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کتاب الفرائض واملواريث

(حفظو اهلل)

ارث در قران کرمی

( ج )7

قرار داده شده و ارث بردن زن بر خالف جاىلیت و ملل دیگر
کو از ارث حمروم بوده یک امر مسلّمی در نظر گرفتو شده و
مقدم قرار داده شده و در واقع اصالت داده شده.
مطلب دوم " :فَِإ ْن ُک َن نِساء فَ ْو َق اثْ نَتَ ْ ِ
ک"
ْي فَلَ ُه َن ثُلُثا ما تَ َر َ
اگر اوالد فقط زن ابشند و بیشرت از دو نفر ابشند دو سوم از
ماترک میت ارث می برند البتو در رواایت ما ذکر شده کو دو
دخرت نیز مهان حکم بیشرت از دو نفر را دارند یعنی دو سوم ارث
می برند.
مطلب سوم " :و إِ ْن کانَ ْ ِ
ف" اگر ولد فقط
ص ُ
ت واح َدة فَ لَ َها النِّ ْ
َ



حبثمان اب توفیق پروردگار متعال درابره ارث بود کو بسیار مسئلو
مهمی می ابشد و خداوند را شکر می کنیم کو بو ما توفیق تفقو
در دین را عنایت فرموده و در رواایت نیز اینطور ذکر شده کو:

"إذا اراد اهلل بعبد خریا فقهو فی الدين" و "الفقهاء اُمناء
الرسول" و "الفقهاء حصون اإلسالم".

یک دخرت ابشد نصف ماترک میت برای او می ابشد.
الس ُد ِ
ٍِِ
ِ ِِ
ک
س ِمَا تَ َر َ
مطلب چهارمَ " :و ْلَبَ َويْو ل ُک ِّل واحد م ْن ُه َما ُّ ُ
إِ ْن کا َن لَوُ َولَ ٌد" برای ىر یک از پدر و مادر میت اگر میت
فرزند داشتو ابشد یک ششم است.
ث"
مطلب پنجم" :فَِإ ْن ََلْ يَ ُک ْن لَوُ َولَ ٌد َو َوِرثَوُ أَبَواهُ فَِِل ُِّم ِو الثُّلُ ُ
اگر میت فرزندی نداشتو ابشد ارثش را تنها پدر و مادر
می برند پس برای مادرش یک سوم مال است (و بقیو از آن
پدر است کو بعدا حبث خواىیم کرد).
س " اگر میت
مطلب ششم " :فَِإ ْن کا َن لَوُ إِ ْخ َوةٌ فَِِل ُِّم ِو ُّ
الس ُد ُ
برادرانی داشتو ابشد برای مادر یک ششم است ،یعنی إخوه
حاجب می شوند برای اینکو مادر یک سوم ارث بربد و علتشم
ىم این است کو پدر ابید این برادران میت را اداره کند لذا از
سهم مادر کم شده و بو سهم پدر افزوده شده.
متام این شش صورت بعد از عمل بو وصیت و ادای دین میت
می ابشد ،وقتی انسان از دنیا می رود ترکو او چند حکم بو
ترتیب دارد؛ اول کفن برداشتو می شود ،دوم دین ،سوم عمل بو
وصیت ات ثلث اموال ،چهارم ارث.

