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در حتریر الوسیله اینطور فرمودند«:مسألة  : 4لو كان الوارث



منحصرا بالعمومة من قبل األب واالُ ّم أو من قبل األب
فالتركة لهم ،و مع اختالف الجنس  " :لِ َّ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّ
ظ
ُ
ْاألُنْ ثَیَ ْی ِن ".4
مسئلة  : 1لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل االُمّ

موضوع :اعمام و اخوال/طبقه سوم

يقسم
(:)4فالتركة لهم ،ومع التع ّدد واتّحاد الجنس (ّ :)1
بالسويّة ،ومع االختالف (:)3ال يترك االحتیاط بالتصالح

حبث درباره اعمام و عمات و اخوال و خاالت به عنوان
طبقه سوم ارث بود ،کسی که فوت کرده از طرف پدر با
اعمام و عمات و از طرف مادر با اخوال و خاالت مرتبط
می باشد و هرکدام از این چهارتا به سه قسمت أبوینی و
أبی و اُمی تقسیم می شوند که جمموعا  21قسم می شوند:
 _2عم أبوینی _1 ،عم أبی _3 ،عم اُمی
 _4عمه أبوینی _5 ،عمه أبی _6 ،عمه اُمی
 _7دایی أبوینی _8 ،دایی أبی _9 ،دایی اُمی
 _21خاله أبوینی _22 ،خاله أبی _21 ،خاله اُمی.
روایاتی از باب دوم از ابواب مریاث اعمام و اخوال خواندمی
که بنی اعمام و اخوال فرق گذاشته بود و گفته بود به طرف
اعمام دو سوم و به طرف اخوال یک سوم داده شود ،در
اینجا فقهاء ما اقوال خمتلفی دارند و متام اینها مربوط به
اجتهاد و استنباط می باشد زیرا ما با چند موضوع مواجه
هستیم؛ اول اینکه اصل اولیه در مالی که مورد اشرتاک
است آن است که بالسویه تقسیم شود مثال شخصی مالش
را وقف کرده برای اوالدش ذکوراً کان أو اُناثاً  .دوم اینکه

والتراضي.

مسئلة  : 3لو اجتمع (:)4العمومة من قبل األبوين (:)1أو

من قبل األب مع (:)3العمومة من قبل االُ ّم ،فالسدس
يقسم بالسويّة مع
لعمومة االُ ّم مع اإلنفراد ،والثلث مع التع ّدد ّ
وحدة الجنس ،ويحتاط بالصلح مع االختالف ،والباقي

للعمومة من قبل األبوين أو األب للذكر ضعف االُنثى مع
االختالف.
مسئلة  : 1لو كان الوارث منحصرا بالخؤولة من قبل األبوين
تقسم بینهم بالسويّة مطلقا،
أو األب فالتركة لهم ،ومع التع ّدد ّ

وكذا الحال في الخؤولة من قبل االُ ّم.1».

بنده به ترتیب کالم امام رضوان اهلل علیه و کالم آیت اهلل
خوئی و مطالبی که خودم قبال در رساله نوشته ام را مجع
آوری کرده ام که با هم اختالف دارند و با خواندن آهنا
مطلب روشن خواهد شد إن شاء اهلل تعالی. ...
بحث اخالقی:
اسالم تأکید فراوان دارد که سه چیز در جامعه نباشد؛ اول
جهل است ،مهه افراد باید عامل باشند و طلب علم بر هر
مسلمان فریضه می باشد .دوم ظلم است ،ظلم یعنی جتاوز
از حق که برای منونه رساله حقوق امام سجاد علیه السالم
هبرتین منبع برای دانسنت حقوق می باشد .سوم فقر
می باشد که نباید در جامعه اسالمی وجود داشته باشد،

در باب ارث بنی زن و مرد فرق وجود دارد "للذکر مثل

حظ االُنثیین"  ،سوم اینکه در اول سوره نساء در مورد
کالله اُمی خواندمی که اگر یک نفر بود سدس می برد و
اگر بیشرت بودند مرد و زن "شرکاء فی الثلث" و اما در
آخر سوره نساء خواندمی که کالله أبوینی "للذکر مثل حظ

االُنثیین" ارث می برند ،خب با توجه به این چند موضوع
ما باید ببینیم ارث بنی اعمام و اخوال چگونه تقسیم
می شود لذا اول کالم امام رضوان اهلل علیه را می خوانیم تا
ببینیم ایشان چه استنباطی کرده اند ،امام رضوان اهلل علیه

