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(ج )100

خرب اول﴿ :فإن نقصت الرتكة عن سهامهم ملزامحة الزوج



أو الزوجة هلم ،كان النقص داخلا على البنت أو البنات

دون األبوين أو أحدمها و دون الزوج والزوجة ،ويصح

اجتماع الكللتٌن معا(کاللو سو نوع است؛ کاللو أبوینی و

عرض کردمی بر اساس فروضی کو در قران جمید برای فرض
برىا ذکر شده میان ما و عامو در تقسیم ترکو اختالفات
بزرگی بوجود آمده بو این صورت کو گاىی از اوقات اب توجو
بو فروض مذکور در قران بعد از تقسیم مقداری از ترکو
اضافو ای کم می آید ،عامو در مواقعی کو ترکو نسبت بو
سهام کم بیاید قائل بو عول شده اند یعنی نقص را بر مهو
وارد می کنند در حالی کو ما طبق فرمایشات ائمو علیهم
السالم نقص را فقط بر افراد خاصی وارد می کنیم ،اما در
مواقعی کو ترکو نسبت بو سهام اضافو ابشد عامو قائل بو
تعصیب شده اند یعنی مقدار اضافو را بو رجالی کو از
طرف پدر اب میت مربوط ىستند می دىند.
خب و اما صاحب وسائل اخبار مربوط بو این حبث را در
 4ابب ذکر کرده کو ابتدا فهرست این ابواب را بیان می
کنیم و بعد چند خرب را بو عنوان منونو می خوانیم.

کاللو اُمی و کاللو أبی) لتساوي قرابتيهما(زیرا مهو برادر
ىستند) ،وإذا فضلت الرتكة عن سهامهم يرد الفاضل على

كللة األب واالم أو األب دون كللة االم ،وكذلك إذا
نقصت عن سهامهم ملزامحة الزوج أو الزوجة ،كان النقص
داخلا عليهم دون كلة االم ،فإن كللة االم والزوج
والزوجة ال يدخل عليهم النقصان على حال ،فعلى ىذا
إذا اجتمع كللة األب مع كللة االم كان لكللة االم

للواحد السدس وللثنٌن فصاعدا الثلث ال ينقصون منو،

والباقي لكللة األب ،وال يرث كللة األب مع كللة

األب واالم ذكورا كانوا أو إاناث...الی آخر﴾.1

ابب « : 11مًناث األبوين مع األوالد وأحدمها مع
أحدىم».
خرب اول از این ابب  11مهان خرب دمحم بن مسلم است کو
دیروز در کالم صاحب جواىر نقل شده بود.

فهرست:

خرب دوم﴿ :وعن عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زايد،

اول :وسائل الشیعة  02جلدی ،صفحو  ،414ابب  1از

عن احلسن بن حمبوب عن علي بن رائب ،عن زرارة قال:

ابواب موجبات اإلرث.

وجدت يف صحيفة الفرائض :رجل مات وترك ابنتو وأبويو،

دوم :وسائل الشیعة  02جلدی ،صفحو  ،444ابب 11
از ابواب مریاث أبوین و أوالد.

فللبنة ثلثة أسهم ولألبوين لكل واحد سهم يقسم املال

على مخسة أجزاء فما أصاب ثلثة أجزاء فللبنة ،وما

سوم :وسائل الشیعة  02جلدی ،صفحو  ،444ابب 11

أصاب جزءين فلألبوين.2﴾.
در این ابب  11اخبار زایدی ذکر شده کو مهو آهنا صحیح
نیستند ولی خب چون مورد عمل فقهاء ما ىستند
ضعفشان جربان می شود.

از ابواب مریاث أبوین و أوالد.
چهارم :وسائل الشیعة  02جلدی ،صفحو  ،404ابب 1
از ابواب موجبات اإلرث.
ابب « : 1ان املًناث يثبت ابلنسب والسبب وان األقرب
من النسب مينع اال بعد اال ما استثىن وحكم االخوة من

 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،411ابواب موجبات اإلرث ،ابب ،1
حدیث ،4ط اإلسالمیة.