درابره ارث اول آایت قران کرمی را عرض می کنیم ،فقط در سوره
نساء آایتی درابره ارث وجود دارد و شاید نکتو اش این ابشد کو
زن ىا را از ارث حمروم می کردند لذا خداوند متعال در سوره
نساء آایتی درابره ارث بیان فرمود ،در آایت ایزدىم و دوازدىم
مسئلو ارث ذکر شده است کو از ىر آیو شش حکم کلی درابره
ارث استفاده می شود و در آخر سوره نساء در آیو  671نیز
دو مطلب درابره ارث ذکر شده است کو کالً  61مطلب در
این آایت درابره ارث ذکر شده است کو اینها امهات مسائل
ارث در قران کرمی می ابشند.
اهلل يف أَو ِ
ظ ْاْلُنْ ثَيَ ْ ِ
ْي
الد ُک ْم لِل َذ َک ِر ِمثْ ُل َح ِّ
آیو ایزدىم﴿:يُوصي ُک ُم َُ ْ
فَِإ ْن ُک َن نِساء فَ ْو َق اثْ نَتَ ْ ِ
ت
ک َو إِ ْن کانَ ْ
ْي فَ لَ ُه َن ثُلُثا ما تَ َر َ
ف و ِْلَب وي ِو لِ ُک ِل ِ
ِ
س ِِمَا
واح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
واح َدة فَ لَ َها النِّ ْ
ص ُ َ ََ ْ
الس ُد ُ
ّ
ک إِ ْن کا َن لَوُ ولَ ٌد فَِإ ْن ََل ي ُکن لَوُ ولَ ٌد و وِرثَوُ أَبواهُ فَِِل ُِموِ
تَ َر َ
ّ
َْ ْ َ َ َ َ
َ
ِ ِِ
الس ُدس ِمن ب ْع ِد و ِ
صيَ ٍة يُوصي
الثُّلُ ُ
ث فَِإ ْن کا َن لَوُ إِ ْخ َوةٌ فَِل ُّمو ُّ ُ ْ َ َ
ِ
ب لَ ُک ْم نَ ْفعا
ِبا أ َْو َديْ ٍن آاب ُؤُک ْم َو أَبْنا ُؤُک ْم ال تَ ْد ُرو َن أَيُّ ُه ْم أَق َْر ُ
ضة ِمن َِ
اهلل إِ َن َ
اهللَ کا َن َلليما َحکيما﴾.1
فَري َ َ
نکتو  :گفتو شده "يف أَو ِ
الد ُک ْم" درحالی کو اگر گفتو بود
ْ
ابنائکم بو فرزندان مع الواسطو ىم صدق می کرد اما اوالد فقط
شامل فرزندان بالواسطو می شود و بعدا ابناءکم ذکر می شود.
ظ ْاْلُنْ ثَيَ ْ ِ
ْي" :اگر اوالد مرد و زن
مطلب اول" :لِل َذ َک ِر ِمثْ ُل َح ِّ
ابشند مرد دو برابر سهم زن ارث می برد ،آیت اهلل طباطبائی
اعلی اهلل مقامو در تفسری املیزان می فرماید اینکو گفتو نشده
"لالنثی نصف حظ الذکر" نکتو اش این است کو "انثی" اصل

نکتو :در آیو وصیت بر دین مقدم شده اب اینکو در فقو ما بر

اساس اخبار دین بر وصیت مقدم می ابشد منتهی چون اب
دال بر ترتیب منی ابشد.
حرف "أو" عطف شده ِّّ
واج ُک ْم إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن ََلُ َن
ص ُ
ف ما تَ َر َ
آیو دوازدىمَ " :و لَ ُک ْم نِ ْ
ک أَ ْز ُ
صيَةٍ
الربع ِِمَا تَرْکن ِمن ب ْع ِد و ِ
َولَ ٌد فَِإ ْن کا َن ََلُ َن َولَ ٌد فَ لَ ُک ُم ُّ ُ ُ
َ َ ْ َ َ
الربُ ُع ِِمَا تَ َرْکتُ ْم إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن لَ ُک ْم َولَ ٌد
وصْي ِِبا أ َْو َديْ ٍن َو ََلُ َن ُّ
يُ َ
ِ
ِ ِ ٍِ
وصو َن
فَِإ ْن کا َن لَ ُک ْم َولَ ٌد فَ لَ ُه َن الث ُُّم ُن ِمَا تَ َرْکتُ ْم م ْن بَ ْعد َوصيَة تُ ُ
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ِ
خ أ َْو
ور ُ
ث َکاللَة أَ ِو ْام َرأَةٌ َو لَوُ أَ ٌ
ِبا أ َْو َديْ ٍن َو إِ ْن کا َن َر ُج ٌل يُ َ
ت فَلِ ُک ِل ِ
ک
واح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
س فَِإ ْن کانُوا أَ ْکثََر ِم ْن ذلِ َ
أُ ْخ ٌ
الس ُد ُ
ّ
ِ ِ
ِ ٍِ
ِ
ری
فَ ُه ْم ُش َرکاءُ ِيف الثُّلُث م ْن بَ ْعد َوصيَة يُوصي ِبا أ َْو َديْ ٍن غَ ْ َ
صيَة ِمن َِ
ار و ِ
اهلل َو َ
ليم﴾.2
ُم َ
ليم َح ٌ
اهللُ َل ٌ
َ
ض ٍّ َ
آیو دوازدىم نیز شش مطلب دارد:
واج ُک ْم إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن ََلُ َن
ص ُ
ف ما تَ َر َ
مطلب اولَ " :و لَ ُک ْم نِ ْ
ک أَ ْز ُ
َولَ ٌد" و برای مشا نصف ما ترک زاننتان است اگر برای آهنا

