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موجبات اإلرث/نسب

س لَهُ َولَد َو لَهُ أُ ْخت فَ لَها
سومِِ﴿ :ف الْ َکالل َِة إِ ِن ْام ُرؤ َهلَ َ
ک ل َْي َ
ک َو ُه َو يَ ِرثُها إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن َلَا َولَد﴾.3
ص ُ
ف ما تَ َر َ
نِ ْ



درابره کاللو ( خواىران پدر و مادری ای پدری تنها ) اگر مردی کو
فرزند ( و پدر و مادر و جد ) ندارد دبرید و او را فقط یک خواىر

ابشد(یعنی کاللو امی بو تنهایی)  ،نصف مریاث وی بو تشریع ّاولی
از آن اوست و بقیو را بو تشریع اثنوی یعنی رداً و ابلقرابة ارث
می برد.
ربع در قران کرمی بو این ترتیب ذکر شده است:
اول﴿ :فَِإ ْن کا َن ََل َّن ولَد فَ لَ ُکم ُّ ِ
ِ ِ ٍِ
وصني
الربُ ُع ِمَّا تَ َرْک َن م ْن بَ ْعد َوصيَّة يُ َ
ُ َ
ُ
ِِبا أ َْو َديْ ٍن﴾.4
اگر آهنا(زاننتان) را فرزندی ابشد یک چهارم ما ترک آهنا از آن
مشاست پس از(بریون کردن)وصیتی کو آهنا می کنند ای دینی( کو بر
گردن آهناست).
الربُ ُع ِِمَّا تَ َرْکتُ ْم إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن لَ ُک ْم َولَد﴾.5
دومَ ﴿ :و ََلُ َّن ُّ

عرض کردمی یکی از موضوعاتی کو در ارث الزم است مسئلو حساب
است و احتیاج بو حساب و مهارت و زبصص در آن بسیار در
ارث اتثری گذار است ،برخی از فقهاء ما مثل امام رضوان اهلل علیو در
ربریر و نراقی در مستند حساب را در حبث ارث ذکر نکرده و فرموده
اند خوداتن در کتب دیگر خبوانید ،در شرایع و ملعو و شرح ملعو در
آخر حبث ارث حساب ذکر شده و در دروس در اول حبث ارث
ذکر شده ابالخره اگر ما خبواىیم ارث را درست بفهمیم ابید اب
حساب آشنائی داشتو ابشیم.
خب و اما فعالً مسائل مربوط بو ارث را می خوانیم و در ضمن
حساب آهنا را نیز بیان می کنیم و بعداً بو طور مبسوط و مفصل در
مورد حساب حبث خواىیم کرد.
عرض کردمی فروض مقدره در قران شش فرض می ابشند:

برای آهنا ( زاننتان ) یک چهارم ما ترک مشاست اگر مشا را ( از او
ای غری او ) فرزندی نباشد.

ثلثان در قران کرمی بو این ترتیب ذکر شده:
ِ
ِ
ساء فَ ْو َق اثْ نَتَ ْ ِ
ک﴾ .
ني فَ لَ ُه َّن ثُلُثا ما تَ َر َ
اول﴿ :فَإ ْن ُک َّن ن ً
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

:)1نصف :)2 ،ربع :)3 ،شبن :)4 ،ثلثان :)5 ،ثلث ،

6

:)6سدس .
نصف در قران کرمی بو این ترتیب ذکر شده است:
واج ُک ْم إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن ََلُ َّن َولَد﴾.1
ص ُ
ف ما تَ َر َ
اولَ ﴿ :و لَ ُک ْم نِ ْ
ک أَ ْز ُ
برای مشا نصف ما ترک زاننتان است اگر برای آهنا فرزندی ( از مشا
ای از شوی دیگر ) نباشد ،البتو بعدا حبث می شود کو اگر نصف را
بو شوىر دادمی درحالی کو زن ىیچ خویشاوندی ندارد و تنها وارث او
شوىرش است کو وارث سببی او می ابشد آن نصف دیگر چطور
می شود آای مال مهنی شوىر خواىد بود ای مال امام علیو السالم
است؟ قول مشهور این است کو نصف دیگر نیز بو مهنی شوىر داده
می شود ولی برخی گفتو اند بو امام علیو السالم کو وارث من ال
وارث لو است داده می شود.
دوم﴿ :و إِ ْن کانَ ْ ِ
ف﴾.2
ص ُ
ت واح َد ًة فَ لَ َها النِّ ْ
َ

مهان حکم بیشرت از دو نفر را دارند یعنی دو سوم ارث می برند.
ني فَ لَهما الثُّلُ ِ ِ
ک﴾.7
ثان ِمَّا تَ َر َ
دوم ﴿ :فَِإ ْن کانَتَا اثْ نَتَ ْ ِ ُ َ
اگر وارث برادر دو خواىر بودند ،دو ثلث از اموال وى بو آانن
مى رسد.
بنابراین ما ات بو حاال نصف  ،ربع

و ثلثان را ذکر کردمی.

امروز در مدرسو فیضیو در رابطو اب صحبتهای رئیس صبهور آمریکا
یک ذبمع اعرتاضی بر قرار است لذا ما حبثمان را زودتر سبام می کنیم
ات آقااین بتوانند شرکت کنند.
واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آله الطاهرين

اگر شخصی از دنیا برود و فقط یک ولد دخرت داشتو ابشد نصف
ماترک میت برای او می ابشد و اگر بنت واحده أبوینی نباشد أبی
ارث می برد و اما نصف دیگر نیز بو مهان بنت واحده داده می شود
ابلقرابة بنابراین نصف را فرضاً و نصف دیگر را ابلقرابة می برد.
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