یکی از کتاهبای خوبی که باید مطالعه کنید "اقتصادنا"
تألیف آیت اهلل سید حممد باقر صدر رمحة اهلل علیه
 2سوره نساء ،آیه .22

 1حتریرالوسیلة ،امام مخینی(ره) ،ج ،1ص ،428ط نشر آثار.
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ِ
ِ
تَ ،وإِلَى
صا ِرُك ْم قَ ِد افْ تُتِ َح ْ
ص ْ
تَ ،وإِلَى أ َْم َ
أَط َْراف ُك ْم قَد انْ تَ َق َ
َم َمالِ ِك ُك ْم تُ ْزَوىَ ،وإِلَى بِالَ ِد ُك ْم تُغْ َزى! انِْف ُروا.3» .

می باشد ،ایشان در این کتاب درباره این سه موضوع یعنی
جهل و ظلم و فقر مطالب بسیار خوبی نوشته و بعدا
فرموده چه باید کرد که این موارد در جامعه اسالمی نباشند،
یکی از مطالبی که ایشان ذکر کرده مسئله انفال است که
فرمودند اگر انفال عملی شود دیگر فقریی باقی منی ماند،
انفال یعنی هر چیزی که مالک شخصی ندارد ،متام معادن
و اراضی موات و جنگلها و نی زارها و کل ارض ال رب هلا
و قله کوه ها و بسرت رودخانه ها ذاتاً متعلق به پیغمرب و
امام و در زمان غیبت متعلق به نائب مناب امام می باشند
و متام اینها باید در اختیار او باشد و با برنامه ریزی و
مدیریت و هبره برداری صحیح از آهنا فقر را از بنی بربد ،در
اسالم ذاتاً فقر وجود ندارد و اسالم طوری برنامه ریزی کرده
که فقر و فقری نباشد و در واقع فقر یک امر عارضی
می باشد که علتش عدم عمل به فرامنی اسالم می باشد.
خب و اما حضرت امری علیه السالم در نامه  61از هنج
اهلل لَو ل َِقیت هم و ِ
ِ
احدا َو ُه ْم
البالغه اینطور فرمودند« :إِنِّي َو ْ ُ ُ ْ َ

ترجمه :به خدا سوگند ،اگر با ایشان روبرو شوم ،من تنها
باشم و آهنا روى زمنی را پر كنند ،نه باك دارم و نه هراس،
زیرا به آن گمراهىي كه آنان در آن غرقه اند و آن هدایىت كه
خود بدان آراسته ام ،نیك آگاهم .و از جانب پروردگارم با
یقنی مهراهم .من به دیدار خداوند و ثواب نیكوىي كه مرا
ارزاىن دارد ،امید بسته ام و منتظر آن هستم.
وىل اندوه من از این است كه مشىت بیخردان و تبهكاران
این امت حكومت را به دست گریند و مال خدا را میان
خود دست به دست گردانند و بندگان خدا را به خدمت
گریند و با نیكان در پیكار شوند و فاسقان را یاران خود
سازند .از آنان كسى است كه در میان مشا حرام مى نوشد،
حىت بر او حد اسالم جارى شده و كسى است كه تا اندك
ماىل نستد به اسالم نگروید .اگر نه از حكومت اینان بر
مشا بیم داشتم ،هرگز مشا را بر منى انگیختم و سرزنش منى
كردم و فرا منى خواندم و حتریضتان منى منودم ،بلكه تا سر
بر مى تافتید یا سسىت به خرج مى دادید ،رهایتان مى كردم.
آیا منى بینید سرزمینهاىي را كه در تصرف داشتید ،نقصان
یافته و شهرهایتان ،یك یك ،فتح مى شود و كشورهایتان از
دست مى رود و بالدتان مورد محله و هجوم دمشن قرار
گرفته است .روى به رزم دمشنانتان هنید .خدایتان بیامرزد.
در خانه ها درنگ مكنید كه به ستم گرفتار خواهید شد و
به خوارى خواهید افتاد و نصیبتان اندك خواهد شد .مردان
سلحشور مهواره بیدارند كه هر كه خود به خواب رود،
دمشنش به خواب نرفته است .والسالم.
بقیه حبث مباند برای روز شنبه إن شاء اهلل تعالی. ...
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والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

 3هنج البالغه ،سید رضی ،ص ،317تنظیم مرحوم دشتی.
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