ارث در قران کرمی

( ج )7

اند پس از ( بریون کردن ) وصیتی کو بدان توصیو می شود ای
دینی ( کو بر عهده اوست ) در صورتی کو ( در این وصیت و
دین ) قصد زاینی بو ورثو نباشد(وصیت بیش از ثلث مضار بو
ورثو است) ،سفارشی است از جانب خداوند.
خب ات اینجا  61حکم از احکام کلی ارث را از آایت  66و
 61از سوره نساء بیان کردمی و دو حکم ابقی می ماند کو در
ک
آیو  671از سوره نساء ذکر شده ،آیو این است﴿:يَ ْستَ ْفتُونَ َ
قُ ِل َ
ت
اهللُ يُ ْفتي ُک ْم ِيف الْ َکالل َِة إِ ِن ْام ُرٌؤ َىلَ َ
س لَوُ َولَ ٌد َو لَوُ أُ ْخ ٌ
ک ل َْي َ
ک َو ُى َو يَ ِرثُها إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن َلَا َولَ ٌد فَِإ ْن کانَتَا اثْ نَتَ ْ ِ
ْي
ص ُ
ف ما تَ َر َ
فَ لَها نِ ْ
فَ لَهما الثُّلُ ِ ِ
ک َو إِ ْن کانُوا إِ ْخ َوة ِرجاال َو نِساء فَِلل َذ َک ِر ِمثْ ُل
ثان ِمَا تَ َر َ
َُ
3
ٍ
ِ
اهللُ لَ ُکم أَ ْن تَضلُّوا و َ ِ
ظ ْاْلُنْ ثَيَ ْ ِ
ليم﴾ .
َح ِّ
ْي يُبَِّ ُ
اهللُ ب ُک ِّل َش ْيء َل ٌ
ْي َ ْ
َ

فرزندی ( از مشا ای از شوی دیگر ) نباشد.
الربُ ُع ِِمَا تَ َرْک َن ِم ْن بَ ْع ِد
مطلب دوم" :فَِإ ْن کا َن ََلُ َن َولَ ٌد فَ لَ ُک ُم ُّ
ٍِ
وصْي ِِبا أ َْو َديْ ٍن" اگر آهنا(زاننتان) را فرزندی ابشد یک
َوصيَة يُ َ
چهارم ما ترک آهنا از آن مشاست پس از(بریون کردن)وصیتی کو
آهنا می کنند ای دینی( کو بر گردن آهناست).
الربُ ُع ِِمَا تَ َرْکتُ ْم إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن لَ ُک ْم َولَ ٌد" برای
مطلب سومَ " :و ََلُ َن ُّ
آهنا ( زاننتان ) یک چهارم ما ترک مشاست اگر مشا را ( از او
ای غری او ) فرزندی نباشد.
مطلب چهارم" :فَِإ ْن کا َن لَ ُک ْم َولَ ٌد فَ لَ ُه َن الث ُُّم ُن ِِمَا تَ َرْکتُ ْم ِم ْن
ِ ٍِ
وصو َن ِِبا أ َْو َديْ ٍن" اگر مشا را فرزندی ابشد برای
بَ ْعد َوصيَة تُ ُ
آهنا یک ىشتم از ما ترک مشاست پس از ( بریون کردن )
وصیتی کو می کنید ای دینی ( کو بر عهده دارید(.
خ
ور ُ
ث َکاللَة أَ ِو ْام َرأَةٌ َو لَوُ أَ ٌ
مطلب پنجمَ " :و إِ ْن کا َن َر ُج ٌل يُ َ
ت فَلِ ُک ِل ِ
س" و اگر مردی ای زنی کو
واح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
أ َْو أُ ْخ ٌ
الس ُد ُ
ّ
از او ارث برده می شود پدر و مادر و اوالد نداشتو ابشد و او
را یک برادر ( مادری ) ای یک خواىر ( مادری ) ابشد برای ىر
یک از آن دو یک ششم ما ترک است (و بقیو نیز اگر اجدادی
نداشتو ابشد بو آهنا بر می گردد).

