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کتاب الفرائض والمواريث

(حفظه اهلل)

اعمام و اخوال/طبقه سوم

(ج )171

السدس و لما زاد على الواحد الثلث يستوي فيه



الذكر و الانثى و الباقي للعم أو العمين
أو األعمام من األب و الام بينهم للذكر مثل حظ
الانثيين.

موضوع :اعمام و اخوال/طبقه سوم

و يسقط األعمام لألب باألعمام لألب و الام و
يقومون مقامهم عند عدمهم.1».

آنچه ما تا به حاال در کتاب ارث خوانده امی مربوط به
طبقه اولی(ابوان و اوالد که بالواسطه با میت مربوط
هستند) و مهچننی طبقه ثانی(إخوه و اجداد که با یک
واسطه با میت مربوط هستند) بوده و اما از امروز در

مقداری از کالم امام رضوان اهلل علیه در حتریرالوسیلة را
می خوانیم تا مطلب روشن تر شود ،ایشان اینطور
فرمودند «:المرتبة الثالثة  :األعمام و األخوال ،ول

مورد ارث طبقه سوم یعنی اعمام و اخوال که با دو
واسطه به میت مربوط می شوند حبث خواهیم کرد.
طبقه سوم یعنی اعمام و اخوال در واقع اوالد جد

يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة.
مسألة  : 1لو كان الوارث منحصرا بالعمومة من قبل
والم أو من قبل األب فالتركة لهم ،و مع
األب
ّ
اختالف الجنس  " :لِ َّ
لذ َك ِر ِمثْل َح ِّ
ظ ْاألانْثَيَ ْي ِن ".3».2
ا

هستند که چند جور تصور و تقسیم می شوند چون
اوالد جد یا ولد أبوینی هستند یا ولد أبی و یا ولد اُمی
می باشند و تقریبا  21صورت بوجود می آید ،شش
صورت از طرف پدر متصور می شوند که مهان أعمام

مطلب تصوراً برای ما روشن شد و اما ادامه حبث مباند
برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

فردا مصادف است با  9دی که روز بصریت مردم انقالبی

هستند و شش صورت نیز ار طرف مادر متصور
می شوند که مهان أخوال هستند:
 _2عم أبوینی _1 ،عم أبی _3 ،عم اُمی

و مسلمان ایران است و یکی از ايام اهلل در تاریخ انقالب
اسالمی می باشد ،ما این روز بزرگ را گرامی می دارمی و
فردا نیز در مدرسه فیضیه خباطر گرامی داشت این روز بزرگ
مرامسی برگزار می شود که چون با ساعت حبث ما تداخل

 _4عمه أبوینی _5 ،عمه أبی _6 ،عمه اُمی
 _7دایی أبوینی _8 ،دایی أبی _9 ،دایی اُمی
 _21خاله أبوینی _22 ،خاله أبی _21 ،خاله اُمی .
خب مقداری از کالم حمقق در شرایع را می خوانیم تا

دارد لذا فردا درس تعطيل می باشد تا عزیزان در آن مراسم
شرکت کنند إن شاء اهلل تعالی. ...

با حبث آشنا بشومی ،حمقق در شرایع اینطور فرموده« :

والحمد هلل رب العالمين و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

المرتبة الثالثة األعمام و األخوال :العم يرث المال إذا
انفرد و كذا العمان و األعمام و يقتسمون المال
بينهم بالسوية و كذا العمة و العمتان و العمات.
و إن اجتمعوا(اعمام و اخوال) فللذكر مثل حظ
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الانثيين و لو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الام

شرایع االسالم ،حمقق حلی ،ج ،4ص ،14ط امساعیلیان.

 1سوره نساء ،آیه .22

 3حتریرالوسیلة ،امام مخینی(ره) ،ج ،1ص ،428ط نشر آثار.
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