد کـه  . به این باشد که قیمت بدهد، قیمت آن وقت معتبر است
  . پس تامل کن تا بفهمی. 1»یقَوم الطُّوب و الْخَشَب«در بسیاري از آن ها فرموده اند 

میـراث او  . هرگاه زنی بمیرد و دو خواهر زادة پدري و مادري داشته باشد :سؤال -19
  چگونه قسمت می شود؟ 

، قسـمت مـی شـود    »رد«، و نصفی به عنـوان  2»فرض«نصف میراث را به عنوان  :جواب
یینِ«میان آن ها  کنند؛ دو  مال را سه قسمت می: و به عبارت اُخري .»للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَ

  .و یکی را به دختر خواهر 3تا به پسر خواهر می دهند
شخصی با زوجۀ خود و یک نفر اوالد، در میـان خانـه و در میـان یـک      :سؤال -20

و شب خانه بر سر ایشان خراب شده و هر سه نفر در زیـر بـام   . رختخواب خوابیده بودند
ال ورثۀ زوج مزبـور ادعـاي وجـه    الح. مانده، زوج زنده بیرون آمده و زوجه و فرزند مرده

بل که مادر پیش از فرزند مرده باشد، : و زوج را سخن این است که. صداق زوجه می نماید
بل که فرزنـد  : و وارث زوجه می گوید. ارث به فرزند می رسد و از فرزند به پدر می رسد

  .ئیدحکم آن را بیان فرما. پیش از مادر مرده باشد، یا هر دو همراه مرده باشند
هرگاه زوجه وارثـی کـه   . در صورت مزبوره معلوم نیست که کدام پیش مرده :جواب

                                                   
 .6االزواج، احادیث باب وسائل، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث  1
 .فرمن: نسخه در 2
 .به دختر خواهرزاده: همین طور -.به پسر خواهرزاده: نسخه در 3
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از صـداق و   -نداشته باشـد، میـراث او بالتمـام   ) مثل پدر و مادر(با فرزند تواند میراث برَد 
الحال مال شوهر است، چه آن چه نصیب خود شوهر است کـه ربـع اسـت، و     -غیر صداق

اگر آن فرزنـد هـم   : بلی. رسیده و از فرزند به او رسیده است چه آن چه از مادر به فرزند
وارث مادر به قدر حصۀ مـادر از میـراث آن طفـل    مالی علیحده از خود داشته بوده است، 

  .واهللا العالم. که از خود داشته می طلبند
21- ت دین مستغرق للّ :ؤالالسکۀ، فهل تثبت الحبوة کمالً، او یوضـع  ترلو کان للمی

و  ؟-ین علی مجموع الترکۀ و یؤخذ من الحبوة ایضاً بالنسبۀ و یبقی الباقی لصـاحبها؟ الد
  ؟-ۀ فیها، ام ال؟ترکمع استغراق الدین او انحصار الّ] الحبوة[هل یثبت 

ت مـال سـوي الحبـوة، فـال حبـاء        :الجواب و ان کـان  (االظهر انّه لو لم یکن للمیـ
هـو مـا کـان لغیـر صـاحب      » الحباء«و » لحبوةا«فانّ الظاهر من لفظ ). النصوص مطلقۀً

غایۀ االمر، الشّک فی الدخول . 1و کذلک لو لم یکن بذلک مزیۀ له علی غیره. الحبوة مال
و اما . 2و االصل عدم تخصیص الکتاب و عدم جوازه االّ بدلیل قوي تقاومه. فی النصوص

  .دین، فالحبوة ثابتۀو لم یکن علیه ) و ان کان قلیالً(لو کان له مال سوي الحبوة 
اذ الدین مقدم علی المیراث . فان استغرق الدین الترکۀ، فال حباء: و اما ان کان له دین

 ثبوتهـا  3الـدروس  فـی ) ره(و استقرب الشهید. و الحباء من جملۀ المیراث. بنص الکتاب
و احتمـل  . المدین أبرئه أو متبرّع به، تبرّع أو الترکۀ، غیر من الدین الورثۀ قضى لو حینئذ

اي سواء قضی الورثۀ الدین، او تبرّع به متبرّع، او اَبـرء المـدین، ام    -4انتفاء الحبوة مطلقا

                                                   
 .اي لیس الحبوة االّ اذا کان الحبوة مزیۀً، و صدق المزیۀ یصح اذا کان لغیره حصۀ 1
 .ال بمحض االطالق 2
 .363ص  2الدروس، ج  3
 .مطوب: و فی النسخه 4
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ـ    -ال د و رده الشـهی . ا یحتـاج الـی الـدلیل   لبطالنها حین الوفات بسـبب الـدین، و عوده
  .1انّ البطالن مراعی بعدم حصول هذه االمور، فال ینتفی رأساً]بـ[) ره(الثانی

ان الدین یمنع الحبوة کمالً،  :االول: فذکروا فیه وجهین: یستغرق الدین الترکۀو ان لم 
من الحبوة شیئ بازاء ما یقابلـه مـن الـدین،    بل یوضع الدین علی مجموع الترکۀ، فینقص 

ظاهرها انّ المیراث ال یثبت االّ بعـد اداء الـدین، و الحبـوة مـن      ظاهر االیۀ فانّ نظراً الی
الوارث من هذا المال او غیـره، او تبـرّع متبـرع بـه، او ابرئـه       2]اداه[لو و. جملۀ المیراث

  .ل المیراث، کما فی المستغرق بل بطریق االولیصالمدین، فیرتفع المنع و یثبت الحبوة کا
. انّه ال یمنع الحبوة کمالً، بل یعطی الحبوة صاحبها و یقضی الدین من الباقی :و الثانی

. الـدروس و هذا الوجه هو ظـاهر  . الحبوة من غیر تقیید 3]فی[ة الطالق النصوص الوارد
  .المیل الی االول الروضۀکما انّ الظاهر من 

مجاناً می برد در  ؟-چه می فرمایند؟ می برد یا نه؟در باب حبوة ولد اکبر،  :سؤال -22
و هرگاه مجاناً می برد، هرگاه دیـونی داشـته باشـد بـه قـدر نصـف        ؟-صورت بردن، یا نه؟

  ؟-ترکه، از حبوه نیز چیزي تنخواه دیون می شود یا نه؟
جوباً و مجاناً، یعنی در عوض قضـاي صـوم و   بلی حبوه حقّ پسر بزرگ است و :جواب

و همچنین آن را از باب سهم او محسوب . نیست، هر چند آن هم بر او واجب باشد صلوة
 4]مستوعب[میت، دین او و اظهر این است که هرگاه . نمی کنند، بل که مستقالً حق اوست

ترکه باشد، یا مساوي تمام مال او، یا بیشتر از آن باشد، در آن وقت حبوه سـاقط اسـت، و   

                                                   
  .119 ص 8الروضۀ، ج  1
  .لواراده: و فی النسخه 2
 .من: و فی النسخه 3
 .مستوجب: نسخه در 4
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و اما هرگاه دین به قدر نصف ترکه باشد یا کمتر یـا غیـر آن،   . باید آن را به عوض دین داد
بوه؛ پس و اظهر این است که هرگاه میت، مال او منحصر باشد در ح. حبوه ساقط نمی شود

  .واهللا العالم. حبوه ساقط می شود هر چند دین هم نداشته باشد
  حبوه چه چیز است؟ و براي کیست؟ و حکم آن چه چیز است؟  :سؤال -23

و آن فـی الجملـه اجمـاعی    . از خواص مذهب شیعۀ امامیه، ثبوت حبوه اسـت  :جواب
یـا ایـن حـق ثابـت و مسـتقل،      . نهایت خالف کرده اند که آیا واجب است یا سـنّت . است

به معنی این که قیمـت مـی کنـد و    اولی است،  1]آن[است یا آن که پسر بزرگ به » الزم«
  .ع از آن، نمی رسد از این معنیدر عوض سهم خود بر می دارد و دیگران را من

و واجب است بـر وراث  . مشهور علما آن است که این، حق و ملک پسر بزرگ است
ابن ادریس دعوي اجمـاع بـر   . که به او بدهند، و کسی آن را از بردن آن منع نمی تواند کرد

ست، بـه  و اظهر وجوب ا. الصالح به استحباب آن قائل شده اند و ابن جنید و ابو. این کرده
چون . جهت آن که مستند فتاوي علما خصوصاً اصحاب حدیث، ظاهراً همان احادیث است

و ظاهر آن است که اجماعی که ابن ادریس از فتـاوي ایشـان   . 2استدالل شان به اخبار است
ي ]ا[و دعـوي فتـو  . یافته، از مالحظۀ داللت همین اخبار باشد که به آن استدالل کرده انـد 

و . و دعوي انعقاد اجماع در عصر خود کرده خصوصاً. نیز نموده قاطبۀًا علماي عصر خود ر
  .اعتنائی به مخالفت ابن جنید و ابی الصالح نکرده

بـل کـه   . اسـت در ملـک  » الم«پـس بـه جهـت ظهـور     : و اما داللت اخبار بر وجوب
ـ    . نیز افادة این معنی را می کنند» استحقاق«و » تخصیص« ک و قـراین حـال شـاهد ارادة مل

چنان که در نظیر این الفاظ دعوي اجماع بر افادة ملک کرده اند؛ مثل آن که بگوید . است

                                                   
 .از: نسخه در 1
 .که مستند با فتاوي علما خصوصاً اصحاب حدیث چون استدالل کردن باخبار ظاهراً همان احادیث است: عبارت نسخه 2
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پـس  . بـر ایـن معنـی کـرده     کافّۀًچنان که شهید ثانی دعوي اجماع علما . »لفالن عبدي کذا«
سـیفُه و  إِذَا مات الرَّجلُ فَللْأَکْبرِ منْ ولْده «: در اخبار که فرموده اند) ع(ظاهر قول امام

هعرد و هخَاتَم و فُهحصانی است؛ اَعنـی بـال  1»مو بعـد ثبـوت،   . عـوض  ، ثبوت ملک مج
  . تسلیم ملک به صاحب آن واجب خواهد بود

و قائلین به استحباب، منع داللت اخبار بر وجوب می کنند و می گویند کـه عمومـات   
ادلّـه نمـی کننـد، و    ] آن[ب مقاومـت  آیه و اخبار ارث، شامل حبوه هست و این اخبار تا

و ثبـوت فـی الجملـه در صـورت     . مسـلّم نیسـت   »ثبوت فـی الجملـه  «اجماع بر زیاده از 
  .استحباب هم صادق است

و جواب از این سخن، از آن چه گذشت معلوم می شود، به جهت آن که اجمـاعی کـه   
واهر اخبار اسـت و آن  استنباط شده از فتاوي علما مطابق خواهد بود با مستند ایشان که ظ

را از خـارج   خبار بالمرّه اعراض کنیم و اجماعا از و اگر. ، چنان که گذشت2وجوب است
دعوي کنیم و بگوئیم که این علماء مفتین به وجوب، فتاوي را از راه اخبار نـداده انـد، بـه    

  .3غایت بعید خواهد بود و خالی از اعتساف نیست
و توضیح آن این اسـت  . هم معلوم می شود 4دیگرن چه مذکور شد، حال خالف آو از 

چنان که ظواهر اخبار دالّ . عوض مشهور نیز در این مقام، ثبوت حق است مجاناً و بال: که
بعد از آن که ادعاي اجماع امامیه کـرده در ثبـوت حبـوه،    ) ره(و سید مرتضی. بر آن است

در نزد من قـوت دارد کـه بایـد    هر چند علماي ما تصریح نکرده اند، اما : فرموده است که
این اشیاء را قیمت کنند در عوض سهم خود حساب کنند تا این که مخالفت ظواهر آیـات  

                                                   
 .2ح  3وسائل، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث االوالد، ب  1
 .و از وجوب است: نسخه در 2
 .است» فهم وجوب از اخبار«پس روشن می شود که اجماع آنان بر  3
 .یعنی حبوه واجب باشد اما به شرط محاسبۀ قیمت 4
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بـه  . نکرده خواهیم بود ارث نکرده باشیم، و مخالفت اجماع هم] اخبار[قرآنی و اطالقات 
. و بال عوض کرده باشـند  1]مجانی[ه معلوم نیست که علما اجماع بر خصوص جهت این ک

  . و این قول از ابن جنید نیز نقل شده
و دلیلی بر ایـن گونـه   . خصوصاً با تصریح سید به عدم تصریح علما. و این نیز بعید است

بل که این منشأ طرح ظواهر آیات و اخبار است که آن اختصـاص بـه عـین    . نیست» جمع«
 3]حـال [و  2]است[چگونه پوشیده . و مخالف ظاهر اجماع هم هست. مال است، نه قیمت

اسـتحباب دادن  ) بنابر طریقـۀ سـید  (چه متیقّن است که اجماعی باشد این که اقلّ مراتب آن
ه در مسـئله       . 4اشیاء مزبوره است به قیمت و([و این معنی نسـبت بـه منفـرد بـودن امامیـ [

  .اجنبی می نماید) اهتمام در بحث و فحص آن، و ورود اخبار بسیار در آن
و اما بنابر قول به وجوب، هر چند استحقاق در عوض قیمت، اقـرب از سـابق خواهـد    

هر چند از اجماع ابن ادریس و : و بالجمله. بود، اما نظر به ظواهر اخبار، آن نیز بعید است
برداریم، قول بر استحباب در عوض قیمت، بعید اسـت، بـه جهـت آن     5ظواهر اخبار دست
قول به وجوب بر سبیل قیمـت،  « 6]که[معلوم نمی شود ) قرار سیدبنابر ا(که از فتاوي علما 

  . »اقرب است به جهت آن که مخالفتش با ظواهر آیات و اخبار نیز کمتر خواهد بود
  .و به هر حال، اقوي و اظهر قول مشهور است

اشکال در این مقام، تحقیق داللت اخبار و کیفیت اسـتدالل بـه آن هـا اسـت، بـه      : بلی
                                                   

 .مجاز: نسخه در 1
: می گویـد ) ره(مصنف. »معلوم نیست که علما اجماع بر بال عوض کرده باشند«سید فرمود : توضیح -.نیست: نسخه در 2

 .. ده است؛ یعنی چگونه معلوم نیست و حال این کهچگونه پوشی
 .حاصل: نسخه در 3
 .اساساً وجوبی نمی ماند تا قیمت بشود یا نه) ره(حتی بنابر مبناي سید 4
 .است: نسخه در 5
 .و: نسخه در 6
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آن چه اجماع علما بر آن منعقد شده که به پسر بزرگ می باید داد، شمشیر، جهت آن که 
در بعضی از کتاب هایش جامه ) ره(و مفید. جامه هاي بدن استو انگشتري، و مصحف، و 

و اما ابن ادریس بـر مجمـوع   . و سید نیز دعوي اجماع بر سه چیز اول، کرده. را ذکر نکرده
مذکور اسـت بـه   . عی؛ سیف و مصحف و خاتم و درعو در صحیحۀ رب. چهار، دعوي کرده

و در بعضـی  . 2و در حسنۀ حریـز؛ درع و خـاتم و مصـحف   . 1عالوة کتب و رحل و راحله
  3دیگر روایات؛ سیف و سالح است

بل که در بعضی زیـاده بـر   . و علی اي تقدیر، امور مذکوره در یک حدیث جمع نیست
ب بعضی علما اخبار را حمل بـر اسـتحباب   و به این سب. و بعضی کمتر. چهار در آن هست

زیرا که ارادة وجوب در بعض، و استحباب در بعـض، مسـتلزم ارادة حیقیقـت و    . کرده اند
  .مجاز است در استعمال واحد، و آن خالف تحقیق است

و می توانیم گفت که عمومات قرآن و احادیث را به اخبار آحاد تخصـیص مـی دهـیم    
م     . ل اصحاب داشته باشددر هر قدر که اعتضاد به عم ربعـی   4پـس بنـابر ایـن صـحیحۀ دویـ

علـی  (که معتضد است به عمل اصحاب  5]متیقّن[به جهت آن که در . داللت بر مدعی دارد
بـل  . و این غیر مضرّ اسـت . تخصیص می دهیم عمومات را، و باقی را وا می گذاریم) الظاهر

از این جا الزم نمـی آیـد اسـتعمال در     و. که کم دلیل فقهی است که به این درد مبتال نباشد
  .در قدر مشترك تا افادة مطلب نکندمعنی حقیقی و مجازي، یا 

آن چـه مجمـع   «در آن جا فرمـوده کـه   ) ع(که امام بن حنظلهمقبولۀ عمر و فحواي 

                                                   
 . 1ح 3وسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  1
 .3همان، ح  2
 .4همان، ح  3
  .2همان، ح  4
 .مطلب: نسخه در 5
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شـاذّي کـه مشـهور نیسـت نـزد      ] روایت[بگیر، و ] است[علیه اصحاب در روایت راویان 
و اگر درع را از جملـۀ ثیـاب بـدن بگیـریم     . بر آن داللت دارد 1»اصحاب تو، آن را بگذار

چنان که ظاهر است و بعدي ندارد، و تتّمۀ ثیاب را به عدم قول به فصل اثبات کنـیم، پـس   
اصـحاب بـر آن،   ] از[و عمل خیلی . تمامی اربعه در صحیحۀ اولی ربعی مذکور خواهد بود

آن حسنۀ حریز مورد دعـوي اجمـاع   . داردمرجح تخصیص قرآن و غیره می شود، و مانعی ن
  .و آن صحیحۀ ربعی مورد دعوي ابن ادریس. سید می شود

کـه بـه   (و لیکن دعـوي اجمـاع ابـن ادریـس     . مسئله به غایت مشکل است :هو بالجمل
به عالوة اخبار مناسبۀ آن، به ضمیمۀ عمـل جمهـور اصـحاب،    ) منزلۀ حدیث صحیح است

  .و تخصیص عمومات، کافی باشد ظاهر این است که در اثبات حکم
و بعـد از  . پس اقوي مذهب مشهور خواهد بود در وجوب حبوه و امور مذکوره مجانـاً 

و طریقـۀ احتیـاط در   . آن در قوت، وجوب دادن به قیمت، و بعد از آن استحباب به قیمت
  .امثال این امور، سبیل نجات است

شـده اسـت،   » ثیـاب بـدن  «ر بـه  که تصریح به آن در بعض اخبا» ۀ بدنجام«و مراد به 
و همچنین مصـحف  . لکن باید منسوب به او باشد. لباس پوشاکی است هر چند متعدد باشد

و اگر متعدد باشند خالی از اشکال نیست، و دور نیسـت   .و شمشیر باید منسوب به او باشد
و مراد از نسبت، نسبت خاص است و اگـر  . که در صورت ثبوت نسبت، شامل متعدد باشد

بـه ثیـاب    ابوالصالحو تقیید . ه هر مالی که از آن شخص است منسوب به او خواهد بودن
الحاق رحل و . را به غیر شمشیر، شاذّ است ]سالح[ 2ابن جنیدو تعمیم . حیات، دلیل ندارد

) ایـراد کـرده   فقیهچون آن روایت را در (مگر صدوق . است» معلوم القائل«و راحله، غیر 

                                                   
 .1ح  9وسائل، ابوات صفات القاضی، ب  1
 .صالح: در نسخه 2
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کندن «ر مثل پوستین و چکمه، اشکال است؛ و مقتضاي کالم علما در و د. مذهبش این باشد
این اسـت کـه   » پوستین و چکمه از شهید در وقت دفن به جهت عدم صدق ثیاب بر آن ها

بل که عبا هـم در بـالد    3»چوخا بارانی«و  2»ایجک«و  1»بپانچی«و همچنین . داخل نباشد
  .4عجم، همچنین است

پسـري اسـت   ) حظۀ مجموع اخبار و فتاوي علماي اخباربه مال(و مراد به پسر بزرگ 
که پسري از آن بزرگتر نباشد؛ خواه منحصر در فرد باشد، یـا سـایر اوالد انـاث باشـد، یـا      

  .ان باشدربزرگتر براد
نیست، هر چنـد آن هـم بـر او     صلوةو اظهر آن است که حبوه در عوض قضاء صوم و 

داشته باشد، حبوه سـاقط  » ین مستوعب ترکهد«و اظهر آن است که اگر میت . واجب باشد
و همچنین اظهر آن است که اگر مالی به غیر حبـوه نداشـته باشـد، حبـوه سـاقط      . می شود

  .واهللا العالم. این است» حباء«و » حبوه«باشد چنان که متبادر از لفظ 
                                                   

آمده » بیابانچی«در بخش دوم این مجلد که به یک رساله مستقل دربارة ارث اختصاص یافته است، این لفظ به صورت  1
می » کَپنَک«دیگر آن را می گوید نوع . و خودش توضیح داده است که آن را براي حفاظت از باران، از نمد درست می کنند

  .گویند
شبیه جلیزقۀ بی آستین و جلـو  . کپنک را می شناسیم جامه اي از نمد که چوپانان و روستائیان در زمستان می پوشیدند

  . باز
داده، مشخص می شود؛ و آن جامه دراز از نمـد کـه از   ) ره(بنابر این نوع دوم آن خود به خود و با توضیحی که مصنف

این نیز بی آستین بود اما نه مانند جلیزقه، بل همه . ط ساق را می پوشانید و کالهی از نمد هم به آن وصل می شدگردن تا وس
  . جاي بدن و دست ها را نیز در زیر پوشش خود قرار می داد

 .شاید هنوز هم از هر دو نوع، در مناطقی وجود داشته باشد
در ... و» گلنگـدن «، »چکمه«الجک یک واژه ترکی است که مانند . »دستکش«صحیح است، به معنی » اَلجک«ظاهراً  2

 .در ایران رایج بوده اند) ره(زمان میرزا
نداشته و با گردن مماس نمـی  » سردوش«را داشته با این فرق که » بپانچی«جامۀ پشمی نمدي که همان کاربرد : چوخا 3

 ).البته مطابق توضیح برخی از سالمندان روشن ضمیر.(شده
 .دارند، و در موارد ویژه به کار می آیند» ابزاري«آن پوشش هائی است که جنبۀ ) ره(ا مراد مصنفگوی 4
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و قدري رخوت از مال خود بـه عنـوان   . صبیۀ خود را شوهر می دهدزید  :سؤال -24
و بعـد صـبیۀ   . و قدري رخوت هم شوهرش به جهت او مـی آورد . همراهش می کند جهاز

آیـا والـدین او از بابـت صـداق و     . زید اوالد ذکوري به هم می رساند و بعد فوت می شـود 
و در صورتی که حق داشـته باشـند، چـه     ؟-رخوت جهاز و رخوت زوج حقی دارند یا نه؟

  ؟ -قدر می برند از این منقول و غیر منقول
رختی که شوهر از براي زن می گیرد، مال شوهر است مگـر ایـن کـه بـه زن      :جواب

و آن چه رخت که پدر از بابت جهاز تملیک دختر خود کرده است، . تملیک کرده باشد
بـه هـر جهـت؛ از بـاب     (و بعد از فوت دختر آن چه مال دختر بود . مال دختر او می شود

چهـار یـک آن   ) مال از براي او به هم رسیده باشدصداق و از باب جهاز و از هر باب که 
و . و باقی مال پسر اوسـت . و یک شش مال پدر، و یک شش مال مادر. مال شوهر می شود

  .واهللا العالم. منقول و غیر منقول نیستمابین در آن ها فرقی 
با وجود برادر و خواهر مادري و فرزند، خواهر پدر مـادري چیـزي مـی     :سؤال -25
و اوالد اوالد دعوي صداق جدة خود را بر سـایر اوالد وي مـی توانـد نمـود یـا       ؟-ه؟برد یا ن

  ؟-نه؟
، خواهر پدر مادري جود برادر و خواهر مادري و فرزندبا و اظهر آن است که :جواب

و . اوالد اوالد دعوي صداق جدة خود را می تواند کـرد : و اما مسئلۀ صداق. چیزي نمی برد
  .واهللا العالم. بعد از مرافعه احقاق خواهد شد. می شود، به او می رسدآن چه حصۀ مادرش 

شخصی میر محمد اکبر نام با زوجه اش در یک شب متوفّی، و هیچیـک   :سؤال -26
و از میر محمد اکبر مذکور یک نفر اوالد ذکـور بـاقی   . معلوم نیست که پیشتر مرده باشد

یک نفر عمو که میر قهار بـوده باشـد و   و وارث . بوده که بعد از سه شب دیگر فوت شده
و دو نفر خالو که یکی خالوي بطنی و یکـی  . قبل از میر محمد اکبر مذکور غایب گردیده
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خالوي بطنی و صلبی، و یک نفر خالۀ بطنی، و دو نفر عمه که یکی عمۀ بطنی و یکی عمۀ 
بیـان  . خلـف شـده  و قدري امالك و باغ از محمد اکبر مـذکور م . بطنی و صلبی، می باشند

  فرمائید که در این صورت چه باید کرد؟ 
ایشان خراب نشده و به مرگ متعارف مرده اند، همۀ مـال از   اگر خانه بر سر :جواب

و میرقهار مفقود اگـر عمـوي   . دیگري میراث نمی برندپسر است و زوجین هیچیک از  آنِ
و اگـر  . ة خـود نمـی بـرد   صلبی تنها، است در صورت مفروضه، آن هم میراث از برادر زاد

در این صـورت میـراث آن پسـر را سـه     . بطنی باشد، یا بطنی و صلبی باشد، میراث می برد
  .حصه می کنند؛ یک حصه به طبقۀ خالوها می دهند و دو حصه را به طبقۀ اعمام

و طریق تقسیم دو حصۀ عموها آن است که اگر میر قهار عموي بطنـی و صـلبی باشـد،    
ه را شش یک آن حصمیرقهار و عمۀ بطنی قسمت مابین ه را به عموي بطنی می دهند و تتم

  .و دو حصۀ دیگر را به عمۀ صلبی و بطنی می دهند. می کنند
و اما کیفیت تقسیم یک حصه رسد خالوها این است که دو ثلث آن یک حصه را بـه  

بطنـی   1نی بـا خالـۀ  یک نفر خالوي بطنی و صلبی می دهند، و ثلث دیگر آن را خالوي بط
  .علی السویه قسمت می کنند

و آن چه مال غایب می شود به حاکم شرع باید رجوع نمود و آن چه صالح داند چنان 
  .واهللا العالم. خواهد کرد

چـه حکـم دارد؟ آیـا بـه     ) عـج (در زمان غیبت امام» من ال وارث له«مال  :سؤال -27
مصرف فقراء بلد میت، یا بلد موت، یا بلد مال، برسد یا مطلق فقرا، یا مطلق مصارف انفال، 

؟،؟،؟،؟،؟،؟ و در صورت صرف به فقرا، بـه فقیـر   -)ع(یا حفظ مال واجب است از براي امام
و آیا عین مال را باید داد  ؟-، یا نه؟»جماعت فقرا«اعتبار  واحد می توان داد با وجود امکان

                                                   
 .یا خاله: نسخه در 1
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جـایز اسـت یـا    ) خصوصاً در وقتی که صرفۀ فقیـر در آن باشـد  (یا فروختن و فقیر را دادن 
در صورت وصی قرار دادن میت صاحب مـال بـه جهـت ایـن     (و این امور مذکور را  ؟-نه؟

و بـا تعـذّر اذن حـاکم، آیـا      ؟-ت؟وصی بنفسه می تواند کرد یا اذن حاکم ضرور اسـ ) امور
  ؟-عدول مومنین این کار را می توانند کرد یا نه؟

و . اسـت ) ع(مشهور میان علما و معروف از مـذهب، آن اسـت کـه مـال امـام      :جواب
اخباري که داللت دارد بر آن کـه داخـل بیـت المـال     و . اخبار در آن نزدیک متواتر است

) ره(و قول صدوق]. است[» بیت المال امام«ه ارادة مسلمین می شود، مردود است یا مؤول ب
  .اگر امام حاضر است مال اوست، و اگر غایب است مال اهل بلد میت است: این است که

االّ در انحصـار  . ، امام ارث نمی برد»ضامن جریره«وارثی که باشد، حتی  هر و با وجود
علـی  . یب اعـالي زوجـه  زوجه که در آن جا امام ارث می برد بعـد وضـع نصـ   ] در[وارث 

  .مثل کفر و قتل، در حکم عدم است» وارث با مانع از ارث«و وجود . االشهر االقوي
خود بهتر می داند که چه کند، ما را از آن بحثـی ضـرور   ) ع(و در صورت حضور امام

  .نیست
و اما در حال غیبت امام قولی هست به این که باید حفظ مال کرد و وصیت کـرد کـه   

 خـالف  ، و این قول از شیخ منقول است در)ع(کنند تا ظهور امام 1]دفن[یا . کنندمحافظت 
و لکن مشهور و اقوي این است که تقسیم باید کرد میان فقـرا، بـه   . 2با دعوي اجماع ظاهراً

جهت آن که ضبط مال در این مدت دراز در معرض تلف اسـت و امـام را حـاجتی بـه آن     
ر این است که امام راضی است بـه ایـن معنـی چنـان کـه      و ظاه. و فقرا محتاج اند. نیست

                                                   
 .یافز: نسخه در 1
 .ط جماعۀ المدرسین 23ص  4، ج 15الخالف، کتاب الفرائض، المسئلۀ  2
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و اخبار کثیره که درمسـئله  . آخوند مال احمد اردبیلی و صاحب کفایه هم اشاره کرده اند
وارد شده است که این از باب انفال است، هم بر این داللت دارد، بل کـه بـر بـیش از ایـن،     

  . 1شیعیانچون مشهور حلّیت انفال است از براي 
ۀ  «خن این دو فاضل را می توان تأیید کرد به آن چه در خمس فرموده اند که و س حصـ

بـه جهـت آن کـه امـام در حـال      . امام را در حال غیبت، از باب تتمه به سادات می دهنـد 
و ظاهر حال او این است که راضی است کـه حصـۀ او را بـه فقـرا     . حضور چنان می کرد

ا به سادات هم  توان داد، بل که مالحظۀ امر خمـس  و ظاهر این است که این مال ر. بدهند
  . نیستایمائی دارد که دادن به ایشان، بهتر باشد هر چند لزوم آن معلوم 

                                                   
  : در این جا بحث هاي متعدد گسترده وجود دارد که فقط به برخی از ارکان آن اشاره می شود 1

در صورت دوم باید همۀ انفال در اختیار  ؟-؟»هیئت اجتماعی شیعه«آیا انفال بر تک تک شیعیان اباحۀ شده یا به  :الف
  .ها تصرف کندباشد و کسی بدون اذن حاکم نمی تواند در آن ) حکومت مشروع شیعی(حکومت 

اگر حکومت نباشد یا مشروع نباشد، مطابق مقبولۀ عمر بن حنظله و ادلّۀ دیگر، مجتهدین واجد شـرایط در منـاطق    :ب
  .مختلف، این سمت را دارند

احیـاء  «رجوع کنیـد بـه مسـائل     -.از اراضی امام براي تک تک افراد، آزاد است» حیازت هیزم«در این میان، تنها  :ج
  .جلد ششم و پی نویس هاي آن، از همین مجلداتاز م» الموات
 -، انفال است)خمس غنایم و خمس منفعت کسب: غیر از دو مورد(که منشأ آن  -فقهاي شیعه نظراً و عمالً، خمس را :د

  .و اجازه نمی دهند که کسی غیر از حاکم شرع در مصرف آن دخالت کند. بر هیئت اجتماعی شیعه مباح می دانند
را، اباحه بر هیئت اجتماعی شیعه می دانند، و االّ اساس خمس بخشوده می شود و  »نا لشیعتنابحالخمس فااما «و حدیث 

  .بر کسی واجب نمی شود
هیچ دلیلی وجود ندارد که میان موارد انفال و اموال امام فرق بگذاریم، خواه اراضی مـوات  : به صراحت باید گفت : هـ

همگی باید با نظارت و اذن حاکم شرع باشد؛ یا . و خواه خمس، و خواه هر مورد دیگر باشد، و خواه معادن، و خواه آب ها،
  .به صورت دولت مرکزي شیعی مشروع، و یا توسط حاکم شرع در هر منطقه

یأس از تاسیس حکومت، و نیز عدم بسط ید فقیه، موجب عدم بسط بحث در این موارد شده و خالء ها و مسامحه  :و
 .استهائی را باعث شده 
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بـا   -دعـوي اجمـاع  ] و. [و قول شیخ در خالف، ضعیف است، به آن جهت کـه گفتـیم  
هم ضـعیف اسـت، بـه سـبب      -»نا کذاعند«صریح نیست؛ چون گفته است که وجودي که 

  . قائلندرت 
و با وجـود عـدم تمکّـن، ثقـات     . و اظهر این است که این هم به اذن مجتهد عادل باشد

و هرگاه صالح در فروختن باشد و صرف قیمت آن، چنان . توجه شوند و برسانندممؤمنین 
خصوصاً در وقتی که عین مال مصرفی براي آن ها نداشته باشد، یا فقرا بسیار باشند و . کنند

  .آن، فایده نباشد، یا فایده کمتر باشددر اجتماع در 
و اظهر و اشهر عدم اشتراط این است که فقرا از بلد میت باشند، خصوصاً هرگاه فقراء 

و حـدیثی کـه از   . و شرط مذکور را در غیر کالم شهید ندیـدیم . خارج از بلد اَحوج باشند
داللـت بـر   ) سـند با وجود جهالـت  (روایت شده که چنین می کرد ) ع(جناب امیرالمومنین

بل که آن جناب تبرّعاً مال خود را به هر که صالح مـی دانسـت   . حکم زمان غیبت ندارد
  .و احوط مراعات فقراي بلد است هرگاه از آن ها محتاج تري در خارج نباشد. 1می داد

از ] اي[و دلیـل صـدوق پـاره   . پس هیچ وجهی نـدارد : و اما اعتبار بلد موت، یا بلد مال
  .است که بعض آن ها در زمان حضور امام است اخبار ضعیفه

و با وجود امکان رساندن به جماعت فقرا، به فقیر واحد دادن، خالف احتیـاط اسـت،   
و چنان که پیش اشاره کردیم کـه در  . بسط دلیل از براي آن در نظر نیست 2هر چند وجوه

                                                   
به هیئت اجتماعی شیعه، اباحه شده است؛ پس حکومت مرکزي مشروع شیعی، » اموال امام«بنابر این که : لقائل ان یقول 1

و در صـورت عـدم   . پس داللت حـدیث روشـن اسـت   . جانشین امام است در عصر غیبت و باید مانند عصر حضور عمل کند
 .ر صورت عدم دسترسی به آنان، عدول مؤمنین این سمت را دارندو د. حکومت مرکزي مجتهدین عادل جانشین امام هستند

 .وجوب: نسخه در 2
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ـ  کفایهچنان که در . 1شرط استاین جا اذن حاکم که نایب امام است،  ز اشـاره بـه آن   نی
  .پس این کار را بدون اذن حاکم نکند با وجود امکان. کرده

قبل از اداي دین آیا ترکـه منتقـل مـی    . هرگاه دین مستوعب ترکۀ او باشد :سؤال -28
ت قابـل نیسـت، و     (شود به سوي وارث  است از مـالکی، و میـ نظر به این که ترکه را البد

؟ یا منتقل -)کما نُقل، و کسی دیگر نیست مگر وارثطلبکاران نیز مالک نیستند اجماعاً، 
؟ و در صـورت انتقـال   -2»بِها أَو دین  منْ بعد وصیۀٍ یوصی«: به اعتبار ظاهر آیه -نمی شود

به اعتبار تعلق حق دیان غیر محصـور  (به وارث، آیا ممنوع است وارث از تصرف در ترکه 
النَّـاس  «؟ یـا ممنـوع نیسـت، بـه جهـت عمـوم       -)به آن، مثل تعلق حق مرتهن به مرهـون 

  ؟-و تعلق دین به ذمۀ وارث »مسلَّطُونَ علَى أَموالهِم
به اعتبار عدم انتقال، یا به سبب تعلق حـق دیـان بـه    (و در صورت ممنوعیت از تصرف 

صـحیحه  ) صلوةمثل طهـارت و  (هرگاه ترکه اَبنیه و اراضی باشد، عبادت در آن ها ) ترکه
؟  و در -باطلـه  ،؟ یـا بـه اعتبـار غصـبیت    -خواهد بود از براي وارث و مأذونین باذن ایشان

صورت بطالن، آیا جاهل به حکم، یا جاهل به وجود دین مستوعب، معذور خواهد بود؟ یا 
  نه بل که در بطالن عبادت حکم عالم خواهد داشت؟

از اداء دیـن، چـه حکـم     و هرگاه دین غیر مستوعب باشد، به قدر دین از ترکه را قبـل 

                                                   
اما در این جا به طـور  . »بهتر این است که به اذن حاکم شرع باشد«: فرمود) کتاب الهبات 73مسئلۀ (در مجلد چهارم  1

مجتهـد  ) ع(که در حال غیبت امام احوط آن است«: می گوید 33و در مسئلۀ شماره  -.قطع اذن حاکم شرع را شرط می داند
عالوه بر شرط بودن اذن، : آیا مراد از این عبارت این است که. »جامع الشرایط، آن را به مصرف فقرا و مساکین شیعیان برساند

 ؟-احوط است؟» شرط اذن«یا مراد این است که اصل و اساس . احوط است که خود مجتهد شخصاً تصدي آن را به عهده بگیرد
بـه آن تصـریح    34و در پاسخ مسئلۀ شـماره  . کتاب الهبات، باید گفت صورت دوم را اراده کرده است 73جه به مسئلۀ با تو

 .کرده است
 .سورة نساء 11آیه  2
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انتقال و عدم انتقال، و ممنوعیت وارث از تصرف و عدم ممنوعیت، و صحت  خواهد بود از
ممنوعیـت از   1و فساد عبادت؟ و همچنین فاضل دین از ترکه، چه حکم خواهـد داشـت از  

  .تصرف و عدم ممنوعیت، و صحت و فساد عبادت؟ استدعا آن که بیان فرمایند
و در این جا مجال التفات . ؤال، گفتار از مأخذ و دلیل، رفته استدر صورت س :جواب

بنابر آن چه به فهـم قاصـر،   (مجمل جواب . و در رسالۀ علیحده بیان آن شده. به آن نیست
ال مو دینی یا وصیتی باشد، ]ا[هرگاه شخصی بمیرد و بر : این است که) اقرب و اظهر است

بـه  » بـه  اموصـی «دیـن بـه دسـت صـاحب دیـن، و      او منتقل به وارث نمی شود مادامی که 
چنـان کـه ظـاهر    . خواه دین مستوعب ترکه باشد یا نباشد. یا ولی آن ها برسد» له اموصی«

  . 2و از بعض احادیث معتبره مستفاد می شود. آیه داللت بر آن دارد
ت خواهـد بـود و     پس هرگاه نمائی از ترکه حاصل شود قبل از اداء دین، داخل مال میـ

و عدم امکان مالکیت میت، کالم ضعیفی است و منعی بـراي  . مصرف دین او می رسانند به
  .تجهیز را، ثابت است ۀچنان که نظیر این در استحقاق میت کَفَن و مؤن. آن نمی دانم

چه تصرفی است که در اداي دین و وصـیت  پس آن :و اما جواز تصرف وارث در آن
است در کیفیت ادا، خواهد از عین مال میـت مـی    و او مختار. است، بی اشکال جایز است

و . به هر نحو که دین و وصیت ادا شود، خوب اسـت . دهد، و خواهد از مال خود می دهد
  .داللت بر آن دارد 3»أُولُوا الْأَرحامِ«آیه 

پس در آن تفصیلی هست؛ پس هرگاه وارث مالدار و نیکوکـار و  : و اما تصرفات دیگر
د، و حـاکم هـم   ن، و طلبکاران هم بالفعل نمی طلب4امرِ مورث خود باشدصالح و اهتمام دارِ 

                                                   
 .و از: نسخه در 1
 .29و  28و کتاب الوصایا، احادیث باب  -.2ح  13وسائل، ابواب الدین و القرض، ب  2
 .سورة احزاب 6و آیۀ . سورة انفال 75آیه  3
 .اهتمام دارد رامر مورث خود باشد: عبارت نسخه 4
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به او مطمئن اسـت و الزامـی نمـی    » له اعلیه بودن صاحب طلب و موصی امولی«در صورت 
و همچنین هرگـاه مالـدار   . کند، پس ظاهر جواز تصرف است هر چند دین مستوعب باشد

نباشد اما مال مورث بسیار باشد و دین و وصیت بسیار کم باشد، و وارث متصف به وصف 
  .مذکور باشد؛ در این صورت هم تصرف کردن مانعی ندارد با نیت ادا در باقی مال

و اما هرگاه وارث معسر و پریشان است و ترکه هم زیاده از دین و وصیت نیسـت بـا   
در ایـن صـورت تصـرف او    . در امر مورث خـود  1وجود این، وارث شقی و بی اهتمام است

و اما اگر با وجود فاسق بودن و نیت ادا نداشـتن  . هر چند نیت ادا داشته باشد. جایز نیست
کـردن وارث، منشـأ   » ارخاء عنـان «شد و مال بسیار باشد، و وارث، دین مستوعب ترکه نبا

اتالف همۀ مال می شود، یا باعث به جا ماندن بعض دین و وصیت می شود، باز تصـرف او  
و اما هرگاه حاکم یا عدول مؤمنین . جایز نیست، و ارخاء عنان کردن او، بی صورت است
چه فاضـل از دیـن و وصـیت اسـت،      از او غافل نیستند و متوجه او هستند که زیاده از آن

و همـین کـه مقـدار    . تلف نمی کند، دور نیست که از تصرف در فاضل او را منع نمی کنند
و هرگاه طلبکار مطالبه کند، یـا حـاکم صـالح در    . دین و وصیت ماند، او را منع می کنند

  . تأخیر نداند، او را اول الزام می کنند به اداء دین
ۀ مـال تلـف شـود و     و بنابر مختار که مال  منتقل به وارث نمی شود مطلقا، هرگاه تتمـ

وفاي دین و وصیت نشده باشد، صاحب دین و وصیت را می رسد که اگر وارث قبـل از آن  
هم زند و اسـتیفاي حـق   بر) قد الزمی مثل بیع و صلح باشدهر چند به ع(تصرفی کرده باشد 

  . خود بکند
پـس  : و بیوتاتی کـه داخـل ترکـه اسـت     2ارو اما حکایت نماز و غسل و عبادت در عق

                                                   
 .آیا با وجود این وارث شقی و بی اهتمام است: عبارت نسخه 1
 .و در عقار: نسخه در 2
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پس هر جا که تصرف را جایز دانسـتیم، عبـادت   حکم آن از آن چه گفتیم ظاهر می شود؛ 
پـس  . صحیح است خصوصاً هرگاه تصرف به منتفع شـدن و اجـاره دادن باشـد و امثـال آن    

د، او را هرگاه عقار بسیار از میت مانده باشد که عین بعضی از آن ها مساوي دین میت باش
خصوصـاً هرگـاه وارث   . منتفع شدن به منفعت آن ها کردن، دلیل واضحی نـدارد  1]از[منع 

»لیو خصوصاً هرگاه طلبکـار بالفعـل مطالبـه    . باشد و قصد دادن دین را هم داشته باشد» م
و خصوصاً هرگاه طلب از باب طلب مفصالً معلوم وارث نباشـد و حقیقـت آن و   . نمی کند

  .قوف به مرافعه باشد و خود صاحب طلب در مرافعه کوتاهی کندمقدار آن مو
ۀ   مثل آن که عامل دیوان مرده باشد و یقین باشد که مساوي یک صد تومان مشغول ذمـ
اهل آن قریه هست و مساوي دویست تومان امالك و اراضی و حمـام و غیـره از او بـاقی    

نیستند، هرگاه وارث، حمـام را بـه   مانده باشد و بالفعل اهل قریه در صدد دعوي و مرافعه 
و غسل و نماز در آن حمـام  . اجاره بدهد، یا از منافع آن بهره برد، حرمت آن ظاهر نیست

خصوصاً غسل که دلیل واضحی بر بطالن آن در مکان غصبی صرف، هم ظاهر . باطل نیست
چه جاي مکانی که شـک در حرمـت    )هر چند کردن آن غسل در آن، حرام است(نیست 

  .صرف در آن باشدت
واهللا . و در صورت جهل به حرمت، یا جهل به دین مستوعب، اشکال در صحت نیسـت 

  .العالم
زید و عمرو و بکر و هند از یک پدر و مادر، و زید و عمرو و هند فوت  :سؤال -29

و . و از زید دو پسر، و از عمرو سه پسر و یک دختر، و از هنـد یـک دختـر مانـده    . شدند
  میراث او چگونه قسمت می شود؟ . ولد کر مرد بالبعد از آن ب
] دو[میراث پنج سهم می شود یک سهم را دختر هند مـی بـرد، و دو سـهم را     :جواب

                                                   
 .منع بمنتفع شدن: نسخه در 1
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  .می برد» للذکّر مثل حظّ االنثیین«پسر زید علی السویه، و دو سهم را اوالد عمرو 
است مال مادر  هرگاه زنی بمیرد، ورثۀ او دعوي کنند که آن چه در خانه :سؤال -30

حکم او چه چیز است؟ و همچنین هرگاه . و شوهر دعوي کند که از من است. ایشان است
  ؟،؟ -دعوي بین زوجین باشد، یا بین وارثین

؛ پس آن چه عادت اقتضا 1وارثین و مختلفیندعوي زوجین و مابین فرقی نیست  :جواب
در آن نوع بالد، آوردن جهاز مثل آن که عادت آن نوع زن (کند و عرف داللت کند بر آن 

یا مثل آن که مالحظـۀ ایـن معنـی کـه     . باشد از ظروف و فروش و لباس و حلی و غیر آن
و ) و آالت مشّاطه از زنان می باشد مطلقا» طاقچه پوش«غالباً سرمه دان و بند زیر جامه و 

آن چـه  خصوصـاً در  . زن دعوي آن ها کند، ظاهر آن است که قول او مقدم است بـا یمـین  
اصـلِ عـدم   «بـه جهـت   . معلوم نباشد] آن[شخص ] و[علم حاصل باشد به اصل آوردن آن، 

ر و حـدوث حـدثی در آن هـا      د آن اجناس و تبـدل و تغیـو ایـن معنـی از صـحیحۀ    . »تعد
  .2عبدالرّحمن بن الحجاج و ما فی معناها، مستنبط می شود

حکـم عـرف و عـادت بـه     پـس آن موجـب   : متاع لباس زنـان بـا مـردان   ]ا[و اما بودن 
و . اسـت نـه تملیـک    3خصوصاً بنابر اقوي که لباس زن از بـاب امتـاع  . اختصاص نمی شود

و اقـوي در  . رجوع به عادت، غیر ظاهر الوجه اسـت ] به[استناد متأخرین در امثال این ها، 
داً بـه    4هـا فـی معنا  است؛ یعنی صحیحۀ رفاعه و مـا » نص«مثل این ها، جمود بر  کـه تعبـ ،

                                                   
 .مراد از مختلفین این است که یک طرف دعوي ورثه باشد و طرف دیگر خود زوج یا زوجه باشد 1
 .1ح  8ابواب میراث االزواج، ب وسائل،  2
 .اتساع: نسخه بدل. امتناع: نسخه در 3
 .4همان، ح  4
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مثـل  (آن چه مناسب مرد اسـت  : این است که] عمل شود و مقتضاي آن ها[تضاي آن ها مق
و آن چه مناسب زن اسـت  . حکم می شود از براي مرد) اسلحه و رخت مردانه، و اسب نر

و آن چـه قابـل هـر دو    . حکم می شـود از بـراي زن  ) مثل رخت زنانه و زیور و امثال آن(
  .تقسیم می شود میان آن ها بالمناصفه) و ظرف و نقد و حیوانمثل فرش (است 

و قول شیخ به اسقاط اَخبار مطلقا و رجوع به قاعدة تداعی، به این معنـی کـه همـه را    
کـه  (و قول دیگر او . 1ضعیف است. قسمت می کنند بالمناصفه و به هر یک قَسم می دهند

و اقـوي در  . اضـعف اسـت  . به آن که همه مال زن است با قسم) نسبت داده اند] به او[باز 
تداعی را اخراج نکنـد بـه صـورت    یعنی در آن چه عرف و عادت ظاهره،  -محل نزاع

فـی معناهـا،    مشهور قول علما است که مقتضاي صـحیحۀ رفاعـه و مـا    -3و انکار 2دعوي
م  . بار معتبره و اجماعین منقولینبه جهت اخ. است و هر چند در این احادیث حکایت قَسـ

علما تصریح کرده اند به لزوم قَسم و ایـن مقتضـاي قاعـدة     نهایت؛ جمعی از. مذکور نیست
مخصوص هر یـک اسـت بـه آن دادیـم و بـاقی را       4پس بعد از آن که هر چه. تداعی است

قَسم یاد کنند که طرف دیگر را در آن حقـی  بینهما قسمت کردیم، باید هر یک از طرفین 
  .واهللا العالم. و احوط عمل به مصالحه است. نیست

هرگاه وارث منحصر باشد در دو نفـر همشـیره زاده؛ یکـی پسـر و یکـی       :سؤال -31

                                                   
 .می گویند» تداعی«این را . »منکر«باشد و هم مصداق » مدعی«اگر هر کدام از طرفین دعوي، هم مصداق  1
بـه  » دعوي و انکار«خارج شده و صورت » تداعی«اگر عرف و عادت، یکی از طرفین را تأیید کند، مسئله از صورت  2

 .خود می گیرد
 .آن کار: نسخه در 3
 .هر چند: نسخه در 4
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  )؟(دختر
ویه قسـمت مـی     :جواب هرگاه همشیرة مادري بوده، میراث در میان اوالد او علی السـ

للـذّکر مثـل حـظّ    «بوده، یا پدر مادري بوده، میراث در میان اوالد او و هرگاه پدري . شود
  .واهللا العالم. قسمت می شود» االنثیین
هرگاه زید در حیات خود قدري رخوت به جهت اوالد خـود و عروسـی    :سؤال -32

و بعضـی آن هـا را پوشـیده    . زوجات خود، خریداري نموده و به هر یک ایشان داده باشـد 
در ایـن  . مانـده باشـد  و اوالد صـغیر هـم از زیـد بـاقی     . دیگر نپوشیده باشـند باشند و بعض 

صورت، رخوت مزبوره تعلق به ایشان دارد که به جهت ایشان گرفته است و تسلیم نمـوده  
  ؟ یا این که باید بین الورثه قسمت کرد؟ -است

مگر . می برد 1رخوت مزبوره مال ورثه است؛ هر یک به قدر سهم خود، رسد :جواب
  .واهللا العالم. آن که تملیک آن ها را به ثبوت شرعی برسانند

و هرگـاه   ؟-به برادر رضاعی او می رسد یـا نـه؟  » میراث من ال وارث له« :سؤال -33
  صوص به کی است؟ خم) عج(نرسد، در زمان غیبت امام

و احـوط   .است) ع(و اظهر آن است که مال امام. برادر رضاعی میراث نمی برد :جواب
مجتهد جامع الشرایط آن را به مصرف فقرا و مسـاکین  ) ع(آن است که در حال غیبت امام

. و اگر اهل بلد میت را مقـدم دارد، شـاید احـوط باشـد    . حوج؛ االحوج فاال2شیعیان برساند
  .والعلم عنداهللا

                                                   
 .رسد یعنی سهم معین: تکرار 1
 .گذشت 28رجوع کنید به توضیحی که در ذیل مسئلۀ شماره  2
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اث میر. هرگاه مردي بمیرد، و زنی از او بماند، و وارث دیگر نداشته باشد :سؤال -34
  . او را چه باید کرد؟ و همچنین صورت عکس

اسـت  ) ع(و باقی مال امـام . اشهر و اظهر آن است که زن ربع میراث را می برد :جواب
و احوط در آن این است که به اذن حاکم شرع به فقـرا بدهنـد؛   . 1و بر زوجه رد نمی شود

  .االحوج فاالحوج
مـال آن   هلمـا در ایـن کـه همـ    پس خالفی ظاهر نیست در میان ع: و اما صورت عکس

و بعضـی نقـل کـرده انـد از     . و اجماع منقول بر طبق آن، بسیار است 2و اخبار. شوهر است
  .و آن ضعیف است. که زوج همان نصف را می برد سالّرظاهر کالم 

. هرگاه زید به اسیري بردن، یا به گم شدن، مفقود الخبر شود پیش از بلوغ :سؤال -35
الحـال بعـد از   . و ارث هم گرفتـه . »من زیدم«ی آمده و ادعا کرده که و بعد از مدتی شخص

آیا . مدتی اشخاصی تازه بر سرپا آمده، و اشخاص دیگر از والیت دیگر آمده به این والیت
از براي این اشخاص همگی باید علم به هم رسد که آن شخص همـان زیـد اسـت و بعضـی     

ر مقابل نیسـت، فعـل مسـلم را حمـل بـه      احکام را جاري سازند، یا آن که چون منکري د
صحت می کنند و آن را همان زید محسوب داشته احکامی که متفرع بر این اسـت جـاري   

  ؟-می نمایند؟
ه شرعی متصرّف ارث شـده،  رسد که این شخص بر غیر وجنهرگاه علم به هم  :جواب

                                                   
اج، وسائل، ابـواب میـراث االزو  (و االّ همۀ مال به او داده می شود . نباشد» ذات قرابۀ«این در صورتی است که زوجه  1
نسبت به این صورت، سکوت کرده یا به این حدیث عمل نمی کند در حدي که حتی ) ره(و معلوم نیست میرزا.) 1ح  5باب 

 .به قول خودش العلم عنداهللا. نیز نیامده است» جمع بین االخبار«نسبت به آن در مقام 
 . 4همان، ابواب میراث االزواج، احادیث باب  2
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اسـت و بـر   مل باشد که نزد حاکم شرع به ثبوت رسیده که ایـن همـان مفقـود    تحم] یا[و 
و . وجه صحیح به او معمول شده، و در برابر هم مدعی نباشد، فعل محمول بر صحت اسـت 

اگر معلوم باشد که به محض ادعا این کار کرده و الحال بر حـاکم شـرع واضـح شـود ایـن      
خالصـه تـا بطـالن    . معنی، می توان باز او را منع کرد تا حالِ مفقـود مبـین و واضـح شـود    

  .واهللا العالم. حکم به بطالن نمی توان کردتصرف معلوم نشده 
  
  

  مسائل المیراث من المجلد الثانی
. و بعد از آن بر والد زید محقق شود فوت او. زید مفقود الخبر شود هرگاه :سؤال -36

آیا آن صـبیه از مخلفـات جـد خـود     . و از زید صبیه باشد. و بعد از آن والد زید فوت شود
  ؟-میراث می برد یا نه؟

والد زید فرزند صلبی دیگر به غیر زید در حین فـوت دارد، صـبیۀ زیـد     هرگاه :ابجو
گاه ندارد فرزنـد صـلبی   ]هر[و . خواه فوت زید به ثبوت شرعی برسد یا نه. میراث نمی برد

به غیر زید؛ پس اگر به ثبوت شرعی برسد فوت زید قبل از پدرش، پـس آن صـبیه میـراث    
  .علی االشهر االظهر. ي یا مادري داشته باشد یا نهمی برد از جد، خواه آن جد پدر

فوت او به ثبوت شرعی نرسـیده و وارث منحصـر در او باشـد، در ایـن وقـت       و هرگاه
میراث همه مال زید است، و ولی امر او حاکم شرع است مال او را ضبط می کند تا خبـر  

منحصـر در او   و هرگـاه . علـی االظهـر  . او محقق شود، یا تخمیناً صد سال از عمر او بگذرد
  .نباشد، حصۀ سایر وراث را می دهند و حصۀ او را نگاه می دارند

به مجرد اقرار والد زید به موت او، منشأ ثبوت آن نمی شود بل کـه بایـد    :و بدان که
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  .در نزد حاکم شرع ثابت شود
ه چیزهائی که در وقت نامزد بودن، و حنابندان، و عروسی، از براي زوجـ  :سؤال -37

از قبیـل  (متعارف اسـت از بـراي زوجـه مـی برنـد      ] که[می برند، و اشیائی که اقوام زوج 
ئی که زوج می دهد، مال زوجه خواهد بـود  »رونما«و همچنین ) و حلقه و اشرفی 1گوشوار

و حصۀ زوجه از رخوتی که از براي او بـرده انـد در وقـت عروسـی،      ؟-یا مال زوج است؟
ت؟ در صورتی که زوج او ولد داشته باشد اجناسی که زوجه بعد از وفات زوج چه قدر اس

از خانۀ والد خود به خانۀ زوج خود برده او را در خانه زوج کرده است، مال زوجـه مـی   
  ؟-باشد یا مال زوج خواهد بود؟

عرف و ] مطابق[ تعارفات از براي ایشان می برند؛ هرگاهاما اشیائی که از باب  :جواب
که از براي زوج یا زوجه می برند، قول هر کسی کـه موافـق عـادت     عادت بلد معلوم باشد

عرف و عادت مقتضی آن اسـت کـه از بـراي زوج اسـت،      هرگاه. است مقدم است با یمین
مقتضی آن است که از زوجه باشد، تمـام مـال   هرگاه و . من نیستزوجه مستحق بیش از ثُ

م کـه یـد او بالمشـاهده بـر آن     عرف و عادتی نباشد، پس هر کـدا  و هرگاه. اوست با یمین
  .است، قول او مقدم است با یمین

یا حکماً؛ یعنی در خانه اي است که هـر دو در   مشاهدةً(در ید مساوي باشند  و هرگاه
 -مثل گوشواره و حلقـه و امثـال آن   -آن چه از مختصات زنان است] در[پس ) آن هستند

اگـر از آن بـاب چیـزي    (و هر آن چه مختصات مرد اسـت  . قول زوجه مقدم است با یمین
ه مساوي باشـند  و آن چ. مختص مرد است با یمین) باشد مثل شمشیر و اسب نر و امثال آن

م مـی      ) مثل نقد، و فرش، و ظرف( بالمناصفه قسمت می شود با تحـالف؛ یعنـی هـر دو قَسـ
  .خورند که آن دیگري در آن نصف حقی ندارد

                                                   
 .کذا 1



  61المیراث  کتاب
 

ثابت نشود که تملیـک او   پس هرگاه: و اما رخوتی که مرد از براي زن خود می گیرد
  .از ثُمن آن نیست و زوجه مستحق بیش. کرده، مال شوهر است و داخل میراث است

  .و اما آن چه زوجه از خانۀ پدر به خانۀ زوج برده، شوهر در آن دخلی ندارد
و » پینـه رشـتن  «و » نقش دوختن«مگر آن که از باب . و کسب زوجه مال خود اوست

امثال آن باشد و کرباس و پنبه مال زوج بوده؛ در آن جا اگـر شـوهر او را امـر کـرده بـه      
بدون امر او کرده،  و هرگاه. زوجه مستحق اجرة المثل هست ال غیردوختن و ریشتن، پس 

  .تمام مال شوهر است و از براي زوجه چیزي نیست
. زید متوفّی، و وارث او منحصر در یک پسر عمه و یک پسر خاله اسـت  :سؤال -38

  میراث او چگونه قسمت می شود؟ 
و اشهر و اقـوي  . یشان استاوالد عمو، و خالو، و عمه، و خاله، در حکم خود ا :جواب

. ثلث از براي اخوال و خـاالت ] یک[عماّت است، و این است که دو ثلث از براي اعمام و 
این که یک مابین اتّحاد و تعدد؛ یعنی مثالً فرق نیست مابین و اظهر و اشهر عدم فرق است 

و خاالت  در همه جا ثلث از طبقه اخوال. عمو و یک خالو باشد، یا چند عمو و چند خالو
اخوال ] طبقۀ[لکن در صورت تعدد و تقسیم میان . است، و دو ثلث از طبقۀ اعمام و عمات

للذّکر «و در طبقۀ اعمام و عمات . علی السویه است هر چند بعضی ذکر باشند و بعضی انثی
  . »مثل حظّ االنثیین است

ث او چگونـه  میـرا . زید متوفی، و از او پسر خـالو و دختـر خـالو مانـده     :سؤال -39
  قسمت می شود؟ 

و حکـم طبقـۀ اخـوال و    . اوالد خالو و خاله در حکم خود خالو و خالـه انـد   :جواب
یعنی همگی خالو و خالۀ پدر مادري اند، (در مرتبۀ واحده اند  خاالت این است که هرگاه

میراث میان آن ها علـی السـویه قسـمت مـی شـود و      ) یا همه پدري اند، یا همه مادري اند
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با پدري تنها، جمع شود،  1و اما اگر خالو یا خالۀ پدر مادري. انثی نیست ذکر ومابین رقی ف
  .پدري تنها محروم است از میراث

جمـع شـود، در آن   ] با پدر مادري[مادري تنها، جمع شود با پدري تنها، یا  و اما هرگاه
متعـدد   و هرگاه .جا مادري تنها اگر یک نفر است سدس را می برد و اگر بیشتر است ثلث

  .2باشند علی السویه قسمت می کنند
آن هـا نیـز علـی    ) مشهور این اسـت کـه  (و تتمه که از پدري تنها، یا پدر مادري است 

قسـمت  » للذّکر مثل حظّ االنثیین«و قول نادري نقل شده است که . السویه قسمت می کنند
» قاعـدة شـرکت  «اقتضـاي  و ظـاهر  . و اظهر قول مشهور است، به جهت شـرکت . می کنند

و اگـر ممکـن شـود بـه     . و اطالق عبارت فقه رضوي هـم داللـت بـر آن دارد   . تسویه است
  .مصالحه طی کنند، احوط است

پس در صورت سؤال، اگر پسر خالو و دختر خالو هـر دو از یـک نفـر خالوانـد، علـی      
رتبۀ واحده باشـند،  دو خالو باشند و در مو اگر فرزند . آن ها قسمت می شودمابین السویه 

فرزند دو خالو باشند و یکی خالوي پـدري باشـد و دیگـري پـدر      و هرگاه. نیز چنین است
و هرگاه یکی مادري تنهـا، باشـد سـدس را    . مادري، فرزند خالوي پدري تنها، محروم است

  . و باقی از آنِ دیگري است. می برد
هل یثبـت الحبـوة کمـالً، او    للمیت دین غیر مستغرق للترّکۀ، فلو کان  :السؤال -40

یوزع الدین علی مجمـوع الترکـۀ و یؤخـذ مـن الحبـوة ایضـاً بالنسـبۀ و یبقـی البـاقی          
  ؟-؟]ال[و هل یثبت مع استغراق الدین او انحصار الترکۀ فیها، ام ؟-لصاحبها؟

االظهر انّه لو لم یکن للمیت مال سوي الحبوة، فال حباء، و ان کان النصوص  :الجواب

                                                   
 .ريیا ماد: نسخه در 1
 .همان ثلث را 2
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انّ کـالم  : 2الرسـالۀ قال فـی  . 1المسالککما هو المشهور علی ما نَسب الیهم فی  .مطلقۀً
ادریس و ابن حمزه نَسب اشتراطه الی ابن ] الدروس[و فی . الشیخین و جماعۀ، خال منه

   .عراً بتمریضهساکتاً علیه مش
ـ  :لنا ذلک انّ الظاهر من لفظ الحبوة و الحباء، هو ما کان لغیر صاحب الحبوة شیئ و ک

  . له، و یکون ذلک مزیۀً له علی غیره
و ان لم نقف علیه فی النصوص لکنه لما کان مظنّۀ تحقق » الحباء«و » الحبوة«و لفظ 

 مـع انّـا  . و قد منع هذا الظهور، و لیس بذلک. االجماع علی هذا اللفظ فناسب االستدالل
مع انّه یصیر . االً سوي الحبوةانّ الغالب هو انّ للمیت م]لـ[نقول هو متبادر من االطالقات 

و قـد  (شیئ ، اذ هو تخصیص الیات االرث الی اَن یبقی 3»االستثناء المستغرق«حینئذ کـ 
 غایۀ االمر الشک) و سیجیئ الکالم فیه. لوالهاف و الضرر المنفی یعلّل ذلک بلزوم االجح

ـ خصیص الکتاب و عدم جوازه االّ فی الدخول فی النصوص، و االصل عدم ت دلیل قـوي  ب
  .یقاومه

فهل یشترط کونه کثیراً بحیـث یکـون نصـیب کـل     : و اما لو کان له مال سوي الحبوة
وارث بقدر الحبوة، او یکون نصیب الکل بمقدارها، او یکفـی و لـو کـان قلـیالً؟،؟،؟ فیـه      

بالنسبۀ الی کل واحد، و من جهۀ کفایۀ نفیـه عـن    االجحافمن جهۀ مالحظۀ نفی : اَوجه
ان لم ینتف عن کل منهم، و من جهۀ انّ اصل االشتراط ال یقتضـی االّ وجـود    المجموع و

  .شیئ آخّر و االصل عدم اعتبار الزیادة

                                                   
 .ط دار الهدي 263ص  2المسالک، ج  1
بقی من احکامها مباحث مهمۀ حقّقناها فی رسالۀ مفردة، من ): 263ص  2ج (قال الشهید الثانی فی المسالک  2

 .ارادها وقف علیها ان شاء اهللا تعالی
 .»تخصیص االکثر«و هو اقبح من  3
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، امر مغایر الشتراط زیاده شیئ علی الحبوة لیصـیر  االجحافو الحق انّ التعلیل بعدم 
یختلـف   1]اذ[. ، ال یتم و ال یطّرداالجحافو االعتماد علی نفی الضرر و . مصداقاً للحبوة

و الزاید قلـیالً  ) فی بعض المواضع(المقامات باختالف اقسام الحبوة فی کونها ثمینۀ غالیۀ 
مع انّ االضرار و . الحبوة شیئاً قلیالً و سایر االموال فی غایۀ الکثرة] کان[او . غیر معتد به

کون بعض الوراث من لو اعتبر فالبد ان یعتبر بالنسبۀ الی هذا المال، و االّ فقد ی االجحاف
و یختلف ذلـک بکثـرة الـوراث و    . مال نفسه صاحب آالف ال حاجۀ له الی هذا المیراث

سیما مع اطالقهم اعتبار بقاء شـیئ بعـد وضـع    . المال اقلّتهم و تفاوت الحبوة بالقیمۀ و کذ
  .الحبوة

ثبـوت  مع انّ الشارع لم یعتبر ذلک فی کثیر من امثال هذه المواضع، فال استبعاد مـن  
اَال تري انّـه تعـالی جعـل للـذکر مثـل حـظ       . الحبوة مطلقا بعد النّص و ان حصل الضرر

لفقیـرة و العـاجزة ال   ا و المرئۀ. االنثیین، فهو یأخذ حظّه و ان کان صاحب آالف من ماله
االّ انّ المتبادر منه بقاء شـیئ بعـد   . فاالصل ترك التعلیل، و متابعۀ النص. فهتأخذ االّ نص

ی االفـراد النـادرة؛    . بقدر ال یکون اقل من الحبوة الحبوة متعارف االوساط و ال التفات اـل
و . الغالء، و سایر امواله ماةً غایۀ مثل اَن یکون له خاتم له فص یسوي الفاً، و عمامۀ غالیۀ

  . کالمهم فی هذا المقام غیر مستوفی
للـذکر  (میراث االوالد  آیۀ: و هو ان نقول: و یستحق االن کالم آخر فی تحقیق المقام

ناه فی قو الّذي حقّ. و اخبار الحبوة خاص. و االخبار، فی المضمار عام) مثل حظّ االنثیین
االصول؛ انّه البد فی التخصیص من بقاء جمع یقرب من مدلول العام و ان کان المخصص 

بالمـدلول، مثـل   و اختالف االفهام فی الجمع القریب . فالبد ان یجعل المعیار ذلک. مفصالً

                                                   
 .و :ۀالنسخ یف و 1
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نّ بصـحۀ التخصـیص   ظّفما حصل القطع او ال. سایر االمور الّتی اضطرب العرف فی تعیینه
حکم علیه بالخاصشک فی خروجه عن العام، فهو باق علـی  . الی ذلک المقدار، فیو ما ی

الـی بـاب مالحظـۀ     2]ال ینظر[و بذلک . سیما و الخاص هنا خالف االصل ایضاً. 1]حاله[
اذ االمر بید الشارع، و ال معنی لثبوت الضرر فی حق من لم یعلم انتقاله الیـه، و ال  . الضرر

  .نفیه
و ال یلـزم مـن ذلـک    . انّ العام جمیـع امـوال العـالَم و جمیـع المکلّفـین      3:فان قلت

  . التخصیص، قلّۀ الباقی
انّ مراد ف. 4الخاص یوضع علی اموال احاد المکلفین حبوتهم] لکنّ[و .] نعم[هذا  :قلت

، کل واحد مـنکم، فاسـتثنی حبـوة کـل واحـد مـن مالـه        »]کم[یوصیکم اهللا فی اوالد «

                                                   
 .مال :ۀالنسخ یف و 1
 .نظر :ۀالنسخ یف و 2
عدم جواز «عدة تمسک بقا) ره(انّ المصنف: اعلم: من تعیین محل النزاع) قبل الورد بان قلت، قلت(البد هنا  3

. »کثرة الموارد«احدیهما : هی؟ النّ هنا کثرتان لنزاع اآلتی فی انّ الکثرة المقومۀ لمعنی العام، مافا. »تخصیص االکثر
النّ  .یستلزم تخصیص االکثرال ینظر القائل باالُولی و یقول انّ ذلک التخصیص . »الکثرة فی مورد واحد«و ثانیهما 

البـد  : ثم یقول .و المصنف ینظر بالثانیۀ و یقول انّ ذلک التخصیص یستلزم تخصیص االکثر. الموارد کثیر ال یحصی
ان تنزل الکثرة االولی بالکثرة الثانیۀ اي االفراد الموجودة فی الفعل بعنـوان الـوراث، اذ هـو المنـاط فـی االحکـام       

بهذا القیل و المقال، اذ المسئلۀ واضحۀ؛ النّه ال محل للکثرة ) ره(و لیث شعري ما بعثَ المصنف. کما سیجیئ. الشرعیۀ
  .ها کثرة المواردو فی االّ االولی، و ما من مسئلۀ فقهیۀ

انّ بعض الناس کانوا یؤذون المصنف و یقفون آثاره لیرموه ): کما یفهم من موارد شتّی من جامع الشتات(و لعلّ 
  .بتشریح ابعاد المسائل حتی االمور المتوهمۀ لهم) ره(فاحتاج. بالضّعف العلمی

من الحوزة المقدسۀ بالنجف االشرف التی کانت کان مقیماً بقم المقدسۀ منفصالً ) ره(و هذا الزّعم لیس ببعید النه
  .فی ذلک الزمان اعظم حوزة

 .قلت هذا و الخاص یوضع علی احاد اموال المکلّفین و حیوتهم: عبارة النسخۀ 4
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  .بالخصوص
و االموال المتصـورة  . المراد اموال کل واحد منکم، المتصورة حصولها لکم :فان قلت

  . کنۀ الحصول ایضاً کثیرةمالم
البد ان تنزل هذا المفهوم الکلی ایضاً فی االفراد الموجـودة فـی الفعـل، اذ هـو      :قلت

  . المناط فی االحکام الشرعیۀ
انّ المعیار فی العام هو کثرة االفراد، فیتم تصحیح التخصیص فی مـا لـو    :ثم ان قلت

یـث  کان االموال فی غایۀ الکثرة بحسب العدد، و ان کان قیمۀ ما سوي الحبـوة، لـیس بح  
  .یواري قیمۀ فرد من افراد الحبوة

اذ الظاهر انّ المعیـار هنـا، هـو    . انّه غیر موجه: فیه ،)مع انّ هذا ال یفید مطّرداً( :قلت
. فالبد ان یکون قیمۀ االعیان الباقیۀ بعد التخصیص، اکثر، ال عدده. نفس االعیان القیمۀ ال

و یوضحه انّ الفرائض کالنصف . عدداً فیصح التصحیح مع اکثریۀ قیمۀ الباقی و ان کان اقلّ
و الربع و الثلث و غیرها، انّما یعتبر فی تقسیم المیراث بمالحظۀ القیمۀ، ال بمالحظۀ عـدد  

و السیاق واحد فی ذکر الفروض فی اآلیات و فی مالحظۀ العام و الخـاص فـی   . االموال
  .الحبوة

المکلّفین و حبواتهم، فننقل الکـالم  بناء علی اعتبار عموم اموال : مع انّا نقول هذا کلّه
  .و یعود المحذور. اذ قد یکون حبوات کل المکلّفین اکثر قیمۀً من االموال الباقیۀ. الیه ایضاً

و . للعموم ،ال یشترط کون نصیب کل وارث بقدر الحبوة ثم علی تقدیر اعتبار ذلک؛
قـال الشـهید   . و هـو ضـعیف لمـا عرفـت    . اشتراطه لالجحاف لواله الدروساحتمل فی 

نصیب مـن کـان مسـاویاً لـه      فینبغی مراعاة هو علی تقدیر مراعات: فی الرسالۀ) ره(الثانی
اذ الوجه الشتراط مساواتهما لالبن شرعاً و . الذکّر، ال مطلق الوارث کاالم و البنت کالولد
و االلتفات الی کونه یشارکهما بسهمه فی باقی الترکـۀ فیجـب بهـا مـن جهـۀ هـذه       . عقالً



  67المیراث  کتاب
 

  .الترکۀ بمقدار الحبوةکون نصیبهما من بلزّیاده، ال یوجب الحکم ا
اذ مشارکته معه فی سهمه بعد وضـع  . و هذا الکالم یجري فی المساوي له ایضاً :اقول

  .الحبوة، ال یوجب الحکم بکون نصیبه بمقدار الحبوة
. و ال یشترط زیادتها عن الثلث، للعمـوم : 2الروضۀو  1المسالکقال فی  ) ره(ثم انه

انّ الغالب انّ للمیت وصیۀ و هی معتبرة من الثلث؛ فـاذا   المشترِط؛لعلّ منشأ توهم : اقول
اذ الوصیۀ مقدمۀ . کان الترکۀ بحیث اذا خرج الحبوة لم یبق الثلث، فال یتحقق هناك حبوة

تها عن الثلث بمعنـی عـدم بقائهـا    عدم زیاد(فیکشف . علی المیراث و الحبوة من المیراث
و یدفعـه عمـوم االخبـار؛ انّـه مـع المعلـوم       . عن انّه لیس هناك حبـوة ) بعد وضع الثلث

بالضّرورة انّ اخذ السهام المفروضۀ لذویها، سابق علی التقسیم بین االوالد اذا اجتمع الذّکر 
روض مسبوق بمراعاة کما ان اخذ الف. و االنثی و اقتسامهم بینهم مسبوق باخذهم فروضهم

  .کما انّهما ایضاً مسبوقان باخذ الکفن. الدین و الوصیۀ مع تقدیم الدین علی الوصیۀ
و لکن بقی الکالم فی انّ اخراج الحبوة هـل هـو مسـبوق باخـذ الـدین و الوصـیۀ و       

کما ال اشکال فی انّه سابق علی اقتسام الترکۀ بـین  . ففیه اشکال. الفروض، او سابق علیها
انّ الکالم : فنقول. الد للذکر مثل حظ االنثیین، علی فرض تحقق اصل الحبوة و ثبوتهاالو

ا کان علیه دین فانّ استغرق الدین ذو اما ا. فی الدین، فان لم یکن علیه دین فالحبوة ثابتۀ
المیراث بنص الکتاب و االخبار الکثیرة  علی اذ الدین مقدم. الترکۀ، فال حباء علی االقوي

و وجه الثبوت، اطـالق  . علی تقدیم الدین علی المیراث و الحباء من جملۀ المیراث الدالّۀ
  .اخبار الحبوة

                                                   
 .263ص  2المسالک، ج  1
 .114ص  8الروضۀ، ج  2
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ثبوتها حینئذ لو قضی الورثۀ الدین من غیر الترکۀ، او  1الدروسو استقرب الشهید فی 
و احتمل الشهید الثانی فی الروضۀ انتفـاء الحبـوة حینئـذ    . تبرّع به متبرّع، او اَبرئه المدین

لبطالنهـا حـین   . مطلقا؛ اي سواء قضی الورثۀ الدین او تبرّع متبرّع، او اَبرء المـدین، ام ال 
ثم رده بانّ البطالن مراعی بعـدم حصـول   . ج الی الدلیلالوفاة بسبب الدین، و عودها یحتا

  .احد هذه االمور، فال ینتفی رأساً
ان الـدین انّمـا یمنـع    : االول: و ان لم یستغرق الدین الترکۀ؛ فذکروا فیه وجهین ایضـاً 

الحبوة کمالً، بل توزع الدین علی مجموع الترکۀ فینقص من الحبوة شیئ بازاء مـا یقابلـه   
فان ظاهرها انّ المیـراث ال یثبـت االّ بعـد اداء    . راً الی ظاهر اآلیۀ و االخبارمن الدین نظ

و لو اداه الوارث من هذا المال او غیـره، او تبـرّع بـه    . الدین، و الحبوة من جملۀ المیراث
کما مرّ فی المتسغرق، . متبرع، او اَبرء المدین، فیرتفع المنع و یثبت الحبوة کاصل المیراث

  .الولیبل بطریق ا
امها و یقضی الدین مـن  انّه ال یمنع الحبوة کمالً بل یعطی الحبوة صاحبها بتم: و الثانی

و هـذا الوجـه هـو ظـاهر     . طالق النصوص الواردة فی الحبوة مـن غیـر تقییـد   ال. الباقی
  .، کما انّ الظاهر من الروضۀ المیل الی االولالدروس

و ان المال ال ینتقل الـی الـوارث حتّـی    و ه: و تحقیق المقام یحتاج الی تمهید مقدمۀ
انّ المیت لیس بقابـل  «کما حققّناه فی رسالۀ منفردة و بینّا فیها ضعف قولهم . یؤدي الدین

فوجـب  . للملک و دلّ الدلیل علی انّه ال ینتقل الی المدین بمحض الموت، النّـه اجمـاعی  
و منعنـا  . »آخر ینتقل الیـه کونه للوارث الستحالۀ بقاء الملک بال مالک، و لیس هنا احد 

اهللا مـع احتمـال انتقالـه الـی     . عدم قابلیۀ المیت للملک و استحالته، کما یثبت فی الکفـن 

                                                   
 .363ص  2الدروس، ج  1



  69المیراث  کتاب
 

و . ما یدلّ علیه ایضـاً نا وجه داللۀ االیۀ و ذکرنا من االخبار و ذکر. تعالی، کما فی الوقف
نّا فی الرسالۀ ایضاً انّه ال فرق فی ذلک بین الدین المستغرق و  غیرهبی.  

یۀٍ یوصی«قوله تعالی  :اذا تمهد هذا فنقول صو دعنْ بنٍ  مید بعد قولـه تعـالی   » بِها أَو
یین  یوصیکُم اللَّه فی« ، و االخبـار الکثیـرة مثـل صـحیحۀ     »أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَ

إِنَّ الدینَ قَبلَ الْوصیۀِ  )ع(میرُ الْمؤْمنینَقَالَ قَالَ أَ )ع(عنْ أَبِی جعفَرٍ«محمد بن قیس 
اللَّه تَابک لَ الْقَضَاءۀِ فَإِنَّ أَویصالْو دعیرَاثُ بالْم نِ ثُمیلَى أَثَرِ الدۀُ عیصالْو و . 1»ثُم

ء یبـدأُ بِـه مـنَ     ولُ شَیقَالَ أَ )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«روایۀ السکونی فی الکتب الثالثۀ 
الی غیـر ذلـک مـن االخبـار یـدلّ      . 2»الْمالِ الْکَفَنُ ثُم الدینُ ثُم الْوصیۀُ ثُم الْمیرَاثُ

بظاهرها علی انّ ثبوت المیراث للوارث انّما هو بعد ایفاء الدین، کمـا هـو احـد االقـوال     
و کـذا  . انّ هذا المعنی اظهـر المعـانی الّتـی ذکروهـا    و حقّقنا فی الرسالۀ . الثالثۀ فی االیۀ

  .االخبار المتسفیضۀ دالّۀ علی ذلک
اذا هلک الرّجـل فسـیفه و خاتمـه و    «: و قولهم علیهم السالم فی االخبار المستفیضۀ

. یدلّ علی انّ ثبوت المیراث للوارث انّمـا هـو بعـد وضـع الحبـوة     » مصحفه للولد االکبر
من بعد وصیۀ یوصی « احدهما متصل و هو قوله تعالی: مخصصان فلعموم االیۀ و االخبار

 و الثـانی منفصـل و هـو    . ، و منفصل و هو االخبار الدالّۀ علی تقـدیم الـدین  »بها او دین
  .اخبار ثبوت الحبوة لالبن االکبر

عن الدین و الحبوة کالهما، مسلّم علی ما اخترناه  اًفکون اعطاء المیراث الوراثَ مؤخّر
و لکنّ االشکال فی تقـدیم اي المخصصـین؛ فهـل یعطـی     . فی فهم االیۀ و داللۀ االخبار

                                                   
  .2ح  28ب  330ص  19الوسائل، ج  1
 .1ح  28ب  329ص  19الوسائل، ج  2
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ج الـدین ثـم   خرثم یالدین ثم یعطی الحبوة ثم یعطی الباقی الوراثَ، او یعطی الحبوة اوالً 
بمجموع المال و یوزع علـی الجمیـع؛    الدین فان رجحنا االول، فیتعلق ؟-یعطی الوراثُ؟

فالبد من . هذا القول، اطّراد الحکم فی الوصیۀ و الکفن] علی[و یلزم . الحبوة و غیر الحبوة
  .االّ ان یفک الحبوة بشیئ من ماله فی مقابل المذکورات. 1المنع من الحبوة حتّی توضعا

و ال شـیئ هنـا یـدلّ    . حبوةالدین بباقی المال بعد وضع الو ان رجحنا االخر؛ فیتعلق 
  .تغرق من الدین، علی هذین التقریرینسعلی التفصیل بین المستغرق و غیر الم

بالسنۀ  2سیما اذا کان ظاهر الکتاب معتضداً. و ال ریب انّ الترجیح، للمخصص المتّصل
ضـد  فاذا قدمنا العمل علی المتصـل المعت . خالمستفیضۀ و المنفصل من السنۀ، مع عدم النّس
و اذا قـدمنا  . فیتعلق الدین بـالحبوة ایضـاً  . بالمنفصل بظاهره، فیشمل الحبوة و غیر الحبوة

و عـدم تعلـق الـدین    . المنفصل فمقتضاه ترك ظاهر الکتاب و االخبار الکثیرة المطابقۀ له
بعد وضع الحبـوة و لـم یکـن     بالحبوة مطلقا، یعنی و ان کان الدین زائداً علی باقی الترکۀ

ص المتصـل فـی    . الوفاء به االّ من الحبوة 3تماممحل ال فلم تعمل بمقتضی اطالق المخصـ
  .لفرداهذا 

انّ النظر الدقیق یقتضی ان المخصص المتصل و ما یطابقه من السنّۀ، انّما  :مع انّا نقول
هو مخصص لنفس اثبات المیراث، ال لتقسیمه علی هذا الوجه المذکور فـی االیـۀ اعنـی    

اخبار الحبوة؛ فانّهـا مخصصـۀ    یبخالف المخصص المنفصل اعن. االنثیکون الذّکر ضعف 
فیصـیر  . و هو کالنص فی تقدیم المخصص المتصـل . لهذا التقسیم ال لنفس ثبوت المیراث

و معنی اخبار الحبوة انّ المیراث الثابـت  . معنی االیۀ انّه ال میراث اصالً االّ بعد اداء الدین

                                                   
 .توزعا :ۀالنسخ یف و 1
 .و معتضداً :ۀالنسخ یف و 2
 .االتمام :ۀالنسخ یف و 3
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ل او من غیره باحد الوجوه المقدمۀ، انّما هـو للـذکر مثـل    وضع الدین من مجموع المابعد 
و بهـذا  . له الحبوة حظّ االنثیین االّ فی الذکر االکبر فان حظّه اکثر من حظّ االنثیین لثبوت

  .یتّضح المطلب غایۀ الوضوح، الحمدهللا
و القول بعـدم تعلـق الـدین بـالحبوة بسـبب      (و اما ما قد یرجح التخصیص بالمنفصل 

ت غالبـاً عـن الـدین و الوصـیۀ و      اطالق ا لنّص و الفتوي فی الحبوة مع عدم انفکاك المیـ
فهو استبعاد محض، منقوض بمثله من اطالق مـا دلّ علـی اخـراج    ) االحتیاج الی الکفن

مع انّ الغالـب انّ  . و منه هذه االیۀ من دون تقیید بکونه فی غیر الحبوة. الوصایا و الدیون
علی االطالق فی خصـوص الکفـن، فانّمـا     1العمل] عدم[ انّ] و. [وةًللمیت ولداً ذکراً و حب

  .هو من دلیل آخر
فقد ظهر مما مرّ انّ الوصیۀ کالدین فی تعلّقه بالحبوة و انّ االظهـر فیـه التعلـق ایضـاً     

فاذا کان للمیت ستّون دیناراً و حبوةً یسوي ثالثـین دینـاراً، و اوصـی بثالثـین     . کالکفن
یـه عشـرون   خان ذکران؛ فللولد الذکر االکبر الحبـوة و عشـرة دنـانیر و ال   دینار، و له ولد

ما لو اوصی بعین من اعیان الترکۀ خارجۀ من الحبـوة،  او . دیناراً و للوصیۀ ثالثون دیناراً
فال یتعلق بالحبوة من حیث انّه وصیۀ، و ان تعلق بها اذا لم یبق له مال آخـر او لـم یکـن    

  ). سابقاً علی القول باشتراطهما، کما اشرنا(الحبوة زائدة من الثلث 
کما فی غیر . 2و لو کان الوصیۀ ببعض الحبوة، فیصح ان کان بقدر ثلث المال فما دونه

فانّ له الوصیۀ فی الثلث بالنسبۀ الی جمیع المـال، و ثلـث کـل    . الحبوة من اقسام االموال
یتوقف فی الحبـوة علـی   و ان زاد عن ثلث المال ف. واحد من الحصص هو ثلث المجموع

  . خاصۀ] ء به[اجازة المحبو

                                                   
  .»عدم العمل بتقدم الدین و الوصیۀ علی الکفن«اي  1
 .فما دون :ۀالنسخ یف و 2
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و من جمیع ما ذکرنا، یظهر ان الترکۀ اذا کانت منحصـرة فـی الحبـوة و للمیـت دیـن      
االکبر من حاق ماله تبرعاً، ال یصیر مستحقاً لها ایضـا االّ   مستغرق، فلو فک الحبوةَ الذکر

یستغرق الحبوة فکّها، فانّما یملـک   و کذا لو لم. بقدر نصیبه منها لو قسمت بین کل الورثۀ
ه منهاتمن الذي فی مقابل الدین بقدر حص.  

النّها فی حکم مال . و اما لو فکّها بماله الجل نفسه؛ فهو ایضا ال یصح االّ بقدر الحصۀ
ولویۀ فی الفک لکل الورثۀ و ال یختص به احدهم، فهده معاملۀ فاسدة االّ فـی  میت و االال

ک الکالم فی ما لو لم ینحصر المیراث فی الحبوة و کان الدین مسـتغرقاً  بل و کذل. هتحص
تم له الفک ینعم . علی المختار؛ من عدم انتقال المال الی الوارث االّ بعد اداء الدین. للترکۀ

منتقلۀ الی الذکر االکبر حینئذ غایۀ االمر  انّ الحبوة له علی القول باالنتقال، الن المفروض
  .الروضۀنقلناه من  کما مرّ االشارة الیه فی ما. ن التصرفانّه ممنوع م

فی تخصیص حکم الفروض بالحبوة و عدمـه، و انّ الفـروض مقدمـۀ او     بقی الکالم
لم اقف علی تصریح بذلک فی کالمهم لکنّ اطالق کلماتهم فـی اشـتراط بقـاء     ؟-الحبوة؟

فمن ال یشترط بقـاء  . همشیئ بعد الحبوة للوارث، یشمل ذوي الفروض من الوراث و غیر
و من یشترط فالظاهر انّ مراده بقاء . شیئ، ال یقول بثبوت فرض الحد من ذوي الفروض

ی اصـل    شیئ یاخذ ذو الفرض منه بقدر فرضه من الباقی بعد الحبوة، ال فرضه بالنسبۀ اـل
 الرسـالۀ فـی  ) ره(فیتّضح ذلک من کالم الشـهید الثـانی  . المیراث الذي یدخل الحبوة فیه

انّه ینبغی اَن یعتبر کونـه  ): ث للحبوةلّم لزوم مساواة ما یصل الی الوارما سبعد (یث قال ح
حیث یظهر منه انّ دلیل الحبوة مخصص . د الذّکر، ال مثل االم و البنتلمساویاً للحبوة کالو

  . ایضاً 1للفروض

                                                   
 .للمفروض :ۀالنسخ یف و 1
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النّ . جـه انّ النسبۀ بین ادلّۀ الفروض و ادلّـۀ الحبـوة، عمـوم مـن و     :و حاصل الکالم
و مقتضـی  . مقتضی ادلّۀ الفروض، ثبوتها لذویها سواء کان هنـاك محبـوء و حبـوة، ام ال   

  . سواء کان هناك ذو فرض ام ال) علی تقدیر وجوب الحبوة والمحبوء(ثبوت الحبوة 
و االظهر ترجیح ادلّۀ الحبوة، العتضادها بالشـهرة و کـون الحبـوة متعلقـۀً باالعیـان      

فال یتعلّق الفروض بالحبوة و ان کان هناك مـال کثیـر غایـۀ    ) دینرماء الغک(المخصوصۀ 
  .1الکثرة

 2فیعتبر الفریضۀ بالنسبۀ الی الباقی بعد وضع الحبوة، ال بالنسبۀ الی اصل المال ان کان
  .الباقی یفی به

کما اذا اجتمع الـذّکر و االنثـی   (و اما النسبۀ بین ادلّۀ الحبوة و ادلّه غیر ذوي الفروض 
  .فال اشکال فی التخصیص کما مرّ. عموم و خصوص مطلق) االوالدمن 

. و زن بزرگ در حیات عمرو فوت شـده . عمرو دو زن و یک کنیز داشته :سؤال -41
و بعد از آن پسر بزرگ عمرو فـوت شـده کـه از    . و بعد از آن زن بزرگ، عمرو فوت شده

و یـک دختـر    پسـر  ک دوو از زن کوچ. و بعد از آن پسر کنیز فوت شده. زن بزرگ بود
و حال از آن زن کوچک دو پسر مانـده اسـت و همـان    . مانده است و دختر هم فوت شده

و کنیز هم فوت شـده  . و از زن بزرگ یک دختر مانده است. زن کوچک هم حیات دارد
و حال منحصر شده است به زن کوچک و دو پسر او و یک دختـر  . است در حیات عمرو

تقسیم این ترکه به چه نحو . از آب و امالك و غیره مانده استو قدري ترکه . زن بزرگ
  خواهد بود؟ 
مهر یا دینی دیگر باشد، آن را به حسـب مرافعـۀ   ] اگر[اول باید مالحظه کرد  :جواب

                                                   
 .اي و ان کان الحبوة ماالً کثیراً 1
 .و ان کان :ۀالنسخ یف و 2
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و آن چه باقی ماند هشت یک آن را به زوجه کـه در حیـات اسـت مـی     . شرعیه طی کرد
ندارد خواه زمین ساده باشد یا محـل بـاغ و    دهند از همه چیز به غیر زمین که از آن حقی

و از اصل عمارت و بنا و اشجار مثمره . عمارت و غیره، و همچنین آبی که تابع زمین است
بگوید من قیمت نمی دهم بیـا از اصـل   و اگر وارث . و غیر مثمره، مستحق ثُمن قیمت است

  .این ها ثُمن بگیر، می تواند
ظِّ الْـأُنْثَیین   (یم می شود میان اوالد و بعد از وضع ثمن زوجه، مال تقس ثْـلُ حـلذَّکَرِ مل( .