مطلب اولِ" :يف الْ َکالل َِة إِ ِن ْام ُرٌؤ َىلَ َ
س لَوُ َولَ ٌد َو لَوُ
ک ل َْي َ
ک َو ُى َو يَ ِرثُها إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن َلَا َولَ ٌد فَِإ ْن
ص ُ
أُ ْخ ٌ
ف ما تَ َر َ
ت فَ لَها نِ ْ
ْي فَلَهما الثُّلُ ِ ِ
ک" ای پیغمرب از تو فتوا می
ثان ِمَا تَ َر َ
کانَتَا اثْ نَتَ ْ ِ ُ َ

طلبند  ،بگو :خداوند بو مشا درابره کاللو ( خواىران پدر و
مادری ای پدری تنها ) فتوا می دىد :اگر مردی کو فرزند ( و
پدر و مادر و جد ) ندارد مبرید و او را یک خواىر ابشد ،
نصف مریاث وی ( بو تشریع ّاولی ) از آن اوست ( و بقیو را بو
تشریع اثنوی ارث می برد )  ،و این برادر نیز از آن خواىر اگر
اوالد نداشتو ابشد ( متام مال را ) ارث می برد.
ظ
مطلب دومَ " :و إِ ْن کانُوا إِ ْخ َوة ِرجاال َو نِساء فَلِل َذ َک ِر ِمثْ ُل َح ِّ
ٍ
اهلل لَ ُکم أَ ْن تَ ِ
ضلُّوا و َ ِ
ْاْلُنْ ثَيَ ْ ِ
ليم" اما
ْي يُبَِّ ُ
اهللُ ب ُک ِّل َش ْيء َل ٌ
ْي َُ ْ
َ
اگر خواىران دو نفر ابشند دو سوم مریاث میت از آن آهناست
( و بقیو را بو تشریع اثنوی ارث می برند )  ،و اگر آهنا برادران
و خواىران متعدد ابشند ( مهو مریاث از آن آهناست لکن )
برای مرد مانند نصیب دو زن است .خداوند برای مشا بیان می
کند کو مبادا گمراه شوید  ،و خدا بو مهو چیز داانست.
مجعاً  61حکم کلی درابره ارث در قران کرمی و در سوره نساء
ذکر شده کو بو عرضتان رسید بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء
اهلل تعالی. ...

نکتو :کاللو در دوجا از سوره نساء ذکر شده ،در این قسمت
از آیو شریفو مراد از کاللو در واقع فقط کاللو مادری می ابشد
اما در آخر سوره کاللو پدری و پدرمادری ذکر شده.
ِ ِ
ک فَ ُهم ُشرکاء ِيف الثُّلُ ِ
ِ
ث
مطلب ششم" :فَإ ْن کانُوا أَ ْکثََر م ْن ذل َ ْ َ ُ
ِ
ِ ٍِ
ار و ِ
ِ
صيَة ِم َن
ری ُم َ
ض ٍّ َ
م ْن بَ ْعد َوصيَة يُوصي ِبا أ َْو َديْ ٍن غَ ْ َ
َِ
اهلل" اگر (کاللو مادری) بیش از یک نفر ابشند ( برادر ای

واحلمد هلل رب العاملْي و صلی اهلل للی
دمحم و آلو الطاىرين

خواىر ای ىر دو ) آهنا در یک سوم مال ( بو تساوی ) شریک
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