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کتاب الفرائض والمواريث

طبقات االرث/طبقه دوم/إخوه و اجداد

(ج )111

جمموع سهامشان یعنی  4ضرب در  6که فریضه ی
اولیه بود می شود و حاصل ضرب می شود  24و حاال
سه چهارم از  24تا یعنی  11سهم را دخرت و یک



چهارم از  24تا یعنی  6سهم را پدر می برد.
خب و اما حبثمان در طبقه دوم ارث یعنی إخوة و
أجداد بود ،مقداری از کالم مرحوم نراقی در مستند

سوالی درباره مسائل گذشته مطرح شده و اینطور نوشته
شده که ":ولو کان إخوة لألب صالحین للحجب کان
الرد علی البنت واألب أرباعاً" ،قبال این فرع را مطرح و

الشیعة را خواندمی و االن تتمه کالم ایشان را می خوانیم

مورد حبث قرار دادمی و عرض کردمی که اگر شخصی از
دنیا رفته درحالی که پدر و مادر و بنت واحده دارد در

که فرمودند«:المسألة الثالثة  :إذا انفرد األخ لألب
واألُم كان له المال كله بالقرابة؛ لإلجماع ،ومنع

اینصورت چون میت اوالد دارد سهم پدر سدس و مادر
سدس می باشد ولی اگر میت اوالد نداشت سهم
هرکدام از أبوین ثلث بود ،بنت واحده نیز نصف

األقرب لألبعد ،وأحقیّة السابق ،وقول أبي
جعفر علیهالسالم في صحیحة بكیر الطويلة " :فإ ّن
سمى لألخ الكل".1».
اهلل قد ّ

می برد ،دو خمرج  6و یک خمرج  2دارمی  2در  6داخل
است لذا اکثر که  6باشد را أخذ می کنیم و ترکه را به
 6قسمت تقسیم می کنیم و بعد سه ششم متعلق به
بنت واحده و یک ششم متعلق به پدر و یک ششم

صحیحه بکری خرب  3از باب  3از ابواب مریاث إخوة و
أجداد است که در آن حضرت با استدالل به آیه
ت فَ لَها
س لَهُ َولَ ٌد َولَهُ أُ ْخ ٌ
شریفه﴿:إِ ِن ْام ُرٌؤ َهلَ َ
ك لَْی َ
0
ف ما تَ َر َك َو ُه َو يَ ِرثُها إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَها َولَد﴾
ص ُ
نِ ْ
فرمودند " َو ُه َو يَ ِرثُها إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَها َولَد" یعنی کل مال
را ارث می برد.

متعلق به مادر می باشد و یک ششم باقی می ماند که
أرباعاً بنی دخرت و پدر تقسیم می شود و به مادر از این
یک ششم اضافه چیزی داده منی شود زیرا إخوة حاجب

مرحوم نراقی در ادامه اینطور می فرماید«:وصحیحته

او بودند ،حاال ایشان در تقسیم یک سهم باقیمانده
بنی أبوین و بنت واحده به سراغ متوافقنی رفته اند منتهی
ما عرض می کنیم که جای متوافقنی و کالً چهار نسبتی
که قبال برای خمارج ذکر کردمی(متداخلنی ،متوافقنی،

األُخرى  :عن أُختین وزوج  ،فقال  " :النصف
سمى اهلل
والنصف" فقال الرجل  :أصلحك اهلل قد ّ
لهما أكثر من هذا  :لهما الثلثان  ،فقال " :ما تقول
في أخ وزوج؟" فقال  :النصف والنصف  ،فقال :
سمى اهلل له المال فقال َ :و ُه َو يَ ِرثُها إِ ْن لَ ْم
"ألیس قد ّ
يَ ُك ْن لَها َولَ ٌد "».3

متماثلنی ،متبایننی)اینجا و در مرحله دوم که می خواهیم
مقدار اضافه را تقسیم کنیم نیست ،بلکه راهش این
است که وقتی می خواهیم آن یک ششم اضافه را
تقسیم کنیم باید ببینیم به چند سهم تقسیم می شود
یعنی در اینجا سهام معترب می باشد ،لذا سهم دخرت
یعنی  3و سهم پدر یعنی  1با هم مجع می شوند و بعد
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صحیحه اُخری از بکری ،خرب  1از باب  3از ابواب
مریاث إخوة و أجداد می باشد که در آن حضرت
فرموده شوهر نصف مال و نصف دیگر را اُختنی

طبقات االرث/طبقه دوم/إخوه و اجداد

فقال زرارة  :وهذا قائم عند أصحابنا ال يختلفون

فیه.5».

بقیه حبث مباند برای روز شنبه إن شاء اهلل تعالی. ..

می برند ،خرب این است﴿ :محمد بن الحسن باسناده
عن الفضل بن شاذان ،عن ابن أبي عمیر ،عن جمیل

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمدو آله الطاهرين

بن دراج ،عن بكیر ،عن أبي جعفر علیه السالم قال:
سأله رجل عن اُختین وزوج فقال :النصف والنصف،
فقال الرجل :قد سمى اهلل لهما أكثر من هذا لهما
الثلثان،

(ج )111

فقال :ما تقول في أخ وزوج؟

فقال :النصف والنصف ،فقال :ألیس قد سمى اهلل له
المال ،فقال :وهو يرثها إن لم يكن لها ولد" .4﴾.

بنابراین باید توجه داشته باشیم که موارد با هم فرق
دارند کسانی که در صورت زیاده بیشرت می برند اگر کم
باشد نیز نقص بر آهنا وارد می شود و در اینجا نیز این
برادران به مهنی ترتیب می باشند.
ادامه کالم مرحوم نراقی«:و رواية موسى بن بكر :
قال ،قلت لزرارة  :إ ّن بكیراً ح ّدثني عن أبي
جعفر علیهالسالم ( :أ ّن اإلخوة لألب واألخوات

يكن أكثر
هن ال ّ
لألب واألُم يزادون وينقصون ألنّ ّ
نصیباً من اإلخوة واألخوات لألب واألُم لو كانوا
مكانهن  ،أل ّن اهلل تعالى يقول ":إِ ِن ْام ُرٌؤ َهلَ َ
س لَهُ
ّ
ك لَْی َ
ف ما تَ َر َك َو ُه َو يَ ِرثُها إِ ْن لَ ْم
ص ُ
َولَ ٌد َولَهُ أُ ْخ ٌ
ت فَ لَها نِ ْ
يَ ُك ْن لَها َولَ ٌد" ،يقول  :يرث جمیع مالها إن لم يكن
سمى اهلل له النصف كمالً ،
لها ولد  ،فأعطوا من ّ
وعمدوا فأعطوا(از طرف اهل بیت علیهم السالم)الذي
أقل من النصف  ،والمرأة ال
ّ
سمى اهلل له المال كله ّ
تكون أبداً أكثر نصیباً من رجل لو كان مكانها) قال :
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حدیث  ،1ط اإلسالمیة.
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