پس مال را ده سهم قسمت می کنند؛ سه سهم آن مـال اوالد زن بـزرگ اسـت کـه بعـد از      
و پـنج سـهم   . فوت پسر او تمام سه سهم به همان خواهر که از مادر خود اوست می رسـد 

بعد از مردن دختر او میـراث آن دختـر   و . آن، مال اوالد زن دویم است که در حیات است
و دو سهم دیگر مال پسر کنیـزك اسـت و بعـد از فـوت او همـان دو      . به مادر او می رسد

سهم تقسیم می شود میانۀ آن خواهر که از زن بزرگ مانده اسـت و میـان آن دو بـرادر و    
ی   (یک خواهر که از زن دویم مانده است  ظِّ الْـأُنْثَ ثْـلُ حـلذَّکَرِ منلو بعـد از فـوت ایـن    . )ی

ۀ خـود او بـه     ۀخواهر که از این زن است حص او به مادرش می رسد، چنان که اصل حصـ
  .مادرش می رسد

قسمت می کننـد؛ پنجـاه سـهم آن    ] سهم[بعد از وضع ثُمن، مال را به صد و پنجاه : پس
مـال  و بیست سـهم  . و هشتاد سهم آن مال دو پسر زن آخري است. مال دختر بزرگ است
  .همین زن موجوده است

و آن . شخصی دو پسر دارد، و یکی از پسرها فرزند دارد و دیگري نـدارد  :سؤال -42
بر سر آن ها خراب می شود و فـوت مـی    1شخص با آن پسر فرزند دار، در یک شب خانه

آیا میراث مختص آن پسر زنده اسـت یـا فرزنـدان    . تقدم و تأخر فوت، معلوم نیست. شوند

                                                   
 .خوانه: نسخه در 1
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  ؟-شریک است؟ پسر دیگر
پدر و پسر فرزند دار، هر دو مال دارند، هر یک از دیگري میراث مـی   هرگاه :جواب

و میراث پسر به فرزند او می رسد خواه آن چه باشد که از پدر به او رسـیده باشـد،   . برند
و همچنین آن پدر هم میراث از پسر فرزند دار می برد بـه قـدر   . یا مال خود آن پسر باشد

) خواه از باب این سدس باشد و خواه آن چـه از خـود پـدر بـوده    (و میراث او  .خودسدس 
. بعد وضع حصۀ آن پسر فرزند دار، به آن پسر بی فرزند می رسد هرگاه وارث دیگر نباشد

و به هر حال؛ در این جا مهدوم علیهم هر یـک از دیگـري میـراث مـی برنـد و از ایشـان       
ۀ پـدرش را   پس ای. منتقل می شود به وارث ایشان ن فرزند زاده از مال جد خود همان حصـ

و برادر بی فرزند هم حصۀ خود را از مال والد خود مـی طلبـد و هـم آن    . می طلبد، ال غیر
  .چه از برادر فرزند دار به او رسیده

یعنـی  ) علی االظهـر االشـهر  (د نمهدوم علیهم میراث را از صلب مال می طلب: و بدان که
یکدیگر برده اند، در ثانی که از این مال به ارث رسـیده دیگـر میـراث    هر یک میراث از 

و حکم غرقی هم حکم مهدوم علـیهم  . نمی برند بل که منتقل می شود به وارث زندة ایشان
که بمیرند تقدم و تاخر آن ها معلوم نباشد، پس آن هـا هیچیـک    یاما سایر اشخاص. است

در طبقـۀ دیگـر    نـد رث زنده می رسـد، هـر چ  از دیگري میراث نمی برند، و میراث به وا
  . باشد

از شرایط میراث بردن مهدوم علـیهم ایـن اسـت کـه هـر یـک از دیگـري        : و بدان که
پس هرگاه دو برادر باشند یکی با فرزند و دیگري بی فرزند، میراث صـاحب  . میراث برند

مـی رسـد هـر    فرزند به فرزندش می رسد، و میراث بی فرزند به این برادر صاحب فرزند ن
بل که میراث او را به اَبعد می دهند مثل بـرادر زاده و  . چند در آن طبقه اقرب از او نباشد

  .خواهر زاده
پدر تنها مال داشته باشد و آن پسر صاحب فرزند مال نداشته باشـد، آن پسـر    و هرگاه
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. نـدارد  پدر از او میراث نمی برد، چون مـالی . میراث از پدر می برد و به فرزندش می رسد
زیرا کـه میـراث مهـدوم علـیهم از     . و این مال که الحال به او رسیده از آن میراث نمی برد

  .صلب مال است، چنان که گفتیم
و مدت پنجـاه سـال در ایـن بلـد     . شخصی در طفولیت آمده است در بلدي :سؤال -43

ل حیـات اقـرار   و خود در حا. و الحال فوت شده و از براي او وارثی نمی دانیم. توطّن کرده
آیا واجـب اسـت تفحـص از وارث او در بلـدي کـه در آن      . می کرد که من کسی را ندارم

و بر فرض وجوب و یأس، چه باید کرد؟ و اگر تصدق باید کرد بـه کـی   ؟-متولد شده یا نه؟
  ؟-باید داد؟ و بعد از تصدق، اگر وارثی پیدا شود، ضمانی هست یا نه؟

و بایـد آن  . به مجرد اقرار او اکتفا نمی توان کردظاهر وجوب تفحص است و  :جواب
و بعـد از یـأس،   . قدر تفحص کرد که در عرف و عادت اگر کسی می بود، معلـوم مـی شـد   

و مصرف آن هـم  . 1و بهتر است که به اذن حاکم شرع باشد. اظهر و اشهر لزوم تصدق است
به فقراء بلد مال، داده  اهو هرگ. و اظهر این است که به سادات هم می تواند داد. فقرا است

و بعد ظهـور وارث در ضـمان   . مگر آن که فقراي خارج، احوج باشند. شود شاید بهتر باشد
  .دو قول است، و اظهر عدم ضمان است

مهر . زینب مرد و از او مادري مانده و شوهري و دو برادر و دو خواهري :سؤال -44
  و مال او چگونه قسمت می شود؟

. و باقی رداً 2]فرضاً[و ثلث آن ها به مادر . مال به شوهر می رسد نصف مهر و :جواب
و برادرها در ایـن جـا حاجـب مـادر     . موع مال و مهر مناصفه می شود میان آن هاپس مج

                                                   
 27و همچنین مراجعـه بـه مسـئلۀ    . آمده است 73به شمارة ) کتاب الهبات(این مسئله و جواب آن، در مجلد چهارم  1

 .همین مجلد نیز خالی از فایده نیست
 .فرزند: نسخه در 2
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نمی شوند از ثلث، به جهت آن که یکی از شرایط حجب از ثلث بـه سـدس، وجـود پـدر     
  .لفرضو آن در این جا نیست با) علی االظهر االشهر(است 

میراث او چگونـه قسـمت   . زید متوفی از سه نفر؛ عمه و خالو و اوالد عم :سؤال -45
  می شود؟ 

هر چند یکی باشد نیز این جـا حاجـب   » ابن عم الب و ام«ظاهر این است که  :جواب
و . و وارث منحصر است در عمه و خـالوا . مطلق اوالد عم] رسد به[چه ] تا[عمه نمی شود 
و ظاهر این است کـه  . ن است که دو ثلث از عمه است و یک ثلث از خالواشهر و اقوي ای

و اجماع از . 1و اخبار در بعضی صور آن ها موجود است. حکم عمو و خاله نیز چنین باشد
  . منقول است مسائل ناصریهدر  ) ره(سید

. زید متوفی از او باقی مانده برادر پدري او و جد او؛ یعنـی پـدرِ مـادر او    :سؤال -46
  میراث او چگونه قسمت می شود؟ 

اجداد و جدات پـدري در حکـم    ،جد و جده که جمع شوند با اخوه و اخوات :جواب
مـثالً  . اجداد و جدات مادري در حکم اخـوه و اخـوات مـادري   . اخوه و اخوات پدري اند

برادر پدري و یک جد پدري باشند، میراث علی السویه قسمت می شود به شش پنج  هرگاه
یک برادر پدري باشد و یک جد مادري، ثلث مال، مال جد اسـت و بـاقی    و هرگاه. حصه

در صورتی باشد که فریضه ثابت باشد؛ مثل این که یک خواهر پـدري   و هرگاه. مال برادر
  . ف است و جد مادري ثلثخواهر فریضۀ او نص. باشد و یک جد مادري

و اظهر ایـن  ؟-اشکال در این است که زیادتی، بر هر دو رد می شود یا بر خواهر پدري؟
  .است که بر خواهر پدري رد می شود

                                                   
 .4ح  5وسائل، ابواب میراث االعمام و االخوال، ب  1
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به جهت ثُمن مـی باشـد    ،خانها حق و ادعائی در طاحونه و عصارزوجه ر :سؤال -47
  ؟-یا نه؟

و از اصـل بنـاي عمـارت و در و    . ردحقی نـدا  ،در زمین طاحونه و عصارخانه :جواب
و لکـن  . دیوار و سقف و آالت بنا، مستحق ثُمن یا ربع قیمت آن ها اسـت نـه اصـل آن هـا    

خود را از اصل این ها بگیر ۀوراث اختیار دارند که بگویند ما قیمت نمی دهیم حص .  
ر بـه  و ورثۀ عمرو مقتول منحصـ . زید برادر خود عمرو را به قتل رسانیده :سؤال -48

و ولـد مـذکور بعـد از    . ولد خود که زوجۀ اوسـت ولد ذکوري و والدة خود عمرو و والدة 
و . مقتول شدن پدرش متوفی شده و وارث طفل منحصر به والده اش که زوجۀ عمرو اسـت 

الحال مخلّفـات  . و وارث زوجه منحصر به والده. زوجۀ عمرو نیز متوفیه بعد از طفل خود
و غیر منقوالت، به چه نحو تقسیم بین هـذه الورثـه مـی شـود؟ و      عمرو مزبور از منقوالت

  .دیۀ عمرو مقتول نیز چه قدر است و چه نحو قسمت می شود؟،؟
. و هشت یک، مـال زوجـه  . مادر اوست] مالِ[میراث عمرو شش یک از مال،  :جواب

نـه از   و زوجه از زمین و آب تابع زمین، میراث نمی برد، نه از عـین و . و تتمه مال پسر او
و دکان و امثـال آن، حصـۀ خـود را از قیمـت آن هـا مسـتحق        1و بناي خانه. قیمت آن ها

و بعد موت پسر میـراث  . ثُمن می گیرد) همگی(و از سایر اموال . عین آن ها] از[است، نه 
و بعد موت مادرش مال آن مادر بالتمام به مادر آن مادر مـی  . او به مادرش می رسد ال غیر

  . صۀ آن طفل باشد که به او رسیده و خواه سایر اموال اورسد، خواه ح
و باید دانست که دیۀ عمرو هم در حکم میراث اوست، و به همگی کما فرض اهللا باید 

و اما حکایت مقدار دیه؛ پس باید دانست که در قتل عمد قصـاص الزم اسـت   . قسمت کرد
و در ایـن صـورت تحدیـدي از    . مگر این که ورثۀ قاتل و مقتول هر دو به دیه راضی شوند

                                                   
 .خوانه: نسخه در 1
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و آن . و ولی قصاص مادر مقتول است و آن طفل صـغیر . براي آن نیست مگر رضاي طرفین
و زوجـۀ مقتـول والیـت    . جدة پدري یا وصی ندارد، حاکم شـرع ولـی اوسـت    طفل هرگاه

  .بنابر دیه شد آن هم سهم خود را از دیه می گیرد لکن هرگاه. قصاص ندارد
بشود، پس باید در آخر سـال اول تمـام دیـه را    » دیۀ شرعیه«تراضی طرفین بر  و هرگاه

دیـۀ  «لکن چون در صورتی که صلح کننـد بـر   . استو مقدار دیه یکی از شش چیز . بدهند
و غالـب ایـن اسـت کـه     . و مقید نکنند به قید وقت و زمانی، اختیار با جانی است» شرعی

و آن ظـاهراً پـنج هـزار و    . می کنـیم بـه مقـدار آن    نقره از سایر این ها، کم تر است اکتفا
  .دویست و پنجاه مثقال نقرة سکّه دار است

زن از مال زوجش از آب قنات و آب رود و زمـین و درخـت و غیرهـا،     :سؤال -49
  ؟-چه چیز میراث می برد؟ و آب مثل زمین است یا نه؟

اث نمـی بـرد؛ خـواه    از زمین میر) خواه ذات ولد و خواه غیر ذات ولد(زوجه  :جواب
و اما . و همچنین از آبی که تابع زمین است. زمین ساده باشد یا محل عمارت و باغ و غیرها

از اصل اَبنیه و عمارات و اشجار مثمره و غیر مثمره، مستحق قیمت آن هـا اسـت بـه قـدر     
وارث بگوید کـه حـق خـود را از اعیـان بگیـر و مـا        و لکن هرگاه. الحصه، نه عین آن ها

  .یمت نمی دهیم، اظهر این است که می توانند گفتق
زید متوفی از سه نفر دختر عموي پدر مادري و دو نفر نوادة خالوي پدري  :سؤال -50
  میراث او چگونه قسمت می شود؟. مادري

چون اقرب منع اَبعد می کند هر چند مختلف . عمو استمیراث مال دخترهاي  :جواب
االّ ابـن جنیـد در   و خالف هم در مسـئله نیسـت،   . ارد بر آنو آیه و اخبار داللت د. باشند

ثلث آن را به عمو می دهند و ثلـث را  «: خالو که گفته است ]پسر[با عمو  صورت اجتماع
  .و این ضعیف است» به پسر خالو
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استثنا شده است از این حکم مسئلۀ اجتماع پسر عموي پدر مادري با عموي پدري، : بلی
و اظهر . عمو می دهند به اجماع شیعه، چنان که جمعی نقل کرده اندکه میراث را به پسر 

متعـدد  اقتصار به مورد نص است و عدم تعدي به غیر آن؛ مثل این که احد طرفین یا هر دو 
مؤنث بودن تفاوت داشته باشند مثل عمه و پسر عمـو، یـا بـه انضـمام      و رباشند، یا در مذک

بل که باید اقتصار کرد به صـورت انحصـار   . ل این هاخال و خاله، یا زوج و زوجه، و امثا
  .تا وارث در آن دو

نفین صـ اخوال، قرب و بعد مالحظه می شود هر چند  و به هر حال، در سلسلۀ اعمام و
بخالف صورت اجتماع اجداد و اخوه که در آن جا اقرب صنفی، منـع اَبعـد   . مختلف باشند

پس جد اعلی با برادر شـریک انـد   . را بکندو منع ابعد صنف خود گصنف دیگر، نمی کند 
و لکن جد اعلی بـا  . و همچنین جد ادنی با برادر زاده هر چند بسیار پائین باشد. در میراث

و اجماعات  1به داللت اخبار. و همچنین برادر زاد ه با برادر. وجود جد ادنی ارث نمی برد
  .منقوله

مخلف، و وارث او منحصر در اوالد  زینب فوت شده و ترکه از او هرگاه :سؤال -51
برادر پدري فقط و یک ولد خواهري که پدري بودن آن محقق و مادري بـودن آن خـواهر   

و اوالد بـرادر ادعـاي   . و ولد خـواهر مجنـون غیـر مرجـو الـزوال     . ذات ولد، مشکوك فیه
که آن مجنون ولد خواهري پدري فقـط، اسـت و    2گویند]می[کنند که ]می[تساوي مرتبه 

  . در این صورت حکم شرعی را بیان فرمائید. ترکه فی مابین ما و او باید منقسم شود
و چنانچه ولی شرعی آن مجنون، ادعاي اغلبیت به مجنـون کنـد در ارث، آیـا موجـب     

و چنانچه طرفین ساکت باشند و حقیقت در شک باقی باشد،  ؟-تغییر حکم می شود یا نه؟

                                                   
 .5ح  1و ابواب میراث االخوة و االجداد، ب  19و  8و  7واالوالد، ب وسائل، ابواب میراث االبوین  1
 .تساوي مرتبه کنند باینکه من یعنی که گویند: عبارت نسخه 2
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و چنانچه طرفین را بینه باشد، آیـا تعـارض مـی شـود و     حکم آن به چه نحو خواهد بود؟ 
  و کدامیک را مقدم می باید داشت؟  ؟-بینتین ساقط می شوند یا احدهما را ترجیح باید داد؟

چون اصل عد م انتقال مال است به وارث االّ به ثبوت عدم وجود اقـرب از او،   :جواب
او معتبر نیست، پس ادعاي بـرادر   و در این مقام که آن ولد مجنون سخن نمی گوید و سخن
زیرا که آن موقوف است بر عدم . زاده ها وراثت را کافی نیست در حکم به توریث آن ها

  .و اگر چه آن مجنون بالفعل منازع نیست لکن منازع بالقوه است. منازع
ولی او منحصر در حاکم است و خواهد تقسیم ترکه کند و امر مردد اسـت  هرگاه پس 

چنان کـه بـرادر   . در مرتبۀ مساوي باشند 1که مجنون وارث باشد ال غیر، یا همه اینمابین 
پس دو قرعه را باید . زاده ها ادعا می کنند، در صورت عدم بینه مناصی به غیر قرعه نیست

و یکـی ایـن کـه از خـواهر     . اسـت  متوفـاة یکی این که مجنون ولد خواهرِ مادري : گرفت
ر مادري بـر آیـد، میـراث مخـتص اوسـت، و االّ همـه در       به اسم خواه هرگاه. پدري است

  .مرتبۀ واحده خواهند بود در میراث و حق خود را کما فرض اهللا می برند
مجنون ولی شرعی داشته باشد و ادعاي اختصاص کنـد بـه    و همچنین است حال هرگاه

  .او، به طریق اولی
ز یـک طـرف اسـت، حکـم بـه      پس اگر بینه ا: و اما در صورتی که بینه در میان باشد

از دو طرف باشد و تعادل باشد و مرجحی از براي بینات نباشد  هرگاه. مقتضاي آن می شود
و بالذّات احد بینتـین را  . ، باز رجوع به قرعه می شود)از راه اَعدلیت و اکثریت و مثل آن(

در مجنـون  مـا «مرجحی در این مقام بر دیگري نیست، هر چند برادر زاده ها بگویند کـه  
که سخن ایشان مسـتلزم خـالف اصـل اسـت کـه تعـدد       . »متوفاةاست غیر مادر ] ي[دیگر

 متوفـاة مـادر او از مـادر   «زوجات باشد، و بینۀ ولی مجنون نفی آن را می کند و می گوید 

                                                   
 .تا همه : نسخه در 1



  جامع الشتات جلد هفتم  82
  

در جانـب بینـۀ ولـی    » اصل عدم« 1زیرا که. است نه از زوجۀ ثالثه و نه از مادر برادر زاده
  .باشد متوفاةهست که اصل عدم والدت از مادر مجنون، هم 

می توان گفت که در صورتی که برادر زاده مدعی زوجۀ ثالثه است، سـه خـالف   : بلی
و سیم انتقال مـال بـه   . دوم والدت از آنو . یکی تعدد زوجات است: اصل ادعا می کند که

مادر مجنـون اسـت از مـادر     2و ولی مجنون یک خالف اصل ادعا می کند که تولد. ایشان
ایـن  ] لکـن [و . زیرا که انتقال به او فی الجمله مسلّم است و خالف در زایـد اسـت  . متوفّاة

، ایـن  »بینه بـه نسـبت  «زیرا که بعد حصول علم از براي . امور منشأ ترجیح بینات نمی شود
دارم کـه   من علم«اصول منطمس می شود، چون بینه اثبات والدت می کند؛ یکی می گوید 

من علم دارم که از مادر برادر «و دیگري می گوید . »متولد شد متوفّاةمادر مجنون از مادر 
  .پس دیگر اثري از براي اصول باقی نمی ماند. »یا از هند که زوجۀ ثالثه بوده، متولد شد

تعـارض اخبـار، مراعـات موافقـت اصـل و       در پس چون است کـه  :و اگر گوئی که
مـی نامنـد، و    »مقـرّر «که بعضی موافق را مقدم مـی دارنـد و آن را   (د مخالفت را می کنن

  ].می نامند[ »ناقل«بعضی مخالف را و آن را 
و هر چند . اخبار و بیناتمابین ما در اصول تحقیق کرده ایم که فرق است  :گوئیم که

هر دو از حجج ظنیه اند، لکن حجیت بینات از راه تعبـد اسـت و مرجحـات آن هـا هـم      
بنـابر  (و حجیـت اخبـار   . و موافق اصل و مخالف، در بینات، از شارع نرسیده. تعبدي است

» انسداد باب علم به احکـام شـرعیه  «دلیل عقلی است که در حین ) این که تحقیق کرده ایم
خبر،  3و معتمد در دلیل حجیت. ر واحد از جملۀ ظنون استبو خ. جایز است عمل به ظن

                                                   
 .در مقام بیان علّت لزوم قرعه است» زیرا«این  1
 .توالد: نسخه در 2
 .دو دلیل حجیت: نسخه در 3
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  .هر مرجح که موجب زیادتی ظن باشد، مراعات می کنیم پس در این جا. همین است
ۀ  ( و از کالم فقها در خصوص این مسئله چیزي در نظر نیست، لکن مقتضاي قواعد کلیـ

  ).ایشان همین است که گفتیم
و عالمـه در کتـاب قضـا در    . ، به غیر قرعه مناصـی نباشـد  »تعادل بینیتن«و در صورت 

 تحریرو در . 1»من المدعیین بینۀً بالنَسب، حکم بالقرعۀلو اَقام کلّ  و«گفته است  قواعد
و النسب یلحق بالفراش المنفـرد والـدعوي المنفـردة، و بـالفراش المشـترك      «گفته است 

ـ و مع عدمها بالقر. والدعوي المشترکۀ و یقضی فیه بالبینۀ و کـالم ایشـان در ولـد و    . 2»ۀع
ابواب لحوق ولد در کتاب نکاح، و چـه   رجوع به قرعه در حین اشتباه، بسیار است چه در

و مـراد عالمـه در   . در مسئلۀ لقیط، و چه در حین فقد بینه، و چه در حین تعارض بینـات 
  .اعم است از عدم بینه رأساً، و تعادل و تساقط» مع عدمها«از  تحریر
ترکۀ او چه  .زید متوفی، و از او برادري پدري و جدي مادري مخلف شده :سؤال -52

  نحو قسمت می شود؟
خـواه بـا جـد پـدري     ). علی المشهور االقـوي (جد مادري، نصیب او ثلث است  :جواب

و دلیل او موثقۀ . ی نصیب طرف دیگر استقو با. جمع شود یا برادر پدري یا خواهر پدري
بر این که هر قریبی نصیب کسـی را مـی بـرد     4است و آن چه داللت دارد 3محمد بن مسلم

                                                   
 .483ص  3قواعد االحکام، ج  1
 .ط جدید 213ص  5ج تحریر،  2
در این باب، حدیث اول نیز از محمد بن مسلم است لیکن : توضیح -5ح  5و االجداد، ب  االخوةوسائل، ابواب میراث  3

لـذا  . ابراهیم بن هاشم را توثیق شده نمی داند و در مواردي از جامع الشتات به این تصریح کرده است) ره(نظر به این که میرزا
 .دیث پنجم استمرادش ح

چون موثقۀ محمد بن مسلم دربارة جد پدري است و نیز تنها اصل ارث را اثبات می کند، باید آن را به عـالوة  : یعنی 4
 ..حدیث هائی که داللت دارند بر
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و چون قرب در مادري به سبب مادر اسـت و نصـیب   . 1ه به سبب او قریب است به میتک
بـه سـبب   (و این که مادر گـاهی سـدس مـی بـرد     . اصلی مادر ثلث است، پس ثلث می برد

  .و جد و جده فرقی ندارد. عارضی است) حجب از نصیب
می شود، بخـالف  جد و جدة مادري هر دو باشند، بینهما علی السویه قسمت   و هرگاه

  .جد و جدة پدري که ثلثین در میان آن ها للذّکر مثل ضعف االنثی قسمت می شود
  .ل دیگر هست و همه ضعیف انداو در مسئلۀ میراث جد و جدة امی، اقو

ترکـۀ او  . و از او برادر و خواهر و جد و جـده مخلـف شـده   زید متوفی،  :سؤال -53
  چگونه قسمت می شود؟ 

ایـن  ) چنان که جمعـی دعـوي کـرده انـد    (معروف، بل که مجمع علیه مشهور  :جواب
است که در این صورت، جد و جدة پدري به منزلۀ برادر و خواهر پدري اسـت، و جـد و   

پس هرگاه از طرف مادر، جد و جده و . جدة مادري به منزلۀ برادر و خواهر مادري است
ري بـه همـین نحـو، ثلـث را علـی      برادر با خواهري دارد یا بیشتر، و همچنین از طرف پـد 

عف     مابین اقرباء مادري قسمت می کنند، و ثلثین را مابین السویه  اقربـاء پـدري للـذّکر ضـ
با وارث دیگر از جانـب پـدر جمـع شـود، ثلـث       زیرا که فریضۀ جد مادري هرگاه. االنثی
منزلـۀ یکـی   با خواهر یا برادر مادري جمع شود، او نیز به  و چون دانستی که هرگاه. است

) چنان که حکم کاللۀ ام است(پس ثلث علی السویه قسمت می شود . از آن ها خواهد بود
  .بدون فرقی میان ذکر و اُنثی

با برادر و خواهر پدري جمـع شـود،    و چون دانستی که چون جد یا جدة پدري هرگاه
سـمت مـی شـود    آن ها للذکر ضعف االنثی قمابین به منزلۀ یکی از آن ها است؛ پس ثلثین 

  ). چنان که حکم کاللۀ پدري است(

                                                   
 .12و  11و  9و  7همان، ح  1
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جد یـا بـرادري    ،خواهري باشد، و از طرف پدر] یا[برادر  ،از طرف مادر و اما هرگاه
باشد یا خواهري، در این جا چون پاي جد و جدة مادري در میان نیست، سدس مال را بـه  

یا برادر و یا خواهر  آن یک برادر یا یک خواهر می دهند، و تتمه را به جد یا جدة پدري
  .پدري

ویه قسـمت    و هرگاه برادر و خواهر مادري متعدد باشند، ثلث را می دهند که علی السـ
  . و تتمه را به اَقرباء پدر. کنند

یک جدة مادري به جاي برادر مادري، یا خواهر مادري باشد، ثلث را بـه   و اما هرگاه
  . جده می دهند

جد یا جده باشد، و از طرف پدر یک خواهر باشد،  1در صورتی که از طرف مادر: بلی
فریضـۀ خـود را مـی    » یک خواهر«و لکن . بنابر مشهورِ اقوي باز جد یا جده ثلث می برد

مـه در  و عالّ. باقی می ماند فاضل بر ثلث و نصف که یک سدس است. 2برد که نصف است
اسـت کـه رد بـر    رد بر کی مـی شـود؟ و اظهـر ایـن     ] این سدس[اشکال کرده که  تحریر

زَادونَ و   «خواهر می شود، چون کاللۀ اَبی است و در اخبار بسیار وارد شده  ینَ یـذ فَهم الـَّ
کاللۀ اَبی است و اختصاص ندارد بـه ایـن کـه بـا کاللـۀ ام جمـع        4و مشار الیه 3»ینْقَصون

  .چنان که مقتضاي عموم است. شوند
و زوجـه همـان   . صیغۀ صلح منتقل می کندزید باغی را به زوجۀ خود به  :سؤال -54

مهـر  و عمـرو نصـف آن بـاغ را    . باغ را به پسر خود عمرو نام که از زید دارد مـی بخشـد  

                                                   
 .. در صورتی که ثلث را از طرف مادر: عبارت نسخه 1
 .می کند و یک برادر همۀ دو ثلث را می برد فرق» یک برادر«حکمی که درباره  2
   .2ح  3ب ابواب میراث االخوة و األجداد، وسائل،  3
 .کاللۀ اَبی است» هم«یعنی مراد از  4
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و بعد عمـرو  . بعد از آن عمرو فوت شد. رسید و از عمرو طفلی به هم. زوجۀ خود می کند
ة پـدري و  و الحال جد و جد. و بعد از زوجه، آن طفل هم فوت شد. زوجۀ او هم فوت شد

آیا این نصـف بـاغ کـه مهـر مـادر اوسـت، بـه        . جد و جدة مادري او در حیات می باشند
  کدامیک از این چهار نفر می رسد؟ و آن نصف دیگر که مهر نبوده مال کیست؟ 

آن نصفی که مال عمرو است و داخل مهر نیست، بعد از فوت عمرو ثُمن  :اوالً :جواب
و زوجه از زمین باغ حقی ندارد هـر چنـد ذات   . قیمت اشجار آن را به زوجۀ او می دهند

و سدس دیگر را به مادر . و یک ثلث آن را به زید که پدر عمرو است می دهند. ولد باشد
  . پسر باشداو، و تتمه مال آن طفل است اگر آن طفل 

و اگر دختر باشد نصف آن را به دختر می دهند و سدس را به پدر و سدس را به مـادر  
را شـش حصـه مـی    » نصـف بـاغ  «و تتمه را قسمت می کنند میان همگی بالنّسبه؛ مثالً آن 

کنند، سه حصه مال دختر است، و یک حصه مال زید است که پدر اسـت، و یـک حصـه    
باقی می ماند پنج حصه می کنند؛ سه حصۀ آن را به دختر مال مادر، و یک حصۀ مال که 

  .، و یک حصۀ آن را به پدر، و یک حصۀ آن را به مادر1می دهند
از بـراي  هرگـاه  و . و این در وقتی است که اخوه حاجب ام نباشـد از زایـد بـر سـدس    

را بـه پـدر   ) یعنی تمام آن یک حصه(است اخوه باشد، تمام باقی مال،  متوفاةکه  2]عمرو[
  .و مادر زیاده بر سدس چیزي ندارد. می دهند

و همچنین . دو برادر پدر مادري است یا پدري تنها، یا بیشتر از دو تا» اخوه«و مراد از 
  .ندچهار خواهر چنینی باشند، یا یک برادر و دو خواهر چنینی باش است حکم هرگاه

و . آن نصفی که مهر زوجه بوده، بعد از فوت زوجه سدس آن، مال پدر اوست :و ثانیاً

                                                   
 .سه حصۀ آن را با زید ختر می دهند: عبارت نسخه 1
 .عم: نسخه در 2
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دختـر  هرگـاه  و . پسر است، تمام بـاقی مـال اوسـت    و آن طفل هرگاه. سدس آن مال مادر
و . است، بر نهج سابق نصف را به آن دختر و به هر یک از پدر و مادر سدس را می دهنـد 

و االّ به . اخوه حاجب نباشد به میان همه قسمت می کنند هرگاهآن چه باقی می ماند بالنس
  .به همان نحو که پیش گفتیم. مادر زیاده از سدس نمی دهند

بعد از فوت آن طفل آن چه از پدر به او رسیده بود از آن نصـف مـال پـدر، و     :و ثالثاً
قسیم می کنند میان بود، آن را ت] که مهر او[آن چه از مادر به او رسیده بود از باب نصفی 

ویه قسـمت      ؛چهار نفر مـی  یک ثلث را می دهند به جد و جدة مادري و آن هـا علـی السـ
و دو ثلث دیگر را می دهند به جد و جدة پـدري و آن هـا بـه تفـاوت قسـمت مـی       . کنند

  .کنند؛ دو حصه را جد می برد و یک حصه را جده
و پـدر او بـه تنهـائی    . ي بودندطفل صغیري که پدر و مادر او هر دو یهود :سؤال -55

و وارث یهـودي اقـرب از   . و یک نفر یهودي از خویشان او مرده است. اسالم اختیار کرده
از جانـب طفـل خـود ادعـاي      والیۀًالحال والد طفل که جدید االسالم است، . آن طفل دارد

آیـا چنـین   نظر به آن که طفل تابع اشرف ابوین است، . میراث آن یهودي متوفّی را می کند
و اگر این حکم کلّی است  ؟-است که آن طفل در جمیع احکام در حکم مسلم است یا نه؟

  پس چون است که در مرتد، تخلف می کند؟ 
طفل احد ابوین او مسلم باشـد، حکـم بـه     بلی خالف نیست در این که هرگاه :جواب

بعد انعقاد نطفه و قبـل   اسالم او می شود، خواه در حین انعقاد نطفۀ او اسالم داشته باشد یا
  .از بلوغ طفل مسلمان شود

ابوین او هر دو کافر باشند، در حکم کـافر   و همچنین خالفی نیست در این که هرگاه
و نقل اجماع بر این ها در کالم فقها مکرر شده و احادیث بسیار هـم داللـت بـر آن    . است
  .دارد
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کم به اسالم او می شود، بعد و همچنین ظاهراً خالفی نیست در این که آن طفلی که ح
از بلوغ او را اجبار می کنند بر اسالم و اگر قبـول نکنـد در حکـم مرتـد اسـت در قتـل و       

ه کـه مـذکور شـد،      . 1بعضی از اخبار معتبره هم داللـت بـر آن دارد  . میراث او و ایـن کلیـ
  . درمیراث هم ثابت است بدون خالفی

و با وجود وارث مسلم هـر چنـد   . پس در صورت سؤال، این طفل در حکم مسلم است
  .دور باشد، وارث کافر میراث نمی برد هر چند بسیار از او نزدیکتر باشد

جمعی از فقها استثنا کرده اند از این کلیه، مسئلۀ خاصه را و آن این است  :و بدان که
که نصرانی بمیرد و اوالد صغار داشته باشد و یک پسر برادر مسلمانی و یک پسر خـواهر  

می دهند و یک حصه را به پسـر  دو حصه مال او را به پسر برادر او . سلمانی داشته باشدم
بـرادر دو حصـۀ    پسـر  یعنی( بالنسبۀاین دو نفر نفقه می دهند به آن اوالد صغار . خواهر او

پس اگر پیش از بلوغ مسلمان شوند، مـال را  ). نفقه را می دهد و پسر خواهر یک حصه را
یا آن کـه مسـلمان شـدند    (بر اسالم باقی ماندند  تا بالغ شوند، پس هرگاهبه امام می سپرند 

و االّ باز بـه همـان   . مال را امام به آن اطفال رد می کند) یشتر مسلمان نشده بودندپ هرگاه
ك جمعـی ایـن    2و این مضمون روایت مالک بـن اَعـین اسـت   . دو وارث مسلمان می دهند

چون راوي از او حسن بن محبـوب  . ز قوت هم نیستروایت را صحیح شمرده اند و خالی ا
  .3است

و . 4داده اسـت ) خصوصـاً متقـدمین  (و این فتوي را شهید ثانی نسبت به اکثـر اصـحاب   
و لکن جمعی از متأخرین توقف در آن کرده اند، چـون مخـالف اسـت    . همچنین شهید اول

                                                   
 .2و  1ح  2و ب  7ح  3وسائل، ابواب حد المرتد، ب  1
 .1ح  2موانع االرث، ب وسائل، ابواب  2
 ).30ص  39جواهر، ج (صاحب جواهر این حدیث را به شدت تضعیف کرده است  3
 .ط دارالهدي 252ص  2مسالک، ج  4
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و این که بعد از تقسیم ورثۀ  .با قواعد کلیۀ ایشان؛ مثل تبعیت ولد ابوین را در اسالم و کفر
  .وارث دیگر مسلمان شود، چیزي نمی برد کافر میراث را، هرگاه

و بعضـی  . و بعضی آن را حمل بر استحباب کرده انـد . و عمل به مضمون آن دور نیست
و به هر حال؛ بنابر عمل به آن، از مورد نـص تعـدي نمـی تـوان     . توجیهات دیگر کرده اند

  . جاي برادر زاده و خواهر زاده، وارث مسلمان دیگر باشدکرد؛ مثل آن که به 
اگر مراد این است که چون مرتـد هـم کـافر     :و اما سؤال از تخلّف حکم در مرتد

و حـال  . است پس ولد صغیر او هم تابع او خواهد بود و فرزند کافر از کافر میراث می برد
پـس  . ست و به کافر نمی دهندآن که فقها گفته اند که میراث مرتد مختص وارث مسلم او

  .آن کلیه بر هم می خورد که از تبعیت حاصل می شد
ظاهر فقها اتفاق است بر این که میراث مرتد را به وارث مسلم او می  :می گوئیم که

. طـري فوارث او اسـت خصوصـاً در مرتـد     موارث مسلمی نداشته باشد، اما و هرگاه. دهند
ظـاهر مـی شـود، و چـون روایـت ابـراهیم بـن        ) ره(صـدوق بلی در مرتد ملّی مخـالفتی از  

عبدالحمید را که داللت بر آن دارد، نقل کرده و ظاهر ایـن اسـت کـه عمـل بـه آن کـرده       
گفته است که آن روایت شاذّ است و مع هذا معـارض اسـت بـه     شرایعو محقق در . 1باشد

. رتد به کافر نمـی رسـد  ت معتبره که بالمفهوم داللت دارد بر این که میراث م]یا[بعض روا
اً«: و مضمون آن این است رْتَدم وتملٍ یجی رو حمل  .»ماله لولده المسلمین: فقال. ف

و به هـر حـال،   . این بر غالب چون غالب این است که اوالد مرتد مسلمان اند، مشکل است
تقیه، هجر و اعراض اصحاب از این روایت با وجود عدم صحت آن نیز، و احتمال حمل بر 

  .به غایت موجب وهن آن است
سابقه، چون مرتد در وقت اسالم،  حالۀو داللت می کند بر مذهب مشهور، استصحاب 

                                                   
 .1ح  6وسائل، ابواب موانع االرث، ب  1
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و مؤید مطلب است این . برد، و آن مستصحب استنحکم او این بود که کافر از او میراث 
  . که در بسیاري از احکام مرتد را نازل منزلۀ مسلم کرده اند مثل قضاي عبادات

اگر مراد سائل این است که اطفال صغار او مطلقا میـراث  : و با وجود این که می گوئیم
بل که تفصیل مـی دهـیم و   . نمی برند از جهت تبعیت؛ این سخن علی االطالق خوب نیست

یـا قبـل از بلـوغ    (می گوئیم که آن اطفال اگر نطفۀ آن ها در حال اسالم مرتد، منعقد شده 
آن طفـل محکـوم بـه اسـالم     ) ر چند انعقاد نطفه در حال کفر بودهآن ها مسلم شده بود ه

در حـال ارتـداد، نطفـه     و امـا هرگـاه  . و ارتداد پدر او منشأ کفر آن طفل نمی شـود . است
  .پس اشکالی باقی نمی ماند. منعقد شده، ما او را هم داخل وراث کفار محسوب می داریم

و تقـدم و تـأخر مـوت هیچیـک     . او زینب مهدوم علیها شود با سه اوالد :سؤال -56
الحال وارث زینـب زوج  . مالی دارد، و آن اوالد مالک مالی نبوده اندو زینب . معلوم نباشد

  میراث زینب چگونه قسمت می شود؟. اوست و دو برادر
آن اوالد از همین زوج اند، تمام میراث مال زوج است؛ ربع آن از بـاب   هرگاه :جواب

هر چند معلوم نباشـد  . ون محکوم است شرعاً به ذات ولد بودنچ(میراث زوجۀ آن زینب 
و ). که در حین موت زینب ولدها حیات داشته اند، چون شرعاً آن اوالد میـراث مـی برنـد   

  .تتمه از باب میراث زینب که الحال به پدر ایشان می رسد
اوالد از غیر این زوج باشد؛ ربع را به زوج می دهند و تتمه مال اوالد اسـت و   و هرگاه

خـود قسـمت مـی    مـابین  از آن ها منتقل می شود به خالوهاي آن ها که برادران زینب اند 
  .کنند کما فرض اهللا

بعد از فـوت  . زید متوفی از سر زوجۀ خود زینب و یک پسر و سه دختر :سؤال -57
و . و بعد ذلک همان زینب شوهر کرد به عمرو برادر زیـد . فوت شد آن، یک پسر و دختر

و مدتی زینب با ایـن پسـر و   . و بعد عمرو فوت شد. از او یک پسر و یک دختر متولد شد
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و بعد از آن پسر . و بعد زینب فوت شد. بودند و بعضی اشیاء خریده اند» جمع المال«دختر 
زید اموال زینب را چگونه قسـمت کننـد؟ و    الحال دختر عمرو و دو دختر. عمرو فوت شد

  احکام میراث هاي سابق، چه چیز است؟ 
بـر تفصـیلی کـه    (اما میراث زید چهل قسمت می شود؛ ثُمن آن که پنج اسـت   :جواب

و سی و پنج را پنج قسمت می کننـد کـه   . مال زینب است) منقول و غیر منقول هست] در[
به مادر آن هـا مـی رسـد،    ر و یک دختر و چون میراث یک پس. هر سهمی هفت می شود

پـس مجمـوع حصـۀ    . و دو سهم بـه آن دو دختـر  . پس سه سهم از آن باز به زینب می رسد
و حصۀ آن دو دختر چهارده سهم می شـود  . زینب بیست و شش سهم می شود از چهل سهم

  .از چهل سهم
تتمـه را سـه    و. مال زینب اسـت ) چنان که گفتیم(پس باز ثُمن آن : و اما میراث عمرو

  .سهم باید کرد؛ دو تا از پسر است و یکی از دختر
. را باید طی کـرد » جمع المالی«پس آن حکایت : و اما میراث زینب بعد از فوت زینب

  : و بعد از آن تقسیم میراث زینب را
؛ هـر کـس   1می گویند، لزوم شرعی ندارد »شرکۀ االبدان«جمع المالی که علما آن را 

امر مشتبه باشـد، بـه غیـر مصـالحه      و هرگاه. مال اوست 2و پیدا می کندآن چه خود دارد 
و بعد از صلح و معلوم شدن حصۀ هر یـک، پـس اول بایـد میـراث زینـب را      . چاره ندارد

سابق است و یک پسر و یک دختـر  ] شوهر[که دو دختر اوالد (قسمت کرد میان اوالد او 
شوهر سابق، یا الحق، یا آن چه از مال خود  خواه از میراث( ممال او را بالتما) شوهر الحق

                                                   
اي آورده بودم، چون از حد یک پی نویس فراتر رفت، به صورت مقاله  »شرکۀ االبدان«در این جا توضیحی دربارة  1

  .در سایت بینش نو قرار گرفت
 .یعنی کسب می کند 2
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  . و سه تا حصۀ دخترها. پنج حصه می کنند؛ دو تا حصۀ پسر است) به هم رسانده
پـس آن قسـمت مـی    : زینب مـرده اسـت   ]از[ و اما میراث پسر عمرو از زینب که بعد

اسـت  شود میان سه خواهر او؛ ثلث او را می دهند به دو خواهر مادري که از شوهر سابق 
  . و تتمه مال خواهر پدر مادري اوست. که میان خود علی السویه قسمت می کنند

کسی فوت شد، و یک برادر پدري داشته باشد و یک بـرادر پـدر    هرگاه :سؤال -58
مال مرا علی السویه اَثالثـاً میـان   «و وصیت کند که . و یک خواهر پدري و مادري مادري

  د کرد؟ چه بای. »این سه نفر قسمت کنید
مثل این که غافل اسـت  (است؛ » محض وصیت«معلوم باشد که مراد او  هرگاه :جواب

، یـا جاهـل اسـت بـه حکـم      1از حال میراث و استحقاق وارث حق خود را از جانب خدا
میراث و شنیده است که وصیت کردن از براي اَقربا خوب است، و به آن نیت تمام مال را 

صورت با وجود عدم اجازة  پس در این). یا امثال این ها. مذکوروصیت می کند به این نهج 
و ثلث اصل مال را در میـان آن هـا   . زاید بر ثلث را، وصیت در ثلث معتبر است وارث ها

برادر و خواهر مابین و باقی را کما فرض اهللا قسمت می کنند . علی السویه قسمت می کنند
  .پدر و مادري
د او این است که آن ها میراث خود را برده باشند و به آن معلوم باشد که مرا و هرگاه

و همچنین خواهر هم عالوه از حـق خـود   . برادر پدري هم چیزي از باب وصیت داده شود
و مقدار ثلث اعتبار مـی شـود و   . برده باشد، در این جا وصیت زاید، در ثلث اصل مال است

مـابین  از بر می گردد بـه میـراث و   وارث اجازه نکند، ب آن چه زیاده بر ثلث است هرگاه
آن برادر پدري و قدر عالوة میـراث  مابین و ثلث را . وارثین کما فرض اهللا قسمت می شود

                                                   
 .خود: نسخه در 1
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  . 1خواهر، بالنسبه قسمت می کنند
به قصد وصیت را ] مال[یعنی معلوم نباشد که موصی همۀ (حال مجهول باشد  و هرگاه

به حال خود هم باشـد، و   2حق میراث] ه و[ادمنظور قرار د] مال[کرده، یا آن که در بعض 
زیـرا کـه میـراث مـال     . وصیت اسـت » اعطوه کذا«، ظاهر لفظ )قرینه بر هیچ طرف نباشد

یین، مجاز است و خـالف  و عمل به مجموع معن. به اعطا نداردایشان هست، دیگر احتیاج 
  . اصل

  : و تحقیق این مسئله موقوف است به تمهید مقدمات چند
این است که وصیت صحیح است از براي وارث به اتفاق علمـاي شـیعه، و    :لمقدمۀ او

  .5و لکن در زاید بر ثلث موقوف است به اجازة وارث. 4و اخبار 3داللت قرآن
وصیت کند از براي هر وارثی به قدر حصۀ آن، وصیت لغو و بی فائده اسـت؛   و هرگاه

ل را به دختر بدهید و دو ثلـث  مثل این که پسري و دختري دارد و وصیت کند که ثلث ما
به جهت این که این معنی ثابت خواهد بود خواه وصیت ). بدون ترتیب در ذکر(را به پسر 

  .بکند یا نکند
                                                   

تومان باقی میان  60سپس . کنار گذاشته می شود» ثلث«تومان از آن به عنوان  30تومان باشد،  90اگر کل مال : بر فرض 1
  .ودتومان سهم خواهر می ش 20تومان سهم برادر و  40برادر و خواهر پدر مادري تقسیم می شود؛ 

تومان کمتـر از   10اما در این تقسیم، سهم خواهر . تومان می رسید 30اگر مطابق وصیت تقسیم می کردند به هر کدام 
تومان  40اینک در مقابل  آن . تومان 40مجموع کم شده ها می شود . تومان کم شده است 30وصیت شده و سهم برادر پدري 

  : می شودتومان وجود دارد که به نسبت تقسیم  30تنها 

   30÷40×10=5/7سهم خواهر از ثلث 
  30÷40×30=5/22سهم برادر پدري از ثلث 

 ..یا آن که در بعضی منظور قرار دادنی حق میراث: عبارت نسخه 2
 .سورة مائده 106و آیه  -سورة بقره 240و  180و آیه هاي  -سورة نساء 12، 11آیه هاي  3
 .»الوصایاکتاب «وسائل، همۀ ابواب صدگانۀ  4
 .11وسائل، کتاب الوصایا، احادیث باب  5
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وارث منحصر باشد در یک نفر و مجمـوع   و از بعض شافعیه نقل شده است که هرگاه
ذکر کرده اند  و ثمره که. مال را وصیت کند که به او بدهند، در حکم وصیت خواهد بود

در وقتی است که دینی ظاهر شود از براي متوفی، که فرق حاصـل مـی شـود در تعلـق اداي     
  .دین و عدم آن در صورتی که اخذ مال به قصد ترکه و میراث بشود، یا به قصد وصیت

با وجود این که ایـن اختصـاص   . و بنابر تقدیم دین بر وصیت، این فرق نیز ضعیف است
صـورت تعـدد هـم،    ] در[بل که . »اد وارثاتح] با[وصیت به جمیع مال «ندارد به صورت 

در ) مـثالً ( وصیت کند به دو عـین موجـود از بـراي دو وارث خـود     بل هرگاه. چنین است
و مطـابق بـودن قیمـت آن    ] در آن دو نفر[صورت انحصار مال در آن ها، و انحصار وارث 

 1مثل این که کنیزي و غالمی دارد و پسري و دختري، و کنیز صد دینار(ها با حصۀ آن ها 
در . و غالم دویست دینار، و کنیز را وصیت کند براي دختر و غالم را براي پسـر  2می ارزد
و اظهر این است که وصیت صحیح است و لکن در زاید بر ثلث موقـوف  . ف استاین خال

و  3اتمقدار هست، به تشخّصـ  زیرا که چنانچه حق وارث متعلق به. است به اجازة وارث
و در بـاقی  . ثلث غالم حـق پسـر  ] دو[پس ثلث کنیز حق دختر است و . نیز هست تعینات

  .هر دو شریک اند کما فرض اهللا
بـه جهـت آن کـه حـق     . ر این است که محتاجِ اجازه نیست و صحیح اسـت و قول دیگ

  .و این خالف ظاهر آیات و اخبار است. وارث متعلق است به قیمت ترکه نه اعیان آن ها
از براي یکـی از دو وارث وصـیت کنـد بـه مقـدار نصـیب او از        هرگاه :مقدمۀ ثانیه

باشـد کـه زایـد بـر     » وصیت تبرّعی« میراث، یا کمتر از آن؛ ظاهر این است که این از باب

                                                   
 .)ره(مراد از این دینار، اصطالح فقهی است نه دینار در پول رایج ایران در زمان میرزا 1
 .می آورد: در نسخه 2
 .معینات: نسخه در 3
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. و ظاهر این است که مقصود این نباشد که این از باب حق او باشد از میـراث . میراث ببرد
از براي آن که آن را خواهد بـرد  . مقصود او آن باشد، لغو می باشد به جهت آن که هرگاه

و اگـر  . اسـت  از ثلث بیشتر نیست تمام ممضی پس هرگاه. خواه وصیت کند و خواه نکند
و بعد عمل به مقتضاي وصیت، باز با سایر ورثـه  . بیشتر باشد موقوف است به اجازة وارث

  .شریک است در میراث و از نصیب او چیزي کم نمی شود
وصیت کند به زاید بر مقدار میراث او؛ پس اگر معلوم باشـد کـه مقصـود     و اما هرگاه

از این ممنوع باشد از میـراث، پـس در ایـن     او این است که میراث او داخل این باشد و بعد
متعلق است به همان قدر زایـد از حصـۀ میـراث، و     1صورت معلوم می شود که آن وصیت

، از ثلث بیشتر نیسـت،  2پس اگر آن قدر زاید. وصیتی نکرده» مساويِ حق او از میراث«در 
اجـازة سـایر    و اگر زاید است از ثلث، در قدر زاید بر ثلث موقوف اسـت بـه  . ممضی است

  .ورثه
و اگر معلوم نباشد که مقصود او منع از میـراث و مشـارکت بـا سـایر وراث اسـت در      

خواه معلوم باشد که مراد او مشارکت با سایر وراث در باقی مال هست، یـا آن کـه   (باقی؛ 
زیرا که . »وصیت تبرّعی«، پس در این جا حمل می شود تمام کالم او بر )مجهول باشد حال

اخذ میراث ] ش[قرینه نباشد که مراد ظاهر لفظ متبادر می شود وصیت تبرعی هرگاه] از[
و . زیرا که امري است که به حکم خدا ثابت اسـت، ضـرور بـه گفـتن نیسـت     . هم هست

و با وجود ثبوت حق به میراث، دیگر ارادة . »تأکید«اَولی است از » تأسیس«حمل کالم بر 
  .میراث، مانند لغو می نماید

گاه هست که به جهت اختصار کالم، وصیت و میراث را به یک عبـارت اَدا مـی   : بلی

                                                   
 .وصیت آن: نسخه در 1
 .. پس اگر از قدر زاید: و در نسخه  2
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پـس در  . باشد، مثل دختـر و پسـر  » بین زائد و ناقصتسویه ما«د؛ مثل جائی که مقصود کنن
مجموع  و هرگاه. این صورت مجموع آن چه را که گفته است، در حکم وصیت می گیریم

و . اصل ثلث ترکه نیست، در همه ممضـی اسـت  زاید بر ) زاید هر دو یعنی مقدار حصه و(
  .زاید است، در مقدار زاید موقوف است به امضاي ورثه هرگاه

در هر دو صورت کـه ممکـن اسـت حمـل بـر وصـیت       : و حاصل مقصود این است که
. ممنوع از میراث نباشـد » له اموصی«تبرّعی و قرینه بر خالف آن نباشد، اصل این است که 

  . قتضاي وصیت می شودو در مجموع عمل به م
و هر جا که قرینه باشد که مراد او منع از میراث است، و مقصود او این است که حـق  

در ] در ایـن صـورت  [ارث او و حق عطیه و وصیت موصی، همه این باشد که گفته اسـت،  
و به مقتضاي آن عمل می . مقدار حق، وصیت نیست و در زائد  بر مقدار حق، وصیت است

  . شود
و . و حق تعالی آن را ممضی داشـته . از تصرفات مکلّفوصیت تصرّفی است : لجملهو با

و ظاهر لفـظ  . »تملیک مال خود او است به غیر بعد از موت« 1معنی آن در وصیت به مال
زیـرا کـه دادن میـراث، ثابـت     . ظاهر در وصیت تبرعی است »بعد موتی أَعطُوا فُلَاناً کَذَا«

  .است و احتیاج به عطاي او نیست
هم جاري است هر چنـد در لفـظ واحـد اَدا     2»وصیت محیط به ترکه«و این سخن در 

است، و االّ خـالی  » افادة استحقاق حق«و آن چه پیش گفتیم که لغو می شود، مراد در . شود
که . یومیه و صوم رمضان صلوة؛ مثل نذر »نذر به واجب«ن است و نظیر ای. از فایده نیست

بلـی ثمـرات   . اقوي صحت آن است، با وجودي که در اصل وجوب اَدا، مؤثر اثـري نیسـت  

                                                   
 .مال قلیل: نسخه در 1
 .له، هم باشد ارتی که وصیت شامل سهم  االرث موصییعنی صو 2
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  .دیگر دارد مثل لزوم کفاره به سبب حنث و حصول دو عقاب، و امثال آن
ظی کـه از  و الفـا . باید دانست که در وصیت، قصد و نیت ضـرور اسـت   :مقدمۀ ثالثه

و مجـرد  . براي افادة آن مذکور می شود باید داللت بر مراد داشته باشد به داللـت مقصـوده  
) بدون انشاء نقل به او و اعطـاء (این که داللت کند به رضاي او بر بودن مال از براي کسی 

  .در آن کافی نیست
از میـراث  یکـی از وراث خـود را    هرگاه: و از فروع این است؛ این مسئلۀ مشهوره که

، مشهور و اقوي ایـن اسـت کـه باطـل     »شَیئاً منْ مالی فُلَاناً لَا تُعطُوا«بریئ کند و بگوید 
براي سایر ورثـه، پـس بعـد از    و بعضی گفته اند این از باب وصیت حصۀ او است از . است

کمـا   1هکل ورثمابین تتمه را ) زاید بر ثلث نباشد هرگاه(وضع حصۀ او از براي سایر ورثه 
  .فرض اهللا قسمت می کنند

بـه   »شَـیئاً  فُلَانـاً  لَـا تُعطُـوا  «زیـرا کـه   . و ظاهر این است که این سخن بی وجه است
بـل کـه   . ت مقصوده، داللت ندارد بر این که حصۀ او را به دیگران بدهیدهیچیک از دالال

زیـرا  . مـی گوینـد  » دلیل اشـاره «هم نیست که آن را » الزم تبعی مدلول«می توان گفت که 
که گاه است که جمیع اموال را در حال حیات خواهد به مصارف خیر برساند و ایـن را از  

گو شرعاً الزم آن ایـن  . تاً در رسد، او محروم باشدبراي احتیاط می گوید که اگر مرگ غفل
و تمیـز مصـداق   . نمی گویند» دادن به عنوان وصیت«اما این را . باشد که به وارث می دهند

پس تا معلوم نشود که وصیت است، حکـم  . وصیت از مصداق میراث، از جملۀ لوازم است
  بسیار است؛ » نذر«و » وقوف«و » اَیمان«و فروع آن در . آن بر آن جاري نمی شود

وصـیت کـردن   «کسی نذر کند که وصیتی از براي اَقرباي خود بکند، آیا به  پس هرگاه

                                                   
 .او را محروم کرده است؛ او نیز سهم خود را خواهد برد) باصطالح(از جمله همان فردي که  1
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  ؟-نذر او به عمل می آید یا نه؟» یکی از وراث 1به محرومیت
چیزي از مال او بـه وارث  [مثالی دیگر که پیش گفتیم که وصیت کند که  2و همچنین

بـه لفـظ واحـد اَدا    » نفس االمـر «و بر وفق ] باشد[تعدد یا م. و وارث متحد باشد] او ندهند
  .3کند

یـا  . تمام مال او را به وارث او بدهنـد، و وارث متحـد باشـد   ] اما اگر وصیت کند که[
مثل این که سه پسـر دارد ال غیـر   ] به لفظ واحد ادا کند »نفس االمر«متعدد باشد و بر وفق 

دو ] این[ظاهر این است که در  .»اً علی السواءقسموا مالی بینهم من بعدي اَثالث«و بگوید 
. معلوم نباشد قصد او، لفظ را حمل بـر او مـی کنـیم    و هرگاه. صورت آخري، وصیت باشد

احتیاج ] و[چون مدلول مطابقی است هر چند ثمره از حیثیت احکام وصیت مترتب نشود 
دیگـر کـه بـر ماهیـت     زیـرا کـه ثمـرات    . ندارد) و امثال آن(اجازه در زاید بر ثلث ] به[

وصیت مترتب می شود، موجود است خصوصاً در صـورتی کـه موصـی جاهـل بـه مسـئلۀ       
میراث باشد، یا غافل باشد و شنیده باشد که وصیت از براي اَقربا و خویشان ثـواب دارد، و  
از باب اتفاق به قصد وصیت مجموع اموال را کما فرض اهللا بـه لفـظ واحـد قـرار دهـد از      

  . براي آن ها
آن سه باغی که دارم هر یک را بـه دسـت آن پسـري بدهیـد کـه در دسـت       : یا بگوید

بنـابر  . (باغ ها در قیمت مساوي باشند و وارث هم منحصر باشـد در آن هـا   هرگاه. اوست
  ). 4مختار است خالف قول به اعتبار قیمت نه تعینات، چنان که

                                                   
 .. آیا بوصیت کردن بمحروم کسیت یکی از وراث: عبارت نسخه 1
 .»مصارف خیر«عطف است به مثال  2
در این صورت به نفع هیچکدام از ورثـه وصـیت   . محروم کند) خواه متعدد خواه متحد باشد و(یعنی وارث را مطلقا  3

 .نقض می شود» قول غیر مشهور«پس آن . نکرده است
 .سطرهاي پیش گذشت در 4
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دختـرم را مسـاوي   «کـه   پس بنابر این باید دانست که هرگاه کسی مثالً وصـیت کنـد  
گفته است که محتمل اسـت   قواعداین وصیت به چه چیز است؟ عالمه در . »پسرم بدهید

و محتمل است که دو وصیت باشد، پس وصیت بـه  . یک وصیت باشد و به سدس مال باشد
  . 1ربع کرده خواهد بود

مـی   و مراد او از احتمال اول این است که وصیت کرده است که از آن چـه بـه پسـرم   
و مـراد او از  . رسد به مقدار یک سدسِ اصل ترکه، بـه دختـرم بدهیـد تـا مسـاوي شـوند      

احتمال دویم این است که براي وصیت مذکوره الزم می آید وصیت دیگر و آن وصیت بـه  
به جهت آن که آنچه بـه دختـر مـی رسـد از بـاب      . ربع مجموع ترکه است از براي دختر
و مفـروض  . اشد که به پسر می رسد از باب میـراث میراث، واجب است که نصف آنچه ب

این است که در صورت دادن سدس اصل مال از حصۀ پسر بـه دختـر، پسـر مالـک نصـف      
و شکی نیست که آنچه به دختر مـی رسـد از بـاب    . مجموع ترکه می شود از باب میراث

ربـع   و نصـف نصـف،  . میراث باید نصف آنچه باشد که به پسر رسیده است از باب میراث
پس ربع ترکه که به دختر رسیده از باب میـراث اسـت و ربـع دیگـر بایـد از بـاب       . است

که سدس ترکه به مقتضاي وصیت اول که مدلول مطابقی بود رسیده بـوده، و  . وصیت باشد
  .نصف سدس به وصیت ثانیه که از داللت التزامیه حاصل شده بود

  . 2عالمه از اتّحاد وصیت و تعدد آنو این ماحصل کالم محقق ثانی است در بیان مراد 
مالک شش تومان باشد، و یک پسر و یـک دختـر دارد کـه     هرگاه: گوئیم کهمی پس 

وصیت می کنـد  . اگر میراث قسمت شود چهار تومان به پسر می رسد و دو تومان به دختر
که دختر مرا مساوي پسرم بدهید؛ یعنی یک تومان که سدس مجموع است از حصۀ پسرم 

                                                   
  ).ط کوشانپور 544ص  2متن ایضاح الفوائد، ج (قواعد، کتاب الوصایا، المطلب الثالث  1
 . »البنت لو اوصی بمساوات«، عبارت 605جامع المقاصد، ص  2
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پس آنچـه وصـیت شـده اسـت بـراي      . دخترم بدهید که هر کدام سه تومان داشته باشندبه 
  .دختر، سدس اصل مال است

از بـاب  ) که سـه تومـان اسـت   (چون آنچه پسر دارد الحال : و بعد از آن می گوئیم که
و باید دختـر نصـف پسـر داشـته باشـد از بـاب       . میراث است، و نصف مجموع ترکه است

پس این یک تومـان و نـیم کـه از بـاب     . است که یک تومان و نیم باشدمیراث، و آن ربع 
دو [پس نظر به این؛ زیـد  . نیم دیگر از باب وصیت خواهد بود] و[میراث شد، یک تومان 

از باب وصـیت   ی؛ وصیت ربع ترکه از براي دختر کرده است که سدس]وصیت کرده است
  .از باب ثانی یو نصف سدس. اول است

و لکن ایـن  . این وصیت متّحده است به ربع: حقیر می رسد این است که و آنچه به نظر
که سدس از مقداري وضع می شـود کـه قابلیـت    . ربع مرکب است از سدس و نصف سدس

 1زیرا که فرق. و نصف سدس از مقداري که قابلیت حصۀ دختر را دارد. حصۀ پسر را دارد
شـش تومـان دارد و پسـري و     هرگـاه پـس  . حصۀ واقعیه و حصۀ فرضیهمابین واضح است 

یـا مـراد او از   : می گـوئیم . »دختر مرا مساوي کنید با پسرم در مالم«دختري دارد و بگوید 
ـ «کنیـد از بـاب   » تنصیف«این است که اصل قسمت را به عنوان » مساوي کنید« یق فـم  ضَ

ن را تنـگ  دهان چاهی که گشاده است آ«نه این که . یعنی دهن چاه را تنگ بساز »ۀالرکی
  . »از زیاد بردار و بر کم بیفزاي تا مساوي شوند«یا مراد او این است که . »کن

بـل در حـال   . به جهت آن که بـدعت اسـت و تشـریع اسـت    . و احتمال اول باطل است
  .اما در وصیت پس آن وجهی ندارد. حیات و تنجیز عطیه، صحیح است

؛ یکی آن که از زیاد که حصۀ ثابتـۀ  پس در آن هم دو احتمال است: و اما احتمال دویم
پسر است و به او منتقل شده، بردارند و بر حصۀ کمتر که حصۀ ثابته دختر اسـت و بـه او   

                                                   
 .فوق: نسخه در 1
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اگـر فـرض کنـیم    (و دوم این که این مال موجود که شش تومان است . منتقل شده، بیفزایند
یـک  ) ه دختـر پسر و دختر، چهار تومان به پسر می رسد و دو تومان بمابین قسمت آن را 

یعنی آن فرض را محقـق نکننـد و   . تومان از چهار تومان را بردارند و بیفزایند به دو تومان
  .به این نهج معمول دارند تا مساوي شوند

احتمال اول از این دو احتمال نیز باطل است، به جهت آن که وصیت متعلـق اسـت بـه    
ا بـه اعتبـار تسـلّط حقیقـی ثابـت      و تعلق آن ی. مال میت فی الجمله، نه به مال ثابت وارث

یا به اعتبار تسلط به عنوان تزلزل اسـت کـه موقـوف    . مالک است که نسبت به ثلث دارد
پس ایـن وصـیت بـه تسـویه، قبـل از      . است به اجازة ورثه که نسبت به زاید بر ثلث است

و چنان که بالفعل هنـوز چهـار تومـان مـال پسـر نشـده، دو       . وارث استاستقرار ملکیت 
پس چنان که از وصیت به تسویه، می فهمیم که به قـدر سـدس   . مان هم مال دختر نشدهتو

همچنین می فهمیم که به قدر نصـف سـدس از   . از حصۀ فریضۀ پسر بردارند از براي دختر
و ایـن بعینـه وصـیت    . حصۀ فریضۀ دختر را هم قرار دهید و مستقر کنید آن را براي دختر

  . به ربع مجموع ترکه است
وصـیت  ] نیـز [وصیت به سدس، وصیت علی حده نیست و وصیت به نصف سدس  :پس

  .متحقق شده اند» جعل واحد«بل که هر دو به ]. نیست[علی حده 
زیـرا کـه   . بر ما نحن فیـه وجهـی نـدارد   » داللت مطابقیه«در این مقام، اطالق : و ایضاً

 سدسـاً  أَعطَـوا «د که مدلول مطابقی تسویه بین االبن و البنت چگونه می شود که این باش
لِ التَّرِکَۀ الْبِنْتنْ أَصسدساً من جملۀ اربعۀ اسداس التی هی قابلۀ الَن یکون «یا  »م

اعطوها نصف سدس من اصل الترکۀ «و . با سکوت از حال نصف سدس »حصۀ االبن
  .معنی التزامی آن باشد »او من جملۀ السدسین الّلذین هما قابالن الن یکونا حصتهما

معنی اتحاد وصیت این است که وصیت شده باشد به دادن سدس، و سـاکت   :والحاصل
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کـه قبـل از ایـن    (چنان که از کلمات سابقۀ عالمـه  . باشد از حال نصف سدس نفیاً و اثباتاً
  .استفاده می شود) گفته است، و ما بعد از این از او نقل خواهیم کرد

و . مـی آیـد و قصـد موصـی تسـویه اسـت      چنین باشد، چگونه تسویه به عمل  و هرگاه
و این چگونه جمع می شود بـا  . مدلول مطابقی تسویه هم این است که طرفین مساوي باشند

وراث بـه زایـد    پس آن نیز از باب وصیت است از براي احـد . سکوت از حال نصف سدس
ظـۀ  چنان که پیش اشاره کردیم که در زایـد مالح ]. ي[بر حق او با قصد منع از ارث دیگر

 1و زاید در این جـا . ثلث می شود و در مقدار ثلث ممضی و در زاید موقوف به اجازه است
باشد و ممضی است چـون اقـل از   ] اصل مال[سدس و نصف سدس است که عبارت از ربع 

  .ثلث ترکه است
و به سدس است یا ؟-ثمرة نزاع در این که آیا وصیت واحده است یا متعدد؟: و بدان که

به ) متمم آن را عنیی(هر می شود در صورتی که وصیت کند که کمال ثلث را ظا ؟-به ربع؟
میان پسر و دختر من تسویه کنید و بـاقی مانـدة ثلـث را    : عمرو بدهید؛ مثل این که بگوید

که آیا سدس را بـه عمـرو بایـد داد یـا نصـف      . بدهید به عمرو) که اختیار آن با من است(
  .نصف سدس است) یعنی وصیت به ربع(و بنابر ثانی . بنابر اول، سدس است. ؟-سدس را؟

در این باب ذکر کرده این است که وصـیت کنـد از    قواعد 2و از جملۀ مسائلی که در
مثل این کـه دو  . براي کسی به جزئی از حصۀ وارث؛ یعنی بالخصوص با وجود وارث دیگر
و گفتـه  . اجنبـی پسر دارد و وصیت کند که نصف حصۀ این پسرِ معین را بدهیـد بـه زیـد    

یعنـی در ایـن جـا یـک وصـیت      . وحدت وصیت :اول: است که در آن چهار احتمال است
احتمـال تعـدد وصـیت     :دوم. است که همان دادن نصف حصۀ آن یک پسر است بـه زیـد  

                                                   
 .مراد زاید بر حصۀ دختر است 1
 .از: نسخه در 2
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و دویم وصیت مسـاوي  . است که یکی وصیت نصف حصۀ آن پسر معین است براي اجنبی
احتمال تعـدد اسـت بـر نهـج      :سیمو . وصیت اجنبی نصف آن است از براي برادر دیگر بر

تعدد است بر نهج مزبور بـا   :چهارمو . مزبور لکن با تقدیم وصیت اجنبی بر وصیت دیگر
  . 1عدم ترتیب و تقدیم احدهما بر آخَر

و بعـد  . و ما وجه هر یک از احتماالت را ذکر می کنیم و آن چه بر آن وارد می آیـد 
  : نیماز آن مختار را ذکر می ک

لفظ موصی بـیش از ایـن   «پس محقق ثانی در شرح آن گفته است که  :اما احتمال اول
پـس  . و متعرض امر دیگـر نشـده  . داللت ندارد که نصف حصۀ آن پسر را به اجنبی بدهید

حق برادر دیگر چه چیـز   رو معلوم نمی شود که مراد شارح د. 2»باید تابع مقتضاي لفظ شد
محققین بر می آید که مقتضاي آن این است که از حصۀ آن دیگري اما از کالم فخرال. است

: و وجه این را چنین بیان کرده اسـت کـه  . و از براي آن وصیتی نباشد. چیزي کم نمی شود
چنان کـه آیـۀ قـرآن داللـت دارد بـر      . وصیت مانع میراث است در جائی که صحیح است

وارث بـودن،  «یعنی . جزء استشرط است، یا » عدم وصیت«پس . 3تأخر میراث از وصیت
وارث بـودن، پسـر بـودن شـخص اسـت      «یـا  . »به شرط عدم وصیت) مثالً(پسر بودن است 

و مفروض نه این است که وصـیت در حـق آن پسـر دیگـر مقـدم      . »و وصیت نبودن) مثالً(
به جهت آن که . پس وارث بودن آن پسر ثابت است. پس شرط یا جزء متحقق است. است

مطابقه داللت کرد بر این که نصف حصۀ این پسـر را بـه اجنبـی بدهیـد و     کالم موصی بال
  . 4پس این یک وصیت است. متعرض نشد براي زیاده بر این

                                                   
 .ط کوشانپور 544ص  2قواعد، متن ایضاح الفوائد، ج  1
 .جامع المقاصد، همان مبحث 2
 .سورة نساء 11آیه  3
 .ط کوشانپور. 545و  544ص  2ایضاح الفوائد، ج  4
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به جهت آن که اگر مراد موصی ایـن  . و گمان حقیر این است که این سخن تمام نیست
دهید به زیـد  است که نصف حصۀ ثابتۀ مستقرة این پسر را بعد از استقرار و استحقاق او، ب

و بـدون اذن  . این وصیت از اصل باطل است، چون مستلزم تصرف در حق غیر است. اجنبی
مـراد ایـن اسـت     و هرگاه. و اجازه و امضاي او، صورتی ندارد در هیچ جزئی از اجزاي آن

بل که حصۀ او می شود اگر وصیتی و دینی (که نصف حصۀ این پسر که هنوز مستقرّ نشده 
زیـرا کـه   . پس این وصیت اختصاصی به مـال ایـن پسـر نـدارد    . دهید به زیدآن را ب) نباشد

  .میراث بردن پسر دیگر مساوي آن را، ثابت نمی شود مگر با انتفاء وصیت
، واضـح  »وصیتی نسبت به حصۀ او نشده اسـت «و این که فخرالمحققین گفته است که 

ار حصـۀ او در آن،  به جهت آن که وصیت نسبت به حصۀ این پسـر قبـل از اسـتقر   . نیست
ویه اسـت   . وصیت است در ربع اصل مال و تتمـۀ  . و نسبت مال به هر دوي آن ها علـی السـ

با وجود آن که می گوئیم که تعلـق وصـیت بـه حصـۀ آن     . مال میان آن ها مشترك است
هـم  ] ش[زیرا که آن حصۀ مفروضه متعلق بـه آن پسـر بودنــ   . پسر معین، هم ممنوع است

وصیت، و با تعلق وصیت به آن، هنوز آن حصه، حصۀ او نشده اسـت  موقوف است به عدم 
زیرا که تقـدم وصـیت بـر میـراث، و تـأخر میـراث از       . تا وصیت متعلق به حصۀ او باشد

. وصیت، هم در اصل میراث است و هم در مقدار آن است، و هـم در تشخّصـات آن اسـت   
. بل از مالحظـۀ وصـیت  پس هنوز هیچ مقداري در منسوب به آن پسر خاص، نشده است ق

  .تا بگوئیم که وصیت متعلق به حصۀ او شده
عدم وصیت شرط است یا جـزء،  «آن چه فخرالمحققین گفته است که : و دیگر آن که

. »ثابت اسـت ] او[و مفروض این است که وصیت در حق آن پسر، معدوم است پس میراث 
ی است که حق تعـالی قـرار   شرط بودن تمام مقدار حق«عدم وصیت : بر او وارد می آید که

و مقداري که حـق تعـالی قـرار    . »شرط نفس مقدار است«نه » داده است نسبت به تمام مال
و یـا از بـاب تسـویه اسـت از تشـریک      . داده از باب فریضه است مثل ثلث، و ربع، و ثمن
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یـا اشـتراك   . برادران فقط، یا خواهران فقط، که در مرتبه متحد باشـند مابین همچنان که 
نْ  «و همه جا در آیات قرآنی که فرمـوده اسـت   ). للذّکر مثل حظ االنثیین(پسر و دختر  مـ

مراد این است که آن چه مقرّر شده از حـق وارث از بـاب    1»بِها أَو دینٍ  بعد وصیۀٍ یوصی
و . است که وصیت و دیـن نباشـد  علق است به جمیع مال، در وقتی فرایض یا تشریک که مت

نسبت ) هر چند فریضه و تشریک باز بر حال خود بمانند لکن(یکی از آن ها باشد  هرگاه
  .بل که بعد وضع دین و وصیت. به جمیع مال، باقی نیستند

و ایـن   .بل که تفاوت در قدر آن به هم می رسـد . پس اسم مقدار مقرر، تعیین نمی یابد
. حاجب شدن اوالد نیست از براي زوجین که نصف را ربع می کند، یا ربع را ثُمـن ] مانند[

بـل کـه در   .. و هکـذا . حاجب شدن اخوه مادر را، که ثلث را سـدس مـی کنـد   ] مانند[یا 
  .بل که قدر آن ها کم می شود. صورت وصیت باز فریضه و مقدار، به حال خوداند

ثَیینِ  یوصیکُم اللَّه فی«پس بنابر این؛ آیۀ شریفۀ  تا آن جا  »أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْ
یۀٍ یوصی«که فرموده است  صو دعنْ بن  مید مـراد ایـن اسـت کـه هرگـاه وارث       2»بِها أَو

پسران و دختران باشند، پسران دو برابر دختران می برند، و پسران با یکدیگر مسـاوي انـد   
و [پـس ایـن تسـویه کـه ثابـت اسـت میـان پسـران         . و دختران هم با یکدیگر مساوي اند

تمامه تسویه می شود میان آن ها، بعد مالحظـۀ  بو این که اصل مال . در اصل مال] ختراند
یعنی هر وقت پاي وصیت در میان آمد، دیگر آن ها تمام مال را تسویه نمـی  . وصیت است

  .ل را تسویه می کنند که آن باقی مانده بعد وصیت استبل که بعض ما. کنند میان خود
و معنی تسویه هم این است که مال دو نصف می شود میان آن هـا بـر سـبیل اشـاعه و     

تسویه است من حیث انّه «مقصود : و الحاصل. تضایف، و ارتباط هر یک نصفین به دیگري

                                                   
 .سورة بقره 240و  180سورة نساء و  12و  11آیه هاي  1
 .11سوره نساء آیه  2
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وظ قرارداد چنین است کـه  در متن واقع و لوح محف«نه این که مقصود این باشد که » تسویه
مال دو نصف باشد میان دو پسر بعد مردن مورث و لکن به شرطی کـه وصـیتی نشـود کـه     

پس هر نصفی که وصیت برخورد از آن کم می شود . وصیتی بشود از نصف کم شود هرگاه
و آن نصف دیگر به حال خود باقی است، گو بقاي آن من حیث الذات باشد نه مـن حیـث   

  . س در همه حال باید در میراث مثل هم باشندپ. »انّه نصف
آن پسـر کـه در مـادة او بخصوصـه وصـیت نشـده،       : پس در ما نحن فیه می گوئیم که

وصف اضافۀ نصف برود شخص نصف بـر جـا    مستحق ذات نصف اصل مال نبود که هرگاه
م بل که استحقاق او به قدر مساوي نصیب آن دیگري بود، و آن وصف باید الحـال هـ  . باشد

  .بر جا باشد
برادر دیگر در اصل مال و تمام مـال بایـد برسـاند، نـه      پس عدم وصیت، تسویۀ او را با

تسـویه در   ،پس عدم وصیت. بقاي ذات نصف من حیث الذات گو وصف نصفیت رفته باشد
و آن وصیتی را کـه  . تمام مال را می رساند پس باید هر دو در مقدار میراث، مساوي باشند

یا وصیت . برادر داده، یا باطل است یا راجع به اصل مال است که ربع باشد نسبت به حصۀ
  .متعدده است و یک سدس هم وصیت شده است از براي آن برادر

و به هر حال، معنی وحدت وصیت را نمی فهمم که چگونه تمام می شـود کـه همـین    
از راه میـراث،  یک وصیت است از براي اجنبی و برادر دیگر تمام حق خود را برده باشـد  

  . نه از راه وصیت
و مراد او از نصف حصۀ این پسر خاص، » مجاز«پس باید حمل کرد سخن موصی را بر 

و یا مـراد ایـن باشـدکه بـه     . نصف حصۀ مقدار او باشد که به عبارت اُخري ربع مال است
  ].د[یک سدس مال را هم به عنوان وصیت به آن برادر بدهیـ«عنوان داللت التزام که 

بگذاریم؛ عالمه و شـارحین گفتـه انـد کـه     » وحدت وصیت«و بعد از آن که بنا را به 
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که از حصۀ او کم شده اجازه کرد، نصف مال را با اجنبی قسمت  1این برادر مزاحم هرگاه
 و هرگـاه . و نصف دیگر را آن برادر موفَّر که حصۀ او را بر جا گذاشته می برد. کند]می[

و . اسـت ] او[این برادر را به اجنبی می دهند که ثلـث اصـل مـال    اجازه نکند، ثلث حصۀ 
به جهت این که چنان که وصیت در اصل مال در بیش از ثلث نافذ : محقق ثانی گفته است

  .نیست، پس همچنین در ابعاض آن
و معنی آن را نمی فهمم؛ اگر مراد او جائی اسـت کـه ثلـث ابعـاض بـه ثلـث مجمـوع        

مثل این که شخصی دو پسر دارد و وصیت کند کـه نصـف   . برگردد، این سخن خوب است
در این جا وصیت شده است به دو ربع . حصۀ هر یک از دو پسر مرا به فالن اجنبی بدهید

پس چنان که وصیت به نصف و بدون اجازه نافذ نیست . اصل مال که نصف اصل مال باشد
ف نصیب هر یک از آن و در ثلث معتبر است، همچنین وصیت به دو ربع که هر ربعی نص

و در ایـن  . و دو ثلث دو نصف، یک ثلث مجموع اسـت . دو پسر است بر می گردد به ثلث
  .و در این جا اشکالی نیست. است» ثلث مجموع«بعینه » ثلث اَبعاض«جا 

اما در ما نحن فیه که وصیت به نصف یک نصف، شده است؛ بنابر وحـدت وصـیت و   
حقیقـت بـه   ] در[این وصـیت  ) او دست خورده نشده که نصف(سکوت از حال برادرموفَّر 

بل که مـی گـوئیم   . تا بعض معتبر باشد) چنان که بیان کردیم(بعض ترکه بر نخورده است 
» سـه «که حق این است که وصیت متعدده است بدون ترتیبی اصالً؛ کـه یکـی وصـیت بـه     

مـزاحم اسـت   که نصف دوازده است، از براي اجنبی که حق آن پسر » شش«است از جملۀ 
است از جملۀ دوازده از بـراي آن  » سه«و دویم وصیت به . 2که حق او را ناقص کرده است

  . پسر موفَّر که نصیب او بر جاست

                                                   
 .این را در مزاحمهرگاه : نسخه در 1
 .مزاحم است یکی آن که حق او را ناقص کرده است: ..عبارت نسخه 2
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و وجه این، آن است که آن چه باقی گذارده از براي پسر مزاحم بعد وصـیت، از بـاب   
مـوفَّر ثابـت باشـد     يبراو الزم این می افتد که مثل آن هم از باب میراث از . میراث است

پس، از این جا می رسد کـه زایـد بـر آن قـدر     ) به علت این که در سبب ارث مساوي اند(
پس ثابت شد که وصیت پسر موفّر هم سه است چنان که وصیت اجنبی سـه  . وصیت است

و نصف زاید بر ثلـث اسـت بـه دو    . پس وصیت به دو ربع مجموع شده که نصف است. بود
است و تسویه مـی  » چهار«با عدم اجازه بر می گردد به ثلث مجموع که پس وصیت . 1عدد

ویه قسـمت مـی     شود میان اجنبی و پسر موفّر، به جهت تسویۀ شان در وصیت، و علی السـ
پـس اجنبـی صـاحب دو مـی شـود، و پسـر مـوفر        . می دهند» دو«شود بینهما؛ به هر یک 

  . صاحب شش می شود، و پسر مزاحم صاحب چهار می شود
احتمال داده است در صورت تعدد وصیت بدون ترتیب اصالً، که ثلث را کـه   و عالمه

دو وصیت، به جهت آن که وصیت اجنبـی بـه ربـع    مابین چهار است اخماساً قسمت کنیم 
به جهت آن کـه او  . است که سه است و وصیت پسر موفر به دو سهم از دوازده سهم است

حق هست پس وصیت او دو می شود که مکمل ثلث را که چهار است به سبب میراث مست
پنج حصـه بایـد   ) که وصیت را بر آن نازل کردیم(پس چهار را که ثلث است . نصف است

و دو را بـه پسـر مـوفر کـه     . کرد؛ سه حصه را به اجنبی می دهیم، چون وصیت او سه بود
خمـس  پس چهار را به پانزده قسمت می کنیم و نه قسـمت را کـه سـه    . وصیت او دو بود

  .پانزده است به اجنبی می دهیم، و شش را که دو خمس آن است به پسر موفر
به جهـت ایـن کـه در صـورت تسـویه،      . »تقسیم اخماساً«تسویه بهتر باشد از  :و شاید

بخالف احتمال دویم که . مراعات تقدم وصیت شده بر میراث، چنان که مقتضاي آیه است
دو ثلـث میـراث اسـت و    » نفـس االمـر  «ون در چـ . اول مراعات استحقاق میراث شده است

                                                   
 .4می شود  12و ثلث . 6می شود  12نصف : یعنی 1
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مراعات این را کردیم، حق پسر موفَّر  و هرگاه. موصی اختیار بیش از وصیت به ثلث ندارد
اول مالحظـه   و هرگـاه . به حسب میراث، سه می شود و به حسـب وصـیت دو مـی شـود    

ـ    . 1سه می شود] وصیت حسببه [وصیت را کردیم، حق موفّر  د هر چنـد بـا مالحظـۀ زای
  .بدون اجازه ممضی نشود] مال که[بودن آن بر ثلث تمام 
: ؛ پس وجه آن این است که»تعدد وصیت است با تقدم وارث«که  2:اما احتمال دویم

پـس گویـا   . نصـیب وارث ] ن[اخراج ربع از براي اجنبی، مسبوق است به قرار دادمالحظۀ 
سرم و کسی مزاحم آن پسـرم  ترکه را دو قسمت کنید از براي دو پ«در اول گفته است که 

نصف آن پسر  3پس اول باید کامل کرد. »نشود، و نصف حصۀ این پسرم را بدهید به اجنبی
صـورت   4و ثمرة این در. چون موصی اول او را اعتبار کرده است. مقدم داشت] و[موفّر را 

. داشـت  تعذّر، ظاهر می شود؛ مثل این که ثلث وفا به هر دو نکند، پس مقدم را باید مقـدم 
  . مقدم و مؤخر نیستمابین  یگرنه، در لزوم وفا به وصیت فرقاو

، »نقـص چیـزي از آن  «تقدم طبعـی کامـل بـر     :و بر این احتمال وارد است این که
بـا  . و آن چه معیار است در تقدیم وصایا تقدم ذکـري اسـت  . مستلزم تقدم ذکري نمی شود

چـون داللـت لفـظ بـر     . وجود این که این تقدم طبعی هم معارض اسـت بـه تقـدم مـدلولی    
ن بـر  و داللـت آ . صـاله و مطـابقی اسـت   باال» ف پسر مزاحم از براي اجنبیوصیت به نص«

پـس بـاز   . غایت امر، تعارض و تساقط است. تکمیل نصف پسر موفّر، التزامی و طبعی است
  .مساوي خواهند بود

                                                   
 .ده استخود نسخه بردار نیز با عالئمی به آن اشاره کر. در این جا حدود دو سطر، در هم و برهم آمده 1
آدرس ها هم همان است و دیگر . را یک به یک بررسی می کند) ره(احتماالت چهارگانۀ عالمه) ره(مصنف: یاد آوري 2

 .تکرار نمی کنیم
 .کردن: نسخه در 3
 .دو: نسخه در 4
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نیز عالمه گفته است که وصیت در ثلث حصۀ مزاحم معتبر اسـت، پـس    1و در این جا
که ثلث نصیب اوست، به اجنبی می دهیم و ثلث ترکه را به مـزاحم مـی   ] را[سدس ترکه 
 پسـر  مثـل (ف را به آن پسر موفر می دهیم کـه ثلثـی را از بـاب میـراث دارد     دهیم، و نص

چنـان کـه   . و تکمله که سدس است از باب وصیت به آن پسـر مـوفر مـی دهـیم    ) مزاحم
  .فخرالمحققین تفسیر کالم او را کرده

زیرا که در صـورت تقـدیم وصـیت، پسـر     . و به گمان حقیر، این سخن نیز تمام نیست
ختصاص به حصۀ پسر مزاحم ابه او می دهند هر چند موصی وصیت را  موفر که سدس را

پسـر مـزاحم اسـت، پـس      3، لکن وصیت از اصل مال که شد باز نصف آن از حصـۀ 2نداده
با وجود این چگونه می شود که یک سدس تمـام از  . باز رفته خواهد بود 4نصف سدس آن

  حصۀ مزاحم به اجنبی داده می شود؟ 
کـه موصـی نصـف آن را بـراي     (مراد از حصۀ پسر مـزاحم  : که و توضیح آن این است

نصف اصل مال است، و در صورت تعدد وصیت بالضروره نصف ثلث ) اجنبی وصیت کرده
و باقی نمی ماند از ثلث حصـۀ فریضـۀ او   . آن که سدس است، از حصۀ او بیرون رفته است

  .االّ نصف سدس که باید به اجنبی داد
چون در صورت تعدد وصیت، و عدم قابلیت ثلـث حصـۀ   : که و سرّ این کالم این است

مزاحم از براي هر دو، به نظر باید آورد مجموع وصیتین من حیث المجموع، بر اصـل مـال   
و مجمـوع دو  . و چون اختیار بیش از ثلث مال را ندارد، اقتصار بـه آن مـی شـود   . نیز باشد

  .بیرون آیدوصیت باید از مجموع حصۀ مختصۀ مزاحم و سایر مال 

                                                   
 .»تعدد وصیت با تقدم وارث«یعنی در فرض  1
 .به فرض تعدد وصیت 2
 .باز نصف آنکه از یکحطئه: نسخه در 3
 .از: نسخه رد 4
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پـس بـه جهـت آن کـه مفـروض ایـن اسـت کـه         : و اما وجه تخصیص نقص به اجنبـی 
و . پس نقص را بایـد توزیـع کـرد   . دو وصیت زائد بر ثلث اصل مجموع مال است] مجموع[

همچنـین کـه در صـورت عکـس بـه      . در صورت تقسیم موفر، نقص به اجنبی بر می خورد
  .چنان که خواهیم گفت. می خوردموفر 

وجه آن و جـواب آن از  : »تعدد وصیت است با تقدیم اجنبی«که  :ما احتمال سیمو ا
ربع اصـل ترکـه را بـه اجنبـی     «و عالمه در این جا گفته است که . آن چه گفتیم ظاهر شد

و سرّ این از آن چه گفتـیم ظـاهر مـی شـود؛ بـه      . »می دهیم و نصف سدس را به پسر موفر
و حـال آن کـه از ثلـث حصـۀ مـزاحم      (قدم داشتیم وصیت اجنبی را م علت این که هرگاه

پـس در  ) بیرون نمی آید، زیرا که وصیت او به ربع است، و ثلث حصۀ مزاحم سدس اسـت 
صورت تعدد وصیت که از براي موفر هم وصیتی باشد، پس نقص ربع را از اصل مـال بایـد   

   .پس باقی می ماند از براي موفر نصف سدس. تمام کرد، و آن نصف سدس است
و از . پس ترکه را دوازده فرض می کنیم؛ وصیت اجنبی به سه شده است که ربع اسـت 

براي مزاحم سه باقی می ماند، و وصیت موفر به تکملۀ نصف است که سدس است کـه آن  
و . و پنج زاید است بر ثلث اصل مال به یکـی . پنج می شود] با هم[دو تا است؛ و سه و دو 

بع را که سه است به او می دهیم و نقص به مـوفر راجـع   چون وصیت اجنبی مقدم است؛ ر
یکـی را مـی   ] آن[پس یکی را که نصف سدس است از حصۀ او وا مـی گیـریم و   . می شود

  .پس او پنج می برد، و مزاحم چهار می برد، و اجنبی سه. دهیم به مزاحم
جـه  و آن اَو» اعتبـار ترتیـب   1تعدد وصیت است بـا عـدم  «که  :و اما احتمال چهارم

و . وجوه است و مختار ما هم همان است و وجـه آن از آن چـه پـیش گفتـیم ظـاهر شـد      
است هرگاه زایـد  » تسویه«وجه،  ،عالمه دو وجه تقدم را در آن ذکر کرده؛ و اَوجه آن دو

                                                   
 ..که با عدم: نسخه در 1



  جامع الشتات جلد هفتم  112
  

  .چنان که گفتیم. بر ثلث باشد
پس می رویم بر سر اصل مسئله و می گوئیم که قول  :این مقدمات را دانستی هرگاه

، ظاهر است در وصـیت در حـق   1»اعطوا مالی بهذه الثالثۀ بعد مماتی علی السویه«وصی م
بیـان آن کـه   «، نه »اخراج و تملیک«حقیقت است در » اعطوا«به جهت آن که لفظ . همه

و ایـن گـاه   . که اخبار از حیثیت میراث باشد از جانب خدا» در نفس االمر این مال اوست
باشد؛ مثل جائی که بـدانیم کـه موصـی جاهـل اسـت بـه اسـتحقاق        است که یقینی المراد 

] ش[میراث، یا جاهل است به وارث بودن آن و ارث ها، یا غافل اسـت از ایـن، و مقصـود   
  .یا عالم است به استحقاق میراث، و لکن امید اجازه کردن دارد. ادراك ثواب وصیت است

وارث باشـند و وصـیت هـم    ] گـی [بل که این احتمال تمام می شود در جائی کـه همــ  
به جهت آن که منافاتی . سه پسر مساوي باشند» موصی لهم«مطابق ارث باشد، مثل آن که 

چنان که در مقدمات گفتیم گاه اسـت کـه   . ندارد استحقاق از باب میراث با انعقاد وصیت
موصی شنیده است که وصیت از براي اَقربا ثواب دارد، و وصیت از براي وارث هم صحیح 

استحقاق ایشان مال را هرگاه اجازه نکنند، یا وصیت هـم  مابین و منافات هم نیست . تاس
پس وارث از براي ادراك ثواب موصی، وصیت او را تنفیذ می . نباشد، و بین صحت اجازه

  .2می شود]نـ[کند هر چند ثمرة آن عاید خودش 
  .است انتقال مال کسی به خود او به سبب اجازه، بی معنی :کسی نگوید که

و . در مـال بعـد از مـوت   ] دارد[موصی حق متزلزل  :به جهت آن که می گوئیم که
و در . و اصل بقاي حـق سـابق، عالقـۀ قـوي اسـت     . وارث هم حق متزلزلی دارد قبل الموت

خصوص ثلث هر چند عالقۀ هر دو ثابت است لکن به محض وصیت موصی، عالقۀ وارث 

                                                   
 .اعطی اموالی هذه الثالثه بعد مماتی علی السویه: عبارت نسخه 1
 .زیرا وصیت مطابق ارث است و تغییري در آن ایجاد نکرده است 2
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آن، و در زاید بر ثلث، عالقۀ وارث منقطـع نمـی شـود    منقطع می شود به سبب ادلّه دالّه بر 
پس آن جا وصیت از براي خود وارث باشد، هر چنـد در اسـتحقاق و   . االّ به اجازة وصیت

تملک حاجتی نیست به امضا و اجازه، و لکن مانعی ندارد که خود عالقۀ موصی را نگـاه  
  .را مستمرّ کند دارد و او را مالک مستقر انگارد و تنفیذ و امضاي عالقۀ او

است که به سبب اجازة مالک، مستحق قیمت مبیـع مـی   » بیع فضولی«و این نه از باب 
بـل  . شود و بیع از جانب او واقع می شود، که در این میان چیزي عاید بایع فضولی نمی شود

ین که بگـوئیم در وقـف و هبـه    مگر ا. می شود» وقف فضولی«یا » هبۀ فضولی«که از باب 
ال به او منتقل می شود بعد اجازه، و لیکن در این جا مقصود وارث این است کـه  امتث ثواب

موصی ملک مسـتقر خـود   ] این باشد که[وصیت مختص موصی باشد که در معنی ] ثواب[
و استبعادي در آن نیست در این که انشاء الحق تـاثیر در  . را منتقل کرده باشد به موصی له

و . ی بنابر قول به کشف، چنان کـه اشـهر و اظهـر اسـت    چنان که در فضول. اثر سابق بکند
نظیر این است غسل استحاضه بعد صبح، که مـوثر اسـت در صـحت روزه بـا وجـود تقـدم       

  . معلول
این ها در صورتی بود که حال موصی معلوم باشد از حیثیت علم به حـال و جهـل بـه     
حمل لفـظ اسـت بـر ارادة    پس باز اظهر : ندانیم که حال موصی چه بوده و اما هرگاه. حال

عمـوم  «از بـاب   ارادة معنی حقیقی و مجازي بـا هـم   و. »اعطوا«وصیت در مجموعِ مفعول 
  .خالف اصل است ،»مجاز

در این صورت ها باشد، حمل می شود بـر وصـیت بـه     1مثال مسؤل عنه پس هرگاه
دري چون مفروض این است که برادر پ(و چون همۀ موصی لهم وارث نیستند . مجموع مال

و آن دو وارث دیگر هم مساوي نیستند، پس هرگـاه اجـازه حاصـل    ) تنها، میراث نمی برد

                                                   
 . 58بر می گردد به پاسخ اصل مسئلۀ  1
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شود از وارث در همۀ وصیت، اشکالی نیست که به مقتضاي وصیت عمل می کنیم و اَثالثـاً  
وارث اجازه نکند، وصیت در ثلث، معین است پس ثلث مـال را   و هرگاه. قسمت می کنیم

و تتمه را کما فرض اهللا قسمت مـی  . یان سه نفر به مقتضاي وصیتاثالثاً قسمت می کنیم م
  .برادر و خواهر که وارث اندمابین کنیم 

بـل کـه   . مجموع من حیث المجمـوع، وصـیت نیسـت   از قراین ظاهر شود که  و هرگاه
معنی مجازي است؛ یعنی قدري از آن چـه گفتـیم بدهیـد، از بـاب     » اعطوا«مراد او از لفظ 

پس می گوئیم کـه ثلـث مـال    . صیتکه حق الهی است و بعضی از باب و میراث الزم است
و حصـۀ میـراث   . از حصۀ برادر کمتر است هر چند بعد از وضع ثلث وصیت باشـد  جزمآ

پس معلوم مـی شـود کـه    . جزماً. خواهر به مالحظۀ نصیب حال برادر، کمتر از ثلث است
پـس مـال را   . ه وارث نیسـت موصی له در این مسئله، خواهر اسـت و آن بـرادر پـدري کـ    

. مال برادر پدري مادري بود] آن[هشت از  کنیم؛ و با قطع نظر از وصیت،دوازده فرض می 
  .و چهار مال خواهر

و بعـد از ایـن بـه    . و بعد از وصیت، چهار از دوازده وصیت شد از براي بـرادر اجنبـی  
و نظر بـه آن چـه در    .مقتضاي وصیت، چهار از براي برادر می ماند و چهار از براي دختر

مقدمات گفتیم که آن چه برادر از راه استحقاق به میراث می برد، خواهر بایـد نصـف آن   
خواهر از باب میراث، دو می شود، و دوي دیگر از باب  یبپس نص. را از باب میراث ببرد

و چون چهارِ اجنبی و دوي خواهر، شش می شـود کـه نصـف اصـل مـال      . وصیت می شود
کـه چهـار   ] را[پس باید ما ثلث . بدون اجازه در بیش از ثلث معتبر نیستاست و وصیت 

پس چون وصیت اجنبی چهار بود و از خـواهر  . است توزیع کنیم مابین موصی لهما بالنسبه
که ثلث است بر شش قسمت می کنیم بالنسبه؛ دو حصـه را بـه اجنبـی مـی      1دو، چهار را

                                                   
 .چهار سنت: نسخه در 1
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  .دهیم و یکی را به خواهر
و حصـۀ  . حسب نصیب، سه تا االّ ثلثی مـی شـود از جملـۀ دوازده    پس حصۀ اجنبی به

بعـد از  (و حصۀ برادر به حسب میـراث  . خواهر از باب وصیت یکی و یک ثلث می شود
) گردانیدن دو تا را از حصۀ خواهر داخل میراث و تقسیم بینهما للذّکر مثل حـظّ االنثیـین  

در این . 1 ثلثی، می شود از جملۀ دوازدهو مال خواهر سه تا االّ. پنج تا و ثلث یکی، می شود
کـه از   2]اي[در این صورت، اضـعف اسـت از آن دو مسـئله   » وحدت وصیت«جا، احتمال 

وحدت بل کـه تعـین آن واضـح     3بلی در صورت سابقۀ مثال مسؤل عنه،. نقل کردیم قواعد
  .بود

صـورت  صورت سؤال به مالحظۀ متعارف این زمـان، همـین   : و دور نیست که بگوئیم
  . اخیر باشد، که حکم آن را بیان کردیم

. شخصی فوت شود از سر یک خالوي پـدري و دو خـالوي مـادري    هرگاه :سؤال -59
  میراث او چه نحو است؟ 

و بـاقی را بـه   . ثلث را علی السویه میان دو خالوي مـادري، قسـمت مـی کننـد     :جواب
  .خالوي پدري می دهند

                                                   
  :در بیان دیگر 1

  .قرار دادیم 12مجموع را 
4وصیت در ثلث یعنی 

  .معتبر شد  12
2سهم برادر پدري 

  .می شود که فقط از وصیت است 2 3
1سهم خواهر از وصیت 

2، و از میراث 1 3
  .می شود) عدد صحیح( 4و مجموعاً  2 3

1سهم برادر پدر مادري که فقط از میراث است 
  .می شود 5 3

5: و اینک 1
3 + 4 + 2 2

3 = 12  
  .مسائلی که: نسخه در 2
  .بر کل مال باشدکه وصیت  3
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مورث دینی دارد، ربـع   ه از رقبۀ زمین، هرگاهبا وجود محروم بودن زوج :سؤال -60
را از کدام مال به زوجه می دهند؟ و به چه نحو می دهند؟ و قـرض را از کـدام مـال مـی     

  دهند؟
، مگـر ایـن کـه    )از زمین و غیـر زمـین  (دین را از مجموع مال، وضع می کنند  :جواب

ك تنها، بدهند نقصان بـه  و الحال دین را اگر از امال. خلفات]مـ[تراضی واقع شود بر سایر 
پس دیـن را  . و اگر از سایر مخلّفات منظور دارند، نقصان به زوجه می رسد. ورثه می رسد

سـایر  ] و[نسبت به مجموع اموال، مالحظه می کننـد و آن چـه بـاقی مـی مانـد از زمـین       
  .، زمین را از او وضع می کنند و ربع سایر مخلفات را به زوجه می دهند1مخلفات
  ؟-عموزادة پدر مادري، منع ارث از عمو و عمۀ پدري، می کند یا نه؟ :سؤال -61

و اما عمۀ پـدري؛ پـس اظهـر ایـن     . بلی منع ارث بردن عموي پدري را می کند :جواب
  .است که منع نمی کند، بل که عمه مقدم است

 ؟-برادري پدري فقط، یا مادري فقط، حاجب مادر از ثلث می شود یا نه؟ :سؤال -62
  ؟-و صورت اتّحاد اَخوین در نسب، با اختالف شان، تفاوت می کند یا نه؟

این که دو  شرط اول: حجب اخوه ام را از ثلث، مشروط است به چند شرط :جواب
یا چهار خـواهر باشـند یـا    . برادر باشند یا باالتر، یا یک برادر و دو خواهر باشند یا باالتر

و اخبـار بسـیار هـم    . اجماع کرده اندو جمعی دعوي . و خالفی نیست ظاهراً. باالتر باشند
  . 2داللت دارد

 3و اخـوة مـادري  . این که این اخوه پدري و مادري باشـند، یـا پـدري تنهـا     شرط دوم

                                                   
 .از زمین بر سایر مخلفات: نسخه در 1
 .11وسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، احادیث باب  2
 .قادري: نسخه در 3
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و در این نیز خالفی نیست ظاهراً و جمعی نقل اجماع بر آن کرده اند، و . حاجب نمی شود
  .1اخبار هم داللت دارند

و خالف در . در حیات باشد تا این که بر نصیب او افزوده شودآن که پدر  شرط سیم
مسئله ظاهر نیست، االّ از صدوق و دلیل او هم واضح نیست، بل که مخالفت او هم صـریح  

  . 2و اخبار داللت دارد بر مشهور. نیست
مسـلمه باشـند، آزاد    هرگاه] و. [این که اخوه مسلم باشند و آزاد باشند شرط چهارم

  . 3و اخبار هم داللت بر آن دارد. الفی در آن نیز ظاهراً نیستو خ. باشند
» قاتل برادر خود باشند که مادر میراث او را می بـرد  حاجب شدن اخوه، هرگاه«و در 

دعـوي اجمـاع    خـالف و شـیخ بـر آن در   . خالف است؛ و اشهر و اظهر عدم حجب اسـت 
و در شـمول آن منـع   . آیـه  و از صدوق و ابن عقیل نقل خالف شده، نظـر بـه اطـالق   . کرده

در [و مؤید مطلب است عدم حاجـب بـودن   . بر حال خود است 4هست، و اطالق آیۀ ثلث
  .کفر و رقّ] حال

متولد شده باشد؛ پس حمل حاجب نمی شود هر چند مـتمم عـدد   : این که شرط پنجم
یتـی  و روا. »اخوه«و اظهر است به جهت عدم تبادر حمل از لفظ . و این مشهور است. باشد

بلی از دروس ظـاهر  . کرده اند]نـ[و بسیاري در مسئله، خالفی نقل . 5هم داللت بر آن دارد
گفتـه اسـت کـه    می شود تردد در آن، بل که کالم او مشعر به ضعف این قول است، چـون  

  .و این مشعر است به تمریض آن. »این قولی است«

                                                   
 .10همان، احادیث باب  1
 .12همان، احادیث باب  2
 .15همان، احادیث باب  3
 .سورة نساء 11آیه  4
 .13همان، باب  5



  جامع الشتات جلد هفتم  118
  

پس . حیات است در اخوهو بعضی شرط ششمی و هفتمی عالوه کرده اند؛ و آن اشتراط 
و همچنـین  . اگر کل اخوه یا بعض آن ها در وقت موت مورث، مرده باشند، حجبی نیسـت 

و شهید توقف کرده اسـت در صـورتی   . در صورت اقتران مرگ همه یا اشتباه تقدم و تأخر
باشند، از این جهت که فرض مـوت هـر یـک مسـتلزم فـرض      ] یا مهدوم علیهم[ اکه غرقی

  .ت، و از این جهت که جزم به حیات نداریمحیات دیگري اس
پـس  . مغـایرت مـابین حاجـب و محجـوب اسـت     ] که بعضی گفته انـد [و شرط هفتم 

یا در صورت وطی به ) چنان که در مجوس اتفاق می افتد(مادر، خواهر پدري باشد  هرگاه
  .شبهه، پس در این جا حجبی نیست

و تقدم و تأخر موت معلـوم  . زینب و سه فرزند او، مهدوم علیهم شده اند :سؤال -63
آیا میراث زینب به شوهر می رسد . و زینب شوهري دارد و دو برادر صلبی و بطنی.. نیست

  ؟-یا به برادرها؟
طفل ها از همان شوهرند، و طفلها هم مالی نداشته اند، و وارثی هم بـه   هرگاه :جواب

چنـان کـه ظـاهر    (اشته اند، و همچنین زینب هم پدر و مـادري نداشـته   غیر پدر و مادر ند
میراث زینب همگی به شوهر او می رسد؛ ربع آن از باب حق خودش، ) صورت سؤال است

و . بایـد بـراي آن هـا قـرار داد    ] را[چون مال مادرشان . و تتمه از باب میراث آن فرزندها
  .وارث آن ها پدرشان است، نه خالوها

میراث او چگونه قسمت می . زید متوفی از سر مادري و زوجه و دختري :سؤال -64
  شود؟ 

و تتمـه رد  . و سدس، مال مادر و ثمن مال زوجـه . نصف، مال دختر است فرضاً :جواب
می شود بر مادر و دختر اَرباعاً؛ یعنی چهار حصه می شود، سه را به دختر می دهند و یکی 

شش قسمت می کنند؛ شصت و سـه سـهم مـال دختـر مـی      پس میراث را نود و . را به مادر
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  .شود، و بیست و یک سهم مال مادر، و دوازده سهم مال زوجه
  شرط میراث بردن طفلی که بعد از پدر متولد می شود، چه چیز است؟  :سؤال -65

مـرده   پـس هرگـاه  . شرط است در میراث بردن حمل، این که زنده متولد شود :جواب
و در حکم به حیـات، فریـاد   . برد هر چند در شکم زنده بوده است متولد شود میراث نمی

ه  (کردن معتبر نیست  1)و احادیثی که داللت دارد بر آن، محمول است بر غالب، یا بـر تقیـ 
و لکـن بایـد حرکـت آشـکاري     . بل که کافی است در حکم به حیات، حرکـت کـردن او  

زیـرا کـه آن از حرکـات    . گوشـت نباشد مثـل جنبیـدن   » تقلّص«باشد؛ به این معنی که از 
چنان که مشاهد است که گوشتی را از دکان قصاب به خانـه  . 2»ارادیه«است نه » طبیعیه«

  .د باز حرکتی می کند]نـ[می بر
و . به همین قدر که دهان باز کند و بر هم گذارد، توان اکتفا کردو ظاهر این است که 

ن ضعیف است، چون در احادیث معتبره، حیات مستقرّه در این جا شرط نیست و قول به آ
و شکّی نیست که حرکت در غیر حیات مستقره هم ممکـن اسـت،   . اکتفا شده به حرکت

و در ایـن جـا   . بل که در حیوان مذبوح و آن چه در حکم آن اسـت، کمـال ظهـور را دارد   
  .حکم ذبیحه جاري نیست بل که معیار همان حرکت است

او در زمان فوت متوفی، هر چند نطفـه باشـد کـه    و شرط است در میراث بردن وجود 
  . حیات آن در شکم، شرط نیست در حین موت متوفیو . حکم به لحوق آن شود به متوفی

و هرگاه نصف ولد بیرون آید و حرکت کند و لکن وقتی که تمـام بیـرون آمـد مـرده     
  . بل که در حکم میت است. بود، این نیز کافی نیست

میـراث چگونـه   . زینب متوفی شد، و وارث او منحصـر در زوج و ابـوین   :سؤال -66

                                                   
 .6و  5و  2و  1ح  7الخنثی، ب وسائل، ابواب میراث  1
 .مراد از حرکت ارادي در این جا، حرکت حیاتی است اعم از حرکت آگاهانه یا نا آگاهانه 2
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  قسمت می شود؟
که حاجـب تواننـد شـد از    (و ثلث مال مادر، اگر اخوه . نصف، مال زوج است :جواب

  .و تتمه مال پدر اوست. و سدس هرگاه حاجب داشته باشد. نداشته باشد) ثلث
یجب اعطائها ایاه مجانـاً؟ او یجـب   هل یستحق الولد االکبر الحبوة و  :السؤال -67

؟ او یستحب للورثۀ اعطائها ایاه؟ و ما حقیقۀ -علیه بالقیمۀ و یؤخذ القیمۀ من باقی الترکۀ
  الحبوة و ما شروطها؟،؟

و . اجمع علمائنا علی ثبوت الحبوة، بل قد یـدعی کونـه ضـروري مـذهبنا     :الجواب
البن الجنید و السید؛ حیث نقل عنهما القول  جاناً، خالفاًاالشهر اَنّها علی سبیل الوجوب م
  . و االول اظهر. باحتسابها علیه بالقیمۀ استحباباً

و ادعی علیه ابن ادریس االجماع من علمائنا و من . 1االجماع المنقول و االخبار :لنا
و . 2»انّ احتسابها علیه بالقیمۀ من تخریج السید المرتضی«: و قال. خصوص علماء عصره

بعـد مـا جعلهـا مـن منفـردات االمامیـۀ، ذکـر انّ         االنتصارکما ذکره، فان السید فی هو 
حوا بانّ ذلـک  لواردة فی ذلک، و لم یصرّهم احاب اجمعوا علی ذلک من جهۀ اخباراالص

ملها اجماعهم تلک االخبار فالبد ان نحهم فی لقیمۀ او مجاناً، فاذا کان مستندعلی سبیل ا
ذلک  سبیل  علی االعطاء علی و ذلـک لـئالّ یلـزم منـه     . القیمۀ، و ان لم یصرّح احـدهم ـب

  . الخروج عن ظواهر الکتاب الدالّۀ علی عموم المیراث لکلّ الورثۀ
اذ بعد ادعائه انّ فتوي االصحاب و اجماعهم انّما هو مـن جهـۀ   . و انت خبیر بما فیه

تضی ذلک انّ العمل تلک االخبار مع عدم تصریح احد منهم بکونها علی سبیل القیمۀ، فمق

                                                   
 .2وسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب 1
 .مع تفاوت یسیر فی اللفظ 258ص  3السرائر، ج  2
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و ال ریب . فتکون تلک االخبار مقطوعاً بها، بمنزلۀ الخبر المتواتر. بذلک االخبار اجماعی
. و ال یلتفـت الـی االحتمـال البعیـد    . انّ الخبر المتواتر حجۀ، و العمل علی ظاهره متعین

کمـا   و هو. فحملها علی ارادة االستحقاق علی سبیل القیمۀ، فی معنی ترك تلک االخبار
  . تري

، فالریب انّ فتاویهم الّتـی  )ایضاً(و لو فرض انّ اجماعهم لیس من جهۀ تلک االخبار 
التقویم . حصل من جهتها العلم باالجماع، مطلقۀ . سیما مع تصریحه بعدم تصریح احدهم ـب

فظاهر ذلک االجماع الناشی من الفتاوي، لیس من باب التقویم، بل هو مجانی .  
لذلک ] االکبر[االخبار فالریب انّ ظاهر تلک االخبار هو استحقاق الولد و اذا الحظنا 

اذا «اذ قـولهم  . و لو کان المراد منها التقویم، لزم تاخیر البیان عـن وقـت الحاجـۀ   . مجاناً
ظـاهر  . و نحـوه » هلک الرجل و ترك بنین فلالکبر السیف و الدرع و الخاتم و المصحف

و اَما علی القول باالشتراك . للتملیک، فظاهر» اللّام«علی کون فی االستحقاق مجاناً؛ اَما 
    مـن       1بینه و بـین االسـتحقاق و االختصـاص؛ فیـتم الکـالم ایضـاً، اذ الثالثـۀ ال ینفـک

  .و ظاهر االختصاص عدم ثبوت حق الغیر فیه بوجه من الوجوه. االختصاص
بـل  . یفید االستحقاق، بل التملیـک » همله عندي در«موا بانّ قول القائل مع انّهم حک

مع انّ عمومات االرث ایضاً من هذا القبیل؛ مثـل  . الشهید الثانی ادعی االجماع علی ذلک
السید مما لم یدلّ علیه فقول . و امثاله» أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیین  یوصیکُم اللَّه فی«

بل ظاهر ما ادعاه من االجماع، هو االجمـاع علـی   . و ال سنّۀ دلیل من اجماع و ال کتاب
و مع . مثل تلک االخبار علی ما هو الزم کالمهانّه سلّم جواز تخصیص الکتاب بف. خالفه

  .ذلک فال مجال الخراج الخاص عن مقتضی ظاهره

                                                   
 .مفت :ۀالنسخ یف و 1
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فان کان وجهه المخالفۀ للکتاب، ففی ذلک ایضاً مخالفـۀ؛ النّ ظـاهر الکتـاب لـزوم     
فلزوم تبـدیل مـا هـو بقـدر الحبـوة مـن       . الحبوة 1اء المیراث بعینه لکل الورثۀ و منهاعط

  .و ظهر من جمیع ذلک انّه علی الوجوب. مع انّ االصل عدمه. حصته، مخالفۀ للکتاب
و مـنهم   الجنید، و السید، و ابی الصـالح، کما نقل عن ابن ( :و اما القول باالستحباب

فال وجه له االّ القدح فی جواز ) ل الیه بعض متأخّري المتاخرینالعالّمۀ فی المختلف، و ما
 ـ تخصیص الکتاب بمثلها، و فی داللۀ االخبار، و اختالفها فی بیان مـا ی ی بـه، و عـدم   حب

اشتمال احد منها علی تمام االربعۀ المجمع علیها، و اشتمال بعضها علی مـا لـم یقـل بـه     
  .االصحاب

إِذَا : قـال ) ع(عـن الصـادق  «حۀ ربعی بن عبـداهللا  فمنها صحی :فلنقدم ذکر االخبار
مات الرَّجلُ فَسیفُه و مصحفُه و خَاتَمه و کُتُبه و رحلُه و راحلَتُـه و کسـوتُه لـأَکَبرِ    

إِذَا : قال) ع(نهع«و حسنته االُخري . 2»ولْده فَإِنْ کَانَ الْأَکْبرُ ابنَۀً فَللْأَکْبرِ منَ الذُّکُورِ
و صحیحۀ شـعیب  . 3»مات الرَّجلُ فَللْأَکْبرِ منْ ولْده سیفُه و مصحفُه و خَاتَمه و درعه

و  لابنه الْأَکْبرِ السـیف  الْمیت إِذَا مات فَإِنَّ: قال) ع(عنه«فی عن ابی بصیر بن العقرقو
إِذَا هلَـک  : عنه علیـه السـالم، قـال   «و حسنۀ حریز . 4»ثیاب جِلْده و الثِّیاب الرَّحلُ

   ثَ بِـهـدفَإِنْ ح فحصالْم و الْخَاتَم و عرالد و فیرِ السلْأَکْبنِ فَلنَیاب تَرَك لُ والرَّج
أَنَّ  ):ع(أَحدهما عنْ«ۀ، عن بعض اصحابه و حسنۀ عمر بن اذین. 5»حدثٌ فَللْأَکْبرِ منْهم

                                                   
 .منهم :ۀالنسخ یف و 1
 .1ح 2ابواب میراث االبوین و االوالد، ب وسائل،  2
 .2المرجع، ح  3
 .5المرجع ، ح  4
 .3المرجع ، ح  5
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و موثقـۀ  . 1»الرَّجلَ إِذَا تَرَك سیفاً و سلَاحاً فَهو لابنه فَإِنْ کَانَ لَه بنُونَ فَهو لأَکْبرِهم
أَنَّ الرَّجلَ إِذَا تَرَك سیفاً أَو  ):ع(أَحدهماعن «زراره و بکیر و محمد بن مسلم و فضیل 

ل ولَاحاً فَها س مـرِهأَکْبل ونِ فَهفَإِنْ کَانُوا اثْنَی هنـنْ أَبِـی   «و موثقـۀ ابـی بصـیر    . 2»ابع
کَم منْ إِنْسانٍ لَه حقٌّ لَا یعلَم بِه قُلْت و ما ذَاك أَصلَحک اللَّه قَالَ إِنَّ  :قَالَ )ع(جعفَرٍ

صاحبیِ الْجِدارِ کَانَ لَهما کَنْزٌ تَحتَه لَا یعلَمانِ بِه أَما إِنَّه لَم یکُنْ بِذَهبٍ و لَـا فضَّـۀٍ   
ا کَانَ قَالَ کَانَ عم و ـن قُلْتنَقُولُ نَح کقَالَ الْکَبِیرُ کَذَل قُّ بِها أَحمهفَأَی 3»لْماً قُلْت .