الرضاع وحنوىم ومجلة من احكام املواريث واحلضانة».
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وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،11ص ،444ابواب مریاث االبوین واالوالد ،ابب

 ،11حدیث  ،0ط االسالمیة.
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خرب سوم﴿ :وابسناده عن الصفار ،عن عمران بن موسى،

ذكرا مل يكن هلا غًن مخسة من اثىن عشر سهما ،وإن

حمرز ،عن أيب عبد اهلل عليو السلم يف حديث أنو قال يف

ذكرين مل يكن هلما غًن ما بقي مخسة من اثىن عشر سهما

بنت وأب قال :للبنت النصف ،ولألب السدس ،وبقى

فقال زرارة :ىذا ىو احلق إذا أردت أن تلقى العول

سهما فلألب ،والفريضة من أربعة أسهم للبنت ثلثة أرابع

هلم الزايدة من الولد واألخوات من األب واالم ،فأما

خرب چهارم﴿ :وابسناده عن علي بن احلسن بن فضال،

شيئا.6﴾.

كانت اثنتٌن فلهما مخسة من اثىن عشر ألهنما لو كاان

عن احلسن بن ظريف عن دمحم بن زايد ،عن سلمة بن

فتجعل الفريضة ال تعول فإمنا يدخل النقصان على الذين

سهمان فما أصاب ثلثة أسهم منها فللبنت وما أصاب
ولألب الربع.3﴾.

الزوج واإلخوة للم فإهنم ال ينقصون مما مسى اهلل هلم

کلینی دو نصفو سند را بو ىم پیوند می زند و خرب سنداً
صحیح می ابشد.

عن علي بن أسباط ،عن دمحم بن محران ،عن زرارة قال:
أراين أبو عبد اهلل عليو السلم صحيفة الفرائض فإذا فيها:

ال ينقص األبوان من السدسٌن شيئا.4﴾.

ابب « : 1كيفية القاء العول ومن يدخل عليو النقص
ومجلة من أحكام الفرائض».

خرب پنجم﴿ :وعنو عن أمحد بن احلسن ،عن أبيو ،عن عبد

خرب اول﴿:دمحم بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو،

اهلل بن املغًنة ،عن موسى بن بكر الواسطي ،قال :قلت

عن ابن أيب عمًن عن ابن أذينة ،قال :قال زرارة :إذا

لزرارة :حدثين بكًن ،عن أيب جعفر عليو السلم يف رجل

أردت أن تلقى العول فإمنا يدخل النقصان على الذين هلم

ترك ابنتو وامو أن الفريضة من أربعة الن للبنت ثلثة أسهم

الزايدة من الولد واالخوة من األب ،وأما الزوج واالخوة

وللم السدس سهم وما بقي سهمان فهما أحق هبما من

العم ومن األخ ومن العصبة ،الن اهلل تعاىل مسى هلما ومن

من االم فإهنم ال ينقصون مما مسى هلم شيئا.7﴾.

ابب « : 11مًناث األبوين مع الولد وأحد الزوجٌن».

مساعة ،عن عبد اهلل بن جبلة ،عن أيب املغرا ،عن إبراىيم

مسى هلما فًند عليهما بقدر سهامهما.5﴾.

خرب دوم﴿:وعن محيد بن زايد ،عن احلسن بن دمحم بن
بن ميمون ،عن سامل األشل أنو مسع أاب جعفر عليو السلم

خرب اول﴿:دمحم بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن أبيو،

يقول :إن اهلل أدخل الوالدين على مجيع أىل املواريث فلم

عن ابن أيب عمًن وعن دمحم بن عيسى ،عن يونس بن عبد

ينقصهما من السدس ،وأدخل الزوج واملرأة فلم ينقصهما

الرمحن مجيعا ،عن عمر بن أذينة ،عن زرارة قال :قلت لو:

من الربع والثمن.8﴾.

إين مسعت دمحم بن مسلم وبكًنا يرواين عن أيب جعفر عليو

السلم يف زوج وأبوين وابنة ،للزوج الربع ثلثة أسهم من

اخبار ابب  1بسیار مهم ىستند و اما خرب  4از این ابب
 1نیز مهم است کو مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

عشر سهما ،وبقى مخسة أسهم فهو للبنة ألهنا لو كانت

واحلمد هلل رب العاملٌن و صلی اهلل علی

اثىن عشر سهما ،ولألبوين السدسان أربعة أسهم من اثىن

دمحمو آلو الطاىرين
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