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 مقدمه

ن و ضوابط را گذاشت ي را كه هستي را آفريد و قرآن را نازل كرد و قوانييسپاس خدا
و س�م و درود بر بهترين  ،تا در سايه شريعت وي تمامي جن و انس خوشبخت باشند

 .راستين ايشانافراد بشر، سيد و سرور ما محمد (ص) و بر آل و اصحاب و پيروان 
 اما بعد:

تا در جاودانگي اين  اين كتاب را با هدف قرب و نزديكي به خداوند تأليف كرده ام
م ميراث)  سهيم باشم و به دست فراموشي سپرده نشود. و اين علم، اولين علمي علم (عل

 .از امت برداشته و گرفته خواهد شداست كه 
در آخر الزمان همه علوم ديني از  كه همچنان كه پيامبر (ص) به ما خبر داده است.

و همچنين اين كتاب كمكي باشد براي  كتاب و سينه حافظان برداشته خواهد شد
خواهد نسبت به اين علم شناخت داشته باشند و براي  مي انشجويان عزيزي كهد

خواهند از آن بهره بگيرند، شايد كه ما نيز از زمره  مي ع�قمندان اين شريعت پاك كه
 علماي نيكوكار قرار بگيريم.
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ولي اند  حقيقت اين است كه در اين علم، علماي قديم و جديد كتابهاي زيادي نوشته
 ها: آن از جمله مهمترين ام، تأكيد كردهها  آن بر و فهااين كتاب بر نكات اضمن در 

 و توضيح مسايل پيچيده و بيانها  آن ي حلها روش آسان بودن تمرينات آن و -1
ي مشخص و معين يا دسته ها خ�ص در يك عبارت و جمله ساده وها  آن

آن را  –سطحي مقطع در هر  – و ط�ب علم بنديهاي جديد كه دانشجويان
 خوانند تا اينكه مهارت پيدا كنند.ب

 اشكالت برطرف ها مثال ي ساده، كه با اينها جدول به شكل ها مثال وفور -2
نازل شده ها  آن شود. و در علم ارث مثال همان محور اصلي است كه احكام بر مي

ي قابل فهم و راحت، به طوري ها جدول يي به شكلها مثال است. و درست كردن
 رسد. مي سريع به ذهن مخاطب كه خيلي

افزودن ابياتي از متن كتاب الرحبيإل براي كساني كه براي فهميدن از حفظ كردن  -3
كنند تا اين علم براي دانشجويان از لحاظ فهم و حفظ با هم جمع  مي استفاده

 شود.
 از منابع اصلي. گرفته شده و توثيق شدهبيان دليل شرعي  -4
كه تفكر ها  آن راه با انتخاب و ترجيح يكي ازبررسي فقهي بسياري از مسايل هم -5

سازد. از جمله اين مسايل كه بررسي كرده ام و خودم  مي فقهي محقق را توانگر
 عبارتند از:ام  داده يك رأي را در آن ترجيح

توان  مي مدت زماني كه در سايه وسايل ارتباطي معاصر براي شخص گم شده -الف
 حكم تعيين كرد.

 قانون مصر. بر خ�ف باشد مي ر عمد و خطا مانع ارثاينكه قتل غي -ب
 برد. مي مسلمان از غير مسلمان (غير حربي) ارث -ج
 شود. نمي از همها  آن مانع ارث بردن ،ي كافر با همها ملت اخت�ف -د
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ديون  پرداخت واجب بود پرداخت ديون مربوط به خداوند غير از واجب بودن -هـ 
 بندگان.

اري و كفن و دفن زن بايد از اموال شوهرهش باشد و نبايد از مراسم به خاكسپ -و
 مال خود زن باشد هر چند كه ثروتمند باشد.

 .هترجيح گرفتن يك سوم باقي براي مادر در مسأله مشترك -ز
 كمتر از يك ششم نباشد. سهم ارث ترجيح اشتراك جد و اخوه تا زماني كه -ح
 در عول نيز اين گونه است. ترجيح وجوب رد براي زوجين همانطور كه -ط
 جايز بودن وصيت بچه اي كه به بلوغ شرعي رسيده است. -خ
موافقت قاضي بر وصيت و ارث تا بر وجود يك هدف شرعي  طضرورت اشترا -ك

 مورد قبول تاكيد كند.
فرزند مرده اي كه   (فرزندان)عدم صحت محدود كردن وصيت واجب به فرع -ل

 مرده است. جدش نپدرش در زمان زنده بود
فرزند مرده  فرع لزم است كه يك بند در وصيت واجب اضافه شود مبني بر اينكه -م

بوده، بيشتر ارث بگيرد. و  تر نزديك با وصيت واجب نبايد از كسي كه به شخص مرده
 اين تنها شامل يك سوم نيست.