سمعنَاه و ذَکَرَ کَنْزَ الْیتیمـینِ   :قَالَ )ع(عنْ أَبِی الْحسنِ الرِّضَا«و موثقۀ علی بن اسباط 
الرَّحیمِ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه محمـد رسـولُ   فَقَالَ کَانَ لَوحاً منْ ذَهبٍ فیه بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ 

   ـزَنُ وحی ـفرِ کَیقَنَ بِالْقَدنْ أَیمل بجع و فْرَحی فکَی توقَنَ بِالْمنْ أَیمل بجع اللَّه
و ینْبغی لمنْ عقَلَ عنِ اللَّـه  عجب لمنْ رأَى الدنْیا و تَقَلُّبها بِأَهلها کَیف یرْکَنُ إِلَیها 

أَنْ لَا یستَبطئَ اللَّه فی رِزقه و لَا یتَّهِمه فی قَضَائه فَقَالَ لَه حسینُ بنُ أَسـباط فَـإِلَى   
  . الی غیر ذلک من االخبار. 4»قَالَ نَعم ؟منْ صار إِلَى أَکْبرِهما

ففیـه ان المحقَـقَ فـی االصـول،      :یص الکتاب بمثلهـا و اما القدح فی جواز تخص
ند  ا مع االستفاضۀ و اعتبار السـو یـدلّ علیـه لفـظ    . وکایـات اصـل االرث  . جوازه، سیم

مع انّ االستحباب معناه انّ سایر الورثۀ . فی موثّقۀ ابی بصیر المتقدمۀ» االحق«و » الحق«
و ال ریب انّ استفادة ذلک . االکبر مخاطبون علی سبیل النّدب باعطاء تلک االشیاء للولد

                                                   
 .4المرجع ، ح  1
 .6المرجع ، ح  2
 .8المرجع ، ح  3
 .9المرجع ، ح  4
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سیما مع اتفاقها علی وجه التأدیۀ، و عـدم  . »و التعمیه زالغاال«من تلک االخبار، من باب 
  .وجود خبر یشعر باالستحباب المذکور، فکیف بالظهور فیه

و ارادة . فیهم صغیر، او مجنـون، او کـان کلهـم صـغاراً، او مجـانین      و سیما اذا وجد
عـداً و اشـد   لی االولیاء فی المولّی علیهم و علی انفسهم فی المکلّفین، اکثر باالستحباب ع

  . تعسفاً
. فلیس بنفسه موجباً للداللۀ علی االستحباب :و اما اختالفها فی الزیادة و النقصان

، اما من باب التأیید و القرینۀ اذا وجد للمطلب دلیـل؛  1و ما ذکره الفقهاء فی بعض الموارد
الّۀ علی عدم تنجسها و عدم وجـوب النـزح   البئر، فانّ االخبار المعتبرة الد مسئلۀ کما فی

و لالعتماد علی االصل، حیث لـم  . کثیرة، راجحۀ علی معارضاتها باالعتضادات الخارجۀ
  .یتم الدلیل علی خالفه

من جهۀ عدم اشتمال واحد منها علی تمام االربعۀ المستدلّ علیها بتلـک   و اما القدح
انّا نمنع ذلک، الشـتمال   :ففیه اوالً) یابثاعنی المصحف و الخاتم و السیف و ال(االخبار 

و الظاهر انّ المراد بالدرع هو القمیص، کمـا  . الروایۀ االولی و الثانیه و الرابعۀ علی الجمیع
اللّغۀ، و استعمل فیه کثیراً فی االخبار، و فهمه منـه العلمـاء االخیـار،     هو احد معنییه فی

  .حیث استدلّوا بها علی تمام المطلب فی کالمهم
و ال سبیل . [و االشکال فیها انّما یتم اذا حمل علی الدرع المعمول من الحدید للحرب

و اذا تـم  . الحمـل علیـه   اذا قام القرینۀ علی احد معنیی المشترك تعـین ] لهذا الحمل، النّه
  .بضمیمۀ عدم القول بالفصل. الداللۀ فی القمیص، فیتم فی سایر الثیاب

انّ عدم اشتمال کل واحد من االدلّۀ الفقهیۀ علی تمام المطلب غیـر عزیـر، اذ    :و ثانیاً

                                                   
 .الوارد :ۀالنسخ یف و 1
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بل یحتاج الی ضم دلیل آخر؛ من روایـۀ او  . قلّ ما یوجد دلیل ینطبق علی تمام المطلوب
فیثبـت  . و ال ریب فی وجود الروایات المشتملۀ علـی ذکـر الثّیـاب   . او غیر ذلکاجماع 

  .المطلوب من مجموع الروایات

ففیـه؛ انّـه   : من جهۀ اشتمال بعضها علی ما لم یقل به احد من االصحاب و اما القدح
ـ    ایۀ ال یضـرّ فـی حجیقّق فی محلّه، و انّ فساد بعض اجزاء الروبـاقی   ۀغیر مضرّ کما ح

النه بالـدلیل،  بط و خروج مادلّ الدلیل علی. زائها، فانّ ما دلّ علی حجیۀ الخبر تشملهااج
مع انّ الروایۀ المشتملۀ علی الکتب و الرّحـل  . صصخالباقی، کالعام الم ال یمنع عن حجیۀ

فال یکون . و لعلّه عمل بها، کما هو دأبه فی الفقیه الفقیهفی ) ره(و الرّاحلۀ، رواها الصدوق
ما لم یقل به احد من االصحابم.  

ممـا نقـل عـن ابـن     ] فهو[و کذا الکالم فی السالح المذکورة فی مثل حسنۀ ابن اذینۀ 
اعراض االصحاب مـن المـذکورات    )ره(وان کان یظهر من الشهید الثانی. الجنید العمل به

  .و کیف کان فال یضرّ ذلک باالستدالل، کما بینّا. مؤذناً بدعوي االجماع

 ل: انّ تتمیم المقام یحتاج الی ذکر مباحثثمحبـی بـه الولـد       :االوفی ذکـر مـا ی
و . دعی ابن ادریـس االجمـاع  ]ا[و علی طبقها . فالمشهور انّه هو االربعۀ المذکورة: االکبر

اقتصر علی ما سوي ثیاب البدن، بـل اقتصـر علـی الثالثـۀ      االنتصارالسید المرتضی فی 

 االعـالم هید الثانی فی رسالته المکتوبۀ فی المسئلۀ، عن کتـاب  و کذلک  نقل الش. الباقیۀ
و عن ابن الجنید انّـه زاد  . انّه لم یذکر ثیاب البدن بل اقتصر علی الثالثۀ الباقیۀ) ره(للمفید

و عن ظاهر الصدوق اضـافۀ  . و عن ابی الصالح تقیید الثیاب بثیاب الصلوة. مطلق السالح

روایۀ ربعی بن عبداهللا  من ال یحضره الفقیهنه ذکر فی کتاب الکتب و الرّحل و الرّاحله ال
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اَن ال یذکر فی الکتاب االّ ما یعمل به و یدین اهللا تعـالی   1]التزامه[المشتملۀ علی ذلک مع 
  .تهبصح

و االقوي قول المشهور، لخصوص االجماع الذي ادعاه ابن ادریـس بضـمیمۀ    :اقول

ضعف سایر االقوال مما مرّ سابقاً، النّ مادلّ من  و یظهر. تهبل صحیح ،حسنۀ ربعی الثانیۀ
و مـا  . من عموم السـالح فیهـا  ما ورد  2الروایات علی تخصیص الحبوة بالسیف، تُخصص

مع ان قـول ابـن الجنیـد    . عطف فیه السالح بالسیف؛ فهو ایضاً ال یقاوم ما خصه بالسیف
اشتهر بین االصحاب و ترك الشّاذّ  و المامور به فی مقبولۀ عمربن حنظلۀ، االخذ بما. شاذّ

  .النّادر
مـع انّ الشـیهد   . و کذلک زیادة الکتب و الرّحل و الرّاحلۀ المذکورة فی صحیحۀ ربعی

و هذا ینـافی مـا   . »ان االصحاب اعرضوا عن اثبات جملۀ ما فیه«الثانی قال فی الرسالۀ 
  .ذکره سابقاً من عمل الصدوق علیها

و الکسوة و ثیاب الجلد المذکورین فی . ة؛ فال دلیل علیهو اما التخصیص بثیاب الصلو
انّ الظاهر انّ المراد بثیاب الجلد، هو ثیاب البـدن، سـواء الصـق الجلـد     . االخبار، عام ثم

و الظاهر انّ التخصیص فـی  . کالقمیص، او ال کالقباء و ما یلبس تحته من المحشو و غیره
، و نحو 3هما، و کذا ثیاب اهله و اوالده و رقیقهاالخبار، الخراج الفرش و الوساید و نحو

و انّ مراد مثل ابن . و الظاهر انّه ال قائل بالفرق بین الثیاب المالصقۀ للجلد و غیرها. ذلک

                                                   
  .263ص  2راجع المسالک، ج  -اعتماده :ۀالنسخ یف و 1
  .تخصیص :ۀالنسخ یف و 2
 .رفیقه :ۀالنسخ یف و 3
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  .، ایضاً متابعۀ الحدیث»ثیاب الجلد«ادریس ممن قیدها بـ
یصـلح  الکسوة المذکورة فی صحیحۀ ربعی االولی، لیس فی االخبـار مـا   : و بالجملۀ

  .دخول العمامۀ و الرّداء» الکسوة«و یتفرع علی العمل بلفظ . لتخصیصه بکسوة الجلد
  
  

   مسائل المیراث من المجلد الثالث
هرگاه زید خانه داشته باشد و متوفی شده، و وارث او منحصـر بـه چنـد     :سؤال -68

و شخصـی ادعـا نمـوده نصـف مشـاع از کـل خانـۀ        . نفر صغیره و صغیر و زوجۀ ذات ولد
کنـد و ام صـغیران   و عمـرو خانـه را تصـرف    . تصرف نموده به عمرو فروشد] را[صغیران 

و هـر یـک در   . و مدت چند سال بگذرد. و صیغه جاري نشود. خانه را با عمرو رسد کنند
آیـا اشخاصـی کـه اول    . زوجۀ خـود نمایـد   1تملیک] عمرو[و ] ه[رسد خود عمارت نمود

، مـی تواننـد   )در باب زیاد و کمِ قسمت با عمرو(صغیر بودند ادعا به عمرو می توانند نمود 
  به ایشان ادعا کرد؟

چه نوشته شده تمام باطـل و بـی    و اگر نه؛ آن. این سخن ها مرافعه می خواهد :جواب
  .وجه و بی حساب وانموده شده، دیگر چه استفتاء ضرور است

 چه زن از مال زوجش از آب قناتی و آب رود و زمین و درخت و غیرها :سؤال -69
  ؟-چیز به میراث می برد؟ و آب مثل زمین است یا نه؟

ن میـراث نمـی بـرد،    از زمـی زوجه خواه ذات ولد باشد و خواه غیر ذات ولـد،   :جواب
. و همچنین از آبی که تابع زمین است. خواه زمین ساده باشد یا محل عمارت و باغ و غیرها

                                                   
 .. و مهر و تملیک: نسخه در 1
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و اما از اصل آن پی و عمارت و اشجار مثمره و غیر مثمره مستحق قیمت آن ها است بقدر 
می حق خود را از اعیان بگیر و ما قیمت ن: وارث بگوید لکن هرگاه. الحصه، نه عین آن ها

  .اظهر این است که می تواند گفت. دهیم
. شخصی متوفی و وارث او یک برادر و سـه خـواهر و زوجـه مـی باشـد      :سؤال -70

تو با وارث زوج خود اختیار داري هر نـوع خـواهی   «شخصی به زوجۀ متوفی گفته بود که 
ا و زوجه در جـواب گفتـه کـه زوج خـود ر    . »رفتار کن، لکن زوج خود را بریئ الذّمه کن

وارث هـا  . در وقت تقسیم ترکـه زوجـه ادعـاي صـداق خـود را نمـوده      . بریئ الذّمه کردم
زوجـه را  . که تو زوج خود را بریئ الذّمه کردي مسـتحق صـداق نیسـتی    مذکور می نمایند

من معنی بریئ الذّمه را نیافتم و در جواب، این سخن را گفتم، منظور مـن از  «سخن این که 
و زوج متوفی در حال حیات  ؟-در این صورت صداق به زوجه می رسد یا نه؟. »صداق نبود

  چه باید کرد؟. بودند» جمع المال«با برادر و خواهرها 
ظاهر این است که این قول زوجه در برابر سخن آن شخص، داللـت نـدارد بـر     :جواب

بـه  . بریئ کردن زوج خود از حق الصداق یا سایر دیون دیگر اگـر از او طلـب داشـته باشـد    
این که این شخص به او گفته است که تو با وارث زوج خود هر نحو خواهی رفتـار  جهت 

مداقّه و مشـاقّه در میـراث و   » رفتار با وارث«و مراد او از . بریئ کن کن لکن زوج خود را
ترکه و استیفاي حق خود از میراث و دیون است که متعلق ترکه می شود بعد از موت، که 

  .حق تعالی بعد از میت متعلق به مال او کرده
ه سبب پس باقی می ماند همان حق قیامتی که زوج خود را از آن بریئ می کند؛ خواه ب

. ستم و کج رفتاري و امثال آن باشد، یا به سبب تأخیر اداء حق او از صداق و دیـن و غیـره  
پس چه می شود که منظور زوجه این باشد که من در آخرت به هیچ نحو مؤاخذه از زوج 
خود نمی کنم هر چند به سبب صداق باشد در صورتی که ورثه به مـن ظلـم کننـد و حـق     
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بل که حق خود را در قیامـت از ورثـه مـی گیـرم کـه حـق مـرا        . دمرا از ترکه جدا نکنن
  .ندادند، و از زوجم در قیامت باز خواست نمی کنم

می بـر    )چون عمومی دارد(نهایت امر این است که نظر به ظاهر لفظ  ورثه تسـلط قَسـ ،
  .»]اي[1کردهنتو زوج را از صداق بریئ الذمه «زوجه داشته باشند که 

شـته باشـند و   اضح می شود در صورتی که ورثـه بـا او عـداوت د   و این معنی، خوب وا
خواهد محبت به زوج کند که معلوم است که غرض او آن نفع ورثه نیسـت کـه حقـی را    

  .که خدا در مال زوج قرار داده، بردارد براي دشمن
و اما اگر عـین موجـودي باشـد؛    . و این ها در صورتی است که صداق از باب دین باشد

  .ا بریئ کردن معنی نداردپس در آن ج
پس هرگاه دست تصرف همـه  : »جمع المال بودن زوج با برادر و خواهر«و اما سؤال از 

و هرگاه نزاعـی در زیـاد و کـم    . در مال مساوي بوده، حکم می شود به تسویه مابین آن ها
کـه معلـوم باشـد اختصـاص بـه یکـی از آن هـا         یو هر مال. بشود، محتاج است به مرافعه

  .، مخصوص او است]ددار[
بعد از مرافعه و تعیین مقدار مال زوج، در آن وقـت حـق زوجـه از صـداق و     : خالصه

حکایت جمع المال و تمیز ما بین امـوال  . متعلق به مال زوج خود می شود] ه[میراث و غیر
  .و در اغلب اوقات به غیر مصالحه چاره نیست. بدون مرافعه نمی شود

آیـا بعـد از فـوت او،    . روکات او وفا به دین او نمـی کنـد  زید متوفی و مت :سؤال -71
از قبیـل  (ترکه متعلق به ورثه و در رهن دیون است؟ و تصـرفات منفعتـی ایشـان در ترکـه     

] ي[بـه جهـت ورثـه، بـدون اذن و رضـا     ) نشستن در خانه، و استعمال نمودن اساس البیـت 

                                                   
 .نکرده اي یعنی قسم یاد کن که از صداق بریئ 1
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  ؟-و اذن، جایز است یا نه؟ 1ارباب طلب
اسـت، و  » غیر مسـتوعب «و » دین مستوعب ترکه«؛ فرق مابین هر چند مشهور :جواب

این که در مستوعب، ترکه منتقل به وارث نمی شود مادامی که اداي دین نشـود، و در غیـر   
و بعضـی  . مستوعب به قدر آن چه در مقابل دین است منتقل نمی شود و در بـاقی مـی شـود   

، اما ممنوع اسـت از تصـرف تـا اداي    قائل شده اند به این که منتقل می شود به ورثه مطلقا
  . دین بشود

و  2چنـان کـه ظـاهر آیـه    . و لکن اقوي در نظر حقیر، عدم انتقال است به وارث مطلقا
و ظاهر کـالم  . 3و بعضی موثق است. از اخبار است که بعض آن ها صحیح است] اي[طائفه

متاخرین از او، و در آیات احکام، و بعض ) ره(و محقق اردبیلی 4است در باب فطره محقق
و شیخ احمـد جزائـري   . 5از مسالک هم در باب فطره ظاهر می شود که قائل به آن هست

  .هم نقل کرده قول به آن را از بعض اصحاب ایضاحو از . نیز اختیار آن کرده
و ثمرة این نزاع در بسیاري از مواضع ظاهر می شـود؛ از جملـۀ آن هـا ایـن اسـت کـه       

می شود قبل از اداي دین، مال میت است و صـرف مـی شـود بـه     نمائی که از ترکه حاصل 
اصل ترکه وفا نکند، یا ترکه تلف شـود و آن نمـاء بـاقی باشـد،      هرگاه] همچنین[و . دیون

و بنابر قول به انتقال به وارث؛ نماء مال وارث است مطلقا، بنابر قول . بنابر مختار ما مطلقا

                                                   
 .از باب طلب: نسخه در 1
 .سورة نساء 11آیه  2
 .24و  12وسائل، ابواب الدین، ب  3
و  512ص  15ج و براي شرح آن، رجوع کنید؛ جواهر،  -...لومات المولی: الثالث: -ط دارالتفسیر 159ص  1شرایع، ج  4

513. 
 .عبارت مسالک در شرح همان کالم شرایع است -ط دارالهدي 51ص  1مسالک، ج  5
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  . 1مشهور در غیر مستوعبو بالنّسبه توزیع می شود بنابر . دویم
عـدم جـواز   «ظـاهر مـی شـود کـه      مسالکپس از : و اما جواز تصرف از براي وارث

. اجماعی اسـت » تصرف در مستوعب مطلقا، و در غیر مستوعب در آن چه مقابل دین است
و در کتاب میراث بعد از آن که ذکـر کـرده منـع از    . 2چنان که در کتاب قضاء ذکر کرده

در ممنـوع  «قول به انتقال به وارث، چنان که مختار اوست؛ گفته است که تصرف را بنا بر 
بودن از تصرف در فاضل از قدر دین در غیر مستوعب، دو وجه است و اَجود جـواز اسـت   

تلفی رو داد، یا نقصی به هم رسـید، از مقابـل   هرگاه و . لکن مراعی است تا وفاي دین بشود
متعذّر شـد اسـتیفاء از وارث؛ پـس     هرگاه«است که  و گفته. »دین، باید آن را تدارك کند

آیا هرگاه تصرف الزمی کرده باشد مثل بیع، حاکم یا صاحب طلب می تواند نقض آن کرد 
  . 3»د جواز نقض است، در آن دو وجه است واَجویا نه

و دعوي اجماع بر عدم تصرف وارث علی االطالق، مشکل است، و ظاهر این است کـه  
شخصی باشد صاحب آالف الوف، و وارث  پس هرگاه. ق خود باقی نیستآن بر ظاهر اطال

                                                   
در مستوعب، ترکه به وارث منتقل نمی شود، و در غیر مستوعب به قدر مقابل دین منتقل نمی : قول مشهور این بود که 1

  .شود
این . تومان نیز نماء حاصل شده است 20باشد، اینک تومان هم دین  60تومان باشد و  100پس فرضاً اگر مجموع ترکه 

  : نماء بالنسبه تقسیم می شود
  20÷100×60=12.   سهم دین

  20÷100×40=8.   سهم و ملک و ارث
اما بنابر قول دویم، تنها اصل مال ممنوع التصرف است تـا  . و قول مشهور در مستوعب، یکی است) ره(نتیجۀ قول مصنف

وارث مکلّف نیست دین را از نماء پرداخت ) یا تلف شود(ارث است و اگر اصل مال کفاف دین، نکند و نماء مال و. اداي دین
 .کند

 .ط دارالهدي 302ص  2ج ) کتاب القضاء(مسالک  2
 . ط دارالهدي 255ص  2ج ) کتاب المیراث(مسالک  3
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، و وارث هم بار و صالح و متّقی باشد و تصـرف کنـد در آن   1ترکه مساوي صد دینار باشد
. صد دینار، و مقصود او این است که صد دینار دینی که از پدر او مانده، از مال خود بدهـد 

  . چرا جایز نباشد
وعب نباشد، و وارث مذکورِ موصوف، صد دینار دین پـدر خـود   مست و همچنین هرگاه

را از هزار دینار ترکه، منظور دارد که اخراج کند و قبل از اخراج، آن صد دینار ترکـه را  
میت و هم دیاّن، داللت بر رضا می کند در چنـین   2هم شاهد حال. به مصرف خود برساند

امصار؛ عدم ممانعت چنین شخصی اسـت  بل که عمل مستمرّة مسلمین در اعصار و . صورتی
پس دعوي اجماع محمول باشد بر این که جایز نیسـت تصـرف بـدون مالحظـۀ     . از تصرف

باشد، یا فاسق و بی مباالت باشد و ]نـ[قصد اداء در چنین صورتی؛ مثل این که وارث معتبر 
  .قصد اداء نداشته باشد هر چند ترکه بسیار باشد

] اختیـار [بعـد از   -خود در کتـاب میـراث گفتـه    مسالکو الحال؛ چنان که صاحب 
زیرا که تعلـق حـق او    ،این که ممنوع است وارث از تصرف«: -مطلقا 3انتقال مال به وارث

به مال از باب تعلق حق راهن است به رهن، که هر چند آن عین مرهونه مال اوست لکـن  
پس این صورتی . 4»ن جایز استتصرف نمی تواند کرد تا دین را ادا کند، و لکن با اذن مرته

پـس  . است که ما فرض کردیم از باب اذن میت، یا مدین، یا حاکم اسـت بـه شـاهد حـال    
  .منافاتی با دعوي اجماع ندارد

                                                   
 .در ایران) ره(مراد دینار شرعی است نه دینار عصر میرزا 1
 .. د و هم شاهد حالمی رسان: نسخه در 2
 .  انتقال اختیار مال به وارث: نسخه در 3
 .مسالک، همان 4
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این است که اظهر عدم انتقال مال اسـت بـه وارث مطلقـا     و حاصل جواب از سؤال؛
و لکن وارث اَولی است . شودمادامی که اداي دین ن) یعنی خواه دین مستوعب باشد یا نباشد(

و نمـاء و منـافع مـال    . »أُولُوا الْأَرحام«به دلیل آیۀ . در وجوه قضاي دین به هر نحو خواهد
اصل ترکه وفا نمی  هرگاه. 1داده می شود] دین[قبل از وفاي دین، مال میت است و به ازاي 

هنـوز مـال او   چـون   و بیع و شراء مال از براي وارث قبل از وفاي دین جـایز نیسـت،  . کند
مگر از براي مثل تجهیـز و تکفـین و اداي دیـون میـت بـا      . بل که هیچگونه تصرفی. نشده

  .اختیار بعض اموال از براي بیع، چون او اَولی است به تصرف از براي میت
): از تجهیـر و دیـون و وصـایا   (و اما تصرفات از براي خود قبل از وفاي واجبات میـت  

در صورتی که فرض کردیم که وارث بار و ملی و صالح و صـاحب   پس آن جایز نیست االّ
  .حال است 2]شاهد[نظر به آن چه گفتیم که داخل . داهتمام در امر والد خود باش

و لکن در مثـل بیـع و   . اثاث الدار، خوب استو این در مثل انتفاع به سکناي دار، یا به 
حت، و آن در معنـی شـاهد حـال    و دور نیست حکم بـه صـ  . اتالف اموال، مشکل می شود

  . میت و مدین و حاکم است به تبدیل اعیان اموال میت، یا نقل آن به ذمۀ وارث
و اشکال در جواز نقض آن است اگر اتفاق شود که آن ولد عاجز شـود از اداي عـوض؛   

. و حکم به جواز آن مشکل است. که آیا جایز است نقض آن از براي حاکم یا مدین، یا نه
 مسـالک بل که می گوئیم که بیع در این جا اولی به صحت است از آن جا کـه صـاحب   

و اختیار کرد جواز نقـض آن را از بـراي   ] را[دین  فاضل از مقابل] تصرف در[تجویز کرد 

                                                   
 .آنها داده می شود...... و به ازاي: یک لفظ در این عبارت قابل خواندن نیست و عبارت چنین است 1
 .شهر: نسخه در 2
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، پـس ملکیـت   1زیرا که بعد از رضاي میت و مدین یـا حـاکم بـه تعـویض    . حاکم و مدین
بیش از این نیست که بر وارث الزم است که بـا امکـان، اداي عـوض    . مستقرّه حاصل شده

، و 3ت مستقره نیستدر این جا ملکی 2و. و با عجز، بر او چیزي نیست تا متمکن شود. کند
و از این جاسـت کـه   . شرط است، تمامیت ملک هم شرط است ملکیت ،چنان که در بیع

پس مادامی که حق دیان متعلـق  . ما تجویز نمی کنیم بیع مشتري ملک را در ایام خیار بایع
  .به آن مال است، بیع آن صورتی نخواهد داشت

. در تصحیح بیع در آن جا، نفس ملکیت وراث است، نه اذن دیان و میت و حـاکم  4پس
دیگـر نقـض معـامالت    . و معیار ما در این جا اثبات ملکیت مسـتقرّه و تعـویض آن اسـت   

یـا بایـد    مسـالک پـس صـاحب   . الزمه که به اذن اشخاص شده، چه معنی خواهد داشـت 
  .کندتجویز بیع نکند، یا اگر کرد، تجویز نقض آن ن

از ذکـور و  (ضعیفه فوت شده؛ اوالد و نـوة پسـري و دختـري از جـانبین      :سؤال -72
می باشند؟ و هر ] او[آیا اوالد اوالد او قائم مقام اوالد متوفیۀ . دارد و شوهر نیز دارد) اناث

یک از اوالد پسري و دختري رسد پدر و مادر خود را مـی برنـد؟ و ارث را طـرفین میـان     
  قسمت می نمایند؟ یا باید بالسویه میان خود قسمت کنند؟  )کَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیینللذَّ(خود 

                                                   
 .تعویذ: نسخه در 1
 .حالیه است» و«حرف  2
یعنـی در  » در ایـن جـا  «: می گوید. »بیع دراین جا اولی به صحت است«که گفت است » اولویت«در مقام بیان : توضیح 3

  .در حالی که در صورت مورد بحث ما ملکیت مستقره است» ملکیت مستقره نیست«صورت مورد نظر صاحب مسالک 
د بحث اما در صورت مور. در آن صورت که صاحب مسالک بیع را تجویز کرده، می توان اشکال کرد: و خالصه این که

 .ما، ایرادي وارد نمی شود
 .. پس صاحب مسالک یا باید بگوید در تصحیح: عبارت نسخه 4
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. و با وجود اوالد، اوالد اوالد میراث نمی برنـد . ربع میراث را به زوج می دهند :جواب
و هرگاه اوالد نباشد، اوالد اوالد پسر نصیب پسر می برند و هرگـاه متعـدد باشـند و همـه     

بعضی پسر باشند و بعضی  و هرگاه. اشند و یا همه دختر، علی السویه قسمت می کنندپسر ب
ثَییندختر،    .، قسمت می کنندللذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْ

و آن ها نیز در صورت تعدد در میـان خـود بعینـه    . و اوالد دختر نصیب دختر می برند
  .و قول به تسویه ضعیف است. مثل اوالد پسر قسمت می کنند، علی االشهر االظهر

ارث او را . شخصی فوت شده، جد مادري، و خواهر و بـرادر پـدري دارد   :سؤال -73
  چگونه قسمت نمایند؟ 

ثلـث آن را بـرادر و خـواهر پـدري     ] دو[و . ثلث را به جد مادري مـی دهنـد   :جواب
  .قسمت می کنند )للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیین(

بعضـی از ترکـه را    یا در صورتی که تصرف ورثه جایز نیسـت، هرگـاه  آ :سؤال -74
بفروشند، آیا از اصل باطل است؟ یا موقوف است بر اجازه و امضاي دیان یا حاکم؟ یـا ایـن   

؟ یا محتاج است در حصول لزوم به اجـازة  -که متزلزل است و بعد اداي دین، الزم می شود
  خود وارث در آن چه کرده؟

صـباً و  غو آیا فرقی هست مابین این که بقصد فضولی از جانب دیان فروخته باشـد، یـا   
  ؟-عدواناً براي خود؟

بیع به قصد فضولی با علم مشتري، بدون قبض و تسـلیم، ظـاهر ایـن اسـت کـه       :جواب
هـر چنـد از کـالم بعـض علمـا      . چون این را تصرف در مال غیـر نگوینـد  . حرام نمی باشد

و اگر از براي خود بفروشد غصباً، پس آن فعل حرام اسـت، و لکـن   . ودحرمت ظاهر می ش
پـس اظهـر   ) که ولی میت است قبل از انتقـال بـه ورثـه   (اجازه کنند دیان یا حاکم  هرگاه

  .صحت است هر چند غصباً و عدواناً کرده باشد
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مه کنـد،  آن ها اجازه نکنند و وارث اداي دین بکند، یا دیان میت را بریئ الذّ و هرگاه
 در این صورت اشکال در این است که آیا خود وارث باید اجازه کند یا بـدون اجـازه هـم   

چنان که هرگاه کسی مال غیر را بفروشد و بعـد از   .لزوم اجازه است و اظهر. صحیح است
به محض انتقـال  : و بعضی گفته اند .در آن لزوم اجازه است آن منتقل شود به بایع؛ که اقوي

آن بیع از اصل باطـل  : و بعضی گفته اند. اجازه نیست یگر احتیاج بهح می شود دبه او صحی
  .است و اجازة بایع نفعی ندارد

چـون در آن جـا ملـک واقعـی غیـر را      (و هر چند در ما نحـن فیـه فـرق دارد بـا آن     
در ما نحن فیه فی الجمله حقی از براي بـایع  که بایع در آن هیچ حقی ندارد، و ] ـه[فروختـ
. پس لزوم اجازه و عدم اکتفا به محض انتقال در ما نحن فیه، اضعف است از آن جا) هست

و صحت و الزم شدن به محض اجازه در مـا نحـن   ] دیان و حاکم[چنان که کفایت اجازة 
پـس  . اصل عدم انتقال و عدم صـحت، دلیلـی اسـت قـوي     1و لکن. فیه، اقوي است از آن جا

با حصول انتقال به وارث بعـد از صـیغه، مشـکل     حکم به ملکیت مشتري به محض صیغه
  .است

و بعـد از اجـازه صـحیح مـی شـود بـه       . ضرور خواهد بود] خود بایع از نو[پس اجازة 
و لکـن عمـوم   . هر چند اجراي همۀ ادلّۀ آن در این جا وضوحی ندارد. مالحظۀ ادلّۀ فضولی

ا از تالیفات خود بیان کرده و وجه استدالل به آن را در چند ج. کافی است» اوفوا بالعقود«
امـا در نفـس االمـر در غایـت     . ام، لکن انظار بادیه و افکار ظـاهره، از آن استیحاشـی دارد  

  .مناسب است
زید غایب، و پسر عموئی دارد که آن عمو از پدر و مادر یکی بوده با پدر  :سؤال -75

                                                   
 .که در آغاز پاراگراف آمد» هر چند«جواب است به » لکن«این : توضیح 1
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و ]. بـوده [ی و مادر دو تا زید از پدر یک] مادر[خالو با  1]ان[و پسر خالوئی دارد که . زید
خواهـد بـود یـا از ورثـۀ      2زید ملکی دارد که آن ملک بعد از عمر طبیعی، از ورثـۀ عمـو  

  و منافع این ملک را در این مدت چه باید کرد؟  ؟-خالوي او؟
و یک ثلث مـال  . پسر عمو است] مال[اشهر و اظهر این است که دو ثلث مال  :جواب
و منـافع ملـک هـم بـه     . پسر عم، منشأ اختصاص نمی شـود  و پدر مادري بودن. پسر خالوا

  .همین نحو قسمت می شود
وارث لـه، بـه زوجـه مـی      بعد از وضع رسد زوجه، مابقی مخلّفۀ زوج ال :سؤال -76

  .و بر تقدیر تقدیم امام مصرف آن را بیان فرمائید ؟-رسد و یا به امام؟
در صورت انحصار وارث در زوجه، بعد وضـع ربـع بـراي او، تتمـه مـال امـام        :جواب

و بهتر این است کـه بـه   . صرف به فقرا استو اظهر در مال امام . است، علی االشهر االظهر
می تـوان داد،  ) هر دو(و ظاهر این است که به سادات و غیر سادات . اذن مجتهد عادل باشد

بدهنـد، مگـر   ] ي بلد[و احوط این است که به فقرا. ر باشدبل که شاید دادن به سادات بهت
  .این که دیگران اولی و احوج باشند

صـاحب  . تمام اموال خود را به کسی وصـیت مـی کنـد   » من ال وارث له« :سؤال -77
  چه صورت دارد؟. از امام مقدم فرموده دروس

ـ      ! کجاست این مطلـب؟  :جواب ن کـه  در دروس کـه مـا ندیـدیم و نفهمیـدیم معنـی ای
: و تحقیـق در مسـئله ایـن اسـت کـه     . چه چیز است» صاحب دروس از امام مقدم فرموده«

وصیت کند به جمیع مال خود؛ پس اگر وارثی به غیر امـام دارد، وصـیت زایـد بـر      هرگاه
و مخالف صریحی در مسئله نیست به . در زاید بر ثلث، وصیت او باطل است. ثلث را نکند

                                                   
 .از: نسخه در 1
 .عمه: نسخه در 2
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او هم  3، و عبارتتذکرهو  2مسالکو  1دروسیه نقل شده در غیر آن چه از علی بن بابو
  .صریح در مخالفت نیست

شیخ در بعض از : و اما در صورتی که وارثی به غیر امام نباشد؛ پس در آن دو قول است
و ایـن قـول   . 4نظر به روایت سکونی) و همچنین صدوق(اقوال خود قائل شده به صحت آن 

و قول دیگر شیخ با جمعی از اصحاب این . د نیز نقل کردهرا در دروس از صدوق و ابن جنی
پس ثلث را به مصرف وصـیت مـی رسـانند و دو    . است که آن نیز مثل عدم انحصار، است

  .را پیش گفتیم) ع(و مصرف مال امام. و اظهر قول ثانی است. است) ع(ثلث دیگر مال امام
یت کند به زاید بر ثلـث،  وص مشهور علماي ما حکم کرده اند به این که موصی هرگاه

و کالم شـهید ثـانی مشـعر بـه دعـوي اجمـاع       . آن وصیت باطل است مگر به اجازة وارث
تصـریح بـه دعـوي     تـذکره و عالمـه در  . 5»و ربما کان اجماعاً«است، چون گفته است 

از علی بن بابویه که قائل شده  6مسالکو  دروساجماع کرده و شهیدان نقل کرده اند در 
إذا : قال علی بن بابویه«این است که  دروسو عبارت . است به نافذ بودن وصیت مطلقا

و شـهیدان هـر دو   . 7»أوصى بماله کلّه فهو أعلم، و یلزم الوصی إنفاذه؛ لروایۀ عمار
ـ «عمار ساباطی  روایۀنقل کرده اند استدالل او را به  الرَّجـلُ  : قَـال  )ع(هعنْ أَبِی عبد اللَّ

                                                   
 .و در دروس: نسخه در 1
 . ط دارالهدي 311ص  1مسالک، ج  2
 .عبارات: نسخه در 3
 .1ح 12وسائل، ابواب احکام الوصایا، ب  4
 .مسالک، همان 5
 .مسالک، همان 6
 .ط جامعه مدرسین قم 305ص  2دروس، ج  7
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  .1»أَحقُّ بِماله ما دام فیه الرُّوح إِذَا أَوصى بِه کُلِّه فَهو جائز
ي، بـه سـبب اخبـاري کـه     کرده روایت عمار را بـر تـوهم راو  و شیخ در تهذیب حمل 

ث در و بعد از آن احتمال داده که مـراد از حـدی  . 2داللت بر عدم صحت دارند بدون اجازه
ایـت  رووقتی است که وارثی از براي میت به غیر از امام نباشد، چنانچه داللت دارد بر آن 

بِیه )ع(جعفَرٍ ابی عنْ«سکونی  ت و لَا وارِثَ لَـه و لَـا   أَنَّه سئلَ عنِ الرَّجلِ یمو :عنْ أَ
و . 3»و الْمسـاکینِ و ابـنِ السـبِیل   بۀَ قَالَ یوصی بِماله حیثُ شَاء فی الْمسلمینَ عص

تنزیل روایت عمار را بر این کرده و استشهاد کـرده اسـت بـه روایـت      فقیهصدوق نیز در 
  .سکونی

یکی مخالفت علی بن بابویـه بنـابر ایـن    : پس مخالفت مشهور در مسئله در دو جا است
آن در وقتی که وارثـی   و دویم مخالفت شیخ در صحت. که قائل شده باشد به صحت مطلقا

و مذهب صدوق هـم  . از ابن جنید نیز نقل کرده دروسو این قول را در . به غیر امام نباشد
  .این است چنان که گفتیم

پس در صورتی که وارث . و اقوي و اصح، قول به بطالن است بدون اجازة وارث مطلقا
و مصـرف آن در  . ام اسـت به مصرف وصیت می رسانند و تتمه مال امدیگر نباشد، ثلث را 

  .و بهتر آن است که به اذن مجتهد عادل بدهند. فقرا می باشند ،حال غیبت
در مسئلۀ اول می گـوئیم کـه جـواب از     :اوالًپس  :و اما کالم در استدالل مخالف

اخبـار معتبـرة   ] بـا [بعد قدح در سـند و عـدم مقاومـت    (عبارت فقه الرضا و روایت عمار 
بـل کـه   . و شکّی در جواز نیسـت . دیث داللت بر بیش از جواز ندارداین که ح) معمول بها

                                                   
 .19ح  11وسائل، احکام الوصایا، ب  1
 .187ص  9تهذیب، ج  2
 .188ص  9تهذیب، ج  3
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و . بدون اجازه، ممنوع است و حدیث هم داللت بر آن نـدارد  1و آن. است» لزوم«سخن در 
فهـو  « 2خصوصاً بمالحظۀ کلمـۀ  -محتمل است که مراد علی بن بابویه و عبارت فقه الرضا

ر واجبه بر ذمۀ موصی باشد در حقوق الزمه این باشد که در صورتی که امو» اعلم بما فعله
جایز است وصـیت بـه جمیـع مـال و او اعلـم      ) نه عبادات واجبه به سبب نذر و امثال آن(

  .است به آن چه در ذمۀ اوست
صحت وصـیت و لـزوم عمـل بـه آن      ،و بنابر این؛ پس اشکال در این است که آیا اصل

بعـد   أَعطُوا فُلَانـاً «الق وصیت و قول قائل در اط 3]یا اصل[و  ؟است مگر علم به هم رسد
باشـد، علـی بـن بابویـه مخـالف       4مذهب مشهور، اول پس هرگاه ؟تبرّع است »کَذَا موتی

؛ در 5و علـی اي تقـدیر  . و تنزیل روایت عمار هم بـر ایـن مـی شـود    . نخواهد بود در مسئله
  .اخبار معتبره استصورت علم به تبرّع، اقوي قول مشهور است، چنان که مدلول 

مراد از مال، همین ثلث باشد چون : و بعضی توجیه کرده اند روایت عمار را به این که
  .از موت، مال او نیست بعد 6بیش از آن

زایـد بـر ثلـث     بعد از دعوي اجماع بر ایـن کـه هرگـاه    تذکرهعالمه در  :و بدان که
اعلم انما قلناه ال ینـافى قـول   و : وصیت کند باطل است مگر با اجازة وارث، گفته است

لو اوصى بالثلث فهو الغایۀ فـی الوصـیۀ فـان اوصـى     «من انه  )ره(7الشیخ على بن بابویه

                                                   
 . و اَما: نسخه در 1
 .کله: نسخه در 2
 .لکن: نسخه در 3
 .»...لزوم وصیتاصالت صحت و «یعنی  4
 .اي کاش دربارة ترجیح یکی از دو اصل، به بحث می پرداخت 5
 .پیش از آن: نسخه در 6
 . و اعلم ان ما قلت ال ینافی الشیخ قول علی بن بابویه: عبارت نسخه 7
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ما فعله و یلزم الوصى انفاذ وصیته علـى مـا اوصـى لروایـۀ عمـار      ب علمافهو  ]کله[بماله 
الرّوح ان اوصى بـه کلـه فهـو     دام فیهه ماالرجل احق بمال :قال) ع(الساباطى عن الصادق

ما قلناه فانا نسلم ان الموصى اعلم  ۀبابویه ال داللۀ فیه على مخالف الن قول ابن .»لهجائز
ا نوجـب علـى الوصـى انفـاذ وصـیته      ألنّ ؛بما فعل و اما انفاذ الوصیۀ فنحن نقول بموجبه

وا مضت مـن  ردو هو ان الورثۀ ان اجازوا الوصیۀ اخرجت باسرها و ان  ؛بمقتضى الشرع
ال یدل  »دام فیه الروحالرجل احق بماله ما« :)ع(و قول الصادق .فهذا تنفیذ الوصیۀ .الثلث

ما تقدم فان المریض احق بماله یصنع به مهما شاء مـن البیـع و غیـره فـان      ۀعلى مخالف
م ول فسخت الوصیۀ فی الثلثین و االّ .فان اجاز الورثۀ نفذ ما اوصى به ،اوصى به کله جاز

  . 1»و یؤید ذلک قول ابن بابویه فان اوصى بالثلث فهو الغایۀ فی الوصیۀ .ینفذ
  .و به هر حال، روایت عمار مقاومت با اخبار مشهوره نمی کند

و همچنین جواب می گوئیم از روایت شیخ از علی بن الحسین بن فضّـال، از محمـد بـن    
ه   )ع(غَیرِ ذَلک لأَبِی محمد أَوصى رجلٌ بِتَرِکَته متَاعٍ و: قال«: عبدوس إِلَیـ ت لٌ   :فَکَتَبـ جـر

کی ذَلف کفَرَأْی لَه أُخْت نَتَیاب خَلَّف و لَک ا خَلَّفیعِ ممبِج ى إِلَیصا  .أَوم بِع إِلَی فَکَتَب
هی ل    خَلَّف و ابعثْ بِه إِلَی فَبِعت و بعثْت بِه إِلَ صـو قَـد إِلَـی الـی ان قـال  . 2»فَکَتَب :»  ات مـ

بِشَی هرَأَتامى لصنِ فَأَوائَتَیم ماهرد خَلَّف و لَبِیالْح دمنُ أَحنُ بیسرِ  الْحی ء منْ صداقها و غَ
وب بِحضْـرَتی و      )ع(الْبقیۀِ لأَبِی الْحسنِذَلک و أَوصى بِ نِ إِلَـى أَیـ سـنُ الْحب دما أَحهفَعفَد

تیلْما لعد ا وهضبِقَب ابوالْج درتَاباً فَوک هإِلَی تبه ضعف سـند و عـدم مقاومـت بـا     . 3»کَتَب
  .سایر ادلّه

                                                   
 .عبارت نسخه در این بخش مغشوش و مخلوط است -.ط قدیم 481ص تذکره،  1
 .16ح  11وسائل، احکام الوصایا، باب  2
 . 18ح  11وسائل، احکام الوصایا، باب  3
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ـ ) ع(حکم شاید مخصوص امامو شیخ در تهذیب گفته است که این  دارد، باشد و عموم ن
بـا  . ، چنان که در روایت عمار گفته بـود 1یا آن که محمول باشد بر عدم وارثی به غیر امام

وجود این که این روایت معارض است به آن چه شیخ روایت کرده است به سند صحیح از 
ارِف   قَالَ کَانَ لمحمد بنِ الْحسنِ بنِ أَبِی خَالد غُلَام لَم یکُنْ«: عباس بن معروف عـ أْسب بِه

 و ه یرَاثـیعِ ممبِج رُوفعنِ ماسِ ببى إِلَى أَبِی الْفَضْلِ الْعصفَأَو توالْم ضَرَهونٌ فَحمی م قَالُ لَهی 
ملًا و إِخْوةً قَـد  و تَرَك أَهلًا حا )ع(تَرِکَته أَنِ اجعلْه دراهم و ابعثْ بِها إِلَى أَبِی جعفَرٍ الثَّانی

لَـى  دخَلُوا فی الْإِسلَامِ و أُماً مجوسیۀً قَالَ فَفَعلْت ما أَوصى بِه و جمعت الدراهم و دفَعتُها إِ
و إِلَی ى بِهصا أَویرِ مبِتَفْس هی ما تَرَك الْمیت منَ  محمد بنِ الْحسنِ و عزَم رأْیِی أَنْ أَکْتُب إِلَ

 لَـا اح یرِ وبِالتَّفْس ابِنَا أَنْ لَا أَکْتُبحنْ أَصم رُهی تَـاج  الْورثَۀِ فَأَشَار علَی محمد بنُ بشیرٍ و غَ
إِلَی إِلَّا أَنْ أَکْتُب تییرِي فَأَبرِ تَفْسنْ غَیم کذَل رِفعی فَإِنَّه هی دقه   إِلَ صـ و ه ه بِذَلک علَى حقـِّ

ها إِلَیتُه یه و یرُد  )ع(فَکَتَبت و حصلْت الدراهم و أَوصلْ نْها الثُّلُثَ یدفَعها إِلَ زِلَ معأَنْ ی رَهفَأَم
هثَترلَى وا عهرُدی هیصلَى وع یاق2»الْب.  

ل شیخ روایت عبدوس را بر صورت انحصـار وارث در امـام، بـا    و مخفی نماند که حم
مگر این که محمول باشد بر وجـود مـانعی از ارث   . وجود دو دختر خواهر، صحیح نیست

و لکن وارد می آید بر او در این صـورت ایـن کـه وصـیتی اسـت از بـراي       . مثل کفر یا قتل
اي غیـر در حـالی کـه وارث    وارث که امام است، نه این که وصیت به کل مال است از بر

  .شق اخیر است نو عمده مطلب در مسئله، ای. منحصر به امام است
به غیر اطالقات وصیت و  -دلیلی از براي ایشان: در مسئلۀ ثانیه می گوئیم که 3:و ثانیاً

                                                   
 .ط داراالضواء 196ص  9تهذیب، ج  1
 .7ح  11وسائل، کتاب الوصایا، ب  -.ط داراالضواء 198ص  9تهذیب، ج  2
 .»پس اوالً: اما کالم در استدالل مخالف«عطف است به  3
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و اطالقات مخصص اند به اخبار معتبـرة معمـول بهـا نـزد اعـاظم      . نیست -روایت سکونی
رند بر این که وصیت در ثلث معتبر است و در زاید موقوف است بـه  اصحاب که داللت دا

مگر این که گفته . و تخصیص این ها به روایت سکونیِ ضعیف، مشکل است. امضاي وارث
و . ممکن باشد عادةً اوکه اجازة  1]ي است[شود که ظاهر آن روایات، صورت تحقق وارثـ

  .، صورت ندارد)عج(آن در صورتی که منحصر است وارث در امام غایب
و . اجـازة وارث، خـوب اسـت   ] هـا [و لکن این سخن در اخباري که استثنا شده در آن

لکن سایر اطالقات که داللت دارد بر این که وصیت در ثلـث معتبـر اسـت، اعـم اسـت از      
ند، تخصیص مشکل است، و بر داللت آن هـم  و با ضعف س. صورت انحصار وارث در امام

پس موقوف خواهـد بـود   . چون با وجود امام، صادق نیست که وارث ندارد. منع وارد است
  .بر اجازة امام

ار   با وجود این که صدوق روایت کرده به سند صحیح از ابن ابی عمیر، از مرازم، از عمـ
الْمیت أَحقُّ بِماله ما دام فیه الرُّوح یبِـینُ بِـه فَـإِنْ     :قَالَ )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«، ]الساباطی[

  . 2»قَالَ بعدي فَلَیس لَه إِلَّا الثُّلُثُ
زاید بـر ثلـث؛ پـس آن بسـیار     ] در[و اما اخباري که داللت دارند بر عدم نفوذ وصیت 

که داللـت آن  (نی و به این یک حدیث ضعیف سکو. و حاجتی به ذکر آن ها نیست 3است
تخصیص آن ها صورتی ندارد و ممکن است حمل آن بر تقیه چون موافق ) هم واضح نیست

، و از شافعی نقل موافقت خـالف ایـن شـده    4ایتین احمد استوراصح  مذهب ابی حنیفه، و
  .و مؤید آن است این که سکونی عامی است. مذکور است تذکرهچنان که در 

                                                   
 .وارث نیست: نسخه در 1
 .12وسائل، همان، ح  2
 .همان باب 3
 .مسئله از احمد بن حنبل دو قول نقل شده، نقل درست این است که او هم با ابو حنیفه موافق است یعنی در 4
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، و ابـن  خـالف چنان کـه مختـار شـیخ اسـت در     . است و به هر حال؛ اظهر عدم فرق
  .ادریس و عالّمه، و ظاهر مسالک و دور نیست که مشهور علماي ما همین باشد

. پدر مادري] ة[هند فوت شده از سر یک برادر پدري و یک همشیره زاد :سؤال -78
  میراث به کدام می رسد؟

  .اَبعد می کند به برادر پدري می رسد، نظر به این که اقرب منع :جواب
  حکم آن چیست؟. زید متوفی شده از سر عموزاده و خاله زاده :سؤال -79

ثلث ترکه مال خاله زاده است هر چند مادري تنها، باشد و ثلثان مال عموزاده  :جواب
  .و فرقی مابین ذکر و اُنثی نیست. است

نـه  میـراث چگو . شخصی فوت شده از سر سه پسر عمه و یک دختر عمو :سؤال -80
  قسمت می شود؟

ثلـث آن  ] دو[هرگاه عمه و عمو هر دو پدري مادري، یا پـدري تنهـا، باشـند؛     :جواب
یکـی   و هرگاه. میراث را به دختر عمو و یک ثلث را مابین سه پسر عمه قسمت می کنند

ند، فرزند آن که پـدري تنهـا اسـت، ممنـوع     در مادري و دیگري پدري تنها، باشاز آن ها پ
یعنی خواهر و بـرادر مـادري   (عمو و عمه هر دو مادري تنها باشند  هرگاه و. است از ارث

در میـان همـۀ اوالد هـر     1]رداً[در این صورت ثلث مال فرضاً و باقی مال ) پدر میت باشند
یکی پدري، یا پدر مادري، و دیگري مادري تنهـا،   و هرگاه. دو علی السویه قسمت می شود

و تتمه را به اوالد دیگر، می . بوده، سدس آن را به فرزند آن که مادري تنها است می دهند
  . دهند

آیـا زوجـه   . زید در حال مرض موت، زوجۀ خود را طالق بدهد و بمیرد :سؤال -81

                                                   
 ..و باقی مال را: عبارت نسخه 1
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  ؟-میراث می برد یا نه؟
و همچنین در طالق بائن و . د جزماً در حال عدهدر طالق رجعی میراث می بر :جواب

، مگر آن که زن شوهر کنـد، یـا شـوهر از    ]علی االشهر االقوي[رجعی هر دو تا یک سال 
و اشهر و اقوي عدم فرق است بین متّهم به حرمان زوجه از میـراث، و  . آن مرض سالم شود

  . غیر آن
  من الوارث منهما؟. خت لالبوینو ابن اخٍ او ا 1رجل مات عن اخٍ الم :السؤال -82

و . قرب مـنهم یمنـع االبعـد   الم، فان االخوة صنف واحد و االل 2یرثه اخوه :الجواب
  .شاذان، ضعیف] بن[خالف الفضل 

زید فوت شود از سر سه خاله و یک خالوي پـدري مـادري، و یـک نفـر      :سؤال -83
  میراث چگونه قسمت می شود؟ . عمۀ پدري
ویه قسـمت مـی     خالو و این است که ثلث میانۀ اشهر و اظهر :جواب خاالت علی السـ

  .و پدر مادري بودن، منشأ اختصاص نمی شود. ثلث آن مال عمه است] دو[و . شود
قسـمت  . ضعیفه فوت شده، و از او شوهري و دختري و والدین، باقی مانده :سؤال -84

  میراث او به چه نحو است؟ 
ه  . و به هر یک از والدین سدس می دهنـد . ندربع مال را به زوج می ده :جواب و تتمـ

: زیرا که فرایض در ایـن جـا  (و چون فریضه در این جا زاید بر ترکه است . مال دختر است
و سـدس اسـت کـه حـق     . و ربع است که حق شوهر است. نصف است که حق دختر است

یعه باطـل  در مـذهب شـ  » غرما کردن نسبت به حصۀ هر یک«و عول؛ یعنی ). والدین است

                                                   
 .عن اخ االم :ۀالنسخ یف و 1
 .اخوة لالم :ۀالنسخ یف و 2
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سه سهم : پس مال را دوازده حصه می کنند. دختر] سهم[است، پس نقص داخل می شود بر 
  .و پنج سهم باقی مال دختر. و چهار سهم مال والدین. مال زوج است

. ورثه وجهی را نزد امینی بگذارند به جهت استیجار حجۀ متـوفی  هرگاه :سؤال -85
و آن امـین هـم   . ا وقتی که میسر شود استیجار حجهو او را مأذون کنند در معامله به آن ت

به خیار،  طهوراو این است که به صیغۀ مبایعۀ مشو از جملۀ معامالت . چند معامله بکند
و اگـر بخواهـد   . و بایع آن ملـک را تسـلیم نمـی کنـد    . و بیع آن الزم شود. ملکی را بخرد

آیا استنقاذ ملک بر امین الزم است، یا بر ورثه، . استنقاذ کند، اهانت و ضرر به او می رسد
وارث ملی نباشد، جایز است تصرف کند در آن ملـک   ؟ و آیا هرگاه-؟-یا بر حاکم شرع؟

  آن وجه؟ و آیا نماي آن ها مال وارث است؟ یا میت؟ یا غیر ایشان؟یا در 
کـه عبـارت از اجـرت    (مال منحصر در آن وجه است و در معنی دیـن   هرگاه :جواب

پس در این صورت، آن مال منتقل نشده است بـه وارث و  . ، مستوعب ترکه است)حج است
یعنی باید صرف حج و سـایر دیـون   . و نماء آن هم مال میت است. در حکم مال میت است

رث منتقل نمی شود االّ بعـد اداي  و چون اقوي در نظر حقیر این است که مال به وا. او کرد
دارد هر چند دین مستوعب ترکه ] را[بل که اظهر این است که همین حکم . دین و وصیت

  . چنان که ظاهر جمعی است و در رسالۀ مفرده تحقیق آن کرده ام. هم نباشد
ورثه تقصیري نکرده اند، و آن وکیل هم تقصیري نکرده، بر  پس در این صورت هرگاه

وکالت  که بل که از حیثیت این. و تحمل اهانت هم بر او الزم نیست. انی نیستوکیل ضم
  .از عقود جایزه است، از حیثیت فسخ وکالت هم فارغ می شود

غایت این است کـه  . پس آن هم دلیلی بر آن قائم نیست: و اما وجوب استنقاذ بر وارث
ممنوع باشد از براي خود به اولی باشد در وجوه تصرفات نسبت به اَداي دین و وصیت، که 
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خصوصاً در مستوعب. 1عنوان بت.  
شـد و بـه   [و از جملۀ تصرفات نسبت به اداي دین و وصیت، این است که وارث ملی با

و . معتمد صرف کند مال را به قصد عـوض دادن از مـال خـود بـر وجـه مصـلحت      ] عنوان
  .اولویت مستلزم وجوب نیست

تیعاب، همـان تسـلیم مـال اسـت در اداء دیـن و      به هر حال؛ بـر وارث در صـورت اسـ   
به حاکم باشد یا به وکیل و امین خود، یا به جدا گذاشـتن بـه جهـت    وصیت؛ خواه تسلیم 

  .و مفروض حصول همۀ آن ها است در ما نحن فیه. امر، با عدم تقصیر در تأخیر
 والیـت دیـون و حقـوق و   «پـس بنـابر مشـهور کـه     : و اما در وجوب استنقاذ بر حاکم

بـا عـدم تمکـن از عـدول     ] نیـز [وصایا، در صورتی که وصی نباشد، با حاکم شرع است، و 
، پس بر حاکم الزم است استنقاذ و رساندن به مصرف دیـن کـه در مـا نحـن فیـه      »مومنین

  .این ها همه در صورتی است که دین مستوعب ترکه باشد. استیجار حج است
داشته باشـد؛ پـس وارث بـه سـبب جـدا      میت به غیر آن وجه، مال دیگر  و اما هرگاه

زیرا که هر چند قائل باشیم به جـواز تصـرف وارث در   . کردن وجه حجه، فارغ نمی شود
مقدار زائد بر دین و وصیت، لکن آن مراعی است، و تا اداي دین و وصیت، نشود ملـک او  

ر هـم  بـل کـه اسـتیجا   . و جدا کردن وجه از براي حج، اداي دیـن نیسـت  . مستقرّ نمی شود
یا قائم مقام آن مثل دخول بـه حـرم، یـا    (بمجرده در معنی اداي دین نیست مادامی که حج 

. پس در این صورت بر وارث الزم است که استنقاذ همان وجه بکند. به عمل نیاید) 2احرام
یعنی باید احدهما را تسلیم کند . استیجار کند) که از براي خود گذاشته بود(یا از تتمۀ مال 

  .حاکم باشد] وفا، بی[لیۀ ید کند، که مباشرت اَدا و و تخ
                                                   

 .یعنی تصرف قطعی به عنوان مال خود 1
و بنابر قول دیگر دخول به حرم . بمیرد، حج از او ساقط می شود زیرا اگر کسی به قصد حج احرام ببندد و پس از آن 2

 .نیز شرط است
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. 1و از این جا معلوم می شود که در این صورت، بر حاکم وجوب استنقاذ، معلوم نیست
  . چون منحصر نیست مال در آن بالفرض

پس هر چند فی الجمله اشاره به آن شد، : نماي ملک] در[و اما سؤال از تصرف وارث 
هـر چنـد مشـهور عـدم جـواز تصـرف وارث اسـت در        : گوئیم کهلکن در این جا نیز می 

ملـک بـه   خواه قائل باشیم به انتقـال  . و در مقام دین و وصیت در غیر مستوعب. مستوعب
دعوي اجماع بـر آن   مسالکو در . وارث، یا قائل شویم به بقاي ملک در حکم مال میت

باشد کـه خـود را مشـغول    » بت قاطع«و لکن ظاهر این است که مراد ایشان تصرف  2کرده
اما تصرفاتی که باالخره راجع می شود به وجوه وفاي دیـن و  . الذّمۀ دین به هیچوجه نداند

وصیت، که از جملۀ این است که وارث مصلحت را در این می داند که این مال را خود به 
  .جایز استپس آن . و ملی و امین و بار هم باشد. ذمه بر دارد که بعد، از مال خود بدهد

پـس آن جـایز نیسـت در    : و اما تصرف بر سبیل بت از بـراي وارث فقیـرِ فاسـقِ عـاق    
و تصرفی که تجویز کرده انـد در غیـر مقابـل    . دین، در غیر مستوعب بلو در مقا. مستوعب

و امـا  . دین در غیر مستوعب، آن نیز مراعی است به عدم تلـف آن چـه مقابـل دیـن اسـت     
هرگاه تلف شود در صورتی که به حاکم یا قائم مقام آن، نرسانیده باشـد، هـر چنـد جـدا     

  . کرده باشد، پس باز باید از حصۀ خود ادا کند
از  ه باشد و ممکـن نباشـد اسـتیفاي آن   و اما اگر در غیر مقابل دین، معاملۀ الزمی کرد

در آن دو وجه ذکر کرده و گفته است کـه   مسالکوارث، جایز است نقض آن یا نه؛ در 

                                                   
 .اما در صورت شکایت وارث، بر حاکم واجب می شود. است» وجوب ابتدائی«مراد  1
الستحالۀ بقاء الملک بغیر مالک، .. «: می فرماید) ره(گویا در آن جا که شهید ثانی. در مسالک چنین ادعائی یافت نشد 2

مسالک، ج . (رخ داده است) ره(یک تشابه ذهنی براي میرزا »المیت ال یقبل الملک، و الدیان ال ینتقل الی ملکهم اجماعاًو 
 ).ط دارالهدي 255ص  2



  149المیراث  کتاب
 

پس؛ از مجموع . و اظهر همین است. 1اجود این است که حاکم بر هم می زند آن معامله را
که در آن تصرفاتی که تجویز می کنیم باز تصرف از جانـب  آن چه مذکور شد، ظاهر شد 

. چون مقتضاي مصلحت اسـت . میت است یا از جانب حاکم، به مالحظۀ شاهد حال آن ها
  .از جانب خود و براي خود است] تصرف[و آن چه منع کرده اند از تصرف، 

امی که دین پس بنابر مختار حقیر که ملک از میت منتقل نمی شود ماد: و اما نماء مال
) از اخبار، و جمـاعتی از علمـاي اخیـار اسـت    ] اي[طائفهو چنان که ظاهر آیه (وفا نشود 

و علـی اي  . 2در غیر مسـتوعب  چند در مقدار غیر مقابل دین باشدنماء مال میت است، هر 
 پـس هرگـاه  . حال، عالقۀ وارث میت از مال هم منقطع نیست، هر چند در مستوعب باشد

» دیه بعد موت مقتـول «و این از باب . ین یا حج بکند، آن مال وارث می شودمتبرّعی اداي د
  .است

  
  
  

   

                                                   
 .مسالک همان 1
 .و در غیر مستوعب: نسخه در 2





 

  
  
  
  

  1المیراث] فی[کتاب 
لیاء اللَّهعلَى  ةِوالصلَ و ،الْحمد للَّه ،بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ أَو.  

  : در این کتاب البد است از بیان مقدمه و چند مقصد
در بیان میراث است؛ و میراث در اصطالح، حقی است که منتقل شـود بـه    :اما مقدمه

مثل مرتد فطري کـه  (از مردة حقیقی، یا حکمی  باالصالۀحقیقی یا حکمی  2]ن[سبب مرد
مثل غایب مفقود الخبر، و جماعتی که (ا حکمی ، به سوي زندة حقیقی، ی)کشته نشده باشد

به شرائطی کـه در ایـن کتـاب    ). غرق شده اند با هم، یا خانه بر سرایشان خراب شده باشد
  : خواهیم گفت

از جملۀ آن ها این است که در میان آن ها نسبتی باشد با شرائطی که خـواهیم گفـت،   
اعم از مالی اسـت، پـس   » حق«و مراد از  .یا عالقۀ زوجیتی، یا عالقه عتقی، یا ضمان جریره

ایـن اسـت   » باالصاله«] از[و مراد . و خیار» حق شفع«در آن داخل می شود مثل قصاص، و 
تـا  . دیگـري سبب انتقال باشد، و موقوف نباشد بر امـر   -با شرایط آینده -»خود مرگ«که 

ایـن نحـو کـه     وقف کرده باشد ملکی را بر اوالد بـه  هرگاه» وقف مرتب«بیرون رود مثل 
کـه در ایـن،   . به اوالد آن ها یا بـه زوجـات آن هـا   ] شود[طبقۀ اول بمیرند، منتقل  هرگاه

                                                   
 .آن چه در پی می آید یک کتاب کامل است در موضوع میراث 1
 .مردة: نسخه در 2
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بـل  . سبب نیست، هر چند در استحقاق به اعتبار نسب، موافقت کند با میراث» مردن تنها«
  ].با جریان صیغۀ وقف[که این معنی موقوف است بر حقیقت وقف، 

و همچنـین در ضـمان   . قوف است به جریان صیغهدر زوجیت هم مو :اگر بگوئی که
  .جریره

و صـیغۀ  . باشد» محض اصل ملک«است که مقصود در آن ] اي[مراد صیغه :گوئیم که
مزاوجت، موضوع نیست براي میراث بودن، بل کـه آن از لـوازم اتفاقیـه اسـت بـه جعـل       

صـود از  و همچنین عقد ضمان جریره، محض از براي همین وضع نشده کـه جـزء مق  . شارع
  .و همچنین است کالم در وصیت. آن باشد

و بعضـی بـه   . »مواریث«فقهاء تعبیر کرده اند در عنوان کتاب، به ] بعضی[ :و بدان که
مـی  » فریضـه «کـه  ] وقتـی [و غالب این اسـت  . 1و بعضی هر دو را ذکر کرده اند. »فرائض«

؛ مثل نصف، و ثلـث،  2صیل، آن را می خواهندفگویند، آن چه در قرآن ذکر شده به عنوان ت
مجـاز کـرده انـد، چـون      را ، ایـن اطـالق  »کتاب الفرائض«و ربع، پس کسانی که گفته اند 

  .مشتمل است بر ذکر فریضه هر چند حکم غیر آن هم در آن مذکور است
سـبیل   آن چه را خواسته اند که در قرآن مذکور است خـواه بـر  » فرائض«و بعضی، از 

أُولُـوا  «سبیل اجمال؛ مثل اعمـام و اخـوال، کـه از آیـه     و خواه بر ) مثل مذکورات(تفصیل 
و امـا اگـر از   . داخل فرائض نخواهـد بـود  » والء امامت«و بنابر این . ثابت شده 3»الْأَرحامِ

                                                   
 .سورة نساء فریضه تعبیر کرده است 11آن در آیه که خود قر 1
همچنین شهید ثانی در مسـالک و نجفـی در   . را برگزیده اند» کتاب الفرائض«شیخ در خالف و محقق در شرایع عنوان  2

را » کتاب المیراث«در همین جا ) ره(شهید اول در لمعه و شهید ثانی در شرح آن، و نیز خود مصنف. جواهر الکالم و دیگرانی
 ... آورده است و» کتاب الفرائض و المواریث«و شیخ در مبسوط عنوان . آورده اند

 .سورة احزاب 6سورة انفال، و آیه  75آیه  3
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فرائض هم اراده شود اعم از آن چه در قرآن ثابت شده اجماالً یا تفصـیالً، پـس آن هـم در    
پس به هر حال؛ ذکر میراث بهتر است از ذکـر فـرائض   . خواهد بود» میراث«ی مساوي معن
  . خواهد بود» ذکر خاص با عام«و ذکر هر دو با هم، اوضح خواهد بود و از باب . تنها

استعمال می شود که نـام همـان حقـی اسـت     » موروث«گاهی به معنی » میراث«و لفظ 
و . »مستحق شـدن آن حـق  «معنی مصدر است یعنی و گاهی به . که از میت به جا می ماند

و . »میـراث «مـی شـود مثـل    » یا«به ] قلب[است که گاهی » واو«اصل، اول این کلمه ] در[
و گاهی بـه حـال خـود مـی     . »تراث«چون ] الف[و گاهی به . »ارث«گاهی به همزه چون 

  .»ۀوراث«و » وارث«ماند چون 
و هر . معنی مجازي است »اء ورثَۀُ الْأَنْبِیاءالْعلَم«مراد در حدیث شریف  :و بدان که

در تعریف، شامل استحقاق فتوي، و مرافعه، و والیـت بـر ایتـام و سـفها و     » حق«چند لفظ 
و لکـن از   .»یت عامۀ فقهاء عـدول الو«و به آن استدالل می کنیم بر . غایب، هست

به شرائطی که در این کتاب مـذکور خواهـد   : تعریف خارج می شود به قید آخر که گفتیم
  .شد

  
  

  ]اسباب ارث، و موانع ارث: مقصد اول[
و بسـیاري تعبیـر کـرده انـد بـه      . در بیان شرایط و موانـع میـراث اسـت    مقصد اول؛

ا تفسـیر کـرده انـد بـه     و موجبات ر. »موانع«و » اتبموج«و بعضی به . »موانع«و » اسباب«
مـراد از آن معنـی   . »سـبب «اسـت و  » نسـب «اسباب، و بعد از آن گفته اند کـه موجبـات   

و چون تحقیق . خاصی است که غیر سبب اصطالحی است که موجبات عبارت از آن است
در این جا صعوبتی دارد، و در این مختصر گنجـایش  » مانع«و » شرط«و » سبب اصطالحی«
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تعبیر می کنیم از ایـن مقـام بـه ایـن     ی آید بر آن در این مقام، ندارد، ما ذکر آن چه وارد م
و ایـن  . در بردن میراث وجود یکی از چند چیز در کار است، و عدم چند چیـز دیگـر  : که

  : در ضمن چند مبحث می شود
و آن چند چیز است که وجود یکی از آن  ]:اسباب ارث[مبحث اول در بیان 

و مـراد از  . یعنی میان آن زنده و مرده عالقۀ نسبی باشد است اول نسب: ها در کار است
که والدت یکـی  نسب این است که میان آن ها عالقه و اتصالی باشد از راه والدت؛ به این 

ت آن هـا منتهـی شـود بـه     دالویـا  . د به دیگري مثل والدین با فرزندوشاز آن ها منتهی می 
ت هر دو به والدین، یا دو بنی عم که والدت آن ثالثی مثل دو برادر که منتهی می شود والد

  ..و هکذا. ها متصل می شود به اجداد و جدات
و عادت آن ها رابه یکدیگر نسبت آن که در عرف  یکی: و شرط است در آن دو چیز

دو نفر از بنی خالد باشند و یکی فوت شـود و هـیچکس    پس هرگاه. دهند و خویش گویند
تـوانیم   مـی ]نــ [نسبت به هم دارنـد،   خویشی باشد و ندانند که آن ها چه نباشد که مدعی

مجموع بنـی   بل که. والدت آن ها منتهی به خالد می شود1چون گفت که آن ها بنی عم اند
در عرف و عادت بعضی را خـویش مـی گوینـد و    ] لکن[آدم منتهی می شود به آدم و حوا، 

  .نسبتی اعتبار ندارد چنین بعضی را بیگانه، پس
پس آن چه از زناي محض، تولد شود، اعتبار . این انتساب به زوجۀ شرعی باشد 2و دوم

] آن هـا [و این که مجوس را در شریعت ما حکم به وراثت می شود با وجودي کـه  . ندارد
نکاح «برادر و خواهر را نکاح می کنند، به سبب آن است که در شریعت ما وارد شده که 

و این از قبیـل ولـد   . هر چند درملّت ما ملحق نشوند» تی سبب الحاق و انتساب استهر ملّ

                                                   
 .و چون: نسخه در 1
 .یکی: عطف است به کلمۀ 2
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. شریعت آن جماعت هم منشأ شبهه است از براي آن ها] در[چون . شبهه است در ملّت ما
  .چنان که در میراث مجوس خواهد آمد

یـم  در نسب سه مرتبه است که با وجود احدي از مرتبۀ اُولـی، مرتبـۀ دو   :و بدان که
هر چند پائین بیایـد؛ پـس پـدر و    . پدر و مادر است با فرزند مرتبۀ اول. میراث نمی برند

 پـدر و مـادرِ  [پـدرو مـادرِ    امـا . در مرتبۀ اُولی محسوب می شوند] فرزند[مادر با فرزند [
  .، در این مرتبه محسوب نیست1فرزند

لقا خواه پدر و مادري مط(یعنی برادران و خواهران . اخوه و اجداد اند و مرتبه دویم؛
هر چند پائین آیند،  2و اوالد ایشان. با اجداد و جدات) باشند، یا پدر ي تنها، یا مادري تنها

  .ذکوراً و اناثاً
هر چند بـاال  ). پدر مادري، یا پدري تنها، یا مادري تنها(و مرتبۀ سیم؛ اعمام و اخوال [ 

و اوالدشان هر چند پائین آیند، ذکوراً و . دروند؛ مثل اعمام پدر و اعمام مادر و اعمام اجدا
  ].اناثاً

و اما بیان این که اهل هر یک از این مراتب، مساوي اند در میراث، یا تفاوت دارند، و 
این که نزدیکترِ آن ها منع دور تر می کند یا نه، و بیان تفصیل این ها؛ پس آن بعد از ایـن،  

  .در جاي خود خواهد آمد، ان شاء اهللا تعالی
که منشأ ثبوت زوجیت می شود از طرفین، به شرطی که  دویم عالقۀ زوجیت است

و اقوي این است که در میـان آن  . پس در آن خالف عظیم هست: اما متعه. عقد دائمی باشد
و احـوط ایـن   . ها میراثی نیست مطلقا، خصوصاً هرگاه شرط کرده باشند عـدم تـوارث را  

  .هرگاه شرط کرده باشند توارث را است که مالحظۀ میراث بشود، خصوصاً

                                                   
 .یعنی جد و جدة میت 1
 .یعنی اوالد برادر و خواهر 2
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یعنی کسی بنده را آزاد کرده باشد، و آن بنـده وارثـی    سیم عالقۀ والء اعتاق است؛
  .نداشته باشد

  .است» ضمان جریره«چهارم عالقۀ 
یعنی هرگاه هیچ وارثی نباشد حتی ضامن جریـره، میـراث    پنجم والء امامت است؛

  . یل خواهد آمد، ان شاء اهللا تعالیو بیان این ها به تفص. مال امام است
و . جمع می شود با همـۀ اقسـام وارث هـا   ] ارث است که[و زوجیت از جملۀ اسباب 

و این سه . و ضمان جریره مقدم است بر والء امامت. والء عتق مقدم است بر ضمان جریره
  .قسم هیچکدام با نسب جمع نمی شوند

ري است که انتفـاء آن هـا شـرط    و آن امو ]:موانع ارث[مبحث دویم در بیان 
و مـادر  . بیست چیز ذکر کرده اسـت  دروسو آن بسیار است و شهید در . است در میراث

این جا چند چیز که اَهم است، ذکر می کنیم، و در آخر اشارة اجمالی به آن هـا خـواهیم   
  .کرد

 وارث هرگـاه  :اول: و در این چند مسـئله اسـت  . و آن مانع ارث است. کفر است اول؛
و ایـن  . مسلم؛ پس آن میـراث از کـافر مـی بـرد     اما و. کافر باشد، میراث از مسلم نمی برد

چنان که جمعی تصریح به . مسئله اجماعی اصحاب است، بل که اجماعی کل مسلمین است
مسلمی بمیرد و وارث کـافر   پس هرگاه. 1و احادیث بسیار داللت بر آن دارند. آن کرده اند

و خـواه کـافر اصـلی    . د به آن وارث نمی دهند، خواه کافر اصلی باشد، یـا مرتـد  داشته باش
  .یا از کفار مسلمین باشند؛ مثل خوارج و نواصب و غُالت. حربی باشد یا اهل ذمه باشد

کافري بمیرد و وارث مسلمی داشته باشد، میراث را مسلم می بـرد، خـواه آن    و هرگاه

                                                   
 .6تا  2و باب هاي . حدیث 24ث، باب ا، با وسائل، کتاب المیرا 1
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و احـادیثی کـه وارد شـده کـه اهـل دو ملّـت از       . ایـن هـا  کافر اصلی باشد یا مرتد یا غیر 
یا بر این که توارث از دو طـرف نیسـت،   . 1یکدیگر میراث نمی برند، محمول است بر تقیه

و فرقـی نیسـت در میـراث نبـردن     . 2بل که مسلم از کافر می برد و کافر از مسلم نمی برد
باشد یا منحصر باشد وارث او در کافر از مسلم، در این که این مسلم وارث کافر هم داشته 

پس هرگاه وارث مسلمی داشته باشد، میراث را به او می دهند هر چنـد بسـیار دور   . مسلم
 پسر حتی این که هرگاه مسلم چند. و به کافر نمی دهند هر چند بسیار نزدیک باشد. باشد

ل کـه هرگـاه   ب. کافر داشته باشد، و یک عموزادة مسلم بسیار دوري، به عموزاده می دهند
باشد و هیچ وارث نسبی و سـببی مسـلم نداشـته    » ضامن جریره«وارث مسلم او منحصر در 

بـل کـه   . و ظاهراً در این هم خالفی نیسـت . 3باشد، باز او را مقدم می دارند بر فرزند کافر
  . 4جمعی تصریح کرده اند، و احادیث هم داللت بر آن دارداجماعی است چنان که 

و ظـاهراً  . اسـت ) ع(ث مسلمی نداشته باشد، پس میراث او مـال امـام  هیچ وار و هرگاه
  . 5خالفی در این هم نیست، و احادیث داللت بر آن دارند

، میراث او )حتی ضامن جریره(بمیرد و وارث مسلمی هم داشته باشد  و اما کافر هرگاه
مسلمی نداشته و اما هرگاه هیچ وارث . را به وارث کافر نمی دهند هر چند فرزند او باشد

و ظاهراً در ایـن هـم   . باشد؛ پس میراث او را به وارث کافر او هر چند دور باشد می دهند
خالفی نیست و بعضی اخبار هم داللت بر این دارد، و میراث بردن مجوس هم دلیـل اسـت   

وارث کافري هم نداشـته باشـد حتـی ضـامن جریـره، بـاز        و هرگاه. چنان که خواهد آمد

                                                   
 .3و  2ح  5و ب  20ح  1همان، ب  1
 .از باب ا، آمده است 17و  15، 14، 6همین تفسیر در خود حدیث هاي شماره  2
 .فرزند آن کافر: نسخه در 3
 .ظاهراً مرادش داللت اطالق احادیث است 4
 .6ح 3و نیز، ب  -.1، ح 1وسائل، همان، ب  5
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  .امام استمیراث او مال 
اقرار به شهادتین و معاد داشته باشـد، و  ] که[مراد از مسلم آن کسی است  :و بدان که

پس مخالفین از اهل سنّت، و همچنین امثال واقفیه و . منکر چیزي از ضروریات دین نباشد
و کافر از آن ها میـراث نمـی   . فطحیه و غیر این ها از انواع شیعه، همه در حکم مسلم اند

پس مسلمین همه از یکـدیگر میـراث مـی    . می برند) هر دو(و آن ها از کافر و مسلم برد، 
و کفار هم از یکدیگر میراث می برند هر . مذهب مختلف باشند] جهت[برند هر چند از 

چند مختلف باشند مثل یهود و نصاري و بت پرست و غیر این هـا کـه هـر فرقـه از فرقـۀ      
  .دیگر میراث می برند

مثل خوارج و نواصب و (از علماي ما قائل شده است که کفّارِ ملّت ما  حابوالصالحتی 
. میـراث او را بـه کفـار نمـی دهنـد     ] اگر بمیرنـد [از سایر کفار میراث می برند و ) غُالت

و  1]»تجسیم«[به و همچنین قائلین . بمیرند] اگر[سایر از آن ها ] نیز[و . چنان که می آید
نقل شده قول به  مفیدو همچنین از . ، و منکر امامت، میراث نمی برند از مسلمین»تشبیه«

مومن میراث می برد از اهل بدعت ها از مسلمین، و آن ها میـراث از مـؤمن نمـی    : این که
  . و این قول ها ضعیف اند. برند

عاقـل، اختیـار آن    به استقالل است؛ مثل این که بالغِ] یا[که اسالم و کفر  :و بدان نیز
و یا بالتبعیه است در صغیر؛ و آن به سبب مسلمان بودن یکی . حکم آن واضح استو . کند

از والدین اوست در حین انعقاد نطفۀ او، یا به سبب مسلمان شدن یکی از آن ها است قبـل  
که در این صورت ها حکم می شود به اسالم طفل در آن حال بـی اشـکال، و   . از بلوغ طفل

» ضرورت دین«بل که بعضی دعوي . ي اجماع بر آن شده، و ظاهراً خالفی در آن نیستدعو
  .کرده اند

                                                   
 .است» تجنبیر«یا » تجبیر«لفظ در نسخه، خوانا نیست و شبیه این  1
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و احکـام  . کـافر باشـند  ) هـر دو (و همچنین است کالم در تبعیت کفر هرگاه والـدین  
مترتـب مـی   [میراث بر آن اسالم و کفر مترتب می شود چنان که در اسالم و کفر مسـتقل  

  ].شود
طفلی که یکی از ابوین او مسلم بوده باشد، بالغ شد، او را اجبار می و بعد از آن که آن 

و خالفـی ظـاهر در   . و اگر قبول نکند، در حکـم مرتـد اسـت   . ، به زدن1کنند بر اسالم او
که شـیخ در بـاب حـد مرتـد نقـل      (و مرسلۀ ابان بن عثمان . وجوب اجبار بر اسالم نیست

کـه خـالی از اشـعار     3م قبـل از آن نقـل کـرده   و حدیثی دیگر ه 2داللت بر آن دارد) کرده
عالوه بر عـدم ظهـور   (از اسالم اباء کند؛ پس داللت دارد بر آن  و اما قتل او هرگاه. نیست

ابن بابویـه در  حدیث مرسلی که ) بر آن کرده اند] اجماع[خالف، بل که بعضی نقل دعوي 
خـر بـاب ارتـداد، بـه ایـن      روایت کرده از حضرت امیرالمومنین علیـه السـالم، در آ   فقیه

مسلمان شود پدر می کَشَد فرزند را به اسـالم؛ پـس هـر کـدام بـزرگ       هرگاه: مضمون که
و اگـر  . شوند از اوالد او، می خوانند او را بـه اسـالم، و اگـر ابـاء کـرد، مـی کُشـند او را       

  . 4یستمسلمان شود فرزند، نمی کَشَد پدر و مادر را به اسالم، و در میان ایشان میراثی ن
و . و گویا مراد از آخر این حدیث این است که پدر و مادر میراث نمی برنـد از فرزنـد  

بـا  (و ایـن حـدیث   . ظاهر این روایت این است که سایر احکام مرتد هم بر او جاري شـود 
  .گویا در اثبات مطلب، کافی باشد) عدم ظهور خالف

                                                   
امـا دربـارة کـودك    . هر مسلمان که از دین خارج شد، او را مرتد می شناسند: صورت مشروح این مسئله چنین است 1

تنبیه تعزیري  اگر او بعد از بلوغ از دین خارج شد فوراً به مرتد بودنش حکم نمی کنند؛: مورد بحث یک ارفاق قائل می شوند
 .می کنند تا شاید در اسالم بماند و اگر باز به ارتداد خود اصرار کرد حکم به مرتد بودنش می کنند

 .2ح  2وسائل، ابواب حد المرتد، ب  2
 .1همان، ح  3
 .7ح  3همان، ب  4
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و دارالکفر اسـت؛ چنـان کـه     و تبعیت در کفر و اسالم، گاه هست که تابع داراالسالم
و بیان آن (و گاه است که به سبب اسیر کردن است . در صغیري که او را بی صاحب بیابند

و همین که حکم به اسالم به تبعیت ). و غیر آن شده» جهاد«و کتاب » لقیط«ها در کتاب 
  .، جاري می شود بر او احکام مسلم از توارث]شد[

وارث مسلم داشته  1]گاه[هر) مسلم باشد و خواه کافر خواه(کسی بمیرد  هرگاه :دویم
، ]د[باشد و وارث کافري هم داشته باشد و هنوز مسـلم هـا میـراث را قسـمت نکـرده انــ      

کـه بـا آن هـا مسـاوي اسـت،      ] اي[این کـافر هـم در مرتبـه   . وارث کافر هم مسلمان شود
مثـل  . داده مـی گیـرد   شریک آن ها می شود در میراث، و آن چه خداوند تعالی بر او قرار

آن بـوده، در ایـن    رپسـ ] نیـز [این که این وارث هاي مسلم، پسران میت بودند، و این کافر 
و اگر این وارث کافر، مـادر آن میـت اسـت و    . 2صورت او هم مثل یکی از آن ها می برد

در مرتبه از آن ها بیشتر  و هرگاه. خود را می برد» شش یک«مسلمان شود قبل از قسمت، 
شد؛ مثل این که وارث هاي مسلمان برادر آن میت بودند، و این کافر پسر او بود، در ایـن  با

و ظـاهراً  . و برادرهاي میت محروم می شوند. می شودصورت پسر همۀ میراث را صاحب 
  .3در این مسئله هم خالفی نیست، و احادیث داللت بر آن دارد

یـا بالمالـک اسـت و مـال خـدا      ؟ است و آیا میراث قبل از قسمت در حکم مال میت
ورثه به عنوان تزلـزل، و از آن هـا منتقـل مـی      ياست؟ یا منتقل می شود به آن مسلمان ها

اسـت بـه عنـوان    ) همـه (؟ یا ملک مسلمان ها و کافرها -شود به وارث کافر بعد از اسالم
  ؟-اسالم آن کافر کاشف می شود از این که از میت به او منتقل شده 4]و[تزلزل، 

                                                   
 .هر چند: نسخه در 1
 .می بود: نسخه در 2
 .3الرث، احادیث باب وسائل، کتاب الفرائض و المیراث، ابواب موانع ا 3
 .از: نسخه در 4
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ثمره و فایدة این نزاع، در منافع آن مال، ظاهر می شود؛ که بعد از موت میت و قبـل  و 
. از اسالم کافر، به عمل آید؛ مثل شیر حیوان، و اجرت خانه، و اجرت حیوان، و امثـال آن 

  .پس منفعت تابع عین خواهد بود
و حسنۀ عبداهللا بن مسکان، بل که صحیحۀ او، . و اظهر احتماالت، احتمال آخري است

منْ أَسلَم علَى میرَاث قَبـلَ أَنْ یقْسـم فَلَـه    «: و این لفظ حدیث است. اشاره به آن دارد
یرَاثَ لَهفَلَا م مقُس قَد و لَمإِنْ أَس و یرَاثُهشـود بـر میراثـی    یعنی کسی که مسلمان . 1»م

پیش از آن که قسمت شود، پس از براي اوست میراث آن چه خـدا بـراي او قـرار داده در    
بـیش  . و آن چه خدا قرار داده است این است که به سبب موت، میراث مـال او شـود  . اصل

پس میراث بر حال اول خواهـد  . 2از این نیست که کفر مانع آن بود، و آن الحال بر خاست
  .بود

و . احتمال اول را ذکر نکرده، بل کـه دو احتمـال اول را یکـی کـرده     کفایهب و صاح
و آن ممنـوع اسـت چنـان    . »میت مالک چیزي نمی تواند شد«گویا نظر او به این است که 

  .و منافع مال تابع عین است. که می بینی در کفن و ما یحتاج غسل، و غیر آن
و ایـن بـر   . میراثـی از بـراي او نیسـت   اسالم بیاورد آن کافر بعـد از قسـمت،    و هرگاه

  .و فتواي علماي اَخیار است 3مقتضاي اخبار
                                                   

ه  : سند این حدیث به این صورت است: توضیح -.2، ح 3همان، ب  1 عنْ علی عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ عبد اللـَّ
  .بنِ مسکَان

نظـر میـرزاي   ) پیشین به شرح رفتهمان طور که در برخی از پی نویس هاي مجلدات (از آغاز جامع الشّتات تا این جا 
در اوایل، او را به شدت تضعیف . به تدریج عوض شده و می شود -پدر علی بن ابراهیم -»ابراهیم بن هاشم«نسبت به ) ره(قمی

و در ادامـۀ  . »بل که صحیحه ابن مسـکان «اینک در این جا می فرماید . می کرد، و بنده در پی نویس ها از او دفاع می کردم
 .می نامد، در حالی که ابراهیم بن هاشم در سند آن هست» صحیحه«مباحث به طور قاطع آن را همین 
 .بر خواست: نسخه در 2
 .3همان احادیث باب  3
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یکـی  : در آن سـه احتمـال اسـت   : بعض ترکـه قسـمت شـده باشـد دون بعـض      و هرگاه
و سیم مشـارکت در آن چـه قسـمت    . و دویم حرمان از همه. مشارکت در همۀ مال است

 و ظاهر این اسـت کـه هرگـاه   . ستو این اظهر احتماالت ا. نشده، دون آن چه قسمت شده
مثل دانۀ جوهر ثمین که در قسـمت  (عدم قسمت در بعض، به سبب عدم قبول قسمت بوده 

شوند به قسمت، آن کـافر بعـد از اسـالم بـه     ]نـ[می آید و طرفین هم راضی  آن، ضرر الزم
  .1قدر الحصه در آن هم شریک می شود

و وارث کافر داشته باشـد، و یـک   ) کافرخواه مسلم و خواه (کسی بمیرد  هرگاه :سیم
وارث کـافر   ، و هرگـاه 2در میان نیست» قسمت«باشد؛ دیگر پاي ] داشته[نفر وارث مسلم 

آن یـک نفـر وارث مسـلم، غیـر امـام       4هرگاه 3مسلمان شود، در این جا اسالم نفعی ندارد

                                                   
با این که یک اصولی زبر دست است، در مواردي در : اشاره شد) ره(پیشتر نیز به یک خصلت مثبت و شگفت مصنف 1

را که » قسمت«زیرا ظاهر لفظ . این فتوایش نیز از آن قبیل است. تواضع و تسلیم می شودحد شگفت انگیز در برابر ظواهر، م
: در حالی که حتی یک فقیه اخباري هم می تواند بگوید. در حدیث آمده، بر قاعدة مسلّم، ترجیح می دهد آن هم با فتواي قاطع

و درواقع . یت شان، و اثري است از آثار تملک شاناست بر اساس مالک» قراري«تراضی ورثه بر عدم تقسیم گوهر ثمین، خود 
قرار و تراضی بر مشاع ماندن گوهر، غیر از عدم قسـمت  . مصداق تصرف مالکانه است شبیه فروش آن گوهر به شخص ثالث

امـا پـس   . عدم قسمت وقتی صادق است که حساب سهام و این که چه قدر از آن مال کدام وارث است، محاسبه نشود. است
ورثه فالنی همۀ اموال را : و عرفاً می گویند. سبه و تعیین سهم هر کدام، و قرار بر اشاعه، عدم قسمت بر آن صادق نیستازمحا

  .یعنی، تکلیف مالکیت ها مشخص شده است» قسمت کردند«قسمت کردند؛ 
ن شدن سهام، به طور مشاع و این مسئله می تواند دربارة قطعه باغی که در برنامه قسمت، مقرر می کنند که فعالً با معی

  .زیرا تکلیف مالکیت آن نیز روشن شده است: از نظر عرف این باغ نیز در کنار دیگر اموال، قسمت شده است. بماند
  .است و این بس شگفت است) ره(نیز بر علیه فتواي مصنف» ظهور«بنابر این، حتی 
علـی  «لیکن با قید . است، همین فتواي میرزا را داده است معروف» کمال اعتدال در اصول«نیز که به ) ره(البته شهید ثانی

 .ط دارالهدي 252ص  2مسالک، ج . »مجمع علیه«نه به طور قاطع و نه به عنوان . »االقوي
 .زیرا به محض موت میت، ملکیت مال به آن وارث واحد منتقل می شود 2
 .خواه ترکه باقی باشد، و خواه تلف شده باشد 3
  . اهو هرگ: در نسخه 4
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  .دبل که بعضی دعوي اجماع کرده ان. هم ظاهراً خالفی نیست 1در این و. باشد
در ] لـیکن [در صورت اتحاد وارث مسلم با بقاي عـین ترکـه،   ] قول مخالف نقل شده[

  . 2نادر است] این قول: [گفته است مسالک
پـس در آن  : 3آن یک نفر وارث مسلم، امام باشد و میت هـم مسـلم باشـد    و اما هرگاه

و ظاهر . و اقوي این است که همین کافر که مسلمان شد، میراث را می گیرد. خالف است
، و صـحیحۀ ابـن   4و صـحیحۀ ابـو بصـیر   . به این قائل انـد ) همه(این است که مشهور علما 

هر چند در داللت روایت ابن مسکان می توان خدشه کـرد  . 5مسکان هم داللت بر آن دارد
 6و داللت دارد بر آن صحیحۀ ابـی والّد حنّـاط  .. و لکن داللت صحیحۀ ابی بصیر تمام است

  . »ءالف اولیاتقضا در اخ«در باب ] و[نقل کرده » قصاصکتاب «که شیخ در 
و قول دیگر این است که امام مثل وارث واحد غیر اوسـت، و مخـتص او مـی شـود، و     

بیت المال، اسالم ] به[و قول دیگر تفصیل است که اگر بعد از نقل . اسالم کافر نفعی ندارد
  .و می بردو اگر قبل از آن است، میراث را ا. آورد، محروم است

و . خالف کرده اند در جائی که آن وارث واحـد، یکـی از زوجـین باشـد     :و همچنین
وارثـی   حق این است که این مسئله را باید بنا گذاشت بر اصل حکم در زوجین؛ که هرگاه

و ). نصفی از باب فرض خود، و نصفی از باب رد(به غیر امام نباشد آیا زوج تمام را می برد 
؟ یا این کـه زوجـه   -خود را می برد که ربع باشد، و باقی مال امام است زوجه همان فرض

                                                   
 .که در این: در نسخه 1
 .مسالک، همان 2
 .و مسلم هم میت باشد: عبارت نسخه 3
 .1ح  3وسائل، ابواب موانع االرث ب  4
 .2همان، ح  5
 .3ح  6همان، ب  6
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؟ یا این که هر دو به غیر فرض -هم مثل زوج تمام را می برد به فرض و رد و امام نمی برد
  ؟ -خود، چیزي نمی برند، و باقی مال امام است

زوجـین وارث   و بنابر آن، پس در ما نحن فیه که با احد. و اقوي و اشهر قول اول است
آن کافر مسلمان شود، چیزي نمی برد در صورتی کـه   کافري باشد، بنابر قول مختار هرگاه

است، مثل سـایر وراث  » وارث واحد«چون زوج در حکم . زوجه مرده و زوج وارث است
کافر قبل از قسـمت   و اما اگر زوج مرده و زوجه وارث است، پس هرگاه. که واحد باشند
  .سلمان شود شریک می شود با زوجهزوجه با امام، م
آن کـافر بعـد اسـالم، بـا زوج هـم      : انـد کـه   هو ابن برّاج، اختیار کرد نهایهو شیخ در 

و این قول ضعیف . با وجودي که در اصل مسئله با مشهور علما متوافق اند. شریک می شود
  .خالی از وجه است. و وجهی که براي آن گفته اند. است

که الحال در نظرم نیست که کسی متعـرّض آن  (ا اشکالی هست در این ج :و بدان که
هرگاه آن وارث کافر، فرزند زوج یا زوجـه باشـد، و چـون    : و آن این است که) شده باشد

به سبب کفر از نصیب اَعلی حاجب نمی شد، پس حصۀ زوج با وجود فرزند کافرِ زوجـه،  
ـ    و الحـال کـه آن   . ود بـالفرض نصف بود بالفرض، و حصۀ زوج با فرزند کـافر زوج، ربـع ب

زوجه همـان چـه نصـیب او بـود قبـل از اسـالمِ       فرزند اسالم آورد، بنابر شریک شدن آیا 
؟ یا این که این فرزند الحال حاجب می شود -فرزند، همان را می برد و باقی از فرزند است

پسـرِ   اهاز نصیب اَعلی، و نصیب اسفل را به او می دهند، و باقی مال فرزند است، پس هرگـ 
  ؟-کافرِ زوج، مسلمان شود، زوجه ثُمن خواهد برد و باقی مال پسر زوج است

