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 :4ولو كان ىناك إخوة حاجبون كان هلا(لالُم)
السدس ولألب الباقي ،وال ترث اإلخوة شيئا وإن



حجبوا  ،ويف رواية شاذة عن ابن عباس أن هلم
السدس الذي حجبوىا عنو.

در حبث ارث بعد از ذکر مقدمات و مبانی وارد حبث
در طبقات ارث شدمی و عرض کردمی ما سو طبقو در

 :5ولو انفرد االبن فاملال لو قرابة ولو كان أكثر من
واحد فهم سواء يف املال لعدم الرتجيح  ،واألصل

ارث دارمی؛ طبقو اول أبوان و أوالد ،طبقو دوم إخوة و
أجداد و طبقو سوم أعمام و أخوال.
حبثمان فعال در طبقو اول می ابشد ،جواىر و شرایع و

التساوي.
 :6ولو انفردت البنت فلها النصف فرضا والباقي يرد
عليها(بنت واحده) والعصبة بفيها الرتاب ،بال خالف

امام رضوان اهلل علیو مهگی برای طبقو اول یعنی أبوان و
أوالد فروعاتی ذکر کرده اند.
امجاعاً و کتاابً و سن ًة ىیچکس در ارث بر طبقو اول
مقدم نیست ،در مورد امجاع عرض کردمی کو مدرکی

أجده يف شيء من ذلك  ،بل الكتاب والسنة واإلمجاع
عليو.
 :7و كذا لو كانت بنتان فصاعدا فلهما أو هلن
الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن والعصبة بفيها

است و حجت منی ابشد و اما در مورد کتاب اهلل
عرض کردمی کو در دوجای قران کرمی یعنی در سوره

الرتاب.
 :8وإذا
ظ
ِمثْ ُل َح ِّ
يف كتابو.

احزاب و سوره انفال این عبارت" :اولی االرحام بعضهم
اولی ببعض فی کتاب اهلل" ذکر شده و گفتیم کو اىل
بیت علیهم السالم این آایت را بو ارث تفسری کرده و

اجتمع الذكران واالانث فاملال هلم "لِ َّ
لذ َك ِر
ْاألُنْثَيَ ْ ِ
ي" 1كما أوصى اهلل تعاىل شأنو بذلك

 :9ولو اجتمع األبوان أو أحدمها مع األوالد فلكل

فرموده اند در ارث ابید "األقرب مینع األبعد" را در نظر

واحد من األبوين السدس كما يف الكتاب العزيز

بگریمی.
صاحب جواىر فروعاتی را بر طبقو اول یعنی أبوان و

والباقي لألوالد ابلسوية إن كانوا ذكورا  ،وإن كان
معهم انثى أو اانث "فَلِ َّ
ظ ْاألُنْ ثَيَ ْ ِ
ي" 2كما
لذ َك ِر ِمثْ ُل َح ِّ
قال اهلل تعاىل.

أوالد مرتتب کرده و اینطور فرموده:
« :1فان انفرد األب عمن يف درجتو والزوج فاملال لو

 :10ولو كان معهم(أبوان) زوج أو زوجة(و فرض بر

قرابة آلية أويل األرحام :2 .وإن انفردت األم فلها

این است کو میت فرزند دارد) ،أخذ حصتو الدنيا

الثلث فرضا(آیو  11سوره نساء) والباقي رد عليها

الربع(چون مرد است و میت فرزند دارد و اگر فرزند

عندان خالفا للعامة ،فللعصبة(مردان مذکر از طائفو).

نداشت نصف می برد) أو الثمن(چون زن است و

 :3ولو اجتمع األبوان فلألم الثلث فرضا ولألب
الباقي قرابة.

 1سوره نساء ،آیو .11
 2سوره نساء ،آیو .11
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میت فرزند دارد و اگر فرزند نداشت ربع می برد) وكذا

نسبت سهام دخرت و پدر است ضرب در  6کو فریضو
ی اولیو بود می شود و نتیجو می شود  24و حاال سو
چهارم از  24ات یعنی  18سهم را دخرت و یک چهارم

السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم أمخاسا

از  24ات یعنی  6سهم را پدر می برد چون أرابعاً تقسیم

األبوان أيخذان السدسي والباقي لألوالد .
 :11ولو كان مع األبوين بنت خاصة ،فلألبوين

کردمی) ،وال رد على االام للحاجب الذي حيجب االام
عما زاد على السدس من غري فرق بي الرد وغريه بال

على حسب سهامهم(.خمرج  6و  2دارمی کو در ىم
متداخل ىستند لذا  6میزان است و مال بو  6قسم
تقسیم می شود و نصف آن یعنی سو ششم بو دخرت
داده می شود و بو ىر کدام از پدر و مادر نیز یک
ششم داده می شود و یک ششم اضافو می آید کو این

خالف أجده فيو  ،بل يف املسالك وكشف اللثام
وحمكي اجملمع االتفاق عليو  ،وىو احلجة يف ختصي

أدلة الرد.3».

بقیو حبث مباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی. ...

اضافو أمخاساً یعنی بر طبق سهامشان تقسیم می شود بو
این صورت کو یک ششم دارمی کو ابید بو  5قسمت کو
نسبت سهامشان است (3سهم دخرت و  1سهم پدر و

واحلمد هلل رب العاملي و صلی اهلل علی

 1سهم مادر کو مجعا می شود  5سهم) تقسیم شود و
نسبت سهام یعنی  5و فریضو ی اولیو یعنی  6تباین
است لذا در ىم ضرب می شوند و نتیجو می شود 33
و ابقیمانده یعنی آن یک ششم بو  33قسمت تقسیم

دمحمو آلو الطاىرين

می شود و حاال یک پنجم از  33ات یعنی  6سهم بو
پدر و یک پنجم از  33ات یعنی  6سهم بو مادر و سو
پنجم از  33ات یعنی  18سهم بو بنت واحده
می دىیم چون أمخاساً تقسیم کردمی).

 :12ولو كان إخوة لألب صاحلون للحجب كان الرد
على البنت واألب أرابعا على نسبة سهامهما(خمرج
نصف  2و خمرج سدس  6است کو اب ىم تداخل دارند
لذا مال بو  6قسمت تقسیم می شود و سو ششم بو
دخرت داده می شود و یک ششم بو پدر و یک ششم

نیز بو مادر داده می شود و یک ششم نیز ابقی
می ماند کو در اینجا أرابعاً حماسبو می شود چون مادر
حاجب دارد لذا سهم دخرت یعنی  3و سهام پدر یعنی
 1اب ىم مجع می شوند کو می شود  4و بعد  4کو

 3جواىر الکالم ،شیخ دمحم حسن جنفی جواىری ،ج ،33ص ،111ط  43جلدی.
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