چون در وقت موت حکم . و ظاهر این است که همان نصیب قبل از اسالم، معتبر باشد
و این منافات ندارد با کاشف بـودن اسـالم از مالکیـت آن کـافر در حـین      . شده بود بر آن
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جهت آن که اسالم، کاشف از این مـی شـود کـه آن چـه     به ) چنان که پیش گفتیم. (موت
و آن چه نصـیب او مـی   . 1نصیب او خواهد شد بعد اسالم، مال او بوده است در حال موت

و مفـروض  . ي حصۀ وارث مسلم باشد در آن حـال ]ا[شود بعد اسالم، همان است که ماسو
مـال فرزنـد مـی     پس زایـد بـر ربـع   . این است که حصۀ زوجۀ مسلمه در آن حال، ربع بود

منکشف می شود در حین مـوت مـال او   ] که[بیش از این نیست که این زاید بر ربع . 2شود

                                                   
 .است و دلیل عین مدعی است» مصادره بمطلوب«مخفی نماند این سخن  1
  : چند امر، قابل مالحظه است) ره(در این جا بر علیه فرمایش مصنف 2

  .همان طور که گفته شد، کالمش مصادره بمطلوب است و دلیلش عین مدعی است :اول
زیرا او قائل است که مال به محض موت میت به ورثه منتقل نمی شود . با مبناي اساسی خود مصنف، سازگار نیست :دوم

پیش از اسالم فرزند، سهم زوجه به «در این جا نیز نمی گوید . و در حکم مال میت است تا تکلیف دین و وصیت، روشن شود
  .زاید از ملکیت زوجه خارج نمی شودتا نتیجه بگیرد که آن » او منتقل شده و ملک او شده

. اگر دیگران که معتقد هستند مال به محض موت میت به ملکیت ورثه منتقل می شود، چنین فتوائی بدهند، جائی دارد
این که . اما مصنف که بنابر اقتضا و تناسب مبناي خود، نمی تواند، یا نمی خواهد سخن از انتقال بیاورد، نباید چنین فتوائی بدهد

بل که مطـابق  . ، مطابق مبناي خودش دلیلی ندارد»مفروض این است که حصۀ زوجۀ مسلمه در آن حال ربع بود«: می فرماید
و با اسالم آوردن فرزند کاشف به عمل می آید که ورثه دو نفـر  . معلوم خواهد شد» تعین ورثه«مبناي او حصۀ زن در حین 

  .مان می شده، خیالی بیش نبوده استگ) ربع(و آن چه دربارة سهم زن . بوده است
: در صحیحه ابن مسکان فرموده است. اخبار است) بل مخالف نص(مخالف ظهور ) اعلی اهللا مقامه(فرمایش میرزا  :سوم

»یرَاثُهم فَلَه مقْسلَ أَنْ یقَب یرَاثلَى مع لَمنْ أَسرث است همۀ مال را ؛ اگر تنها وا»فله حق ارثه«: یعنی» میراثه«این لفظ  .»م
و هر چه در داللت این صـحیحه  . »فله سهمه«و در این صورت می شود . می برد و اگر دیگرانی هستند، سهم خود را می برد

  .تنزل کنیم، دستکم اطالق آن داللت دارد بر این که سهم خود را بی کم و کاست خواهد برد
: ، آمده است)صنف، ابان بن عثمان را از اصحاب اجماع می داندنظر به این که م(و همین طور در صحیحۀ محمد بن مسلم 

  . و در چند حدیث دیگر »فله المیراث«
» مقدمات الحکمـه «که مصنف می آورد، بر خالف ) یا هر چه می خواهید بنامید(این قید، یا توضیح، یا تفصیل  :چهارم

  .و نیاورده است. حدیث ها می فرموددر این ) ع(زیرا اگر چنین توضیحی الزم بود، باید خود امام. است
نیز همین فتوي را بدهد؛ در جائی که یکی از وراث رقّ و عبد » عتق«الزمۀ این فتواي مصنف این است که دربارة  :پنجم

 اگر فرضاً این عبد فرزند میت باشد حاجب از سهم  . است، اگر پیش از تقسیم ترکه، آزاد شود سهم االرث خود را می برد
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  . تابع آن باشد] آن نیز[بود، نماء 
گفت سوال کـردم  : روایت کرده است مالک بن اَعین از ابی جعفر علیه السالم :چهارم

پسر خـواهر مسـلمی    از آن حضرت از نصرانی که بمیرد و یک پسر برادر مسلمی، و یک
: مالک گفت که. و آن نصرانی اوالد چند دارد و زنی دارد که همه نصرانی اند. داشته باشد

که دو ثلث مال را به پسر برادر می دهنـد   1من همچه می دانم: که) ع(پس فرمود ابو جعفر
اوالد صـغاري دارد،   پـس هرگـاه  . اوالد صغار نـدارد  و یک ثلث را به پسر خواهر، هرگاه

پس الزم است بر آن دو نفر که نفقه دهند صغار را از آن مالی که از پدر مانده، تا بـزرگ  
دو ثلث نفقۀ آن ها را صاحب دو ثلث بدهـد،  : چگونه نفقه بدهند؟ فرمود که: گفتم. شوند

. بزرگ شـوند، نفقـه را قطـع مـی کننـد از ایشـان       پس هرگاه. و ثلثی را صاحب یک ثلث
در همان حـال صـغیري مسـلمان شـوند، چـه طـور؟ امـام        آن اوالد اگر : گفته شد به امام[

آن چه از پدر ایشان مانده، می دهند به امام، تا بزرگ شوند؛ پس اگر باقی ماندند :] فرمود
بزرگ شدند و باقی نماندند بـر   و هرگاه. در اسالم، امام میراث ایشان را به آن ها می دهد

  .پسر برادر، و یک ثلث را به پسر خواهراسالم، امام رد می کند دو ثلث را به 
کـه ولـد تـابع ابـوین اسـت در کفـر و       (و این حدیث هر چند مخالف قواعد فقها است 

) و غیر ذلـک . و این که هرگاه کافر بعد قسمت ورثه، مسلمان شود میراث نمی برد. اسالم
کثیـر   خصوصاً متقدمین، چنان که جمعـی  -عمل اکثر علما بر آن] لکن. [چنان که گذشت

بـا وجـود آن کـه جمعـی از     . معاضـد آن مـی شـود    -از اصحاب نسبت به ایشـان داده انـد  

                                                                                                                    
در دو صحیحۀ ) ع(و این قیاس نیست، زیرا خود امام! ؟-و باید ربع را به زوجه بدهند نه ثُمن را! ي زوجه نمی شود؟اَعال 

  ).4و  3ح  3وسائل، ابواب موانع االرث، ب . (محمد بن مسلم، تصریح کرده است که حکم هر دو یکی است
 .برسد» عتق«به مبحث ) ره(پس منتظر می مانیم تا مصنف

یعنـی  » ...اَري اَن یعطی«فرموده است ) ع(خوب ترجمه نکرده است؛ امام) ره(میرزا -.این چنین: یعنی): همچه(هم چه  1
 .در ادبیات ائمه نیست» من این چنین می دانم«و تعبیر . »...رأي من این است که داده شود«
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و مقدمات . 1گفته مسالکچنان که در . حدیث به صحت کرده اند] این[محققین، وصف 
  .پس دور نیست عمل به آن. 2دیگر هم دارد

و . ده اندو بعضی آن را حمل بر استحباب کر. 3و جمعی از متأخرین در آن توقف دارند
  .راه احتیاط، واضح است

روایت، تعدي از مورد روایت به سـایر قرابـت مسـلم او، کـه بـا      ] این[و بنابر عمل به 
  .بسیار مشکل است) چنان که بعضی اختیار کرده اند(اوالد جمع شوند، 
اگر مرتد فطري است . یعنی کسی که کافر شود بعد از آن که مسلمان بود :پنجم مرتد

پس بـه مجـرد کفـر، قتـل او     ) حین انعقاد نطفۀ او یکی از والدین او مسلمان بوده یعنی در(
. و اگر توبه کند هم قتل از او ساقط نمی شود. الزم می شود، و انتظار توبۀ او را نمی کشند

و اموال او را قسمت مـی  . و زن او بر او حرام می شود و بدون طالق نکاح او فسخ می شود
بعد از اداي دیون او، و انتظار موت ) می کنند 4که مال میت را قسمت چنان(ورثۀ او کنند 

هر چند قائل شویم بـه قبـول توبـۀ او در    . ة وفات می گیردو زوجۀ او عد. او را نمی کشند
و در نظر حقیر هم اقـوي اسـت،   . چنان که جمعی از محققین متأخرین قائل شده اند. باطن

این است که بدن او پاك می شـود، و عبـادت او   و اظهر . هر چند مشهور خالف آن است
و زن تازه هم می تواند به هـم رسـاند   . صحیح است، و مال تازه هم می تواند به هم رساند

  .هر چند به تجدید عقد باشد
و از ابن جنید نقل کرده اند که قائل شده که او را امر به توبه می کنند، و هرگاه قبول 

بل که بعضی دعوي اجماع بر خالف . قول ضعیف و نادر است و این. نکرد، او را می کُشند
                                                   

 .ط دارالهدي 252ص  2مسالک، ج  1
 .رعایت حال صغار کفار است: از آن جمله 2
 .و در صورت ترك این حدیث، نفقۀ صغار به عهده امام است 3
 .قیمت: نسخه در 4
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  .آن کرده اند
پس او . یعنی آن کسی که کافر بود و مسلم شد، و بعد از آن کافر شد 1:و اما مرتد ملّی

پس اگر توبه کـرد، از او قبـول مـی    . بل که امر می کنند به توبه. را در اول امر نمی کُشند
غیـر مدخولـه اسـت بـه محـض       هرگـاه  2و زن او. می کُشـند  و اگر نه، او را هم. د]نـ[کنـ

مدخوله است تـا از عـده بیـرون     و هرگاه. و نکاح باطل می شود. ارتداد از او جدا می شود
و اموال او هم از ملـک او بیـرون   . و عدة او، عدة طالق است. نرود نکاح او باطل نمی شود

  . نمی رود مگر بعد از قتل او یا موت او
و . سـه روز : دت زمانی که طلب توبه می کنند، خالف است؛ بعضـی گفتـه انـد   و در م

به قدري مهلت می دهند کـه ممکـن   : و بعضی گفته اند. 3حدیث ضعیفی داللت بر آن دارد
و احوط این است کـه سـه روز   . و این دور نیست. باشد بازگشت، و بعد از یأس می کُشند

و ایـن هـا حکـم مـرد مرتـد      . این معنی را بکنندو بعد از آن مالحظۀ  4به او مهلت بدهند
  .است

خـواه مرتـد فطـري باشـد و     (مرتد شود؛ پس او مثل مرتد ملّی اسـت   هرگاه و اما زن
نماز او را می زنند و تنگ می گیرنـد بـر او   و در اوقات . پس او را نمی کُشند). خواه ملّی

وراك نـاگوار بـه او مـی    و لباس نا هموار و خـ . در خوراك، و به کار سخت وا می دارند
  .دهند تا توبه کند یا بمیرد

» مرد بودن«به اعتبار شک در حصول سبب قتل که . پس او مثل زن است :و اما خنثی

                                                   
و مرتد ملّـی یعنـی    .»ارتد عن فطرة االسالم«مرتد فطري یعنی کسی که از فطرت اسالم برگشته است : وجه تسمیه 1

 .»ارتد عن ملۀ االسالم«کسی که از ملت اسالم برگشته است 
 .او را: نسخه در 2
 .5ح  3الحدود، ابواب حد المرتد، ب  وسائل، کتاب 3
 .سه وروز با مهلت بدهند: عبارت نسخه 4
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شهید ثانی احتمال الحاق به مرد داده نظر به عموم آن چه وارد شده  شرح لمعهو در . است
به دلیل بیرون رفـت، و خنثـی   و زن، » هر کس تغییر دهد دین خود را می کُشند او را«که 

حـدود  «بود که ]نـ[و گفته است که این سخن خوب بود اگر این . باقی ماند در تحت عموم
ایـن هـا بعـض    . و به هر حال؛ اظهر عدم الحاق است به مـرد . 1»را به شبهه ساقط می کنند

کـم  و آن چه مقصود بالذات اسـت، ح . احکام مرتد بود که مقصود بالذات در این جا نبود
  .میراث است

مرتد وارث مسلمان دارد، میراث او را به او می دهند هر چند دور باشـد   هرگاه :بدان
وارث مسلمانی ندارد هر چند ضامن جریره  و هرگاه. و وارث کافرِ اقرب از او داشته باشد

و این مستثنی است . ، میراث او مال امام است هر چند وارث کافرِ نزدیکی داشته باشدباشد
و ظـاهراً خالفـی در ایـن    . »کفار از یکدیگر میراث می برنـد «ز قاعدة پیش که گفتیم که ا

  . و عمده دلیل همان ظاهر اجماع ایشان است. مسئله در مرتد فطري نیست
و ظاهراً . و اما مرتد ملّی؛ پس اشهر و اظهر در این نیز این است که وارث او امام است

مخالف است؛ به سـبب ایـن کـه     فقیهکه ظاهراً در  خالفی در آن هم نیست االّ از صدوق
او  »مقنـع «و از کتـاب  . 2روایت ابراهیم بن عبدالحمید را که داللت دارد بر این، نقل کرده

بـه شـذوذ و    محقـق و ایـن حـدیث را   . 3نقل کرده فتوي به مضمون آن را مسالکهم در 
  .و بعضی آن را حمل بر تقیه کرده اند. 4نسبت دادهنُدرت 
حدیث، خالی از اعتبـار نیسـت خصوصـاً در    ] این[به هر حال؛ هر چند سند صحیح و 

                                                   
 .30ص  9شرح لمعه، کتاب الحدود، ج ) الحدود تُدرء بالشبهات( 1
 .1ح  6وسائل، ابواب موانع االرث، ب  2
 .ط دارالهدي 252، ص 2مسالک، ج  3
 .ط دارالتفسیر 6ص  4شرایع، ج  4
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هـر  ( 1لکن مقاومت با عمل اصحاب و قاعدة ایشان، که مرتد در حکـم مسـلم اسـت   . فقیه
با وجود این که معارض است بـه روایـت معتبـري    . ، نمی کند)چند کلیت آن مسلّم نیست

  . 2که ابان بن عثمان روایت کرده است
  
  

  : دویم از موانع ارث، قتل است
رد، بـه سـبب قتـل       یعنی کسی که بکُشد کسی را  که اگر نمی کشـت ارث از او مـی بـ

  : و در آن چند مطلب است. ممنوع می شود از ارث او
به دلیل . منع می کند قتل از میراث، هرگاه عمداً بکشد، ظلماً بدون حقی :مطلب اول

پس آن  ؛ )مثل قصاص و دفاع و حد(به حق کشته باشد  و اما هرگاه. اجماع و اخبار بسیار
و روایت حفص بن غیاث هم داللـت دارد  . و ظاهراً در آن هم خالفی نیست. مانع نمی شود

و مؤید این است این که حکمتی که باعث حرمان است این است . بر آن عالوه بر عمومات
پس حق تعالی از براي مقابله بـه   .که طالبان مال دنیا مورث خود را نکُشند به طمع میراث
و این حکمت در قتـل بـه حـق،    . نقیض مقصود آن ها، قرار داد که محروم باشند از میراث

  .نیست
و اما اگر قتل خطا باشد؛ پس در آن خالف است؛ جماعتی قائل شده اند که مـانع نمـی   

عمـد باشـد   قتـل  هرگـاه  به سبب اطالق چند خبر معتبر که داللت دارند بر ایـن کـه   . شود

                                                   
 .مسلم نداشته باشد، مالش به امام می رسدبنابر این وقتی که وارث  1
دارد و » ارسال«زیرا هم . در معتبر بودن این حدیث، جاي حرف است: توضیح -.6ح  6وسائل، ابواب موانع االرث، ب  2

و ) ره(بر خـالف مصـنف  . هم عالمه و فخرالمحققین خود اَبان بن عثمان را تضعیف کرده و به حدیث هاي او عمل نمی کنند
 .ی که او را از اصحاب اجماع می داننددیگران
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قتل عمد باشد میراث نمـی   و نظر به عموماتی که داللت دارند که هرگاه. 1میراث نمی برند
  . و به جهت انتفاء حکمت سابقه در این جا نیز. 2خطا باشد می برند و هرگاه. برند

نظر به عموماتی کـه داللـت دارد کـه    . و ابن عقیل قائل شده است که میراث نمی برند
و خصوص روایت فضیل بن یسار که تصریح شده است در آن بـه ایـن   . بردقاتل میراث نمی 

  .3که قاتل میراث نمی برد هر چند خطا باشد
، تفصـیل داده انـد   )چنان که جمعی از علما نسبت بـه ایشـان داده انـد   (و اکثر اصحاب 

 و این قـول، اظهـر اقـوال   . و سایر ترکه؛ پس مخصوص ساخته اند منع را به دیه» دیه«مابین 
و حـدیث صـریحی هـم    . چون خبر فضیل مقاومت با اخبار معتبرة سابقه نمـی کنـد  . است

کـه ضـعف آن   . 4روایت شده به طریـق عامـه  ) صلّی اهللا علیه و آله(هست که از رسول خدا
و . و سید مرتضی هم دعوي اجماع بر آن کرده و همچنین ابن ادریـس . منجبر است به عمل

و ایـن چهـار اجمـاع بـه منزلـۀ چهـار       . نیز حکایت شدهدعوي اجماع از شیخ و ابن زهره 
صریحِ معتضد به عمل اکثر، کـافی  ) ص(حدیث صحیح است و انضمام آن ها با حدیث نبويِ

  .است در این باب
مثل این که کسـی فرزنـد خـود را بزنـد از بـراي       :قتل شبه عمد باشد و اما هرگاه

ابـن جنیـد و   : در آن دو قـول اسـت   تأدیب به مقدار متعارف، و او از آن ضرب بمیرد؛ پس
و . ، بـه خطـا  تحریـر و سالّر و عالمه در . 5آن را ملحق به عمد کرده اند قواعدعالّمه در 

                                                   
 . رجوع کنید به پی نویس بعدي 1
رجوع کنید؛ وسائل، ابواب . »داللت اطالق و عموم«نه . است» داللت نصی«آن چه بنده می بینم؛ داللت این حدیث ها  2

 .و در آن میان گزینش کنید. 9و  8و  7موانع االرث، احادیث باب هاي 
 .4و  3ح  9همان، ب  3
 .221ص  6سنن بیهقی، ج  4
 .ط کوشانپور 181ص  4ج ) متن ایضاح(قواعد  5
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به جهت عموماتی که داللت دارد بر منع قاتـل، و حکمـت در منـع از    . اظهر قول اول است
حکمـت  چنـان کـه   . 1باشد» مطّرد«میراث هر چند در این جا نیست و لکن حکمت نباید 

و لکـن  . در غسل جمعه؛ یعنی باعث بر مشروع شدن آن، دفع بوي ناخوش اعراب بادیه بـود 
و به آن عموم عمل می کنند هر چند بـوي  . خطاب به عنوان عموم وارد شد به غسل جمعه

  . 2ناخوش نباشد
و خطا هم بر او صادق نیست . 3شامل است» مانع بودن قتل«و همچنین در این جا عمومِ 

  . 4آن راه تخصیص یابدکه از 
پدر پسر خود را از براي تأدیـب بزنـد    هرگاه: ابن عقیل گفته اند که و 5فضل بن شاذان

و بمیرد، میراث از او می برد، چون به حق واقع شـده، و بـه منزلـۀ    ) بدون اسراف و تعدي(
و . و امـام را قاتـل نمـی گوینـد و همچنـین او را      امام است به جهت حد،] به دستور[ قتل

  .بشکافد زخم و دمل او را به جهت معالجه و بمیرد همچنین هرگاه

                                                   
 .یعنی همیشه الزم نیست که حکمت مطّرد باشد؛ گاهی مطرد می شود و گاهی مطرد نمی شود 1
» عدم لزوم اطّراد حکم«تکیه کرده و آن را دلیل » حکمت غسل جمعه«در موارد بسیار از جامع الشتات به ) ره(مصنف 2

آن، همیشه می فرمود کـه حکمـت و علـت آن    » شأن تشریع«اما در باصطالح . و این کامالً صحیح و متین است. دانسته است
زیرا آنان کشاورز و باغدار بودند، بدن شان عرق می کرد و بوي شان موجب آزار مردم . است» بوي بد زیر بغل مردم انصار«

  .در نماز جمعه می شد
کینه ) مردم بومی مدینه(است که به انصار » طلقا«که این داستان ساختۀ اشراف مهاجر به ویژة  بنده هم توضیح می دادم

  .و خود را تاجران رفاهمند. می نامیدند. صاحبان شتران آبکش از چاه: »اصحاب النواضح«داشتند و آنان را 
اما به ایـن نیـز نیـازي    . نش، مبارك استاین تغییر بی. ، که مراد چادر نشینان است»اعراب بادیه«در این جا می فرماید 

و حکم را براي همگان صادر می کند حتی براي کسی . نیست؛ اسالم می خواهد همه با بهداشت و نظافت در نماز حاضر شوند
  مگر دیگران از آن جمله اشراف طلقاي مهاجر، در آن گرماي عربستان عرق نمی کردند؟. که بدنش خیلی تمیز است

 .در این جا عموم مانع بودن قاتل شامل است: عبارت نسخه 3
 .نیابد: نسخه در 4
 .بر فضل ابن شاذان: نسخه در 5
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مردي سوار باشد پر چاروایش، آن چاروا بمالد پدرش را، یـا   هرگاه: و باز گفته اند که
اسـت و از بـراي ورثـه    » عاقلـه «برادرش را؛ پس بمیرد، میراث از او نمی برد، و دیۀ آن با 

، یا مهار او را می کشد، پس بمالد پدر یا بـرادر را،  چاروائی را می راند و اما هرگاه. است
است، زیرا که او را قاتل نگویند، همچنان که » عاقله« بر و دیه. و او بمیرد، میراث می برد

علّـت ثبـوت    کـه  و گفته انـد . بکند، او را نیز قاتل نگویند] او[چاروا در حق خود  هرگاه
  . ن که مردم از حق خود تعدي نکننددیه بر عاقله، احتیاط در حفظ خون است، و ای

شند، آن ها میراث می برند و دیه بر عاقلۀ بکُ صبی و مجنون هرگاه: و باز گفته اند که
در ) ره(و شـهید . و صدوق و کلینی از فضل نقل کرده انـد و سـاکت شـده انـد    . ایشان است

خورده ام به ایـن  من بر ن: بعد نقل قول فضل و ابن ابی عقیل، گفته است که» ]ارشاد[شرح «
یعنی عالمه گردانیده است سـبب  ) ره(سخنان در کالم اصحاب به غیر ایشان و لکن مصنف

 1]بعیـد [و فرق میان سائق و راکب . و مجنون و صبی و سائق و قائد را مثل مباشر و راکب
  .تمام شد کالم شهید اول. چون ضمان سائق بیش از راکب است. است

نقل کـرده و اختیـار    2]عمد[را به » شبه عمد«مسئلۀ الحاق  و شهید ثانی بعد از این که
 غیرهمـا،  و المجنـون  و الصـبی  بین فرق ال و«: الحاق کرده در شرح لمعه، گفته است

 و المباشـر  بین ال و. أوجه األول لعل و نظر، العامد أو بالخاطئ إلحاقهما فی لکن
بعد نقـل الحـاق شـبه عمـد بـه       قواعدو عالمه در . 3»للعموم المذهب، ظاهر فی السبب

و . 4»النـائم  و المجنون و الصبی قتل کذا و مانع بالسبب القتل و«: عمد، گفته است

                                                   
 .یعنی وقتی که سائق هم ضامن است، نیازي نیست که؛ راکب الحق شود: توضیح -.بعد: نسخه در 1
 .عمل: نسخه در 2
  35: ص ،8 ج ؛)کالنتر - المحشى( الدمشقیۀ اللمعۀ شرح فی البهیۀ الروضۀ 3
 .ط کوشانپور 181: ص ،4 ج القواعد؛ مشکالت شرح فی الفوائد إیضاح 4
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شاید مراد شهید این باشد که تکلّم در این مسائل نکرده به غیـر فضـل و ابـن ابـی عقیـل و      
  .مصنف، هر چند مصنف مخالف آن ها باشد در فتوي

زیرا کـه آن را  . گفته، تمام نیست 1مسئلۀ اولدر آن چه فضل : و تحقیق این است که
و اظهر این اسـت کـه میـراث    . می گویند و از اقسام شبه عمد است، چنان که گفتیم» قتل«

و این که گفته است که از باب قتل به حق است که مانع میراث . نمی برد، چون قاتل است
و پـیش   .به جهت این که این سخن در قتل عمد است، نه مطلـق قتـل  .  نیست، ضعیف است

و در خصـوص شـبه   . قتل به حق، اجمـاعی اسـت  ] در[گفتیم که مسئلۀ عدم منع از میراث 
پس معلوم شد که این قسم قتـل داخـل عنـوان ایـن     . عمد خالف کرده اند چنان که دانستی

  .مسئله نیست
پس اوالً بر آن وارد است که فرق میان راکب و قائد و سائق، بـی   :و اما مسئلۀ دویم

و . چنان کـه شـهید گفتـه   . یش از راکب استببل که مدخلیت این ها در قتل، . وجه است
و مـراد از ایـن   . اسـت، نـه مباشـرت قتـل    » تسبیب«این که همۀ این سه قسم از باب : ثانیاً

و تسبیب مقابل مباشرت، قتل بر او . تسبیب، مقابل مباشرت است، نه تسبیب مقابل جنایت
مثال اول این که کسی محبوس کند در خانۀ . نایتصدق می کند، بخالف تسبیب مقابل ج

و مثال دوم کنـدن  . بی نان و آب، به مقدار زمانی که آن شخص با وجود آن زنده نمی ماند
چاهی است در جائی که از براي او جایز نباشد و مطلقا قصد هالك کسی بـه آن نداشـته   

  .در این جا، عدوان شرط استو در ضمان . باشد، و از باب اتفاق کسی در آن بیفتد و بمیرد
بخـالف  . متصور می شود) از عمد، و شبه عمد، و خطا(و در قسم اول، هر سه قسمِ قتل 

  .قسم دویم، که آن را قتل نمی گویند به هیچ یک از معانی
و از این جاست که خالف کرده اند در این که هرگاه کسی در خواب، کسی را بکُشد 

                                                   
 .ضرب پدر براي تأدیب 1
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چنـان کـه   (از باب اسباب بگیـریم  ] را[در مال او؟ پس اگر او آیا دیۀ او بر عاقله است؟ یا 
چنان که تصـریح کـرده اسـت    . دیه در مال اوست و بر عاقله چیزي نیست) بعضی گفته اند

و غیـر آن، کـه در اسـباب، دیـه بـر عاقلـه        تحریرو  قواعدابن ادریس به آن و عالمه در 
گر آن را از باب جنایات بگیـریم،  و ا. و ظاهر ابن ادریس دعوي اجماع است بر آن. نیست

  .چون قتل خطا. دیه بر عاقله الزم می شود
از بـاب اسـباب   ] را[سوار شدن اسب، یا راندن، یا کشیدن،  پس در ما نحن فیه؛ هرگاه

مقابل جنایت بگیریم و عدوان و تفریطی در آن حاصل باشد، دیۀ آن در مال خـود اوسـت،   
از بـاب تسـبیب    و هرگـاه . ، ضمانی به هیچوجه نیستعدوانی نباشد و هرگاه. نه بر عاقله

مقابل مباشرت بگیریم، باید مالحظه کرد که از کدامیک از اسباب قتل است، و حکم آن 
فرق مابین مباشرت و سبب نیست «پس مراد شهید ثانی که گفته است . را در آن جا بکنیم

تـل بـر او صـدق کنـد،     ؛ هرگاه مراد او سبب مقابل مباشرتی است کـه قا »در ظاهر مذهب
و اگـر مـراد او،   . چنان که اشاره به آن کرده. به سبب عموم ممنوع بودن قاتل. خوب است

بـه جهـت آن   . ، تمام نیسـت )مثل کندن چاه به نحوي که گفتیم(سبب مقابل جنایت است 
  .و همچنین است کالم، در سخن عالمه. که قاتل بر او صدق نمی کند

و اگـر مـراد   . فضل در عدم منع از میراث، خـوب اسـت   پس کالم :و اما مسئلۀ سیم
و اما کالم او در ثبوت دیه بر عاقله؛ پـس آن  . عالمه و شهید ثانی رد بر اوست، تمام نیست

تمام نیست، چون تعلق دیه بر عاقله را مخصوص قتل خطا کرده اند که قتل را نسبت به او 
، امثـال  »غیر کالم ایشان بـر نخـورده ام  در «و شاید نظر شهید اول که گفته است . توان داد

در این جا اظهاري بر دیه نشـده  ] یعنی[و آن چه از عالمه نقل کرده هم . آن سخن ها باشد
  .که بر کی است

پس نظر فضل به این است که قتل مجنون وصبی در حکم خطـا   :و اما مسئلۀ چهارم
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و . ۀ ایشـان بـر عاقلـه اسـت    چنانچه گفتیم و دی. است، و قتل خطا مانع از میراث نمی شود
با آن کـه  . صبی ظاهر این است که مراد فضل به عنوان مثال باشد، نه تخصیص به مجنون و

قتل نائم را از قبیل اسباب مقابل جنایت، گرفته که دیـه در مـال جـانی اسـت، پـس فـرق       
بین رد آن کرده و گفته است که فرق ما 1و شهید. گذاشته است مابین صبی و مجنون و نائم

و اگر . بر آن ها، بر همه صادق است» قاتل«آن ها نیست، یعنی در این که اگر صادق است 
  .نیست، بر هیچکدام نیست

پس باید تحقیق آن را کرد که بر فرض صدق قاتل، آیا حکم آن ها در منـع از میـراث،   
در  ؟ یا حکم قتل خطا اسـت )به اعتبار عموم این که قاتل ممنوع است(حکم قتل عمد است 

 است این» کتاب دیات«؟ و چون مختار او در )به سبب این که قتل خطا است(ممنوع بودن 
که دیۀ نائم متوجه عاقله است به جهت آن کـه از بـاب جنایـات و قتـل خطـا اسـت نـه        

مه نظر او به عمومِ و عالّ. را، خوب است» الحاق به خطا«پس ترجیح او در این جا . اسباب
مشکل است، به جهت تخصیص عموم، بـه ادلّـۀ میـراث بـردن در      است و این» قاتل«صدق 

  .قتل خطا
در طبقۀ  هر جا که به سبب قتل، منع از میراث، ثابت شد؛ پس هرگاه :مطلب دویم

قاتل کسی دیگر هست که میراث ببرد، میراث را به او می دهند، هـر چنـد فرزنـد همـان     
مثل ایـن کـه فرزنـد پـدر خـود را      (اشد نباشد، و از طبقۀ دویم کسی ب و هرگاه. قاتل باشد

بـه شـرطی کـه    (میراث را به او می دهند ) بکُشد، و پدر وارثی دیگر ندارد به غیر برادري
بـرادر   و هرگـاه ). بنابر مختار، چنان که خواهـد آمـد در حکـم دیـه    . برادر مادري نباشد

                                                   
 .شهید ثانی: نسخه در 1
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کـه  . ضـامن جریـره  ، مثل اَعمام و اَخوال، و همچنین حتـی  1نباشد، به طبقۀ دیگر می دهند
  .همۀ آن ها بر قاتل مقدم اند

و ظاهراً خالفـی  . هیچ وارثی به غیر قاتل نباشد، میراث او را به امام می دهند و هرگاه
و . پس باید مالحظۀ طبقات دیگر کرد. و قاتل در حکم معدوم است. در این احکام نیست

  .2چندین حدیث هم هست که داللت بر بعضی از این مطالب دارد
دیـون او، و وصـایاي او را از    ،دیه در حکم مال میت است کـه در اول  :مطلب سیم

و ایـن قـول اکثـر    . هر چند قتل عمد باشد و صلح بر دیه شـده باشـد  . آن به عمل می آورند
، و تصـریح بـه   3و بعض اخبار معتبره داللت بـر آن دارد . اصحاب است، و اظهرِ اقوال است

  . 4در بعض آن ها شده» دیهعمد در صورت مصالحه بر «حکم 
که چون حیات شرط ملکیـت اسـت، و ایـن شـخص در      5و بعضی مطلقا منع کرده اند

و این در حال حیات مالک، متعلق بدن است و بعد موت متعلـق بـه   . حیات، مالک او نبود
نسـبت   مسالکو این قول را در . مال می شود، و میت بعد از موت مالک چیزي نمی شود

و دلیلـی بـر   . و با وجود این، دلیـل نـا تمـامی اسـت    . 6؛ یعنی قول نادري استبه شذوذ داده

                                                   
 .نمی دهند: نسخه در 1
قاتل از دیۀ مقتول نیـز   -.12احادیث باب : و نیز 7ب  3خود قاتل محروم است اما فرزندش ارث می برد؛ ح : احکام 2

، ارث می برد؛ احادیث باب  -.8 ارث نمی برد؛ احادیث باب برادر و خواهر امی از دیه ارث نمی برند؛ احادیث  -.9قاتل خطئاً
 .10باب 

 . 14و نیز احادیث باب . 11، و در حق زوجین احادیث باب 10عمومات باب  3
 .که تنها یک حدیث  دارد 14باب  4
 .دیعنی منع کرده اند که چیزي از دیه به مصرف دین یا وصیت شو 5
 .ط دارالهدي 253ص  2مسالک، ج  6
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، چنان که می بینی در حکم کفـن و اخراجـات غسـل    1اشتراط ملک به حیات، قائم نشده
و بر فرض تمام بودن، معارضه نمی کند با اخبار معتبـرة معمـول   . که میت مالک آن است

  .بها
طا و عمد، چون در صـورت عمـد وارث مسـتحق    و بعضی فرق گذاشته اند مابین دیۀ خ

پس آن مال به معاوضۀ وارث به هم رسیده و اسـتحقاق میـت در آن،   . قصاص است، ال غیر
  . و این هم خالی از وجه است، بعد ورود نص. ابعد است از دیۀ خطا

وارث خواسته باشد قصاص کند، آیا ارباب طلب می توانند او را  و بنابر مشهور؛ هرگاه

                                                   
نه کسی که مدعی عدم صحت مالکیت . کسی که مدعی صحت مالکیت میت است، باید اقامۀ دلیل کند: لقائل اَن یقول 1

است و نیز مالکیـت آثـار دارد کـه    » سلطه«و نیز مالکیت . هر دو تعریف دارند» علقۀ مالکیت«و » ملک«زیرا . میت است
  .ر نمی آیدهیچکدام از میت ب
کفن نه ملک میت اسـت و نـه ملـک    : و این قائل ما، می گوید. ، اول دعوي است»مالکیت میت بر کفن«و استشهاد با 

  .ورثه، به حکم خدا مسلوب الملکیه شده و براي مصرف خاص اختصاص یافته است
، میرزا» موت«و  معتقد می شود که در » امتداد زمانی«ک در این انتقال به ی) ره(یکی از نواقل ملک است مسلّماً و اجماعاً

و اگر کسی در حال حیات خود پارچه اي را از مال خود جهت کفـن خـود اختصـاص داده    . هیچکدام از نواقل ملک نیست
زیرا اصل کفن نیاز به وصیت ندارد، بل در تعیین نوع » اصل کفن«آن هم نه در . باشد، با مرگ او، از مصادیق وصیت می شود

  . ق وصیت می شودکفن، مصدا
در حال حیاتش ملک او بوده و اینک شک می کنیم در بقاي ملک، : و این جا، جاي استصحاب هم نیست، که گفته شود

  .است با ادلّۀ ارث» منقطع«زیرا این اصل در این جا . و اصل بقاي آن است
با خروج : که هست در این است که اشکال و اختالفی. در این که میت مالک هیچ چیز نیست، نباید اشکال کرد :اشکال

مال و ملک از ملکیت میت، آیا به ملکیت ورثه منتقل می شود و مراعی می شود به اداي دین و وصیت؟ یا همچنان بی مالک 
خـروج و عـدم   «اشکال و اختالف را به محور ) ره(می ماند تا دین و وصیت ادا شود؟ یا موقتاً مالک آن خداوند است؟ میرزا

از مسلّمات » خروج«در حالی که . و اصرار می فرماید که میت نیز می تواند مالک شود. می کشاند» ملکیت میتخروج از 
  .است گرچه اجماعی بودن آن معلوم نیست

صحیح است همان طور که اصل فتواي مشهور نیز چنین است و خود مصنف نیز با آنان ) ره(پس دلیل و استدالل شهید ثانی
 .هم عقیده است
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در آن دو قول اسـت؛ یکـی عـدم     ؟-کنند از قصاص، و امر کنند به مصالحۀ دیه، یا نه؟ منع
و اخذ دیه از باب کسـب اسـت و بـر ورثـه     . جواز منع است چون قصاص حق ایشان است

و در . همـه دلیـل آن اسـت    2و اخبـار  1و عمومات آیـات . واجب نیست کسب در اداء دین
قل کرده است از شیخ قـول بـه جـواز منـع تـا      و ن .اشهر این است: گفته است که مسالک

کثیر از علما خصوصـاً   این قول ابن جنید است، و جمعی و. 3ضامن شود وارث دین ایشان را
  .قُدما که از جملۀ ایشان است ابن زهره با دعوي اجماع

نقل کرده به عنوان روایتی که نقـل کـرده    مبسوطو قول دیگر هم هست که شهید از 
توانند منع کنند ورثه را از عفو و قصاص هر دو، و گفته اسـت کـه تـابع     است که دیان می

ابوالصالح، و ابن بـرّاج، و ابـن   ] همچنین[و . ، یعنی در منع از قصاصنهایهشیخ در  4او شده
ابـی   روایـۀ که دلیـل ایـن قـول    . زهره، و کیدري، و صفی الدین محمد معد العلوي الموسوي

، 6»قضـا در اخـتالف اولیـاء   «کرده؛ یکی در آخر بـاب   که شیخ در دو جا نقل 5بصیر است
قَالَ سأَلْت أَبا عبد «: 8و صدوق این را نیز روایت کرده است. 7»دیات«دویم در آخر کتاب 

ع(اللَّه( هی  عنْ رجلٍ قُتلَ و علَیه دینٌ و لَیس لَه مالٌ فَهلْ لأَولیائه أَنْ یهبوا دمه لقَاتله و علَ
لِ ضَـمنُو     لْقَاتـل ه مـد اؤُه یـ لأَو بهلِ فَإِنْ ولْقَاتل اءمالْخُص منِ هیالد ابحنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصیا د

                                                   
قَد جعلْنا لولیه سلْطاناً«سورة اسراء  33آیه  1 کُتب علَیکُم الْقصـاص  «سورة بقره  187آیه  -.»و منْ قُتلَ مظْلُوماً فَ

 .همان سوره 194و  179و آیه هاي  .» فی الْقَتْلى
 .عمومات اخبار، فراوان است تقریباً در همه ابواب قصاص 2
 .دارالهديط  253ص  2مسالک، ج  3
 .پیروي از آن حدیث کرده: یعنی 4
  .1ح  59وسائل، کتاب القصاص، ب  5
 .ط داراالضواء. 180ص  10تهذیب، ج  6
 .ط داراالضواء. 314ص  10تهذیب، ج  7
 .ط داراالضواء 57، ب 1، ح 119ص  4فقیه، ج  8



  جامع الشتات جلد هفتم  180
  

  .1»لدیۀَ للْغُرَماء و إِلَّا فَلَاا
و حاصل مضمون آن این است که هرگاه مردي کشته شود و بر او دینی باشـد، و مـالی   

: فرمودنـد کـه  ) ع(آیا وراث می توانند بخشید خون او را به قاتـل؟ پـس امـام   . نداشته باشد
رفـع نمـی شـود    صاحبان طلب خصم هاي قاتل هستند و بس، یعنی خصومت آن ها با قاتل 

و ممنوع باشند از مطالبـۀ  . مادامی که به حق خود نرسند هر چند به مؤاخذة اخروي باشد
لکـن  . دنیوي در صورتی که وارث عفو کند به جهت تسلّطی که حق تعالی به او داده است

حصر «پس مراد از . اولیاء ضامن حق ارباب طلب هستند، چون تفویت حق آن ها کرده اند
  .نوع خصومت است نه مطلق خصومت ، این»خصومت

منتهاي آن که داللت داشته باشد . واضح نیست نهایهو بنابر این، حدیث داللتش بر قول 
نه این که جایز نباشد . این است که در صورت قصاص هم ورثه ضامن دین ارباب طلب اند

. قصاص بدون ضمان و این که ارباب طلب تواننـد منـع کـرد از قصـاص تـا ضـامن بشـوند       
  .همچنان که مانع از عفو نمی توانند شد هر چند ضمان بر آن مترتب شود

ورثه، پس ضمانی بـر   2]کنندن[، یعنی اگر هبه »واالّ فال«و اما آخر حدیث که فرمود 
به جهت آن که بعـض افـراد   . است» قول اظهر«پس آن داللتش بر خالف این . آن ها نیست

مرتفع می شود، چه جاي تسلّط ارباب طلب  عدم هبه، قصاص است پس ضمان هم از ورثه
یعنی هرگاه هبه نکنند و قاتل را بـه  : این است» االّ«از ] مراد[مگر این که بگوئیم . بر منع

  .چنان که ظاهرهم این است. حال خود گذارند
بـل کـه از بـراي مـذهب     . نـدارد  نهایـه و به هر حال؛ این حدیث نفع از براي مذهب 

و  نهایـه دیگر از ابی بصیر هست که ظاهر این است که شیخ در بلی روایت . نیز مبسوط

                                                   
 .1ح  59وسائل، کتاب القصاص، ب  1
 .بکنند: در نسخه 2
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نقـل کـرده    2مسالک و 1ارشاداتباع او به آن استدالل کرده اند، و آن را شهیدین در شرح 
 فهل مال، له لیس و دین علیه و یقتل الرجل فی السالم علیه اهللا عبد أبی عن«: اند

 فـإن  للقاتـل،  الخصماء هم الدین أصحاب إنّ«: فقال لقاتله؟ دمه یهبوا أن لألولیاء
 یضـمنوا  حتّـى  ذلـک  لهم فلیس القود أرادوا إن و فجائز، للقاتل دمه أولیائه وهب
 هرگاه«که استدالل ایشان به همان جزء آخر حدیث باشد که فرمود که  .»للغرماء الدین

طلـب   اولیاء مقتول خواسته باشند قصاص کنند، نمی توانند کـرد تـا ضـامن طلـب از بـاب     
  .نشوند

که رد کـرده آن هـا را بـه ضـعف      »نکت نهایه«و شهیدین از محقق نقل کرده اند از 
  .پس معارضه نمی کند با اصول و قواعد. سند، و شذوذ، و ندور

و از طبرسی نقل کرده اند که حمل کرده است آن را بـر صـورتی کـه قاتـل بـذل دیـه       
. 3]دیـن [نیست قصاص مگر بعد از ضمان که در این وقت واجب است قبول، و جایز . بکند

بـه   4و ایـن سـخن محبـوب اسـت    . بذل دیه نکند، جایز است قصاص بدون ضـمان  و هرگاه
مـی گویـد مـرا    ] و[نمـی دهـد    پس هرگـاه . جهت آن که در قتل عمد اختیار با قاتل است

فـع  و این تسلّط از براي دیان در وقتی است کـه ن . قصاص کنید، چرا وارث ضامن دیه باشد
  .به آن ها داشته باشد در استیفاي طلب خود

مسئله را مخصوص ساخته به صـورتی کـه قاتـل     مسالکو از این جهت است که در 
                                                   

 .328: ص ،4 ج اإلرشاد؛ نکت شرح فی المراد غایۀ 1
در هیچکدام از این دو مورد، : توضیح -.377، ص 2ج ) کتاب القصاص: (و نیز -253، ص 2ج ) کتاب الفرائض(مسالک  2

البته حدیث دوم در هیچکدام از منابع . متن حدیث را نیاورده است تا معلوم شود مرادش کدامیک از دو حدیث ابوبصیر است
 .شودحدیثی یافت نمی 

 .دیه: نسخه در 3
 .بوده است» خوب است«به احتمال قوي در اصل  4



  جامع الشتات جلد هفتم  182
  

  . 1بذل دیه می کند
کـه در صـورت هبـه،    ) در وجه فرق مابین هبه و قصاص در روایت(و بعضی گفته اند 

  . ممکن است دیان را رجوع به قاتل، بخالف صورت قصاص
زیرا . جزء اول این حدیث هم منافات با روایت سابقه ندارد: است که بگوئیمو ممکن 

و الحـال  . حق ارباب طلـب ] بر[جواز هبۀ وارث و عفو قاتل، منافات ندارد با ضامن بودن 
بلـی صـدوق در   . کتبی که نزد حقیر حاضر است از احادیث، موضع ایـن روایـت را ندیـدم   

علی بـن ابـی حمـزه، از ابـی الحسـن موسـی علیـه        روایت کرده است به سند خود از  فقیه
نٌ و  «: السالم یـد هلَیع خَطَأً و داً أَومتَعلًا مجلٌ قَتَلَ رجر اكدف لْتعج لَه قَالَ قُلْت)  سلَـی

لَه (هموا دبهلِ قَالَ إِنْ ولْقَاتل هموا دبهأَنْ ی اؤُهی لأَو ادأَر الٌ وم     م إِنْ هـ فَقُلْـت تَـهینُوا دضَم
قُلْـت   أَرادوا قَتْلَه قَالَ إِنْ قَتَلَ عمداً قُتلَ قَاتلُه و أَدى عنْه الْإِمام الدینَ منْ سهمِ الْغَـارِمینَ 

ۀِ أَو   فَإِنَّه قُتلَ عمداً و صالَح أَولیاؤُه قَاتلَه علَى الدیۀِ فَعلَى  یـنَ الد مـ هائی للَى أَونُ عینِ الدم
  ه اؤُه فَإِنـَّ یـلا أَوهلَیوا عالَحی صالَّت هتینْ دم نَهیوا دؤَدلْ یینَ فَقَالَ بملسامِ الْملَى إِمقُّ  ع أَحـ 

یرِه نیسـت و لکـن در   و حدیث اول هر چند در یک جاي تهـذیب صـحیح   . 2»بِدیته منْ غَ
بـی بصـیر،   ایک جاي دیگر که شیخ به سند خود از یونس روایت کرده از ابن مسـکان، از  

و . و شیخ طرق بسیار دارد با یـونس و بعـض آن هـا صـحیح اسـت     . 3ظاهر صحت آن است
نیسـت   نهایـه صریح در قول ] این حدیث[و لکن . تصحیح آن کرده  خالصهعالمه هم در 

  .4مبسوط استوفی الجمله مناسب قول 

                                                   
 .یا علی الدیۀضاذا ترا: گفته است -253ص  2مسالک، ج  1
 .2، ح 59وسائل، کتاب القصاص، ب  2
 .ط داراالضواء 180ص  10تهذیب، ج  -.آورده، صحیح است» قضا در اختالف اولیاء«یعنی آن چه در باب  3
 .است» جواز منع از عفو و قصاص هر دو«، و قول مبسوط »واز منع از قصاصج«قول نهایه  4



  183کتاب فی المیراث 
 

و دانستی کـه محقـق   . 1پس الحال مستحضر سند آن نیستم: و اما حدیث دویم ابی بصیر
  .2تضعیف کرده

 نهایـه و در رد قـول  . پس داللت آن بر قول مشهور، واضح تـر اسـت  : و اما روایت سیم
قول مشهور، ظـاهر تـر    3]این[اصرح است که حکم شده است به قتل قاتل عمداً، پس بنابر 

] علی بن[و همین روایت . سبب اعتضاد آن به عمل اکثر، و عموم آیات و اخبار] به[، است
در نزد حقیر، حاضر نیست و آن مقابلـه بـا ایـن ادلّـه     ] و روایت دوم ابی بصیر. [ابی حمزه
و . هر چند احوط عمل به مقتضاي آن قول است در صورتی که قاتل بذل دیه کند. نمی کند

  .راً احتیاطی هم در آن جا نباشداگر بذل دیه نکند ظاه
چنـان کـه   . »مالی است که در عوض قتل یا جرح می گیرند«دیه در لغت  :و بدان که

و شـاهد آن ایـن اسـت کـه علمـا       .»و الجمع دیـات . الدیۀ، حق القتل«: گفتـه  قاموسدر 
و از . را جدا کرده اند؛ از براي دیات مقادیر قرار داده انـد » کتاب دیات«و » کتاب قصاص«

بعضی از حیوانـات  ] براي[بل که . براي هر کسی، و هر جرمی، و هر شأنی از شئون ایشان
پس فرقی نیست در داخل شـدن  . 4گفته اند، چنان که از اخبار هم ظاهر می شود» دیه«هم 

چـه بـر وجـه     آن«باشـد، یـا   » دیـۀ مقـدرة شـرعیه   «مابین این کـه  دیه در حکم مال میت 
و روایـت  . خواه مساوي مقدار مقررة شرعیه باشد، یا بیش، یا کـم » مصالحه گرفته می شود

بل که هر حدیثی که داللت دارد بر این که دیـه در حکـم   . ابی بصیر هم اشعار به آن دارد
شـدن آن در مقـدار معـین،     »حقیقۀ شرعیه«زیرا که دیه . مال میت است همه داللت دارند

                                                   
 .گفته شد که در متون حدیثی، چنین حدیثی وجود ندارد 1
 .نکرده: نسخه در 2
 .قوقاین: نسخه در 3
 .27ب : و 25وسائل، کتاب الدیات، ب  4
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» عوض خـون «پس محمول است بر معناي لغوي که مطلق . ده و اصل عدم آن استثابت نش
  . است

این است که مثل  اول: دیه، به چند قول ف کرده اند در وراثاختال :مطلب چهارم
و این مـذهب شـیخ اسـت در    . سایر ترکه است؛ می برد آن را هر کس که ترکه را می برد

کتـاب  «نیـد و ابـن ادریـس در موضـعی از     ، و ابـن ج 1خـالف در موضعی از ] و[ مبسوط
اسـت  » ولی قصاص«ت که توهم شود که قول ابن ادریس در آن جا در سه و بسا. »جنایات

و آن ضعیف است چنان که از کالم او مسـتفاد مـی شـود در ایـن جـا و در      . »ولی دیه«نه 
کـالم سـایر   و از . موضع دیگر، که بعد می گوئیم به عدم فرق مابین ولی قصاص و ولی دیه

و بعضـی در  . بل که بعضی عنوان مسئله را در هر دو یکی کرده اند. علما نیز ظاهر می شود
مثـل شـهید   » کتاب میـراث «تحقیق مسئلۀ ولی قصاص را حواله کرده اند به » کتاب دیات«

این گذشت در «که در کتاب دیات در شرح مسئلۀ ولی دم گفته است که  مسالکثانی در 
  . 3و حال آن که در آن جا ذکر نکرده است به غیر مسئلۀ حکم ولی دیه را .2»کتاب میراث

که همه متفق اند در این که ولی دیه هستند اما ولی دم (بعد استثناي زوجین : الجملهبو 
فرقی بین مسئلتین نگذاشته اند، االّ قول ضعیفی که از شـیخ نقـل شـده بـه ایـن کـه       ) نیستند

و روایتـی کـه   . و آن قول مهجور اسـت . »عفو و در قصاص مطلق زنان را والیتی هست در«
  .4داللت بر آن دارد، محمول بر تقیه است

                                                   
 .ط جماعۀ المدرسین 114ص  4خالف، ج  1
 .ط دارالهدي 254ص  2مسالک، ج  2
 .77همان، ص  3
 .3ح  54ب : و 2ح  56وسائل، کتاب القصاص، ابواب قصاص النفس، ب  4
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و این قول مشهور علما . این است که همه کس می برد، به غیر خویشان مادري و دویم
و ابن ادریس در کتاب مواریـث و در موضـعی    نهایهاست که از جملۀ ایشان است شیخ در 

  .در این موضع دعوي عدم خالف کرده است در آن در کتاب جنایات، و
و . برادر و خواهران مادري نمی برند دون سایر اقرباي مادري 1این است که همان سیم

این ظاهر صدوق و کلینی است چون احادیث را ذکر کرده اند کـه اسـتثنا شـده در آن هـا     
 مسـالک و در . 2نیست و سایر متقرّبین به مادر در آن جا مذکور] مادري[و اخوات  هاخو

و کـالم شـهید هـم در    . و صاحب کفایه هم میل به آن کرده. 3نیز این قول را وجیه شمرده
ته است این قول، و لکن خـود در آخـر، اختیـار قـول     اشدروس اشاره دارد به این که قائل د

  .دویم را کرده
ـ     :چهارم س میـراث را  استثناء متقرّبین است به مادر مطلقا، یا متقرب بـه پـدر تنهـا، پ

  .4و این قول دیگر شیخ است در خالف. مختصِ متقرب به ابوین قرار داده
در  شـرح لمعـه  در ) ره(ظاهر مـی شـود از کـالم شـهید ثـانی     ] قولی است که[ :پنجم

 6]اظهـر [گفتـه   مسـالک و در . 5نسبت بـه اَشـهر داده  ] آن را[چون . میراث بردن زوجین
  .است

                                                   
 .به کار می برد. لفظ همان، یا همین را به معنی فقط) ره(پیشتر گفته شد که گاهی مصنف 1
 .6و  5، 4، 2، 1ح  10وسائل، ابواب موانع االرث، ب  2
 .ط دارالهدي 254ص  2ج ) کتاب الفرائض(مسالک،  3
 .این قول را در خالف نیافتم 4
 .38 ص ،8 ج  ؛)کالنتر - المحشى( الدمشقیۀ اللمعۀ شرح فی البهیۀ الروضۀ 5
 .ط دارالهدي 377ص  2رجوع کنید، مسالک، ج  -.اصح: در نسخه 6
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خصـوص   1]و[دلیل قـول اول، عمومـات آیـات و اخبـار اسـت       :ابن فهد گفته است
که ابن ادریـس دعـوي   ] است[و دلیل قول دویم ظاهراً نفی خالف . 2روایت اسحاق بن عمار

نقل شده و اخبار معتبرة مستفیضه؛ لکن همـۀ   خالفکرده، و دعوي اجماع که از شیخ در 
اتمـام  ادر است کـه بـه جهـت    آن اخبار در خصوص استثناء به اخوه و اخوات از جانب م

  ].شمول داده اند[در استدالل بر سایر اقرباي ما
، کفایهو صاحب  شرح ارشاددر ) ره(ظاهر می شود از آخوند مالّ احمد اردبیلی] و[

و آن مشکل است چنان کـه دانسـتی کـه قائـل بـه فـرق       . »عدم قول به فصل ظاهر«دعوي 
ی هرگاه برادر و خـواهر مـادري محـروم    و بعضی متمسک به اولویت شده اند؛ یعن. هست

و . باشند با آن نزدیکی و دلسوزي، عمو و خالوي مادري به طریق اولی محروم خواهند بـود 
تمسک به این هم خالی از اشکال نیست، خصوصاً از جهت این که حکمی که تصـور مـی   

مصـیبت  شـود از مـرارات   در اخذ دیه تشفّی نفس حاصل می : شود در این جا این است که
متقرّبـان بـه   و درد مصـیبت  . اولی خواهـد بـود   و مصیبت او بیشتر باشد، دپس هر کس در

م و   مادر، معلوم نیست که از درد مصیبت پدري تنها، کمتر باشد، و همچنین در مرتبۀ دویـ
  .سیم از متقربان پدري و مادري با وجود این که متقرب به مادر در مرتبۀ اولی باشد

کُـلَّ  «اخوات مادري، تعدي به اوالد ایشان ممکـن اسـت؛ از راه عمـومِ    از اخوه و : بلی
رُّ بِهجي یمِ الَّذنْزِلَۀِ الرَّحمٍ بِمحي رو لکن آن در میراث بـردن اسـت نـه در ممنـوع      .»ذ

  .بودن از میراث

                                                   
 .در خصوص: نسخه در 1
 .1ح  14وسائل، همان، ب  2
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شهرت بین العلماء، و دعوي عدم خالف از بعضی، و دعـوي اجمـاع از    و به هر حال؛
هور عدم قول به فصل از بعضی با عدم ظهـور قائـل بـه آن قـول صـریحاً قبـل از       بعضی، و ظ

  .پس اظهرِ اقوال همین قول است. شهید ثانی، مرجح این قول می تواند شد
عمومات است و تخصـیص آن هـا بـه مـورد نصـوص کـه اخـوه و         و دلیل قول سیم،

  .و جواب آن از آن چه گفتیم ظاهر شد. اخوات است
. پس به آن بر نخـوردم : که دیه مختص متقرّب به ابوین است ال غیر هارمو اما قول چ
باشد که درد مصیبت در ایشان بیش از متقرب بـه احـدهما   » علّت مستفاد«و شاید دلیل آن 

از آن چه پیش گفتیم ظاهر می شود، خصوصاً این که این قول از شیخ ] آن[و جواب . است
  .کرده، چنان که دانستیمخالفت  و خود در خالف است در خالف

بـا وجـود   (و آن معارض است . 2پس آن روایت سکونی است :1و اما دلیل قول پنجم
و آن حکایـت  . 4و از جمعـی دعـوي اجمـاع بـر آن شـده     . 3با احادیث معتبـره ) ضعف سند

  .5حدیث، محمول است بر تقیه چنان که از شیخ ظاهر می شود
هرگاه کسی را کشته باشند و وارثی نداشته باشد به غیر امام؛ پـس از   :مطلب پنجم

و صـحیحۀ  . و از براي او نیسـت عفـو  . براي امام است قصاص یا دیه اگر راضی شود به دیه

                                                   
 .یعنی قول به این که زوجین از دیۀ همدیگر ارث نمی برند 1
 .4ح  11وسائل، ابواب موانع االرث، ب  2
 .3و  2، 1همان، ح  3
 .بر آن حکایت شده: نسخه در 4
 .همان، ذیل همان حدیث 5
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و ایـن حکـم   . ، و لکن آن صحیحه شامل قتل خطا هـم هسـت  1ابی والّد داللت دارد بر آن
و ابن ادریـس  . مختلفو عالمه در . ی گفتهمشهور بین االصحاب است، چنان که شهید ثان

مخالفت کرده است و گفته است جایز است عفو از براي او مثل سایر اولیاء، بل کـه اولـی   
  .است به عفو

  .، اعتمادي به عموم سایر ادلّه، باقی نمی ماند2و بعد ورود حدیث صحیح و عمل اکثر
  
  

  سیم از موانع ارث، رقّیت است 
و در آن چنـد  . از هـر دو طـرف  ] آن منع ارث می کنـد [و . »بودن بنده«یعنی ] رقیت[

  : مطلب است
بنده میراث نمی برد از کسی هر چند آن کس هم بنـده باشـد، بـل کـه      :مطلب اول

ارث آن کس را به وارث آزاد او باید داد، هر چند دور باشد، حتی این کـه ضـامن جریـره    
و در این مسـئله خالفـی   . چند فرزند او باشدو به وارثی که بنده باشد نمی دهند هر . باشد

  . 3و اخبار نزدیک به تواتر است. در نظر نیست و دعوي اجماع در کالم ایشان بسیار است
و همچنین کسی از بنده میراث نمی برد هر چند وارث آزاد باشد، بل که مـال او مـال   

ده مالک چیزي نمـی  بنابر قول به این که بن. موالي اوست به حق ملک، نه از باب میراث
زیرا مالی ندارد کـه بـه میـراث بـرده     . ؛ پس ظاهر است)چنان که اشهر و اظهر است(شود 

                                                   
 .1ح  60وسائل، کتاب القصاص، ابواب القصاص فی النفس، ب  1
 .به اکثر: نسخه در 2
 .17و  16وسائل، ابواب موانع االرث، احادیث باب  3
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  . شود
آقـا   یعنی هرگاه» فاضل ضریبه«مطلقا، یا در (و اما بنابر قول به این که مالک می شود 

بر  زاید به بنده بگوید که کسب بکن و در هر ماهی مثالً این مبلغ معین را به من بده و در
کسـی بـه بنـده زخمـی برنـد، مالـک ارش از        یعنی هرگـاه » ارش جنایت«یا در . آن از تو

؛ پس به جهت این که صاحبان این اقوال می گویند که ملک بنـده ملکـی   )جنایت می شود
است متزلزل، و مستقرّ نمی شود االّ با زوال ملک از او مثل این که آزاد شـود، یـا فروختـه    

 1و اخبار بسیار داللت بر آن دارد عموماً. ل در آن هم خالفی ظاهر نیستو به هر حا. شود
2کاتبو خصوصاً در م.  
و ) می گویند» قنّ«که آن را (فرقی در اقسام بنده نیست؛ خواه بندة خالص  :و بدان که

عاجز شود  به معنی این که شرط شده باشد عود او به بندگی هرگاه(خواه مکاتب مشروط 
و خـواه مـدبر، و   . ، و خواه مکاتب مطلقی باشد که چیـزي نـداده باشـد   )رطاز وفاي به ش

 ض «مطلقی که چیزي داده باشد؛ پس آن داخل  و اما مکاتب. ولدخواه اماسـت کـه   » مـبع
  .حکم آن خواهد آمد

بمیـرد و از او چیـزي آزاد    قولی از بعضی نقل کرده در مکاتب، هرگـاه  مسالکو در 
نشده باشد، و از او مالی بماند به قدري که وفا کند به حق کتابت، آن مکاتـب آزاد مـرده   

پس مال او . و لکن مشهور، عدم فرق است. مال وارث اوست 3و آن چه زیادتی بماند. است
د در دروس و شـهی . تمام از مولی است؛ خواه زیاده از قدر مکاتبه به جا مانده باشد، یا نـه 

  .و به هر حال؛ عمل بر مشهور است. این قول را بر سبیل احتمال ذکر کرده است

                                                   
 .18، 17، 16همان، ابواب  1
 .19همان، احادیث باب  2
 .نماند: نسخه در 3
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بنده باشد، و آن بنده را فرزندي باشـد آزاد، میـراث او را بـه    ] فرزند[آزاد را  و هرگاه
و روایت مهـرم هـم داللـت دارد    . فرزند زادة او می دهند، چنان که گذشت در قتل و کفر

  .هم خالی از قوت نیست و معمول به اصحاب است، و سند آن 1به آن
از براي میت وارثی نباشد به غیر مملوك، آن مملـوك را مـی    هرگاه :مطلب دویم

مـوالي او   و هرگـاه . و بقیۀ مال را بـه او مـی دهنـد   . خرند از ترکۀ میت و آزاد می کنند
بـل کـه ظـاهر    . سـت و خالفی در مسئله ظـاهر نی . راضی نباشد، جبر می کنند او را به بیع

و اخبار هـر چنـد   . 3و اخبار هم داللت بر آن دارد. و غیر آن اجماع است 2مسالککالم 
چنان که پیش دانستی کـه  . مطلق اند، لکن باید تقیید کرد به صورتی که وارث حرّي نباشد

و حسـنۀ  . اگر حرّي باشد میراث را او می برد، هـر چنـد دور باشـد حتـی ضـامن جریـره      
قَـالَ قَضَـى أَمیـرُ    «: سنان از حضرت صـادق علیـه السـالم، داللـت دارد بـر آن     عبداهللا بن 

دفَع    )ع(الْمؤْمنینَ یـ ثُـم هالنْ مم هالٌ أَنْ تُشْتَرَى أُمم لَه لُوکَۀٌ ومم أُم لَه و وتملِ یی الرَّجف
ذَو کُنْ لَهی الِ إِذَا لَمۀُ الْمیقا بهی   . 4»و قَرَابۀٍ لَهم سهم فی الْکتَابِإِلَ

                                                   
 .1ح  17وسائل، ابواب موانع االرث، ب  1
 .ط دارالهدي 254ص  2مسالک، ج  2
 .20وسائل، همان، احادیث باب  3
ه«قید آخري که در این حدیث آمده؛ یعنی : و لقائل ان یقول -.6ح  20همان، ب  4 م سهم فی إِذَا لَم یکُنْ لَه ذَوو قَرَابۀٍ لَ

و لم یترك و ارثاً «قید  10و در حدیث شماره . وجود ندارد 9و  8و  7و 5و  4و  3و  2و  1، در حدیث هاي شماره »الْکتَابِ
اگر «آن حدیث ها که می گویند : و فعالً از هر دو قید صرفنظر می کنیم و می گوئیم. آمده است که جاي بحث دارد» غیره

، به وسیلۀ این حدیث هاي هشتگانه، »اشد، مال او به آن حرّ می رسد و وارث مملوك چیزي نمی بردمیت وارث حر داشته ب
و بنابر این بایـد آن  . مادر، پدر و فرزند، از شمول آن ها خارج می شوند. هم تخصیص می خورند و اطالق شان مقید می شود

داشته باشد، آزاد ارث می بـرد و عبـد ارث نمـی بـرد،      اگر میت وارث آزاد و وارث عبد،: حدیث ها بدین گونه معنی شوند
زیرا در این صورت آن ها با مال میت خریداري شده و . آن وارث عبد، مادر، پدر و فرزند، نباشد: الف: مشروط به دو شرط

  .آزاد می شوند
     .    این در صورتی است که ترکه به قدري باشد که بر هزینۀ خرید، وفا کند: ب



  191کتاب فی المیراث 
 

                                                                                                                    
  .عام را با خاص تخصیص می زنیم، و مطلق را با مقید، تقیید می کنیم: دو قاعدة معروف مسلّم که -1 :ادلّه 

که بیش از اکثر فقها، به حکمت احکام متمسک می شود، چرا در این جا حکمت را نادیده می ) ره(میرزا: حکمت -2
العبد و ما «نظر به قاعدة . گیرد؟ حکمت محرومیت عبد از ارث، از بدیهی ترین و روشن ترین حکمت ها است در عرصۀ فقه

و معنائی ندارد که مال یک میت به اقرباي او داده . اگر ارث به عبد داده شود، در واقع به صاحب او داده شده. »فی یده لمواله
  .نشود و به اجنبی داده شود

و . قوي تر وجود دارد» اقتضاء«و در ما نحن فیه، نه تنها عکس این حکمت وجود دارد، بل حکمت حکیمانه تر و از نظر 
شتن آنان و دادن ترکه به ضامن جریره، و واگذا. آن رسیدن ارث میت به قریب ترین اقرباي او که مادر، پدر و فرزند هستند

  ! چه حکمتی دارد؟
این حدیث هاي هشتگانه، هیچ قیدي ندارند، و به هیچوجه خریدن و آزاد کردن آنان را به شرطی مشـروط نکـرده    -3

  .بنابر این کامالً روشن و بدیهی است که شارع این حکم را به طور خاص تشریع کرده است. اند
و طرفدارانش، مبتنی بر یک قاعده کلی می شود که از احادیث گروه اول، بـه دسـت مـی    ) ره(زانظر میر: حکومت -4

تخصیص عام به وسیله خاص، و (در حالی که بنابر دو قاعده . آورند و آن قاعده را بر این حدیث هاي هشتگانه حاکم می کنند
اید حدیث هاي هشتگانه که خاص هستند براي مادر، که ذکر شد، قضیه کامالً بر عکس است و ب) تقیید مطلق به وسیله مقید

  .پدر و فرزند، و نیز مقید هستند به نام همین ها باید بر اخبار گروه اول، حاکم باشند
و ) ره(کـه تکیـه گـاه مصـنف     6در حـدیث شـماره    »إِذَا لَم یکُنْ لَه ذَوو قَرَابۀٍ لَهم سـهم فـی الْکتَـابِ   «و اما قید 

آیا این قید به کدامیک از دو بخش پیـام حـدیث،   : ست؛ با اندکی دقت در متن حدیث، این پرسش پیش می آیدطرفدارانش ا
  وارد است؟ 
  : حدیث دو بخش داردزیرا 
  .مادر مملوکه را از ارث فرزند خریداري کرده و آزاد می کنند: الف
  .بقیۀ مال را هم به مادر می دهند: ب

قاعده این است که قید همیشه به قضیه و گزارة نزدیک تعلق : ثانیاً. بخش دوم متعلق استروشن است که این قید به : اوالً
بر ایـن  : دقت شود(و در این جا هیچ دلیلی بر این مطلب . می یابد، مگر دلیل بیاید و موردي را از شمول این قاعده خارج کند

  .وجود ندارد) مطلب
بقیۀ مال می شود . میت را از اصل ترکۀ میت می خرند و آزاد می کنند مادر: معناي این حدیث چنین می شود: بنابر این

و اگر وارث دیگـر هـم هسـت،    . مانند هر ارث دیگر، که اگر غیر از مادر وارث دیگري نیست، همه مال را به او می دهند
و ضامن جریره کجا و این . داللت صریح بر این دارد .»لَهم سهم فی الْکتَابِ«همان طور که لفظ . مطابق سهام عمل می کنند

  !؟-کجا؟
و با یک . اگر تنزل کنیم، باز هم تنزل کنیم و بارها تنزل کنیم، حداقل این می ماند که متعلق قید، زیر سؤال است :حداقل

     . قید که متعلق آن قابل خدشه است نمی توان مطابق آن عمل کرد
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و از ایـن هـا    ،»یشـتري و یعتـق  «در بسیاري از اخبار مذکور است که  :و بدان که
بل که باید بعد از خریدن، صیغۀ آزادي بـر آن  . ظاهر می شود که خریدن تنها کافی نیست

ت، بـل کـه اکتفـا شـده     و بسیاري از اخبار هم عتق در آن ها مذکور نیسـ . ها خوانده شود
و شکّی نیست که اعتبـار عتـق اولـی    . است به ذکر خریدن، و ارث دادن بقیۀ مال به آن ها

                                                                                                                    
د به هر دو بخش حدیث، یک مرحلۀ مشکوك به شک کـامالً جـدي اسـت، و سـپس     شمول دادن این قی: وانگهی  

و این یعنی مبناي مشکوك اندر . حاکم کردن احادیث گروه اول، بر این احادیث هشتگانه، مرحلۀ دوم عمل به مشکوك است
  . مشکوك

مملُوکاً و لَم یتْرُك وارِثاً غَیرَه فَتَرَك مالًا فی رجلٍ مات و تَرَك ابناً لَه «که می فرماید  10و اما قید حدیث شماره 
توثیق نشده، و خود » بکار«زیرا . اوالً سند این حدیث ضعف دارد :»فَقَالَ یشْتَرَى الابنُ و یعتَقُ و یورثُ ما بقی منَ الْمال

شخص توثیق نشده یا شخص مذبذبی سیاسی . ز آن ها نقل می کندسلیمان بن خالد نیز از زیدیه بوده است، گرچه ابن ابی عمیر ا
آمده، بدین صورت  6کار مانند سلیمان بن خالد در حدي دچار تسامح می شود که یک قید را از صورتی که در حدیث شماره 

  . دیگر در بیاورد
ه«و با صرفنظر از ضعف سند، جمله  بل سؤال کننده صورت مسـئله را مـی   . نیست اساساً قید ،»و لَم یتْرُك وارِثاً غَیرَ

إِذَا «حتی در این جا الزم نبود که امام بگوید . همان صورت را از مصادیق احادیث هشتگانه، اعالم می کند) ع(گوید، و امام
دلیل محکمی می  ،»ث لهو ان کان له وارث غیره فاالر«: ادامه می داد و می فرمود) ع(اگر امام: بلی »لَم یکُنْ لَه ذَوو قَرَابۀٍ

  .و طرفدارانش، اما چنین چیزي وجود ندارد) ره(شد براي نظر میرزا
اگر مادر . عبدي هست مسلمان و مادري دارد نصرانی و پسري دارد آزاد: آمده است 17باب  1در حدیث شماره  :اشکال

  .تبمیرد ارث او به نوه اش می رسد؛ یعنی به پسر عبد می رسد که مسلمان آزاد اس
پس معلوم می شود با وجود . در این حدیث نمی فرماید از ترکه مادر که نصرانی بود، پسرش را می خرند و آزاد می کنند

  .، وارث غیر آزاد نه ارث می برد و نه خریداري می شود)نوه(وارث آزاد 
ین می شود که مادر، پدر و نتیجه ا. این حدیث نیز میت نصرانی را از شمول حدیث هاي هشتگانه خارج می کند :جواب

االسـالم یعلـو و ال یعلـی    «و فرزند از اصل ترکه خریداري و آزاد می شوند مگر در جائی که میت غیر مسلمان باشد زیـرا  
و لذا مال به نوه که مسلمان است منتقل می شود و او می . و سزاوار نیست یک عبد مسلمان با ترکۀ نصرانی آزاد شود »علیه

  . آزاد کندتواند پدرش را 
آزادي مسلمان توسط «و شاهد دیگر این موضوع این است که در قرآن و عرصۀ حدیث و نیز عرصۀ فقه، چیزي به نام 

 .عنوان نشده است» کفار
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  .است، بل که اظهر
و ظاهر جمعی از علما هم این است؛ در صورتی که مولی راضی بـه بیـع نشـود، همـان     

چند راضی شود  هر. قیمت سوقیۀ عبد را به او می دهند و به همین اکتفا می کنند از بیع او
و بعد از آن آزاد می ) تصریح به آن کرده مسالکچنان که در . (به بیع به زیادتر از قیمت

  .کنند
تصریح کرده به این کـه متـولّی بیـع، حـاکم      2شرح لمعهو  1مسالکو شهید ثانی در 

و  ).بنابر لـزوم آن (، و همچنین عتق 3و با تعذّر او، واجب است بر غیر او کفایتاً. شرع است
وارث من ال «در حکم عدم است، و امام » وارث مملوك«گویا دلیل آن این باشد که چون 

بـا   و. است، پس تصرف در بیع و شراي ترکه باید به مباشرت یـا اذن امـام باشـد   » وارث له
کند که باید این دو چیز به عمل آیـد از هـر کـس مـی آیـد      تعذّر، اطالق روایت اقتضا می 

  .4اجب کفائیخوب است به عنوان و
گفته است کـه فرقـی نیسـت در ایـن حکـم       6شرح لمعهو  5مسالکو شهید ثانی در 

مابین اقسام ممالیک، پس حکم بندة خالص و مدبر و ام ولد و مکاتب هم این اسـت، هـر   
به جهت این که بر همه صادق است که بنده . چند بعضی از آن ها دست به حرّیت زده اند

                                                   
 .254ص  2مسالک، ج  1
 ).کالنتر( 40ص  8شرح لمعه، ج  2
 .کفایت: در نسخه 3
  : و بنابر قول قائل ما که بیان شد، این مسؤلیت در ردیف هاي  زیر ترتیب می یابد 4

  . اگر میت غیر از مملوك مذکور، وارثی دارد، بر همان وارث واجب است که این دو کار را انجام دهد: الف
  .اگر مملوك وارث منحصر به فرد است، امام اقدام می کند: ب
 .واجب کفائی می شود اگر اقدام امام متعذر باشد،: ج
 . 254ص  2مسالک، ج  5
 .44ص  8شرح لمعه، ج  6
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تعجیـل آزادي او   و منعی که از ام ولد وارد شده، جائی است کـه در آن . اند و مملوك اند
به جهت آن که حکمتی که باعث شده بر منع از بیع او، مالحظۀ مصـلحت حـال ام   . نباشد

پس بیعی که در آن تعجیل رساندن مصلحت است بـه او، اولـی   . ولد است و مراعات اوست
  .)ره(تمام شد کالم شهید ثانی. بیع عدم خواهد بود به صحت وجواز، از

: تر می نماید در دفع اشکال، ایـن اسـت کـه بگـوئیم کـه      و آن چه به نظر حقیر واضح
دلیلی داللت دارد بر منع بیع ام ولد، این است که مالک خود آن را بفروشـد بـراي خـود و    

و این اخبار داللت دارند بر این که مطلقا مملوك را هرگاه وارثـی نباشـد   . به اختیار خود
بـل کـه   . د راضی باشد بـه بیـع یـا نباشـد    به غیر او باید خرید و آزاد کرد، خواه مالک خو

بیع علی االطالق  و این نوع. و خواه نکند) هر چند جبراً و قهراً باشد(خواه انشاء بیع بکند 
ولد، به سبب عموم اخبار و شمول آن ها از براي ام ولد، منافاتی ندارد بـا   جایز بودن در ام

ک بـه ا   . عدم جواز بیع او در غیر چنین صورتی و قطـع نظـر از ثبـوت    (ولویـت  پـس تمسـ
از » قیـاس بطریـق اولـی   «چـون  . معنی ندارد) اولویت و جواز تمسک به آن در ما نحن فیه

و توجیه موافقه این است که منع از بیـع سـبب ایـن اسـت کـه      . است» مفهوم موافقه«باب 
که معلوم نیست حصـول   ]است[ و آن امري. تا به سبب میراث ولد، آزاد شود به جا بماند

  . 1آن
ادا کرده باشد چیزي از وجه مکاتب را، و آزاد شده باشـد  » مکاتب مطلق« پس هرگاه

هر چنـد بـه سـبب آن    . چیزي به حساب آن، باید باقی مانده را خرید از ترکه و آزاد کرد
به اعتبار این که آن چه از میراث مقابل آن جزئـی  . جزئی که آزاد شده بود میراث می برد

و ظاهر ایـن اسـت کـه    . است، به منزلۀ مالی است که وارث ندارد است که هنوز مملوك
  .بل که خالفی در آن نباشد. این مشهور بین العلما باشد

                                                   
 .آنها: در نسخه 1
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مال قاصر باشد از قیمت بنده، اظهر و اشهر این است کـه ایـن حکـم در ایـن      و هرگاه
و دلیـل آن عـالوه بـر    . خالفـی نیسـت در آن   گفته است کـه  ابن ادریسو . جاري نیست

تمـام قیمـت بـل    ] به[هرت و اصل، این است که ظاهر اخبار همگی وفا کردن مال است ش
که زاید بر آن هم، چون در آن ها مذکور است که می خرند و آزاد مـی کننـد و بـاقی را    

  ].به او می دهند[
می خرند و آزاد می کنند و بـاقی را خـود سـعی مـی      ]و قول دیگر نقل شده که او را[

و معلوم نیسـت قائـل آن کیسـت    . یل کند و به مولی بدهد و آزاد شودکند که وجهی تحص
و همچنین . و غیر آن اشاره به آن شده و خود میلی به این قول کرده مسالکچنان که در 

  . 1مختلفعالمه در 
ء فَـأْتُوا منْـه مـا     فَإِذَا أَمرْتُکُم بِشَـی «استدالل کرده بر آن به عموم  2مسالکو در 

تَطَعلَا«و . 3»تُماس تْرَكی ورسیورِ الْمسعو این ادلّه بـر فـرض تسـلیم    . ، و امثال آن4»بِالْم
مال امـرئ مسـلم    ال یحلّ«استدالل به آن ها، معارض اند به اخبار نفی ضرر و ضرار، و 

و نسبت آن ها عموم من وجه  .»مسلَّطُونَ علَى أَموالهِم النَّاس«و  »من طیب نفسه إالّ
  .5است، و اخبار اخیره معتضدند به شهرت و عمل اصحاب

                                                   
 .، ط جامعه مدرسین80ص  9مختلف، ج  1
 . ط دارالهدي 254ص  2مسالک، ج  2
 .31ص  22بحار، ج  3
 .58: ص ،4 ج  العزیزیۀ؛ اللئالی عوالی 4
در این جا ثابت نشده، تا یکی از دو طرف معتضد بـه  » وجهنسبت عموم من «هنوز ): قدس سره(یالحظ علی المصنف 5

، با این فرض »این ادلّه بر فرض تسلیم استدالل به آن ها«زیرا در صورتی که خود مصنف می گوید . شهرت یا عمل اصحاب شود
و استدالل  می شود، و این عمومات اخیره به وسیلۀ آن ها تخصیص می خورند،» عموم و خصوص مطلق«نسبت میان دو طرف 

بـودن  » قـنّ «را به قدر میسور خرید و آزاد کرد که دستکم از » وارث مملوك«پس باید . تام و کامل می شود) ره(شهید ثانی
 .شود» مبعض«خارج شده و 
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رْتُکُم بِشَـی   «گفته است که تمسک به عموم  شرح لمعهو  1مسالکو در  فَـإِذَا أَمـ  ء
چـون  . خوب است بر موضع وفاق مثل فک پدر و مادر و امثـال آن  »فَأْتُوا منْه ما استَطَعتُم

و اما در آن چه اتفاق نیست، پـس  . ق است و به قدر مقدور باید به آن عمل کردمحقَّ» اَمر«
. و امثـال آن » بطهنعلّت مست«در آن جا امري نیست بل که حکم آن استنباط شده، یعنی به 
  .2چنان که در بعض حواشی مسالک به خط شریف نوشته است

ت شـرعیه    هرگاه زیرا که وجوه استنباط. خوب نمی فهمم] را[و معنی این سخن  حجـ
  .هستند، همه جا اَمر هست، و اگر نیستند، اصلِ قول، باطل می شود، و تعدي معنی ندارد

مملوك ها متعدد باشند، و حصۀ هر یک وفا می کند به قیمت او،  هرگاه :و بدان که
ۀ هیچیـک بـه      و اما هرگاه. الزم است آزاد کردن همه، بر هر دو قول وفا نمی کنـد حصـ

آزاد کردن او، پس بنابر قول آخري همه را می خرند، و سعی می کنند غالم ها در تحصیل 
پس اگر از مجموع مال ممکن نیسـت کـه یکـی از آن هـا     : و بنابر قول مشهور. باقی قیمت

د، و اگر ممکن است که بر مجموع مال یکی آزاد شو. آزاد شود، باز هیچیک را نمی خرند
هر کدام را خواهند بخرند و آزاد کننـد  ] صورت[در این (آیا باز چنین است؟ یا می خرند 

زیرا که ظـاهر اخبـار ایـن    . 3؟ چند احتمال است؛ و اول اظهر است-)یا به قرعه عمل کنند
  . 4باب این است که حصۀ مملوك باید به قدري باشد که توان باز خرید

                                                   
 .همان 1
 .این حاشیه در نسخۀ موجود، وجود ندارد 2
 .یعنی نمی خرند 3
به صورت نص آمده که از مال میت خریداري می شود نه از  زیرا در حدیث ها. شگفت است) ره(این استظهار مصنف 4

تشتر « 6و در حدیث شماره » من مال المیت« 5و در حدیث شماره » من مال ابنها«عبارت  1در حدیث شماره . حصۀ خودش
. ث هـا و این استظهار تحمیل ذهنیت و زمینۀ ذهنی خودمان اسـت بـر حـدی   . و همین طور در دیگر حدیث ها. »امه من ماله

این خرید از اصل مال است و پس از خرید، بقیه مال مطابق سهام مقدر میان ورثه تقسیم می ). همان طور که پیشتر بیان شد(
 .شود
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قول آخري همه را ] بر[یمت آن، دون بعضی؛ پس بناحصۀ بعضی وفا کند به ق و هرگاه
و اظهر این است که واجـب  . و بنابر مشهور باز احتمال پیش جاري است. باید خالص کرد

چنان کـه بعضـی از متـاخرین    . باشد خریدن آن بعض که حصۀ او وفا می کند به قیمت او
ۀ او  . یدو حکم این را می توان از اطالقات اخبار فهم. اختیار کرده اند بخالف آن که حصـ

  ]. او[وفا نمی کند به قیمت 
بمیرد و ده تومان مـال دارد، و پسـري    هرگاه: و از جملۀ فروع این مسئله این است که

. دارد مملوك، که بیست تومان می ارزد، و برادري دارد مملوك که پـنج تومـان مـی ارزد   
و بنـابر مشـهور؛   . قی قیمـت پس بنابر قول آخري پسر را می خرند و سعی مـی کنـد در بـا   

چون پسر آزاد نیسـت و آزاد کـردن او بـه    . 1محتمل است که برادر را بخرند و آزاد کنند
و اما برادر هر چند آزاد نیست ولکن آزاد کردن او ممکـن اسـت   . همان مال ممکن نیست

  .به همان مال
مملـوك  و محتمل است که هیچکدام را نخرند و میراث مال امام باشد، چون هـر دو  

و این احتمال ضـعیفی  . پس وارث منحصر می شود در امام. اند، و فرزند حاجب برادر است
و . بنده نباشد، یا ممکـن باشـد آزادي او   زیرا که فرزند حاجب برادر می شود هرگاه. است

  .و برادر ممکن است آزادي او. در این جا چنین نیست

                                                   
می نامد، دو شاخۀ یک قول هستند که عبارت است از » آخري«و یکی را » مشهور«یکی را ) ره(این دو قول که میرزا 1

اما بر مبناي قول دیگر . و این بحث ها مبتنی بر این مبنا است. »شرط عدم وجود وارث حرّ اقرباي میت خریداري می شوند به«
؛ بر اساس مرجحـات  »پدر، مادر و فرزند از اصل مال خریداري می شوند هر چند وارث حرّ نیز داشته باشد«که معتقد است 

  : عمل می شود و مرجحات عبارتند از
  .کدامیک محترم تر هستند شرعاً: الف
  . کدامیک مستحق تر هستند از نظر تحمل بردگی: ب
در تاریخ برده هائی بوده اند که هیچ نیازي به آزادي نداشته . »رابطۀ ارباب با برده«کدامیک مستحق تر هستند از نظر : ج

 .در خدمت سلطان محمود» اَیاز«، و حتی مانند )ره(اند مانند قنبر
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وارث مملوك، پدر یا مـادر باشـد    آن بدان که خالفی نیست در این که هرگاه :تتمیم
بل که نقل اجماع در کـالم اصـحاب مسـتفیض اسـت، و همچنـین      . باید خرید و آزاد کرد

  . اخبار
پس بعضی اکتفا کرده انـد بـه پـدر و مـادر، و     . و در غیر پدر و مادر، خالف کرده اند

اجمـاع بـر ولـد    و ابن ادریس دعـوي  . بعضی اوالد صلبی را ملحق کرده اند، دون اوالد اوالد
و ایـن قـول،   ]. ملحق کـرده انـد  [و بعضی سایر اوالد را هم . صلب کرده و منع کرده از غیر

بعضی اخبار معتبرة بسیار در باقی کـه بعضـی   ] و[اظهر اقوال است به سبب اجماع منقول، 
و بعضـی بـر حکـم    . »مطلـق ولـد  «و بعضی بر حکـم  . از آن ها مشتمل بر حکم پسر است

و قائل به فرقی مابین سایر . »مطلق وارث«و بعضی . »مطلق فرزند«و بعضی . خواهر و برادر
  .چنان که در شرح لمعه تصریح به آن شده. قرابات هم نیست

با وجود عمل اکثر اصحاب به آن ها، و اعتضـاد آن هـا   (و قدح در سند بعضی از آن ها 
  .خوب نیست) به سایر اخبار

و بعضی ملحق کرده اند آن ها . اق آن ها استپس اظهر عدم الح :و اما زوج و زوجه
) ع(کَانَ علـی «: )ع(را به سایر قرابت، به سبب صحیحۀ سلیمان بن خالد از حضرت صادق

و زوج را . 1»إِذَا مات الرَّجلُ و لَه امرَأَةٌ مملُوکَۀٌ اشْتَرَاها منْ ماله و أَعتَقَها ثُم ورِثَتْه
  .ن کرده اند به طریق اولی، و به جهت عدم قول به فرقحمل بر آ] نیز[

تبرّعـاً ایـن کـار را کـرده بـوده اسـت، چـون        ) ع(شاید امام: و بر این وارد است این که
و ایضاً حدیث صحیح حسن بن محبوب معارض ایـن اسـت کـه داللـت     . میراث مال اوست

آن زوجـه مـال امـام    زوج باشد، او را نمـی خرنـد و میـراث     دارد بر این که وارث هرگاه

                                                   
 .دیگران احادیث سلیمان بن خالد را صحیحه نمی دانند: توضیح -.1ح  53وسائل، کتاب العتق، ب  1



  199کتاب فی المیراث 
 

  .و به ضمیمۀ عدم قول بالفرق، عدم ارث زوجه هم ثابت می شود 1است
و این حدیث هم طوالنی است و در آن جا مذکور است که آن عبد، غالم دیگري بـوده  
و به زمین دیگر رفته و خود را آزاد وانموده اسـت، و زن گرفتـه و آن زن مـرده و وارثـی     

این جهت بعضی گفته اند که شـاید محـروم شـدن از راه ایـن      پس از. ندارد به غیر آن زوج
و این بی وجه است، چون اطـالق حـدیث و تـرك استفصـال،     . باشد که خدعه کرده است

و بعضی احتمال داده اند که شاید این از راه . مانع است از این که بگوئیم از این جهت بوده
و این نیز مـدفوع اسـت بـه اطـالق و     . بطالن عقد بوده، چون مولی اجازه نکرده بوده است

بردن زوج را فرموده کـه ایـن   ]نـ[حدیث علّت میراث  2]متن[ترك استفصال، و به این که 
  .و این داللت دارد بر ثبوت زوجیت. است که عبد از حرّ میراث نمی برد

  .و به هر حال؛ اقوي این است که هیچیک از زوجین این حکم را ندارند
ار  [موثقۀ ابن ابی یعفور از اسحق شاید توان به  :بلی کـه مـی   [اسـتدالل کـرد   ] بـن عمـ

پس فرمود که ببینید آیـا مـی یابیـد از    . آزاد کردة علی بن الحسین علیه السالم، مرد]: گوید
و هـر دو   3]در یمامـه [پس گفتند از براي آن حضـرت کـه دو دختـر دارد    . براي او وارثی

  . 4میت خرید و بقیه میراث را به آن ها داد پس آن حضرت آن ها را از مال. مملوك اند
، 5و این حدیث داللت می کند بر این که هر وارثی که می بود، حضرت چنین می کـرد 

و با وجودي که در این جا هم، احتمال از امـام  . و بر زوجین هم صادق است که وارث اند

                                                   
 .ط دار االضواء -»احکام الممالیک و االماء«از باب  -15ح  288ص  3من ال یحضره الفقیه، ج  1
 .حین: نسخه در 2
 .دو ماهه: نسخه در 3
 .8ح  20وسائل، ابواب موانع االرث، ب  4
و ظاهراً باید . ر این جا نیست؛ نه داللت تطابقی، نه تضمنی و نه التزامیمخفی نماند؛ هیچکدام از داللت هاي سه گانه د 5
 .و شاید شامل فرزند فرزند هم بشود. این موضوع فقط به مادر، پدر و فرزند، مختص است و شامل افراد دیگر نمی شود: گفت
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  .هست، این حدیث مقاومت با سایر ادلّه نمی کند
بعض ورثه بنـده باشـند، و قبـل از قسـمت میـراث آزاد شـوند،        هرگاه :مطلب سیم

مساوي باشند در طبقه، همـه میـراث    شریک می شوند با سایر ورثه به قدر الحصه؛ هرگاه
و هرگـاه آزاد  . طبقۀ او مقدم باشد بر آزادها، میراث مختص است به او و هرگاه. می برند

و اخبـار معتبـره   . در مسـئله نیسـت  و خالفـی  . شود بعد از قسمت، دیگر میراث نمی بـرد 
بعضی از آن اخبار مذکور است که عبدي که آزاد شود قبـل از  ] در[و . 1داللت بر آن دارد

  .2قسمت، به منزلۀ کافري است که مسلمان شود
پس در صورت اتّحاد وارث که احتیاج به قسمتی نباشد، آزاد شدن بنده، نفعی نـدارد و  

و . باشد به میت و این بنده که آزاد شـده نزدیکتـر باشـد    میراث از آزاد است هر چند دور
در صورتی که آزاد شود بعد از قسمت بعض ترکه دون بعض، همـان احتمـاالت کـه پـیش     

  .و اشاره کردیم که کدامیک اظهراند. جاري است] در این جا نیز[گفتیم در کافر، 
بـرد بـه قـدر    مملوکی، بعضی از آن آزاد باشـد، میـراث مـی     هرگاه :مطلب چهارم

. بل که دعوي اجماع در کالم ایشان موجود اسـت . و خالفی در مسئله ظاهر نیست. آزادي
چنان » میراث بردن به قدر آزادي«و مراد از . و اخبار هم در خصوص مکاتب، بسیار است

ۀ    مسالککه در  گفته، این است که فرض می کنند او را آزاد، و مالحظه می کننـد حصـ
نـده  ، و الحال می سنجند که چـه قـدر آن ب  ]می شد[مجموع او، چه قدر  او در حال آزادي

ۀ او بـر تقـدیر       ) یا ربع او ؟،؟،؟نصف او، یا ثلث او (آزاد است  و بـه همـان نسـبت از حصـ
  .آزادي مجموع، به او می دهند

 .و تمـام آن دیگـري   دو پسر دارد که نصف یکی از آن ها آزاد اسـت  مثالً میت هرگاه
                                                   

 .18وسائل، همان، حدیث هاي باب  1
 .4و  3ح  3همان، ب  2
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بـه   و ربع آن را به آن که نصف او آزاد است،. آن را به پسر آزاد می دهندپس تمام نصف 
سبب این که بر تقدیر آزادي تمام او، حصۀ او نصف ترکه بـود، پـس الحـال کـه نصـف او      

  ]. ربع ترکه را می برد[آزاد است، 
؛ پـس او بـه تقـدیر حریـت،     ]و اگر فقط یک پسر داشته باشد که نصف او آزاد باشد[

و نصف دیگر را به طبقۀ بعد مـی دهنـد   . ل را می برد، و الحال نصف مال را می بردتمام ما
به اعتبار آن که . برادري دارد، آن نصف را به او می دهند] این که میت[مثل . باشد هرگاه

و چون اقـرب اسـت، منـع    . نسبت به نصفی که بنده است وارث نیست نصف او آزاد است
هم، آزاد باشد، پس پسر نصف را می بـرد و بـرادر    1ن برادرنصف آ و هرگاه. اَبعد می کند

پس اگر آن عمو هم نصف او آزاد باشـد، پـس او   . آزادي اگر دارد 2و باقی را عموي. ربع را
  ..و هکذا. ثُمن می برد، و باقی از طبقات مؤخرِ آن است

که در وارثی در هیچ طبقه ندارد حتی ضامن جریره هم ندارد، پس آن باقی تر و هرگاه
و به منزلۀ این است که وارثی نداشته باشد، پس بایـد خریـد    مقابل آن جزئی که بنده است

که باقی مانده است  در مقابل آن جزئی که بنده است(که بنده است از ترکه ] را[آن جزء 
هر چند که قائل باشیم کـه خریـدن بعـض مملـوك جـایز      . ، و آزاد می شود)در مقابل آن

به سبب این که خریدن این جزء، موجب . هر قولین بود در مطلب سابقچنان که اش. نیست
بخـالف ایـن   . تمام شدن آزادي بنده است و ضرري هم به مالک نمی رسد به سبب تبعیض

وفا نکنـد بـاقی ترکـه بـه آن      بلی هرگاه. واگذارد 3]رقیت[که بعض را بخرد و باقی را بر 

                                                   
 . یعنی برادر میت 1
 .عموي میت که می شود طبقه سوم 2
 . رقبه: نسخه در 3
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  . 1سابق گذشتجزء، جاري می شود در آن خالفی که در مطلب 
بمیرد کسی که بعـض او آزاد اسـت، بـه     و همچنین است کالم در مورث؛ یعنی هرگاه

اول ایـن کـه   : و در کیفیت آن دو وجه ذکر کـرده انـد  . قدر حرّیت او، از او ارث می برند
ه    ض جمع کرده به جزء آزاد خود، به وارث او می دهنـد و تتمـجمیع آن چه آن غالم مبع

م ایـن   و وجـه د . مال مالک است به حق ملک، و دیگر او را نصیبی در آن جزء نیست ویـ
به جزء آزاد خود، آن را قسمت می کنند بـر مالـک   ] ه[آن چه را که جمع کرد: است که

پس هرگاه نصف او حرّ باشـد،  . باقی ورثه به قدر آن چه در او هست آزادي و بندگی] و[
و نصفی رقّ، پس آن چه جمع کرده است به نصف حرّ، نصف آن از ورثه است و نصـفی از  

و موت نازل شده اسـت بـه همـۀ بـدن او، و     . سبب ارث موت است به سبب این که. مولی
پس آن چه به جا مانده است، آن هم منقسم می . بدن او منقسم می شود به حرّیت و رقّیت

  .شود
ۀ جـزء رقّ      . و وجه این سخن واضح نیست زیرا که مفروض این اسـت کـه مـولی حصـ

نمی آید که مولی مستحق چیزي باشد  و از این که جزء بدن او رقّ است الزم. خود را برده
و بـه هـر حـال؛    . و آن چه از حیثیت ملک مستحق بود که گرفتـه اسـت  . از حیثیت ارث

و داللت می کند بر آن نیز صحیحۀ محمدبن قیس، و صحیحۀ بریـد  . معتمد وجه اول است

                                                   
ـتگانه را   » قول اکثر«همۀ این تشقیق شقوق، و صورت هاي مختلف، بر مبناي  1 است اما بر مبناي قولی که احادیـث هش

ابتدا از اصل مال خریداري می شـود  ) خواه قنّ باشد و خواه مبعض(فرزندي که عبد است ) و شرح آن گذشت(حاکم می داند 
که عبد است، هیچ ورثه اي ارث نمی برد،  -یا پدر و یا مادري -فرزنديخواه وارث دیگر نیز باشد و خواه نباشد و با وجود 

  . مگر پس از آزاد شدن او
 .و اگر اصل مال به خرید او، کافی نباشد، جاري می شود در آن، خالفی که در مطلب سابق گذشت
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  .1بن معاویۀ عجلی، که شیخ در باب میراث مکاتب نقل کرده
ظاهر نمی شود فائدة میراث بردن نسـبت  : گفته است که لکمسادر ) ره(و شهید ثانی

به جزء آزاد از آن چه به جا مانده از آن عبد مبعض، مگـر در صـورتی کـه آن غـالم بـه      
پـس آن چـه   . از آن چیـزي نرسـیده باشـد    2جمیع بدن خود کسبی کرده و به دسـت مـولی  

  .3کسب کرده است قسمت می شود به نسبت به حرّیت و رقّیت
رقّ و جـزء حـرّ از یکـدیگر     ءمثالً ممتاز باشد جز گویا مراد او این است که هرگاهو 

براي خود کار کند بـه ازاء  ) مثالً(وبه کرده باشد با مولی، که یک روز نبه این که آن عبد 
آن چـه بـه جـزء حـرّ     . جزء آزاد خود، و یک روز از براي مولی به ازاء جـزء رقّ خـود  

دیگر مالحظـۀ  . آن چه به جزء رق کرده است مال مولی است تحصیل کرده مال اوست، و
  .نسبت در آن جا وجهی ندارد

  
  

  چهارم از موانع ارث لعان است 
قطع زوجیت می کند میانۀ زوجین و نسـب   زیرا که آن. بعد نفی ولد] لعان مانع است[

مـی   و همچنـین تـوارث منتفـی   . پس زوجین از یکدیگر میراث نمی برند. فرزند را از پدر
 4ازو هرگاه عود کند بعـد  . و همچنین اقارب پدر. شود مابین پدر و فرزند از هر دو طرف

                                                   
 .5ح  22ب : حدیث دوم -2ح  19وسائل، ابواب موانع االرث، ب : حدیث اول 1
 .موالی: نسخه در 2
 .ط دارالهدي 254ص  2مسالک، ج  3
 .نقل از بعد :نسخه در 4
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و . لعان و تکذیب خود کند در لعان، فرزند ملحق می شـود بـه او و میـراث از او مـی بـرد     
و  ،»اقرار العقالء علی انفسهم جـایز «به سبب عموم . لکن پدر از فرزند میراث نمی برد

  . ، و در آن ها ظاهراً خالفی نیست1خباري که در این معنی وارد شدهبه سبب نصوص و ا
خالف در این است که آیا در این صورت که پدر تکذیب مـی کنـد، آیـا تـوارث     : بلی

مشهور این است که نمی شـود، نظـر بـه     ؟-مابین فرزند و اقارب پدر حاصل می شود یا نه؟
و بعضی قائل شده اند که توارث . عاناستصحاب حال ما قبل تکذیب پدر نفس خود را در ل

حاصل می شود، به جهت این که اقرار پدر که از تکذیب او مستفاد شده، بـه منزلـۀ بینـه    
  . کند] می[است که حکم را ثابت 

و در . و این ضعیف است، چون نسب قطع شده بـود و عـود آن محتـاج بـه دلیـل اسـت      
و بر فرضی . که وارد شده، قائل شدیمخصوص میراث بردن فرزند از پدر به سبب احادیثی 

  .که این اقرار در معنی شهادت باشد، این یک شاهد است و شهادت یک نفر مسموع نیست
و در این جا قول دیگر هست به تفصیل، که اگر اقارب پدر تصدیق پدر کند، چنان که 

  .ول استو اظهر اقوال، قول ا. پدر تکذیب خود کرده بود، میراث از طرفین ثابت می شود
در این صورت هرگـاه آن فرزنـد، خـویش    : گفته است که شرح لمعهو شهید ثانی در 

مثل این که چند برادر دارد، (خویش مادري داشته باشد ] نیز[باشد و  داشته پدري و مادري
نسب پدري ساقط می شود و همۀ آن ها در حکم مادري ) بعضی از این قسم و بعضی از آن

فرزنـدي را کـه پـدر از     و همچنین هرگـاه . ا بالسویه قسمت می کنندو میراث ر. تنها، اند
 پس هرگـاه . می شودمادر خود نفی کرده دو طفل توام باشند، باز در میراث مالحظۀ حال 

                                                   
 .2، حدیث هاي باب ۀعنالمالو کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث ولد  -1ح  6وسائل، کتاب اللّعان، ب  1
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دیگري باشد، شش یک را می برد فرضاً، وارث آن منحصر در آن ] و[یکی از آن ها بمیرد 
باقی را می برد از باب رد .  

  .در این مقام بعد از این خواهد آمد ان شاء اهللا تعالیو تمام کالم 
  
  

  پنجم از موانع ارث حمل است
هر چند طفلی که در شکم است بالقوه استحقاق میـراث دارد، و لکـن   : به این معنی که

  : فعلیت استحقاق مشروط است به دو شرط
جدا شود از مادر خود با حیات؛ پس اگر جدا شود بدون حیات، از براي  :اول این که

بر سبیل والدت معتاد باشد، یـا بـه سـبب     هو فرقی نیست مابین این ک. او میراث نمی باشد
 همین قدر است که از او ناشی شودو مراد از حیات در این جا . جنایتی و ضربی سقط شود

ه    و مراد . حرکت ظاهري، یا فریاد کند از حرکت ظاهري این است کـه از حرکـات ارادیـ
باشد که به اختیار خود حرکت کند، نه مجرد حرکت طبیعیه مثل حرکـت گوشـت کـه    

  .بعد از مدتی از ذبح و پاره پاره کردن، باز می جهد
چون گفته . کرده است »حیاة مستقره«ظاهر می شود که اعتبار  شرایعو از محقق در 

که داللت نکند بر اسـتقرار حیـات،   ] ـی[حرکتی کند حرکتـ اهاست میراث نمی برد هرگ
همان باشـد کـه مـا     »حیاة مستقرّه«و ظاهر این است که مراد او از . 1مثل حرکت مذبوح

، و حاصل این است کـه  مناهج االحکاماز » صید و ذباحه«تحقیق آن کرده ایم در کتاب 
به استصحاب، حیـات مسـتقره را   نزع است، کافی است، و  معلوم نباشد که ذبیحه در حال

                                                   
 .ط دارالتفسیر 42ص  4شرایع، ج  1
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یـه  و تذک. تزکیـه اسـت   و آن مبین است در مسئلۀ ذبیحه، چون اصل عـدم . اثبات می کنیم
و علم به حصول تذکیـه بـدون   . چه از اخبار مستفاد می شودمشروط است به حیات، چنان

ت، تا و اما در ما نحن فیه نصی نیست بر اعتبار حیا. اعتبار حیات مستقره، حاصل نمی شود
بل که آن چه از اخبار مستفاد می شود کفایت حرکـت  . ما آن را حقیقت دانیم در مستقرّه

قَالَ «ظاهر می شود کفایت مطلق حرکـت؛  ) ع(و از صحیحۀ ربعی از حضرت صادق. است
بما کَانَ أَخْرَس ر رِثَ أَنَّهو رَّكنْفُوسِ إِذَا تَحی الْمقُولُ فی تُهعمروایـت او   و لکن. 1»س

قَـالَ سـمعت أَبـا عبـد     «: مقیِّد آن اسـت ) که حسن کالصحیح است به ابراهیم بن هاشم(
ثُ    )ع(اللَّهـوری ـرِثُ وناً ییرُّکاً بتَح رَّكفَتَح هطْنِ أُمنْ بقَطَ مإِذَا س قْطی السقُولُ فی

بما کَانَ أَخْرَس ر نیز به همین مضمون است و همچنـین غیـر    3ی بصیرو صحیح، اب. 2»فَإِنَّه
  .این ها

؛ یعنی فریاد کردن نزد والدت، مثـل  »استهالل«و اما اخباري که داللت دارد بر اشتراط 
عن ابـی  ): مذکور است تهذیبکه در زیادات باب صالة اموات (صحیحۀ عبد اهللا بن سنان 

قَالَ لَا یصلَّى علَى الْمنْفُوسِ و هو الْمولُود الَّذي لَم یستَهِلَّ و لَم یصح «عبد اهللا علیه السالم 
ه و ورثْـه       لَیـلِّ ع لَّ فَصـتَه ا فَـإِذَا اسـ رِهـنْ غَیلَا م ۀِ وینَ الدثْ مروی لَم و در کتـاب  . 4»و

اظهر این اسـت  . 5است» و غیرها ]من الدیۀ[«، »والدیه و ال من غیر هما«به جاي  استبصار
 صـالة سهو شده، به قرینۀ اخبار دیگر مثل روایت سکونی در آخـر کتـاب    تهذیبکه در 

                                                   
  .3ح  7وسائل، ابواب میراث الخنثی و ما اشبهه، ب  1
 .4همان، ح  2
 .7همان، ح  3
 .ط داراالضواء 199ص  32تهذیب، ج  -.5همان، ح  4
 .3ح  480ص  1استبصار، ج  5
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نْ ب   )ع(عنْ آبائه) ع(عنْ جعفَرٍ«: تهذیب قَطَ مـ إِذَا سـ هلَیلَّى عصی و بِیثُ الصورطْـنِ  قَالَ ی
و دو حدیث هم . 1»أُمه فَاستَهلَّ صارِخاً و إِذَا لَم یستَهِلَّ صارِخاً لَم یورثْ و لَم یصلَّ علَیه

و دیگري مرسلِ مضـمر، بـه   ) ع(در کافی هست یکی از عبد اهللا بن سنان، از حضرت صادق
وتُه الْمنْفُوسِ لَا یرِثُ منْ والدیه «این مضمون که  صـ عمسی و یحصتَّى یئاً حپـس آن  . 2»شَی

محمـول  ) با وجودي که مهجور است در نزد اصحاب که کسی عمل به آنها نکـرده (اخبار 
چنان که داللت بر آن دارد حدیثی که شیخ قبل از ذکـر صـحیحۀ عبـد اهللا بـن     . اند بر تقیه

و آن خـالف اجمـاع اصـحاب    . قطلزوم نماز بر س رسنان نقل کرده، به جهت اشتمال آن ب
  .است ظاهراً

یـا  . پس معارضه نمی کنند با آن اخبار صحیحه و غیر صحیحه که پـیش ذکـر کـردیم   
و حمـل بـر   . محمول اند بر غالب، و قیدي که وارد است، مـورد غالـب آن حجـت نیسـت    

ن و همچنـی . داللت اخبار سـابقه بـر نفـی اعتبـار اسـتهالل      3تخییر هم معنی ندارد با وجود
و همچنین جمع بین االخبار به حمل ایـن اخبـار   . داللت این ها بر عدم توریث االّ با صیاح

استهالل بر توریث دیه، و حمل دیگر آن ها بر توریث غیر دیه، وجهی ندارد بـا وجـود آن   
  .دیه و غیرها، هر دو مذکور است استبصارکه در روایت 

باید حرکت مستند به مجموع باشد  محقق و دیگران، تصریح کرده اند که :و بدان که
بیرون آید و حرکت کند، یا صدا کنـد   4بعد انتقال؛ به این معنی که هرگاه بعض از آن زنده

و ایـن  . مختار مشهور اسـت ] این[و ظاهر این است که . لکن میتاً به زمین افتد، فائده ندارد
ا شـدن، همـۀ آن در   سخن خوب است، زیرا که متبادر از اخبار همان است که بعد از جـد 

                                                   
 .ط داراالضواء 61، ح 331ص  3تهذیب، ج  1
 .2و  1ح  7وسائل، ابواب میراث الخنثی و ما اشبهه، ب  2
 .و با وجود: نسخه در 3
 .زنده است: در نسخه 4
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حکم حی باشد به حصول حرکتی که مستند به کل باشد گو بـه تحـرّك بعـض اعضـاي او     
  . باشد

، موجـود باشـد هـر چنـد     ]مـورث [این است که این حمل در حال مـوت   شرط دوم؛
در صورتی کـه   متولد شود به طریق معتاد کامالً و این دانسته می شود به این که. نطفه باشد

کـه ممکـن   (از موت مورث گذشته باشد و پیش از موت هم وطی به شـبهه   شش ماه کمتر
 1گذشته باشد از موت و وطیی]نـ[یا اقصاي حمل . واقع نشده باشد) باشد استناد حمل به آن

  .2واقع نشده باشد تا نکاح شبههکه ممکن باشد استناد حمل به آن از باب عقد 

                                                   
 .وطی: نسخه در 1
زیـد مـرده اسـت، پـس از آن همسـرش      : فرض کنـیم » موضوع مورد نزاع«بهتر است این مسئله را به عنوان یک : شرح 2

و همسرش مـی گویـد از نطفـۀ    . ورثۀ زید می گویند ما نمی دانیم که این کودك از نطفۀ زید است. فرزندي به دنیا آورده است
  چه باید کرد؟ . زید است

  : ردابتدا باید به دو اصل توجه ک
  . اقلّ مدت حمل، شش ماه است: یک

  .اقصاي مدت حمل، بنابر مشهور نُه ماه است و گفته شده دوازده ماه است: دو
  : اکنون با سه شرط حکم می شود که این کودك از نطفۀ زید است

  . فاصلۀ موت زید و تولد کودك، کمتر از شش ماه باشد: اول
می گوید که کـودك مـال   » الولد للفراش«قاعده  زیرایات زید منعقد شده، در این صورت مسلّم است که نطفه در زمان ح

زیـرا ممکـن اسـت از نطفـۀ شـخص      . اما اگر شش ماه یا بیشتر گذشته باشد؛ تمسک به قاعدة مذکور ممکن نیست. زید است
  . دیگر باشد و ششماهه متولد شده باشد

  .نکرده باشد» هشخص دیگري با آن زن جماع بشبه«پیش از موت زید نیز : دوم
این صورت، خارج از بحث . (وطی بشبهه اي که انتساب این کودك به آن امکان ندارد: چنین وطی بشبه اي دو صورت دارد

  . شرط است که از این صورت نباشد. و وطی بشبهه اي که انتساب این کودك به آن امکان دارد). است
  . مدت اقصاي حمل نگذشته باشد: سوم

کـه گـاهی در   » و«حرف عطف است به معنـی  » یا«؛ این کلمۀ »یا اقصاي حمل نگذشته باشد«می گوید  )ره(میرزا: توجه(
  ). محاورات مردمی به کار می رود

. باشـد  هگذشتن اقصاي حمل از موت زید وقتی مالك و معیار است که در ایام نزدیک به موت امکان جماع براي زید بود
  .واالّ گذشتن اقصاي حمل از آغاز سفر یا از آغاز اغماء محاسبه می شود. اغماء نبوده باشد مثالً در مسافرت یا مدت مدیدي در
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، خـالی از  3هـم  مسـالک ، بـل کـه در   2شرح لمعهو شهید ثـانی در   1و عبارت محقق
ل     . حه و قصور تأدیۀ مطلب بتمامه، نیستممسا چنان که مخفی نیست بـر کسـی کـه تأمـ
) تمامه]بـ[در صورت والدت (در صورت گذشتن نُه ماه از موت، فرض حصول علم  و. کند

پـنج  ] و[، به این می شود که آن کنیز باشد که عدة وفات او دو ماه 4و حصول وطی به عقد
  .6اقصاي حمل را سال بدانیم و آن زن آزاد باشد 5یا. روز است

) بل که ظاهراً خالفی نباشد، چنان که از بعضی ظاهر می شود(و مشهور بین االصحاب 
از براي حمل نصیب دو پسر احتیاطاً وضع می کنند و تتمه را قسـمت مـی کننـد    : این است

                                                   
 .ط دارالتفسیر 42ص  4شرایع، ج  1
 .48ص  8ج  )الروضۀ البهیۀ(شرح لمعه  2
 .ط دارالهدي 276ص  2مسالک، ج  3
 .یعنی عقد صحیح، نه عقد و یا نکاح شبهه 4
 .تا: نسخه در 5
این کودك را به یکی از . ماه از وفات او کودکی به دنیا آورده است 9زید مرده است و همسرش پس از گذشت : شرح 6

  ): ماه بدانیم 9و الزمۀ هر دو صورت این است که اقصاي حمل را بیش از (دو صورت می توان به زید منتسب کرد 
حکمت عده این اسـت کـه   : متمسک شویم و بگوئیم» هحکمت عد«عده وفات کنیز را معیار قرار می دهیم و به : اول

و چون حامله بودن برخی زن ها زودتر و برخی دیرتر معلوم می شود، . معلوم شود نطفه اي از مرد در رحم زن هست یا نه
ت بنابر این همان طور که معلوم شدن حمل در زن ها متفـاوت اسـت، وقـ   . حد اکثر آن دو ماه و پنج روز، تعیین شده است

ک بـه    . مـاه اسـت   9ماه نه حتمیت دارد و نه قطعیت، گرچه اکثر زایمان ها در  9زایمان نیز متفاوت است، و  و ایـن تمسـ
  . حکمت عدة کنیز، تکلیف را روشن می کند خواه آن زن کنیز باشد و خواه آزاد

  .ماه می داند 12را » اقصاي حمل«به حکمت عده متمسک نشویم، و به آن قول قائل شویم که مدت  :دوم
و البته اصالت برائت زن از زنا . است؛ یعنی اگر بتوانیم به یکی از این دو قائل باشیم» اگري«البته هر دو صورت، فرضی و 

  . ، چنین توجیهی را تأیید می کنند»حمل قول مسلم و مسلمه بصحت«و اصالت عدم وقوع وطی بشبهه، و اصل 
و . و این جمله توضیح است بر تمسک به حکمت عدة کنیز. »و آن زن آزاد باشد«که می گوید  )ره(عبارت میرزا :توجه

  . بوده است» گرچه«، کلمۀ »و«ممکن است در اصل نوشتۀ میرزا به جاي 
، در حالی که عبارت خودش بغـرنج، پیچیـده و   »محقق و شهید ثانی حق مطلب را ادا نکرده اند«می فرماید  )ره(میرزا
 .نارسا است
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، و دو تا هم یا دو پسر است 1بیشتر نیستچون غالب این است که حمل از دو . میانۀ ورثه
یک پسر، یا دو خنثی است یا یک خنثـی و پسـري، یـا یـک      یک دختر و یا دو دختر، یا

. و چون حصۀ دو پسر از بقیه شش قسم، بیشتر است آن را وضع می کنـیم . خنثی و دختري
و کـم، مـی    و االّ پس رجـوع بـه زیـاد   . پس اگر دو پسر زنده متولد شد، موافق خواهد بود

  . شود
چنان که حمل محجوب است از میراث تا این که جدا شود زنده، همچنین کسانی کـه  

مثـل ایـن کـه میـت     (در مرتبۀ پائینترند از حمل، محجوب می شوند تا وضـع حمـل شـود    
) برادري دارد و این حمل را، که اگر این حمل زنده متولّد نشود، بـرادر وارث خواهـد بـود   

  .نمی دهند مگر آن که آن حمل میتاً جدا شود از مادر پس به برادر چیزي
و همچنین کسانی که دو نوع فریضه دارنـد؛ مثـل زن، و شـوهر، و مـادر، و پـدر، کـه       

پس ثمـن را مـی   . مختلف است میراث آن ها به سبب فرزند داشتن متوفی، و فرزند نداشتن
اگـر میتـاً جـدا شـد،      تا معلوم شود حال حمل، پس) شوهرش بمیرد هرگاه(دهند به زوجه 

حاملـه   هرگـاه (و همچنین ربع را می دهنـد بـه شـوهرش    . ربع را تمام می کنند، و االّ، فال
نبوده، پس نصـف را  » ذات ولد«پس اگر ولد از او جدا شود میتاً، معلوم می شود که ) بمیرد

و همچنین . شود، به همان ربع اکتفا می شود] متولد[و اگر زنده . اتمام می کنند براي زوج 
  .است حال سدس، و ثلث، و ثلثین، در ابوین

و االّ انتظار نمی کشند و مالحظۀ  ،این ها در وقتی است که فرزندي به غیر حمل نباشد
  .حصۀ صاحب فرزند می کنند

                                                   
 .فرزند زائید، نادر است 9در همین سال هاي اخیر در اصفهان اتفاق افتاد و یک خانم  و آن چه 1
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  ششم از موانع ارث، غیبت منقطعه است
ه یعنی کسی که مفقود الخبر باشد که معلوم نیست در کجاسـت؛ زنـده اسـت یـا مـرد     

بل که بایـد  . به مجرد همین مال او را نمی توان میان ورثه قسمت کرد، به اتفاق علما. است
  : و اختالف کرده اند در حد انتظار به چهار قول. انتظار کشید

قول صدوق و سید مرتضی و ابن زهره و ابوالصالح است؛ که قائل شـده انـد کـه     :اول
پس . این چهار سال، طلب و تفحص از او کردمدت انتظار چهار سال است و باید در عرض 

 مختلـف و عالمه هم در . اگر خبري از او نشد، مال او را می توان میانۀ ورثه قسمت کرد
نیز تقویت این قول کـرده   مسالکو  شرح لمعهو  دروسو شهیدان در . میل به آن کرده

و سید مرتضی و ابـن زهـره   . و غیر ایشان مفاتیحو صاحب  کفایهو همچنین صاحب . اند
و داللت می کند بر آن صحیحه یا موثقۀ اسحق بن عمار کـه  . دعوي اجماع بر این کرده اند

ع      )ع(قَالَ قَالَ لی أَبو الْحسنِ«: مذکور است فقیهو  کافیدر  بـأَر ه الـبِم صتَـرَبی فْقُـودالْم
ه    «: م موثقۀ سماعه که در کافی مذکور استبه انضما. 1»سنینَ ثُم یقْسم د اللـَّ بـ نْ أَبِـی عع

 قَالَ الْمفْقُود یحبس مالُه علَى الْورثَۀِ قَدر ما یطْلَب فی الْأَرضِ أَربع سنینَ فَإِنْ لَم یقْدر )ع(
یه قُسم مالُه بینَ الْورثَۀِ فَإِنْ کَانَ لَه ولَ قَ علَـى ولَـده تلْـک الْـأَربع      علَ أُنْفـ الُ والْم بِسح د

  .2»سنین
هرگاه بمیرد انسانی و ولد مفقـودي داشـته باشـد    : قول شیخ است که گفته است :دویم

                                                   
  .5ح  6وسائل، ابواب میراث الخنثی و ما اشبهه، ب  1
 .9همان، ح  2
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موت و حیات او معلوم نباشد، میراث او را جدا می کنند تا معلوم شـود خبـر او، پـس     که
ر آن ولد، وارث چند داشته باشد که ملی باشند و تواننـد  اگر مدت طول کشد و میت به غی

اداي حق او کرد، قسمت می شود میراث او میان آن ها و ایشان ضامن اند هر وقت خبر از 
و بعد از آن گفته است که باکی نیست که کسی بخرد عقار مفقود را بعـد غیبـت   . او برسد

رك و قیمـت آن هسـت کـه هـر وقـت      و بایع ضـامن د . او و نایاب شدن و انقطاع خبر او
  .مفقود حاضر شود، حق او را برساند
، چند روایت است که همۀ آن ها از اسـحق بـن عمـار    1و دلیل این قول در صورت اولی

قَـالَ  «است؛ کلینی و شیخ به سند صحیح روایت کرده اند از صـفوان، از اسـحق بـن عمـار     
ب بعض ولْده فَلَم یدر أَینَ هو و مات الرَّجلُ فَکَیف یصنَع سأَلْتُه عنْ رجلٍ کَانَ لَه ولْد فَغَا

ء قُلْت فُقد الرَّجلُ فَلَم یجِئْ قَالَ إِنْ کَانَ ورثَۀُ  بِمیرَاث الْغَائبِ منْ أَبِیه قَالَ یعزَلُ حتَّى یجِی
یب وهماقْتَس هالبِم لَاءلِ مالرَّج منَه)وه) فَإِنْ هلَیع وهدر اءار روایت مضرّ نیستمو اض. 2»ج .

از طـرق روایـت،    3اسـت چنـان کـه در دو طریـق    ) ع(زیرا که مسئول عنه حضرت کـاظم 
  .مذکور است

انتظار کشـیدن چهـار   «را اسحق بن عمار روایت کرده که راوي  4هر چند این احادیث
و این احادیث هم . این که ورثه مال داشته باشند یا نه است و آن روایت اعم است از» سال

پس هر یک از آن ها اعم اند از دیگري از . اعم است از این که چهار سال طلب کنند یا نه
و لکن انصاف . اعده باید عام هر یک را تخصیص بدهیم به خاص دیگريقو موافق . وجهی

حکم به تقسیم میان مـأل ورثـه، ایـن     زیرا که ظاهرِ. آن است که مابین این ها تباین است
                                                   

 .صورت اول تقسیم میراث است و صورت دوم بیع آن 1
 .6وسائل، همان، ح  2
 .آمده است 6هر دو طریق، در ذیل همان ح  3
 .ک حدیث از سه طریقی: یعنی 4
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  . »یان از وقت حاجتبتاخیر «است که فحص الزم نیست، و االّ الزم می آید 
 اقـوي اسـت،  » انتظار چهار سال«حدیث و . پس باید رجوع کرد به مرجحات خارجیه

و الاقـلّ  . 1به سبب اعتضاد آن به دو اجماع منقول، که بمنزلـۀ دو خبـر صـحیح مـی باشـند     
» شهرت قـدماء «پس معتضد است به . ما بین قدماء] در[دارند بر مشهور بودن حکم داللت 

بل که بعضی استدالل کـرده انـد   . 3، و به آن چه وارد شده است در حکم زوجۀ مفقود2نیز
و لکن بعضـی در ایـن   . به طریق اولی، چون احتیاط در فروج اولی است از احتیاط در اموال

خبر زوجه به طول مفارقت ] با[و معارض است . »جود استفارق مو«اشکال کرده اند که 
آن ضرري که  و بعضی رد کرده اند این را به این که این سخن تمام می شود هرگاه. از زوج

و حـال ایـن کـه    . نـه نفقـه  » خواهش استمتاع به زوج باشد«علت اثبات حکم است در او، 
نفقه است، و به این سبب است کـه  مستفاد از اخبار و فتاوي این است که این هم از جهت 

و به هر حال؛ شـکّی  . کسی باشد که او را نفقه بدهد حکم شده است به صبر کردن هرگاه
  .ر تأیید نیست گو که استدالل نتوان کرد]د[

سزاوار این است از بـراي اصـحاب   «: گفته است که) ره(و اما آن چه آخوند مال احمد
ع کنند در آن، چون گفته اند که حاکم امر می کند او این که تجافی کنند از این قول و نزا

و ظـاهر ایـن اسـت کـه     . »را به عدة وفات بعد از طلب چهار سال، و تزویج می کنـد او را 

                                                   
را بـا ایـن   » اجماع منقـول «بنابر این، او . تکرار کرده است» جامع الشتات«این مطلب را در موارد متعدد از ) ره(میرزا 1

 .دیدگاه حجت می داند؛ حجیتی با کاربرد حدیث صحیح
: دو مرجح تبدیل می کند، یک مرجح را به »چون که صد آمد نود هم پیش ماست«مطابق ) ره(این فرمایش محقق قمی 2

  .کرده، سازگار نیست» الاقل«و این سخنش با تنزلی که با لفظ . چون اجماع نقل شده پس حتماً شهرت هم هست
همان طور که به اجماع کاربرد حجت می دهد، به شهرت نیز بیش از همۀ فقهاي شناخته شده، اهمیت می : مخفی نماند

 .، نشان از تواضع روحی و تعبد پذیري اوستو این از یک شخصیت اصولی مثل او. دهد
وسائل، ابواب اقسام الطالق و احکامـه، ب   -یعنی حدیثی که وارد شده است دربارة زوجۀ کسی که مفقود شده است 3

 .5و  4و  1ح  23
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، پـس بایـد مـال او    1]مفقود شدن[متوفی شد به سبب  در حکم مراد او این است که هرگاه
  . هم تقسیم شود

ایـن نیسـت کـه او در حکـم     » ة وفات داشـتن عد«پس آن تمام نیست، زیرا که مراد از 
بل که مانعی ندارد مکـث بـه   . متوفی است مطلقا، چنان که در عدة زوجۀ مرتده گفته اند

در ایـن   انتصـار و در کـالم سـید در   . باشد از براي شوهر کـردن  2مقدار عدة وفات، تعدي
. در روایت سـماعه ] نه[و و نه در روایت اسحق بن عمار، . مقام، اشاره به عدة وفات نیست

قال مصـنف هـذا   «: بعد از ذکر روایت اسحق بن عمار، گفته است فقیهو لکن صدوق در 
 أن وبعد هو، أرض أي فی یعلم وال موته، من حیاته الیعرف أن بعد یعنی: الکتاب
 تعتـد  فحینئذ موت وال حیاة خبر له یعرف وال سنین، أربع جوانب أربعۀ من یطلب
 عزّوجـلّ  اللّـه  سـهام  على الورثۀ بین ماله ویقسم زوجها عنها المتوفّى عدة امرأته

  .3»وفرائضه
تقسـیم بعـد طلـب    «و به هر حال؛ روایت مقید را یا باید طرح و یا باید تاویل کرد بـه  

، چنـان کـه   ]کـرد [، یا حمل بـر اسـتحباب   »چهار سال، بدون اعتبار مفهوم اشتراط مالئت
] و یـا . [حمل آن بر صـورت عـدم تمکّـن از فحـص معهـود     و ممکن است . بعضی گفته اند

تعلیمی باشد و ارشادي به طریقی از طریق تصرفات حاکم، که از باب مثال باشـد، نـه ایـن    
و خواهی دانست که سید و اتباع او هـم بایـد قائـل بـه ایـن قـول       . که منحصر باشد در این

  .به مطلقات 4باشند در صورت تمسک

                                                   
 .وفات: نسخه در 1
 .تعدي؛ یعنی عده نگه داشتن 2
 .داراالضواءط  241ص  4فقیه، ج  -.والفریضۀ: نسخه و در 3
 .تمکن: نسخه در 4
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 :تهـذیب پس آن صحیحۀ علـی بـن مهزیـار اسـت در     : 1ت ثانیهو اما دلیل آن در صور
»یفَرٍ الثَّانعا جأَب أَلْتنُ       )ع(قَالَ ساب الـ نَـۀٌ فَغَـاباب نٌ و ا ابـ کَانَ لَهـ رَأَةٍ وامل ارٍ کَانَتنْ دع

ص ا کَانَتها أَنَّ أُمتُه ت أَشْقَاصـاً   بِالْبحرِ و ماتَت الْمرْأَةُ فَادعت ابنَ اعـب ا ولَه ارالد هذه رَتی
بۀِ منْها و بقیت فی الدارِ قطْعۀٌ إِلَى جنْبِ دارِ رجلٍ منْ أَصحابِنَا و هو یکْرَه أَنْ یشْتَرِیها لغَ ی

عی سلَی ا ورَاؤُهلَّ شحأَنْ لَا ی فتَخَوا یم نِ وابال    غَـاب نْـذُ کَـمم ی ورٌ فَقَالَ لنِ خَبابلل رَف
رَ بِـه غَ   إِذَا انْتُظـ شْتَرِي فَقُلْتی ینَ ثُمنشْرِ سۀَ عبغَی نْتَظَرُ بِهیرَةٍ قَالَ یینَ کَثننْذُ سم ۀَ  قُلْت بـ ی

جواب گفته اند به ایـن کـه ایـن    و بعضی در این باب، . 2»عشْرِ سنینَ یحلُّ شرَاؤُها قَالَ نَعم
و این مدفوع است بـه ایـن   . حکم مختص محلّ خاصی است، پس حکم کلّی نمی توان کرد

پـس  . در این صورت قائل شده که بیع عقار باشد بر وجه مـذکور، نـه مطلقـا   ) ره(که مفید
  .بحثی الزم نیست

امام است والیتـاً در  و بعضی ایراد کرده اند به این که این از باب تصرف حاکم، بل که 
و این نیز بعید است، زیرا که هـر چنـد کـه    . مال غایب، نه این که او در حکم متوفّی باشد

منْ أَحیـا أَرضـاً   «مثل این که  ؛»فتوي«و » تصرف به امامت«گاه است کالم معصوم میانۀ 
بـدون  ) مشـهور بنـابر  (در زمان حضور امام که جایز نیست احیاي مـوات   .»میتَۀً فَهِی لَه

یا میانۀ فتوي و قضا، مثل حکایت هند زوجۀ ابی سفیان کـه عـرض کـرده بـود در     . اذن او
که ابوسفیان مرد بخیل است به من آن قدر نمی دهـد کـه کفایـت    ) ص(خدمت رسول خدا

، کـه ممکـن   3»خُذي ما یکْفیـک و ولْـدك  «: آن حضرت فرمود که. من و اوالدم را بکند
یـا از بـاب قضـا    . فتوي باشد که جایز است تقاص در مثل چنـین صـورتی   است که از باب

                                                   
 .وارث می تواند مال شخص مفقود را به شرط ضمان بفروشد: یعنی بخش دوم فتواي شیخ که می گوید 1
  .8ح  390ص  9تهذیب، ج  -.7ح  6وسائل، ابواب میراث الخنثی و ما اشبهه، ب  2
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  .باشد؛ یعنی حکم تو این است به خصوص، چون ثابت است بر من مطلب تو
اذن آن حضرت به خریدن مـال غایـب، چـون    «در این حدیث بر ) ع(و حمل کالم امام

و به جهت . تخصوصاً به مالحظۀ آخر روای. خالف ظاهر روایت است. »ولی غایب است
از باب تبلیغ و فتوي است، نـه از بـاب دادن   ) علیهم السالم(این که غالب احکام معصومین 

  .تصرف والیتی] یا[حکم، و 
عدم مقاومت این حدیث است به آن اخبار، به سبب نُدرت  اوالً: تحقیق در جواب] و[

  . است ال غیر) ره(قائل به آن که همان مفید
ذوالیـد   اصول و قواعد؛ که از جملۀ آن ها این است کـه هرگـاه  مخالفت آن با  ]ثانیاً[

ادعاي انتقال مال غیر به او کند بر نهج شرعی و منازعی نداشته باشد، کسی از دست او نمی 
به ادعاي وکالت، مـال غیـر را بفروشـد،     چنان که هرگاه. گیرد و تصرفات او صحیح است

غایب بر حجت خود باقی باشد هر وقت  و بیش از این نیست که. جایز است خریدن از او
و مـی بایـد کـه    . پس تقیید این قاعده به انتظار ده سال، مخـالف قاعـده اسـت   . حاضر شود

  .محمول بر استحباب باشد
کسی که مفقود شود در میـان عسـکري   : قول ابن جنید است که گفته است که 1:سیم

اگـر  (میراث او را تا چهار سـال   که منهزم شوند، و همۀ آن ها یا اکثر آن ها کشته شوند،
  . و بعد از آن تا ده سال. باید نگاه داشت تا خبر از او بیاید) اسیر است در دست دشمن

  .و دلیل این قول، معلوم نیست که چه چیز است
باید انتظار بکشد تا خبر از او برسـد  : قول مشهور متاخرین است که گفته اند :چهارم

نرسید صبر کند تا آن قدر بگـذرد از عمـر او کـه امثـال آن     و اگر خبر . از موت یا حیات

                                                   
 .از اقوال چهار گانه در میراث کسی که مفقود شده 1
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و دلیـل  . و اعتباري به نـادر نیسـت  . شخص در آن زمان بیش از آن عمر نمی کنند در اغلب
به اجمـاع، و  » اصل عدم جواز تصرف در مال غیر«این قول، استصحاب بقاي حیات است با 

  .»اصل عدم انتقال مال او به وارث«و . کتاب، و سنت
و اوضـح ایـن   . و داللت آن ها ممنـوع اسـت  . بعضی، استدالل به روایات هم کرده اند و

میراث « بدر با(روایات از حیثیت داللت، روایت معاویه بن وهب است که کلینی و شیخ 
فی رجلٍ کَانَ لَه علَى  )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«: روایت کرده اند) تهذیبدر » من ال وارث له

به و لَا یدرِي أَ حی هو أَم میت و لَا یعرِف لَه وارِ ثاً و رجلٍ حقٌّ فَفَقَده و لَا یدرِي أَینَ یطْلُ
و در نسخۀ . 1»الَ اطْلُبهقَالَ اطْلُب قَالَ فَإِنَّ ذَلک قَد طَالَ فَأَتَصدقُ بِه قَ) ولَداً(لَا نَسباً و لَا 

و . معتد بهی نمـی کنـد   ، است که در معنی تفاوتکافیو  تهذیببعضی مخالفات با  فقیه
قَد روِي فی هذَا خَبرٌ آخَرُ إِنْ لَم تَجِد لَـه  «صدوق بعد از نقل این روایت گفته است که 
هالْج نْکلَّ مج زَّ وع اللَّه رَفع ارِثاً واوقْ بِهدفَتَص و صحیحۀ هشـام بـن سـالم   . 2»د :

»أَلَ خَطَّابقَالَ س یمرَاها إِبأَب رولُ    )ع(الْأَع مـعأَبِی أَجِیـرٌ ی نْدکَانَ ع فَقَالَ إِنَّه سالأَنَا ج و
شَی رِهنْ أَجم یقب و نَاهرَةِ فَفَقَدبِالْأُج هنْدع  ء)رَفعلَا ی ارِثٌ وو لَه (    قَـالَ قَـد وهقَالَ فَـاطْلُب

یه قَالَ اطْلُب و اجهد فَـإِ  بنَاه فَلَم نَجِده قَالَ فَقَالَ مساکینُ و حرَّك یده قَالَ فَأَعاد علَ نْ طَلَ
فَإِنْ حدثَ بِک حدثٌ فَأَوصِ بِه ء لَه طَالب  قَدرت علَیه و إِلَّا فَهو کَسبِیلِ مالک حتَّى یجِی

هإِلَی فَعدأَنْ ی بطَال لَه اءو دو حدیث دیگر هم در این مقام ذکر کرده؛ یکی از آن . 3»إِنْ ج
ه «]: اسـت [ها حسنۀ هشام بن سالم  بد اللـَّ ا عأَب روالْأَع فْصأَلَ حرٌ    )ع(قَالَ س اضـأَنَـا ح و

ۀً و قَـد      لأَبِی أَجِیرٌ و کَانَ لَه عنْده شَیفَقَالَ کَانَ  لَـا قَرَابـ ارِثـاً وو عدی الْأَجِیرُ فَلَم لَکفَه ء
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    کبِـذَل قْت ی ضـ ضقْت بِذَلک کَیف أَصنَع قَالَ رأْیک الْمساکینَ رأْیک الْمساکینَ فَقُلْت إِنـِّ
و دیگري روایت هیثم بن ابی روح . 1»بِیلِ مالک فَإِنْ جاء طَالب أَعطَیتَههو کَس) ذَرعاً قَالَ(

لُ       )ع(قَالَ کَتَبت إِلَى عبد صالحٍ«صاحب الخان  الرَّجـ ينْـدنْـزِلُ عقَ فَیلُ الْفَنَـاد قَبـ إِنِّی أَتَ
 هبِلَاد رِفلَا أَع و رِفُهلَا أَع أَةً وفَج وتمفَی   و بِـه نَع أَصـ في کَینْدالُ عقَى الْمبی و لَا ورثَتَه فَ

هاللَى حع الُ قَالَ اتْرُکْهالْم کنْ ذَلم2»ل .  
پـس بایـد   . و این دو حدیث، در مال مفقود نیست، بل که در مال مجهول المالک است

 ه حکـم مجهـول  چنـان کـ  (تقیید کرد طلب را در آن ها به حدي کـه یـأس حاصـل شـود     
، و روایت نصـر  3چنان که روایت فضیل بن یسار. ق کردبعد از آن باید تصد) المالک است

  .داللت دارد بر آن 4بن حبیب
و اما دو حدیث اول که داللت آن ها واضح است؛ پس بر آن ها وارد می آید که مـورد  

پـس افـادة   . دمفقودي است که وارثی از براي او شناخته نشـو ] شخص[این دو حدیث، مال 
هم در این جا مشـکل اسـت، چـون کـالم     » اجماع مرکب«و دعوي . تمام مطلب نمی کند

اصحابِ آن دو قول، در جائی است که وارثی باشد و در روایـت سـید بعـد از چهـار سـال      
پس آن اقـوال و  . تقسیم می شود میان آن ها و در روایت مفید تقسیم می شود بر مالء ورثه

ي ایشـان، در  ]ا[پـس معلـوم نیسـت فتـو    . ود وارث و علم به آن استاخبار در صورت وج
  .که وارث معروف نباشد تا توان دعوي اجماع مرکب کرد ]باشد[ حکم صورتی

ال اقلّ امام در هر عصر موجـود اسـت و او وارث اسـت در صـورتی     «: و قول به این که
زیرا که نه کـالم  . است، تا تمام شود مطلب، آن هم نا تمام »که وارث دیگر معروف نباشد

                                                   
 .10همان، ح  1
 .4همان، ح  2
 . 12همان، ح  3
 .روایت قیص بن حبیب: و در نسخه -.3همان، ح  4
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ایشان در وارث، و نه حدیث ایشان هیچیک منصرف به امام نمی شود، خصوصاً بـا وجـود   
با وجود این که وارث بودن امـام در  . که داللت بر تعدد دارند» مالء«و لفظ » تقسیم«لفظ 
یم مگر آن که اکتفا کن. نه در وقتی که وارثی نشناسیم. که وارث دیگر نباشد] است[وقتی 

و همین قدر را کافی دانیم در حکـم بـه ایـن کـه     » عدم علم به وجود وارث«در این جا به 
  .است» مال من ال وارث له«

و در روایـت  . وارد می آید بر آن ها این که امر به طلب در آن ها، مطلق است: و ایضاً
از طلـب   پس باید مطلق را حمل بر مقید کرد، و بعد. سید مرتضی مقید است به چهار سال

چنان که قول سید است . (چهار سال؛ پس اگر وارث معلوم شد، تقسیم می کنیم میانۀ ورثه
و االّ؛ پس در آن وقت در حکم مال امام است اگـر اکتفـا کنـیم    ). و مقتضاي حدیث اوست

عدم علم به عدم «شرط دانیم  و یا مال مجهول المالک است هرگاه. »عدم علم به وارث«به 
بن حبیـب کـه در آن هـا امـر شـده       1روایت فضیل بن یسار، و روایت نصر پس. را» وارث

است به تصدق، یا مبتنی است بر این که امام اذن داده در مال خود، یا حکـم مـال مجهـول    
  .المالک است

د مشـروط اسـت بـه      . و لکن ممکن است دفع این به جهت این که حمل مطلق بـر مقیـ
این که تفحص چهـار سـال شـود در صـورت وجـود      و منافاتی نیست مابین . اتحاد موجب

چـون  . وارث، و طلب مطلقی که قرار گیرد بر مقداري که مشـهور گفتـه انـد، در غیـر آن    
  .قائلی بر زیاده بر آن نیست

به جهت آن که مطلب مشهور وجـوب  . و لکن این نیز مطلب مشهور را تمام نمی کند
پس حمـل اطـالق   . رث موجود باشدمقدار عمر طبیعی، هر چند وا] به[صبر است و طلب 

حدیث ایشان بر صورت عدم وارث، مطلب ایشان را تمام نمـی کنـد، و اتمـام آن موقـوف     

                                                   
 .قیص :نسخه در 1
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و تو دانستی که آن تمام نمی شود، چون مفـروض کـالم   . است به تمسک به اجماع مرکب
  .اقوال، و اخبار ایشان، در صورت وجود وارث است 1]آن[اصحابِ 

و در . این که در صورت وجود وارث، طلب چهار سال بشـود  پس مانعی نیست از براي
  . 2و خرق اجماعی الزم نمی آید. صورت عدم آن، بنابر مشهور باشد

ی    : و گویا نظر شهید ثانی هم به این معنی باشد که گفته است که مـذهب مشـهور، نصـ
  .ندارد

ـ   :و بدان که ن وجـوب،  بنابر وجوب فحص چهار سال و تقسیم بعد از آن؛ مـراد از ای
بل که فحص، از باب اسبابی است کـه مترتّـب مـی شـود بـر آن،      . نیست» تکلیف هدایتی«

و االّ بر ولی غایب واجب اسـت محافظـت   . خواهد تصرّف کند جواز تصرّف وارث هرگاه
مثـل مطالبـۀ وارث، یـا    (داعی به هـم رسـد    بلی هرگاه. مال او، و بر او تفحص الزم نیست

ن یا مجنون بودن او خواه ولی آن ها مطالبه کند یا ولی آن ها همان احتیاج او، یا صغیر بود
  .در این صورت واجب می شود تفحص مذکور) ولی غایب باشد

. پس سید و اتباع او نباید تخلّف کنند از قول مشهور، در صورت عـدم فحـص و طلـب   
  .خواه به سبب عدم امکان باشد، و خواه به سبب عدم احتیاج به آن

از تصرف در مال غایب قبل از فحص مذکور، در صـورتی اسـت    3که منع :و بدان نیز
زن [زنی، یا فرزند، یا پدر داشته باشـد کـه آن    نداشته باشد؛ پس هرگاه» واجب النفقه«که 

  .ی از مال او نفقۀ آن ها را می دهدفرزند و پدر فقیر باشند، ولّ] و
بیان این است که قبل از انتظار که آن چه ذکر کردیم از دلیل مشهور، در  :و بدان نیز

                                                   
 .از: نسخه در 1
 .در این جا عوض شده است) ره(بنابر این، در شماره هاي متعدد سؤال هاي پیشین، باید دقت شود که فتواي میرزا 2
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و اما دلیل این که بعد از گذشتن عمر معتـاد مـی تـوان    . معتاد، تصرف نمی توان کرد] عمر[
، نـه مجـرد حصـول    ]اسـت [لزوم زیاده بر آن ] بر[تصرف کرد؛ پس آن ظاهراً عدم اجماع 

ـ «خصوصاً با مالحظۀ اخبار مستفیضه که داللت دارند بر . ظنّ موت ض یقـین  عدم جواز نق
. و لیکن اشکال در تحقیق مورد اجماع است به سبب اشکال در مقدار عمر معتاد. »االّ بیقین

و آن مختلـف مـی شـود بـه     . و حق این است که از براي آن حـد معینـی در شـرع نیسـت    
  .اختالف ازمنه و دهور و امکنه

ظـاهر ایـن   : و شهید ثانی گفته است که. و جمعی تحدید به صد و بیست سال کرده اند
 عـادة است که به کمتر می توان اکتفا کرد در زمان ما، چون بلوغ عمر به صد سال خالف 

است نه امکـان عقلـی، زیـرا کـه آن بـه       عادةو گفته است که محکم در نزد ایشان . است
  . 1اضعاف مضاعف این هم هست

و چون تحدید عرف و عادت، بسیار اوقات بسیار مشـکل اسـت بـه سـبب اخـتالف و      
ضطراب آن خصوصاً در زمان واحد، و تحدید به صد یـا صـد و بیسـت، و فـرق گذاشـتن      ا

پـس  . ، در غایت اشکال اسـت ..یا یکصد و یک و مابین صد، و هکذا) مثالً(مابین نود و نه 
چارة آن، مثل سایر امور عرفیه است که در قدر یقینی از طرفین وجـوداً و عـدماً، تـابع آن    

مثالً اهل عرف زمـان  . رجوع به اصول و قواعد می شود» فیه مشکوك«می شویم و در قدر 
پـس آن  . ما به عنوان جزم می گویند که تجاوز از صد سال خالف معتاد عمر انسـان اسـت  

  .مورد اجماع می شود
یقین بـه تحقـق   «است، نه » یقین به تحقق امر مظنون«مورد اجماع در این جا  خالصه؛

و از بـراي تسـهیل   . است و فهم آن محتاج است به تأملو این معنی دقیق . است» امر یقینی
واجـب اسـت غسـل جمیـع بـدن در غسـل       : این است که] آن[امر فهم، مثالی می گوئیم و 

                                                   
 .ط دارالهدي 255ص  2مسالک، ج  1
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و این در غسل ترتیبی درهنگام شب و تـاریکی  . جنابت، و واجب است تحصیل یقین به آن
تن عرفـی، ممکـن   و لکن تحصیل یقین به شس. قریب به محال است) خصوصاً در پشت سر(

قین به صدق غسل عرفی کافی است هر چند یقین به وصول ماء به جمیع اجزاء یپس . است
است، که صدق آن ممکن است » وجوب تحقق غسل عرفی«پس مورد اجماع . حاصل نشود

  . غسل جمیع اجزاء در نفس االمر] به[با عدم حصول علم 
بـل کـه   . به حکم حاکم نیسـت  که بعد از فحص چهار سال، دیگر ضرور :و بدان نیز

و مراد از وارث کسی اسـت کـه بعـد از زمـان فحـص،      . وارث خود می تواند متصرف شد
غایب دو پسر دارد و یکی قبل از انقضاي ایام فحص بمیرد، میراث  پس هرگاه. شود 1وارث

  .2نه به وارث اول به مشارکت او. به آن دیگري می رسد
  
  

  خاتمه
  در بیان مسائل حجب است 

  چون مسائل آن مناسبتی دارد با موانع ارث، در این جا ذکر می کنیم
کـه فـی الجملـه اسـباب ارث در آن موجـود      (و مراد از حجب، مانع شدن کسی است 

  .از میراث )است
و قسم دویم . اول حجب از میراث است بالکلّیه: بر دو قسم است] حجب[به هر حال، 

                                                   
 .وارد: نسخه در 1
 .یعنی وارث برادري که مرده، با عموي زنده شان شریک نمی شوند 2
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حجـب  «و قسـم اول را  . دارنـد  1که دو نصـیب مانع شدن از نصیب باالتر است در کسانی 
   .»حجب نقصان«و دویم را . می گویند »حرمان

پـس  . پس بدان که آن کسانی که اقرب اند به میت، منع اَبعد مـی کننـد   :اما قسم اول
هـر  (و اخـوه و اوالد آن هـا   . پدر، و مادر، و اوالد، مانع اخوه و اجداد می شوند از میراث

و همچنـین  . ، منع اعمام و اخوال مـی کننـد  )هر چند باال روند(اجداد  ، و)چند پائین بیایند
. مراتب آباء و اوالد و اخوه و اعمام و اخوال، اَقرب هر یک از این ها منع ابعـد مـی کنـد   

 و پدر منع پدرِ پـدر، . و همچنین هر چه پائین آید. مثل این که پسر، منع پسرِ پسر می کند
و همچنین در اعمام . و همچنین هر چه باال رود. ود می کندمنع پدر خ و پدرِ پدر. می کند

  .و اخوال و اوالد آن ها
و معتـق و  . و همچنین خویشان نسبی مانع معتق می شوند، یا کسی که قائم مقام اوسـت 

  .و ضامن جریره منع امام می کند. منع ضامن جریره می کند) یعنی ورثۀ معتق(قائم مقام او 
، مقـدم اسـت بـر آن کـه     )هـر دو (است از راه پـدر و مـادر   و آن که متقرب به میت 

مثـل آن کـه بـرادر پـدر     . هر یـک از مراتـب قرابـت   ] در[متقرب به اوست به پدر تنها، 
و عمـو و خـالوي   . مادري میت، منع می کند برادر پدري تنها را، نه بـرادر مـادري تنهـا را   

امـا بـه شـرطی کـه از     .. چنینو هم. پدري مادري، منع می کند عمو و خالوي پدري تنها را
و برادر زادة پـدر   2مثل این که برادر پدري باشد(و اما با اختالف درجه . یک درجه باشند

  .چون اقرب است به میت. پس چنین نیست، بل که برادر پدري مقدم است) مادري باشد
میت عم پـدري داشـته باشـد و    «در این حکم استثناء کرده اند یک صورت را که : بلی

 مـانع عـم   که در این صورت اصحاب ما اتفاق کرده اند که پسـر عـم  » ر عم پدر مادريپس

                                                   
 .صحیح باشد» نصاب«ممکن است  1
 .پدر مادري: نسخه در 2
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و دعوي اجمـاع در کـالم ایشـان قریـب بـه      . است از میراث و همۀ میراث را خود می برد
 فقیـه و در کتـاب  . و بعضی گفته اند که اخبار مستفیضه هم داللت بر آن دارد. تواتر است

فَـإِنْ تَـرَك   «: که یک موضع آن این است که گفته است در دو جا اشاره به روایت کرده
تَینِ عماً لأَبٍ و ابنَ عم لأَبٍ و أُم فَالْمالُ لابنِ الْعم للْأَبِ و الْأُم لأَنَّه قَد جمع الْکَلَـالَ 

أَصلٍ بـلْ مسـلَّم للْخَبـرِ الصـحیحِ     کَلَالَۀَ الْأَبِ و کَلَالَۀَ الْأُم و هذَا غَیرُ محمولٍ علَى 
  .1»الْوارِد عنِ الْأَئمۀِ علَیهِم السلَام

أَیما  )ع(قَالَ قَالَ أَبو عبد اللَّه«: روایت کرده است از حسن بن عمار تهذیبو شیخ در 
     ارِث نِ الْحـ عـ یبِیع اقَ السـح و إِسـثَنَا أَبدح أَبٍ قَالَ قُلْتل مع أَو أُم أَبٍ ول منُ عاب أَقْرَب

ـ  )ع(الْأَعورِ عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ علی بنِ أَبِی طَالبٍ قْ نْ  أَنَّه کَانَ یقُولُ أَعیانُ بنی الْأُم أَ مـ رَب
ولِ   سـا ر أَبـ اللَّه دبۀٍ إِنَّ عیافنٍ صینْ عا مبِه قَالَ جِئْت ساً ثُمالى جتَوقَالَ فَاس لَّاتی الْعنب 

ص(اللَّه( هأُم و أَبِیهبٍ ل2»أَخُو أَبِی طَال  
مختص است بلی اشکال کرده اند که آیا این حکم . و اشکالی در اصل این مسئله نیست

به همین صورت که شخصی بمیرد و یک نفر عم پدري و یک نفر پسر عم پـدر مـادري از   
و آیا  ؟-یا شامل صورت تعدد آن ها یا تعدد یکی از آن ها دون دیگر، هم هست؟. او بماند

و آیا شامل این کـه بـا آن هـا     ؟-زوج و زوجه باشد، هست یا نه؟] را[شامل این که میت 
مثل عمه پـدري، و پسـر   (ر دارد و آیا مؤنث حکم مذک ؟-هست یا نه ؟ ،دخال یا خاله باش

و آیا شـامل مراتـب    ؟-یا نه؟) یا عموي پدري با دختر عموي پدر مادري. مادري پدر عموي
پـدري بـا پسـر     یا پسر عم. مثل عموي پدري با پسرِ پسرِ عم پدر مادري(بعیده هست یا نه 

  . ؟-؟)پدر مادري پسر عم
                                                   

 .ط داراالضواء 212ص  4فقیه، ج  1
 .2ح  5وسائل، ابواب میراث االعمام و االخوال، ب  -.ط داراالضواء 11ح  326ص  9تهذیب، ج  2
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عده اقتضا می کند که همه جـا اَقـرب منـع ابعـد مـی کنـد، االّ در صـورت        و اصل و قا
به آن در [و جمعی قائل شده اند . 1شرایعچنان که مختار محقق است در . خاصۀ اجماعیه

عـم   می شود؛ یعنـی هرگـاه  ]نـ[تعدد، حکم متغیر ] در[، به سبب این که ]صورت تعدد نیز
نظـر بـه ایـن کـه     . 2]باز عم پدري محجوب می شود[ دري باشد با دو پسر عم پدر مادريپ

اسـت، و آن در صـورت   » عموي پدري بودن و پسر عموي پدر مادري بودن«علت حکم در 
  .تعدد موجود است، بل که قوت علت در صورت تعدد ابن عم و وحدت عم، بیشتر است

، و در »جمع دو کالله در ابن عم شـده «د تعلیل روایت صدوق که به این می کن و اشاره
. صورت عکس که تعدد هم باشد متمسک به این شده اند که مانع دیگري هم نخواهد بـود 

به تعدد، خـالی از وجهـی    ،حکمو هر چند قول به عدم تغیر. 3و االّ متساویین نخواهند بود
  .نیست، لکن خروج از اصل به مجرد همین، محل اشکال است

ر حکـم       و. و همچنین در انضمام احد زوجین، خالف هست در این جـا نیـز عـدم تغیـ
لکـن خـروج از اصـل و قاعـده بـه      . 4چنان که مختار شهیدین است. خالی از وجهی نیست
فَإِنْ تَرَك عماً لأَبٍ «: خصوصاً ظاهر عبارت صدوق که گفته است. سبب این مشکل است
  . که ظاهر در این است که وارث منحصر است ،»و ابنَ عم لأَبٍ و أُم

زیرا که نقـل اجماعـات و  روایـات    . پس آن ضعیف است: الف در قرب و بعداما خ و

                                                   
 .ط دارالتفسیر 26ص  4شرایع، ج  1
عم پدري باشـد بـا دو پسـر     متغیر می شود یعنی هرگاهوجمعی قائل شده اند بسبب این که تعدد حکم : عبارت نسخه 2

 ... مادري نظر به این که علت حکم در عموي پدري بودن و پسر عموي پدر مادري
و االّ نمی توان علت حکم در یک . تمسک به علت، وقتی درست است که موضوع دو مسئله، متساویین باشند: توضیح 3

و در . را نیز در نظر دارند» عدم مانع«پس این قائلین عالوه بر تکیه به علت،  .موضوع را علت حکم در موضوع دیگر دانست
 .این فتوي را می دهند» مقتضی موجود، و مانع مفقود«و بر اساس . را مفقود می بینند» مانع«و » مقتضی«را » علت«این فتوي، 

 .ندارد، شاید در آثار دیگرش باشد اما شهید اول در متن لمعه چنین فتوائی -).کالنتر( 55ص  8شرح لمعه، ج  4
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و همچنـین  . است، و ابن عم حقیقت در ولد صلب است، نه در ولـد ولـد  » عم و ابن عم«در 
  .عم] ابنِ[ابن عم، صدق نمی کند ] ابنِ[بر 

ظـر بـه   پس قائل به عدم فـرق در آن شـیخ اسـت، ن   : تثو اما اختالف در ذکورت و انو
و آن نیـز ضـعیف اسـت، و    . و همچنین پسر عم و دختر عم. اشتراك عم و عمه در سببیت

بلی اشکال در صورت انضمام خال یا خاله است؛ . خالف روایت و حکایت اجماع ها است
اقـوال ایـن اسـت کـه در صـورت       و اقوي و اظهر و اشهرِ. و اقوال علما در آن اختالف دارد

ست، و عم و خال قسمت می کنند مال را اَثالثاً؛ ثلثـی از خـال یـا    مزبوره، ابن عم محروم ا
  .خاله، و دو ثلث از عم

و چون نقل اقوال در این مسئله و جرح و تعدیل آن هـا، محتـاج اسـت بـه بسـطی کـه       
و . ذکر کرده مسالکپس ما اکتفا می کنیم به ذکر آن چه در . مناسب این مختصر نیست

  : اشیم ذکر می کنیمدر هر موضعی که سخنی داشته ب
 ابن حرمان :احدهاو االوجه المعتبرة فیها اربع؛  :قال فی المسالک فی هذه المسئلۀ

،مقاسمۀ[ و العم إلى ینسب الوجه هذا و. ]أثالثا المال الخال و العم القمی حمزة ابن راالعم 
 المحقّقـین  أکثـر  علیـه  تابعه و األدلّۀ، علیه أقام و شیده من أول ألنه بالطبرسی، المعروف

 خـالف  فیمـا  اقتصارا المتأخّرین، جملۀ و الشهید و العالمۀ و -اللّه رحمه -المصنف منهم
 ألن و. الحکـم  یتعـدى  فال غیرهما، فیهما یوجد لم و النص، أو الوفاق محلّ على األصل
 ابـن  فیسقط إجماع، ال و بنص اإلرث من له مانع ال و إجماعا، العم ابن من أقرب الخال

الطبقۀ فی یبقى و رأسا، به العم مانع النتفاء فیشترکان، خال و عم  ده  و .حینئـذ  العـم یؤیـ 
 و للخالـۀ،  المال :خالۀ و عم ابن فی قال«: السالم علیه الصادق عن محرز بن سلمۀ روایۀ

 بـین  المال بقی بالخال العم ابن اعتبار سقط إذا و. 1»للخال المال: قال خال، و عم ابن فی
                                                   

  .4ح  5وسائل، ابواب میراث االعمام و االخوال، ب  1
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ابن هناك یکن لم لو کما .أثالثا الخال و العم عم.  
 القطـب   ذلک إلى ذهب. العم ابن و للخال المال جعل و خاصۀ، العم حرمان :ثانیها و

تهم  و .اللّه رحمه المصري الدین معین الشیخ نصره و الراوندي، یمنـع  ال الخـال  أن: حجـ 
،ابن یمنع ال نإفلَ العم ابن یحجب ]إنما[ الخال ألن و. أولى ،منه أولى هو الذي العم  العـم 

 إنـه  یقـال  فـال  أحـدهم  وجود مع فأما العمومۀ، ناحیۀ من درجته فی هو من کلّ عدم مع
 مـن  النصیب منه یأخذ ألنه العم، قبل من هو الذي بذلک محجوب هو إنما و محجوب به،

 إنمـا  الحجـب  و بعدمـه،  ال و العـم  ابن بوجود یتغیر ال فرضه فإن الخال، بخالف اإلرث،
فـی   1انتهی عبـارة المسـالک   .غیره یأخذه ما ال المحجوب یستحقّه کان ما بأخذ یتحقّق

  .حجۀ هذا الوجه
اولی فی صورةٍ اتفق کون الوارث هو العـم   ان ارادانّه انّه: اما الدلیل االول؛ ففیه :اقول

م اولی بالتقدیم و عـدم منـع   و لکن ال یلزم منه کون ابن الع. و ابن العم ال غیر، فهو مسلّم
و بالجملۀ؛ ال جامع بین الفروع و االصل، . الخال ایاه حتی فی صورة اجتماعهما مع الخال

فالحاصل انّ کون ابن العم المصاحب للعم، اولـی بـالمیراث مـن العـم     . فضالً عن االولویۀ
عـم، ال یوجـب   ابـن ال  فعدم حجب الخال للعم المفارق عـن . المفارق عن ابن العم، ممنوع

  .بن العم المجامع للعمعدم حجبه ال
اذا جامع الخال ابن العم فقط، فال یحجبه عن المیـراث،  : ، ان یقال2و المناسب للقیاس

النّ ابن العم اولی بالعلیۀ النّه قد یصیر مقـدماً  . قیاساً علی عدم حجبه العم فقط اذا جامعه
  .و هو باطل جزماً و لم یقل به احد. علی العم

                                                   
 .ط دارالهدي 266ص  2المسالک، ج  1
 .اي القیاس االولویۀ 2
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یقدم علیـه مـن    انّ مراده انّ الخال ال یحجب العم الذي فی سنخه من قد :فان قلت
یحجب ابن العم  1]بان[و هو اذا جامع العم الب ابن عم الب وام، فاولی . دونه فی المرتبۀ
  .تبۀمن یقدم علیه من دونه فی المر هخنسالذي لیس فی 

ن یقـدم     :قلت فیلزم من ذلک ان ال یحجب ابن الخال ایضاً، النّه لیس فی سـنخه مـ
ن دونهعلیه م.  

ام اذا جامع الخال، فال یحجب  مراده انّ العم الب المجامع البن عم الب و :فان قلت
  .الخال ذلک العم، فکذلک ابن العم هذا بطریق االولی

و المفـروض   ،حجوبیۀمسلب عنه الثبوت المیراث لمن  المتبادر من عدم الحجب، :قلت
  .و لم یقل احد بکونهما وارثین. النّ العم محجوب حینئذ بابن العم و ال یرث. عدمه

فال یحجـب ابـن   . فی هذا الفرض» الخال ال یحجب العم«المراد من قولنا  :فان قلت
  .ینسب الی الخال ال العم بطریق اولی، النّ الحجب الثابت للعم

اذا کان الحجب الثابت للعم ال ینسب الی الخال بطریـق  : ذ اَن یقالفالفرع حینئ :قلت
  ].احد[و ال یقول به . 2بن العمیقتضی ثبوت الحجب الاالولی، 

الخال، فال حجب الثابت للعم، ال ینسب الی لاذا کان ا: الفرع حینئذ اَن یقال :فان قلت
  .بن العم بطریق االولییکون الخال حاجباً ال

  . 3سبۀ و ال علّیۀ بین الفرع و االصل حینئذال منا :قلت

                                                   
 .بام: ۀالنسخ یف و 1
 .یقتضی اَن یحجب ابن العم الخالَ ایضاً: اي 2
یف یحجب حاجب العم؟ و انّ الخال ال یحجب العم، فک: و هو. به) ره(بقی هنا بیان آخر و لم یتعرّض المصنف 3
 ؟-العم و یحجب العم هو اقوي من الخال ال یقدر علی حجب العم، فکیف یقدر علی من: اُخريبعبارة 
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و یمکـن ان یکـون   . ففیه تعقید و خرازة ال یکاد یفهم منه شیئ :و اما الدلیل الثانی
مراده دفع ما یتوهم فی هذا المقام من انّ ابن العـم محجـوب بالخـال کلیـۀً، فـال مجـال       

ل انّما یسلم لو لـم یکـن فـی    و بیان الدفع انّ محجوبیۀ ابن العم بالخا. لمقاسمته مع الخال
درجۀ الخال من ناحیۀ العمومۀ احد، فانّه یصدق حینئذ انّ الخال حاجب عما یستحقه ابن 

و اما لو کان مع الخال احد من ناحیۀ العمومـۀ، فالحجـب   . العم من حیازة المال کله لواله
فـروض بـذلک الـذي    نصیب الم 1یاخذ) یعنی ابن العم(النّه . انّما ینسب الیه، ال الی الخال

فمع وجود ذلک الذي من ناحیۀ العمومۀ یحجب ابن . من ناحیۀ العمومۀ، و یورث ما یرثه
بخالف الخال فانّ فرضه ال یتغیر بوجود ابن العـم و ال  . العم الذي یاخذ المیراث بواسطته

  .بعدمه
هو بواسـطۀ الخـال   ] لیس[الّذي یرث ابن العم من المیراث، انّما : یعنی یمکن ان یقال

حتی یکون للخال فریضۀ موافقۀ لفریضۀ ابن العم حتی یحجب ابنَ العم فی حـال حیاتـه   
لو لم یکـن هنـاك احـد مـن     (بل انّما هو فریضۀ اما هو جمیع المال . تلک الفریضۀ] عن[

فـال یختلـف فرضـه فـی     ). سواء کان هناك ابن عم، ام ال(المال  او ثلث). ناحیۀ العمومۀ
  . صورة وجود احد من ناحیۀ العمومۀ حتی یرث ابن العم نصیبه فی هذه الصورة

انّ الخـال حاجـب   : و تقریر الـدخل . دفع دخل، »الخ.. و الحجب انّما یتحقّق« :قوله
ان واحـد مـن ناحیـۀ العمومـۀ     یاخذ شیئاً مع وجود الخال و ان ک ال حینئذ، النّ ابن العم

  .موجوداً ایضاً
فصـدق  . انّ الحجب و الحاجب و المحجـوب، مـن االمـور االضـافیۀ    : و تقریر الدفع

و ال یتحقق بمطلق . الحاجب انّما یتم و یتحقق بان یاخذ الحاجب من حیث انّه محجوب

                                                   
 .یا خذان :ۀالنسخ یف و 1
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ۀ اخذ النصـیب  اذ قد ذکرنا مدخلی. ال یصل الی ابن العم] حتی[اخذ غیر المحجوب المال، 
. المفروض بواسطۀ الحاجب فی حصۀ الحجب و تحقق ماهیته، و هذا غیـر موجـود هنـا   

فاخذ الخال المال فی صورة وجود احد من ناحیۀ العمومۀ، لیس اخذاً علی سبیل الحجب، 
من حیث انّه محجوب،  1النّا ذکرنا انّ الحجب انما یتحقق باخذ ما کان یستحقه المحجوب

  .لمال و عدم الوصول الی ابن العمال بمطلق اخذ ا
  .و اخذ الخال حینئذ لیس علی سبیل انّه حاجب و ابن العم محجوب

) مع ما فیه من التعقید و السماجۀ( :و فیه. هذا غایۀ ما یمکن فی توجیه هذا الکالم
و ال یثمـر هـذا فـی المسـئلۀ     . انّ غایۀ االمر عدم تسمیۀ ممنوعیۀ ابن العم بالخال، حجباً

» منع االقرب االبعـد «ان االصل المستفاد من االیۀ و االخبار الکثیرة من : ، فانّا نقولشیئاً
علـی   ]العم[و االجماع المدعی علی تقدیم ابن . ن العم مع وجود الخالبیمنع عن میراث ا

ن العـم المحجـوب    . خصوص ما نحن فیه علی ال داللۀ فیها ،و النّص الدال علیه لعما و اـب
  .فیبقی المال بین العم و الخال، لکونهما فی مرتبۀ واحدة. حجب العمبالخال، ال ی
و انـت  . االّ الخـال و ابـن العـم    2اذا فرض محجوبیۀ العم بابن العم، فال یبقـی : و ایضاً

و . 3سلّمت انّه اذا لم یکن من ناحیۀ العمومۀ احد فی مرتبۀ الخال، فالخال یحجب ابن العم
  . 4الدرجۀ فی اخذ االرث و هو مفقود هناالمراد بالمرتبۀ و الدرجۀ هو 

 المـال  اختصـاص  و معـا،  العـم  ابـن  و العـم  حرمان: و ثالثها :ثم قال فی المسالک

                                                   
 .ه و المحجوبحقّتباخذ ما کان یس: عبارة النسخۀ 1
 .ت بناهیهلیسو االدات نافیۀ و  -فال یبق :ۀالنسخ یف و 2
ۀ اقرب من العم االجماع و النّص جعل ابن العم فی مرتبۀ العم، بل فی مرتب: ولقو لمدافع القطب الراوندي ان ی 3

  .و کذا الخروج عن شمول االصول و القواعد ایضاً. ث مبتن علی هذا الفرضو البح. الی المیت
 .هذا الکالم مصادرة بالمطلوب: وللمدافع اَن یقول 4
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 محجوب العم بأن محتجا ،]صیالحم[ محمود الدین سدید الفاضل ذلک إلى ذهب. بالخال
 محـرز  بن سلمۀ روایۀ یؤیده و. به اإلرث فیختص بالخال، محجوب العم ابن و العم، بابن
 هو 1من على مقدما فیکون العم، ابن على الخال تقدیم على الدالّۀ السالم علیه الصادق عن

  .أولى بطریق منه أضعف
 فی للعم مساو الخال ألن العم، البن کلّه المال جعل و الخال، و العم حرمان :رابعها و

 و لآلخر مانع المیراث جمیع من المتساویین أحد مانع و العم، یمنع العم ابن و المرتبۀ،
  .متساویین یکونا لم 2]إال[

 و. أقواها األول و أضعفها، األخیر کان إن و وجیه، وجه األوجه هذه من واحد لکلّ و
 الخال و العم اجتماع مع أنه على الدالّۀ النصوص عموم )تقدم ما إلى مضافا(یؤیده 

 علیه علی کتاب له أخرج  السالم علیه اللّه عبد أبا أن بصیر أبی کصحیحۀ یشترکان،
 و. 3»الثلث للخال و الثلثان، للعم :فقال خاله، و عمه ترك و مات رجل«: فیه فإذا السالم

  .هنا متحقّق الفرض هذا
 و باإلجماع، و بذلک عنه فخرج األم، و لألب العم بابن محجوب العم :قیل فإن

  .للخال کلّه المال فیکون بالخال، محجوب أیضا العم ابن أن یضاف إلیه
 أما المیراث، من ممنوعا العم ابن یکن لم إذا العم بابن محجوبا یکون إنما العم :قلنا

 و یحجب، لم ذلک نحو أو کافرا أو قاتال کان لو أنه ضرورة غیره، یمنع لم ممنوعا کان إذا
 البن الثلثان یکون أن یجوز فال حینئذ و. نصا و إجماعا منه أقرب لکونه بالخال منعه
،کان سواء حاصل الحجب هذا و األبعد، یمنع األقرب نا حیث من یحجبه الخال ألن العم 

                                                   
 .علی ما :ۀالنسخ یف و -.علی العم الذي هو اضعف من ابن العم: يا 1
 .ط دارالهدي 266ص  2راجع المسالک ج  -.ان :ۀالنسخ یف و 2
 .1ح  2وسائل، ابواب میراث االعمام و االخوال، ب  3
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 عما معه ألن الخال، به یختص: نقول ال ثم. الموضعین فی األقربیۀ لتحقّق ال، أم عم هناك
  . المطلوب هو و أثالثا، بینهما المال فیکون محجوب، غیر

  .البواقی یضعف األول یقوي کما التوجیه هذا و
 لکونه الخال، العم ابن مقاسمۀ یتّجه فال العم بابن ممنوعا العم کون فرض إذا: أیضا و
  .الثانی القول یضعف بهذا و. الوجه هذا غیر آخر بوجه محجوبا العم کان لو کما منه، أبعد

 عم، معهما کان إذا معه یرث فال منفردین، الخال مع یرث ال العم ابن کان فإذا: أیضا و
 على باقیا الحکم  فیبقى قطعا، المیراث العم ابن الستحقاق سببا لیس العم وجود ألن

  .األصل
 أم، و ألب العم ابن مع یرث ال ألب العم کان إذا: نقول و المسألۀ نعکس :قیل فإن
 العم استحقاق1]ـل سببا[ لیس الخال وجود ألن خال، معهما کان إذا معه یرث ال فکذلک
  .أم و ألب العم ابن مع المیراث
 فإذا العم، ابن الستحقاق سقط]مـ[ الخال وجود ألن واضح، فرق الفرضین بین :قلنا

 ابن استحقاق الستحالۀ العم، فاستحقّه به، معتد غیر فوجوده اإلرث استحقاق عن سقط
و الخال، مع العم ابن مع ال الخال مع المیراث یستحقّ العم ،من ال للخال فمشارکته العم 

 اإلرث، عن العم یمنع لمن حاجب ألنه بل استحقاقه، فی شرط الخال وجود نا حیث
  .فافترقا المانع، ،الخال بسبب ]فیزول[

 فلو بالمیراث، العم من أولى أم و ألب العم ابن أن على الطائفۀ أجمعت قد :قیل فإن
  .اإلجماع النتقض العم ابن وجود مع العم استحقّ

                                                   
 .نسخۀ المسالک عراج -بسبب :ۀالنسخ یف و 1



  233کتاب فی المیراث 
 

 مطلقا؟ أم 1؟وارثا العم ابن یکون أن صح إذا ذلک؟ على الطائفۀ أجمعت متى :قلنا
 و. العم یحجب لم الموانع من بمانع وارث غیر کان لو أنه على لالتّفاق ممنوع، الثانی
  .2]للعم[ مانعا یکون فال بالخال، ممنوع حینئذ ألنه ینفعکم، ال لکن مسلّم األول
 العمۀ أو لألم العم أو الخال وجود مع 3]الصفات[ هذه إحدى على العم کان لو: أیضا و

 بذلک فعلمنا جمیعا، معهم ال و هؤالء أحد مع المیراث أم و ألب العم ابن یستحقّ لم ،لها
 عدمه مع أما وارثا، یکون أن صح إذا ألب العم من أولى یکون إنما أم و ألب العم ابن أن

 و الخال من اإلرث،  أصل عن العم ابن یمنع من هناك کان إذا العم من أولى یکون ال فإنه
 لما و المذکورة، المسألۀ فی إال األبعد یمنع األقرب أن من تقرّر لما لها، العم و لألم العمۀ

  .4العمات و األعمام بنی من أحد یرث ال الخاالت و الخؤولۀ مع أن من ذکرناه

  : پس آن در دو جا است :اما قسم دویم که حجب نقصان استو 

، و زوجـه  فرزند است که حاجب می شود زوج را از نصیب اعلی که نصف است :اول
زنی بمیرد و فرزندي داشته باشد، شوهر او ربـع   پس هرگاه. نصیب اعلی که ربع است زارا 

رد و فرزنـدي داشـته باشـد،    بمیرد مـ  و هرگاه. می برد هر چند فرزند از شوهر دیگر باشد
. 5و آیۀ قرآن ناطق اسـت بـه آن  . زوجۀ او ثُمن می برد هر چند آن فرزند از زن دیگر باشد

چنان که در بسـیاري از مواضـع در قـرآن    . در این جا اعم است از ولد ولد» ولد«و مراد از 
                                                   

 .راجع المسالکف. هنا فی نسختنا عبارة زائدة 1
 .للعمرو: ۀالنسخ یف و 2
 .الطبقات: ۀالنسخ یف و 3
 .164ص  13المسالک، الطبعۀ الجدیده، ج  -.)ره(پایان کالم شهید ثانی 4
 . سورة نساء 12و  11آیه  5
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  کُم اللَّه فییوصی«و آیۀ میراث یعنی  2و آیۀ حجاب 1مجید مراد اعم است؛ مثل آیه تحریم
و . در جائی که اوالد پسـر و اوالد دختـر هـر دو باشـد     3»أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیین

  .تحقیق آن بعد از این خواهد آمد ان شاء اهللا تعالی
چنـان کـه از   (و به هر حال؛ در ما نحن فیه ظاهر این اسـت کـه دلیـل، اجمـاع باشـد      

و داللت می کنـد بـر آن نیـز روایـت زراره از     . نه مجرد ظاهر آیه) جماعتی حکایت شده
روایت شده؛ و آن طوالنی است، و در آخـر   تهذیبو  کافیصادقین علیهما السالم که در 

ۀُ   و لَا یرِثُ «آن مذکور است که  جـالزَّو و جالـزَّو انِ ووإِلَّا الْأَب لَدالْو عم نْ خَلْقِ اللَّهم دأَح
   و لْـدنْزِلَـۀِ الْوبِم مإِنَاثاً فَـإِنَّه ذُکُوراً کَانُوا أَو لَدالْو لْدکَانَ و و لَدو کُنْ لَهی ینَ   فَإِنْ لَم نـالْب لْـد

ینَ ینب بنینَ و ولْد الْبنَات بِمنْزِلَـۀِ الْبنَـات یرِثُـونَ میـرَاثَ الْبنَـات و      بِمنْزِلَۀِ الْ رِثُونَ میرَاثَ الْ
نَینِ و ثَلَاثَۀٍ فَلُوا بِبطْ إِنْ س الْأَکْثَرِ و هِمامهنْ سۀَ عجالزَّو و جالزَّو نِ ویوونَ الْأَببجحأَکْثَـرَ   ی و

  .4»ما یورثُ ولْد الصلْبِ و یحجبونَ ما یحجب ولْد الصلْب یورثُونَ
نظـر بـه   . 5و همچنین اخبار بسیار که داللت دارد بر این که ولد ولد به منزلۀ ولد است

  . عموم منزلت، حجب هم یکی از جملۀ احکام اوالد است
ل، اشـکال هسـت؛ کـه آیـا مـورد      تـ و در صورتی که ولد، کافر باشد یا عبد باشد یـا قا 

. 7و منـع انصـراف اطـالق بـه آن هـا     . 6نظر بـه اطـالق ولـد    ؟-حدیث می تواند باشد یا نه؟

                                                   
  .سورة نساء 23آیه  1
 .سورة احزاب 55آیه  2
 .سورة نساء 11آیه  3
 .ط داراالضواء 3ح  289و  288ص  9تهذیب، ج  4
 .، از ابواب میراث االبوین و االوالد8و  7 وسائل، احادیث باب 5
 .این توجیه یک طرف اشکال است 6
 .این هم توجیه طرف دیگر اشکال است 7
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و مؤیـد آن اسـت حـدیثی    . »حجب اخوه ام را«می آید در  خصوصاً با مالحظۀ آن چه بعد
أَنَّهنَّ بِ «: کـه فرمـوده انـد   » حجب کافر«که از صدوق نقل خواهیم کرد در مسئلۀ  نْزِلَـۀِ لـم 

  .، که مشعر است به این که وجود و عدم آن ها مساوي است»الْموتَى
  : و همچنین ولد حاجب می شود پدر و مادر را از زاید بر سدس، مگر در دو موضع

جمـع  ) هر دو(در جائی است که ولد یک دختر باشد، خواه با پدر و مادر  موضع اول
رت دختر حاجب زاید بـر سـدس و سدسـین نمـی     که در این صو. شود، یا با یکی از آن ها

و فریضۀ هـر یـک از   . زیرا که فریضۀ دختر، نصف است که عبارت از سه سهم باشد. شود
پس اگر آن یک دختر با یکی از ابوین جمع شود سه سدس را بـه دختـر   . ابوین سدس است

نـد آن را  و سدس دیگر باقی می ما]د[. می دهند و یک سدس را به آن احد ابوین می دهند
اَرباعاً قسمت می کنند؛ یعنی آن دو سدس را چهار حصه می کنند؛ سه حصـه را بـه دختـر    

  . می دهند، و یک حصه را به احد ابوین
باشند؛ در این جا زاید بـر فریضـۀ دختـر و ابـوین، یـک      ) هر دو(پدر و مادر  و هرگاه
پـس آن یـک    )چون سه سدس را دختر می برد و هر یک از ابوین هم سـدس (سدس است 

سدس را اَخماساً قسمت می کنند؛ یعنی پنج حصه می کنند؛ سه حصه به دختر می دهند، و 
  . دو حصه را به پدر و مادر

چنان که مـذهب  . است» 1بطالن تعصیب«و این مسئله، اجماعی است و مقتضاي قاعدة 
وارث از (و حاصل آن این اسـت کـه هرگـاه فاضـلی     . و بعد بیان خواهیم کرد. شیعه است

بماند از میراث، اگر وارثی در مرتبۀ آن هـا نیسـت کـه بـی فریضـه      ) هاي صاحب فریضه
 و هرگـاه . فریضه نسـبت بـه سـهام آن هـا    ] هاي[باشد، قسمت می کنند آن را بر صاحب 

  . وارثی باشد که فریضه در قرآن ندارد، فاضل را به او می دهند

                                                   
 .تعصب: نسخه در 1
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کـه در ایـن   . از ابـوین  1شد، با یکیدر جائی است که دو دختر یا بیشتر با موضع دویم
و فریضۀ احد ابوین سدس اسـت کـه   . ثلثان است که چهار سهم باشد] ها[جا فریضۀ دختر
ابوین هـر دو باشـند؛ پـس در ایـن جـا       اما هرگاه. و فاضل یک سهم است. یک سهم باشد
پس در ایـن جـا داخـل مسـئلۀ حجـب      . بل که ترکه مساوي فرض ها است. فاضلی نیست

  . عنی دخترها مانع اند از زیاده از سدس، از هر یک از پدر و مادراست؛ ی
، بعد از فریضۀ آن هـا کـه پـنج سـدس     2و اما در صورتی که یکی از پدر و مادر باشند

یـک  [است، یک سدس باقی می ماند که اخماساً قسمت می شود؛ یعنـی چهـار سـدس آن    
  .ا به آن احد ابوین می دهندو یکی ر. را به دخترها قسمت می کنند علی السویه] سدس

و استدالل کرده اند بر این، به این که آن فاضل را ناچار اسـت از مسـتحق، و مفـروض    
. این است که اقرب از این جماعت کسی نیست و اولویتی از براي بعضی بـر بعـض، نیسـت   

  .پس باید تقسیم کرد بر جمیع به نسبت حصۀ آن ها
و آن . اسـت » عدم جواز ترجیح بـال مـرجح  «این دلیل معیار : و بر این وارد می آید که

بـه مقـدار سـهمین یعنـی      3تقسـیم ] نه. [مقتضی تقسیم بر مجموع آن ها است به عدد رؤس
مگر این که مرجح را آن مصلحت واقعیه قرار بدهیم که شارع مقدس بناي . سدس و ثلثین

رجـوع  ] معیار شـود و [س بعد از آن در تقسیم بنات، عدد رؤ. تعیین سهام را بر آن گذاشته
  . به تسویه شود، بنابر عدم جواز ترجیح بال مرجح

و استدالل کرده اند نیز؛ به اخباري که وارد شده در اجتماع احد ابوین با یـک دختـر،   

                                                   
 .. یا یکی: نسخه در 1
 .یعنی همان صورت اول که در باال ذکر کرد 2
 .بتقسیم: نسخه در 3
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. که در آن ها تصریح شده به این که رد فاضل بر آن ها نسبت به فریضه مالحظه می شـود 
و از . ار داده، تقسیم فاضل نسبت به آن سهم می شودیعنی حق تعالی سهمی براي هر یک قر

و جعفَـرٍ   «: صحیحه محمد بن مسلم اسـت  ،جملۀ آن اخبار ی أَبـ تَـابِ    )ع(أَقْرَأَنـیفَۀَ کح صـ
ولِ اللَّهسر لَاءإِم یی هضِ الَّتص(الْفَرَائ( یلخَطُّ ع و)ع(     لٌ تَـرَك جـا ر یهـف تدجفَو هدبِی

ه ابنَ ۀِ أَسـعبلَى أَرالُ عالْم مقْسی مهس سدالس لْأُمل مٍ وهثَلَاثَۀُ س فنَۀِ النِّصابلل هأُم و ا  تَه مٍ فَمـ
تَه و أَباه أَصاب ثَلَاثَۀَ أَسهمٍ فَللابنَۀِ و ما أَصاب سهماً فَللْأُم قَالَ و قَرَأْت فیها رجلٌ تَرَك ابنَ

ا    ا أَصـ مٍ فَمـه ۀِ أَسـعبلَى أَرالُ عالْم مقْسی مهس سدلْأَبِ السل مٍ وهثَلَاثَۀُ أَس فنَۀِ النِّصابلل ب
ك أَبویه و ثَلَاثَۀَ أَسهمٍ فَللابنَۀِ و ما أَصاب سهماً فَللْأَبِ قَالَ محمد و وجدت فیها رجلٌ تَرَ

هۀِ أَسسلَى خَمالُ عالْم مقْسی سدا السمنْهم داحکُلِّ ول هیوأَبل و فنَۀِ النِّصابلفَل نَتَها  اب مٍ فَمـ
  .1»أَصاب ثَلَاثَۀً فَللابنَۀِ و ما أَصاب سهمینِ فَللْأَبوینِ

و در طریـق آن موسـی بـن بکـر     . بن اَعین اسـت  2]مرانح[روایت ] آن ها[و از جملۀ 
فی رجلٍ تَرَك ابنَتَه و أُمه أَنَّ الْفَرِیضَۀَ منْ  )ع(عنْ أَبِی جعفَرٍ«است و خالی از قوت نیست؛ 

 یقب و مهس سدالس لْأُمل مٍ وهثَلَاثَۀَ أَس لْبِنْتمٍ فَإِنَّ لهۀِ أَسعبنَ   أَر ا مـ قُّ بِهِمـا أَحمانِ فَهمهس
   لَیع رَد فَیـ م لَهـ م سـی لَم ا وملَه یمس الْأُم و أَنَّ الْبِنْتۀِ لبصالْع نِ الْأَخِ واب و مرِ   الْعا بِقَـد هِمـ

  . 3»سهامهِما
یرٌ عنْ أَبِی جعفَرٍقَالَ قُلْت لزُرارةَ حد«: و روایت موسی بن بکر الواسطی فی  )ع(ثَنی بکَ

الس لْأُمل مٍ وهثَلَاثَۀَ أَس بِنْت هم و  رجلٍ تَرَك ابنَتَه و أُمه أَنَّ الْفَرِیضَۀَ منْ أَربعۀٍ لأَنَّ للْ سـ سد

                                                   
 .1ح  17وسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  1
 .عمر بن اَعین: نسخه در 2
 .3همان، ح  3
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خِ و منَ الْعصبۀِ لأَنَّ اللَّه تَعالَى سمى لَهما و ما بقی سهمانِ فَهما أَحقُّ بِهِما منَ الْعم و منَ الْأَ
یهِما بِقَدرِ سهامهِما یرَد علَ من سـمی  «در » من«و ظاهر این است که کلمۀ  1»منْ سمی لَهما فَ

روایت را نسبت به ابـن بکیـر داده و گفتـه     و در مسالک این. 2استفهام انکاري است» لهما
نمی دانم سهو شـده یـا حـدیث    . الخ 3»..فی رجل ترك) ع(روایت ابن بکیر عن الباقر«ست ا

  . 4درجاي دیگر است که به نظر حقیر نرسیده
چون در این اخبار معلّل شده به این که حق تعالی اشخاص را نام بـرده در   :و الحاصل

ـ    د موافـق تسـمیه   قرآن، و فریضۀ خاصی از براي آن ها تعیین کرده، پس در فاضـل هـم بای
) یعنی صورتی که بیش از یک دختر با احـد ابـوین باشـد   (و این علّت در ما نحن فیه . باشد

پس باید در . و تسمیۀ خاصی. هم، جاري است چون این ها هم در قرآن فرض خاصی دارند
و مخالفی در مسئله نیست، به غیر ابن جنید کـه مـی گویـد    . این جا هم موافق تسمیه باشد

از زاید بر . مختص دخترها است، و آن دختر ها حاجب احد ابوین می شوند] زایدآن [که 
  .سدس

 و استدالل شده است بر مذهب او به این که چون نقص داخل بر آن ها می شود هرگـاه 
ل هـم از بـراي آن هـا    پس باید فاض. پاي زوجین در میان آید که مقتضاي بطالن عول است

ه  «و به روایت ابی بصیر . استه در پسر هم چنین چنان ک. باشد د اللـَّ بـ نْ أَبِی عی  ) ع(ع فـ
اقی  نِ الْبـنَتَیابلل و سدلْأَبِ السقَالَ ل اهأَب و هی رد  مختلـف و در . 5»رجلٍ مات و تَرَك ابنَتَ

                                                   
 .6همان، ح  1
 .اگر آن را استفهام انکاري بدانید باید میان دو پرانتیز قرار دهید. فرق مهمی نمی کند 2
 .ط دارالهدي 262ص  2مسالک، ج  3
نیـز  ) نداشـته که مصنف با آن خیلـی سـروکار   (زیرا در وسائل . ظاهراً یکی از نسخه برداران مسالک سهو کرده است 4

 .چنین حدیثی از ابن بکیر، نیامده است
 .7همان، ح  5
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و روایت را به ضعف از جهت . دلیل اول را به منع صالحیت آن از براي علیت. کرده است
» نابنتی«ید در جائی بوده است که با و تاویل کرده قرائت را به این که شا. حسن بن سماعه

و این تأویـل بسـیار بعیـد    . 1بل که قول ابن جنید را هم به این تأویل کرده. ذکّري باشد]مـ[
  . است

به جهت این که ظـاهر ایـن اسـت کـه حسـن بـن       . و تضعیف روایت هم خوب نیست
و آن هـر   .)مهـرانِ مجهـول  ] بـن [نه حسن بن سماعه (فی باشد اعۀ کندي صیرمحمد بن سم

. پس حدیث موثق خواهد بـود . چند واقفی است لکن نجاشی و عالمه او را توثیق کرده اند
در » علّـت منصوصـه  «با آن  2اومت نمی کندپس بهتر در جواب این است که این حدیث مق

ن جنید کـه آن را هـم عالّمـه تاویـل     با] قائل بر[و منحصر بودن . اخبار معتبرة معمول بها
چنـان کـه اشـعار دارد بـه آن کـالم      . بل که دور نیست که خالف آن اجماعی باشد. کرده

 .ك اسـت که گفته است که عمل بـه ایـن حـدیث متـرو     3و شرح لمعه دروسشهیدین در 
 مـع  األبـوین  من الواحد أنّ: علمائنا أکثر عند المشهور«مختلف گفته است در  4]و[

 5»أخماسـاً  النسبۀ على علیهم رد الباقی و الثلثان، لهما و السدس له یکون  البنتین،
ابن جنید کرده و آن را تاویـل کـرده بـه صـورت اجتمـاع آن هـا بـا         و بعد از آن نقل قول

تصریح به اجماع حکایت شده والحال به قدري که تتبـع کـردم    تحریربل که از . مذکري
  .به ان بر نخورده ام

                                                   
 .117ص  9مختلف، ج  1
 .البته این خود نوعی تضعیف است لیکن از جهت دیگر 2
ص  8، ج )کالنتر(شرح لمعه  -در شرح لمعه مطلب را به طور ارسال مسلّم آورده و این می تواند اشعار به اجماع باشد 3

97. 
 .که: نسخه در 4
 .المدرسین جامعۀط  117ص  9المختلف، ج  5
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بـه  ) که اصل فریضۀ مادر است(اخوه است که حاجب مادر می شوند از ثلث  1:دویم
  : و آن مشروط است بر پنج شرط. سدس

و بعضـی  . چنان که مشهور است و اقوي است. این است که پدر زنده باشد :شرط اول
واه     «که آیه داللت دارد بر آن؛ یعنی ] است[را گمان این  أَبـ رِثَـهو و لَـدو کُنْ لَـهی فَإِنْ لَم

، زیرا کـه سـدس بـردن مـادر را مشـروط      2»فَلأُمه الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السدس
و آن بـی وجـه   . ت پدر اسـت به صورتی که ابوان وارث باشند که آن مستلزم حیا] ه[کرد

اخوه باشـند،   است، زیرا که از آیه بیش از این نمی رسد که در صورت حیات ابوین هرگاه
پدر در حیات نباشد، فریضۀ او سـدس   و داللت ندارد بر این که هرگاه. مادر سدس می برد

  .نیست
] صـدوق [ هرگـاه (خـوب اسـت    صـدوق این قدر هست که این سخن در دفع قول : بلی

بر این که حیات پدر شرط نیست چون ایـن  » فالمه السدس«خواهد استدالل کند به عموم 
ممنوع است، به سبب این که آیـه  » عموم«به تقریب این که می گوئیم که ). کالم عام است

 3]به بـردن [و داللت ندارد . بیش از این داللت ندارد که در حال حیات پدر، سدس می برد
  . م پدرسدس در حال عد

استدالل از براي مشهور به اخبار باید کرد؛ مثل احادیثی که داللت دارنـد بـر ایـن    : بلی
حکمت در زیاد کردن حصۀ مرد بر زن این است که جهاد بـر او الزم اسـت و انفـاق    «که 

و احادیثی که بخصوص داللت دارند بر این که در این جا اخوه حاجـب ام  . 4»عیال و غیره

                                                   
 .، که در آغاز این مبحث گذشت»حجب نقصان«دوم از دو مورد  1
 .سورة نساء 11آیه  2
 .نبردن: نسخه در 3
 .2وسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، احادیث باب  4
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شـده   2]تصـریح [کـه   ابن بکیرو به مثل روایت . 1اي وافر کردن حصۀ پدرمی شوند از بر
که هم علت تـوفیر حصـۀ پـدر     زرارهو مثل صحیحۀ . 3است در آن به اشتراط حیات پدر

  .4در آن مذکور است و هم اشتراط حیات پدر
ا قَالَ الْأُم لَ«: )ع(پس آن را روایت کرده است از حضرت صـادق : بکیر] ابن[اما روایت 

یا ح ةِ إِذَا کَانَ الْأَبالْإِخْو و لَدالْو عداً إِلَّا مأَب نَ الثُّلُثم 5»تُنْقَص.  
و؛ پـس  ]ا[و اما صحیحۀ زراره که روایت کرده آن را عمربن اذینه در سـند صـحیح از   

، و لکـن  6قـرار داده » شـاهد «نامیده و به این سبب آن را » موقوف«گرچه آن را شهید ثانی 
خصوصاً در این مقام که عمر بن اذینه . این است که وقف زراره و امثال او مضرّ نیست حق

و زراره در مقام جواب، قسم یـاد  . شرط کرده است با زراره که روایت نکن و حق را بگو
وینِ أَب(و اللَّه هو الْحقُّ إِنَّ الرَّجلَ إِذَا تَرَك «و گفته است که . کرده به خدا، و جواب گفته

أَبِیهل الثُّلُثُ و هأُمی   ) فَل نـعی ت یـی الْمنعةٌ یإِخْو لَّ فَإِنْ کَانَ لَهج زَّ وع تَابِ اللَّهی کالثُّلُثَانِ ف
نْ   إِخْوةً لأَبٍ و أُم أَو إِخْوةً لأَبٍ فَلأُمه السدس و للْأَبِ خَمسۀُ أَسداسٍ و إِنَّما لْأَبِ مـفِّرَ لو

و إِنْ مات أَجلِ عیاله و الْإِخْوةُ لأُم لَیسوا لأَبٍ فَإِنَّهم لَا یحجبونَ الْأُم عنِ الثُّلُث و لَا یرِثُونَ 
   أُم أَبٍ و لـ اتأَخَـو ةً وإِخْو و هأُم تَرَك لُ وةً (الرَّجإِخْـو أَو ( أَخَـو و   ةً وإِخْـو أَبٍ و لـ ات

  .7»أَخَوات لأُم و لَیس الْأَب حیاً فَإِنَّهم لَا یرِثُونَ و لَا یحجبونَها لأَنَّه لَم یورثْ کَلَالَۀ

                                                   
 .4و  3ح  10همان، ب  1
 .تضرع: نسخه در 2
 .1ح  12همان، ب  3
 .4ح  10همان، ب  4
 .12باب  1همان حدیث  5
 .یعنی شاهد قرار داده نه دلیل 6
 .10باب  4همان، حدیث شماره  7
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بـه ابـراهیم بـن    (روایت کرده است بـه سـند حسـن     استبصاربا وجود آن که شیخ در 
ه  «) ع(ر و صادقاز زراره مسنداً از حضرت باق 1)هاشم أُمـ تَرَك لٌ وجر اتا قَالَا إِنْ ممأَنَّه

    الْـأَب سلَـی و أُم لـ اتأَخَو ةً وإِخْو أَبٍ ول اتأَخَو ةً وإِخْو و أُم أَبٍ ول اتأَخَو ةً وإِخْو و
 أَنَّها لونَهبجحلَا ی رِثُونَ ولَا ی ماً فَإِنَّهیثْ کَلَالَۀحوری 2»لَم .  

 -)ع(پس داللت می کند بـر آن روایـت زراره از حضـرت صـادق    : و اما مذهب صدوق
است، زیرا که در سند آن کسی نیست که تأملی در آن باشد بـه غیـر    صحۀکه نزدیک به 

و . که آن نیز ممدوح است و گاهی ابن ابی عمیر از او روایـت مـی کنـد    3]»مثنّی الحنّاط«[
قُلْـت  « -.»الحنّا طون ال بـأس بهـم  «ز ابن مسعود روایت کرده که گفته است که کشّی ا

هاتأَخَوأَبٍ قَالَ لل اتأَخَو و أُمةً لإِخْو ا وهأُم ا وأَبِیها لهاتأَخَو ا وهأُم رَأَةٌ تَرَکَتام  ا و أَبِیهـا ل
دا السهأُمل ا الثُّلُثَانِ وهسأُمدا السهنْ أُما مهتإِخْول و 4»س.  

رَأَةٌ تَرَکَـت    «: و باز زراره به همین سند از ان حضرت روایت کرده است امـ قَالَ قُلْـت
 و فا النِّصجِهزَوا فَقَالَ لهأُم ا وأَبِیها لتَهإِخْو ا وهأُما لتَهإِخْو ا وهأُم ا وهجوز سدا السهأُمل

  5»و للْإِخْوةِ منَ الْأُم الثُّلُثُ و سقَطَ الْإِخْوةُ منَ الْأَبِ و الْأُم
با وجودي کـه مقاومـت نمـی کننـد بـا آن اخبـار معمـول بهـا نـزد          (و این دو حدیث 

مشتمل اند بر چیزي که خالف اجماع اصحاب اسـت در میـراث بـردن اخـوه و     ) اصحاب

                                                   
و » حسـن کالصـحیح  «می نامد و گاهی » حسن«گاهی حدیث ابراهیم بن هاشم را ) ره(در گذشته دیدیم که محقق قمی 1
تعبیري که در این جا دارد، نشـان  . ر شده استیعنی به تدریج نظرش دربارة او مثبت ت. »بل الصحیح« -به قول خودش -گاهی

  .می دهد که این رساله را پیش از دفتر دوم و سوم جامع الشتات نوشته است یا همزمان با دفتر اول و یا پیش از آن
 .3ح  12همان، ب  2
 .شاي خیاط: نسخه در 3
 .12ح  1و االجداد، ب  االخوةوسائل، ابواب میراث  4
 .13همان، ح  5
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و شیخ در تهذیب بعد از آن که قدح کـرده در ایـن هـا بـه آن چـه      . وجود مادراخوات با 
و احتمال داده کـه  . گفتیم، حمل کرده است این ها را بر تقیه، چون موافق مذهب عامه اند

مذهب ما این باشد کـه   ؛ به معنی این که هرگاه1محمول باشند بر الزام عامه به معتقد شان
می برند، جایز باشد از براي بـرادران اخـذ میـراث هـر چنـد      ]نـ[ اخوه با وجود ام میراث

ر به آن حدیثی که از ائمه علیهم السالم وارد شده اسـت  ظن. مذهب آن ها عدم میراث باشد
؛ یعنی جایز است الزام ایشان به حسـب اعتقـاد   2»الزموهم ما التزموا«به این مضمون که 

چندین روایت از بـراي شـاهد    استبصارر و د. شان، که شامل ما نحن فیه و غیر آن هست
  . 3این حمل ذکر کرده که بعضی آن ها در میراث است، و بعضی به عموم، داللت دارند

حاجب می شوند کـه دو بـرادر باشـند یـا     ] وقتی[این است که آن اخوه  :شرط دویم
و ظاهراً . ترخواهر باشند یا بیشتر، یا چهار خواهر باشند یا بیش] دو[بیشتر، یا یک برادر و 

و ایـن حکـم هـر چنـد     . بل که از جمعی حکایت اجماع شده بر آن. خالفی در این نیست
جمع است و اقلّ جمـع سـه اسـت پـس بایسـت      » اخوه«چون لفظ (خالف ظاهر آیه است 

الاقل سه برادر باشند، چنان که از ابن عباس روایت شده است که با عثمان احتجـاج کـرد   
و لکن این مطلب ثابت است به اتفاق شیعه بعد ابن .) ایت دو برادربه ظاهر آیه، بر عدم کف

قَـالَ لَـا    )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«و به روایات مستفیضه؛ مثل صحیحۀ محمد بن مسلم . عباس
  .4»یحجب الْأُم عنِ الثُّلُث إِذَا لَم یکُنْ ولَد إِلَّا أَخَوانِ أَو أَربع أَخَوات

بد اللَّه«: بقباق] ابی العباس[یحۀ و صح نْ أَبِی عع(ع(   م نِ فَهـیأَخَو تیالْم قَالَ إِذَا تَرَك

                                                   
 .ط داراالضواء 321ص . 8ح  9، ج تهذیب 1
 .12ح  322همان، ص  2
 همین حدیث ها در همان جا از تهذیب نیز آمده اند : توضیح -11، 10، 9، 8ح  148و  147ص  4استبصار، ج  3
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ع  إِخْوةٌ مع الْمیت حجبا الْأُم عنِ الثُّلُث و إِنْ کَانَ واحداً لَم یحجبِ الْأُم و قَالَ إِذَا کُـنَّ أَ  بـر
و موثقـۀ  . 1»خَوینِ و إِنْ کُنَّ ثَلَاثاً لَم یحجبنأَخَوات حجبنَ الْأُم عنِ الثُّلُث لأَنَّهنَّ بِمنْزِلَۀِ الْأَ

أَبٍ   )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«: بقباق لـ اتأَخَو عبأَر انِ أَوإِلَّا أَخَو نِ الثُّلُثع الْأُم بجحقَالَ لَا ی
د    «: روایت کرده اسـت  فقیهو روایت عال بن الفضیل که در . 2»و أُم أَو لأَب بـنْ أَبِـی ع عـ

ع(اللَّه(  لَا شَـی رَاخِ ونْ آذَنَ بِالصرِثُ إِلَّا ملَا ی و کبجحلَا ی یدلالْو قَالَ إِنَّ الطِّفْلَ و   ه نـَّ ء أَکَ
م عنِ الثُّلُث الْـإِخْوةُ و  الْبطْنُ و إِنْ تَحرَّك إِلَّا ما اخْتَلَف علَیه اللَّیلُ و النَّهار و لَا یحجب الْأُ

ـ  ل اتأَخَو عبأَر أُخْتَانِ أَو أَخٌ و انِ أَوا إِلَّا أَخَوهب جحلَا ی لَغُوا وا بم نَ الْأُمم اتالْأَخَو أَبٍ أَو
  .3»لأَبٍ و أُم أَو أَکْثَرُ منْ ذَلک و الْمملُوك لَا یحجب و لَا یرِث

  .4»یحجبک«و شیخ نیز روایت کرده است این حدیث را به حذف کاف خطاب در 
قَـالَ  «: روایت کـرده اسـت از ابـی العبـاس     تفسیر عیاشیاز » وسائل«و شیخ حرّ در 
اللَّه دبا عأَب تعمنِ     )ع(سیکُونَـا أَخَـوى ی أَو یقُولُ لَا یحجب عنِ الثُّلُث الْأَخُ و الْأُخْت حتـَّ

ینِ(أَخاً    .5»فَإِنَّ اللَّه یقُولُ فَإِنْ کانَ لَه إِخْوةٌ فَلأُمه السدس) و أُخْتَ
از آن چه مذکور شد از اخبار، ظاهر شد ضعف آن که بعضی گمان کرده اند کـه   ،پس

زیرا که از این اخبار ظاهر شد . دلیلی از براي مشهور نیست در حجب یک ذکر و دو انثی
و ایـن دو روایـت آخـر    . به منزلۀ یک ذکـر  است و دو انثی ک ذکر به منزلۀ دو انثیکه ی

  .هم صریح اند در مطلب
 دروسو شـهید در  . پس استفادة حکم آن از آیه و اخبار، مشـکل اسـت   :و اما خنثی

                                                   
  .1همان، ح  1
 .3همان، ح  2
 .1ح  12میراث االبوین و االوالد، ب وسائل، ابواب  -198ص  4فقیه، ج  3
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و شهید ثانی گفته است که خنثی در این جا در حکم انثـی  . نزدیک شمرده قول به قرعه را
پـس بنـابر   . ذکوریت او مشکوك است، شک در حجب به هم مـی رسـد  است؛ پس چون 

و بناي شهید اول بر این است که انثی، و ذکر، و اخـوه،  . اصل می شود که عدم حجب است
و اخوات، نفس االمري است و ما مکلّفیم به عمل به مقتضـاي آن، و چـاره بـه جـز قرعـه      

یهب «: دو قسم نیست، به دلیل آیۀ چون در نفس االمر خارج از این. نیست در استخراج آن
و بناء شهید ثانی بر این است که هر . تا به آخر 1»لمنْ یشاء إِناثاً و یهب لمنْ یشاء الذُّکُور

چند الفاظ اسامی امور نفس االمري است و لکن تکالیف متعلق است به آن چه بر مکلـف  
مکلف ظاهر نیست مرد بودن، پـس حجـب   پس چون بر . ظاهر شود و مرد داند یا زن داند

  . مشکوك فیه است
در صورت یک خنثی بـا یـک ذکـر باشـد، و     ) بنابر قول شهید(ثمرة قرعه : و بدان که

یا سه خنثی باشـد کـه هرگـاه هـر سـه      . ذکر حاصل شود] دو[قرعه به اسم ذکر در آید تا 
امـا  . جـب مـی شـوند   ، همـه حا )یا به عکـس (قرعه ذکر در آید، یا یکی ذکر و دو تا انثی 

و اما در صورتی که خنثی بـا یـک انثـی    . سه انثی در آیند، حجب به عمل نمی آید هرگاه
زیرا غایت امر . و حجب حاصل نمی شود) چنان که پوشیده نیست(باشد، قرعه نفعی ندارد 

خنثی باشد یا یک و همچنین در صورتی که چهار . این است که یک مرد باشد و یک زن
بـه   تحجب حاصل اسـت، دیگـر حاجـ   . به جهت این که علی اي تقدیر .خنثیذکر و دو 

  .چهار خنثی باشد و همچنین هرگاه. قرعه نیست
پس بناي او بر این است که ما مکلّفیم به عمل به آن چه بر ما ظـاهر  : و اما شهید ثانی

و لـزوم  . مـی کنـیم  » اصـل عـدم حجـب   «پس عمل به . نفس االمر ضرور نیست 2]و[شود، 

                                                   
 .سورة شوري 49آیه  1
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در وقتی اسـت   ،»القرعۀ لکل امر مشکل«زیرا که آن چه فرموده اند . رعه، دلیلی نداردق
] وجـه  اي بـر [که تکلیف ثابت باشد؛ مانند الحاق فرزند به یکی از دو نفر که بـه زوجـه   

کـه در آن جـا مکلّفـیم بـه     . و مثل تقسیم میـراث . در یک طهر 1حالل جماع کرده باشند
تکلیـف بـه معرفـت    «و در این جا دلیلـی بـر   . قرعه رجوع کردپس ناچار باید به . دانستن
  .نیست» حجب

و بنابر این قول هم؛ چون خنثـی بـه منزلـۀ    . و قول شهید ثانی در نظر حقیر، اظهر است
انثی است، پس در صورتی که چهار خنثی باشند، یا یک ذکر و دو خنثی، یـا یـک انثـی و    

زیرا که فـرق مـابین قـولین در صـورتی     . مدهسه خنثی، البتّه حاجب نفس االمري به عمل آ
  .و در این صورت ها حاجتی نیست. ظاهر می شود که محتاج باشیم به استعالم حال

پدر مادري باشند، یا پدري تنها، یا بعضـی از ایـن و    این است که آن اخوه :شرط سیم
که خالفی  و ظاهر این است. و اما اخوة مادري تنها؛ پس آن حاجب نمی شود. بعضی از آن

، و از جمعـی  2تصـریح کـرده   مسالکچنان که در . در مسئله نباشد، بل که اجماعی است
و داللت دارد بر آن، اخبار بسـیار کـه از جملـۀ آن هـا صـحیحۀ      . دیگر هم حکایت شده

و . و روایت عال بن فضیل که در شرط دویم گذشت. زراره است که در شرط اول، گذشت
  .ر آن جا گذشتهمچنین موثقۀ بقباق که د

نَ الْـأُم لَـا       )ع(قَالَ سمعت أَبا عبد اللَّه«: و موثقۀ عبید بـن زراره  ةِ مـی الْـإِخْو قُولُ فـی
نَ  «: در آخر آن فرمـود ] که[و روایت زراره . 3»یحجبونَ الْأُم عنِ الثُّلُث ةُ مـإِذَا کَانَ الْإِخْو

                                                   
  .مانند وطی به شبهه. یعنی زنا نباشد 1
 .»این شرط موضع وفاق است«گفته است  -ط دارالهدي 257ص  2مسالک، ج  2
 .ط دار االضواء 281ص  9تهذیب ج  -.1ح  10 وسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب 3
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وا الْأُمبجحی لَم نِ الثُّلُث الْأُمو روایت اسحق بن عمار. 1»ع :»اللَّه دبنْ أَبِی علٍ ) ع(عجی رف
الِ و ینْ  یـی الْعا فهزِیدنْ أَنْ یم أَکْرَم انَهحبس قَالَ اللَّه أُمةً لإِخْو و هیوأَب تَرَك و اتا  مه قُصـ

  .2»منَ الْمیرَاث الثُّلُثَ
گفته اسـت کـه داللـت    » وفاق اصحاب«که بعد نقل ] است[) ره(د ثانیو عجب از شهی

إِنَّ الْإِخْوةَ منَ الْـأُم لَـا   ) ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«می کند بر آن روایت زراره و عبید بن زراره 
عمـوم   بـه  اخذ عف هست، و آیه عام است، و عامهیث ضدلکن در طریق ح »یحجبونَ الْأُم

  . 3دآن کرده ان
خصوصـاً  . و تو دانستی که اخبار معتبره بسیار است و مجال در تشکیک مسئله نیست

  . 4و آیه هم عمومی ندارد، بل که مطلق است. با موافقت اصحاب و مخالفت عامه
پس در آن . کفر و رقّ 5]مانند[این است که موانع ارث در اخوه نباشد،  :شرط چهارم

و داللـت بـر آن   . ، بل که حکایت اجماع بر آن از جماعتی شـده 6نیز خالفی در نظر نیست
ه     «: می کند اخبار بسیار؛ مثل صحیحۀ محمد بن مسلم د اللـَّ بـا ع أَبـ أَلْت نِ   )ع(قَـالَ سـ عـ

بانِ إِذَا لَم یرِثَا قَالَ لَا جحی شْرِكالْم و لُوكمـ    «: و موثقۀ بقباق. 7»الْم با ع أَبـ أَلْت قَـالَ سـ د
رِثَا قَالَ ال )ع(اللَّهی انِ إِذَا لَمب جحلْ یلُوکَۀِ همالْم و لُوكمنِ الْمو روایت عال بن فضیل . 8»ع

                                                   
 .2همان، ح  1
 .5همان، ح  2
 .ط دارالهدي 257ص  2مسالک، ج  3
 .سورة نساء 11آیه  4
 .اما: نسخه در 5
 . پس از جمعی نیز در آن خالفی در نظر نیست: عبارت نسخه 6
  .1ح  14همان، باب  7
و  2ح  14وسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب . است -عبدالملکفضل بن  -»فضل«این حدیث از بقباق نیست، از  8

3. 
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  .هم گذشت
د    «: روایت کرده است از حسن بن صالح» میراث ملل«و صدوق در باب  بـنْ أَبِـی ع عـ

ع(اللَّه(  رَ والْکَاف بجحی ملسرِثُهقَالَ الْملَا ی و ملسالْم بجحرُ لَا یالْکَاف و رِثُهو در آن . 1»ی
ه    «: )ص(یعنی رسول خدا) ع(قوله«: باب نیز گفته است لَیـلَـى ععلَـا ی لُـو وعی لَامو . 2»الْإِس

  .3الکفار بمنزلۀ الموتی، ال یحجبون و ال یورثون
حاجـب  «آن باشد کـه  » عدم حجب«مراد از به این که شاید (و قدح در داللت روایات 

. ، بی وجـه اسـت  )نمی شوند، نه آن که حاجب از زاید بر سدس نمی شوند» از اصل میراث
، ال اقل اطالق اخبار شامل »حجب حرمان«از لفظ، نه » حجب نقصان«زیرا عالوه بر تبادر 

جـب،  حقق نمی شود مگر ایـن کـه حا  و ایضاً حجب حرمان مت. هم هست» حجب نقصان«
و همچنـین هـر   . چنان که فرزند حاجب اخوه است و خود میـراث مـی بـرد   . ث باشدوار

و همان . بی فایده می ماند» الیرث«و » یحجب«پس جمع مابین . اقربی که منع اَبعد می کند
مگـر  . زیرا که کسی که وارث نمی شود، حجب حرمان هم نمـی کنـد  . کافی بود» الیرث«

  .و تاسیس اولی است از تاکید. اشداین که جمع از براي تاکید ب
و . پس در آن اختالف است. یعنی آن که اخوه قاتل برادر متوفاي خود باشد :و اما قتل

به دلیل اجماع منقـول از شـیخ در   . اشهر و اظهر این است که آن هم ممنوع از حجب است
بـودن  نو بعضی استدالل کرده اند به وجود علّت منع، یعنی چون علت در حاجب . 4خالف

و ایـن ضـعیف   . و آن در این جا هم موجود است 5رقّ و کافر، ممنوع بودن از میراث است
                                                   

 .244ص  9فقیه، ج  -1ح  15وسائل، همان، ب  1
 . 243ص  9فقیه، ج  2
 . دو جملۀ اخیر از خود صدوق است 3
 .ط جامعۀ المدرسین 33و  32ص  4الخالف، ج  4
 .ن ممنوع از میراث استچون علت در حاجب نبودن رق و کافر ان بود: عبارت نسخه 5
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و قیـاس در  . اسـت » مسـتنبطه «بـل کـه   . نیست» منصوصه«به سبب این که این علّت . است
  .مذهب ما جایز نیست
عالمه هـم  . بن ابی عقیل، نقل شده است قول به عدم مانعیت از حجبو از صدوقین و ا

» تـوفیر بـر اَب  «و این که علّت در حجـب  . میل به آن کرده، نظر به عموم آیه مختلفدر 
و قاتل بودن منشأ سقوط نفقـه نمـی   . است، و علت آن این است که نفقۀ اخوه بر اَب است

  .از علما] بعضی[و قدح در اجماع منقول به سبب مخالفت . شود
از براي ام بـه کتـاب و    ثلث و جواب از آیه این است که معارض است به عموم ثبوت

ه در سیاق اثبات است و عمومی ندارد که شامل ما نحن فیه باشد نکر» وهاخ«سنت، و لفظ 
  . که مخصص این تواند شد

ایـن  ) گفتـه  مسالکچنان کـه در  (و اما علّت منصوصه که تو فیر اَب باشد، تقریر آن 
عیـال   ایشـان به جهت این است کـه  ) چنان که در اخبار وارد شده(حجب اخوه : است که

. قاتل ساقط نمی شود از پدر، بخالف مملوك و نفقۀ. ایشان پدراند، و بر او الزم است نفقۀ
لکن آن . لدم باشد، یعنی حربی نباشدااما کافر هر چند نفقۀ او واجب است هرگاه محقون 

یعنـی کـافر بـا وجـودي کـه      . پس باقی می ماند غیر او بر اصـل . فت به نص خاصبیرون ر
واجب النفقه است از حاجب شدن بیرون رفت و قاتل باقی مانـد بـر اصـل یعنـی حاجـب      

  .شدن
علّت حجب اخوه این است که مـالی بـه پـدر آن هـا     : و حاصل این کالم این است که

نفقه بر  پس هرگاه. ت است و جوداً و عدماًپس حکم تابع عل. برسد و پدر نفقۀ آن ها کند
چـون  . مملوك غیر، باشد پس حاجب نمی توانـد شـد   عیال واجب نیست چنان که هرگاه

مثل این کـه آن اخـوه قاتـل متـوفی     (نفقه بر عیال واجب باشد  و هرگاه. علت منتفی است
  .و کافر بیرون رفت به دلیل. پس حاجب می تواند شد) باشد
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فیر پـدر اسـت   یعنی مراد تو. ر اخبار، عام استاین که علّت د :اوالًست و بر این وارد ا
زیرا که گـاه اسـت کـه پـدر والـدین      . که صرف عیال خود کند، نه خصوص اخوة حاجبه

و همچنـین گـاه   . ینـد غالم و کنیز دارد، و همـه عیـال او  دارد، و زنی دیگر دارد، و جمعی 
  . اج نفقه در آن هم جاري استو علت احتی. پدر سه دختر دارد) مثالً(است 

  .وصف اخوه است] و[فیر به جهت نفقه، با اعتبار عدد که علت تو و اگر بگوئی
  . علت است نشد و منافی عموم» علت مستقلّه«پس  :]گوئیم[

که علت، آن عدد معین است با صـفت معینـه بـا بـودن آن هـا واجـب        و اگر بگوئی
باشند و یـک کنیـز، صـادق     1]آزاد[در صورتی که اخوه سه دختر  پس می گوئیم .النفقه

  .است که علت منتفی نیست و واجب النفقه موجود است
فیر بر پدر بشود، محض بـه جهـت اخـوة    که مراد از علت این است که تو اگر گوئی

و به جهت جمیع آن ها دون بعض تنها، یعنـی حجـب در صـورتی    . مذکوره دون سایر عیال
  . وه به عدد خاص و وصف خاص باشند و همه واجب النفقه باشنداست که اخ
لتـوفیره  «این تخصیص را از کجا فهمیدي؟ حدیث که عام است که فرمودنـد   :گوئیم
  . »علی عیاله

که مملوك به نص خارج است در صورتی که سه دختـر آزاد باشـند و    و اگر بگوئی
یم بعد تسلیم این که مراد ایـن  گوئ. چون فرمودند که مملوك حاجب نمی شود. یک کنیز

نـه بـه   . پس این به سبب نص و حدیث شـد . هم نمی شود» جزء حاجب«باشد که مملوك 
سبب این که واجب النفقه نیست تا به این استدالل کنی که چون در غـالم بـه سـبب عـدم     

  .وجوب نفقه حجب نیست، پس باید در قاتل به سبب وجوب نفقه، حجب باشد

                                                   
 .که اخوه سه دختران او باشند: عبارت نسخه 1
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این [و از جملۀ مضعفات آن . استدالل به علت، در این مقام، تمام نیست: و به هر تقدیر
آن صورتی که جمع شود از براي متوفی، اخوة ابوین، یا اخوة اَب، یا اخـوة  ] در[که ] است

با وجـود آن کـه ام   ) با مالحظۀ روایت اسحق بن عمار که در شرط سیم گذشت(امی فقط 
  . 1اضعف است و اولی است به تسهیل امر
فیر به جهـت  آن تو: بلی می توان گفت که. »القاط«پس باقی نمی ماند در این مقام، االّ 

چنان . بر اصل حکم باشد» حکمت باعثه«انفاق عیال، نه از باب علّت باشد، بل که از باب 
وارد شده، و اطّـراد آن الزم  » زاید بودن میراث مرد بر زن«که بر می آید از اخباري که در 

  و . 3»دفـع بـوي زیـر بغـل در روز جمعـه     «و » عـدم اخـتالط میـاه در عـده    «مثـل  . 2نیست
در  حو قـد . ، ممنـوع اسـت  5در آیه و شمول آن از براي محل نـزاع » اخوه«لفظ ] از[ 4تبادر

  .6مضرّ نیست] از اجماع[» خروج معلوم النسب«به جهت آن که . اجماع هم خوب نیست

                                                   
دربارة مردي که مرده، و پـدر و مـادر و   ) ع(می گوید امام صادق: ابتدا به حدیث اسحاق بن عمار توجه کنید: توضیح 1

ید و از سهم او که ثلث است خداوند سبحان کریم تر از آن است که بر عیال آن زن بیفزا: اخوة امی از او مانده است، فرمود
اما در عین . این حدیث گرچه داللت می کند بر این که اخوة امی حجب نمی کنند و مادر همان ثلث خود را می برد. بکاهد

  .این مادر قابل ترحم خداوند است: دارد که» علت حکم«حال نوعی اشاره به 
. متمسک شویم، آن علت دربارة مادر هم هست» علت«ه به میرزا می فرماید با توجه به این حدیث، اگر در ما نحن فی

 .پس نمی توان به علّت متمسک شد. بل مادر اولی به تسهیل است
البته همین کافی است در رد تمسک به علت . علّیت علت را پذیرفت، تنها اطّراد آن را نپذیرفت) ره(باالخره محقق قمی 2

 . در ما نحن فیه
سه ) مثالً(اما کسی که . است که نطفه ها از همدیگر مشخص شود و تکلیف فرزند روشن باشد عده در طالق براي این 3

و همچنین کسی . الزم نیست» علت حکمتی«زیرا اطراد در . سال همسرش را ندیده و اینک او را طالق داده، باز عده الزم است
خواهد به نماز جمعه برود، باز مستحب اسـت کـه   که بدنش کامالً تمیز است و ساعتی پیش از حمام خارج شده، اینک می 

 .غسل جمعه بکند
 .متبادر: نسخه در 4
 .که عالّمه ادعا کرده 5
 .هست تق و لق است، همیشه از محکم ترین تکیه گاه شان بوده و) به اصطالح(با این که تکلیف اجماع در نظر حضرات  6



  جامع الشتات جلد هفتم  252
  

یه به چنین اجماعی که موافق مشهور بـین  و به هر حال؛ ظاهر این است که تخصیص آ
  . االصحاب است، جایز است

. 1کـرده انـد   ]را شرط[ نیز انتفاء آن شرح لمعهو  دروسپس شهیدان در  :و اما لعان
دیگـر آن هـا در شـریعت خـواهر و      ،شده باشد لعان نفی اخوه از پدر به سبب پس هرگاه

و بـه هـر   . برادر پدري نیستند، و متبادر از اخوه و اخوات، آن است که شرعاً چنین باشـند 
  . حال؛ اصل عدم حجب است، و حاجب بودن آن ها مشکوك است

در این مقام، گفته است که غایب حاجب می شود مادامی که حکـم   و در شرح لمعه
راد او این است که بعد از حکم به موت، حاجب نمی شود هـر  و گویا م. به موت او نشده

و االّ پس ذکر او در این مقام مناسـبتی نـدارد، چنـان کـه پوشـیده      . چند در واقع زنده باشد
و دلیـل نیـز   . پس مقصود او که مناسب مقام است، مفهوم کالم او است، نه منطـوق . نیست

شـته باشـد، یـا شـرعاً حکـم شـود بـه        همان است که متبادر از اخوه آن است که حیات دا
و در غیر آن، شک حاصل است و از اصل عدم حجـب  ) چنان که خواهیم گفت(حیات او 

  .بیرون نمی رویم به سبب شک
پس اگر حمل باشـند  . که آن اخوه منفصل باشند از مادر :و شرط پنجم این است

و ظـاهراً در ایـن   . ددر حمل باشند و یا حمل متمم آن ها باش همه خواه. حاجب نمی شوند
ظاهر می شـود، و بعـد از آن تـرجیح مشـهور      شرایعاالّ ترددي که در (هم خالفی نیست 

و دلیل آن ). و از دروس هم ظاهر می شود خالف و اشعار دارد به ضعف قول مشهور. 2داده
کـه در   3همان اصل است و شک در اطالق اسم اخوه، و خصوص روایـت عـال بـن فضـیل    

                                                   
 .45ص  8شرح لمعه، ج  1
 .یرط دارالتفس 13، ص 4شرایع، ج  2
 .1ح  13وسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  3
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  .تشرط دویم گذش
اق اَب است بر اخوه که که آن انف» علّت منصوصه«و بعضی استدالل کرده اند به انتفاء 

ن که اوالً عـدم وجـوب نفقـه از    آو این ضعیف است به جهت . فیر بر اَب استآن علت تو
نیـز   ه،بـود  »انفاق بر اخـوه «فیر همان وو ثانیاً این که مقصود از ت. براي حمل، ممنوع است

  . اشاره به آن گذشت] این[که پیش از  چنان. ممنوع است
و . انفصـال  اشـتراط  و اصل عدم است» اخوه«حاجب بودن، همان عموم و دلیل احتمال 

  .جواب آن، منع عموم و شمول است، و بر فرض تسلیم؛ مخصص است به روایت معمول بها
پـس  . و آن اشـتراط حیـات اخـوه اسـت    . که شهیدین ذکر کرده اند :و شرط ششم

همۀ آن ها یا بعض آن ها در حین وفات مورث، زنده نباشند، حجب به عمـل نمـی    هرگاه
و همچنین هرگاه تقدم و تاخر . موت مورث مقارن موت اخوه باشد و همچنین هرگاه. آید

  .موت آن ها مشکوك فیه باشد
و خصـوص  . است، و منع تبادر اموات از لفظ اخوه» اصل عدم حجب«و دلیل آن همان 

انّ الطّفل و الولید ال یحجب و ال یـرث  «: ن فضیل که در آن جا مذکور استروایت عال ب
چنان که پـیش  . زیرا که مراد از اشتراط صراخ، اشتراط حیات است. 1»االّ ما اذن بالصرّاخ

و توهم این که فریاد کردن شرط نیست . بیان کردیم» حاجب بودن حمل«از این در مسئلۀ 
، مدفوع است به همان چه در ]عمل نمی شود[حجب ] در[چنین حدیثی ] به[اجماعاً، پس 

  .آن موضع بیان کردیم که آن قید وارد است مورد غالب، و مفهوم آن حجت نیست
یعنی در صورتی که . مسئلۀ غرقی] در[شهید در دروس اشکال کرده است  :و بدان که

هـم داشـته باشـد     متوفی غریقی باشد که یک برادر هم با او غرق شده باشد، و برادر سیمی
و وجه اشـکال ایـن اسـت    . یا آن هم غریق باشد با آن ها، و پدر و مادري داشته باشد. زنده
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یعنی چند نفر غرق باشند و توارث میـان آن هـا باشـد و معلـوم     (که چون در مسئلۀ غرقی 
باید یکی را زنده فرض کرد و دیگري را میـت و میـراث آن را   ) نباشد تقدم و تاخر آن ها

پـس از آن حیثیـت کـه او را    . یت فرض کردند به آن داد که او را حی فرض کردنـد که م
و از این حیثیت که به سـبب  . زنده فرض می کنیم باید که توانیم او را حاجب قرار بدهیم

این فرض، حیات و زندگی واقعی ثابت نمی شود، پس حکم به حاجـب بـودن نمـی تـوانیم     
] بـه [ط است به حیات وارث، و لکـن در ایـن جـا    و میراث بردن هم هر چند مشرو. کرد

و از ایـن الزم نمـی   ). یعنی در میـراث دادن (حکم شارع وارث را در حکم زنده می گیریم 
آید که کسی که در جائی که به دلیل خاصی در حکم زنده باشد، همه جا در حکم زنـده  

  .باشد
، از بـراي میـراث   فرض حیات از براي احدي از جماعت غرقی: و اشکال دیگر این که

و در مسئلۀ ما آن برادرها هیچیک وارث دیگري نیسـتند، زیـرا   . بردن است از آن دیگري
پس فرض حیـات از بـراي یکـی از آن هـا از بـراي اثبـات حجـب،        . که پدر و مادر دارند
  .محتاج است به دلیل
ذکـر  ) ره(و آن را شـهید ثـانی  . مغایرت مابین حاجب و محجوب است :شرط هفتم

مغـایرت   1تبـادر «، و »اصـل عـدم حجـب   «و دلیل آن هـم واضـح اسـت کـه همـان      . کرده
و مثال آن این است که کسی به عنوان شـبهه بـا دختـر خـود     . از لفظ اخوه است» باالعتبار

و مـادر  . پس در این جا مادر آن پسر، خواهر پدري اوسـت . جمع شود و پسري به هم رسد
دیگر از پدر خود داشته باشد که مـادرش کامـل   آن پسر سه خواهر  پس هرگاه. هم هست

کند چهار خواهر را و چهارمی آن ها باشد، باعث حجب خـودش نمـی شـود از زایـد بـر      
چون نکاح محـارم را  . مجوس واقع می شود راین معنی د: یگر این است کهدو مثال . سدس
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  . حالل می دانند
بـه  . اخوه حاجـب نمـی شـوند   حکم حجب، مختص به اخوه است، و اوالد : و بدان که

  .سبب عدم دلیل و عدم صدق اخوه بر آن ها
  
  

  1]المقصد الثانی[

  .فی کتاب اهللا تعالی و اهلها ۀفی بیان السهام المنصوص
النصف، : و تفصیلها. الربع، و الثلث، و ضعف کلّ، و نصفه: و هی ستّۀ وارث فی تأدیتها

  .سدسو الربع، و الثمن، و الثلثان، و الثلث، و ال
ه فـی   «: قـال اهللا تعـالی  . البنت الواحدة :االول: فالربعۀ :اما النصف   یوصـیکُم اللـَّ

نَتَینِ فَلَهنَّ ثُلُثا ما تَرَك و إِنْ ثَیینِ فَإِنْ کُنَّ نساء فَوقَ اثْ  کانَـت  أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْ
  . 2»واحدةً فَلَها النِّصف

و لَکُم نصف ما تَرَك أَزواجکُـم  «الزوج مع عدم الولد للزوجۀ قال اهللا تعالی  :نیو الثا
هـا أَو  إِنْ لَم یکُنْ لَهنَّ ولَد فَإِنْ کانَ لَهنَّ ولَد فَلَکُم الرُّبع مما تَرَکْنَ منْ بعد وصیۀٍ یوصـینَ بِ 

ا         دینٍ و لَهنَّ الرُّبع مما تَ مـنُ منَّ الـثُّم فَلَهـ لَـدو فَـإِنْ کـانَ لَکُـم لَـدو کُنْ لَکُمی إِنْ لَم رَکْتُم
  .3»تَرَکْتُم

االخت لـالب فقـط ان لـم     :و الرابع. ت لالبوین ان لم یکن معها ذکرخاال :و الثالث
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تَفْتُونَک قُلِ اللَّه یفْتـیکُم «: قال اهللا تعالی. یکن اخت لها کذلک سرُؤٌ     ی ی الْکَاللَـۀِ إِنِ امـ فـ
 هلَک لَیس لَه ولَد و لَه أُخْت فَلَها نصف ما تَرَك و هو یرِثُها إِنْ لَم یکُنْ لَها ولَد فَإِنْ کانَتَـا 

کَ نَتَینِ فَلَهما الثُّلُثانِ مما تَرَك و إِنْ کانُوا إِخْوةً رِجاالً و نساء فَللذَّ ییناثْ   . 1»رِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَ
و انّما قلنا انّ المراد بها االخت من جانب االبوین اوالً، ثم االخت مـن جانـب االب   

و النّ االقـرب  . النّ حکم االخت لالم قد ذکر فی آیۀ اخري فی اول سورة النسـاء . فقط
اثبات المـراد مـن   ] فی[الیتین دلیالً علی تعیین سهمهما، و ال یضرّ فی کون ا. یمنع االبعد

  .»اولی االرحام«الخارج؛ من االجماع و االخبار و آیۀ 
و . الزوج مع الولد للزوجۀ و ان کان مـن غیـره، و ان نـزل   : للفریقینف :و اما الربع

و . االیۀ الدالّۀ علی ذلـک  و قد مرّ. للزوجۀ مع عدم الولد للزوج و لو من غیرها، و ان نزل
ما من اطالق االیۀ، و اما االخر فکذلک لو جعلنا الولد حقیقۀً فـی  لهیستفاد او 2التعمیمان

  .ماعۀجاالعم من الصلب، و االّ فیدلّ علیه االجماع المحکّی عن 
و . فهو للزوجۀ مع ثبوت الولد للزوج و ان کان من غیرهـا، و ان نـزل   :و اما الثمن

  .قد مرّ دلیله فی االیۀ
حسـب  فیقسـمن بیـنهنّ اذا تعـددت، ب   . دتن تعدانّ الربع و الثمن للزوجۀ و ا: و اعلم

و هکذا لو کنّ ثمانیۀ یقسمن اثماناً؛ کما لـو طلّـق   . و ان کنّ اربعاً فیقسمن ارباعاً. الرؤس
المریض فی مرضه اربعاً بالطالق الباین، و تزوج باربع آخر من قبل خروجهن من عدتهنّ، 

االربع فیه قبل انقضاء سنۀ من  و دخل بمن تزوجهنّ مات قبل برئه من المرض الذي طلّق
  .و قبل تزویجهنّ. یوم طالقه لهنّ
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و یتقدر ان یکنّ اکثر من ثمـان نسـوة   «): بعد ما ذکر هذا المطلب(بل قال ابن ادریس 
ب ممـا   ف. بغیر خالف بین اصحابنا. اضعافهنّ، علی التقریر الذي قرّرناه و حرّرناه تعجـال ی

  .انتهی کالمه. 2»عمل العجبب 1:)کما یقال(الدلیل و. الدلیل علی صحته یقوم

و لالختین لالبوین فصاعداً . تین فصاعداً، ان لم یکن معها ذکرفهو للبن :و اما الثلثان

فلقولـه   :امـا االول . الختین لالبـوین فکـذلک  ا و لالختین لالب فصاعداً مع فقد. کلکذ
و فی داللتها علی . 3»تَینِ فَلَهنَّ ثُلُثا ما تَرَكفَإِنْ کُنَّ نساء فَوقَ اثْنَ«: تعالی فی االیۀ االولی

و . اثنتـان فصـاعداً  » فوق اثنتـین «المراد من قوله تعالی : قیل. خصوص االثنتین، اشکال
) کما نقل عن ابن عبـاس (انّ االیۀ اجتمعت علی انّ حکم االنثیین اما حکم الواحدة : قیل

 همـا ادقید الوحدة فی البنـت ینفـی اتّح  و ). کما ذهب الیه غیره(او حکم ما فوق االنثیین 
ال قائـل   اذ. فی الحکم، فیدخل حکمهما فی ما فوق االثنتین، و هـو ثلثـان ال غیـر    معها
  .اذ هو قرینۀ المراد منها. االستمداد باالجماع فی داللۀ االیۀ] الی[و ال نصیر . لغیره

و البنات اَقرب رحماً، فتکونـان  . انّ القرآن دلّ علی انّ حکم االختین، الثلثان: و قیل
مـن بـاب   » اختـین «انّ هذا حقیقۀً اسـتدالل بایـۀ   : و فیه. و ال قائل باالزید. لکاولی بذ

 4]للبنت[انّ : و قیل. مع تطرّق المنع الی االولویۀ. ال بهذه االیۀ. بضمیمۀ االجماع احويفال
التی نصیبها مثل (فالبد ان ال یکون مع اختها . الثلث) نصیبه ضعف نصیبها الذي(مع اخیها 

  .فال یکون لهما النصف، فیکون الثلثان. ل من ذلکاق) نصیبها
أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ   یوصیکُم اللَّه فی«: انّ حکمهما قد فهم من قوله تعالی: و قیل
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یین فیکـون حظهمـا   . اذ هو یدلّ علی ان حظ االنثیین مثل حظ الذکر، و حظه ثلثان» الْأُنْثَ
 المسالکو نسبه فی . ل االجتماع، فیکون فی حال االنفرادو هو ال یکون فی حا. ثلثین

انّ اهللا تعالی جعل له مثل حظ االنثیین : و تحقیقه«: و قال. ه و قرّرهالی المحققین و رجح
ان یجتمع مـع انثـی، فـانّ اول االعـداد      1]اولها: [و له فروض کثیرة. اذا اجتمع مع االناث

و الحـال  . نثی، فله بمقتضی االیۀ، مثل حظ االنثیینالمقتضیۀ لالجتماع ان یجتمع ذکر و ا
. فالبد ان یکون الثلثان حظاً لالثنین فی حال من االحـوال . انّ له الثلثین و للواحدة الثلث

فلو لم . بل غایۀ ما یکون لهما النصف. و ذلک فی حالۀ االجتماع مع الذکر غیر واقع اتفاقاً
و هی اجتماع الذکر (م ان ال یصدق فی هذه الصورة یکن لهما الثلثان فی حالۀ االنفراد، لز

و هـو  . فیکون لالنثیین، الثلثان فـی حالـۀ االنفـراد   . انّ له مثل حظ االنثیین) مع الواحدة
  .الی آخر ما ذکره. 2»لوبطالم

ان المتبادر من االیۀ، بیان حکم االوالد المجتمعۀ من الـذکور   :اوالًو یرد علیه  :اقول
فَإِنْ کُنَّ نساء فَوقَ اثْنَتَینِ فَلَهنَّ ثُلُثا مـا تَـرَك و إِنْ   «علیه قوله تعالی  کما یدلّ. و االناث

و المراد من الذکر و االنثی، الجنس، ال الذکر الواحد و االنثـی  . »کانَت واحدةً فَلَها النِّصف
مـن  تخصـیص الکـالم بـاول فـرض     لفال وجـه  . الواحدة، او غیرها من الفروض الخاصۀ

  . فروض االجتماع، و هو الواحد و الواحدة
ان المتبادر من االیۀ، ان هذا التقسیم لیس من بـاب تعیـین السـهام و تقـدیر      :و ثانیاً

تقسـیم بیـنهم   ) کمـا یقـال  (و هـذا  . الفروض المقررة کالسهام المعهودة المبتنیۀ الصحابها
فلو . سهام مثل سهام المعهودةبعض الحصص، او بتضییقه، و ان اتفق  3بالسویۀ، او بتضعیف
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لکـل منهمـا   (کان هناك ابنان و بنتان، فیقسم المال ستۀ سـهام و یجعـل اربعـۀ لالبنـین     
اذا انحصر فی ابن و بنت؛ فال یقـال فریضـۀ   ] و اما). [سدسین(و اثنتین للبنتین ). سدسین

البنـت  حصـۀ   تنصـیف  بل یقال یقسم المال بینهمـا مـع  . االبن ثلثان و فریضۀ البنت ثلث
و ذلک کما اذا کان له عشر بنین، . و ان صح اطالق الثلث و الثلثین علیهما ایضاً. 1]لالبن[

  . فیقسم المال بینهم علی السواء، و ان اطلق علی حصۀ کل منهم، عشر
  :»فله بمقتضی االیۀ حظ االنثیین« :قوله

االنثی، کائناً ما  و لکن بمعنی انّ جنس الذکر له ضعف. نعم مقتضی االیۀ ذلک :اقول 
  . یراد بذلک تعین فریضۀ معینۀ للذکر و االنثی 2]ال و. [کان

انّـه ان اراد مـن الثلثـین و     :اوالًفیه  ؛»و الحال انّ له الثلثین و للواحدة الثلث« :قوله
و ان اراد . فال ینفعه فی شـیئ . الثلث، التضعیف و التنصیف، ال تعیین سهم للبنتین او لالبن

انّ االیۀ مسوقۀ لبیان حکـم جـنس   : ، ففیه)کما هو المقصود فی االستدالل(بیان الفریضۀ 
بنتـان، فالبـد ان   ن و و اذا فرض ابنا. الذکر و االنثی، ال خصوص ابن واحد و بنت واحدة

  . اثالث، و ثنتین، فی مال واحد یفرض اربعۀ
عنی انّ سهم االبن، مثـل  فهو فی م. انّ ذلک اثبات الفریضۀ خاصۀً لالبن ایضاً :و ثانیاً

  .4به احد 3]یقل[و لم . نیتسهم البن
و مـن ایـن اخـذت هـذه     . انّا نمنع کون الحال انّ له الثلثین و للواحدة الثلث :و ثالثاً

اذ االیـۀ  . ، فهو ممنوع الداللۀ»للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیین«ال؟ فان اخذته من قوله تعالی الح

                                                   
 .لالبوین :ۀالنسخ یف و 1
  .االّ :ۀالنسخ یف و 2
 . یعمل :ۀالنسخ یف و 3
 .بانّ معنی االیۀ هو الثلثان و الثلثلم یقل احد : اي 4
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هـی  ] و. [علی ما قرّرته، بیان لحال حصۀ الذکر نحو آلۀ معرفته الی مقدار حصۀ االنثیـین 
الفـرض  ، و انّ الذکر حکمه کذا، ال انّ الحکم معلوم و 1لبیان اصل الحکم] لیست بآلۀ، بل[

للذکر الثلثان مثل حـظ  «: و االّ، کان المناسب ان یقال. بیان مشابهۀ حکمه بحکم االنثیین
و . ، و مع هذا ترید حظّ االنثیین بهذه االیۀ بسبب داللتها علی انّ للـذکر الثلثـین  »االنثیین

 اذ ما لم تُعرف حظ االنثیین و انّهما الثلثان، فکیف تعـرف ان حـظ الـذکر   . هذا دور ظاهر
جمیع فروض اجتماع الذکر مع االنثی، لم ال یکون حظّهما النصف؟ کمـا  : الثلثان؟ و سیما

  .یصح ذلک فی ما لو اجتمع ابن و ابنیتن
: اقـول . »الـخ  ،فالبد ان یکون الثلثان حظّاً لالنثیین فـی حـال مـن االحـوال    « :قوله

بن نصف و لالبنیتن نصـف،  تُعارضه؛ اَنّ فی صورة اجتماع ابن و ابنتین، نقول انّ الحال لال
اذ هـو ال یکـون فـی حـال     . فالبد ان یکون النصف حظ االنثیین فی حال من االحـوال 

و هذا هو الحال و یصـدق انّ لـه مثـل حـظ     . االنفراد، فالبد ان یکون فی حال االجتماع
ت، و ابن و اربع بنات، الی غیر ذلـک ممـا ال   نبو کذلک سایر الفروض کابنین و . ناالنثیی

و کـل ذلـک   . فی الثلثین و النصف، غیر صـحیح » حظّ االنثیین«و استعمال لفظ . صییح
یف، ال نصعیف و التانّ المراد من االیۀ التقسیم بالتضو . شاهد علی بطالن اصل هذا الخیال

  .تعیین فرض الحد
و جعل ارادة . وارادة صورة االنفراد، اغراء بجهل» حظ االنثیین«اطالق لفظ  :و رابعاً

النّ الذکر و االنثی حقیقتان . ، اغراء آخر بالجهلصور تحقق االجتماع، قرینۀ الرادته اول
و جعـل التشـبیه بحـظ    . فی الجنس، و حمله علی اراده فرد خاص، یحتـاج الـی قرینـۀ   

  .کما ذکرنا. االنثیین قرینۀً، ال یخل من دور
ظ االنثیـین، و لـم   انّ االیۀ علی ما ذکرته، انّما یدل علی ان للذکر مثل ح :و الحاصل

                                                   
 .فهی لبیان اصل الحکم: عبارة النسخۀ 1
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علی انّ حـظ  » حظ الذکر مثل حظ االنثیین«اذ ال داللۀ بقولنا . یظهر منها انّ حظه الثلثان
و . الذکر الثلثان، باحد الدالالت حتی یستفاد منها انّ للبنتین الثلثین فی حال من االحوال

  .انّ حکم الواحدة الثلث) ذکرت علی ما(کذلک لم یظهر من االیۀ 
خلط فی الکالم بین ارادة المعنی الظاهر من اللفظ و هـو بیـان التضـعیف و    ال فقد وقع

ـ . التنصیف، و ارداة المعنی الغیر الظاهر الذي هو بیان الفریضۀ المعینۀ المختصۀ ت ذفقد اخ
مستحقۀ للثلثین  1]البنتین[و الداللۀ علی کون . الداللۀ علی الثلثین لالبن من المعنی االول

اذ التحقیق . من المحققین] غریب[و هو . بالفریضۀ، من المعنی الثانیفی حال من االحوال 
  .ستعمال واحداللفظ فی معنیین باعدم جواز استعمال 

اذ المتبادر من االیۀ کون نصیبها نصـف نصـیب   . و منه یظهر الوجه المتقدم علی ذلک
و . مجتمعینالذکر، ال خصوص ثلث المال و ان اتفق کونه مطابقاً للثلث فی صورة وحدتها 

حتی . ایضاً ال یستلزم کون نصیبها مع اجتماعها للذکر ثلثاً، کون نصیبها کذلک منفردة عنه
فیصـیر نصـیبهما معـاً منفـردتین،     . یلزم منه ان یکون نصیب االخري منضّمۀ الیها، الثلـث 

  .الثلثان
 عـام  هـو معنـی  » نساء فوق اثنتین«و یمکن ان یقال انّ المراد من قوله تعالی  :اقول

بان یراد نساء . فان العام و الکلی فوق الخاص و الجزئی. للنساء؛ یکون من افراده االثنتین
  . 2یکون مفهومه عاماً یشمل االثنتین

و کیف کان؛ فالمسئلۀ اجماعیۀ، و القرآن یرجح دخولهما فی حکم الجماعۀ فی االیـۀ  
  .ایضا

                                                   
  .البنت :ۀالنسخ یف و 1
عجیب ) فی رد کالم الشهید الثانی قدس سرّه الظریفۀ بعد هؤالء االستدالالت الدقیقه(و هذا االحتمال االخیر  2

 .ظرف توصیفی، و ال معنی له االّ التاکید علی رد هذا االحتمال» فوق اثنتین«النّ . من المصنف قدس سره
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ا تَـرَك    فَإِنْ کانَتَا «: فلقوله تعالی 1:و امالثانی مـا الثُّلُثـانِ م مـنِ فَلَهنَتَی و تقییـدها  . »اثْ
و امـا  . بکونها لالبوین، او لالب مع فقدهما، النّ المتقربتین باالم قد تقدم فی صدر السورة

  . کما مرّ الیه االشارة. الترتیب المذکور؛ فلمنع االقرب االَبعد
ه     فَإِنْ لَ«و هو ان داللۀ قوله تعالی  :و هنا اشکال أُمـفَل واه أَبـ رِثَـهو و لَـدو کُنْ لَهی م

فـی  » نفـوق اثنتـی  «علی کون فریضۀ االب الثلثین حینئذ، لیس باقل من داللـۀ  » الثُّلُث
  . له فریضۀ او مع هذا لم یذکرو. البنتین

فانّ وراثۀ االبـوین، ال یـدلّ علـی نفـی کـون ذا      . انّ ذلک من باب االتفاق :و یندفع
  .فحینئذ ال یبقی له الثلثان. ا، کالزوج او الزوجۀفرض معهم

. و االخـوة ) و ان نـزل (م مع فقد الحاجب من الولـد  الفهو للقبیلتین؛ ا :و اما الثلث
و لأَبویه لکُلِّ واحد منْهما السدس مما تَرَك إِنْ کانَ لَه ولَد فَإِنْ لَم یکُـنْ لَـه   «لقوله تعالی 

لَدو سدالس هأُمةٌ فَلإِخْو الثُّلُثُ فَإِنْ کانَ لَه هأُمفَل واهأَب رِثَهو و لالنثیـین فصـاعداً مـن    . »و
و إِنْ کانَ رجلٌ یورثُ کَاللَـۀً  «لقوله تعالی . ولد االم خاصۀً ذکوراً کانوا ام اناثاً او متفرقین

أُخْت أَخٌ أَو لَه رَأَةٌ وأَوِ ام   شُـرَکاء مفَه کنْ ذلفَإِنْ کانُوا أَکْثَرَ م سدا السمنْهم دکُلِّ واحفَل
النّ حکم االخوة لالب، مذکور فی اخر سورة النساء، و . و المراد به اوالد االم» فی الثُّلُث

 و یـدلّ علیـه  . »و لـه اخ او اخـت مـن ام   «: و فی قرائۀ ابن مسعود. هذا مذکور فی اولها
  .الروایات ایضاً

  : فهو لثالثۀ :و اما السدس
و ال فـی  . تماعهمـا و افتراقهمـا  جبال فرق بین ا. لکل واحد من االبوین مع ولد المیت

  . و ان کان قد یزید نصیبهما مع االنثی بطریـق الـرد، ال بـالفرض   . الولد بین الذکر و االنثی

                                                   
  .و هو لالختین لالبوین فصاعداً، و لالختین لالب فصاعداً مع فقد االختین لالبوین. اي الثانی ممن فریضته الثلثان 1
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  .کما مرّ
  .ۀلالیۀ المتقدم. و لالم مع الحاجب من االخوة

فیهـا   1اذ قد عرفت انّ المراد بهـا . لالیۀ المتقدمۀ. و للواحد من کاللۀ االم، اي اوالدها
و قـد  . فعلم انّ المراد بها االخوة. کما انّ المراد بها فی اول السورة، اوالد االب. اوالد االم

  .فالمراد بها غیر االباء و االوالد. من جانب الفرض 2یطلق علی مطلق القرابۀ
لکونها ثقالً علی الرجل . و هو الثقل. سمی االخوة الکالله، من الکلّ 3:فی الروضۀقال 

او مـن  . لقیامه بمصالحهم مع عدم تولد الذي یوجب مزید االقبال و الخفّـۀ علـی الـنفس   
  .ه بالرأستحاطتهم بالرجل کاحاط، ال4و هو ما یزین بالجوهر شبه العصابۀ» االکلیل«

و هـو  . اذ الظاهر منه انّ المراد بالرجل هو والد المتـوفی . محۀو فی ما ذکره اوالً، مسا
ـ [، »المیـت «، »لرجـل ا«فاالولی ان یقام مقـام  . یناسب تفسیر االخوة لالم انما تشـمل  ]لـ

و کلمـۀ  . و یکون المراد به انّه اذا صارت االخوة عیاالً لالخوة فتصیر کَلّـاً علـیهم   المرئۀ،
. صفۀ رجل» یورث«خبرها و » کاللۀ«و هو المیت، و اسمه » رجل«و  5اما ناقصۀ» کان«

او تامۀ و رجـل فاعلهـا و یـورث    . حال من ضمیر یورث» کاللۀ«خبرها و » یورث«او 
و کلمۀ یـورث مـن بـاب    . ثو احتمال ان یکون المراد بالرجل، الوار. صفۀ، و کاللۀ حال

مـراد بـاالخ و   و کون ال. رثالی الوا» له«الستلزامه ارجاء ضمیر . االفعال، فی غایۀ البعد
مـع انّ  . »و اختـاً  وان کانا اخوین او اخـاً «: المناسب حینئذ ان یقال اذ. االخت، المتوفی

                                                   
 .لکاللۀبا: اي 1
 .الغرابۀ: ۀالنسخ یف و 2
 .الفروضۀ: ۀالنسخ یف و 3
 .شَدةال -ما یشد به الرأس -العمامۀ: العصابۀ 4
  .»و إِنْ کانَ رجلٌ یورثُ کَاللَۀً أَوِ امرَأَةٌ و لَه أَخٌ أَو أُخْت فَلکُلِّ واحد منْهما السدس«السورة، النساء  12االیۀ  5
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  .فی النظائر، ارجاعه الی المیت، ال الوارث» له«ستعمال کلمۀ المعهود فی ا
کمن یأخذ سهم احـد مـنهم مـع     و لها فروع؛. ان هذه السهام، اصول الفرائض: ثم

و الثانی نصیب االم و . فیاخذ االول نصیب االب و هو الثلثان. عدمه کاالعمام و االخوال
  .و کذلک کل من یاخذ نصیب من یتقرّب به کاوالد االخوة و االخوات. هو الثلث

 ]انّ[ :فاعلممام بعضها الی بعض، ضو اذ قد عرفت احکام السهام مع قطع النظر عن ان
و االجتمـاع فـوق الثنائیـۀ ال یمکـن     . اجتماع بعضها مع بعض، یتصور ثنائیۀً و ازید منها

و اجتماع . عندنا، لبطالن العول االّ نادراً کاجتماع الزوج و البنت واحد االبوین فی الثالثیۀ
  . زوجۀ و بنت و ابوین، فی الرباعیۀ

متناعهـا بالـذات، او الجـل لـزوم     ال اما. ممکنۀ و بعضها ممتنعۀ و الثنائیۀ ایضاً بعضها
سـتۀ و   ،و صور االجتماع الثنائیۀ الحاصلۀ من ضـرب السـهام السـتۀ فـی نفسـها     . العول

  .و ثالثۀ عشر ممکنات. و ثمانیۀ ممتنعات. خمسۀ عشر منها مکررات. ثالثون
انّ النصف اذا لوحظ اجتماعـه مـع نفسـه و بـاقی الفـروض      . و ضابطه، معرفۀ التکرار

و اذا لوحظ اجتماع الربع مع نفسه و باقی الخمسۀ، فیتکرر قسم منها . فال تکرارالخمسۀ، 
. اذ هو عین اجتماع النصف مع الربع الذي علم فی السـابق . و هو اجتماع الربع مع النصف

و اذا لوحظ اجتماع الثمن مع نفسه و باقی الفروض، فیتکرر قسمان و هما اذا اجتمع مـع  
و الثمن مع الربـع، هـو   . لثمن مع النصف بعینه، هو النصف مع الثمنلکون ا. النصف و الربع

و اذا لوحظ اجتماع الثلثـین مـع نفسـه و بـاقی الفـروض، یحصـل       . بعینه الربع مع الثمن
  .و اذا لوحظ السدس کذلک، یحصل تکرارات خمسۀ. تکرارات اربعۀ

  . فهذه تمام الخمسۀ عشر
  .و ثالثۀ عشر منها ممکنات. ثمان منها ممتنعات. فیبقی احدي و عشرون

و هو صورة من صور اجتمـاع  . فمنها ما یکون من جهۀ لزوم العول :اما الممتنعات
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زوج مـع اختـین   فانّ اجتماع اربابها ممکن؛ ک. النصف مع غیره؛ و هو اجتماعه مع الثلثین
و بل یاخذ الزوج سهمه . هما لحقهما غیر ممکن لزیادتهما علی الترکۀو لکن اخذ. فصاعداً

  .یدخل النقص علی االخوات
قیقۀً، بل هـو نـوع تقسـیم آخـر     و القائلون بالعول ایضاً ال یمکنهم ایصال القسمین ح

  .بدعۀ
بـل هـذا ممتنـع    . و صورة من صور اجتماع الثلثین مع غیره؛ و هو اجتماعه مع نفسه

بنتـان و  النّ مسـتحقها ال . لعدم اجتماع اربابهما متعدداً فـی مرتبـۀ واحـدة   . 1بالذات ایضاً
  .فی الطبقۀ 2معانتو هما ال تج. االخوات لالب و االم او لالب وحده

النّه سهم الزوج مـع  . الربع مع مثله :فاولها. فا متناعها بالذات: و اما باقی الصور الستّۀ
  . جتماع الزوجین لنفس واحدةو یمتنع ا. الزوجۀ مع عدمه للزوج] سهم[و . ولد الزوجۀ

او لـه مـع   . هااالّ فی الزوجۀ بالنسبۀ الی حالتیو هی ال یکون . منمع الث 3هو :و ثانیها
و الثانیـۀ السـتحالۀ   . ینضـ و امتناع االولی الجتمـاع النقی . و لها مع عدمه له. ولد الزوجۀ

  .اجتماعهما معاً کما مرّ
  .و امتناعها النّه نصیب الزوجۀ خاصۀ و ان تعددت. الثمن مع مثله :و ثالثها

ا   . و امتناعها النّه فریضۀ الزوجۀ مع ولد الزوج. مع الثلث 4هو :و رابعتها و الثلـث امـ
و االخوة االثنـین فصـاعداً مـن    ]ا. مع ولد المیت[والدین له، او ال نصیب االم مع عدم الولد

  .فیمتنع اجتماعهما. ولد االم مع عدم االم و الولد للزوج

                                                   
 .اذ مع االمتناع بالذات، ال یصل النوبۀ باالمتناع بلزوم العول. »ایضاً«لکلمه  ال محلّ 1
 .وحده فقد هما و هما ال یجتمعان..: ۀالنسخ یف و 2
 .اي الربع 3
 .اي الثمن 4
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و . مع عـدم الحاجـب مـن الولـد     النّه نصیب االم. اجتماع الثلث مع مثله :و خامسها
و امتناعها الجل عدم اجتماعهمـا فـی   . االخوة االثنتین فصاعداً من اوالد االم مع عدمها

و توهم اجتماعـه مـع    .بل المتناع اجتماع النقیضین من وجود االم و عدمه. مرتبۀ واحدة
ه فریضۀ منفردة، ال و انّ من حیث النّ المراد الثلث. ن و االختین، فاسد جداًیتمثله فی البن
  .و فریضتهما مجموع الثلثین، و هو مخالف الثلث. جزء فریضۀ اُخري 1لو اتفق کونه
و امتناعها النّه فریضه االم مع عدم الحاجب و کاللتها . اجتماعه مع السدس :سادستها

  .فال یجتمعان .و السدس نصیبها معه. متعددة مع عدمهاال
  : و اما الممکنات

الب، او لکاللتها الواحـدة   اخت لالبوین، او ماع النصف مع مثله؛ کزوج واجت :فاولیها
  .مع عدمها

  . الب فقط اخت لالبوین، او هو مع الربع؛ کزوج و بنت، او زوج و :و الثانیۀ
  . مع الثمن؛ کبنت و زوجۀ] هو[ :الثالثۀ
کاللـۀ   الب مـع  و کاخت لالبوین، او. ام غیر محجوبۀ هو مع الثلث؛ کزوج و :الرابعۀ

  .المتعددة لالم
و کـزوج  . و کبنت مـع ام . هو مع السدس؛ کاخت الب مع کاللۀ واحدة الم :الخامسۀ

مع کاللۀ واحدة الم .  
  .و کزوجۀ و اختین. الربع مع الثلثین؛ کزوج و ابنتین :السادسۀ
  . و کزوجۀ مع کاللۀ متعددة الم. هو مع الثلث؛ کزوجۀ و ام غیر محجوبۀ :السابعۀ

                                                   
 .. .منفردة االوالد و لو اتفق کونه:.. عبارة النسخۀ 1
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  .و کزوج و کاللۀ واحدة الم. هو مع السدس؛ کزوج و احد االبوین مع الولد :منۀالثا
  .الثمن مع الثلثین؛ کزوجۀ و ابنتین :التاسعۀ
  .حد االبوین و ولدهو مع السدس؛ کزوجۀ واَ :العاشرة

  .الثلثان مع الثلث؛ کاخوة الم مع اختین فصاعداً الب :الحادیۀ عشرة
کاختین الب مع کاللـۀ  ] و. [هو مع السدس؛ کبنتین مع احد االبوین :و الثانیۀ عشرة

واحدة الم.  
  .السدس مع السدس؛ کابوین مع ولد :و الثالثۀ عشرة

هذا تمام الصور المفروضۀ للسهام بحسب التقدیر فـی کتـاب اهللا، و صـور اجتماعهـا     
فهو : بل من باب االتفاق و اما اجتماع هذه السهام ال من باب التقدیر،. الممکنۀ و الممتنعۀ

] مـن [و یمکن حصول االجتماع کذلک فی الصور الممتنعۀ، بغیـر العـول   . کثیر ال یحصی
و . مثل اَن یجتمع الربع مع مثله فی بنتین و ابن؛ فلالبن ربعان و لکل من البنتین ربع. الستۀ

. لکل منهما ثمـن  مثل الربع مع الثمن؛ کزوجۀ و بنت و ثالث بنین؛ فانّ لهم ثالثۀ ارباع، و
و مثل الثلث مع السدس؛ فی زوج و ابـوین؛ فلـالم الثلـث، و لـالب السـدس، و للـزوج       

  .االتفاقیۀ و هکذا الی غیر النهایۀ فی صور. النصف، ثالثۀ اسداس
  
  

  تتمۀ 
  ]فی زیادة الترکۀ عن الفروض و نقصها عنها[

خلـف ابـوین و بنتـین     لـو  انّ الترکۀ اذا کانت محیطۀ بالفروض، فال کالم؛ کمـا : اعلم
قصت؛ فهما محل الخالف بین الخاصـۀ و  نو اَما ان زادت الترکۀ عن الفروض او . فصاعداً
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  : العامۀ فهنا مسئلتان

کما لـو خلـف بنتـاً واحـدة او بنتـین       :االولی ما زادت الترکۀ عن الفروض
ثـم  . ، الثلـث و فی الثانیـۀ . فصاعداً؛ ففی االولی یبقی من الترکۀ بعد فریضۀ البنت، النصف

او یکون معه غیـره  . فی ذي الفرض، مثل الصورتین علی هذا التقدیر؛ اما الوارث منحصر
ام،  او کاللـۀ الم و اخـوة الب و  . کما لو خلف ابویه ال غیر. ممن یرث بالقرابۀ ال بالفرض

ض و کذا ال فر. فیبقی بعد وضع الفرض، الثلثان. فانّ االب ال فرض له. او الب مع فقدهم
  . لالخوة لالب، فیبقی مازاد علی السدس

و هو االب فـی  . و ال اشکال و ال خالف فی انّ الزاید علی الفرض، لغیر ذوي الفرض
  .االولی فیرث تمام الثلثین، و االخوة فی الثانیۀ فیرثون مازاد علی السدس

فهـل  . انّما االشکال فی ما لو لم یکن فی درجۀ ذي الفرض، وارث غیـر ذي الفـرض  
قـارب  االرد الزاید علی الفرض، علی ذي الفرض؟ او یاخذه العصبۀ؟ و المراد بها ذکـور  ی

  .من قبل االب
و    خلـف  ذهب العامۀ الی توریث العصبۀ و ان لم یکونوا فی درجۀ ذي الفرض؛ کمـا ـل

فیجعلون الزائد لالخ و . او خلف اختاً او اختین فصاعداً مع عم. بنتاً واحدة او بنتین مع اخ
و ذهب االمامیۀ الـی بطـالن   . ، و ال یردون علی البنت و البنات و االخت و االخواتالعم

التعصیب، بل یردون الزاید علی ذي الفرض بحسب سـهامهم علـی فـرض تسـاویهم فـی      
کما لو اجتمع اخت البـوین، مـع واحـد مـن کاللـۀ االم، او      . الوصلۀ، و اال فیقدم االقرب

فیرد علی قرابۀ االبوین، علـی االشـهر   . حد من کاللۀ االماو اختان لالبوین مع وا. جماعۀ
  .کما سیجیئ. االظهر

یهـا  اقو: لوجـوه . الحـق مـذهب االمامیـۀ    و. و للطرفین ادلّۀ مذکورة فـی المطـوالت  
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اَن یکـون ضـروري    بـل کـاد  . فی کلمات کثیـر مـنهم  » المنقول«و » المحقق«اجماعهم 
رهم عن ائمتهم بذلک کادت ان یکون متـواترة،  و اخبا. بل ادعی الضرورة بعضهم. مذهبهم

و قد مرّ جملـۀ منهـا فـی    . مذکورة فی کلماتهم، ال حاجۀ الی ذکرها تواترها 1]ادعاء[بل 
] ه[و منها صحیحۀ محمدبن مسلم المشتملۀ انّ ابا جعفر علیه السالم اقـرأ . مسائل الحجب

و خط علی علیه السـالم،  ) آله صلی اهللا علیه و(کتاب الفرائض الذي هو بامالء رسول اهللا 
رٍ  بنِ اللَّه عبدو منها ما رواه . 2و فی مواضع منها داللۀ علیه کَیـنْ  ب نٍ [ عـی سـازِ  ح3]:الـرَّز 

بۀِ؟  أَوِ للْأَقْرَبِ؟ هو؟ لمنْ الْمالُ )ع(اللَّه عبد أَبا یسأَلُ منْ أَمرْت: قَالَ« صـالُ  :فَقَـالَ  الْع الْمـ 
  .4»التُّرَاب فیه فی الْعصبۀُ و .للْأَقْرَبِ

و أُولُوا الْأَرحامِ بعضُهم «اظهرها قوله تعالی  الکتاب فی غیر موضع؛ ،و یدلّ علی ذلک
فانّ المراد منها ان بعض االرحام اولـی مـن بعضـهم و مـن     . 5»کتابِ اللَّه  بِبعضٍ فی  أَولى

االقرب فاالقرب باعتراف الخصم فی مطلـق الـوارث و فـی خصـوص      و ارید به. غیرهم
ولویۀ فی و القول بانّ المراد منها اال. فانّهم یقدمون االقرب مستدلین بهذه االیۀ. العصبۀ هنا

و کـذلک القـول بـانّ المـراد     . ة علیه و نحوه، مدفوع بعموم االیـۀ احوال المیت من الصلو
فـی حکـم اهللا،   » فی کتاب اهللا«و المراد بقوله تعالی  ساء،الرحام، المذکورة فی سورة النبا

  .ال االرحام المذکوره فیه
و علی القول بکون االیۀ ناسخۀ لما کان فـی صـدر االسـالم مـن التـوارث بمعاقـدة       

                                                   
 .ادعی: و فی النسخۀ 1
 .11ح  6الوسائل، ابواب موجبات االرث، ب  2
 .حسن البزاز: و فی النسخۀ 3
 .1ح  8المرجع، ب  4
  .، السورة االحزاب6االیۀ : و کذا -.، السورة االنفال75االیۀ  5
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  . االیمان و التوارث بالمهاجرة، فداللتها علی حکم خصوص المیراث اوضح
  .یحتاج الی دلیلو علی اي حال؛ فالعموم یکفی والتخصیص 

ا فرضـه    و عمدة ادلّۀ المخالفین؛ انّه لو اراد اهللا تعالی توریث ذوي الفروض اکثر ممـ
لهم، لفعل و لذلک لم یفرض فریضۀً لمن جعل له تمـام المـال لـو انفـرد، کـاالبن، و االخ      

وي الفروض علی فروضهم لم یکن فی النص علی ذفلو ال قصر . لالبوین، و العم و نحوهم
  .فرض فائدةال

و ال مـانع مـن اقتضـاء    . یکفی ظهور الفائدة فی ما لو احاط الفروض بالترکـۀ  :اقول
حکمۀ اهللا اعتبار خصوصیۀ فی بعض الوارث یقتضی بها اسـتحقاق قـدر مخصـوص مـن     

فـاذا جـاز   . فلهؤالء جهات الخصوصیۀ و الرّحمیۀ، فاقتضـت الخصوصـیۀ الفـرض   . المال
  . لی، فانّ النقص ینافی الفرض، بخالف الزیادةالنقص، جاز الزیادة بطریق االو

و . و ال یمکن الجمع بینهما االّ بالرّد علـی االقـرب  » اولی االرحام«و بالمعارضۀ بایۀ 
الذي ال حجیۀ فیه، » مفهوم اللقب«وجه ذلک انّ ایۀ الفرض لم یدلّ علی منع الزیادة االّ بـ
لو کانت دالّۀ علـی نفـی   و . وم العدداذ لیس الکسور داخلۀ فی العدد، حتی یدخل فی مفه

  .ما حصل الخالفالزیادة، ل
فی بعـض   1]رووه[و بانّ الفاضل البد له من محلّ، و ال دلیل علی کونه العصبۀ، االّ ما 

  .واالّ لزم خرق االجماع. فلم یبق االّ اقرب االرحام. یات المردودة علیهماالرو
و من اراد فلیراجع المطوالت من کتب . و هذه القحالۀ ال یقتضی البسط ازید من ذلک

  .االصحاب
  .هذا الکالم فی غیر الزوجین

                                                   
 .رواه: ۀالنسخ یف و 1
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فان وجد وارث غیر االمام و لو کـان ضـامن جریـرة،    ]: فاما الزوج[ :و اما الزوجان
و ان لم یکن وارث غیـر االمـام، ففیـه    . بال اشکال و ال خالف. 1فیرد الفاضل الیه دونهما

و انّه ) سالّربل ال یکاد یوجد فیه خالف اال عن ظاهر (فالمشهور االقوي، للزوج . خالف
و عن الشیخین و المرتضی و ابن زهره و ابـن ادریـس،   . یرد تمام الفاضل الیه دون االمام

  .االجماع علیه
 عنْد کُنْت: قَالَ«: عتبرة فوق االستفاضۀ؛ منها صحیحۀ ابی بصیرو یدلّ علیه االخبار الم

 لَها وارِثَ لَا زوجها تَرَکَت و -ماتَت امرَأَةٌ فَإِذَا فیها فَنَظَرَ -بِالْجامعۀِ فَدعا )ع(اللَّه عبد أَبِی
رُهی فی امرَأَةٍ تُوفِّیت و لَم  )ع(أَبِی جعفَرٍعنْ «و صحیحۀ محمد بن قیس  .2»کُلُّه لَه الْمالُ غَ

: و حسنۀ ابی بصیر البـراهیم بـن هاشـم   . 3»یعلَم لَها أَحد و لَها زوج قَالَ الْمیرَاثُ لزَوجِها
وجِها قَالَ الْمیـرَاثُ  قَالَ سأَلْتُه عنِ الْمرْأَةِ تَموت و لَا تَتْرُك وارِثاً غَیرَ ز )ع(عنْ أَبِی جعفَرٍ«

  .الی غیر ذلک من االخبار الکثیرة. 4»لَه کُلُّه
وجه لقدح الشهید الثانی فی سند االخبار الشتراك محمد بن قیس و ابـی بصـیر،    فال

ق فی محلّه انّ ابابصیر هو الثقۀ، سیما اذا روي عـن  مع انّ المحقَ. مع وجود سایر االخبار
  .لی الثقۀجبیس هو الو محمد بن ق. ) ع(الصادق

لَـا یکُـونُ الـرَّد علَـى      :قَالَ، )ع(عن الصادق«: و دلیل سالّر هو موثقۀ جمیل بن دراج
االخبـار الکثیـرة   ) بهـا  مع شذوذها و ندور العامـل (و ال یعارض بها . 5»زوجٍ و لَا زوجۀ

و االجماعات  ،)راًبل نفی الخالف بعضهم صریحاً و بعضهم ظاه( عتضدة بالشهرة العظیمۀالم

                                                   
  .اي دون االمام و الزوج 1
 .3ح  3الوسائل، ابواب میراث االزواج، ب  2
 .1المرجع، ح  3
  .4المرجع، ح  4
 .8المرجع، ح  5
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  .حمل علی التقیۀتو ربما . المستفیضۀ
لالصل و االخبار المعتبرة الکثیرة؛ . فالمشهور فیها عدم الرد الیها مطلقا :و اما الزوجۀ

زَةَ   (قَالَ کَتَب «: مثل صحیحۀ علی بن مهزیار مـنُ ح بـ د مـحم ( لَـوِيفَـرٍ     الْععإِلَـى أَبِـی ج
و     مولًى لَک أَوصى بِمائَۀِ درهمٍ إِلَی و کُنْت أَسمعه یقُولُ کُـلُّ شَـی   )ع(الثَّانی ی فَهـ لـ و هـ ء

ا بِشَییهرْ فأْمی لَم ا وتَرَکَه و اتفَم لَايوما    ل لَهـ رِف لَا أَعـ و ادغْدا بِبماهدرَأَتَانِ إِحام لَه و ء
عاً السضوانْظُـرْ أَنْ    م ه إِلَیـ مٍ فَکَتَـبهرائَۀِ دالْم هذی هی فرُني تَأْما الَّذم الْأُخْرَى بِقُم ۀَ واع

  لَـدو نُ إِنْ کَانَ لَـهالثُّم کنْ ذَلا ممقُّهح لِ وتَیِ الرَّججومٍ إِلَى زهرائَۀِ دالْم هذنْ هم فَعتَد و 
 اللَّهإِنْ لَم ۀً إِنْ شَاءاجح هإِلَی أَنَّ لَه رِفنْ تَعلَى می عاقب   . 1»یکُنْ لَه ولَد فَالرُّبع و تَصدقَ بِالْ

و . انّ ظاهر هذا االمر بالتصدق، انّ الزاید علی الربع، حقـه امـر بتصـدقه   : وجه الداللۀ
ین و ]تـ[ب اقراره، فامر ببعضها للزوجـبسب) ع(القدح فی الداللۀ من جهۀ انّه لعلّ کان ماله

و کیفیۀ جعله بهذه التفصیل فی غایۀ الظهور فی . بعید الضافۀ الحقّ الیهما. الباقی بالتصدق
  .انّها من باب المیراث

و دعوي حصول العلم باالقرار بمجرد مکتوب حتی یحکم االمام به کمـا یحکـم فـی    
قراره کان اقرار المنفی من اصل المال ال من و کذا حصول العلم بانّ ا -ماله و یتصرف فیه

 -هم کانت تخرج من الثلث، و لذلک لم یستفصـل عـن حالـه   ، او انّ ذلک المأة درالثلث
و االمر بالتصدق انّما یتعلّق الی الصورة االخیرة و ال وجه للقـدح بـان   . بعیدة عن الثواب

الولد و ال یصیر مـال االمـام   الی  ال معنی للتصدق فانّ الفاضل یرد دلوفی صورة وجود ال
  . حتی یأمر فی حصته بالتصدق

و کذلک ال یضرّ کون الرّوایۀ مکاتبۀً سیما اذا نقلها مثل علی بن مهزیار و صرح بقوله 

                                                   
 .1ح  4ابواب میراث االزواج، ب  الوسائل، 1
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مع انّ الروایات الدالّۀ علی ذلک ناصۀً به کثیـرة؛ مثـل موثقـۀ ابـی بصـیر فـی       . »فکتب«
جلٍ تُوفِّی و تَرَك امرَأَتَه فَقَالَ للْمرْأَةِ الرُّبع و ما بقی فی ر )ع(أَبِی جعفَرٍقرأ علی «: الکافی
ات   :قَـالَ «: و موثقۀ محمد بن نعیم الصحاف. 2و موثقته االخري ایضاً مثلها. 1»فَللْإِمامِ مـ

تَمحمد بنُ أَبِی عمیرٍ بیاع السابِرِي و أَوصى إِلَی و تَرَك ا بت مرَأَةً لَم یتْرُك وارِثاً غَیرَها فَکَ
و روایۀ محمد بن . 3»فَکَتَب إِلَی أَعط الْمرْأَةَ الرُّبع و احملِ الْباقی إِلَینَا )ع(إِلَى الْعبد الصالحِ

اقی إِلَـى   فی زوجٍ مات و تَرَك امرَأَتَه قَالَ  )ع(عنْ أَبِی جعفَرٍ«: مروان الْبـ فَعدی و عا الرُّبلَه
  .4»الْإِمام

 مـع  یوجـد  لـم  إذا«: و انّـه قـال  . الرد علیها کالزوج مطلقا المقنعۀو ظاهر المفید فی 
و ربمـا یسـتدل لـه    . 5»جاالزوا علـى  الترکـۀ  بـاقی  رد للمیت ببنس ال و قریب األزواج

 امرَأَتَـه  تَـرَك  و مـات  رجلٌ لَه قُلْت: قَالَ )ع(اللَّه عبد أَبِی عنْ«: بصحیحۀ ابی بصیر
الشـیخ   اوردها. 6»لَه الْمالُ قَالَ زوجها تَرَکَت و ماتَت الْمرْأَةُ قُلْت قَالَ لَها الْمالُ قَالَ

. ال یحضـرنی االن موضـعها  ) ع(الـی البـاقر   المسالکها فی و اسند. کذلک فی الکتابین
و روي الصدوق ایضاً فی الصحیح عن ابن ابی عمیر، عن ابان بن . االتیۀکذلک فی الکتب 

فی امرَأَةٍ ماتَت و تَرَکَت زوجها قَالَ الْمالُ کُلُّه  )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«: عثمان، عن ابی بصیر

                                                   
و کذلک فی الوسائل، ابواب میراث االزواج،  -.2لکنّه فی ح » قرأ علی«و لیس فیه . 3ح  126ص  7الکافی، الفروع، ج  1

  .4، ح 4ب 
 .3الوسائل، الباب، ح  -2المرجع، ح  2
 .2الوسائل، الباب، ح  3
 .7المرجع، ح  4
 .691 ص ؛)المفید للشیخ( المقنعۀ 5
ر فیمـا  االستبصا -.مع تقطیع. 9ح  4الوسائل، ابواب میراث االزواج، ب  -.ط دار االضواء 295ص  9الکافی، الفروع، ج  6

 .150 ، ص4 ج ،اختلف من األخبار
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الُ لَهقَالَ الْم رَأَتَهام تْرُكی و وتملُ یفَالرَّج قُلْت 1»الَه  
و یعارض بها ما تقدم من االخبار الکثیرة المعتبرة المعتضدة بالشـهرة و االصـل، مـع    

. هو الزوج ال الزوجۀ» االزواج«النّ المتبادر من . ندرة القائل بها، بل عدم ظهور القول به
و اما الزوجۀ فقد : ، و عن االنتصاراالعالمفی کتاب . مع انّ ابن ادریس قال انّه رجع منه

و لکن ال یعول علیهـا، و ال  . المال کلّه اذا انفردت کالزوج] ترث[روایۀ شاذّة بانّها  وردت
  .2]بها[یعمل الطائفۀ 

کما نقله الشیخ مستشهداً بصـحیحۀ  . روایۀ علی ما لو کان للمرأة قرابۀلو یمکن حمل ا
ا  )ع(أَلْت أَبا الْحسنِ الرِّضَاقَالَ س«الفضیل بن یسار؛  لٍ مـجنْ رۀً    ع رَأَةً قَرَابـ امـ تَـرَك و ت

یها   .و هو ایضاً بعید، و لکنّه وجه للجمع. 3»لَیس لَه قَرَابۀٌ غَیرُها قَالَ یدفَع الْمالُ کُلُّه إِلَ
و ذهب الصدوق و جماعۀ الی التفصیل بحال غیبۀ االمام فیرد علیها، و حال حضـوره  

ا. فال یرد لفاضل علیها مطلقا، کخبري ابی بصیر المتقـدمین فـی   للجمع بین مادلّ علی رد
و . القول السابق، و مادلّ علی اختصاصه باالمام من االخبار المتقدمۀ فی المذهب المختار

و مطلق . ال وجه لهذا الجمع، لعدم استفاده ذلک من نفس االخبار و ال من قرینۀ خارجیۀ
  ].عدالب[لحمل بعید غایۀ افهذا . الجمع ال دلیل علیه

ی بصـیر للبـاقر     و اما ما ذکره الشهید الثانی فی وجه البعد، انّ السؤال فی صحیحۀ اـب
. الـدفع الیـه ممکـن   ] و[بصیغۀ الماضی و هو حی ظـاهر   »فی رجل مات«علیه السالم، 

فحمله علی حال الغیبۀ المتاخرة فی ضمن السؤال عـن میـت بالفعـل بازیـد مـن مـأة و       
  .کما قاله ابن ادریس. لمشرق و المغربخمسین سنۀ، اَبعد ما بین ا

                                                   
 .ط دار االضواء 2ح  192، ص  4الفقیه، ج  -6الوسائل، الباب، ح  1
 .584االنتصار، ص  2
 .1ح  5الوسائل، االبواب، ب  3
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و لعـلّ  . اذ هو بلفـظ المضـارع  . اذ هو ال یتم فی ما نقلناه عن الفقیه. فال یخفی ما فیه
الصدوق ایضاً نظر الی هذا حیث استشهد لحمل صحیحۀ ابی بصیر علی زمان الغیبۀ، بهـذه  

فی تلک  »عن رجل مات«مع انّا نقول انّ المراد من السؤال . الروایۀ بسبب لفظ المضارع
خصوصاً موثقۀ ابی بصیر المشتملۀ . االخبار هو مطلق الموت، ال خصوص الزمان الماضی

و خصوصاً بمالحظـۀ  . فی الفرائض لبیان القواعد الکلّیۀ) ع(علی حکایت قرائۀ ابی جعفر
دون ان یقولـوا   »لالمـام «تأدیتهم علیهم السالم المطلوب فی کثیر مـن االخبـار بقـولهم    

و ال ینافی االطالق ایضـاً  . کما فی موثقۀ محمد بن نعیم الصحاف. و ما فی معناها »لی«
 .»البـاقی الـی االمـام   ] یـدفع [و «) ع(مثل روایۀ محمد بن مروان المؤدیۀ ذلک بقولـه 

بتقریب ان الدفع الیه انّما هو فی زمان الحضور، النّ غایته عدم الداللۀ علی کونه حقه فی 
سیما مع ترك االستفصال فیها عن حال الغیبۀ و . علی العدم، فکالّ تهما داللحال الغیبۀ، و ا

و اما انه اذا لم یـتمکّن فکیـف یفعـل، فهـو     . فالمراد انّ الحکم انّما هو الدفع الیه. الحضور
موکول بالقواعد و االدلّۀ القائمۀ علی حکم ما هو من مختصات االمام فی غیر ذلـک فـی   

  .و المختار المشهور .کان فال معتمد لهذا الجمع و کیف. زمان الغیبۀ
دخول الـزوج و      :الثانیۀ ما نقصت الترکۀ عن السـهام  و هـو ال یکـون االّ ـب

فیزید السهام علی . او زوج و اَحد االبوین و بنتین فصاعداً. الزوجۀ؛ کزوج و ابوین و بنت
  .و هکذا. بثمناو زوجۀ و ابوین و بنتین؛ فیزید علیها . الترکۀ بنصف سدس فیهما

و اختلف االمۀ فی انّ النقص علی من یدخل؟ فذهب العامۀ الی دخوله علـی الجمیـع   
. فیزیدون علی احاد السهام علی وجه یحصل النقص علی الجمیع بالنسبۀ الـی حصصـهم  

ففی ما لو اجتمع زوج و بنتان و ابوان، یجتمع ]. الدیون[رماء المدیون اذا نقص ماله عن غک
و . و ثلثـه اربعـۀ  . و ثلثاه ثمانیـۀ . و مخرجها اثناعشر؛ ربعه ثالثۀ. لثان و الثلثالربع و الث

و . اجزاء، و یعطون الزوج ثالثۀ] عشرة[فیجعلون الترکۀ خمسۀ . االثنی عشر ال یحیط بها
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و منه . ، من عال المیزان اذا مال»العول«و یسمون ذلک بـ. و االبوین اربعۀ. البنتین ثمانیۀ
. 1»أَالَّ تَعولُـوا   فَإِنْ خفْتُم أَالَّ تَعدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَکَت أَیمانُکُم ذلک أَدنـى «: قوله تعالی

» عال الحاکم فی حکمـه «او من . تمیلوا] ال[یعنی اختیار الواحدة او االماء، اقرب الی ان 
او مـن  . ن سـهامهم بنقصـا  3]جائرة[اي » عائلۀ علی اهلها«و سمیت الفریضۀ . 2]جار[اذا 

عالـت الناقـۀ   «و مـن  ]ا]. [الترکـۀ من [لکثرة السهام فیها . عیاله 4]کثر[اذا » عول الرجل«
. 5غلب بمعنی» عال«او من . دة السهامالرتفاع الفرائض علی اصلها بزیا. اذا رفعته» هابنذ

  .لصیرورة اهل السهام مغلوبین بالنقص
عـن علـی علیـه    ] ـۀ[و ما نقله العامـ. (ذلکو ذهب اصحابنا االمامیۀ کافَۀً الی بطالن 

خلون النقص علـی البنـت، و البنـات، و االخـوات     و ید) م من القول به، فهو ممنوعالسال
  .علی خالف بینهم 6و علی االب. لالب و االم او لالب

و نحن نشیر الی . و لکل من الطرفین ادلّۀ من العقل و النقل، مذکورة فی مطوالت الفن
  : بعضها
  : ما ما استدل به االصحابفا

فهو انّه یستحیل ان یجعل اهللا تعالی فی مال واحد  :اوالًفاما  :فاما من جهۀ العقل

                                                   
 .، السورة النساء3ه االی 1
 .جاز: ۀالنسخ یف و 2
 .جابرة: ۀالنسخ یف و 3
 .ذکر: ۀالنسخ یف و 4
» النـاقص «و » االجوف«خلط المصنف قدس سره بین  -.الجواد قد یکبو، و الداهی قد یغفل: قیل فی الَمثَل 5

 .اي بین العول و العلو
 .خلون النقص علی االب علی خالفاي و ید 6
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الستحالۀ . و لثلثیه مستحقاً، و یأمر بادائه الیهم و لثلثه مستحقاً، لکل من النصفین مستحقاً،
ا المطلب فی الخـارج و  فتحقق هذ. ذلک، فانّ بعد ایفاء النصفین، ال یبقی ثلث و ال ثلثان

و اهللا تعـالی  . بیحقو طلب ادائه الیهم مع عدم االمکان . من الحکیم، عبث و لغو] ـه[جعلـ
تعالی عن . لزم اما جهله بعدم االمکان او جعله و طلبه مع عدم االمکانفیمنزّه عن ذلک، 

  .کلّ ذلک علواً کبیرا
بل نقول . انّا ال نقول بانّ جعله کذلک فی ما ال یمکن، و طلب ادائه کذلک :فان قلت

  .انّهم مستحقون للمال بالنسبۀ الی هذه السهام، کل واحد منهم شیئاً یناسب حصته
فهل ذلک مدلول کالمه تعالی و مراده منه فی فرض السهام؟ و اراد من السـهام   :قلت

نک معترف بانّه قد یرید منها معناها الحقیقی ال. حیث اطلق هذا المعنی؟ فهو غلط فاحش
منـه   1و انّـه تعـالی اراد  ). حیث ال ینقص الترکۀ؛ سواء طابقـت السـهام او زادت علیهـا   (

و . او اراد المعنی المجـازي العـام الشـامل لهمـا    . فی استعمال واحد ،المعنیین علی البدل
ۀ معینۀ نیو احتیاج الثانی الی قر .االصول لبطالن االول کما حقق فی. کالهما ایضاً باطالن

  . لو ارادها، و هی منتفیۀ
بتقریب انّ الطلب و االسـتعمال معلـوم، و    -»غرماء المدیون«و حمل ذلک علی مثل 

بـل هـو قیـاس مـع      ،ال دلیل علیـه  -عدم الوفاء قرینۀ الرادة هذا المعنی فی ما ال یمکن
تـرجیح   واالمـر،   ن للمال فی نفـس قوحالفارق، الن ارباب الطلب فی مال المدیون، مست

فاقتضی الخاص، فیاخذون بالنسـبۀ الـی حقهـم، و    . بعضهم علی االخر بال مرجح، محال
  .سابحیبقی الباقی فی ذمۀ المدیون الی یوم ال

و اصل الجعل و الطلب فی ما نحن فیه غیر ثابت فی نفس االمر، و هـل هـذا االّ اول   

                                                   
 .او انّه تعالی اراد: عبارة النسخۀ 1
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  .داهللاو کذلک استحقاقهم البقیۀ عن. الکالم
و مراده انّما هو فی . و نحن نقول انّ اهللا تعالی وضع هذا السهام و جعل لکل منها اهالً

فی  1]متوقفون[و اما فی صورة عدم االمکان فنحن فی جهل من حکمه و . صورة االمکان
و کم من هذا القبیـل  . سان امنائه المعصومینو قد بینه بل. حتی یبین لنا تعالی شأنه العمل
سـلفنا الصـالحین و خلفنـا    لکتاب العزیز فدلّنا کلمات ائمتنا المعصـومین و اجمـاع   فی ا

  .بهم، دخول النقص علی جماعۀ خاصۀ الالحقین
و . فالنه یلزم علی القول بالعول، التناقض، و االغراء القبیح، علی اهللا تعالی :و اما ثانیا

فی المثال السابق الذي (اما التناقض؛ فالنه یلزم ان یصدق علی االربعۀ . هما محاالن علیه
 سدسـی «مع انّها لیسـت   ،االبوین ان یکون سدسی) عشر الی خمسۀ عشر اَعلنا فیه االثنا

و کذلک الثلث التی تدفعها الی الـزوج لیسـت   . »س و ثُلث خُمسِخُم«بل » خمسۀ عشر
: کانّه قالف. و کذلک الثمانیۀ للبنتین لیست ثلثین، بل ثلث و خمس. 2ربعاً منها بل خُمس

) علی هـذا (انّه تعالی : و ایضاً. و هذا هو التناقض. »ا السدسان و لیس لهما السدسانمله«
، باسـم  3و الخمـس و ثلثـه  . الخمس، باسم ا الثلثـین و الثلث و . سمی الخمس باسم الربع

  .و هکذا سایر االمثلۀ. و هذا هو االغراء و القبح. الثلث
بـل  . نحن ال نقول بانّ االربعۀ، سدسان للخمسۀ عشر، و ال لالثنـی عشـرة   :فان قلت

                                                   
 .متوفون: ۀالنسخ یف و 1
3یساوي  3انهم یزیدون فی اثنا عشر، و یجعلونها خمسۀ عشر ثم یعطون الزوج : توضیح 2

  .یساوي الخُمس 15

8یساوي  8و یعطون للبنتین 
  . 3، و خُمساً و هو 5اي یساوي ثُلثاً و هو ) 3+5(یساوي  15

  .، و ثلث خُمسٍ و هو ا3 یساوي خُمساً و هو 4و یعطون لالبوین 
  .و کلّها یناقض الفرائض القرآنیۀ

 .ثلث الخُمس: اي 3
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  .نقول انّ لالبوین اربعۀ من خمسۀ عشر لمناسبته لالربعۀ من اثنا عشرة و لو بنقص شیئ
تعالی المفروض فی الکتاب، فما الذي دعـاك  ] تقسیماته[فاذا قطعت النظر عن  :قلت

الی هذه البدعۀ؟ و االختراع من الزیـادة علـی السـهام؟ و المعاملـۀ مـع الـوارث معاملـۀ        
؟ و لما لـم  -یطالبون حقهم الثابت فی الکتاب. الغرماء؟ فهل ذلک االّ الَجل انّ المتوارثین

و قـد عرفـت فسـاده فـال     ! ؟!یعاملون معه تعالی معاملۀ الغرمـاء یمکنهم استیفاء حقهم؟ ف
  .1]نعیده[

فیدلّ علیه اجماع االمامیۀ محصالً و منقوالً فی کلمات کثیر  :و اما من جهۀ النقل
ۀ : و االخبار الکثیرة المرویۀ عن الطرفین. منهم ا من طریق العامـفمـا رواه ابوطالـب   : فام

حدثنا یعقوب : ، قالیعلی بن محمد الحسین: قال حدثنی ابوبکر الحافظ، قال«: االنباري
حدثنا الزهري عـن  : محمد بن محمد بن اسحق، قالحدثنی عن : بن ابراهیم بن سعد، قال

نُ  . جلست الی ابن عباس، فجري ذکر الفرائض و المواریث: عبد اهللا بن عتبۀ، قال فَقَالَ ابـ
دجٍ عاللَ عمى رصي أَحنَ أَنَّ الَّذیمِ أَ تَرَوظالْع انَ اللَّهحباسٍ سبفاً  ع صـالٍ نی ملَ فعداً ج و

و هذا النصفان قد ذهبـا بالمـال فـاین موضـع     ). نصفاً و نصفاً و ثلثاً: او قال. (و ربعاً اًثُلُث
  . الثلث

  یابن العباس فمن اول من اَعالَ الفرائض؟ : فقال له زفربن اوس بن البصري
عمر بن الخطاب لما التفّت عنده الفرائض و دفع بعضها بعضاً، فقال و اهللا ما ادري : قال

هللا و ایکّم اخّر اهللا، و ما اجـد شـیئاً هـو اوسـع مـن ان اقسـم علـیکم المـال         ایکّم قدم ا
و قـدم مـن    . بالحصص، و ادخل علی ذي حق ما دخل علیه من عول الفریضۀ و ایم اهللا ـل

  .قدم اهللا، و اخّر ما اخّر اهللا، ما عالت فریضۀ

                                                   
 .یفیده: ۀالنسخ یف و 1
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  فایها قدم و ایها اخّر؟،؟: فقال زفربن اوس
و اما . فهذا ما قدم اهللا. ا اهللا تعالی عن فریضۀ االّ الی فریضۀهطکل فریضۀ لم یهب: فقال

ا  . ما اخّر فلکلّ فریضۀ اذا زالت عن فرضها، لم یکن لها االّ مابقی، فتلک التی اخّـر  و امـ
ع ال یزیلـه عنـه     م فالزوج له النصف، فاذا دخل علیه ما یزیله عنه، رجع الی الربـالذي قد

الی الثمن ال یزیلهـا عنـه   ، فاذا دخل علیها ما یزیلها عنه صارت و الزوجۀ لها الربع. شیئ
فهـذه  . و االم لها الثلث فاذا زالت عنه صارت الی السدس و ال یزیلهـا عنـه شـیئ   [ .شیئ

ت؛ لهـا النصـف و الثلثـان،    و اما الّتی اخّر ففریضۀ البنات و االخوا. م اهللالفرائض التی قد
فاذا اجتمع ما قدم . م یکن لهنّ االّ مابقی، فتلک الّتی اخّرالتهنّ الفرائض عن ذلک لفاذا از

و ان لم اخّـر،  فان بقی شیئ کان لمن اخّر، . الًدئ بما قدم اهللا فاُعطی حقه کاماهللا و اخّر، ب
  ].ال شیئ لهو ان لم یبق شیئ ف

  فما منعک ان تشیر بهذا الرأي علی عمر؟ : فقال له زفربن اوس
اً. هبته و اللّه: فقال و کان امراً منهی.  

و اهللا لوال ان تقدم ابن عباس امام عدل، کان امره علـی الـوذع فامضـی    : قال الزهري
  .1امراً و حکم به وارضاه، لما اختلف علی ابن عباس اثنان

  . 2و رواه الکلینی و الصدوق، عن الفضل بن شاذان، بسنده عن ابن عباس
مبالغـۀ فـی تقـدیم مـن قدمـه اهللا      » لهو ان لم یبق شیئ فال شیئ «و قول ابن عباس 

  .اذ البد ان یفضل لهم شیئ. عزّوجلّ، و االّ فهذا الفرض ال یقع
حدثنا لیث بن ابی سـلیمان،  : روي ابوالقاسم الکوفی صاحب ابو یوسف، قال: و ایضاً

                                                   
کنـز   -ط الـدکن  253ص  6سنن کبري للبیهقی، ج  -.ط حیدر آباد دکن 340ص  4المستدرك للحاکم، ج  1

 .109ص  2احکام القرآن للجصاص ج  -.ط الدکن 7ص  6العمال لعلی المتقی الهندي، ج 
 .ط دار االضواء 188 -187ص  4الفقیه؛ ج  -.ط دار االضواء 80 -79ص  7الکافی؛ فروع، ج  2
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همٍ   أَنَّه کَانَ یقُولُ الْفَرَا )ع(عنْ علی بنِ أَبِی طَالبٍ«: العبدي وعن ابی عمر تَّۀِ أَسـ نْ سـم ضئ
ف و الـثُّ     صـن و مه سـ ع الرُّبـ انِ ومهالثُّلُثُ س مٍ وهثَلَاثَۀُ أَس فالنِّص مٍ وهۀُ أَسعبنُ الثُّلُثَانِ أَرم

أَةُ و لَا یحجب الْأُم عنِ الثُّلُث ثَلَاثَۀُ أَرباعِ سهمٍ و لَا یرِثُ مع الْولَد إِلَّا الْأَبوانِ و الزَّوج و الْمرْ
رْ   الْمـ لَا تُـزَاد عِ ونَ الرُّبم نْقَصلَا ی و فنِ النِّصع جالزَّو زَادلَا ی ةُ والْإِْخو و لَدلَـى  إِلَّا الْوأَةُ ع

ذَلک فَهنَّ فیه سواء و لَا تُزَاد الْإِخْوةُ منَ  الرُّبعِ و لَا تُنْقَص عنِ الثُّمنِ و إِنْ کُنَّ أَربعاً أَو دونَ
 مهب جحلَا ی الْأُنْثَى و الذَّکَرُ و اءوس یهف مه سِ ودنَ السونَ منْقَصلَا ی و لَى الثُّلُثع نِ  الْأُم عـ

 مۀُ تُقْسیالد و دالالْو و لَدإِلَّا الْو یرَاثالثُّلُثالْم رَزنْ أَحلَى م1»ع .  
  .2و رواه الصدوق عن الفضل بن شاذان ایضاً بسنده عن ابی عمر

و ال  ،الینقص عن الـثمن «وجه الداللۀ فی هذا الحدیث، فی قوله  :قال فی المسالک
و علی قولهم ال . فی حصره الثلثین و النصف و الربع و الثمن فی ستۀ. »نقص من السدست

و هذا و . و مع التصحیح فی اربعۀ و عشرین، اوسبعۀ و ثالثین. فی تسعۀ و ربعیجتمع االّ 
  .3ان کان ال یفرض فی الفرائض، االّ انّه یدلّ علی بطالن العول

فرض الفروض ) ع(فمراده انّه: و اما الثانی. فی اول وجهی الداللۀ ظاهر مرو اال :اقول
و . و عـن النصـف، بالثالثـۀ   . حیث عبر عن الثلثـین، باالربعـۀ  . المعهودة الست، فی الستۀ

. النّ تمثیلها بهذه االعداد المخصوصۀ ال یمکن االّ فی السـتۀ . و حصرها فی الستۀ. هکذا
و . فعلم ان المراد انّک اذا اعتبرت الفروض المعینۀ بحسب العـدد، فیصـیر اربعـۀ و ثالثـۀ    

  . هکذا الی اخره
و اعتبـار  . و لیس المراد امکان اجتماع مجموع هذه االعداد فـی السـتۀ، السـتحالته   

                                                   
 . 464، ص )ع(سنن االمام علی 1
 .ط داراالضواء 188ص  4الفقیه، ج  2
 .ط دارلهدي 261ص  2المسالک، ج  3
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اذ اعتبارها ممکن بمالحظۀ التداخل و ال یلزم فیه وجود کل منها . الفروض، غیر اجتماعها
بخالف اجتماعها، فانها یقتضی وجود مجموع االعـداد المعتبـرة   . برأسه مغایراً عن االخر

و حیث ال نلتزم اجتماعها، فی ظرف الخـارج  . واحد من الفروض فی ظرف الخارجبکل 
النّا نقول بدخول النقص علی بعضهم و ان قلنا بجواز اجتماع اربابها فـی  (بحسب االعداد 

  .فال یرد علینا شیئ) الورثۀ فی اال غلب
 و اما هؤالء؛ فحیث یلتزمون اجتماع نفس الفروض علی سـبیل التحـاص و یقولـون   

فال یتم مطلوبهم االّ بجعل العدد تسعۀ و ربعاً فـی مـا لـو اجتمـع     . بالعول و زیادة االعداد
الثلثـان  «و ال یخفی انّه ال یصح حینئذ ان یقال . صاحب الثلثین و النصف و الربع و الثمن

النّ االربعۀ لیست . »اربعۀ، و النصف ثالثۀ، و الربع سهم و نصف، و الثمن ثالثۀ ارباع سهم
  .و هکذا. و ال الثالثۀ نصفها. ثی تسعۀثل

فعلم من حصر السهام فی الستۀ، انه لیس المراد لزوم اجتماعهـا فـی ظـرف الخـارج     
اذا اجتمع : بل نقول. فظهر انّ السهام ال یتغیر حقیقتها و مهیتها ابداً. حتی یصل الی کلّ حقه

قعیۀ، و بعضـهم مـا یـنقص عـن     اربابها بحیث لو تفی الترکۀ بها، فیاخذ بعضهم الحقیقۀ الوا
و حـق کـل   . فظهر ان المراد من الحدیث بیان مقدار حق هؤالء بحسب االمکان. حقیقتها

  . فال] یمکنه االخذ[و من ال . 1فمن اَمکنه االخذ یاخذه. منهم بالنسبۀ الی الستۀ، هذا
ـ    :ثم روض انّ المراد من الحصر فی الستۀ، هو بعنوان المثال و اقلّ مراتـب تحقـق الف

و . و االّ فاالربعۀ و عشرین اولی بذلک، النه یفید المطلوب مع تصحیح الکسـر . باالعتبار
  .کذلک التسعۀ و الربع فی مثال المخالف، فانّ السبعۀ و الثالثین اولی بذلک

و لـذلک تـرك فـی    . و هکذا؛ المراد من الحصر فی الثلثین و النصف و الربـع، المثـال  

                                                   
 .فهذا فما امکنه االخذ یاخذه: عبارة النسخۀ 1



  283کتاب فی المیراث 
 

  .وِکوالً الی الظهور. حدالحدیث بیان السدس انّه وا
یعنی اجتماع الثلثین و النصف : »و هذا وان کان ال یفرض فی الفرائض« :)ره(ثم قوله

وال . و الثمن فریضۀ الزوجـۀ . ، النّ الربع اما وظیفۀ الزوج او الزوجۀ)مثالً(و الربع و الثمن 
  ].العول[یمکن اجتماع کل منهما وارثاً االّ فی 

موثقۀ  :فمنها. 1فکثیرة کادت تبلغ حد التواتر :ردة من طریقناو اما االخبار الوا
فَرٍ«: ابی بصیر عأَبِی جل ع(قَالَ قُلْت(    أَقَـلَّ أَو ائَـۀِ أَولَى الْمکُونَ عتَّى یح امهیلَ السا أُعمبر

یقُولُ إِنَّ الَّذي أَحصى رملَ عالجٍ  )ع(نینَلَ کَانَ أَمیرُ الْمؤْمأَکْثَرَ فَقَالَ لَیس تَجوز ستَّۀً ثُم قَا
و االخبار المصرحۀ . (2»لَیعلَم أَنَّ السهام لَا تَعولُ علَى ستَّۀٍ لَو یبصرُونَ وجهها لَم تَجزْ ستَّۀ

  ).بانّ السهام ال تعول و ال یکون اکثر من ستۀ، اکثر من حد االستفاضۀ؛ منها الصحاح
انّ الذي حصر السهام فی الستۀ و جعل لکل منها اهالً و ذکـره فـی کتابـه، هـو     : یعنی

العالم الذي احصی عدد رمل عالج، فکیف ال یعلم انّه قد یجتمع فـی الورثـۀ مـن اربـاب     

                                                   
و لیت شعري ماهو التواتر . »االخبار المستفیضۀ«بـ) ط دارالهدي 259ص  2ج مسالک (و عبر الشهید الثانی  1

بها، ) بل القطع(؟ لو لم یکن هذه االخبار متواتراً مع کثرتها و حصول االطمینان -عنده و عند المصنف قدس سرهما
االعصار و ساحات المدن سیما مع االختالف التاریخی العظیم بین العامۀ و الخاصۀ التی ضربت طبلته طیل الدهور و 

  .و کل هؤالء االثار، نشأت من هؤالء االخبار، و بنیت علیها. و االمصار، بحیث کانت المسئلۀ من مسلّمات المذهب
  .بل للشهرة» االجماع«ال عطاء الحجیۀ العظمی لـ) ره(و بهذه التعسف، یحصل سعۀ المجال عندالمصنف

و ما هو مکان االجماع من الـدین؟ اي آیـۀ   . من اوله الی آخره» الشتاتجامع «فیجعلهما ادلّ دلیل، فی ابواب 
نعـم  . تدل بحجیته؟ اواي حدیث یجعله حجۀً؟ و ما منشأه االّ السقیفۀ المنحوسۀ، مع انّـه لـم یتحقـق هنـاك ایضـا     

  .شهرة، ثمن ثمین لکن فی زمرة القرائن و االحتیاطللالجماع و ا
ري و تدل علیه مقبولۀ عمربن حنظلۀ، و هی من مویدات التواتر، ال من مویـدات  للشهرة الروائیۀ قوة اخ: و نعم

 .الشهرة الفتوائیۀ او االجماع
 .9ح  6الوسائل، ابواب موجبات االرث، ب  2
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 فالبـد ان ! ؟!-السهام من ال یفی الترکۀ بسهامهم و ال یمکن ایصال کل مـنهم تمـام حقـه   
. فی صورة امکن ذلک ،و التعیین فی السهام و ایصال کل حقه مراده من هذا الجعل یکون

و الـی  . فی غیر صورة االمکان یکون له حکم آخر من ادخال الـنقص علـی بعضـهم   ] و[
یعنی لو کـانوا یعلمـون وجـه    . »لو یبصرون فی وجهها لم تجز ستۀ«: )ع(ذلک اشار بقوله

  . الی التجاوز عن الستۀ وایحتاج لم تنزیلها علی مواقعها،
فلو کان هذا الذي یعلـم  . و بیان ذلک انّما هو من شأنه ال غیر، و قد بینه بلسان اُمنائه

ت، فروضـۀً   اُخـري   1عدد رمل عالج، جعل فی صورة عدم وفاء الترکۀ بهذه الفروض السـ
سـتلزم  یخمس، او عشر، او خمس و ثلث، الی غیر ذلک مما ال نهایۀ لـه فـی مـا    : مثل(

ت  : ان یبین ذلک و یقولَلکان علیه ) العول انّ الترکۀ اذا لم یف باخراج هذه الفروض السـ
ازیـد، ان   2]ال[کما لو کان هناك ابوان و بنتان و زوج و جعل الترکۀ اثنـی عشـر اسـهم    (

. و هذا یتم االثنا عشـر . یعطی الثلث و هو االربعۀ لالبوین، و الثلثین و هما الثمانیۀ للبنتین
) البوین ال یبقی ما یفـی البـاقی  ] با[و کذا لو بدأ . ع الزوج و هو الثالثۀو ال یبقی شیئ لرب

فی االعداد و قسموا المال خمسۀ عشر قسماً حتی یصیر االربعۀ منها لالبـوین، و   3فزیدوا
  .الثالثۀ للزوج و التمانیۀ للبنتین،

. الربعهـا  خمسۀ عشرة،] مسخُ[مع انّه حینئذ یصدق علی ربع الزوج و هو الثالثۀ، انّه 
و . و علی ثلث االبوین و هو االربعۀ، انّه خُمس و ثلث خُمسٍ للخمسـۀ عشـرة، ال ثلثهـا   

                                                   
 .و فروضۀ: ۀالنسخ یف و 1
 .و: ۀالنسخ یف و 2
 .»..و یقول ان الترکۀ اذا لم یف«فی قوله . »اذا«جواب  3
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  .مع انّه لم یبین و اقتصر علی بیان انّ الفروض المعینۀ انّما هی ستۀ ال غیر. هکذا
فهو مما لم ) من الجعل و اقتضاء الحیلۀ و التدبیر و تعاطی التحاص(فما اختاره العامۀ 

  .م بیانهفما ل. علیه دلیل، و لیس الیه من الشارع سبیل یدلّ

انّ النقص انّما یدخل علی البنت، و البنات، : فنقول :من یرد علیه النقص] و اما[
و یدلّ علیه . دون الزوجین و الوالدین و کاللۀ االم. و االخوات لالب و االم، او لالب فقط
فلمـا دلّ علـی انّ   : 1امـا االول . ابـن العبـاس   و) ع(الروایات حتی مارواه العامۀ عن علی

فیثبـت المطلـوب بعـدم القـول     . النقص ال یدخل علی ارباب الربـع، و الـثمن و السـدس   
. فلما بین فیه ان النقص انما یدخل علی من اخّره اهللا، دون من قدمه 2و اما الثانی. بالفصل

فحاصل مراد ابن عبـاس  . اُخري و هؤالء ممن اخّره اهللا، فانّهم ال یهبطون من فریضۀ الی
عند اجتماع الفـروض الزایـدة علـی    (بیان ظابطۀ یعلم بمعرفتها حال من یرد علیه النقص 

و هو انّ اهللا تعالی جعل ذوي الفروض فـریقین؛ الفریـق االول   . و من ال یرد علیه) الترکۀ
علیها االّ علی سبیل من یهبط اهللا فریضته االولی الی فریضۀ، ال ینقص منها ابداً و ال یزاد 

 سواء لم یهبطها اصالً کاالب مع الولد، فانّ فریضۀ السدس، لم یهبطها اهللا منهـا سـواء   (الرد
و کذلک االم و الزوج و الزوجۀ اذا کانوا مع . بقی من الترکۀ شیئ بعد وضع الفروض ام ال

ۀ اخـري لـم یهـبط    هبطها ولکن الی فریض]ا[او ) عن فریضتهم الدنیا االولد، فانهم لم یهبطو
  .منها کالزوج و الزوجۀ، و االم و کاللۀ االم ان لم یکن معهم ولد

ل لـه مـا یبقـی       او الفریق الثانی؛ من  بعـد وضـع   (هبطه اهللا و لکن ال الـی فریضـۀ، ـب
فانّ فریضۀ البنت فـی حـال   . کالبنت، و االخت، و االخوات لالب. اقلّ او اکثر) الفروض

                                                   
  .)ع(اي حدیث علی 1
 .حدیث ابن عباس 2
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فلو اجتمعت، او اجـتمعن مـع   . الثلثان 1البنتین فصاعداً کذلک و فریضۀ. انفرادها، النصف
قی لهنّ االبن، فینزلن عن الفریضۀ المعینۀ و لهنّ مابقی حتی لو کان معهنّ عشر اَبناء فال یب

  .ال ینقص منه ]حتی[ و ال حد له. االّ قلیل غالباً
. ناك فریضـۀ ام ال انّ المراد من الهبوط الی غیر فریضۀ، اعم من اَن یتوسط ه: و اعلم

انّ البنـت الواحـدة و االخـت الواحـدة، اذا اهبطتـا لصـیرورتهما اثنتـین        : فال یرد ما قیل
  2ال الی فریضۀ؟] یهبط[ممنّ ] جعلتا[فکیف . فصاعداً، فلهما فریضۀ اُخري و هی الثلثان

فریضـۀ   ]لهمـا [و ان هبطتا الی الثلثین، و لکن هبطتا منها ایضاً و لم یعـین  : النّا نقول
ی مـا ذکرنـا    ]. بفریضۀ له و لهما[و لم یحکم . 3مع االبن] اجتمعتا[اُخري؛ و ذلک اذا  و اـل

  .اشار بعض المحققین
النقص عمـا  ] عدم[فلما کان حکم اهللا تعالی فی القسم االول بعد زوالها مما حده له و 

بخالف الثـانی  . یه نقصاًعینه له، علمنا انّه ممن قدمه اهللا و اعتنی بشأنه حیث لم یجعل عل
فانه لم یحکم به کذلک و وسع علیه مضمار النقص حیث لم یجعل له حداً ال ینقص منهـا  

فعلمنا مـن ذلـک انّـه لـو     . اذا زال عما هو علیه من االنفراد و التوحید، بمشارکۀ االبن له
اهللا و تعطـی  بفروضها، فالبد ان تقدم مـن قـدم    4اجتمع الفریقان فی ترکۀ و لم یفی الترکۀ

  ، ال یـدخل  ]5المـوخّر [و یلزم مـن ذلـک انّـه اذا لـم یـف البـاقی بحـق الفریـق         . حصته

                                                   
 .اذا انفردن: اي 1
 .فکیف جعلنا ممن یهبطان ال الی فریضۀ: عبارة النسخۀ 2
 .مع االبن و االخ: ۀالنسخ یف و 3
 .و لم یفک الترکۀ: نسخۀ البدل 4
 .اخري: و فی النسخۀ 5
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  .النقص علیه

الذي اشرنا الیه فی االب فی اول الکالم، هو انّ المحقق و العالّمۀ فـی   ثم انّ الخالف
و . ، ذکروا االب فی جملۀ من یـدخل علیـه الـنقص   1اللمعۀجملۀ من کتبه، و الشهید فی 

و . النّه مع الولد ممن لم یهبطه اهللا تعالی. و قد ظهر بما تقدم انّ االولی ترکه. رکه آخرونت
و . و مسئلۀ العول انّما هی فی ذوي الفـروض ال غیـر  . لیس من ذوي الفروض 2مع عدمه

کانّهم نظروا الی انّه لو انحصر الوارث فی االبوین و زوج او زوجـۀ، فللـزوجین نصـیبهما    
  .فینقص نصیبه عن نصیب االم. الم الثلث، و الباقی لالب]لـ[االعلی و 

و النقص المبحـوث عنـه انّمـا هـو     . و یدفعه انّ االب هنا لیس بذي فرض، لعدم الولد
و یدلّ علی عدم دخول النقص علیه صریحاً فـی مسـئلۀ العـول    . نقص الفریضۀ، ال مطلقا

دخُلُ علَـیهِم      )ع(اللَّه عنْ أَبِی عبد«: ایضا، روایات؛ منها موثقۀ ابی بصیر ۀٌ لَـا یـ عـبقَالَ أَر
بعد مسـئلۀ   ،و الظاهر انّ الخَمس المذکورة. 3»ضَرَر فی الْمیرَاث الْوالدانِ و الزَّوج و الْمرْأَةُ

  . العول

فبانّ النقص  :فاما اوالً: اما العقل. فاستدلّوا علی العول بالعقل و النقل :و اما العامۀ
و امـا  . اما عند القائل، فعلی الجمیـع . البد من دخوله علی الورثۀ علی تقدیر زیادة السهام

فکان . لکن ادخاله علی البعض دون غیره، ترجیح من غیر مرجح. عند غیره، فعلی البعض
  .ادخاله علی الجمیع، اعدل

فـان المـرجح   . ضو اجیب بمنع عدم المرجح لجانب النقص المدعی اختصاصه بـالبع 
فیکون المجمع . و وقوع الخالف علی نقص من عداه. االجماع علی نقصه، مع قیام الدلیل

                                                   
 .ط دار الناصر 258اللمعۀ الدمشقیۀ، ص  1
 .و مع عدم الولد: اي 2
 .3ح  7االرث، ب وسائل، ابواب موجبات  3
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و بانّ النقص علی خالف االصل فی حق الجمیع، ترك العمل به فی الجمیع . علیه، اولی به
  .علیه، فیبقی الباقی علی االصل، عمالً باالستصحاب

اذ المخصص للـنقص  . لیس علی شیئ واحد و یشکل ذلک بانّ اتفاق الطرفین :اقول
و المعمم له انّمـا ینبـه علـی    . بالبعض، انّما یدعیه بشرط االختصاص علی الوجه الخاص

و ثبـوت القـدر المشـترك فـی الجملـۀ      ]. القـدر المشـترك  [وجه االشتراك بالنسبۀ الـی  
  .باالجماع، ال یصیر مرجحاً للنقص الخاص المدعی ایضاً

اذ هو انّمـا یـتم فـی مـا     . سک باالصل و االستصحاب فی ما نحن فیهو ال معنی للتم
و . و ثبوته فی حق الجمیع فی ما ال یمکن اجتماعها محـال . بوته و شُک فی زوالهثیتّفق 
بل یمکن القلب؛ بانّ االصل . احد منها حتی یستصحببین الجمیع، ال یفید ثبوته لو تردده

  . یقۀحینئذ عدم ثبوت منها علی وجه الحق
. فاالولی فی الجواب؛ انّ المرجح للنقص هو االدلّۀ الظاهرة المتقدمۀ من العقل و النقل

  .المثبت الصل الفریضۀ بتمامها فی ما نحن فیه، هو االدلّۀ المتقدمۀ: بل
فبالقیاس علی الوصیۀ فی ما اوصی بنصف ترکته لزید، و بنصف لعمرو، و  :و اما ثانیاً

و الجامع؛ استحقاق . فکذا فی المیراث. فانّه یتحاص بالعول. العول بثلث لبکر، علی طریقۀ
  . الجمیع للترکۀ

انّه ان اراد انّ الموصی اوصی ذلک بحیث لم یکن فیه مقدم و مـؤخّر؛ کمـا لـو     :وفیه
الـی   ان لوحظ النصفان و الثلـث بالنسـبۀ  و. فهو باطل» ال تقدموا بعضها علی بعض«قال 

و اما لو صرّح . یقل بطریق العول لم هذا اذا اطلق و. عن الفرع الثلث، فاالصل باطل فضالً
لعموم . بکون ذلک علی سبیل العول؛ فنحن ال نمنع صحته، بل وجوب العمل به فی الثلث
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 و لو فرض انّ الشارع امر به فی. 1»فَمنْ بدلَه بعد ما سمعه فَإِنَّما إِثْمه علَى الَّذینَ یبدلُونَه«
  .و الکالم انّما هو فی ما لم یأمر. المیراث، لعملنا به ایضاً

و ان اراد انّه اوصی بحیث یحصل تقدیم و تاخیر، فیقدم المقدم فالمقـدم، حتـی یفـی    
  .و ال معنی للعول حینئذ. االمع اجازة الوارث فی مازاد. بالثلث

) عن انصـیابهم ] ه[قصورعند (فبالقیاس علی الدیان؛ حیث یقسمون المال  :و اما ثالثا
فکذلک . فکما انّ لکل من الدیان، قدر معین من المال. و الجامع، استحقاق المال. بالنسبۀ

  .فال فرق. لکل من الورثۀ جزء معین یجري مجري المقدار المعین
بخالف اجتماع . اجتماع الدیون فی الذمۀ و ان بلغ ما بلغ 2]هو کون[انّ الفارق  :و فیه
و قـد مـرّ   . کمـا تـري  . قیاس المحال علی الممکن] هذا[فـ. صف فی مال واحدثلثین و ن

  .توضیح المقام
علَى الْمنْبرِ فَقَام إِلَیه  )ع(قَالَ کَانَ علی«عبِیدةَ السلْمانی فهو ما رواه  :و اما النقل

بویـه و زوجـۀً فَقَـالَ      )ع(رجلٌ فَقَالَ یا أَمیرَ الْمؤْمنینَ رجلٌ مات و تَرَك ابنَتَیـه و أَ
ان هذه المسئلۀ فـی الفـرائض، تسـمی     النهایۀ االثیریۀ؛و عن  .»صار ثُمنُ الْمرْأَةِ تُسعاً

  . 3صار ثمنها تسعاً: النّ علیاً سئل عنها و هو علی المنبر و قال من غیر رویۀ. »المنبریۀ«بـ
) ع(و تعارضها بما رواه ذلـک الـرّاوي عـن علـی    . و هو مردود بالطعن فی السند اوالً

و بمخالفتهـا للعقـل و   . ایضاً، ثالثـاً ) ع(و بما رواه عن ابن عباس و عن علی. خالفه ثانیاً
بذلک کان مماشاةً و ) ع(حکمه] انّ[انّه یظهر من روایته الثانیۀ ]بـ[و . رابعاًالنقل، کما بیناه 

                                                   
 .، السورة البقرة181االیه  1
  .ان کان: ۀالنسخ یف و 2
و تـري الروایـۀ؛ الوسـائل،     -)321:  ص ،3 ج  ؛ عـول ( ؛321: ص ،3 ج األثر؛ و الحدیث غریب فی النهایۀ 3

 .13ح  7ابواب موجبات االرث، ب 
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مع سیرة من سبق من   -عما فی المشهور] فضالً([کما هو المعهود من سیرته  -استصالحاً
الحتمالـه االسـتفهام   . و بالقدح فـی داللـۀ الروایـۀ المـذکورة، سادسـاً     . خامساً -الخلفاء

و فی اقتصاره علی حکم الزوجۀ فقط، ایضاً ایماء » ر کذا یفعل عمرصا«او انّه . االنکاري
  .فالحظ الروایتین معاً حتی یظهر لک الحال. الی ذلک

وب   : قال ابوطالب االنباري: و الروایۀ الثانیۀ هی هذه ثنا الحسین بن محمد بـن ایـحد
ـ : حدثنا عثمان بن ابی شیبۀ، قال: الجرجانی، قال  1]شـعبۀ [ر عـن  حدثنا یحیی بن ابی بک

 :قال سماك فقلـت لعبیـدة   2)و روي الحدیث المذکور. (عن سماك عن عبیدة السلمانی
عمر بن الخطاب وقعت فی إمارته هذه الفریضۀ فلم یدر مـا   إنّ :قال ؟فکیف ذلک

هـذا   ]کـان [ و .للزوجـۀ الـثمن   لألبوین السدسان و للبنتین الثلثان و :قال یصنع و
اعـط هـؤالء    :)ص(فقـال لـه أصـحاب محمـد     .البنتـین  الثمن باقیا بعد األبوین و

فـأین   :فقـال  .للبنتـین مـا بقـی    و .للزوجـۀ الـثمن   و .لألبوین السدسان ؛فریضتهم
فقـال   .ک عمر وابـن مسـعود  ذلفأبى  .لهما ما بقی :فقال له علی .فریضتهما الثلثان

ذلک  فأخبرنی جماعۀ من أصحاب علی بعد :قال عبیدة .على ما رأى عمر) ع(علی
الباقی رد على  و .األبوین السدسین و ،ه أعطى الزوج الربع مع البنتینأنّ ؛فی مثلها

  3.ذلک هو الحق وإن أباه قومنا و :قال .البنتین
انّ ) ع(سیما علی) ص(فمن تأمل فی هذه الروایۀ، یعرف انّ بعد ما ذکر اصحاب محمد

) ص(انّهم یقولون ذلک من دینـه  النقص یرد علی البنتین، و انّ الظاهر من عمل االصحاب

                                                   
 .شیعته: ۀالنسخ یف و 1
 .صار ثمنها تسعاً: اي 2
 . 455ص . الشهید نوراهللا التستري -)األصل(إحقاق الحق  3
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) ع(فقـال علـی  «بعد ذلک؛ ] و یظهر من قوله. [و المنکر علیهم انّما هو عمر و ابن مسعود
فالمعنی انّ . فهذا فی المعنی تعریض ال اقرار به. انّ هذا اجتهاد من عمر» علی ماراي عمر

ال . »قـال «لمـۀ  مقـول ک » علی ما رأي عمر«کلمۀ ]. علی رأي عمر[علیاً قال هذا اللفظ 
فالمعنی انّ هذا الحکم علی ما راي عمر فی . صلته حتی یکون معناه اعترف بما رأي عمر

صـار  «فظهر انّ المراد من قوله علیـه السـالم   . الواقع، ال انّ الحکم فی الواقع علی ما رأه
  .فی الروایۀ االولی، اشارة الی ما فعله عمر برأیه» ثمنها تسعاً

  
  

  المقصد الثالث 
  فی میراث االنساب و فیه مطالب 

  : و فیه مسائل. و هی االوالد و االبوین: فی الطبقۀ االولی: المطلب االول
و کذلک لو خلف اُماً ال غیر، لکنّها . ان خلّف المیت اباً ال غیر، فالمال کله له :االولی

فلـو اجتمعـا؛   . ۀبخالف االب، فانّه یرث حینئذ بالقراب. تأخذ الثلث بالفرض و الباقی بالرّد
و ان کان . بۀاو الباقی لالب بالقر. فلالم الثلث بالفرض، اذا لم یکن لها حاجب من االخوه

  .بۀاو الباقی لالب بالقر. لها حاجب فلها السدس بالفرض
و لالم اصـل  . و للزوجۀ الربع. و لو اجتمعا و کان معهما زوج اوزوجۀ، فللزوج النصف

  .ۀبو الباقی لالب بالقرا). الزوجین ال مابقی بعد فرض(ثلث المال 
و هذا هو الذي اَوهم دخول النقص علی االب؛ فانّ الترکۀ حینئذ مع اجتماع الزوج مع 

و . فیـنقص حصـۀ االب مـن االم   . االبوین، یوجب استحقاق االم الثلث، و االب السدس
فَإِنْ لَم یکُنْ لَه «: و لعل منشأ التوهم انّه قال تعالی. لکنّه لیس بنقص ذي فرض عن فرضه
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و «: و قال ایضاً. ، ففهموا من ذلک انّ لالب حینئذ الثلثین1»ولَد و ورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُث
فاجتمع فی ما نحن فیه، لزوم ثلثـین  . 2»لَکُم نصف ما تَرَك أَزواجکُم إِنْ لَم یکُنْ لَهنَّ ولَد

ایضاً فیزید حقهـم علـی   فاذا استحقّت االم الثلث . صف الزوج کذلکلالب لعدم الولد، و ن
فـادخلوه  . فدخلت النقص علـی االب . ستحالۀ اجتماع الثلثین و الثلث و النصفالترکۀ، ال

  .فی مسئلۀ العول
  . 3]فال نکرّر. [و قد اشرنا سابقاً الی هذا االشکال و دفعه. و قد عرفت وجه الدفع
و . 4فسدس االصل لالم، و الباقی ایضا لالب کـذلک : ما معهو ا. هذا مع عدم الحاجب

و لکـن  . و الباقی الحـدهما . کذا للزوجین نصیبهما االعلی اذا اجتمع احدهما مع احدهما
  .فی االم الثلث بالفرض و الباقی بالرّد

 و یقسم بیـنهم . و کذا لالزید عنه. اً ال غیر، فالمال کلّه لهنبان خلف المیت ا 5:الثانیۀ
و ان خلّف بنتاً واحدة، فلها کل المال، و لکـن النصـف لهـا    . بالسویۀ، اذ ال مرجح لبعضهم

و لکـنّ الثلثـان بـالفرض و    . و ان کانتا اثنتین فصاعداً، فکذلک. بالفرض و الباقی بالقرابۀ
  .و فی صورة التعدد یقتسمن بالسویۀ. الباقی بالقرابۀ

. لالیۀ و االجماع و االخبـار . مثل حظ االنثیین فللذکر. و ان خلف الذکر و االنثی معاً
فلکلّ منهما السدس، ) اًذکراً کان ام انثی، واحداً کان اَم متعدد(و لو اجتمع االبوان مع الولد 

او الـذکر و االنـاث   . و الباقی للولد ان کان ابناً او ابنین فصاعداً، مع اقتسامهم علی السویۀ

                                                   
 .السورة النساء 11االیه  1
 .السورة النساء 12االیه  2
 .فنذکر: ۀالنسخ یف و 3
 .النّه حینئذ فرضه. من اصل المال: اي 4
 .و شَرَع هنا فی المسئلۀ الثانیۀ.... االولی: و فیه مسائل.... المقصد الثالث: قال 5



  293کتاب فی المیراث 
 

نثیین، لما قد مناه فی التعصیب انّ الترکۀ اذا زادت علی معاً، فیقتسمون للذکر مثل حظّ اال
  .الفرض فهو لمن لم یکن له فرض اذا کان فی تلک الطبقۀ

. فلهما السدسان علی السویۀ، و لها النصف بـالفرض  و اما اذا کان الولد بنتاً واحدة،
و یلزمـه ان  . نو الثلث الباقی یرد علیهم اخماساً؛ ثالثۀ اخماس للبنت، و خُمسان لالبـوی 

  .یقسم مجموع الترکۀ اخماساً کذلک
و بعـد ضـربه   . النّ اصلها ستّۀ، فخرج النصف و السدس. و الفریضۀ حینئذ من الثلثین

و لالبـوین االثنـی   . ؛ فللبنت الثمانیۀ عشر1یحصل ذلک) و هو الخمسه(فی مخرج الکسر 
و انّ ذلـک مقتضـی    .2و یدلّ علیه صحیحۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ فی التعصـیب . عشر

  .مع ثبوت االجماع علیه ظاهراً کما هو مصرّح فی کلماتهم. الرد علی السهام
و االّ فیرد الفاضل علی البنت و االب ارباعاً؛ . هذا اذا لم یکن حاجب لالم من االخوة
و للبنت اثنی عشر منها باالصل، هی نصفه، و . فلالم اربعۀ من اربع و عشرین، هی سدسها

و سدسها لالب؛ اربعۀ باالصل، هی سدسه، و واحد بالرّد، هی ربـع  . بالرد ثالثۀ ارباع ثلثه
  . السدس

و . اختصـاص الـرّد بـاالب و االبنـۀ دون االم     :االول: و هیهنا مقامان من الکـالم 
و یدلّ علیه العلّۀ المنصوصۀ فـی اخبـار   . و غیره 3المسالکالظاهر انّه اجماعی، کما فی 

حیـث قـال   . و ربما یستدلّ باالیۀ ایضاً. »انّ ذلک الجل التوفیر علی االب«الحجب من 
و لغیرها من االخبار الدالّۀ علـی حجـب االم   . »و ان کان له اخوة فالمه السدس«: تعالی

،من الثلث، فانّها تدلّ بالفحوي علی حجبها عن الرّد    ،فان الفرض االصلی اقوي مـن الـرد

                                                   
1 30=5×6. 
 .1ح  1الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  2
  .و اما مع الحاجب، فالرّد مختص بالبنت و االب اتفاقاً: قال -262ص  2المسالک، ج  3



  جامع الشتات جلد هفتم  294
  

  . جبوا عن الردیحفاذا حجبوها عن الفرض االصلی فاولی بان 
، »ال اعرف فیه خالفاً بین اصحابنا«و یظهر من صاحب الکفایۀ، نوع تامل، مع انّه قال 
فَللابنَـۀِ  رجلٌ تَرَك أَبویه و ابنَتَه «: نظراً الی عموم صحیحۀ محمد بن مسلم حیث ذکر فیها

ـ  نْهما السدس یقْسم الْمالُ علَى خَمسۀِ أَسهمٍ فَما أَصاب ثَلَاثَ م داحکُلِّ ول هیوأَبل و فۀً النِّص
. و سیاق االیۀ انّما یقتضی ذلک ان لم یکن له ولد. 1»فَللابنَۀِ و ما أَصاب سهمینِ فَللْأَبوین

فیحمـل  . ص بتلک االدلّۀصخالنّ عموم الصحیحۀ م. ما نحن فیه، و ال وجه له فال یشمل
یۀ اختصاص الحکم لصـورة فقـد   و اما دعوي اقتضاء سیاق اال. علی صورة فقد الحاجب

  .فهو فی محل المنع الولد،
النّه مقتضـی  . کون الرد علی البنت و االب ارباعاً، هو المشهور بین االصحاب :الثانی

و . و نقل عن معین الدین المصري، القول بانّه یقسم بینهما اخماساً. النسبۀ الی السهامالرد ب
الجـل التـوفیر علـی    «لعلّه نظر الی العلّۀ الواردة فی االخبار فی حجب االخوة مـن انّـه   

و المتبادر منه التوفیر بالجمیع، و ال یحسن القول بانّ التوفیر یحصل بالبعض، و ال . »االب
فیعطی االب سهمه و سهم االم من الفاضل فیحصـل لـه   . دلیل علی لزوم رد الجمیعیدلّ ال

  .و یبقی االَخماس الثالثۀ للبنت. خُمسان
فالعمل علـی  . بحیث لم یظهر لهم مخالف االّ هو 2و یضعفه عمل االصحاب علی االول

  .المشهور
و لـو  . للسهام، فالردفالترکۀ مطابقۀ  :و اما اذا کان الولد بنتین فصاعداً مع االبوین
 3]معلـیه [البـاقی یـرد    و السـدس  .کنّ مع احد االبوین خاصۀ، فلهنّ الثلثان و له السدس

                                                   
 .1ح  17الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  1
  .عمل االصحاب علی االب علی االول: عبارة النسخۀ 2
 .؛ علیهماۀالنسخ یف و 3
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خالفاً البن جنید حیـث یخـص   . 1اخماساً بالنسبۀ الی السهام، فیقسم اصل الترکۀ اَخماساً
داً، االبـوین  و لو اجتمع مع البنت و البنتین فصاع. کما مرّ فی مسائل الحجب. الرد بالبنات
و لالبـوین السدسـان و   . و للزوجـۀ الـثمن  . فللزوج الربع. زوج اوزوجۀ] مع[او احدهما، 

  .و الباقی للبنت او البنات. الحدهما السدس
احـد   او ابنتـین و . و حیث یفضل من الترکۀ شیئ؛ کما لو کنّ بنتـاً و ابـوین و زوجـۀ   

فانّ الفاضل فی االولین، واحدة من . او بنتاً و احدهما و زوجاً او زوجۀ. االبوین و زوجۀ
فیـرد الفاضـل علـی    . و فی الرابع خمسۀ منها. و فی الثالث، اثنان منها. االربعۀ و عشرین

اصۀ خالبنت او البنتین فصاعداً و علی االبوین او احدهما مع عدم الحاجب، او علی االب 
  .دون الزوج و الزوجۀ. مع الحاجب بالنسبۀ

ـ و علی الثانیین ارباعاً مع عدم االخـوة الحاج . الفاضل اخماساًفعلی االولین؛ یقسم  ۀ ب
فی الثالث و الرابـع االّ علـی   . واالّ فعلی االول ارباعاً و علی الثانی اَخماساً. لالم و ال یرد

  .البنت
احد االبوین مـع   او بنتین و. و حیث یحصل نقص؛ کما لو کان بنتاً و ابوین مع الزوج

و فـی  . فالنقص فی االولین بنصـف سـدس  . بنتین مع الزوج او الزوجۀاو ابوین و . الزوج
فیدخل النقص علی البنت او البنتین فصاعداً، دون االبـوین  . و فی الرابع بثمن. الثالث بربع

و کل المسائل فی هذا الباب و فاقی، مدلول علیه باالیات و االخبار، االّ ما اُشیر . و الزوج
قد مرّ االیات و کثیر من االخبار الدالّۀ علیها، فی مسائل الحجب و . الیه من الخالف النادر

  .و التعصیب و العول و غیرها

اوالد االوالد یقومون مقام آبائهم مع وجـود االبـوین، او   ] انّ[االشهر االظهر  :الثالثۀ

                                                   
  .فلالب خمس، و لکلّ من البنتین خمسان 1
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. ابنـاً و لولد البنت الثلث و ان کـان  . فلولد االبن الثلثان و ان کان بنتاً. احدهما، او فقدهما
نثیـین ان  االو للذّکر مثل حـظ  . فیقتسم المتعدد فی کل فریق بینهم علی السویۀ ان اتفقوا

  .اختلفوا
  : همئو وقع الخالف فی مقامات ثالثۀ بعد االتفاق علی ارثهم عند عدم آبا

خالفهم و اشـترط فیـه   ) ره(فانّ الصدوق. فی عدم اشتراط عدم االبوین المقام االول؛
اجماع االمۀ فـی  ) ره(بل ادعی الکلینی. جماعۀ لنا االجماع المستفیض نقله. ینعدم االبو

عنْ أَبِـی  «: و االخبار الکثیرة؛ مثل صحیحۀ عبد الرّحمن بن الحجاج. 1اول کتاب المیراث
اللَّه دب قَالَ ،)ع(ع:  تیلْمکُنْ لی نَۀِ إِذَا لَمابال قَامنَ مقُمنَۀِ یابال نَاتنَّبرُهارِثٌ غَیلَا و و نَاتب. 

رُهن  ]یقُمنَ مقَام الابنِ[و بنَات الابنِ  ارِثٌ غَیـلَا و و لَدو تیلْمکُنْ لی تهو صـحیح . 2»إِذَا لَم 
  . 3»تبنَات الابنَۀِ یرِثْنَ إِذَا لَم یکُنْ بنَات کُنَّ مکَانَ الْبنَا: قال«: )ع(االُخري عنه

بناء علی انّ المذکور فی سندها، محمد بن سکّین علـی مـا   (و موثقۀ اسحق بن عمار 
ابنِ    :قَـالَ «: )ع(عنه 4)خ، ال محمد بن مسکین کما هو فی بعضهافی کثیر من النس نُ الـ ابـ

  . الی غیر ذلک من االخبار. »یقُوم مقَام أَبِیه

                                                   
 .ط دار االضواء 72ص  7الکافی، فروع، ج  1
  .4ح  7الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  2
  .1المرجع، الباب، ح  3
و  -.60، ح 317ص  9و کذا فی التهذیب، ج  -.؛ محمد بن سکّین)ط دار االضواء. 2ح  88ص  7فروع ج (فی الکافی  4

محمد بن مسکین، ثم  ؛2ح  7و لکن فی الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  -4ح  167ص  4فی االستبصار ج کذا 
مسـکین   الذي یظهر لنا انّ محمد بـن : »محمد بن مسکین«ذیلَ » جامع الروات«قال االردبیلی فی . سکّین بعنوان نسخۀ البدل

و روایۀ محمد بن . ۀ اتحاد الراوي و المروي عنه و االخبارنیمحمد بن سکّین، بقر و الصواب. ه من النساخسهو و اشتبا) بالمیم(
و عدم وجود محمد . ینسکّفی هذه الترجمۀ و ترجمۀ محمد بن بعینه من غیر عکس  محمد بن مسکین سکین الخبر الذي رواه

  .واهللا اعلم. فی کتب الرجال) بالمیم(بن مسکین 
 .عنه ابن ابی عمیر، و هو ال یروي عن المجاهیل، ممن روي و اضف علی هذا، انّه
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 »و ال وارث غیره«) ع(المراد من قوله بانّ] اً[و احتج الصدوق بتلک االخبار تمسکـ
لب، و االوالد     . انّما هو الوالدان، ال غیر و ربما یؤید بان االبـوین فـی مرتبـۀ االوالد للصـ

  .اقرب الی المیت من اوالدهم، و کون المساوي لالقرب، اقرب
. 1و غلّطه الشیخ بانّ المراد ال وارث غیره من اوالد الصلب غیر من تقرب به ولد الولد

عن صفوان، عن خریمۀ بـن یقطـین، عـن عبـد     ) البراهیم بن هاشم(لما رواه فی الحسن 
لِ     )ع(عنْ أَبِی عبد اللَّه«الرحمن بن الحجاج،  لْبِ الرَّجـ نْ صـ کُنْ مـی نِ إِذَا لَمابنُ القَالَ اب

ـ  ت مقَـام       أَحد قَام مقَام الابنِ قَالَ و ابنَۀُ الْبِنْت إِذَا لَم یکُ قَامـ د لِ أَحـ لْبِ الرَّجـ نْ صـ نْ مـ
  . 2»الْبِنْت

النّ عـدم الولـد   . وجه الداللۀ؛ انّه ان کان مشروطاً بعدم االبوین لزم قیام الشرط مقامه
فمفهـوم الشـرط یقتضـی عـدم     . للصلب حینئذ یکون جزء الشرط، و جزء الشـیئ غیـره  

  .اشتراط عدم االبوین
فی الموثق عن  التهذیبو  الکافیعلی ذلک بما رواه فی ] ایضاً[و االولی ان یستدل 

هـذا  : دفع الی صفوان کتاباً لموسی بن بکیر، فقـال لـی  : الحسن بن محمد بن سماعه، قال
موسی بن بکیر عن علـی بـن سـعید،    : فاذاً فیه. سماعی عن موسی بن بکیر و قرئته علیه

ا فیه اختالف عند اصحابنا عن ابی عبداهللا و عن ابـی جعفـر   هذا لیس مم: عن زرارة، قال
ا     «: و ساق الحدیث الی ان قال. علیهما السالم ع الْولَـد إِلـَّ مـ ه و لَا یرِثُ أَحد منْ خَلْقِ اللـَّ

راً کَـانُوا أَو إِنَاثـاً فَـإِنَّهم    الْأَبوانِ و الزَّوج و الزَّوجۀُ فَإِنْ لَم یکُنْ ولَد و کَانَ ولَد الْولَد ذُکُـو 
زِلَـۀِ الْبنَـات   بِمنْزِلَۀِ الْولَد و ولَد الْبنینَ بِمنْزِلَۀِ الْبنینَ یرِثُونَ میرَاثَ الْبنینَ و ولَـد الْبنَـات بِمنْ  

 و جالزَّو نِ ویوونَ الْأَببجحی و نَاتیرَاثَ الْبرِثُونَ مفَلُوا یإِنْ س الْأَکْثَرِ و هِمامهنْ سۀَ عجالزَّو

                                                   
  .317ص  9التهذیب، ج  1
 .5الوسائل، الباب، ح  2
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  .1»بِبطْنَینِ و ثَلَاثَۀٍ و أَکْثَرَ یرِثُونَ ما یرِثُ ولَد الصلْبِ و یحجبونَ ما یحجب ولَد الصلْبِ
ت و هذه الروایۀ مع قوة سندها بنقل صفوان، و اعتضادها بعمل االصحاب و االجماعا

ا   .فال ینبغی االشکال فی المسئلۀ. بل هو نص فیه. المستفیضۀ، کالصریح فی المطلب و امـ
؛ فمع انّه منقوض بمثل قیام االخوة مقام آبائهم فی مشارکۀ االجـداد،  2التأیید الذي ذکرناه

  . 3مخصص باالجماع کما صرح به الکلینی فی اول کتاب المیراث
و خـالف فـی ذلـک    . نصـیب مـن یتقرّبـون بهـم الیـه     فی انّهم یرثون  المقام الثانی؛

لنا االخبار المعتبـرة  . و المشهور اقوي. 4، و ابن ادریس، و معین الدین المصري)ره(السید
فیثبـت بـه   . و المنزلۀ یفید العمـوم . »اوالد االوالد بمنزلۀ االوالد« 5]المفیدة بانّ[المتقدمۀ 

فالوجه للقول بانّها انّما یفید مساواتهم فی . لهم فی اصل االرث و کیفیته معاً 6]مساواتهم[
ولد البنـین یرثـون   «: القائلۀ انّ ةسیما الروایۀ االخیر. اصل االرث، ال فیه وفی کیفیته معاً

                                                   
ط دار االضواء و  289ص  9التهذیب، ج  -.وفیه موسی بن بکر. ط دار االضواء 97ص  7الکافی، فروع، ج  1

 . فیه ایضاً موسی بن بکر
 .. ..و ربما یوید بان االبوین فی مرتبۀ االوالد: قال 2
 .ط دار االضواء 72ص  7الکافی، فروع، ج  3
  : لین و الخالف بینهماالقو 4

  .ولد الولد یقوم مقام الولد؛ فی اصل االرث و فی کیفیته: القول المشهور: الف
  .ولد الولد یقوم مقام الولد، فی اصل االرث، ال فی کیفیته: قول السید و انصاره: ب

  .ال خالف فی هذا بین القولین. االنثیینللذکر مثل حظ : اصل االرث
و ابـن  . فعلی المشهور، ابنۀ االبن تقوم مقام االبن و لها الثلثـان . ۀ ابن مع ابن بنتنلوکان للمیت اب: کیفیۀ االرث

  . نثی من ولد الولد مثل حظّ الذکرفیصیرهنا لال. البنت یقوم مقام البنت و له الثلث
  .فکانّهما ولد الصلب للمیت. للذکر مثل حظ االنثیین. الثلث، و البن البنت الثلثان و علی قول السید، ابنۀ االبن لها

 ... .المقیدة النّ: ۀالنسخ یف و 5
 .مواساتهم: ۀالنسخ یف و 6
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  .1»و انهم یرثون ما یرث ولد الصلب. میراث البنین و ولد البنات یرثن میراث البنات
و اعتضـادها بالشـهرة    الکافیی و عدم صحۀ مستندها، غیر مضرّ سیما مع ورودها ف
ن زهـره انّ    . کنزالعرفانالعظیمۀ حتی ادعی انعقاد االجماع علیه بعد السید فی  و عـن اـب

  . علیه اجماع الطائفۀ
د المختار انّ القائلین بهذا القول و مممثل السید و ابن ادریس المنکـرین العمـل   (ا یوی

ظِّ       یوصیکُم اللَّه فـی «تجوا بعموم قوله تعالی اح )باخبار االحاد ثْـلُ حـلـذَّکَرِ مل کُـمالدأَو
یین او . بتقریب انّهم اوالد حقیقۀ؛ اما الجل االستعمال فیها و هـو عالمـۀ الحقیقـۀ   . 2»الْأُنْثَ

الجل استقراء موارد استعماالتها، فانه تعالی اطلق الولد و ما یساوقه من البنین و البنـات،  
یم، و آیۀ تحلیل حرتّل، و آیۀ ابالصلب فی آیۀ الحجب، و آیۀ الحجا و اراد االعم من ولد

فکیف یقال انّه اراد فی آیۀ المیراث خصوص ولـد  . بنائهنّ و ابناء بعولتهنّرؤیۀ زینتهنّ ال
ه الیـه     و فالبد ان یحکم بانّ الذکر یرث نصیب نفسه و هو الثلثـان . الصلب ان کـان تقرـّب

  .3]مباال[
ولتبادر الصلبی و صحۀ السـلب عـن   . کونه حقیقۀ فی غیر ولد الصلبو الجواب؛ منع 

و االستعمال اعـم  . تبادر الغیر، عالمۀ المجاز ]عدم[ کما انّ. غیره، و هما عالمتان للحقیقۀ
  . من الحقیقۀ

و االجماع المدعی علی دخول غیر الصلبی فی االیات المذکورة، ال معنی له االّ ارادة 

                                                   
ط دار  289ص  9تهـذیب، ج  الو . ط دار االضـواء  97ص  7الکافی، ج (ثالث جمالت من الحدیث المتقدم  1

 .نقل بالمضمونو الجملۀ االخیرة . االضواء
 .، السورة النساء11االیۀ  2
انّما الخالف فی نصیب ابن البنـت؛  . نصیب ابن االبن الثلثان، علی کال القولین: توضیح -.؛ باالبۀالنسخ یف و 3

 .و علی قول السید و انصاره نصیبه ثلثان. فعلی المشهور نصیبه الثلث
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و هو فی ما نحن فیه ممنوع، لو لم نقـل  . حکم، و هو دایر مدار تحققهاتّحادهم معهم فی ال
فنقول االجماع علی اتحاد حکمهم فی االیـات المـذکورة   . انّ خالفه اجماعی کما عرفت

بل نقول انّ هذه االخبار . یمکن ان یکون قرینۀ المجاز، اذ ال یمنع من ارادتهم مجازاً منها
. ، ال انّهنّ هنّ»یقمن مقام البنات و مقام االبن«ث قیل فیها المعتبرة دالّۀ علی المجازیۀ، حی

  .، الی غیر ذلک»و لم یکن للمیت بنات«و » و لم یکن للمیت ولد«و کذلک قیل فیها 
ا     . و لو سلّم الحقیقۀ، فاالیۀ عامۀ و االخبار المعتبرة خاصۀ و مثـل هـذا الخـاص ممـ

  .یجوز تخصیص الکتاب به، بل ما دون منه
انّ لبنت االبن المنفـردة جمیـع   : منها: انّه یتفرّع علی هذا الخالف فروع کثیرة :و اعلم

کما هو کذلک فـی بنـت   . النصف بالفرض و الباقی بالرد) و ان تعدد(و البن البنت . المال
و اما علی مذهب السید؛ فیختص الرد بصورة کـان ولـدها بنتـاً ال    . المنفردة علی المشهور

  .غیر
بعد بناء مذهب المشهور علی عموم المنزلۀ فی االخبار، فال یرد انّ ابن  ثم ال یخفی انّ

البنت لیس بذي فرض فی کتاب اهللا تعالی، فما معنی الفـرض و الـرّد هنـا، فـالمراد مـن      
  .الفرض هنا هو مقدار الفرض الثابت المه علی فرض وجودها

بینهم کابائهم للـذکر مثـل   انّهم اذا تعددوا، فکل فریق یقتسمون سهمهم  :المقام الثالث
ن  . فی اوالد االبن اجماعی و هو. حظ االنثیین، علی المشهور االقوي البـرّاج و   و عـن اـب

  .بعض القدماء؛ انّ اوالد البنت یقتسمون علی السویۀ
  .االخبار المتقدمۀ الفادة عموم المنزلۀ، ذلک مطلقا: لنا

لعمـوم قولـه   [«د الثانی حیث قال کما یظهر من الشهی و اما االستداالل بعموم االیۀ،
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یعنی انّها بعمومها شـاملۀ الوالد  . 1»و ال معارض لها هنا] ،للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیین: تعالی
التقسیم بینهم للذکر مثل حظ االنثیین اذا اجتمـع الـذکر و   ] االّ[لیس حکمهم ]فـ[. االوالد
د االبن نصیب االبن و ان کانوا اناثاً، و اوالد البنت اوال 2]تدلّ باخذ انّما و االخبار. [االنثی

و لم تدلّ علی انّ کل فریق من اوالد االبن و اوالد البنـت،  . نصیب البنت و ان کانوا ذکوراً
فیبقـی تقسـیم اوالد   . اذا اشتمل علی الذکر و االنثی لیس حکمه جعل الذکر ضعف االنثی

  .ۀکل من الصنفین بین انفسهم تحت عموم االی
فلما مرّ؛ منع دخول اوالد االوالد تحت عموم االیۀ، لغـۀً و   :اَما اوالً. فهو محل نظر

مـع اجتمـاع معظـم     الدخول فی خصوص هذه االیـۀ  و منع االجماع علی. عرفاً و شرعا
فان العام فی االیـۀ هـو االوالد، و الحکـم هـو جعـل       :و اما ثانیاً. االصحاب علی عدمه

و اذا قلنا بخروج اوالد االوالد من هذا العـام و خصصـنا   . االنثیینالقسمۀ للذکر مثل حظّ 
االیۀ بتلک االخبار؛ فکما یخرج اوالد االوالد مـن االوالد، یخـرج حکمهـم ایضـاً مـن      

و اذا اردنا ادراج حکم کل من الفریقین فی التقسیم بـین انفسـهم فـی    . حکمهم بالضرورة
یقسم الثلثان بین اوالد ] انّه[الیۀ بعد التخصیص االیۀ بعد التخصیص، فالبد ان نقول معنی ا

  .االبن للذکر مثل حظّ االنثیین، و یقسم الثلث بین اوالد البنت کذلک
مجموع االوالد للـذکر   بین و المفروض انّ االیۀ انما دلّت علی انّ مجموع المال یقسم

                                                   
اقتسامهم بالتفـاوت  ):.. 262ص  2ج (قال فی المسالک ولکن  -.106ص  8ج ) الروضۀ البهیۀ(شرح اللمعۀ  1

اذ ال دلیل . ، فال یخل من اشکال»أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَیین  یوصیکُم اللَّه فی«مع عدم دخولهم فی قوله تعالی 
و کیـف  . و قد اثبتوا خالفه. حقیقۀعلی اقتسامهم بالتفاوت االّ عموم االیۀ، و هو متوقف علی دخولهم فیها بطریق ال

  . کان، فالعمل علی المشهور
 .و هذا یخالف قوله فی الروضۀ

 .)ره(و فی عبارة النسخۀ هنا خلط و زیادة، صححناها طبقاً لقول الشهید الثانی -.بل یاخذ: ۀالنسخ یف و 2
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) عطاء کل فریق حقـه بعد تغییر الحکم و ا(و لم یکن فی االیۀ انّ ثلثیه . مثل حظ االنثیین
هذا لیس من باب التخصیص ف. یقسم بین انفسهم للذکر مثل حظ االنثیین، و انّ ثلثه کذلک

  .فی شیئ
کلّما اجتمع ذکر و انثی فی االوالد، فللذکر مثـل حـظ   «مدلول االیۀ : و بعبارة اخري

لولد االبن ما لالبن و ان کان انثی و لولد البنت ما للبنت و ان «حکمها انّ  1]ال. [»االنثیین
الذي ادخله فیها ثانیـاً   2]فما[و بهذا خرج هذا الذکر و االنثی، من عموم االیۀ . »کان ذکراً

. حتی یقال مع وجود الذکر و االنثی فی کل من الفریقیین یجعل للذکر مثل حظ االنثیـین 
  .و حکم االصل اقتضاء التساوي. وتاً عنهبل یبقی حکمهم مسک

بع احکام الشرع، تفضیل الذکر علی االنثی، مع تسلیمه تو التمسک بانّ المستفاد من ت
مع انّ هذا لیس . بل یتحقق باقل منه ایضاً. »التضعیف«ال داللۀ فیه علی اعتبار خصوصیۀ 

  .من اجل داللۀ االیۀ و عمومها فی شیئ
بیهم و یاخذون حقه، و مقتضی االیۀ للذکر مثل حظ االنثیین سواء انّهم اوالد اَ و توهم

خرج االخیر . فیهما معاً اجتمعا فی اوالد الصلب، او فی اوالد االبن، او فی اوالد البنت، او
بانّه انّما یتم اذا ورثوا من االب، و هـم انّمـا یرثـون     مندفع. ار، فیبقی الباقیبخبسبب اال

حینئذ من الجد.  
یندفع ما یتوهم انّ عموم االیۀ یقتضی ان مع اجتماع الذکر و االنثی، للذکر مثل  و بهذا

ایضاً فیبقی  3]الثانی[الذي اخرج االخیر، اخرج : النّا بعد تسلیم العموم، نقول .حظ االنثیین

                                                   
 .بل: ۀالنسخ یف و 1
 .؛ مماۀالنسخ یف و 2
 .الثانیین: ۀالنسخ یف و -.اخرج اوالد االبن ایضاً: اي 3



  303کتاب فی المیراث 
 

و اوالد . و ذلک النّ االخبار دلت علی انّ اوالد االبن حکمها حکم االبـن . ال غیر 1االول
فحکـم  . و اجتمعـت معـه  ]ا[سواء انفردت کل منهما عن االخر . ها حکم البنتالبنت حکم

و کذلک حکم . و لو اجتمع فیهم الذکر و االنثی] المنفرد[اوالد االبن المنفردة، حکم االبن 
و ال معنی لکون حکم ابن المنفرد تقسیم المیراث للذکر مثل حـظ االنثیـین،   . اوالد البنت

نّا. ۀفی شیئ من االقسام الثالث فلم یبق هنا االّ التمسک بعموم المنزلۀ کما بی.  

و مـن  . سیما مثل روایۀ زرارة. انّ االخبار تدلّ علی انّ ولد الولد بمنزلۀ الولد :فنقول
، و کذا فی 2حکم الولد الحقیقی انّه اذا اجتمع فیه الذکر و االنثی، فیاخذ الذکر ضعف االنثی

وفـی انّـه لـو اجتمـع اوالد     . اقهما فی ثبوت اصل المیراثفیثبت من المنزلۀ اتف. ولد الولد
و اوالد البنـت نصـیب   . االبن و اوالد البنت، اخذ اوالد االبن نصیب االبن و ان کان انثـی 

و فی انّه لو کان فی اوالد االبن ذکر و انثی، یأخذون للـذکر ضـعف   . البنت و ان کان ذکراً
و کذلک الکالم فـی  . م ذکر و انثی یاخذون کذلککما انّ الولد الحقیقی لو کان فیه. االنثی

  .اوالد البنت
ان ال یغفل هنا اعتبار اجتماع الذکر و االنثی فی ولد الصلب، اذا کـان اوالد   :و ینبغی

یعنی کما ان االبن الحقیقـی  . االوالد من االبن المنفرد او البنت المنفردة، فریضۀ و تقدیریۀً
یقیۀ، لکان نصیبه ضعف االنثی، و کذلک البنـت الحقیقیـۀ   لو فرض انضمامه الی البنت الحق

بنتها المجامعۀ بالفعل  افکذ. نضمامها الی االبن الحقیقی، لکان نصیبها نصف الذکرلو فرض ا
  .نصیبها نصف الذکر ،لالبن

حیث قال  الشرائع، فهذه المنزلۀ، و االجماع المنقول عن المقداد و ظاهر و کیف کان

                                                   
 .اوالد الصلب: اي 1
 .و االنثی: ۀالنسخ یف و 2
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شهرة العظیمۀ، کافیۀ فـی اثبـات المطلـب،    لو ا. 1»اوالد االناث متروكانّ القول بتسویۀ «
  . سیما بمالحظۀ اجماعهم علی التفاوت فی اوالد االبن

فهو مع ما فیه . فهو تقربهم باالنثی کالکاللۀ لالم، و االخوال :و اما دلیل القول االخر
مـع انّهـم   . التفـاوت من منع العموم، معارض بحکمهم باقتسام اوالد االخت لـالب، علـی   

حیـث  و ال یخفی انّ هذا الدلیل لیس فی القوة ب. ینتسبون الی المیت باالم اي اخت المیت
انّ دلیلهم علی التفـاوت فـی اوالد االبـن لـیس      ایضاً ذلک و یظهر من. تقاوم عموم االیۀ

و . عموم االیۀ، و االّ کان ینبغی لهم عدم الفرق لعموم االیۀ و عدم مقاومۀ هـذا الـدلیل لـه   
  .هذا ایضا مؤید لما ذکرنا من منع عموم االیۀ و صحۀ االستدالل به فی المقام الثانی

النسبۀ الی حصصهم فـی کـل   االوالد متساویۀ فی المیراث ب ]:فی الحبوة[الرابعۀ 
بـل قـد   . االّ انّ اصحابنا اجمعوا علی اختصاص بعضه بالولد الـذکر االکبـر  . ماترك المیت

و المشهور انّها ثیابـه و خاتمـه و   . بالحبوةو یسمونه . یدعی کونه من ضروریات المذهب
  : و الکالم هنا فی مقامات. سیفه و مصحفه

؟ و انّها هل یثبت مجانـاً او  -وب او االستحباب؟فی ان ثبوتها علی وجه الوج االول؛
خالفـاً البـن   . و االشهر انّه علی سـبیل الوجـوب مجانـاً    ؟-یقوم علیه من باب المیراث؟

. و االول اظهـر . الجنید و السید، حیث یظهر منهما القول باحتسابها علیه بالقیمۀ اسـتحباباً 
بن ادریس االجماع مـن علمائنـا و مـن    و ادعی علیه ا. لنا؛ االجماع المنقول، و االخبار

رضی (یج السید المرتضیخرو قال انّ احتسابها علیه بالقیمۀ، من ت. خصوص علماء عصره
  ).اهللا عنه

بعد ما جعلها من منفردات االمامیـۀ، ذکـر انّ    االنتصارو هو کما ذکره فان السید فی 

                                                   
 . ط دار التفسیر 19ص  4الشرایع، ج  1
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حوا بانّ ذلـک  یصرّ هم الواردة فی ذلک و لمباراالصحاب اجمعوا علی ذلک من جهۀ اخ
فاذا کان مستندهم فی اجماعهم تلک االخبار فالبـد ان نحملهـا   . سبیل القیمۀ] غیر[علی 

و ذلـک لـئالّ یلـزم منـه     . علی االعطاء علی سبیل القیمۀ، و ان لم یصرح احد منهم بذلک
  .الخروج مجاناً عن ظواهر الکتاب الدالّۀ علی عموم المیراث لکل الورثۀ

اذ بعد اذعانه ان فتوي االصحاب و اجماعهم انّما هـو مـن جهـۀ    . فیه و انت خبیر بما
تلک االخبار مع عدم تصریح احد منهم بکونها علی سبیل القیمۀ، فمقتضی ذلک انّ العمل 

و ال ریب . فیکون تلک االخبار مقطوعاً بها بمنزلۀ الخبر المتواتر. بتلک االخبار، اجماعی
. و ال یلتفـت الـی االحتمـال البعیـد    . علی ظاهره متعـین انّ الخبر المتواتر حجۀ و العمل 

و هو کمـا  . فحملها علی ارادة االستحقاق علی سبیل القیمۀ، فی معنی ترك تلک االخبار
  .تري

و لو فرض انّ اجماعهم لیس من جهۀ تلک االخبار ایضا، فال ریب انّ فتـاویهم التـی   
بعـدم تصـریح احـدهم    ) ره(حهسیما مع تصـری . حصل من جملتها العلم باالجماع، مطلقۀ

فظاهر ذلک االجماع الناشئ من الفتاوي انّه لـیس مـن بـاب التقـویم، بـل هـو       . بالتقویم
االخبار فالریب انّ ظاهر تلک االخبار هو استحقاق الولد لذلک ] ال حظنا[و اذا . 1مجانی
اذ قولهم علـیهم  . 3و لو کان المراد منها التقویم، لزم تاخیر البیان عن وقت الحاجۀ. 2مجاناً

                                                   
بـل  . فال مکان للتمسک باالجمـاع . انّ هذاالجماع معلوم مدرکه و مستمسکه) ره(مراد السید: لقائل اَن یقول 1
 .و النري فی االخبار انّه مجانی. االخبار التی هی مستنده الی نرجع

 .نمنع هذا االستطهار: یقول القائل 2
هذا االستدالل یصح اذا کان المقام خالیاً من حالۀ السابقۀ المبینۀ بالبیان، و الحال انّ هنا عمومات الکتـاب و   3

 .التقویم، ال غیرو القدر المتیقن من اخبار الحبوة هو االستحباب و . االخبار
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درع و الخـاتم و المصـحف    «السالم  و » اذا مات الرجل و ترك بنین فلالکبر السـیف و اـل
و اَما علی القـول  . اما علی کون اللّام للتملیک فظاهر. 1نحوه، ظاهر فی االستحقاق مجاناً

نفک عن اذ الثالثۀ ال ی. باالشتراك بینه و بین االستحقاق و االختصاص، فیتّم الکالم ایضاً
  .2و ظاهر االختصاص عدم ثبوت حق للغیر فیه بوجه من الوجوه. االختصاص

، بل التملیک، بـل  3یفید االستحقاق» له عندي درهم«مع انّهم حکموا بانّ قول القائل 
عمومات االرث ایضاً من هـذا القبیـل؛   ] انّ[مع . 4ذلک علی الشهید الثانی ادعی االجماع

ثَیین  یوصیکُم اللَّه فی«مثل    .و امثاله 5»أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْ
ما ] انّ[بل الظاهر . فقول السید مما لم یدلّ علیه دلیل؛ من اجماع و ال کتاب و ال سنّۀ

فانّه سلّم جواز تخصیص الکتاب بمثل تلک . ادعاه من االجماع، هو االجماع علی خالفه
و مع ذلک فـال مجـال الخـراج الخـاص عـن مقتضـی       . االخبار، علی ما هو الزم کالمه

النّ ظـاهر  . 6فان کان وجهه عدم المخالفۀ للکتاب، ففی ذلـک ایضـاً مخالفـۀ لـه    . ظاهره

                                                   
هذا االستظهار اَبعد واعجب، النّ موارد الحبوة و مصادیقه فی االخبار لیست علی عدد معین و یختلف عددها  1

  .و هذا ادلّ دلیل علی انه لیس هناك استحقاق وجوبی. کثرة و قلۀ
  قسیمان؟ فما المراد من جعل التملیک و االختصاص! فحینئذ ما الفرق بین االختصاص و التملیک؟ 2
و ما نحن فیه مقام التاسیس و التشریع، و االصـل  . و ما قال به احد فی غیر مقام االقرار. هذا فی مقام االقرار 3

 .عدم تکلیف الورثه وجوباً
 .نعم، فی مقام االقرار 4
 . خبار الحبوة کذلکال یدلّ علی کونها فی ا. لکن کون اللّام فی االیۀ للتملیک. »للذَّکَر«فی » لـ«حرف ) ره(مراده 5
هذا الظهـور و   انّ و اما اخراج الخاص عن مقتضی ظاهره، فعرفت. »معلوم المدرك«اما االجماع، فعرفت انّه  6

النه ما کان دخول حتی یصدق االخراج و کالم المصنف قدس سـره،  » اخراج«مع انه لیس هنا . االستضهار، ممنوع
و . یص بالنسبۀ الی االستحباب و الوجوب، حتی یتحقق مخالفۀ الکتابو ال یقول السید بالتخص. مصادرة بالمطلوب

 .)ره(مصادرة من المصنف هذا الفرض ایضاً
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قـدر  الکتاب لزوم اعطاء المیراث بعینه لکل الورثۀ و منهم المحبو، فلـزوم تبـدیل مـاهو ب   
ن جمیع ذلـک انّـه علـی    فظهر م. مع انّ االصل عدمه. 1لکتابلمخالفۀ  الحبوة من حصته

  .الوجوب
و ابـی الصـالح، و تـبعهم     کما نقل عن ابن الجنیـد و السـید  ( و اما القول باالستحباب

، فال وجـه لـه االّ القـدح فـی     )العالّمۀ فی المختلف، و مال الیه بعض متاخري المتاخرین
بـه و   3]یحبی[داللۀ االخبار و اختالفها فی بیان ما  فی و. 2جواز تخصیص الکتاب بمثلها

و اشتمال بعضها علی ما لم یقل به . عدم اشتمال احد منها علی تمام االربعۀ المجمع علیها
إِذَا «: )ع(فمنها صحیحۀ ربعی بن عبد اهللا، عـن الصـادق  : فلنقدم ذکر االخبار. 4االصحاب

 فُهحصم و فُهی لُ فَسالرَّج اتفَإِنْ م هلْدرِ وب تُبه و رحلُه و راحلَتُه و کسوتُه لأَکَ و خَاتَمه و کُ
برُ ابنَۀً فَللْأَکْبرِ منَ الذُّکُور لُ    :قَالَ«: )ع(عنه: و حسنته االخري. 5»کَانَ الْأَکْ الرَّجـ ات إِذَا مـ
فُهحصم و فُهیس هلْدنْ ورِ ملْأَکْبفَل هعرد و هخَاتَم قوفی عن ابی شعیب العقرو صحیحۀ . »و

اب       :قَالَ«: )ع(بصیر عنه یـث اب الثِّیـ لَ و الرَّحـ و فی رِ السـالْـأَکْب هنابفَإِنَّ ل اتإِذَا م تیالْم
ینَ  :قَالَ«: )ع(و حسنۀ حریز عنه. »جِلْده نـب تَرَك لُ والرَّج لَکإِذَا ه    و فی رِ السـلْـأَکْبفَل

و حسنۀ عمر ابـن اذینـۀ   . »الدرع و الْخَاتَم و الْمصحف فَإِنْ حدثَ بِه حدثٌ فَللْأَکْبرِ منْهم

                                                   
لکن عرفـت انّ للمخالفـۀ    -.ان المخالفۀ موجود علی کل حال سواء کانت الحبوة مستحباً او واجباً) ره(مراده 1

 .و ال دلیل علی المخالفۀ بکون الحبوة استحقاقاً واجباً. استحباباً، ادلّۀ
قد عرفت انّهم یخصصون الکتـاب باخبـار الحبـوة، لکـن یقتصـرون بالقـدر المتـیقن و هـو          -.اي باالخبار 2

 .االستحباب فقط
  .سیجیئ: ۀالنسخ یف و 3
عدم اشتمال حتی روایۀ واحـدة   -3. اختالف بیانها -2. کیفیۀ داللۀ االخبار -1: اي(نعم هذه االدلۀ االربعۀ  4

 .من ادلۀ السید و ناصریه ،)بعضها علی ما لم یقل به احدو اشتمال  -4. منها علی االشیاء االربعۀ
 .3الد، ب الحدیث و ما یأتی بعده کلها، الوسائل، ابواب میراث االبوین و االو 5



  جامع الشتات جلد هفتم  308
  

ه فَـإِنْ    «: )ع(عن بعض اصحابه، عن احدهما نـابل و لَاحاً فَهـس فاً أَوی س لَ إِذَا تَرَكأَنَّ الرَّج
انٍ لَـه    :قَالَ«: )ع(و موثقۀ ابی بصیر عن ابی جعفر. »نَینِ فَهو لأَکْبرِهماکَانُوا اثْ نْ إِنْسـم کَم

تَها کَنْزٌ تَحمارِ کَانَ لَهیِ الْجِدباحقَالَ إِنَّ ص اللَّه کلَحأَص ا ذَاكم و قُلْت بِه لَمعقٌّ لَا یلَـا   ح
قُّ  یعلَمانِ بِه أَما إِنَّ ا أَحـمهفَأَی لْماً قُلْتا کَانَ قَالَ کَانَ عم و ضَّۀٍ قُلْتلَا ف بٍ وکُنْ بِذَهی لَم ه

بِیرُ کَذَلک نَقُولُ نَحن : )ع(و موثقۀ علی بن اسـباط عـن ابـی الحسـن الرضـا     . »بِه قَالَ الْکَ
یتیمینِ فَقَالَ :قَالَ« کَانَ لَوحاً منْ ذَهبٍ فیه بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ لَا  سمعنَاه و ذَکَرَ کَنْزَ الْ

بِالْقَدرِ إِلَه إِلَّا اللَّه محمد رسولُ اللَّه عجب لمنْ أَیقَنَ بِالْموت کَیف یفْرَح و عجب لمنْ أَیقَنَ 
أَى الدنْ رمل بجع زَنُ وحی فنِ کَیقَلَ عنْ عمی لغنْبی ا وهرْکَنُ إِلَیی فا کَیهلا بِأَههتَقَلُّب ا ونْی

نْ  اللَّه أَنْ لَا یستَبطئَ اللَّه فی رِزقه و لَا یتَّهِمه فی قَضَائه فَقَالَ لَه حسینُ بنُ أَسباط فَإِ لَى مـ
  .الی غیر ذلک من االخبار. 1»لَ نَعمصار إِلَى أَکْبرِهما قَا

ان المحقّق فی االصول، جوازه : ففیه :اما القدح فی جواز تخصیص الکتاب بمثلها
سیما مع االستفاضه، و اعتبار السند، و اعتضاده بعمل جمهور االصـحاب، و االجماعـات   

  .المنقولۀ
هـا الثبـوت قهـراً، و    فـانّ الظـاهر من  . فقد عرفت فسـاده : و اما القدح من جهۀ الداللۀ

فی موثقـۀ  » االحق«و » الحق«و یدلّ علیه لفظ . کایات اصل االرث. االختصاص مطلقا
  . 2ابی بصیر المتقدمۀ

                                                   
 .3االحادیث کلها، الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  1
ربعۀ المذکورة قرینۀ علی انّه استعمل الو االدلۀ ا. لکن استعماله اعم منه. حقیقۀ فی اللّازم الواجب» الحق«نعم  2

  .زم الواجبال لالّ. فی المستحب المحبوب للشارع
و هـذا هـو   . نّه یدلّ علی انّ للورتۀ کلهم حق فیها و لکنّ الولد االکبر احق بهـا دلیل لقول السید، فا» االحقّ«و 

 .معنی االستحباب
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مع انّ االستحباب معناه انّ سایر الورثۀ مخاطبون علی سـبیل النـدب باعطـاء تلـک     
االلغـاز و   و الریب انّ استفادة ذلک من تلـک االخبـار مـن بـاب    . للولد االکبر 1االشیاء
، 4و عدم خبر یشعر باالسـتحباب المـذکورة  . 3فی وجه التأدیۀ] اتفاقها[سیما مع . 2التعمیۀ

. وجد فیهم صغیر او مجنون، او کان کلّهم صغار، او مجـانین  اذا و سیما. کیف بالظهور فیه
اشـد  نفسهم فی المکلفـین اکثـر بعـداً و    لالولیاء فی المولّی علیهم و ال وارادة االستحباب

  .5نعسفاً
. 6فلیس بنفسه موجباً للداللۀ علی االسـتحباب  :النقصان الزیادة و فی اختالفها اما و

و ما ذکره الفقهاء فی الموارد؛ فاما من باب التأیید و القرینۀ اذا وجد للمطلوب دلیـل،  
 فانّ االخبار المعتبرة الدالّۀ علی عـدم تنجسـها و عـدم وجـوب    . کما فی مسئلۀ البئر

 ماد علـی ـارجۀ، او لالعتـادات الخـباالعتض 7عارضاتهاـحۀ علی مـراج زّح، کثیرةـالن

                                                   
 !طاب الوجوبی؟خفکیف ال. و لما یعلم ما هو االشیاء عدداً و کثرة و قلتاً 1
البصر عن القول به یحتاج الی غض و . بل التعمیۀ فی القول بوجوب المجهول، و عدد مصادیق الحبوة مجهول 2

 .و ان وجه باي توجیه. و هو التعمیۀ الجهالۀ
 .انّما الکالم فی الوجوب و االستحباب. ال خالف فی وجه التادیۀ 3
 .و لیس خبر یشعر او یدلّ بوجوبه. شعار و دلیلالوجوب یحتاج با 4
 .عد وال تعسففال ب. کم من احکام مستحبۀ فی االسالم فما تکلیف الولی فیها، فهو تکلیفه هنا ایضاً 5
ثـم یعلـم انّ   . »الموضوع«بل هما یعینان ماهیۀ . وجود الزیادة و النقصان ال یدلّ علی حکم االستحباب: نعم 6

تاخیر البیـان عـن وقـت    « ةیتمسک بقاعد) ره(و لیت شعري انّ المصنف. هذه الماهیۀ، ال یمکن کون حکمه واجباً
 .و هذا یضاد الوجوب. االخبار نفسها فی جهۀ تشدید عدم البیان: اي. مر بالعکس، کیف ینسی القاعدة هنا؟ مع انّ اال»الحاجۀ
و االّ، اقوي دلیل . »تنجس البئر«نسی جریان البحث التاریخیۀ الفقهیۀ بین الفقهاء فی مسئلۀ ) ره(لعلّ المصنف 7

ک باخبار النزح و اقوال الفقهـا  فالتمس. القائلین بعدم وجوب النزهات، هو اختالف االخبار فی زیادة النزح و نقصانه
  .بل ینفع السید و ناصریه) ره(فیه، ال ینفع له

 .بالفارسیۀ» در احکام ماء البئر و دفاع از فتواي متقدمین«و حققت مسئله تنجس البئر فی رسالۀ 
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  .2حیث لم یقم الدلیل علی خالفه 1االصل
المسـتدل علیهـا    3اما القدح من جهۀ عدم اشتمال واحد عنها علـی تمـام االبعـۀ   

ذلـک   نمنـع : اوالً: ففیـه ): ف و الثیـاب یاعنی المصحف و الخـاتم و السـ  (بتلک االخبار 
و الظاهر انّ المراد بالـدرع، هـو   . 4الشتمال الروایۀ االولی، و الثانیۀ، و الرابعۀ، علی الجمیع

یراً فی االخبار، و فهمه منه العلماء کثالقمیص، کما هو احد معنییه فی اللغۀ و استعمل فیه 
یـتم اذا   و االشکال فیهـا انّمـا  . 5االخیار، حیث استدلّوا بها علی تمام المطلب فی کلماتهم

علی احد معنی المشترك،  6و اذا قام القرنیۀ. حمل علی الدرع المعمول من الحدید للحرب
م الداللۀ فی القمیص فیتّم فی سـایر الثیـاب بضـمیمۀ    تو اذا . المشترك، تعین الحمل علیه

  .7عدم القول بالفصل
اذ . ضـر انّ عدم اشتمال کل واحد من االدلّۀ الفقهیۀ علی تمام المطلب، غیـر م : و ثایناً

                                                   
 .فراجع الرسالۀ. فی مسئلۀ البئر» اصل منقطع«هذا  1
 .المتواترات، دلیل علی خالفه کل ما ورد بتنجس مالقی النجاسۀ، من االخبار 2
و السـید و  . ان القائلین بعدم وجوب النزح فی مسئلۀ البئر یستدلون بزیادة النزهات و نقصانها فی االخبـار : اعلم 3

مع ان فی اخبار النزح یوجد فی غیر واحد من موارد النزح ال زیادة فیها و . ناصروه یستدلون بالدلیل نفسه فی ما نحن فیه
فیجـب علـی   . حتی ال یوجد حدیث واحد یشمل االربعۀ) اي الحبوه(و فی مسئلتنا هذه . بل یشمل بعدد معین ال نقصان،

 .و مع االسف یقولون بالعکس. القائلین بوجوب الحبوة ان یقولوا بوجوب النزهات بطریق اوجب و اولی
 .الرابعۀ و کذا. »ثیابه«بدل » درعه«لکن مع الزیادة فی االولی، و فی الثانیۀ : نعم 4
فـاذن  . ولو سلّم انّ المراد من الدرع الثیاب، لکنّه فی اللغۀ لیس بمعنی مطلق الشیاب، بل الشیاب الملتصق بالجلد 5

کما انّ فتاویهم کون . المطلق العام، فی سایر االخبار» الثیاب«یشکل الجمع بین هذه الثیاب الخاص و المقید بالملتصق، مع 
  .و هذا موید آخر للقول باالستحباب. تصق بالجلد فقطمطلق الثیاب حبوة ال المل

 .و یطلق علی ثوب المرئۀ، و البحث فی ثوب الرجل. بکسر الدال، ال بفتحها» الدرع«مع انّ الدرع بمعنی القمیص هو 
ـ  ) ره(ما مراده 6 و من القرینۀ؟ بل القرینۀ بالعکس؛ الن السیف و السالح قرینتان ینادیان ان المراد من الـدرع ه

 .الحربی
 .حتی یتمسک بعدم القول بالفصل» قولی«البحث مبنائی، ال  7
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قلّ ما یوجد دلیل منطبق علی تمام المطلب بل یحتاج الی ضم دلیل آخـر مـن روایـۀ او    
و ال ریب فی وجود الروایات المشتملۀ علی ذکـر الثیـاب، فیثبـت    . 1اجماع او غیر ذلک

  .المطلوب من مجموع الروایات
انّـه   :ففیـه : من جهۀ اشتمال بعضها علی ما لم یقل به احد من االصحاب و اما القدح

فانّ فساد بعض اجزاء الروایۀ ال یضـرّ فـی حجیـۀ بـاقی     . کما حقق فی محله. غیر مضر
و خروج ما دلّ الدلیل علی بطالنه بالدلیل . فانّ مادلّ علی حجیۀ الخبر، یشملها. 2اجزائها

  . ال یمنع عن حجیۀ الباقی، کالعام المخصص
، و الفقیـه ه، رواه الصـدوق فـی   مع انّ الروایۀ المشتملۀ علی الکتب و الرحل و الراحل

و کذا . 3فال یکون مما ال یعمل به احد من االصحاب. الفقیهلعلّه عمل بها کما هودأبه فی 
و . الکالم فی السالح المذکور فی مثل حسنۀ ابن اذینۀ، النّه نقل عن ابن الجنید العمل بـه 

مؤذنـاً بـدعوي   اعراض االصـحاب عـن المـذکورات    ) ره(ان کان یظهر من الشهید الثانی
  .نّایو کیف کان فال یضرّ ذلک باالستدالل کما ب. 4االجماع

. فی ذکر ما یحبی به الولد االکبر؛ فالمشهور انّه هو االربعۀ المـذکورة  :المقام الثانی
 اقتصر علـی مـا   االنتصارو السید المرتضی فی . و علی طبقها ادعی ابن ادریس االجماع

                                                   
و للورثۀ . ل بعض االخبار بعضهاالنّ هذا یتم اذا قلنا باالستحباب فیتمم ویکم. مرحباً لناصرنا: )ره(یقول السید 1

و اما اذا قلنـا  . الی اي عالج ۀفاذن کل من االخبار بمکانه و محله، و ال حاج. ان یحبوا اربعۀ او سبعۀ او اقل او اکثر
وٍ ال نحـ بل یکون بینها التنافی الشدید؛ هذا ینفی ذلک و ذلک ینفی ذاك، ب. بالوجوب؛ فاالخبار معارض بعضه بعضاً

 .یمکن العالج بینها
  .و لکن ال دلیل علی الفساد، و االصل الصحۀ. اذا ثبت فساد ذلک البعض: نعم 2
 !االربعۀ المجمع علیها؟و این ! فاین االجماع؟ 3
 .)ره(و یمنعه المتاخرون الذاهبون مذهب السید. هذا االدعاع و االئذان، استظهار 4
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و کذا نقله الشهید الثـانی فـی رسـالته المکتوبـۀ فـی      . باقیۀاب البدن من الثالثۀ الیسوي ث
انّه لم یذکر ثیاب البدن بـل اقتصـر علـی الثالثـۀ     ) ره(للمفید االعالمالمسئلۀ، عن کتاب 

 بثیـاب  و عن ابی الصـالح تقییـد الثیـاب   . و عن ابن الجنید انّه زاد مطلق السالح. الباقیۀ
مـن  الرّحل و الراحلۀ، النه ذکر فـی کتـاب   و عن ظاهر الصدوق اضافۀ الکتب و . الصلوة

بان ال یذکر فی  1]اعتهاده[روایۀ ربعی بن عبداهللا المشتملۀ علی ذلک، مع  الیحضر الفقیه
  .الکتاب االّ ما یعمل به ویدین اهللا تعالی بصحته

ۀ مخصوص االجماع الذي ادعاه ابن ادریـس، بضـمی  ل. و االقوي قول المشهور :اقول
النّ مادلّ من . و یظهر ضعف سایر االقوال، مما مرّ سابقاً. حیحتهبل ص حسنۀ ربعی الثانیۀ

و مـا  . الروایات علی تخصیص الحبوة بالسیف، یخصص ما ورد من عمـوم السـالح فیهـا   
مع ان قـول ابـن الجنیـد    . لسیفعطف فیه السالح بالسیف، فهو ایضاً ال یقاوم ما خصه با

و المامور به فی مقبولۀ عمر بن حنظلۀ االخذ بما اشتهر بین االصحاب و ترك الشاذ  شاذّ،
و کذلک زیادة الکتب و الرحل و الراحلۀ المذکورة فـی صـحیحۀ ربعـی، مـع ان     . 2النادر

و هذا . »انّ االصحاب اعرضوا عن اثبات جملۀ ما فیه«قال فی الرسالۀ ) ره(الشهید الثانی
  .من عمل الصدوق علیهاینافی ما ذکره سابقاً 

و الکسوة و ثیاب الجلـد المـذکورتین   . و اما التخصیص بثیاب الصلوة؛ فال دلیل علیه
  .فی االخبار عام

میص، او قثم انّ الظاهر انّ المراد بثیاب الجلد، هو ثیاب البدن سواء الصق بالجلد کـال 
یص فـی االخبـار،   ظـاهر انّ التخصـ  و ال. ال کالقباء و ما یلبس تحته من المحشو و غیره

                                                   
 .اعتماده: ۀالنسخ یف و -تعهد:اي 1
 .شهرة القولی و الفتوائیلشهرة فی المقبولۀ، هی الشهرة الروائی، ال الو ال یخفی انّ ا 2
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و . و اوالده و رقیقه و نحـو ذلـک   اید و نحوهما، و کذا ثیاب اهلهسالخراج الفرش و الو
و انّ مراد مثل ابن ادریـس  . الظاهر انّه ال قائل بالفرق بین الثیاب الالصقۀ للجلد و غیرها

  .من قیدها بثیاب الجلد ایضاً، متابعۀ الحدیث
، و لفـظ  »تهکسـو «ا یناسـب الثیـاب، هـو لفـظ     بار ممالمذکورة فی االخ :و بالجملۀ

اما لفظ الثـوب؛ فـال   : »ثباب جلده«فلنقدم بیان معنی . »دهثیاب جل«] و لفظ[، »الثیاب«
الحریر، و الکتان و غیر ذلک قبل ان ] و[ریب فی استعماله فی مثل الکرباس، و االقمشۀ، 

کما . الظاهر کونه حقیقۀ فیهو لیس منحصراً فی المخیط المهیاء للّبس، بل . یفصل و یخاط
مجمـع  و قال فـی  . بل و یمکن ذلک عرفاً: فی الرسالۀ و قال) ره(صرّح به الشهید الثانی

الثیاب جمع ثوب، و هو ما یلبسه الناس، عن القطن و الکتان و الصوف و الخـزّ  : البحرین
و لعـلّ  : اقـول  .کذا نقالً عن بعض اهـل اللّغـۀ  . و اما السیور، فلیس من الثیاب. 1]و[و الفر

  .من الجلود و هو ما یقد» سیر«جمع  -ن تحتبالسین المهملۀ و الیاء المثنّاة م -السیور
فـی المعـد لللـبس، کـالقمیص و القبـاء و      » ۀحقیقۀ عرفی«وال یبعد القول بصیرورته 

ت قد یتفاوت وضع المفردات مع المرکبا: فانّا نقول. سیما اذا اضیف الی االنسان. السراویل
علی . حقیقۀ بنفسه فی مابین طلوع الفجر الی الغروب» الیوم«کما نشاهد فی انّ . االضافیۀ

، »هللا ان اعمل فی الطین للمسجد یوما«او » آجرتک یوماً«و لکن اذا قلنا . االشهر االظهر
و «، »اقامۀ العشرة«و یتفرّع علی ذلک . تمثیل عرفاً بالعمل مابین طلوع الشمس و غروبها

  .و هکذا» ح یوماً فی نزح البئرالتراو
و خصوصاً اذا . هو ما یلبسه او المعد للبسه» ثوب زید«فعلی هذا القول، المتبادر من 

فیجیـئ  . ، فانّ فیه اضافتان؛ احدیهما الی الجلد، و االُخري الـی نفسـه  »ثیاب جلده«قیل 

                                                   
 .رانب و السمورجلود الحیوانات کاال ۀ یبطّن منشیئ کالجب: ج فراء: الفَرو 1
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مفرداً یمکن ان  فالثیاب. فنقول للثیاب معنی و لثیاب الجلد معنی آخر. هناك ترکیب آخر
و اذا . یراد منه مثل ما فی دکان البزاز غیر مفصول و ال مخیط، و یمکن ان یراد المخـیط 

فیفهم منه ما هو مخیط لقالب البدن او ما یقـرب منـه، مـع    ) اعنی البدن(اضیف الی الجلد 
فیشمل کل قمیص و قبـاء فـی دکـان بـایع القمـیص و      . قطع النظر عن کونه لبدن خاص

  .االقبیۀ
فـیفهم  » ثیاب جلد فالن، او بدن فالن«و اذا اضیف هذا المجموع الی الشخص و قیل 

و اضافته لیس من حیث انّه ملکه فقط لیشمل القمیص و . شخصلمنه االختصاص بذلک ا
. و عبـده و اطفالـه   ص الالبسی، احترازاً عن ثیاب زوجتـه بل االختصا. االقبیۀ التی ملکه

  . فانّها وان کانت ثیابه بمعنی کونه مالکها، لکن لیست بثیابه من اختصاص المالبسۀ
، هو االختصاص اللبسـی  »ثیاب بدنه«و » ثیاب جلده«و » ثیابه«و المتبادر من لفظ 

و اذا اعتبرت االختصاص اللّبسی فی االضافۀ الی الشخص، فیصح ان یجعـل  . 1]الملکی[
و یمکن ان ال یجعل، و . 2]بحسب ذلک[ب الی الجلد و البدن من باب االضافۀ اضافۀ الثو

یعتبر االضافۀ الی بدن الشخص، بان یکون بدنـه معتبـراً فـی االضـافۀ و المضـاف الیـه،       
و علی اي تقدیر؛ فالتخصیص بمالبسۀ الشخص، انّما یحصل . مقصوداً بالذات فی االضافۀ

  .باضافۀ المجموع الیه
ظهر انّه یمکن االکتفاء بثیابه فی افادة التخصیص و اسقاط الجلـد و البـدن   و من هذا ی

، بیانـاً و توضـیحاً لـه،    »ثبابـه «بعد ذکـر  » ثیاب جلده«ایضاً، و یکون قوله علیه السالم 
  .احترازاً و تقییداً

                                                   
 .للملکی: ۀالنسخ یف و 1
 .و حسب زمانک: ۀالنسخ یف و 2
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فان الظـاهر  . ثیاب الجلد بما یباشره، کالقمیص و السراویل 1]یختص[ثم ال ینبغی اَن 
و . سـواء باشـر الجلـد ام ال   ) کما فهمـه اکثـر الفقهـاء   (راد بالجلد هو البدن و الجثۀ انّ الم

المتبادر من ثیاب البدن، هو ما یخاط علی قالب البدن و یجعل لـه اکمـام غالبـاً فـی مـا      
خذ علی مقدار ما یستره فی غیر ما یخاط بل یلف علی البدن، کما اذا اعتید ؤاو ی. یخاط

  .ذلک فی صقع
ل فیه مثل ما یحتاج الیه فی دفع المطر، کـالثوب مـن اللّبـد المتعـارف فـی      فال یدخ

. 4و امثالهما. 3»کَپنَک«و لبعض آخر . 2»پانچیبیا«یقال لبعض افراده بالفارسیۀ بالدالعجم 
و » الفـرو «و الظاهر انّ . »باشلق«و کذا ما یجعل علی الرأس لدفع المطر و یقال بالترکیۀ 

ذین ینحصـر لباسـهم     (ایضاً من هذا القبیل  العباء فی بالد العجم بخالف اعراب البادیـۀ اـل
بل انّهمـا  . من ثیاب الجلد و البدن] هما[، و ال یتبادر انّ )فع البرد و الحرّدالنّهما ل] فیهما[

و » الکسـوة «و یمکن ادخال المذکورات فـی  . من قبیل الدرع الذي هو من ثیاب الحرب
  .فالبد من تخصیصها بالثیاب. منهالکن الظاهر ان الثیاب اخص 

و لـو سـلّم اطـالق     .م و الخـاص لعدم المنافات بین العاو یمکن منع لزوم التخصیص 
بـل یجـري   . لها فی ثیاب بدنه، مستنداً بما ذکرنا من معنـاه ، فیدفعه منع دخوالثیاب علیها

ن یتبع حینـاً  بل وال الکسوة و ان کا. ذلک فی الکسوة ایضاً و ال ینصرف ثیاب البدن الیه
فان المنصرف مـن ثیـاب   . و عدم انصرافها الی مثل البیضۀ و سایر آالت الحرب، اولی. ما

                                                   
 .شخص: ۀالنسخ یف و 1
 .من هذا المجلد 23راجع تعلیقاتنا ذیل مسئلۀ  2
 .همان 3
 .همان 4
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یتمیز به االنسان لتستّر . البدن و کسوة االنسان هو ما هو موضوع للبدن من حیث هو بدن
  .البدن من سایر الحیوانات مع قطع النظر عن دفع الحرّ و البرد و نحوهما

و کـذا  . ظاهر انّ القطیفۀ المعدة لتجفیف البدن عن الرطوبۀ، غیر داخـل و علی هذا؛ فال
غیر داخل، النّ وضعه غالبا  و یمکن ان یقال الرداء ایضاً. الفوطۀ المعدة الجل ستر العورة

و اما العمامۀ و الثوب الذي یشد به الوسط، ففیهما و جهـان؛ و جعـل   . ات الصلوةلمستحب
لدخولهما فی الکسوة . اقوي بال دخل المتعدد فیها ایضاً 1]فیها[ا مدخوله) ره(الشهید الثانی

  .و لیس ببعید. و ان لم یتبادرا من ثیاب الجلد
و اما الخف و الحذاء و ما فی معناهما و ما یسوي الید نظیر الجوراب للرِجـل، و کـذا   

ـ      ی عـدم  ما یشد فی الوسط من غیر الثوب کالجلدة، فالظـاهر انّـه ال ینبغـی االشـکال ف
کمـا هـو المشـهور و    (و ربما یظهر من نزع الفرو و الخف عن الشهید عند دفنـه  . دخولها

و لکـن  . انّ الجلود لیسـت مـن الثیـاب   ) وردت به روایۀ، و علّلوه بعدم صدق الثوب علیه
اضافۀ الثوب و الکسوة «و االولی ما ذکرناه سابقاً من معنی . یشکل بدخولها تحت الکسوة

لبس الجلود کالجماعۀ الصلیبیۀ فی بالد الغرب لیس باالّ اَن یعتاد اهل صقع  .»الی االنسان
  .و ال ینبغی االشکال فی دخول السراویل. ثیابهم االّ ما یسوؤن من جلود الغزالن

و اما فـی  . بل یکفی جعله معداً للبسه. ال یشترط فی الثوب، لبسه هانّا قد اشرنا انّ :ثم
ثوب «و ال یقال » ثوب فصل له«ه؛ فاشکال، نظراً الی انّه یقال ما فصل و لم یکمل خیاطت

و اولـی  . و االظهـر عـدم الـدخول   . »کسوته«، وال »ثوبه«، بل وال »ثوب بدنه«و » جلده
و قـال الشـهید   . م یفصل بعـد لبعدم الدخول الکرباس الذي عینه الجل قمیصه او قبائه و 

و جعل ما فصل . »قه لغۀ و یمکن ذلک عرفاًاالقوي الدخول، لصد«فی الرسالۀ ) ره(الثانی

                                                   
 .فیهما: ۀالنسخ یف و 1
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ورق عند لو اما غیر الثیاب، فالبد من صدق اسمه؛ فلو کان قد وضع ا: اولی بالدخول قال
وان شـرع   ،بـو حملکـه الم یلم  ،الجلها عند الصائغ، و الحدید عند الحدادالکاتب، والفضّۀ 

  .)ره(و هو کما ذکره. فیها مالم یصدق علیه اسمها
ما ذکرنا فی الکرباس و نحوه، من عدم الدخول، انّما هـو اذا اراد جعلـه مثـل    انّ : ثم

و اما اذا اعتید فی بلد لبس امثاله بدون القطع و الخیاطۀ، فیکفی تعیینـه  . القمیص و القباء
  .کما اشرنا سابقاً. الجل لبسه فی الدخول

المن اما القلنسوة و ما فی معناها، و :فی الرسالۀ) ره(قال :ثم    ا یشـد طقۀ و نحوهـا ممـ
) و لو فـی بعـض االحیـان   (الوسط، و الخف و ما فی معناها مما یتخذ للرجلین و الیدین 

بـاب  «لالصل و خروجه عن الثیاب و الکسوة فی نص االصحاب فی . بانواعه، فال یدخل
  .علی عدم اجزائها کسوةً، حیث تجب الکسوة» الکفارة

النّ مرادهم فـی  . االصحاب 1]نص[ذکره اخیراً من  و ال بأس مما ذکره االّ بما :اقول
، ال یحصل بالمذکورات بل البد من ثوب ساتر او 2الکفارة انّ الکسوة المامور بها فی االیۀ

و ال ریب انّ القمـیص و  . ال انّ المذکورات ال یمکن ان تصیر جزء الکسوة الکاملۀ. ثوبین
ا کان للمیت قمـیص و قبـاء و سـراویل و    فاذ. السراویل مع القلنسوة، اکمل افراد الکسوة

فال وجه الخراج القلنسوة . الوارد فی اخبار الحبوة» کسوته«قلنسوة، یصیر مصداقاً للفظ 
بخالف آیـۀ الکفـارة فـانّ    . اذ هو داخل فی المجموع الذي هو اکمل افراد الکسوة. حینئذ
قق فیـه الطبیعـۀ، و هـو    متثال فیه باقلّ ما یتحاعطاء الکسوة للمساکین، یحصل االاالمر ب

                                                   
  .بعض: ۀالنسخ یف و 1
تُم الْأَیمـانَ فَکَفَّارتُـه     اللَّه بِاللَّغْوِ فیال یؤاخذُکُم « -السورة المائدة 89االیۀ  2 قَّد بِما ع کُم یمانکُم و لکنْ یؤاخذُ أَ

جِدی نْ لَمۀٍ فَمقَبریرُ رتَح أَو متُهوسک أَو لیکُمونَ أَهمما تُطْع طسنْ أَوساکینَ مشَرَةِ مع امٍإِطْعامی ذلـک    فَصیام ثَالثَۀِ أَ
فَظُوا أَیمانَکُم کَذلک یبینُ اللَّه لَکُم آیاته لَعلَّکُم تَشْکُ اح و لَفْتُم إِذا ح کُممانةُ أَیرُونکَفَّار« 



  جامع الشتات جلد هفتم  318
  

  . و ال یحصل بالقلنسوة فقط. تحصیل ثوب او ثوبین وازید، ال القلنسوة
و ال یمکن ان یقال فی اخبار الحبوة انّه یکتفی باقلّ ما یتحقق به الکسوة و ان اجتمع 

. النّه مفـرد مضـاف یفیـد العمـوم    . و ال وجه له ایضاً. و لم یقل به احد. فیه اکثر من ذلک
  . المر بایجاد الطبیعۀ، فانه یکتفی فیه باقلّ ما یتحقق فیه الطبیعۀبخالف ا
لوبقی للمیت قلنسوة فقط، فیمکن القدح فی دخوله فـی االخبـار و القـول بعـدم     : نعم

  .فال یبعد القول بالتفصیل، ان لم یکن خرقاً لالجماع، و هو غیر معلوم. کونها حبوة
الثیـاب بحیـث ال    1]بلیت[فان . اً علی حالهانّ الثوب یدخل فی الحبوة مادام باقی :ثم

جعله لباساً لالطفال بحیث ال یصلح الیـه،  بیقال فی العرف انّه ثوبه، او تغیرت بالتقطیع، او 
االّ ان یکون تغییرها الجل االصالح و مات قبله، فیشکل نظـراً الـی   . فیخرج عن الحبوة

و . حال السیف و الخاتم ایضاو یظهر منه . االستصحاب، و عدم صدق االسم حین الموت
کذلک الکالم فی هذه االشیاء اذا کانت غیر الئقـۀ بحالـه و اتخـذها لنفسـه، یرجـع فـی       

  .االنتساب الیه الی العرف
کالحریر المحض و الذهب و کذا الخاتم منـه،  (و فی الثوب الذي یحرم علیه استعماله 

ی الدخول و عصیانه فی استعماله و العموم یقتض. اشکال) اذا اتخذها لنفسه بل و استعملها
دها       . ال یخرجها عن انتسابها الیه عرفاً ی الصـالح حیـث قیـ نعم ال یدخل علـی قـول اـب

کجلـود مـا ال   (و اما ما کان مما ال یصلّی فیه و لم یکن لبسـه حرامـاً   . »ثیاب الصلوة«بـ
  .فال اشکال فی الدخول) یؤکل لحمه و اشعارها و او بارها

و اما اذا کان مـا  . ، ما یلبس ال ما یختم به، اذا لم یکن لبسهالخاتم ثم ان الظاهر من
النّ الظاهر . یختم به هو ما یمکن لبسه و لکن لیس من عادته لبسه، فاالظهر عدم الدخول

                                                   
 .بلت: ۀالنسخ یف و 1
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و اختار الشهید . من اختصاص الخاتم به من حیث انّه خاتم یلبس، ال اختصاصه بالختم به
  .و هو االصح. بن حمزة اشتراط اللبسالدخول و نقل عن ا) ره(الثانی

انّه ال یکفی فی المذکورات مجرد االختصاص الملکی، بـل البـد    ثم انک قد عرفت
و االختصـاص  . فاالختصاص فی الثوب هو کونه معداً للبسه بنفسه. من خصوصیۀ اخري

ه عنـد  و فی السیف بان یکون معداً الستعماله بنفسـ . فی الخاتم بان یلبسه او اعده لللبس
و االّ فقد یکون عنده مصـاحف   ،و فی المصحف بان یقرئه او اعده للقرائۀ بنفسه. الحاجۀ

  .و کذلک غیره. کثیرة الجل البیع
و یقع االشکال فی مثل من عمی بعد ما کان قارئاً، او اخذ قرآنا لنفسه یصحبه للحفظ 

ر مقعداً بعد ما کان یمکنه او استغنی بسبب حفظ القرآن عن التالوة، او صا ،یاًمو ان کان ا
و . استعمال السیف، او صار مقطوع الیدین بعد ما کان یمکنه اسـتعمال السـیف و الخـاتم   

. فه الی ما یـتمکن مـن غایتـه   ارصو هو مشکل، الن. اختار الشهید الثانی الدخول، للعموم
یۀ الـتعلّم،  فالحکم بدخول ما اتخذه االعمی لنفسه بعد العمی، و ما اتخذه االمی الذي فی ن

  .ستصحب الجل التعویذ کالذي یربطه علی العضد، فی غایۀ االشکالیو ما 
] ه[و ال یبعد ان یجعل التعویذ و الحفظ من غایات المصحف باالرث و غیـره و یتخـذ  

فیحصل بذلک نوع اختصاص مضـافاً الـی   . قنیۀً قاصداً الن یکبر ولده الصغیر و یقرء منه
ی دلیـل ظـاهر    و لما کان اال. مطلق الملک . صل عدم الحبوة، فیحتاج فی الخروج منـه اـل

  .فالبد من االحتیاط فی الجانبین مهما امکن
االشـیاء المـذکورة، فهـل     تعـدد فلـو  . الوحدة و التعـدد ] عن[مع قطع النظر  هذا کلّه؛

؟ و علی االول؛ فهل هو باختیار الـوارث؟ او یرجـع   -یختص بواحد او یثبت فی الجمیع؟
و لو  :قال فی الروضۀ؟ -فیه و االّ فاحد الطریقین عۀ؟ او یقدم ما یغلب استعمالهلقرالی ا

و ما کـان بلفـظ   . تعددت هذه االجناس، فما کان منها بلفظ الجمع کالثیاب، یدخل اجمع
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و ان . نسـبته الیـه  کالسیف و المصحف، یتناول واحداً و یخـتص مـا کـان یغلـب      الوحدة
  .مل القرعۀتحو ی. نها علی االقويارث واحداً متساوت یتخیر الو

و : قـال . و عللّ االولَ فی الرسالۀ بانّها وقعت فی النصوص جمعاً مضافا، فیفید العموم
و الثانی بانّ المفرد المحلّی ال یفید العموم، فیکتفی بـالمتیقن و هـو   . منها العمامۀ المتعددة

و الرابـع بصـدق االسـم    . بالتبـادر  )اعنی اختصاصه بما یغلب نسبته الیه(و الثالثَ . الواحد
علی ما یعینه الوارث عن المحبو، و اصالۀ عدم وجوب غیره مع کون الحکم علی خـالف  

و الخـامس بمنـع اختصـاص    . و انّ القرعۀ انما هو لتعیین ما یثبت فی نفس االمر. االصل
نحصر مالـه  القرعۀ بذلک بل قد یجري بالتعیین االبتدائی کما فی من اوصی بعتق عبده و ا

  . فیخرج الثلث بالقرعۀ] فیه[
و االّ لزم  ،جمع الجنس، ال االفراد» ثیابه«و یرد علی االول؛ انّ الجمع فی مثل  :اقول

فاما الجمع ناظر الی الغالـب مـن تعـدد ثیـاب     . ان یختص االخبار بحکم الثیاب المتعددة
. کالقمیص و القباء و السـراویل و غیرهـا  » جمع اال نواع«او المراد . المیت، فال حجۀ فیه

فهو ایضـا فـی معنـی    . یعنی الحبوة یتعلق بهذه االشیاء وان کان فرداً واحداً من نوع منها
  .علق الحکم بالجنست

الجـل انّ الحکـم   . المحلّی بالالم، بل المفرد المضاف، یفید العموم دو التحقیق ان المفر
او لئالّ یلزم االغراء بالجهل و خروج . متعلق بالطبیعۀ و هی موجودة فی ضمن کل االفراد

فیکتفی فیـه   ،]الخارج[نعم اذا ورد االمر بالطبیعۀ و ایجادها فی . کالم الحکیم عن اللغویۀ
و اذا بنینا علی العموم فی الکل، فال یهمنا التعرض لحکـم ارادة  . بفرد، لحصول االمتثال به

  .و ان کان االظهر فیه ما اختاره من تخییر الوارث. الواحد
. و کذلک بیت المصحف و حمایلـه . حمایله] و[و االظهر دخول غمد السیف و حلیته 
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  .1ه فی الوصیۀ]و[کما ذکر .لداللۀ العرف وان لم یشملها لغۀ
الولد الذکر ان لـم یکـن ذکـر    ] هـ[فی مستحق الحبوة، و قد عرفت انـّ :المقام الثالث

فال یستحق غیر الولد من الوارث، و ال االنثی منـه،  . غیره، و اکبر الذکور فی صورة التعدد
ئ من ذلـک  و ال خالف فی شی. و ال غیر االکبر من الذکور و ان کان هناك اناث اکبر منه

االّ انّهـم لـم   . اال ما یظهر من کالم ابن الجنید من سقوطها فی صورة وجود انثی اکبر منـه 
علـی   3و قد عرفت داللۀ صـحیحۀ ربعـی  . 2ینقلوا عنه خالفاً، کما صرح به الشهید الثانی

  . خالفه
امـرئتین  قد یقع االشکال فی ما لو تعدد الذکر االکبر، کما لو تولّد له ذکـران مـن   : نعم

بل قد . فی طبعهما، ال یستلزم التقدم و التاخّر فی الوضع 4]التقدم و التاخر[اذ . دفعۀ واحدة
. یلد من انعقد نطفته بعد ثالثۀ اشهر من انعقاد االخر، قبل والدة من انعقد قبله بثالثۀ اشهر

و کذا . بقلیل فکیف ال یجوز والدتهما دفعۀ مع تعاقب انعقادهما. النّ اقلّ الحمل ستّۀ اشهر
مع انّه ال یعتد بالتفاوت القلیلۀ عرفاً و یصدق . 5لو ولد التوأمان دفعۀ واحدة وان بعد فرضه

و الروایـۀ الدالّـه   . و مع االعتداد فاالکبر هو المتقدم فی الوالدة. انّهما ولدا دفعۀً وان تعاقبا
  .6علی خالفه مهجورة

اختـار  : ثبوت الحبوة و عدمها قـوالن  و حینئذ ففی. و کیف کان، فال ریب فی امکانه
ابن حمزة الثانی لظهور النصوص فی المتحد، و النّ مع التعدد ال یصدق علـی کـل واحـد    

                                                   
 .من کتاب الوصایا من الوسائل 57من باب  2و  1و یدلّ علیه، ح  1
 .مطبوع و ما امکننی االستفاده منهالعل الرسالۀ غیر : تکرار -فی الرسالۀ 2
 .1ح  3الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  3
 .التقدیم و التاخیر: ۀالنسخ یف و 4
 .و ال بعد اصال، کما انه اتفق کثیراً من القدیم ان االطباء شقوا بطن االم و اخرجوا الولد او الولدین 5
 .1ح  99االوالد، ب الوسائل، کتاب النکاح، ابواب احکام  6
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. النّ بعض الواحد لیس عینه. استحقاق ما حکم باستحقاق واحد منه کالسیف و المصحف
و . حد و المتعـدد و اختار الشهید الثانی االولَ، النّ الولد الذکر اسم جنس یصدق علی الوا

االشتراك فی السیف الواحد و المصحف، غیر مانع، کما لو لم یکن للمیت الواحد االّ نصف 
سـتحقاق الجمیـع قـد یسـتلزم     ولکون ا. یف و کان االکبر واحداًمصحف مثالً، او نصف س

ما ال یدرك کلّـه ال یتـرك   ] و النّ. [و النّ المیسور ال یسقط بالمعسور. استحقاق البعض
  .هکلّ

نعـم یقـع االشـکال فـی     . هما، غیر بعیدفصدق السیف و المصحف علی نص: و بالجملۀ
نصفی مصحفین و نصفی سیفین للولد الواحد لو قلنـا بانّـه ال یسـتحق االّ واحـداً، للـزوم      

بخـالف  . و کذا فی الحصۀ من المشترك، فانّه ال یضاف الیه بـل الیـه مـع شـریکه    . التعدد
  .منفرد، الضافته الیه نصف مصحف منفرد و نصف سیف

فاالظهر هنا تقـدیم   و لو کان هناك ذکران؛ بالغ اصغر سنّاً، و اکبر سنّاً غیر بالغ؛
تـه فـی    . االکبر سنّاً، لمتابعۀ النّصو ان کان االظهر فی وجوب القضاء تقدیم البـالغ الولوی

. التکلیف هنا رأساً اکثر االمور و کون االکبر وارداً مورد الغالب، بخالفه هنا، لعدم اشتراط
کما . الشتراط حین الموتابخالفه فی الصلوة و الصوم، الشتراطه فی الجملۀ و ان لم نقل ب

  .حققناه فی کتاب الصوم
و وجه التبادر فی  االرشادکما صرح به فی . فاالظهر عدم ثبوتها له :و اما ولد الولد

و یؤیده عـدم وجـوب القضـاء    . و قد عرفت ضعف کونه حقیقۀ فی ولد الولد. ولد الصلب
بل . سیما مع کونها خالف االصل) لوجعلناه شرطاً فی الحبوة، او حکم به فی اثباتها(علیه 

لـم اقـف علـی قـول     : )ره(قال الشهید الثانی. لم یعهد قول بدخوله من االصحاب صریحاً
  .صریح فیه وان کانت العبارة مطلقۀً فی الولد محتملۀ له

و عن صریح ابن حمزة . الطالق االخبار. االظهر] علی[ندالموت و ال یشترط بلوغه ع
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و فیه منـع  . بناء علی انّها فی عوض القضاء و هو منتف عن الصبی. و ابن ادریس اعتباره
ۀ مسـتقلۀ  ] انّ[المالزمۀ بینهما، بل التحقیق  سـلّمنا  . القضاء تکلیف مستقل، و الحبوة عطیـ

کما انّه ال یسـقط عـن الولـد الغایـب     . حین الموتلکن وجوب القضاء ال یستلزم البلوغ 
الکبیر الذي اطلع علی الموت بعد سنین، اذ تکلیف الجاهل و الغافل قبیح محال علـی اهللا  

  .فیشمله العمومات عند بلوغه. تعالی
و کذلک فـی اشـتراط کونـه    . و فی اشتراط عقله ایضاً قوالن؛ اظهر هما العدم، للعموم

الـی المشـهور بـین     الرسالۀو نسبه فی . مؤمناً بالمعنی الخاص بان یکون» سدید الرأي«
. و لعلّ دلیل المنع العمـوم . و نقله عن ابن حمزة و ابن ادریس و من تاخّر عنه. المتأخرین

کثیرة دلّـت علـی الـزامهم بمـا     لو دلیل االشتراط انّ المخالف ال یعتقد الحبوة و االخبار ا
و . لنـا  ،بغیـر شـهود   2]کـذا [ثالثا و  1]مطلّقاتهم[بحلّیۀ  ثم حکموا من و. الزموا به انفسهم

و کذا الصلوة علی جنازاتهم علی . جواز اَخذ العصبۀ الزاید عن الفروض لو کان العصبۀ منّا
  .وفق معتقدهم

اذ غایۀ مـا دلّـت   . کون المحبو مخالفاً] عدم[و یمکن منع داللۀ االخبار علی اشتراط 
ۀ بین االوالد و لم یعطوا الحبوة للمحبو، و انتقل المال من سـایر  علیه انّهم اذا قسموا الترک
او ان کان سایر الورثۀ منّا فیحـلّ لهـم   . دخول الحبوة فیه 3مع] لنا[الورثۀ الینا، فهو حالل 

] عـدم [ینا االمـر فـی قسـمۀ تـرکتهم     لّال انّه یجوز لنا اذا و. ن الحبوةاخذما وصل الیهم م
مع انّ االمـر بـااللزام فـی الروایـۀ     . عدم ثبوتها له 4]عندهم بانّ[تخصیص المحبو بحبوته 

                                                   
 .بحلیۀ کلیه مطلقهم: ۀالنسخ یف و 1
  .الء: ۀالنسخ یف و 2
  .التنامع :ۀالنسخ یف و 3
 .الن ندبهم: ۀالنسخ یف و 4
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  .لدفع توهم الحظر، ال االیجاب
ال یدلّ الروایۀ علی وجوب متابعتهم فی االحکام علی معتقدهم کائناً مـا   :و بالجملۀ

بل المراد انّ کل ما یلتزمون به بمقتضی احکامهم، یجوز لنا المشـی علـی طـریقتهم    . کان
، فلنا فیه کالم حققناه ۀًقیتا لزوم الصلوة علی المخالف علی طریقتهم اذا لم یکن و ام. معهم

  .فی مباحث الجنایز
انّ هذا ال یجري فی االب المخالف، بل الکافر، مـن حیـث عـدم    : و ال یذهب علیک

النّ اعتقـاد احـد ال    .علی اشـکال . عن الکافر و المخالف االعتقاد بالحبوة و عدم القضاء
  . مرتبطۀ بالقضاء ایضاً غیر و قد ظهر انّها. استحقاق غیرهیؤثر فی 

و « الرسـالۀ قـال فـی   . و کذلک فی اشتراط الرشد، قوالن؛ و االظهر عدمـه، للعمـوم  
و اختار هـو العـدم کمـا    . »نقف علی مأخذه لم و. اشترطه ابن ادریس و تبعه المتأخرون

  . و کالم االولین خال عنه: قال. و مال الیه فی الدروس) ره(اختاره المحقق الثانی
، ]االول االشتراط[فیه وجهان؛  ؟-صاله عند الموت او یکفی الحمل؟فو هل یشترط ان

و لذلک اجمعوا علی استحقاقه االرث و وضـع نصـیبه   . نظراً الی کونه ولداً فی نفس االمر
ثانیهما العدم، لعـدم الحکـم    و. »أَوالدکُم  یوصیکُم اللَّه فی«مراعی بتولده حیاً لقوله تعالی 

بکونه ولداً ذکراً فی الظاهر، و االحکام الشرعیۀ انّما یتعلق بالظاهر، ال بما هـو فـی نفـس    
و سیما اذا کان علقۀً او مضغۀ، النّه حینئذ غیر متحقق الذکوریـۀ فـی نفـس االمـر     . االمر
  .ایضاً

سیما فی صورة تحقـق  و یشکل الفرق بین وضع المیراث للولد و وضع الحبوة،  :اقول
فانّ اضافۀ الولد الی االنسان؛ ان کان من جهۀ الخروج من الرّحم، فهـو  . الذکورة و االنوثۀ

م، و ان کان من جهۀ انفصاله عنه، فهو یتحقق عند االنزال فـی الـرح  . ال یتحقق فی االب
سـهم  و کما یوضـع  . هم تحقق مبدأ نشو االدمی فی الرحمو ظاهر. سواء فی االب و االم
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و . الیه الحبوة مراعی، اذ هو من المیـراث  1]یوضع[الذکرین للحمل مراعی للتولد، فکذلک 
اذ التحقق فی الخـارج  . کما انّ فی المیراث لم یعتبر تحقق الذکوریۀ و اال نوثیۀ، فکذا هنا

 3]بعـد [االّ ] لـم یثبـت  [النطفۀ اما ذکر او انثی و ان  2]و. [ال یتخلّف عن علم اهللا فی االزل
: و بالجملـۀ . بعد التخلّـق  فال یحسن انکار ذلک. تحقق الذکوریۀ بخلقۀ العضو المخصوص
  .وضع الحبوة مطلقا اولی سیما بعد التخلّق

. االصل کما یقتضی عدم کون الحبوة للحمل، یقتضی عدم کونه لغیره ایضاً: مع انّا نقول
انه ولد الجل المیراث، لیس و ما دلّ علی جعله للحمل من حیث . 4فیبقی المال بال مالک

الفارق هـو االجمـاع فـی المیـراث دون     : االّ ان یقال. باظهر من جعله له من جهۀ الحبوة
  .و لکن تحقق االجماع فیه ال ینفی ثبوته فی غیره. الحبوة، و االّ لم نقل فی المیراث ایضا

 ؟-؟ال د الذکر، امفیبقی الکالم فی داللۀ االخبار و االیۀ، و انّه هل یطلق علی هذا الول
مع انّا لو فرضنا عدم تقسیم المیـراث الـی ان   . و نفیه فی غایۀ االشکال سیما فی المتخلّق

کمـا لـو قسـم    . ینفصل الولد ذکراً، فیصدق حینئذ انّ له ولداً ذکراً و یندرج تحت االخبار

                                                   
  .یضاف: ۀالنسخ یف و 1
 .بل: ۀالنسخ یف و 2
 .عن: ۀالنسخ یف و 3
فال یبقی المـال بـال   . کون جزء من اصل الترکۀ و مالکه الوراثتاذا کان االصل عدم الحبوة للحمل، ف: ال یقال 4
  . مالک

ال . فقط» عدم کونه حبوة«اذ مؤدي االصل هو . و هو لیس بحجۀ» اصالً مثبتاً«یکون االصل حینئذ : النّا نقول
بـل هـو   » ی الترکـۀ بقاء المال ف«النّ االصل لیس . ثکۀ بین الوراکونه جزء من الترکۀ، او رجوعه الی الترکۀ المشتر

و . هذا االصل منقطـع هنـا باخبـار الحبـوة    : ولو تُمسک باصالۀ بقاء المال فی الترکۀ، نقول. فقط» عدم کونه حبوة«
دها او فی قبولهـا،  وو محل هذا االصل عند الشک فی ور. د اخبار الحبوة، ال قبلهوبعد ور ،البحث و عروض الشک

 .دها و قبولهاوال بعد ور
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. 1]حـال فی الثانی ال[فیجعل له النصیب . المیراث بسبب عدم ظهور الحمل، ثم ظهر الحمل
و داللۀ االیۀ و االخبار علی انّ مجرد الموت یوجب جعل کل حق لصاحبه و نفـی الغیـر   

و یؤیده ما اشرنا الیه سابقاً من وجوب القضاء علی من بلغ بعد صـغره  . عن المال، ممنوعۀ
  .عندالموت

، و اشـکاله فـی   الخنثیبعد اشتراط تحقق الذکوریۀ فی الحبوة، یشکل الکالم فی  :ثم
و االصل یقتضی العدم، النه غیر محکوم ذکوریۀً و انوثیۀً فی الظاهر، کما هـو  . ل اکثرالحم

مورد االحکام و ان قلنا ال یخرج الطبیعۀ عن قسمین فی نفس االمر کما نّبه علیـه قولـه   
فهل یعمل  و علی القول بالدخول،. 2»یهب لمنْ یشاء إِناثاً و یهب لمنْ یشاء الذُّکُور«تعالی 

بالقرعۀ او یعطی نصف الحبوة کما فی المیراث، فیه وجهان؛ االظهر عدم الدخول اصـالً و  
  .ال ینافی ذلک

النّ المعیار هو . و ال فرق فی الولد بین المتولد من عقد صحیح او شبهۀ او ملک یمین
  . شرعاً» االبن«

نّما یستحق مـن االب، ال  قد ظهرلک مما ذکرنا من االخبار و االقوال، انّ الحبوة ا: ثم
و فی االب الخنثی لو اتفق منه ولد، اشـکال و االظهـر العـدم لالصـل و     . االم و ال غیرها

  .الشّک
و تعلّق الکفـن، و  . فی بیان اشتراط الحبوة بوجود مال آخر، و عدمه :المقام الرابع

االظهر انّه لو لـم یکـن للمیـت مـال     : فنقول. ، و عدمه3]بها[الدین، و الوصیۀ، و الفروض 
یهم   . سوي الحبوة، فال حباء، و ان کان النصوص مطلقۀ کما هو المشهور علی ما نسـب اـل

                                                   
 .الثانی فی الحال: ۀالنسخ یف و 1
 .، السورة الشوري49االیۀ  2
 .بهما: ۀالنسخ یف و 3



  327کتاب فی المیراث 
 

 الدروسانّ کالم الشیخین و جماعۀ خال عنه، و فی : الرسالۀفی و قال . 1المسالکفی 
  .نسب اشتراطه الی ابن ادریس و ابن حمزة ساکتاً علیه مشعراً بتمریضه

انّ الظاهر من لفظ الحبوة و الحباء، هو ما کان لغیر صاحب الحبوة شیئ و کـذلک  : لنا
و لفظ الحبوة و الحباء و ان لم نقف علیه فی النصوص، . له، و یکون ذلک مزّیۀ علی غیره

و قـد یمنـع هـذا    . لکنّه لما کان مظنّّۀ تحقق االجماع علی هذه اللفظۀ، فناسب االستدالل
مع انّا نقول هو المتبادر من االطالقات، النّ الغالب هـو انّ للمیـت   . کالظهور، و لیس بذل
، اذ هو تخصـیص الیـات االرث   »ستثناء المستغرقالا«مع انّه تصیر کـ. ماالً سوي الحبوة
  .الی ان یبقی شیئ

  .و سیجیئ الکالم فیه. و الضرر المنفی لواله االجحافو قد یعلّل ذلک بلزوم 
الدخول فی النصوص، و االصل عـدم جـوازه االّ بـدلیل قـوي     غایۀ االمر الشک فی 

  .یقاومه
و اما لو کان له مال سوي الحبوة، فهل یشترط کونه کثیراً بحیـث یکـون نصـیب کـل     

؟ فیـه  -؟ او یکون نصیب الکل بمقدارها؟ او یکفی و لـو کـان قلـیالً   -وارث بقدر الحبوة
عـن   2و مـن جهـۀ نفیـه   . احـد بالنسبۀ الی کـل و  االجحافاوجه؛ من جهۀ مالحظۀ نفی 

و من جهۀ انّ اصـل االشـتراط ال یقتضـی االّ    . ف عن کل واحد منهمالمجموع و ان لم ین
  . وجود شیئ آخر، و االصل عدم اعتبار الزیادة

، امر مغایر الشتراط زیادة شیئ علی الحبوة لیصـیر  االجحافو الحق انّ التعلیل لعدم 
، ال یـتم و ال یطّـرد و یختلـف    االجحـاف الضـرر و  و االعتماد علی نفی . بوةحمصداقاً لل

المقامات باختالف اقسام الحبوة فی کونها ثمینۀً غالیۀً فی بعض المواضع، و الزایـد قلـیالً   
                                                   

 .ط دار الهدي 263ص  2المسالک، ج  1
 .اي نفی االجحاف 2
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مـع انّ االضـرار و   . او الحبوة شیئاً قلیالً و سایر االمـوال فـی غایـۀ الکثـرة    . غیر معتدبه
و االّ فقد یکون بعـض الـوراث   . الماللی هذا االجحاف، لو اعتبر فالبد ان یعتبر بالنسبۀ ا

اث رو یختلف ذلک بکثرة الو. الی هذا المیراث] له[الف الحاجۀ من مال نفسه صاحب اال
و کذا المال سیما مع اطالقهم اعتبار بقـاء شـیئ بعـد    . ۀوت الحبوة فی القیمو قلتهم و تفا
  .وضع الحبوة

فال استبعاد مـن ثبـوت   . ل هذه المواضعکثیر من امثا مع انّ الشارع لم یعتبر ذلک فی
جعل للذکر مثل حـظ االنثیـین،    1و انّه تعالی. الحبوة مطلقا بعد النص، و ان حصل الضرر

و المرئۀ الفقیرة العاجزة ال تأخذ االّ . الف من مالهان کان صاحب اال 2]حظّه و[فهو یاخذ 
لمتبادر معه بقاء شیئ بعـد الحبـوة   االّ انّ ا. ترك التعلیل و متابعۀ النص 3]فاال قوي[ .نصفه

و ال التفات الی افـراده النـادرة؛   . متعارف االوساط] فی[حبوة ] الـ[بقدر ال یکون اقل من 
  .مثل ان یکون له خاتم له فص یسوي الفاً و عمامۀ غالیۀ غایۀ الغالء، و سایر امواله مأة

: آخر فی تحقیق المقام االن فی کالم 4]نحن[و . و کالمهم فی هذا المقام غیر مستوفی
و االخبـار الـواردة فـی    » للذکر مثـل حـظ االنثیـین   «آیۀ میراث االوالد : و هو ان نقول
و الذي حققناه فی االصول انّه البد فی التخصـیص  . و اخبار الحبوة خاص. المضمار عام

ـ . من بقاء جمع یقرب من مدلول العام، و ان کان المخصص منفصالً ار فالبد ان یجعل المعی
مثل سایر االمـور التـی اضـطرب    » الجمع القریب بالمدلول«و اختالف االفهام فی . ذلک

                                                   
 .و اال قوي انّه تعالی: ۀالنسخ یف و 1
 ..یاخذ مالحظه ان کان: ۀالنسخ یف و 2
 .فاالصل: ۀالنسخ یف و 3
 .نسخن: ۀالنسخ یف و 4
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التخصـیص الـی ذلـک المقـدار،      1]بعدم قـبح [فما حصل القطع او الظن . العرف فی تعیینه
فی خروجه عن العام، فهـو بـاق علـی حالـه    . فیحکم الیه بالخاص سـیما و  . و ما یشک

  . الخاص هذا، خالف االصل
اذ االمر بید الشارع، و ما معنی لثبوت الضرر فـی  . ذلک تطوي باب مالحظۀ الضررو ب

  . حق لم یعلم انتقاله الیه و ال نفیه
فـانّ  . جمیع اموال کل العالم و جمیع المکلّفین و حبواتهم] یشمل[انّ العام  :فان قلت

، کل واحد منکم ایها المکلّفون و فـی امـوال کـل    »یوصیکم اهللا فی اوالدکم«] من[المراد 
واحد منکم هذه االحکام فی المواریث، ثم یثبت التخصیص من االخبار فـی حبـوة کـل    

اموال کل واحد منکم  2فالمراد. د من ماله بالخصوصفاستثنی حبوة کل واح. واحد منکم
  .الحصول ایضاً کثیرة و االموال المتصورة الممکنۀ. لکمالمتصورة حصولها 

زل هذا المفهوم الکلّی ایضاً فی االفراد الموجودة بالفعل، اذ هو المناط البد ان ین :قلت
  .فی االحکام الشرعیۀ

کثرة االفراد، فیتم تصحیح التخصیص فی مـا لـو   ان المعیار فی العام هو  :ثم ان قلت
کان االموال فی غایۀ الکثرة بحسب العدد، و ان کان قیمۀ ما سوي الحبـوة لـیس بحیـث    

  . یواري قیمۀ فرد من افراد الحبوة
 3]هنـا [اذ الظاهر انّ المعیار . انّه غیر موجه )مع انّ هذا ال یفید تصحیحه مطّرداً( :قلت

فالبد ان یکون قیمۀ االعیان الباقیۀ بعد التخصیص اکثـر، ال  . س االعیانهو التّسمیۀ، ال نف
و یوضحه انّ الفرائض . فیصح التخصیص مع اکثریۀ قیمۀ الباقی و ان کان اقلّ عدداً. عدده

                                                   
 .لقبحه: ۀالنسخ یف و 1
 .فان قلت المراد: ۀالنسخ یف و 2
 .هذا: ۀالنسخ یف و 3
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انما یعتبر فی تقسـیم المیـراث بمالحظـۀ القیمـۀ ال     ) کالنصف، و الربع، و الثلث، و غیرها(
سیاق واحد فی ذکر الفروض فی االیات و فی مالحظۀ العام و و ال. بمالحظۀ عدد االموال

  . الخاص فی الحبوة
بناء علی اعتبار عموم اموال المکلفین و حبواتهم، فننقل الکـالم  : هذا کلّه مع انا نقول

  .د المحذوروو یع. 1اذ قد یکون حبوات کل المکلفین اکثر من االموال الباقیۀ. الیه ایضاً
و . للعمـوم  ،ر ذلک، ال یشترط کون نصیب کل وارث بقدر الحبـوة ثم علی تقدیر اعتبا

  .و هو ضعیف کما عرفت. 2اف لوالهجحاشتراطه لال الدروساحتمل فی 
و علی تقدیر مراعاته، فینبغی مراعات نصیب من کـان  : الرسالۀقال الشهید الثانی فی 

تهما وجه الشـتراط مسـاوا  اذ ال . مساویاً له، کالولد الذکر، ال مطلق الوارث کاالم و البنت
فیجحف بهمـا  ) لسهمه فی باقی الترکۀ( 3لتفاة الی کونه یشارکهماو اال. لالبن شرعاً و عقالً

  . من جهۀ هذا الزیادة، ال یوجب الحکم بکون نصیبهما عن الترکۀ بمقدار الحبوة
اذ مشارکته معه فی سهمه بعد وضـع  . و هذا الکالم یجري فی المساوي له ایضاً :اقول

  .من الترکۀ بمقدار الحبوة 4حبوة، ال یوجب الحکم بکون نصیبهال
و لعـلّ  . 5»و ال یشترط زیادتها عـن الثلـث، للعمـوم   « :الروضۀو  المسالکقال فی 

فاذا کان الترکـۀ  . منشأ توهم المشترِط؛ انّ الغالب انّ للمیت وصیۀ و هی معتبرة من الثلث
اذ الوصـیۀ مقدمـۀ علـی    . تحقق هناك حبـوة بحیث اذا خرج الحبوة، لم یبق الثلث، فال ی

                                                   
 .نعم، هذا ممکن باالمکان العقلی، و غیر ممکن باالمکان الطبیعی االجتماعی 1
 .363ص  2الدروس، ج  2
 .لیشارکهما: ۀالنسخ یف و 3
 .نصیبهما: ۀالنسخ یف و 4
 ). کالنتر( 114ص  8الروضۀ، ج  -.ط دار الهدي 263ص  2المسالک، ج  5
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عدم زیادتها عن الثلث، بمعنی عـدم بقائهـا بعـد    (فیکشف . المیراث، و الحبوة من المیراث
  .و یدفعه عموم االخبار. عن انّه لیس هناك حبوة) وضع الثلث

، سابق علـی التقسـیم   1انّه من المعلوم بالضرورة؛ انّ اخذ السهام المفروضۀ لذویها :ثم
کمـا ان  . و اقتسامهم بینهم مسبوق باخذهم فروضهم. االوالد اذا اجتمع الذکر واالنثیبین 

کمـا انّهمـا   . اخذ الفروض مسبوق بمراعاة الدین و الوصیۀ مع تقدیم الدین علـی الوصـیۀ  
و لکن بقی الکالم فی انّ اخراج الحبوة هل هو مسبوق باخذ . ایضاً مسبوقان باخذ الکفن

کما ال اشکال فی انّه سابق علی . روض؟ او سابق علیها؟ ففیه اشکالالدین و الوصیۀ و الف
  .اقتسام الترکۀ بین االوالد للذکر مثل حظ االنثیین علی فرض تحقق اصل الحبوة و ثبوته

و اما اذا کان علیه . الکالم فی الدین؛ فان لم یکن علیه دین فالحبوة ثابتۀ 2]اما: [قولنف
اذ الدین مقدم علی المیراث بـنص  . کۀَ، فال حباء علی االقويدین؛ فان استغرق الدین التر

الکتاب، و االخبار الکثیرة الدالۀ علی تقدیم الدین علـی المیـراث، و الحبـاء مـن جملـۀ      
  .المیراث

ثبوتها حینئذ  الدروسفی ) ره(و استقرب الشهید. و وجه الثبوت، اطالق اخبار الحبوة
و احتمـل  . 3رکۀ، او تبرّع به متبرع، او اَبرأه المـدین لو قضی الورثۀ الدین من غیر عین الت

الشهید الثانی فی الروضۀ، انتفاء الحبوة مطلقا، اي سواء قضی الورثۀ الدین من غیـر عـین   
و عودها . لبطالنها حین الوفاة بسبب الدین. الترکۀ، او تبرع به متبرع، او ابرأه المدین، ام ال

  . بطالن مراع لعدم حصول احد هذه االمور، فال ینتفی رأساًثم رده بانّ ال. یحتاج الی الدلیل

                                                   
1 کالزوجۀ و االب و االم. 
 .ان الکالم: ۀالنسخ یف و 2
 .363ص  2الدروس ج  3
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ـ  :االول: الترکۀ؛ فذکروا فیه وجهین ایضاً الدین رقغو ان لم یست یمنـع   1]ال[ین دان ال
الحبوة کلّاً، بل یوزع الدین علی مجموع الترکۀ فینقص عن الحبوة شیئ بازاء ما یقابله من 

فانّ ظاهرها انّ المیراث لیس االّ بعد اداء الـدین، و  . رنظراً الی ظاهر االیۀ و االخبا. الدین
و لواداه الوارث من هذا المال او غیره، او تبـرّع متبـرّع بـه، او    . الحبوة من جملۀ المیراث

بل بطریق . کما مرّ فی المستغرق. فیرتفع المنع و یثبت الحبوة کاصل المیراث. ابرأه المدین
امها و یقضی الدین الحبوة کمالً، بل یعطی الحبوة صاحبها بتمانّه ال یمنع  :الثانیو . االولی

و هـذا الوجـه هـو ظـاهر     . طالق النصوص الواردة فی الحبوة من غیر تقییدمن الباقی، ال
  . ل الی االولیم، کما ان الظاهر من الروضۀ الالدروس

ث حیـث  و هو انّ المال ال ینتقل الی الوار: یحتاج الی تقدیم مقدمۀ و تحقیق المقام،
انّ المیـت لـیس   «کما حقّقناه فی رسالۀ منفردة و بینّا فیها ضـعف قـولهم   . ال یؤدي الدین

. انّه ال ینتقل الی المدین بمحض المـوت، النّـه اجمـاعی    علی و دلّ الدلیل. »قابالً للملک
و . و لیس هنا احد آخر ینتقل الیه. ، الستحالۀ بقاء الملک بال مالک2]للمیت[فوجب کونه 

مع احتمال انتقاله الی اهللا . کما یثبت فی الکفن. نا عدم قابلیۀ المیت للملک و استحالتهمنع
و بینّا فی الرسالۀ ایضا انه ال . و ذکرنا من االخبار ما یدلّ علیه ایضاً. تعالی کما فی الوقف

  .فرق فی ذلک بین الدین المستغرق و غیره
بعد قولـه تعـالی    3»بِها أَو دین  وصیۀٍ یوصی منْ بعد«قوله تعالی : قولناذا تمهد هذا ف

یین  یوصیکُم اللَّه فی« ، و االخبار الکثیـرة مثـل صـحیحۀ    4»أَوالدکُم للذَّکَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنْثَ

                                                   
 .انّما: ۀالنسخ یف و 1
 .للوارث: ۀالنسخ یف و 2
 .، السورة نساء11االیۀ،  3
 .االیۀ نفسها 4
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فَرٍ«: محمد بن قیس عنْ أَبِی جع(ع( ینَقَانؤْمیرُ الْملَ قَالَ أَم)ع(    ۀِ ثُـمی صـلَ الْونَ قَبیإِنَّ الد
    ه یۀُ علَى أَثَرِ الدینِ ثُم الْمیرَاثُ بعد الْوصیۀِ فَـإِنَّ أَولَ الْقَضَـاء کتَـاب اللـَّ صو روایـۀ  . 1»الْو

بد اللَّه«: السکونی فی الکتب الثالثۀ نْ أَبِی عع(ع( لُ شَیأُ قَالَ أَودبی الِ الْکَفَـنُ   ءنَ الْمم بِه
یدل بظاهرها علـی انّ  ] مما[الی غیر ذلک من االخبار . 2»ثُم الدینُ ثُم الْوصیۀُ ثُم الْمیرَاث

و . کما هو احد االقوال الثالثـۀ فـی االیـۀ   . ثبوت المیراث للوارث انّما هو بعد ایفاء الدین
و کذا االخبار المستفیضۀ دالۀ . المعانی التی ذکروها حقّقنا فی الرسالۀ ان هذا المعنی اظهر

  .علی ذلک
اذا هلک الرجـل، فسـیفه و خاتمـه و    «ضۀ یو قولهم علیهم السالم فی االخبار المستف

. یدلّ علی انّ ثبوت المیراث للوارث انّمـا هـو بعـد وضـع الحبـوة     » مصحفه للولد االکبر
یۀٍ    «، و هو قولـه تعـالی   عموم االیۀ و االخبار مخصصان؛ احدهما متصللف صـو د عـنْ ب مـ

و  .و منفصل و هو االخبار الدالّۀ علی تقـدیم الـدین علـی المیـراث     .»بِها أَو دینٍ  یوصی
و کالهما . [، و هو اعطاء المیراث للوارث موخّراً عن الدین و الحبوة کلیهما3الثانی منفصل
  .االخبارفهم االیۀ و داللۀ  فی اخترناه 4]مسلّم علی ما

فهل یعطی الدین ثـم یعطـی الحبـوة ثـم     . 5صصینخو لکن االشکال فی تقدیم اي الم
؟ فـان  -؟ او یعطی الحبوة اوالً، ثم یخرج الدین، ثم یعطـی الـوارث  -یعطی الباقی الوارثَ

و . رجحنا االول، فیتعلّق الدین بمجموع المال و یوزع علی الجمیع، الحبوة و غیر الحبـوة 
. فالبد من المنع من الحبوة حتی یوضـعا . القولَ اطّراد الحکم فی الوصیۀ و الکفنیلزم هذا 

                                                   
 . 330ص  19الوسائل، ج  1
 . 329ص  19الوسائل، ج  2
  .احد هما متصل و منفصل، و الثانی منفصل فقط: اي 3
 .مسلّم علی بنا اخترناه: ۀالنسخ یف و 4
 .و لکن االشکال فی تقدیمه اي المخصصین: عبارة النسخۀ 5
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و ان رجحنـا االخـر، فیتعلـق    . 2بشیئ من ماله فی مقابل المذکورات 1االّ ان یفک الحبوة
و ال شیئ هنا یدلّ علی التفصیل بین المستغرق و غیر . الدین بباقی المال بعد وضع الحبوة

  .علی هذین التقریرین المستغرق من الدین،
سـیما اذا کـان ظـاهر الکتـاب معتضـداً       .للمخصص المتصل ،و الریب انّ هذالترجیح

فاذا قـدمنا العمـل علـی    . من السنۀ مع عدم ثبوت النسخ 3]المنفصل[بالسنۀ المستفیضۀ و 
الحبوة    صالمتصل المعتضد بالمنف ل بظاهره، فیشمل الحبوة و غیر الحبوة، فیتعلّـق الـدین ـب

قتضاه ترك ظاهر الکتاب و االخبار الکثیرة المطابقـۀ لـه، و   مفاذا قدمنا المنفصل، ف. ضاًای
عدم تعلق الدین بالحبوة مطلقا، یعنی و ان کان الدین زایداً علی بـاقی الترکـۀ بعـد وضـع     

لم نعمل بمقتضی اطالق المخصص ف. الحبوة و لم یکن محل التمام الوفاء به االّ من الحبوة
  .هذا الفرد المتصل فی

انّ النظر الدقیق یقتضی انّ المخصص المتصل و ما یطابقه من السنّۀ، انّمـا  : مع انّا نقول
هو مخصص لنفس اثبات المیراث، ال لقیمته علی هذا الوجه المذکور فی االیۀ، اعنی کون 

فانّها مخصصـۀ لهـذا   . بخالف المخصص المنفصل، اعنی اخبار الحبوة. الذکر ضعف االنثی
فیصیر معنی . و هذا کالنص فی تقدیم المخصص المتصل. قسیم، ال لنفس ثبوت المیراثالت

المیـراث الثابـت   «و معنی اخبار الحبوة انّ . »ال میراث اصالً االّ بعد اداء الدین«االیۀ انه 
، انّما هو للذکر مثـل  4الوجوه المتقدمۀ باحد بعد وضع الدین من مجموع المال او من غیره

  .»االّ فی الذکر االکبر، فانّ حظه اکثر من حظ االنثیین لثبوت الحبوة حظ االنثیین

                                                   
 .اي یفک الولد االکبر الحبوة من مال نفسه 1
 .اي الدین و الوصیۀ و الکفن 2
 .المتصل: ۀالنسخ یف و 3
 .لوادي الوارث الدین من مال نفسه، او تبرع متبرع، او اَبرأه المدین: اي 4



  335کتاب فی المیراث 
 

  .1و بهذا یتّضح المطلب غایۀ الوضوح، بحمد اهللا تعالی
المتصل، و القول بعدم تعلق الدین بالحبوة بسبب اطـالق   المخصص و اما ما قد یرجح

و الوصیۀ و االحتیـاج   النص و الفتوي فی الحبوة، مع عدم انفکاك المیت غالباً عن الدین
الی الکفن؛ فهو استبعاد محض، منقوض بمثله من اطالق مـادلّ علـی اخـراج الوصـایا و     

مع ان الغالب ان للمیت ولداً . و منه هذه االیۀ من دون تقیید بکونه فی غیر الحبوة. الدیون
  .و اما العمل علی االطالق فی خصوص الکفن؛ فانّما هو من دلیل آخر. ذکراً و حبوة

. و ان االظهر فیه التعلق کـالکفن . فقد ظهر مما مرّ ان الوصیۀ کالدین فی تعلقه بالحبوة
و لـه  . فاذا کان للمیت ستون دیناراً و حبوة یسوي ثلثین دیناراً، و اوصی بثلثـین دینـاراً  

و ال خیـه عشـرون دینـاراً، و للوصـیۀ     . فللولد االکبر الحبوة و عشرة دنایز. ولدان ذکران
و اما لو اوصی بعین من اعیان الترکۀ خارجۀ عن الحبوة، فال یتعلق بالحبوة . ناراًثلثون دی

من حیث انّه وصیۀ، و ان تعلق بها اذا لم یبق له مال آخر ان لم یکن الحبـوة زایـدة عـن    
  . الثلث علی القول باشتراطها کما اشرنا سابقاً

کمـا فـی   . مال فمـا دون و لو کانت الوصیۀ ببعض الحبوة؛ فیصح ان کانت بقدر ثلث ال
و ثلـث  . فانّ له الوصیۀ فی الثلث بالنسبۀ الی جمیع المـال . غیر الحبوة من اقسام االموال

و ان زاد عن ثلث المال، فیتوقـف فـی الحبـوة    . کل واحد من الحصص هو ثلث المجموع
  .علی اجازة المحبو خاصۀً

بـوة، و للمیـت دیـن    و من جمیع ما ذکرنا یظهر انّ الترکۀ اذا کـان منحصـرة فـی الح   
مستغرق، و فک الحبوة الذکر االکبر من طلق ماله تبرعاً، ال یصیر مستحقاً لها ایضاً االبقدر 

فانّما یملک من . و کذا لو لم یستغرق الحبوة و فکّها. نصیبه منها لو قسمت بین کل الورثۀ

                                                   
لقد اَتی فی المسـئلۀ ابتکـاراً دقیقـاً بحیـث یکـون معیـاراً       . بتحقیقه هذا، حقیق له جداً) قدس سره(افتخاره  1

 .هللا دره. للمحققین من بعده
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و اما لو فکّها بماله الجل نفسه، فهو ایضاً ال یصح . منها تهالذي فی مقابل الدین بقدر حص
و االولویۀ فی الفک لکل الورثۀ و ال یخـتص  . النّها فی حکم مال المیت. االّ بقدر الحصۀ

بل و کذلک الکالم فی مـا لـو لـم ینحصـر     . فهذه معاملۀ فاسدة االّ فی حصته. مبه احده
للترکۀ، علی المختار من عدم انتقال المـال الـی   المیراث فی الحبوة و کان الدین مستغرقاً 

النّ المفروض انّ الحبـوة  . نعم یتم الفک له علی القول باالنتقال. الوارث االّ بعد اداء الدین
غایۀ االمر ممنوع من التصرف کما مرّ االشارة الیه فـی مـا   . منتقلۀ الی الذکر االکبر حینئذ

  .الروضۀنقلناه عن 
و ان الفـروض مقدمـۀ او   . حکم الفروض بـالحبوة و عدمـه   بقی الکالم فی تخصیص

اشتراط بقـاء  «لکن اطالق کلماتهم فی . لم اقف علی تصریح بذلک فی کالمهم ؟-الحبوة؟
فمن ال یشترط بقاء . الفروض من الوارث و غیرهمي یشمل ذو» شیئ بعد الحبوة للوارث

ط، فالظاهر انّ مراده بقاء و من یشتر. شیئ، ال یقول بثبوت فرض الحد من ذوي الفروض
بالنسـبۀ الـی    مال فرضـه . من الباقی بعد الحبوة مذوي الفروض بقدر فرضه] ه[شیئ یأخذ

  .اصل المیراث الذي یدخل الحبوة فیه
بعد ما سلّم لزوم مساواة (حیث قال  الرسالۀو یتضح ذلک من کالم الشهید الثانی فی 

عتبر کونه مساویاً للمحبو کالولد الذکر ال مثـل  انّه ینبغی ان ی): ما یصل الی الوارث للحبوة
  . لفروض ایضاًلحیث یظهر منه ان دلیل الحبوة مخصص . االم و البنت

النّ مقتضی ادلّۀ . و الحاصل انّ النسبۀ بین ادلّۀ الفروض و ادلّۀ الحبوة، عموم من وجه
ادلّۀ الحبوة ثبـوت  و مقتضی . الفروض ثبوتها لذویها، سواء کان هناك محبو و حبوة ام ال

  . الحبوة علی تقدیر وجود الحبوة و المحبو، سواء کان هناك ذو فرض ام ال
و االظهر ترجیح ادلّۀ الحبوة، العتضادها بالشـهرة و کـون الحبـوة متعلّقـۀ باالعیـان      

  .فال یتعلق الفروض بالمحبو. المخصوصۀ کغرماء الدیون
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الفریضۀ بالنسبۀ الی البـاقی بعـد وضـع    و ان کان هناك مال کثیر غایۀ الکثرة، فیعتبر 
  .ال بالنسبۀ الی اصل المال، و ان کان الباقی یفی به. الحبوة

کما اذا اجتمع الـذکر و االنثـی   (و اما النسبۀ بین ادلّۀ الحبوة و ادلّۀ غیر ذوي الفروض 
  . فال اشکال فی التخصیص کما مرّ. عموم و خصوص مطلقاً]) االوالد[من اوالد 

ال یـرث الجـد و ال الجـدة شـیئاً مـع       :1]فی میراث الجد و الجدة[الخامسۀ 
بل کاد . و اوالدهم، علی المشهور و ال من هو فی قربتهما من االوالد. االبوین، او احدهما

اذا اجتمـع للمیـت   «و ال نعرف فیه مخالفاً االّ ابن الجنید؛ حیث قال انّه . ان یکون اجماعاً
 مع فریضۀ االبوین ترکته، 2]فریضته[لجدة و ولد ال یستوعب ابوان او احدهما مع الجد او ا

فما یبقی بعد حق االبوین و االبنۀ، فهو میراث لمن وجد من الجدین . 3کابنۀ و ابوین وجد
  .4المختلفعلی ما نقله فی . »او الجدتین
. ، معهـا 6ذهب الیه الصدوق من تشریک الجد من االب، و الجدة معه من االم 5و االّ ما

  .الجد مطلقا مع اوالد االوالدو 

                                                   
المطلب االول فی الطبقه االولـی؛ و هـی االوالد و    لمقصد الثالث، فی میراث االنساب و فیه مطالب؛: )ره(قال 1

  . و فیه مسائل. االبوین
. و الثانیۀ فی میراث االوالد، و الثالثۀ فی میـراث اوالد االوالد . االولی فی میراث الوالدین المسئلۀ )ره(ثم جعل

  .اتو یبحث فیها فی میراث االجداد و الجد.. الخامسۀ. و االن یقول. و الرابعۀ فی الحبوة
 .فریضۀ: ۀالنسخ یف و 2
فیبقی ثلث الترکـۀ  ). ثالثۀ اثالث= سدس+ سدس+ نصف(ففریضۀ البنت النصف، و لکل من االبوین السدس  3

 .اي الفرائض ال یستوعب الترکۀ. زایداً علی الفرائض
 .مع اختالف یسیر فی اللّفظ -120ص  9المختلف، ج  4
 .»االّ ابن الجنید«عطف علی  5
  .اجتمع مع البنت جد من االب، و جدة من االماذا : اي 6
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ر بـانّ االقـرب یمنـع     1»بِبعض  و أُولُوا الْأَرحامِ بعضُهم أَولى«: قوله تعالی :لنا المفسـ ،
و ال ریب ان االبوین و االوالد، اقرب مـن  . و االخبار الدالّۀ علی ذلک. کما قرروه. االَبعد

لِّ واحد منْهما السدس مما تَرَك إِنْ کانَ لَه ولَـد فَـإِنْ   و لأَبویه لکُ«: و قوله تعالی. االجداد
و . ، الظاهر فی عدم کون شیئ للجـد، لالطـالق  2»لَم یکُنْ لَه ولَد و ورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُث

لیه السید فی بل ادعی االجماع ع. الجد  والجدة لیسا بداخالن فی االب و االم لغۀً و عرفاً
» االوالد«علی االجداد حقیقـۀ، و اطـالق   » االباء«مع تسلیمه اطالق  المسائل الناصریۀ

و نقل فیها خالف بعض اصحابنا فی تشـریک الجـد مـع اوالد    . علی اوالد االوالد کذلک
و لعلّه اراد به الصدوق، و جعل الفارق بین المسئلتین االجماع ورد قولـه بادعـاء   . االوالد

  .مع انه اب حقیقۀً. و لم یشترك الجد معهم. جماع علی دخول اوالد االوالد فی االوالداال
علـی انّ اهللا لـم    3دالّـۀ دخول الجد فی االبوین فی االیۀ، االخبار العلی عدم  ]یدلّ[ و

و اجازه سبحانه و تعـالی، کمـا یـأتی    ) ص(یفرض شیئاً للجد، بل هو مما سنّه رسول اهللا
  . بعضها

فکما انّ االخوة ال . ا؛ کل ما دلّ علی انّ االخوة و االجداد فی مرتبۀ واحدةو لنا ایض
و کذا االخبار الدالّۀ علـی انّـه ال یجتمـع مـع االبـوین و      . الجداداترث مع االوالد، فکذا 

  .االوالد فی المیراث االّ الزوجات
اهللا بـن  هذا کله، مضافاً الی ما ورد بخصوص المسئلۀ من االخبار؛ مثل صحیحۀ عبـد  

تَبت إِلَى أَبِی محمد: قال«: جعفر دها و     امرَأَةٌ ماتَت و تَرَ )ع(کَ جـ ا و هـیوأَب ا و هـجوز کَـت

                                                   
 .من سورة األحزاب 6السورة األنفال و کذا االیۀ  75االیۀ  1
 .السورة النساء 11االیۀ  2
 .الدالۀ و االخبار :ۀالنسخ یف و 3
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و هی مرویۀ فـی  . 1»للزَّوجِ النِّصف و ما بقی فَللْأَبوینِ )ع(یقْسم میرَاثُها فَوقَّع کَیف جدتَها

ولَ   «: بعد ذلک الکافیو فی . بطرق متعددة تهذیبالو  الکافی سـضـاً أَنَّ رأَی وِير قَد و

عن الحسن بـن   التهذیبو  الکافیو ما رواه فی . 2»اللَّه ص أَطْعم الْجد و الْجدةَ السدس
رَأَةٍ مملَّکَۀٍ لَـم  عنِ ام )ع(سأَلْت أَبا عبد اللَّه قَالَ«): و الراوي عنه حسن بن محبوب(صالح 

ـ     ها أُم ا أَبـهد جـ ا و أَبِیهـ ا وهنْ أُما منِ لَهیأَخَو ا وهأُم تَرَکَت و اتَتا مهجوا زخُلْ بِهدی ا و
شَی دطَى الْجعلَا ی و یاقالْب طَى الْأُمتُع و فالنِّص جطَى الزَّوعا قَالَ یهجوز  تْـهبجح أَنَّ بِنْتَهئاً ل

یرٍ   «: فی القوي التهذیبو  الکافیو ما رواه فی . 3»و لَا یعطَى الْإِخْوةُ شَیئاً صـنْ أَبِـی بع
بد اللَّه قَالَ ا عأَب أَلْتع(س(  الْأَب بجقَالَ فَقَالَ ح هدج و همع و اهأَب تَرَك و اتلٍ مجنْ رع

شَی دلْجلَا ل و ملْعل سلَی و یرَاثنِ الْمع د4»ء الْج.  

فهو مشارکتهما لالبوین فـی   :و اما ما نقل فی االستداالل علی مذهب ابن الجنید
مویداً ببعض الروایـات؛ مثـل   . »االبوة«لمیراث الذي عین لهم و هو النسبۀ التی اخذوابها ا

 )ع(لْت علَى أَبِی عبد اللَّهقَالَ دخَ«): البراهیم بن هاشم(حسنۀ عبدالرحمن بن ابی عبد اهللا 
حیۀٌ فَقَالَ أَبانٌ لَا لَـیس   و عنْده أَبانُ بنُ تَغْلب فَقُلْت أَصلَحک اللَّه إِنَّ ابنَتی هلَکَت و أُمی

شَی کأُمل اللَّه دبو عفَقَالَ أَب ع(ء( سدا السهطأَع انَ اللَّهحبو روایۀ اسحق بن عمـار . 5»س :

                                                   
ص  7ج ) فـروع (الکافی  -.310ص  9التهذیب، ج  -.4ح  19الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  1
 .ط دار االضواء 114

 .المرجع نفسه 2
  .32ح  310ص  9التهذیب، ج  -.8ح  113ص  7ج ) فروع(الکافی  -.2الوسائل، الباب ح  3
 .3الوسائل، الباب، ح  4
  .6ح  20الوسائل، ابواب میراث االبوین و الوالد، ب  5
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»اللَّه دب نْ أَبِی عةِ ال )ع(عدلْجل و سدالس لْأُمقَالَ ل أُمةٍ لدج نِ ویوی أَبف  و ی قـا بم و سدس
  .1»هو الثُّلُثَانِ للْأَبِ

اذ الدلیل یقتضی ان یکون للجد و الجدة . انه ال یطابق دلیله مذهبه :و فیه اوالً: اقول
و ذلک ال یتفق االّ نادراً؛ مثل ان یکون الـوارث بنتـاً و کـان    . من السهم ما یکون لالبوین

ثالثـۀ اسـداس، و لالجـداد النصـف     ] یسـاوي [صف للمیت ثالثۀ من االجداد، فللبنت الن
او یکون الوارث منحصراً فی االبوین وجدة؛ فلکل من االم و . لکل منهم سدس] یساوي[

و لو فرض فی الصـورتین کـون االجـداد اکثـر، فـال یطـابق       . الجدة الثلث و لالب الباقی
  .سهامهم مع االبوین

کما هو ظاهر ما حکیناه من (اذا اجتمعوا و لو قیل مراده فاضل سهام البنت و االبوین 
و یمکن فرض تطابقه اذا کـان  . ، فعدم التطابق فی اکثر الفروض، اوضح و اجلی)المختلف

هناك جد واحد او جدة واحدة، النّ فاضل السهام حینئذ سدس و هو ال یسع اکثـر مـن   
هم و لو قیل انّ مراده مجرّد شراکتهم لهما فی االرث ال خصوص المط. واحد ابقۀ فی السـ .

لما ورد من الشرع فی کون میراثهما علی سـبیل الفریضـۀ غالبـاً، ال     مطابق فهو ایضاً غیر
  .القرابۀ

  . منع مشارکتهم فی االسم حقیقۀً، لصحۀ سلب االسم عرفاً :و ثانیاً
و . کما سیجیئ. المستحبۀ» الطعمۀ«و الجواب عن الروایتین؛ بانّ المراد منهما لعلّه هو 

کما سـیجیئ  . االم عل النقص بالسدس علی االم فی الروایۀ االخیرة، لکون الجدة املعل ج
و لو سلّم داللتها، فال یقاوم حجۀ المشهور، بل المجمع علیه علـی مـا ادعـی علیـه     . بیانه

                                                   
 .10المرجع، ح  1
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  .المقداد

فقد روي . فلم نقف علیه االّ فی خصوص تشریکه مع ولد الولد :و اما حجۀ الصدوق
عنْ بنَات بِنْت و جد  )ع(سأَلْت أَبا الْحسنِ موسىقَالَ «: عدبن ابی خلففی الصحیح عن س

بِنْت باقی لبنَات الْ فقال الشیخ انّ علی بن الحسین بن علـی بـن   . 1»قَالَ للْجد السدس و الْ
ال یرث مـع   یعنی ان الجد. 2هذا الخبر مما اجمعت الطائفۀ علی العمل بخالفه: فضال قال
و قد عرفت انّ السید ایضاً ادعـی اجمـاع الطائفـۀ علـی ذلـک و نسـب قـول        . ولد الولد

مع امکان القـدح فـی داللتهـا بـان     . 3فاالولی حملها علی التقیۀ. الصدوق الی فقهاء العامۀ
  . المراد من الجد لعلّه جد بنات البنت، الذي هو اَب المیت، ال جد المیت

و المیـت ابـاه جـد     . انّ المشهور استحباب الطعمۀ :لماذا عرفت هذا فاع بان یطعم اـب
و الظـاهر  . و یطعم االم اَباها جد المیت، و امها جدته کـذلک . المیت، و امه جدته السدس

و لکن وقع الخالف فی امور، فلنقدم ذکر طائفۀ مـن  . عدم الخالف فی المسئلۀ فی الجملۀ
  : ض لبیان المقاماتاالخبار الواردة فیها، ثم نتعر

أَنَّ «: عن ابی عبد اهللا علیـه السـالم  ) البراهیم بن هاشم(فمنها حسنۀ جمیل بن دراج 
ولَ اللَّهسس )ص(ردالس دالْج مولَ  «: ایضاً له عنه علیـه السـالم   و حسنته. 4»أَطْع سـأَنَّ ر

ص(اللَّه( اب و سدالْأَبِ الس ةَ أُمدالْج ما   أَطْع نَتُهـاب و سد السـ الْأُم ةَ أُمدالْج مأَطْع و یا حنُه
أَطْعم الْجدةَ أُم الْأَبِ السدس و  )ص(هأَنَّ رسولَ اللَّ«: عنه علیه السالم و صحیحته. 5»حیۀ

                                                   
 .15المرجع، ح  1
 .ط دار االضواء 315ص  9التهذیب، ج  2
 .فاالولی حملها الشیخ علی التقیۀ: رة النسخۀعبا 3
  .2ح  20الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  4
 .9المرجع، ح  5
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نَتُ اب و سدالس الْأُم ةَ أُمدالْج مأَطْع و یا حنُهۀٌابیا حفَرٍ«: و موثقۀ زرارة. 1»هعنْ أَبِی جع(ع( 
ولَ اللَّهسئاً )ص(أَنَّ ری لموسی بـن  (و قویۀ زارة . 2»أَطْعم الْجدةَ السدس و لَم یفْرِض لَها شَ

بد اللَّه قَالَ«): بکر ا عأَب تعمع(س( اللَّه قُولُ إِنَّ نَبِیی)ا )ص مۀأَطْعمطُع سدةَ السدو . 3»لْج
ع   «: موثقۀ علی بن حسن بن رباط رفعه الی ابی عبد اهللا علیه السالم مـ سد ا السـةُ لَهدالْج

و قد تقدم حسنۀ عبد الرحمن بن ابی عبـد  . الی غیر ذلک من االخبار. 4»ابنها و مع ابنَتها
  .ایضاً 6، و روایۀ اسحق بن عمار5اهللا

و . لغۀً» الهبۀ«حقیقۀ فی » الطعمۀ«النّ لفظۀ . وال داللۀ فی هذه االخبار علی الوجوب
و ال داللـۀ فیهـا علـی    . االخبار، حکایـۀ الفعـل  ] هذه[و النّ اکثر . هو غیر االرث جزماً

و یدلّ علیه ایضاً ما دلّ من االخبار علی . بل االجماع منعقد علی عدم الوجوب. الوجوب
نعم فی حسنۀ عبد الرحمن السابقۀ، اشعار حیث . جداد مع االبوین و الزوجانّه ال شیئ لال

ان،   : و فیه. »سبحانَ اللَّه أَعطها السدس«): رداً علی اَبان: (قال علیه السالم مع انّ نفـی اـَب
فنقضه یتم بثبوت شـیئ  . سلب کلّ یشمل نفی الوجوب و االستحباب و المیراث و الطعمۀ

  .کما قدمنا. مع انّها ال یقاوم ما دلّ علی نفی الوجوب. لی سبیل االستحبابو ان کان ع
المختلف،انّ المحکی عن ابی الصالح فی  :ثم االم االب دون ام تخصیص الطعمۀ بام .

                                                   
فجعلـه  . »ابراهیم بن هاشم عن ابـن ابـی عمیـر   «لکنّ االول فی الکافی و فی سنده . هذا الحدیث عین سابقه 1

کذا  -.و جعله صحیحۀ» الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر« :و الثانی فی الفقیه. المصنف حسنۀ البراهیم ابن هاشم
 .و کثیراً یسمیه حسنۀ) کما سبق(صحیحاً  شم فی هذا الکتاب، قد یسمی حدیثهمع ابراهیم بن ها) ره(معاملۀ المصنف

 .3المرجع، ح  2
  .4المرجع، ح  3
 .11المرجع، ح  4
 .6المرجع، ح  5
 .10المرجع، ح  6
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و ال وجه له، سیما مع مالحظۀ صحیحتی جمیل االخیرتین، و مرفوعۀ ابن رباط، و روایۀ 
ال یضرّ اختصاص الحکم فی کثیر منها بالجدة، لعـدم القائـل    و. اسحاق بن عمار المتقدمۀ
مـا نقلنـاه مـن    ] مثـل [مع ان الجد ایضا مذکور فی کثیر منهـا  . بالفصل بین الجد و الجدة

و ما رواه الشیخ عن القاسم بن ولید عـن ابـی   . الکافی بعد ذکر صحیحۀ عبد اهللا بن جعفر
رْ   )ص(أَدب محمداً نَّ اللَّهقَالَ إِ«: عبد اهللا علیه السالم أْمـ و فْوالْع فَقَالَ خُذ هیبنَ تَأْدسفَأَح

خُلُقٍ عظیمٍ   بِالْعرْف و أَعرِض عنِ الْجاهلینَ قَالَ فَلَما کَانَ ذَلک أَنْزَلَ اللَّه علَیه و إِنَّک لَعلى
ینَهد هإِلَی ضفَو کا کَانَ ذَلفَلَم     وا وفَـانْتَه نْـهع ما نَهـاکُم و ولُ فَخُذُوهالرَّس فَقَالَ ما آتاکُم

نیرَ بِعالْخَم اللَّه رَّمقابِ فَحالْع یدشَد إِنَّ اللَّه اتَّقُوا اللَّهولُ اللَّهسر رَّمح ا ورٍ    )ص(هک سـکُـلَّ م
ه  ه الْفَرَائض فَلَم یذْکُرِ الْجدفَأَجاز اللَّه لَه ذَلک و فَرَض اللَّ هماً   )ص(فَجعلَ لَه رسولُ اللـَّ سـ

کذَل اللَّه ازقَـالَ  «: و عن اسحاق بن عمار عنه علیه السالم فی حـدیث . الحدیث. 1»فَأَج
از   )ص(للَّهیئاً و إِنَّ رسولَ اإِنَّ اللَّه فَرَض الْفَرَائض فَلَم یقْسم للْجد شَ فَأَجـ سدالس همأَطْع

  .3مثله بصائر الدرجاتو رواه الصفار فی  الوسائلقال فی . 2»اللَّه لَه ذَلک
فهو انّهم بعد ما اتفقـوا ظـاهراً علـی     :فالمقام االول: و اما ذکر المقامات الموعودة

تلفـوا انّ ذلـک   اشتراط زیادة علی سدس االبوین فی استحباب الطعمـۀ فـی الجملـۀ، اخ   
بقدر السدس ) مع الولد الذي هو فریضته(زائداً علی السدس  مشروط بکون نصیب المطعم

و  المختلف؟ او یکفی زیادته و لو بما دون السدس؟ فیه قوالن؛ و قد یترأي عن -فمازاد
 .فقـط  الدروس االول الی القول المسالک و نسب فی .4انّ المشهور هو الثانی المسالک

                                                   
 .13ح  20الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  -.من الزیادات -46 ، باب397 ، ص9 ، جاألحکام  تهذیب  1
  .5ح  20الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  2
 .16 رقمو اورد فی الوسائل الحدیث نفسه فی الباب ب -.5المرجع، ذیل ح  3
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 الروضـۀ و فی  .النافعو  1اللمعۀو ال یحضرنی االن موافق للدروس بعنوان التصریح االّ 
و عبرّ عنه فی اللّمعۀ . و نسب القول الثانی الی ابن الجنید 2عکس فجعل االشهر هو االول

یعنی بین (و تظهر الفائدة «: و قال فیها. المشعر بانّ المشهور هو االول» و ربما قیل«بقوله 
فی اجتماعهما مع البنت او احدهما مع البنتین فانّ الفاضـل یـنقص عـن سـدس     ) لینالقو

  .یعنی قول ابن الجنید، ال علی القول الذي اختاره» فیستحب له الطعمۀ علی القول الثانی
ان فی صورة اجتماع البنت مع االبوین یصیر الفاضل سدساً، فالفاضل عـن  . و حاصله

نصف سدس، فال یثبت الطعمـۀ علـی القـول االول، حیـث     نصیب کل من االبوین انّما هو 
بخالف القول االخر، لعـدم اشـتراط   . اشترط کون الزیادة عن نصیبه بمقدار سدس فصاعداً

  .کون الزائد سدساً
اذ قد ذکرنا ان مختار ابن الجنید فی فاضل سهام . نظر عو فی ماذکره من التفری :اقول

فالبد ان . این هذا من کونه علی سبیل الطعمۀ استحبابا و. البنت و االبوین، هو کونه میراثاً
وین   فـال  . یفرض قول ابن الجنید فی الطعمۀ فی غیر ما کان من فاضل سهم البنـت و االـب

و من ذلک یظهر الکالم فی ما لو اجتمـع  . یصح جعل ذلک محل ظهور الفائدة بین القولین
  .رفاً بحرفحالبنتان مع احد االبوین، 

بیان دلیل القـولین، و انّ المشـهور ایهمـا؟ و ینبغـی هنـا مـن تمهیـد         بقی الکالم فی
ان الظاهر من االخبار، ان الطعمۀ هو السدس، ال اقلّ و ال اکثر و ان کان  :االولی: مقدمات

  . فی صورة تعدد االجداد قد ال یصل الی کل منهم سدس
و الظـاهر عـدم    .ان الطعمۀ لیست من اصل المال، بل مـن نصـیب االبـوین    :و الثانیۀ

                                                   
  .ط دار الناصر 259 اللمعۀ الدمشقیۀ، ص 1
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  345کتاب فی المیراث 
 

  . الخالف فی المقامین
کونها اقل من اصل نصیب المطعم، سیما و مـن  » الطعمۀ«المستفاد من لفظۀ  :و الثالثۀ

ه   «: و منه قوله تعالی. »الحس«و » الذوق«بعض اشتقاتها انّها بمعنی  ه فَإِنـَّ مـطْعی نْ لَمم و
بالضـم، الحـب   » الطُعم«و . لاَعرف طعمه عمت الطعام، ذقتهطو است. اي من لم یذقه 1»منِّی

ث اال میـر «و منه . مثل غرفۀ و غرف» طُعم«و الطعمۀ الذوق، و جمعها . الذي یلقی للطیر
ده مـا حمـل    . و ذکر هذه االشتقاقات فی مجمع البحرین. »للجدات انّما هی طعمۀ و یؤیـ

و الْمسـاکینُ فَـارزقُوهم     و الْیتـامى   قُرْبـى و إِذا حضَرَ الْقسمۀَ أُولُـوا الْ «: بعضهم قوله تعالی
غیر اهـل  ) واهللا اعلم(فانّ المراد منهم . علی الطعمۀ المستحبۀ عند االصحاب. االیۀ 2»منْه

  .المیراث
فی االخبـار، هـو سـدس اصـل المـال، ال      » السدس«انّ المتبادر من لفظ  :و الرابعۀ

و ال عهـد لسـدس النصـیب    . الکتـاب و السـنۀ  النه هو المعهود فی . سدس نصیب المطعم
  . و ارادة سدس النصیب من االخبار، الغاز و تعمیۀ. مطلقا

سـیما و  . اذا تمهد هذه المقدمات، فظهر لک انه البد ان یبقی للمطعم اکثر ممـا اطعمـه  
فاذا ضم الی ذلک . ظاهرهم االتفاق علی انه الطعمۀ ان لم یکن الحد االبوین االّ السدس

، و ان المراد هـو سـدس االصـل،    )بداللۀ االخبار(مهیته الطعمۀ المطلوبۀ هو السدس کون 
و لـو لـم   . فال یبقی هناك االّ اعتبار زیادة نصیبهما علی السدس بمقدار سدس اصل المال

کما لو کـان مـن المیـت بنـت و     . یعتبر ذلک، لزم ان یکون مایبقی للمطعم اقل من الطعمۀ
فیبقی هنـاك سـدس    ،]ان[ـفللبنت النصف، و لالبوین السدس. و اکثرابوان و جداً و جدة، ا

فاذا اطعما سدس االصـل، فیبقـی   . یرد علیهم اخماساً، فلکل من االبوین سدس و خُمسه
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  .و هو کما تري. لکل منهما خُمس سدس
بل ظاهر مختـار  . صرّحوا بذلک اللمعۀ،و  الدروسو الشهید فی  النافعفالمحقق فی 

. و الباقون الساکتون عن ذلک ایضاً البد ان یکون مرادهم هذا. 1الروضۀی فی الشهید الثان
ایضاً ال ینافی ذلـک، بـل    المختلفو عبارة العالّمۀ فی . اشهر الروضۀو لذلک جعله فی 
 هـم  و أوالدهـم  نصیب زاد لو یطعمون إنّما األجداد أنّ: المشهور«: قال: الظاهر منه ذلک

 هـی  الطعمۀ أنّ و الطعمۀ، تستحب لم السدس، أحدهما سهم نکا فإن السدس، عن األبوان
 مـن  یعنـی  الحاضـر  ولـد  یأخذه ما کان إن و: الجنید ابن قال و .المال أصل من السدس
 سـهم  مـن  طعمـۀ  للحاضر السدس کان السدس، یتجاوز ما بالتسمیۀ المیراث من األجداد

انتهـی  . »لألصـل  األول،: المعتمـد  و. المـال  أصـل  مـن  ال به المیت إلى یقرب الذي ولده
  .2)ره(هکالم

لم یرد ) المشهور الذي عبرّ عنه فی االخبار بالسدس(فانّ الظاهر انّ مراده ان االطعام 
فی ذلک  3]فیتفیک. [منه مطلق سدس المال حتی یشمل ما لم یکن الوالدهم االّ السدس

و . السدس الـذي هـو فرضـهم   عمۀ لهم شیئاً زایداً علی طباعطاء ذلک السدس الذي جعل 
» انمـا یطعمـون  «یعنـی انّ الطعمـۀ المفهومـۀ مـن قولـه      » و ان الطعمۀ هی السدس«قوله 

و . الموصوفۀ بانه فی وقت زیاده نصیب اوالدهم عن السدس، هی السدس من اصل المال
انّ الذي یستحب ان یعطوه الجد، هو سدس اصل المال الزائد علی السدس الذي : الحاصل

بخالف ابن الجنید، فانّه لم یفسر السدس فی االخبار بسدس اصل المال، بـل  . نصیبهمهو 
  .فسره بسدس نصیب االوالد

                                                   
 .المرجع السابق 1
 .ط جامعۀ المدرسین 119ص  9المختلف، ج  2
 .ویکتفی: ۀالنسخ یف و 3
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ولکن بعد ان یبقی شیئ لالوالد، فاتفق القوالن فـی عـدم الطعمـۀ علـی تقـدیر کـون       
لکن المشهور اعتبروا زیادته عن الفریضۀ بمقدار السـدس  . 1النصیب سدس االصل ال غیر

ففرار المشـهور عـن   . و اکتفی ابن الجنید بزیادة شیئ و ان لم یکن بمقدار السدس. فمازاد
و فرار ابن الجنیـد  . باالوالد، باعتبار کون الزیادة سدساً من اصل المال فما زاد االجحاف

. و لکن الدلیل یساعد المشهور، کما بینـاه . بجعل السدس، سدساً لنصیبهم، ال الصل المال
  .دبخالف ابن الجنی

باالصل للمشهور، یشعر بانّ مراده ما ذکرنـا، النّ االصـل عـدم    ) ره(استدالله: و ایضاً
بخـالف قـول ابـن    . ثبوت الطعمۀ االّ اذا حصل لهما السدس فوق السدس المفروض لهمـا 

و ال معنی الرجاع االصل الی اعتبار کون السدس المطعم هو . الجنید فانه مخالف لالصل
فانه ال اصل له بل هو خالف االصل، النه زیادة فی . س النصیبسدس اصل المال، ال سد

  .کما ال یخفی. التکلیف
فهو فی ان المراد بالسدس المطعم، هو سـدس االصـل، او سـدس     :اما المقام الثانی

و لکن بقی الکالم فی ثمرة هـذا  . و قد ظهر لک حاله فی طی المقام االول. نصیب المطعم
] شـرح [فـی  ) ره(الفائدة؟ و قد عرفت فساد تفریع الشهید الثانی الخالف، و این یظهر هذه

ان کان الفـروض مسـتوعبۀ للترکـۀ، فـال مجـال      : و نقول هنا ایضا. اللّمعۀ علی المذهبین
و ان کانت غیر مستوعبۀ؛ فـان کـان مثـل    . اذ هی مشروطۀ بثبوت الفاضل جزماً. للطعمۀ

فقـد عرفـت ان ابـن     2)البنات، و االبـوین یعنی اجتماع الجد مع البنت او (المثال السابق 
  . الجنید هنا یجعل الفاضل میراثاً فال طعمۀ هنا ایضا

و ان کان مثل ما کان له ابوان او احدهما، و ابن وجد، فلیس هنـاك فاضـل لالبـوین    
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وبۀ، فیصح تعلـق  جوبۀ، او غیر مححجب و ام منعم لو کان للمیت ا. ق به الطعمۀحتی یتعل
  . نصیب االبوین] سدس[الثمرة بین القولین باخذ سدس االصل او  و یظهر .الطعمۀ

بعد ماذکر ان ولد الولـد و الوالـد، اولـی مـن الجـد عنـد        المختلفو لکن العالّمۀ فی 
 السدس الجد أخذ الولد، ولد أو الوالد الجد مع حضر إذا: الجنید ابن قال و«: علمائنا، قال

 فهـو  طعمـۀ،  السـدس  معه یأخذ أنّه الوالد فی قصد فإن .الولد لولد أو للوالد الباقی کان و
 ]و[ طعمۀ له ء شی فال الولد ولد مع أما و ممنوع، فهو میراثا، یأخذه أنّه قصد إن و صواب،

  .1میراثاً ال
باخـذ  (فیظهر الثمرة بین القولین . و االظهر ارادة الطعمۀ. واحتمال المیراث بعید :اقول

ل ما یتحقـق بـه   هذا؛ ان جعلنا القول بکفایۀ اق). السدس من االصل او من اصل النصیب
کمـا یظهـر مـن    (واالّ . بن الجنبد القائـل بـاالرث فـی بعـض المواضـع     الزیادة مختصاً با

  .فالثمرة واضحۀ کثیرة) بارات ان المشهور ذلکو غیره من ظاهر الع المسالک
ان الزیادة علی فریضۀ  :االولی: ثم قد ظهرلک من مجموع ما ذکرنا هنا، مسائل ثالث

انّ  :الثانیـۀ و . و هذه ال خالف فیه. االبوین، شرط فی استحباب الطعمۀ التی هی السدس
علـی  . هور االولفعـن المشـ  ؟-السدس هذا هل یعتبر من االصل او من نصیب االبـوین؟ 

هل یعتبـر کـون الزیـادة علـی النصـیب بقـدر        :الثالثۀو . و عن ابن الجنید الثانی. االظهر
. ظاهر االخبار ان المعتبر هو سدس االصل المسالکفقال فی  ؟-السدس فصاعداً، ام ال؟

و نقل عـن الـدروس انـه یعتبـر کونـه زایـداً لقـدر        . سواء کان الزیادة بقدر السدس ام ال
کما صـرح  . 2و نقل قوالً آخر علی القول بعدم اعتبار کون الزیادة بمقدار السدس. السدس
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و هو استحباب اقل االمرین من سدس االصل و من نفس الزیـادة علـی    .الروضۀبه فی 
فیظهر منه جعل المشهور اعتبار . 1و قال ال دلیل علی القولین االخیرین من النص. النصیب

و جعل قول الـدروس، اعتبـار سـدس    . بقدر السدس ام السدس االصل سواء کان الزاید 
  .االصل مع اعتبار کون الزاید بمقدار السدس فصاعداً

و قد ظهر لک مما حققنا، انّ قول الـدروس هـو الحـق، و هـو المشـهور و المطـابق       
  .لالخبار

ه فلعلّه ما ذکرناه من انّ الطعمۀ علی خالف االصل، فیعتبر فی: و اما دلیل القول اآلخر
انّ االخبار متطابقۀ فی اعتبار کون الطعمۀ سدساً فـی الجملـۀ، فلـو    : و فیه. القدر المتیقن

  .مل علی المقیدفیحوجد فیها مطلق، 
فهو استحباب الطعمۀ مخـتص بمـن یزیـد نصـیبه علـی السـدس،        :اما المقام الثالث

فالمستحب اطعام  ، فلو حجبت االّم باالخوة،2فقد یثبت لهما معا. وي االخربدون ا. البویه
و لو کان مع االبوین زوج من غیـر حاجـب، فیسـتحب لهـا     . االب خاصۀ البویه خاصۀ

  .و لو انحصر فی االبوین بال حاجب، استحب لهما. 3خاصۀ کذلک
و . والدلیل علی ذلک، االصل، و ما ادعیناه من تبادر مازاد علی النصیب من االخبـار 

و انّـه للمتقـرب بالجـد مـن     . عـم صیب فمـازاد، للمط قاء المساوي للنداللۀ االعتبار علی ب
فـی فعـل    5و ال یضّر اطالق ما روي. 4مضافاً الی روایۀ اسحق بن عمار المتقدمۀ. االبوین

                                                   
 .123ص  8الروضۀ، ج  1
و یطعم ام المیت اباها و امها، و هما جد المیت و . فاب المیت یطعم ابویه و هما جد المیت و جدته من االب 2

 .جدته من االم
3  المیت اَن تطعم و الدیها خاصۀاي یستحب الم. 
 .10ح  20الوسائل، ابواب میراث االبوین و االوالد، ب  4
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 مع انّ التقیید فی بعضها انّـه  . اذ هو حکایۀ فعل و ال عموم فیه) صلّی اهللا علیه و آله(النبی
دةَ أُم الْـأُم      ]أُم الْأَبِ السدس ةَ[أَطْعم الْجد«صلی اهللا علیه و آله  الْجـ م أَطْعـ و ی ا حـنُهاب و
النّ المتبادر منها اشتراط وجود االبوین، و ان . ، کالمقید المبین لها1»السدس و ابنَتُها حیۀ

  .مسئلۀمع انّ الظاهر عدم الخالف فی ال. ذلک فی الزاید علی نصیبها علی الوجه المتقدم
فهو انّ استحباب الطعمۀ مشروط بوجـود االبـوین، فـال یسـتحب      :اما المقام الرابع

و یـدل  . و ظاهر بعضهم االجماع علیه. و لم نقف علی مخالف فیه. االجداد ۀلالوالد طعم
علیه مضافاً الی االصل، ظهور االخبـار فـی ذلـک بحمـل مطلقاتهـا و مجمالتهـا، علـی        

و ان لم یکن فیها تصریح بعدمها لالوالد. الذي مرّ من دعوي التبادرناتها، علی الوجه مبی .
الدالّـۀ بظاهرهـا علـی ثبـوت اسـتحبابها       2و قد مرّ الکالم فی صحیحۀ سعد بن ابی خلف

و . مع انّ ظاهرها ثبوت السدس للجدة میراثاً، ال طعمـۀً . لبنات البنت، و القدح فی داللتها
   .المسائل الناصریۀلالدلّۀ القویمۀ، بل االجماع فی  قد ذکرنا بطالن ذلک و مخالفتها

فهو انّ االخبار و ان وردت فی جد او جدة، و ال داللۀ فیها علی  :اما المقام الخامس
مع انّ الحکم فـی بعضـها   . حکم المتعدد، االّ انّ عدم القول بالفصل، یکفی فی اثبات ذلک

  .جنس، و هو حقیقۀ فی ال»المفرد المحلّی«متعلق علی 
  .ثم اذا ثبت االشتراك، فیحکم بالتساوي، لعدم المرجح

 :االولی: و فیها مسائل. فی الطبقه الثانیۀ؛ و هی االخوة و االجداد 3:المطلب الثانی
و هو . بال خالف و اشکال. و کذا الجدة المنفردة، الب کانا او الم. للجد المنفرد، المال کله

و لو اجتمع جد و جدة؛ فان . خصوص بعض االخبارمقتضی عمومات الکتاب و السنۀ، و 
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اما اصل االرث، فیدل علیه الکتاب . کانا من قبل االب؛ فیقسمان للذکر مثل حظ االنثیین
نعرف فیه خالفاً، و یدل علیـه ایضـاً مـا نقلـه المحقـق       و اما کیفیۀ التقسیم، فال. و السنۀ

فالجد اب االب «لسالم و فی جملۀ عن اهل البیت علیهم ا مجمع البیانفی ) ره(الطبرسی
و کذلک الجد مع االخت، فهم یتقاسمون المـال للـذکر    .فی درجۀ ،مع االخ الذي هو ولده

توائهِم  مع الْأُم قَرَابۀِ مع الْأَبِ قَرَابۀُ اجتَمع متَى و«الی ان قال » مثل حظ االنثیین ی  اسـ فـ 
باقی و بِالسوِیۀِ بینَهم الثُّلُثُ مالْأُ لقَرَابۀِ کَانَ الدرجِ   .1»الْأُنْثَیینِ حظِّ مثْلُ للذَّکَرِ الْأَبِ لقَرَابۀِ الْ

من قبـل  ] وجدة[من قبل االب و جداً ] وجدة[فان ترك جداً « :الفقه الرضويو فی 
و ما بقی فللجد و الجدة من قبل االب . من قبل االم الثلث بینهما بالسویۀ] ین[االم، فللجد

و یدلّ علیه ایضـاً مـا ورد فـی العلّـۀ مـن االخبـار الکثیـرة        . 2»للذکر مثل حظ االنثیین
ماً و للرجل سهمین، مـن ان المرئـۀ لـیس علیهـا     المصرحۀ بانّ اهللا تعالی جعل للمرئۀ سه

و النّ النساء ترجعن عیاالً علی الرجل، . جهاد و ال نفقۀ و ال معقلۀ، انّما ذلک علی الرجل
فانّ االخبار مطلقۀ و العلّۀ عامۀ، فال وجه . و النّ اهللا تعالی فضّل الرجل علی النساء درجۀ

نا عنها فی المتقرب باالّم بالدلیل مـن االیـۀ و   و انّما خرج. لتخصیصها باالوالد و االخوة
  . و یؤیده االخبار االتیۀ الدالّۀ علی کون االجداد بمنزلۀ االخوة. االجماع و االخبار

و النّ التسویۀ هو . و ان کانا من قبل االم فیقتسمان بالسویۀ بال خالف ظاهر فیه ایضاً
  .ه عن مجمع البیان و الفقه رضويو یدلّ علیه ایضاً ما نقلنا. االصل فی االشتراك

بل المتفـق علیـه   (و لو اجتمع االجداد من جانب االب و االم کلیهما؛ فاالظهر االشهر 
انّ للمتقرب باالم منهم، الثلث واحداً کان او اکثر، ذکـراً  ) من المتأخرین کما فی المسالک

و للمتقرب باالب . نثیو یقتسمون علی فرض الکثرة، علی السویۀ الذکر و اال. کان او انثی
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  .الثلثان، و علی فرض الکثرة یقتسمون للذکر مثل حظّ االنثیین
و اما دلیل اصل المسئلۀ؛ . و اما دلیل کیفیۀ التقسیم فی المتکثر من کل فریق؛ فقد تقدم

یتقـرب بـاالم    دلّ علی انّ کل قریب یاخذ نصیب من یتقرب الی المیت؛ فمن] ما[فهو کلّـ
النّه نصیبها عند الحاجـب، و  . اذ هو نصیبها االصلی، دون السدس. الثلثذ الیه منهم، یاخ

  .المفروض عدمه
و . کما هو نصیب االب عند اجتماعه مـع االم . و الباقی و هو الثلثان، للمتقرب باالب

 إِذَا لَم یتْرُك الْمیت إِلَّا جده: قال: قال«: )ع(خصوص موثقۀ محمد بن مسلم عن ابی جعفر
 هدج إِذَا تَرَك قَالَ و یاقالْب دلْجل ةِ الثُّلُثَ ودلْجفَإِنَّ ل هأُم أُم تَهدج و ا أَبِیهأَب و لِ أَبِیهبنْ قم

ثُّلُثُ و سقَطَ جدةُ الْأُم و جد أَبِیه و جدتَه منْ قبلِ أُمه و جدةَ أُمه کَانَ للْجدةِ منْ قبلِ الْأُم ال
رضـوي الدالّـۀ   الو قد مرّ من عبارة الفقـه  . 1»الْباقی للْجد منْ قبلِ الْأَبِ و سقَطَ جد الْأَب

  . علیه ایضاً و ما نقلناه من مجمع البیان
جتمـع  ابی عقیل و الفضل بن شـاذان، انّـه اذا ا  ] ابن[منها قول : ل مهجورةاو هناك اقو

و البـاقی یـرد   . و الم االب النصف. فالم االم السدس. جدة هی ام امه، و جدة هی ام ابیه
، للجد من االم: و منها قول الصدوق. کمن ترك اختاً الب و ام، واختاً الم. علیهما بالنسبۀ
ل الفضـل  و منها قو). او االخ(و الباقی للجد لالب . السدس) او االخ لالب(مع الجد لالب 

و منهـا قـول ابـی    . فمن ترك جدته ام امه، و اخته لالبوین، فللجـدة السـدس  : بن شاذان
 السـدس و لهمـا الثلـث    الصالح، و ابن زهرة، و القطب الکیدري، انّ للجد او الجدة لـالم ،

  .بالسویۀ
و لم نقـف علـی مأخـذ    ): بعد نقل هذه االقوال و نسبها الی الندرة( المسالکقال فی 
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  . 1)ره(انتهی کالمه. و ضعفه ظاهر. القوال، االّ الحاق االجداد بکاللۀ االمهذه ا
بعد اختیاره المشهور لعموم ما دلّ علـی انّ  (لهم  غایۀ المرادفی ) ره(و استدل الشهید

بروایۀ محمد بن ) کل قریب یأخذ نصیب من یتقرب به، و خصوص موثقۀ محمد بن مسلم
بد اللَّه قَالَ«: حمران عن زرارة و عی أَبانع(أَر(    د الْجـ نْقَص ا لَا یـیهضِ فَإِذَا فیفَۀَ الْفَرَائحص

النّ . و هو غیر محمول علی الجد لالب. 2»منَ السدسِ شَیئاً و رأَیت سهم الْجد فیها مثْبتا
منهـا صـحیحۀ زرارة، و   و هـو روایـات؛   . النّص انّه اذا کان مع اخوة لالب، کان کاحدهم

نَ الْـأَبِ     )ع(عنْ أَحدهما«: و الفضیل، و برید] و محمد،[بکیر،  ةِ مـالْـإِخْو عم دقَالَ إِنَّ الْج
  .3»یصیرُ مثْلَ واحد منَ الْإِخْوةِ ما بلَغُوا

مع اعتضـاده  ) یعنی موثقۀ محمد بن مسلم المتقدمۀ(ثم اجاب عنه بان حدیثنا صریح 
و الشـهرة، و النّ الشـیخ   ) یعنی عموم ما دلّ علی اخده نصیب مـن یتقـرب بـه   (بما تقدم 

  . حملها علی التقیۀ فانه یشمل الجد مطلقا، و هو غیر مذهبنا
و یوید ذلک الحمل ایضاً روایتان اُخریان تدالّن علی انّ الجد یقاسـم االخـوة    :اقول

و بالجملۀ؛ هذه الروایۀ مـع عـدم صـحۀ    . قیۀحملهما الشیخ ایضاً علی الت 5.»4]السبع[الی 
ـ  )حمرانبسبب اشتراك محمد بن (سندها    ن االدلّـۀ المعتضـدة   ، ال یعارض بها ما تقـدم م
  . بما مرّ

و ربما یستدل لهؤالء بعموم المنزلۀ الثابتۀ بعمـوم االخبـار الکثیـرة؛ منهـا الصـحیحۀ      
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لما دلت علی ان االجداد بمنزلـۀ  (نها فانّ المستفاد م. و سیجیئ جملۀ منها ایضاً. المتقدمۀ
انّ غایۀ مادلت  :و فیه. انّ الجد لالم بمنزلۀ الواحد من کاللۀ االم و نصیبه السدس) االخوة

، بمنزلـۀ  1]لـالم [و هو ال یستلزم کون االجـداد  . علیها ان االجداد لالب بمنزلۀ االخوة له
فان فی کثیر منها . داد مع الکاللۀ، ال مطلقاسلّمنا، لکنّها انّما تدل اذا کانت االج. االخوة لها

و لـو کانـت المنزلـۀ معتبـرة     . »الجد مع االخوة من االب یصیر مثل واحد«التصریح بانّ 
  . بالعموم لما کان للتقیید بکونهم مع االخوة فائدة

مـع انّـه   . تلک االخبار من کتاب ابن ابی عقیـل  غایۀ المراد،و من جملۀ ما رواه فی 
فکیف . صدوق فی مباحثاته مع الفضل بن شاذان، انّه ال یعتمد علی هذه المنزلۀیظهر من ال

  .یستدل له بها
و لـو کـان   . لالبوین، فلها النصف فرضـاً، و البـاقی رداً   اذا کان للمورث اخت :الثانیۀ

و لو اجتمع االخوة و االخـوات  . اختین فصاعداً کذلک، فلهما الثلثان فرضاً، و الباقی رداً
و کل ذلک ممـا ال اشـکال   . کذلک، فال تسمیۀ و یقتسمون المال للذکر مثل حظ االنثیین

  .و دلت علیه الکتاب و السنّۀ. فیه و ال خالف
اذا لم یکن اخوة و [و اما اذا کان المتقرب باالب فقط، فحکمه حکم المتقرب باالبوین 

لالجمـاع الظـاهر   . فال یرث المتقرّب باالب فقط مع المتقرب بـاالبوین ]. اخوات الب وام
: قـال ) علی ما نقله الکلینی عنه فی موضـعین (المنقول عن جماعۀ منهم الفضل بن شاذان 

»ةُ والْإِخْو و اتنَ الْأَخَوونَ الْأَبِ مقُومی قَامةِ مالْإِخْو و اتنَ الْأَخَوالْـأَبِ  م و  إِذَا الْـأُم  لَـم 
 مجمع هذَا و یحجبونَ کَما یحجبونَ و یرِثُونَ کَما یرِثُونَ و أُم و لأَبٍ أَخَوات و إِخْوةٌ یکُنْ

                                                   
 .لالب: ۀالنسخ یف و 1



  355کتاب فی المیراث 
 

هلَیالمیراث مـن ولـد      2]االب[ یاعیان بن: قال) ص(النّ النبی«: قالالی ان . 1»ع احـقّ ـب
و قد تقـدم  . انتهی ما اردنا نقله. 3»و هذا مجمع علیه من قوله صلی اهللا علیه و آله. العالّت

  .فی مبحث تقدیم ابن العم الب وام، علی العم لالب
، )ع(الحـارث االعـور عنـه    ایضاً روایۀ ،نعم هذه الروایۀ عن امیرالمومنین علیه السالم

  .4رواها فی التهذیب
سمیت بـذلک النّ  . بنوا العالّت، اوالد الرجل من امهات شتّی: قال فی مجمع البحرین

، الشـرب الثـانی یقـال    5]الَعلَـل [و : قال. من هذه االذي تزوجها قبلها کانت ناهالً ثم علی
. اوالد العالّت، الذین لهم امهات مختلفۀ و ابوهم واحـد  :النهایۀو عن . »بعد نَهل 6]علَل[«

  .الصحاحو مثله فی 
بیانیۀ؛ یعنی بنی االم الذین » االعیان«و اضافۀ . ، النفیس من الشیئ»العین«و المراد بـ

و . بالمیراث من اوالد العالّت، یعنی اوالد سایر االمهات من ابیه] احق[هم اعیان االخوة، 
شّرب الثانی لالبل، فانّه یشرب مرّة و یصبر الی ان یسري الی عروقـه، و هـو   هو ال] العلَل[

لَ   نفکانّ م. بعد نَهل] علَل[اً فهو رب ثانیشثم ی. المسمی بالنَهل تزوج ثانیاً، علَّ بعد ما نَهـ
  .باالولی

 :عن ابی جعفر علیه السالم، قال فی جملتها 7]سیالکنا[و یدلّ علیه ایضاً، روایۀ یزید 
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»أَخُوك أَبِیکل و کلَى -أُمأَو نْ بِکم یکأَخ أَبِیکل- و أَخُوك أَبِیکلَـى  لأَو  نْ  بِـک مـ 
یکأَخ کأُمقَالَ -ل نُ واب یکأَخ أَبِیکل و کلَى -أُمأَو نِ بِکنِ  م ابـ  یـکأَخ  أَبِیـک1»ل .
و لو سلّم ضـعفها الجـل   . 3]االولی من ذوي االنساب: اول باب[فی  2]فی التهذیب[رواها 

  .، فهو منجبر بالعمل و االجماع4یزید
اذا انحصر الوارث فی الواحد من االخوة او االخوات لالم، فله السدس فرضاً،  :الثالث

اً او علی السـویۀ سـواء کـانوا ذکـور    (و لالکثر من الواحد منهم، الثلث فرضاً . و الباقی رداً
اً) اناثاً، او متفرقین و لو اجتمع االخوة من الکالالت الثالث، سقط کاللۀ االب . و الباقی رد

و لکاللۀ االم مع الوحدة السدس، و مع التعـدد الثلـث علـی    . فقط، بکاللۀ االبوین، کما مرّ
اء اال و مع التعدد فیقسمون علی السو. و الباقی لکاللۀ االبوین، اتحدت او تعددت. السویۀ

و قد مرّ وجه جمیع ذلـک،  . مع االختالف فی الذکورة و االنوثۀ فللذکر مثل حظ االنثیین
  . و مع انّه الخالف فی جمیع ذلک وال اشکال. فالحاجۀ الی االعادة

ۀ االم، او اکثـر  : الرابعۀ او اختـان لالبـوین   . لو اجتمع اخت لالبوین مع واحد من کالـل
اذ فـی المثـال االول،   . فال اشکال فـی تعیـین فروضـهم   . مفصاعداً مع واحد من کاللۀ اال

                                                   
 .2ح  1الوسائل، ابواب موجبات االرث، ب  1
 .ط دار االضواء 1ح  22ب  268ص  9التهذیب، ج  2
هل الیزید الکناسـی، هـو البریـد الکناسـی و کالهمـا      : اعلم -.رواها فی اوائل کتاب المیراث عن النکاح: عبارة النسخۀ 3

  .ذیل یزید الکناسی) ره(لالردبیلی» جامع الروات«اجع ر. شخص واحد؟ ام هما شخصان اثنان؟ المسئلۀ مجهول
  .    عن یزید الکناسی) 1ح  76ص  7فروع؛ ج (الحدیث عینه، فی الکافی ) ره(روي الکلینی: ثم اعلم

 13لکن فی ابواب میراث االخوة و االجداد، ب . نقله بعینه عن الکافی) 2ح  1ابواب موجبات االرث، ب (و فی الوسائل 
عن ابی : ثانیاً. مع تفاوت فی موردین؛ اوالً رواه عن برید الکناسی، ال عن یزید. »الحدیث«عن التهذیب مقطّعاً بقوله  ، نقله1ح 

و لکنّ الثـانی  . فلو قیل بانّ الیزید و البرید الکناسیان، کالهما شخص واحد، یسهل الفرق االول. )ع(، العن ابی جعفر)ع(عبد اهللا
 .النساخ سهو فی الوسائل و لعلّه من
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و فـی المثـال الثـانی،    . و الفاضل سدسان. و السدس لواحد من کاللۀ االم. النصف لالخت
و فی . و الفاضل سدس. و الثلث للمتعدد من کاللۀ االم، بینها السویۀ. النصف لالخت ایضا

  . و الفاضل سدس. لثلث للواحد من کاللۀ االمو ا. المثال الثالث، الثلثان لالختین فصاعداً
اي االخت و االختـین فـی   (فالمشهور االصح، انه یرّد علی کاللۀ االب : و اما الفاضل
. و عن الفضل بن شاذان و ابن ابی عقیل؛ انه یرد علی الجمیـع بالنسـبۀ  ). االمثلۀ المذکورة

و واحد لکاللۀ . ۀ لالختین فصاعداًثالث: فیقسم السدس الفاضل فی الصورة االخیرة اَرباعاً
  .و فی سایر الصور یقسم الفاضل اَخماساً. االم

و فـی المختلـف عـن اکثـر     . االجماع المستفیض، نقله فی المسالک عن جماعـۀ : لنا
 تَقُـولُ  ما لَه قُلْت: قَالَ )ع(جعفَرٍ أَبِی عنْ مسلمٍ بنِ محمدو خصوص صحیحۀ . االصحاب

 النِّصف للزَّوجِ قَالَ لأَبِیها أَخَوات و إِخْوةً و لأُمها إِخْوتَها و زوجها تَرَکَت و ماتَت أَةٍامرَ فی
 للْـإِخْوةِ  فَهو سهم بقی و سواء فیه الْأُنْثَى و الذَّکَرُ سهمانِ الثُّلُثُ لأُمها لإِخْوتها و أَسهمٍ ثَلَاثَۀُ

و اتلذَّکَرِ الْأَخَوثْلُ ل ظِّ منِ حی أَنَّ الْأُنْثَیل امهولُ لَا الستَع أَنَّ و جلَا الزَّو نْقَص نَ یم فالنِّص و 
ی  شُـرَکَاء  فَهم منْ؟ ذَلک أَکْثَرَ کَانُوا فَإِنْ ثُلُثهِم منْ الْأُم منَ الْإِخْوةَ لَا فـ  الثُّلُـث کَـانَ  إِنْ و 

 أَخٌ لَه و امرَأَةٌ أَوِ کَاللَۀً یورثُ رجلٌ کانَ إِنْ و قَوله فی اللَّه عنَى إِنَّما و السدس فَلَه واحداً
أَو کُلِّ أُخْتفَل دا واحمنْهم سدا السنَى إِنَّمع اللَّه کةَ بِذَلالْإِخْو و اتنَ الْأَخَوم ۀً الْأُمخَاص 
ی قَالَ ورِ فةِ آخورس اءالنِّس- فْتُونَک تیکُم اللّه قُلِ یستَ   لَـیس  هلَک امرُؤٌ إِنِ الْکَاللَۀِ فی یفْ
لَه لَدو و لَه ی أُخْتنعی کأَبٍ أُخْتاً بِذَلل و أُم أَبٍ أُخْتاً وفَلَها -ل صنما ف تَرَك و ورِثُها هی 
ذینَ  فَهم الْأُنْثَیینِ حظِّ مثْلُ فَللذَّکَرِ نساء و رِجالًا إِخْوةً کانُوا إِنْ و...  ولَد لَها یکُنْ لَم إِنْ  الـَّ

تَیها و زوجها تَرَکَت امرَأَةً أَنَّ لَو و قَالَ ینْقَصونَ و یزَادونَ ا  و لأُمها أُخْ هـا  أُخْتَی أَبِیهـکَـانَ  ل 
هم  لأَبِیها لأُخْتَیها و سهمانِ الثُّلُثُ لأُمها لأُخْتَیها و أَسهمٍ ثَلَاثَۀُ النِّصف للزَّوجِ سـ إِنْ و  کَانَـت 
زَد  لَم لأَبٍ أَخٌ کَانَ فَلَو بقی ما علَى تُزَادانِ لَا الْأَبِ منَ الْأُخْتَینِ لأَنَّ لَها فَهو واحدةً لَـى  یـع 
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  .1بقی ما
  . 2و مثله حسنۀ بکیر بن اعین بادنی تفاوت

و هـم الـذین یـزادون و    «و موضع االستدالل؛ الحصر المستفاد من قوله علیه السالم 
  .»ینقصون

الن السهام ال «: )ع(قولهو ال یخفی انّ . و فی الروایۀ فوائد مهمۀ ال ینبغی الغفلۀ عنها
و ان الزوج ال یـنقص  «: )ع(بل هو و قوله. ، ال یمکن االستدالل به للمسئلۀ االولی»تعول

فاجتماعهما انّمـا  . لمجموع المسئلتین المذکورتین فی الحدیث] ن[، دلیال»الخ. من النصف
  .و هو سهل. »الخ.. وجهازو لو انّ امرئۀ ترکت «: )ع(هو فی المسئلۀ االخیرة، اعنی قوله

 قُلْـت  قَـالَ «: و قد یستدل علیه ایضاً بموثقۀ عبد اهللا بن مغیرة، عن موسـی بـن بکـر   
 الْـأُم  و للْـأَبِ  الْـأَخَوات  و -للْأَبِ الْإِخْوةَ أَنَّ -)ع(جعفَرٍ أَبِی عنْ حدثَنی بکَیراً لزُرارةَ إِنَّ

 مکَـانَهنَّ  کَـانُوا  لَـو  -الْأُم و للْأَبِ الْإِخْوةِ منَ نَصیباً أَکْثَرَ یکُنَّ لَا لأَنَّهنَّ -ینْقَصونَ و یزَادونَ
 و -تَـرَك  مـا  نصف فَلَها أُخْت لَه و -ولَد لَه لَیس هلَک امرُؤٌ إِنِ یقُولُ جلَّ و عزَّ اللَّه لأَنَّ
ورِثُها هإِنْ ی کُنْ لَملَها ی لَدقُولُ -ورِثُ یی یعما جهالإِنْ م کُنْ لَما  ی لَهـ  لَـدا  -وطَونْ  فَـأَع مـ 

 و -النِّصف منَ أَقَلَّ -کُلَّه الْمالَ لَه سمى الَّذي فَأَعطَوا عمدوا و -کَملًا النِّصف لَه اللَّه سمى
 عنْد قَائم هذَا و -زرارةُ فَقَالَ قَالَ مکَانَها کَانَ لَو -رجلٍ منْ نَصیباً أَکْثَرَ داًأَب تَکُونُ لَا الْمرْأَةُ

  .3»فیه یخْتَلفُونَ لَا أَصحابِنَا
و الظاهر انّه وقع فیها غلط من الرواة، او مـن  (و هذه الروایۀ و ان کانت متشابهۀ المتن 

                                                   
 .ط دار االضواء 7ح  293 -292ص  9التهذیب، ج  1
 .4ح  101ص  7ج ) فروع(الکافی : و -.5ح  290المرجع، ص  2
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و یسقط لفظ االخوات . یذکر موضع االخوة فی االول، االخواتو کان ینبغی ان . النساخ
الب و    -کما نقل عن بعض الفضالء -حاصله] لکن[، )فی االخر انّ االخت و االخـوات ـل

  .االم یزادون و ینقصون، النهنّ ال یکنّ اکثر نصیباً من االخ و االخوة لالب و االم
ک   2الکـافی فی  ی حسنۀ اُخري؛ ذکرهافما رواه بکیر ایضا  1هوضحو ت ال . قبـل ذـل

  .نطیل بذکرها
و انّ التعلیل انّما یناسـب لـو ورد الـنص    . و یمکن القدح فی الداللۀ بعدم ارادة الحصر

و بالجملۀ؛ الروایۀ ال یخلو من تأیید، سیما بمالحظۀ انّ الـراوي  . علیهم، ال الثبات الزیادة
و یـدلّ علیـه   . عوي االتفاق علیـه و ظاهر الزرارة د. لها بکیر الراوي للحسنتین السابقتین

 مجمع البیـان و صریح . یدلّ علی الرد علی قرابۀ االب فقط، فی المسئلۀ االتیۀ ما فحوي
  .3المنقولۀ عن اهل البیت علیهم السالم

ال اشکال فی المسئلۀ، سیما و لیس البن ابی عقیل و الفضـل، مـا یعتمـد     :و بالجملۀ
مدفوع بانه ال یعارض بـذلک  ) مع انّه ممنوع(و هو . علیه، عدا مجرد التساوي فی المرتبه

  .ما قد مناه من االدلّۀ القویمۀ المتینۀ
امـا اذا کـان    و. هذا کلّه؛ اذا اجتمع کاللۀ االم مع االخت او االختین فصاعداً الب وام

و عن الصدوق و الشیخین و اتباعهما  ففیه قوالن؛االخت او االختین فصاعداً الب فقط؛ 
و عن ابـن  . انّه کالسابق یرد علی کاللۀ االب) الی اکثر المتاخرین 4المسالکو نسبه فی (

یـرد  الجنید و الشیخ فی احد قولیه، و ابن ادریس، و المحقق، و العالّمه فی احد قولیه، انه 

                                                   
 .حهضیتو: ۀالنسخ یف و 1
 .3ح  102ص  7ج ) فروع(الکافی  2
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و قـال فـی    االستبصـار، و نسبه المفید الی قولٍ من اصحابنا، کمـا فـی   . علیهما بالنسبۀ
فاالخوة من االم لهـم نصـیبهم   : »بیان الفرائض«فی اول کتاب المواریث فی باب  الکافی

و االخـوة و االخـوات مـن االم ال    . المسمی لهم مع االخوة و االخوات مـن االب و االم 
و هذا کلّه مجمع . و ال ینقصون من السدس، و الذکر و االنثی فیه سواءیزادون علی الثلث 

  .و هذا القول الزم للفضل و ابن ابی عقیل بطریق اولی. 1علیه
قَـالَ  «: و محمد بن مسلم قـال . لنا صحیحۀ محمد بن مسلم و حسنۀ بکیر المتقدمین

أُخْت لأُم قَالَ لابنِ الْأُخْت منَ الْأُم السدس و عنِ ابنِ أُخْت لأَبٍ و ابنِ  )ع(سأَلْت أَبا جعفَرٍ
فاذا کان هذا حـال ابـن   . فان الولد انّما یاخذ نصیب والده. 2»لابنِ الْأُخْت منَ الْأَبِ الْباقی

 الکافی،و یدل علیه ایضا روایۀ یزید الکناسی المرویۀ فی . االخت، فاالخت ایضا کذلک
بناء علی ما وجهه بعضـهم  . 3»و أَخُوك لأَبِیک أَولَى بِک منْ أَخیک لأُمک«: ففی جملتها

لمخالفۀ ظاهره لالجماع بان المراد ما بقی له ان کان ذکراً، و یرد علیها خاصـۀ ان کانـت   
تمـاع  اج 4]یصـح [و «: عن اهـل البیـت علـیهم السـالم     مجمع البیانو ما نقله فی . انثی

تهما، و اذا فضلت الترکۀ عن سهامهم یرد الفاضـل علـی کاللـۀ    اً لتساوي قرابالکاللتین مع
و کذلک اذا نقصت عن سهامهم، لمزاحمۀ الـزوج او  . االب و االم او االب، دون کاللۀ االم

و الزوج و الزوجۀ ال یـدخل علـیهم    .الزوجۀ لهم کان النقص داخالً علیهم دون کاللۀ االم
  .النقصان علی حال

بانّ النقص یـدخل علـی قرابـۀ االب دون االخـري بمزاحمـۀ       علیه ایضا، و استدل
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و احتجوا بتساویهما فی المرتبۀ و فقد » کان علیه الغرم فله الغنم«و من . الزوج و الزوجۀ
و بمنع اقتضاء دخـول  . و اجابوا عن الموثقۀ، بالضعف لعلی بن فضّال فی سنده. المخصص

مع . فی البنت مع االبوین، فانه یرد علیهما و علی البنتلتخلّفه . النقص، االختصاص بالرّد
  .ان النقص انّما یدخل علی البنت اذا کان مع الثالثۀ زوج

ثّقـه الشـیخ و النجاشـی و    و. و ان کان فطحیاً، و لکنّه ثقـۀ انّ علی بن فضال  :و فیه

اه بنوفضال، و ان الطائفۀ عملت بما رو« العدةو قال الشیخ فی . الکشی و العالّمۀ و غیرهم
. و الموثق حجۀ، سیما مع اعتضاده بعمل االکثر. »ل یعتمدونه بجرحه و تعدیلهاعلماء الرج

  .مع انّک قد عرفت ان الدلیل غیر منحصر فیه
و اما المنع الذي اورده علی الدلیل االخر مسـتنداً بتخلّفهـا فـی البنـت مـع االبـوین؛       

. ود معارض یدخل النقص علیه، اعنی االبوینفاجیب عنه بانّ التخلّف فیه لمانع و هو وج
  . فالرّد علی االبوین ایضا لورود النقص علیهما. النّ فرضها مع الولد، غیره مع عدمه

ۀ علـی  و التحقیق ان یقال انّ المجیب حسب ان المستدلّ اعتمد فی هذه المقدم :اقول
و االعتـراض  . ادة ال غیرهعلیه النقص، البد ان یستحق الزی ، فانّ کل من یردصحکم النق

و . مرن عقلیۀ، و االّ لـم تخـ  فال یکو. النتقاضه بالبنت ،علیه انّ تلک المقدمۀ لیست بکلیۀ
القاعـدة مخصصـۀ   : فللمسـتدل اَن یقـول   )اعنی ان لم یکن بناء المجیب علی ذلـک ( االّ

انّا لم نعتمد فی ذلـک  : فاالولی فی الجواب ان یقول المستدل. بالدلیل فی خصوص البنت
علی حکم العقل، بل هو مستفاد من االخبار و کلمات العلمـاء االخیـار، و ال مـانع مـن     

، النّ المراد منها انّ مع انّا نقول ان هذا النقص ال یرد علی تلک المقدمۀ. تخصیصه بالدلیل
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له ما فضـل   1کل من یرد علیه النقص الجل استیفاء الحق الثابت لشریکه فی االرث، فیرد
فالنقص لـیس  . و هذه المقدمۀ انّما هی الجل ابطال العول. بعد استیفاء الشریک حقه ایضاً

آخـر،  فی بعض االحوال، عنه فی بعـض  (اذ نقص نصیب االبوین . من جملۀ افراد المقدمۀ
  .فبقی المقدمۀ. تلک المقدمۀ الیس من باب هذا النقص الذي هو مبنی )بجعل الشارع تعبداً

  

 جامع الشتات«کتاب المیراث من تم «  
  .و هو المجلد السابع بتقطیعنا، وهللا الحمد

  

                                                   
 .فیراد: ۀالنسخ یف و 1