ز ولي راه حل بسياري از مسائل فقط بايد ا ها ترجيح و ها بررسيبا وجود اين  -6
طريق قانون ارث و وصيت مصر باشد كه در هر بخش از كتاب موارد آن ذكر 

 شده است.
 ام؛ از جمله: و فهم بهتر در كتاب آورده اختصاررمزهايي را براي  -7
ماند و يا عصبه بالنفس يا بالغير و يا مع الغير  مي ب. ع: مقداري كه براي عصبه باقي -
 گيرد. مي آن را
 دليل وجود يك نفر ديگر ارث به او هحرمان شده و ب م: محجوب، كسي كه حجب -
 رسد. نمي
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 ش: برادر شقيق يا خواهر شقيقه. -
ه بسيار كوچك و نه بسيار نحجم اين كتاب در اندازه متوسط چاپ شده است و  -8

بزرگ و خسته كننده است. به گونه اي كه بسياري از دانشجويان دانشگاهها و 
كنند به طوري كه اگر  مي از آن استفاده امامان مسجد در غرب به طور خاصي

دادگاههاي شرعي وجود نداشته باشند كه مسلمانان براي قضاوت به آن پناه ببرند 
توانند از افرادي كه اين كتاب  مي ،كام ارث و وصيت از آن كمك بگيرنداح رو د

براي قضاوت در احكام ارث و اند  را در دسترس دارند و آن را مطالعه كرده
 كمك بگيرند.وصيت 

در آخر كتاب بر اساس ها  آن تمرينهايي كه در آخر هر فصل آورده شده و حل
ي تربيتي معاصر و ارزشيابي ملكه حفظ و فهم و تحليل و قدرت حل ها روش ترينبال

اين شود كه دانشجو در پايان هر فصل به حل  مي مسايل است. به طوري كه پيشنهاد
دهد. و اگر جواب خودش ي آخر كتاب تطبيق ها جواب بارا ها  آن و سپس مسايل بپردازد

آن  و را درست ديد خدا را شكر كند و اگر آن را درست نيافت دوباره به حل آن بپردازد
را با جواب مقايسه كند ها  آن بپردازد و ها تمرين فصل را دوباره بخواند و سپس به حل

 دهد.جواب هر سؤالي كه در كتاب آمده  تا اينكه خودش بتواند به
كنم كه صبر پيشه كنند و به درستي اين  مي در پايان به دانشجويان علم ارث توصيه

اين  ا بگيرند تا آن را در عقل و وجودعلم را دنبال كنند تا اصول و فروع اين علم را فر
ن را طبق آخواهيم كه ميراث زمين و آباداني  ميامتي كه از خداوند  ،امت زنده نگه دارند

 و تمدن اس�م قرار بدهد. خداوندنهج و مروش 
كند، آن را به  و من اميدوارم كه هر كس كه اقدام به تصحيح و تصويب اين كتاب مي

و  ها آسمان من خبر دهد و اميدوارم كه دعاي خود را بدرقه راه ما قرار دهد و خداوند
اند چرا كه و شهدا محشور بگردزمين در بهشت برين ما را با بزرگان انبياء و صالحان 

 خداوند برترين مولي و ياري دهنده است.
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 صإلح الدين سلطان

 م2006هـ /1427بحرين 





 
 

 

 پيشگفتار

 مال در نظام اسالمي
گويد:  شريعت اس�م براي رعايت مصلحت در دو دنيا گذاشته شده است. ابن قيم مي

 ،ستندگان در زندگي دنيا و قيامت امبنا و اساس شريعت بر اساس حكمت و مصلحت ب
اي كه از عدل  عدل و رحمت و مصلحت و حكمت است. پس هر مسأله ،پس شريعت

به ستم و از رحمت به ضد رحمت و از مصلحت به مفسدت و از حكمت به بيهودگي 
عدل خداوند در ميان بندگانش و رحمت  ،شريعت در نتيجهمنجر شد، از شريعت نيست. 

0Fاست.وي در ميان مخلوقاتش و سايه وي بر روي زمينش 

1 
نها شريعتي است كه دردهاي مردم را تحقيقتاً ما بايد اقرار كنيم كه شريعت اس�م 

دهد و جان و عقل و آبرو و نسل و اموالشان را در يك نظام قانونمند كامل و  كاهش مي

ِ�دُ ﴿: ن ك�م خداوند متعال است كه=كند و اي هدفمند حفظ مي ُ ٱ يُر ّفَِف َعنُ�ۡمۚ  َّ ن ُ�َ
َ

أ
 ِ نُ ٱَق وَُخل ٰ�َ� ٗفا  ۡ�ِ خواهد كار را بر شما آسان كند و  مي خداوند« ]28النساء: [ ﴾٢َضعِي

 . »انسان ضعيف آفريده شده است
ُ ٱوَ ﴿ فرمايد: و در جاي ديگر مي ُد  َّ �ِ ُ�ر ن َ�تُوَب َعلَۡيُ�ۡم َو

َ
ُد أ �ِ ينَ ٱيُر ِ بُِعوَن  َّ َّ َ ي

َهَ�ٰتِ ٱ َّ مٗ  ش ْ َمۡيً� َعِظي َِميلُوا ت ن 
َ

خواهد توبه شما را بپذيرد  مي خداوند« ]27النساء: [ ﴾٢ا أ
 .»خواهند كه خيلي منحرف گرديد مي افتند مي و كساني كه به دنبال شهوات راه

يابيم كه شريعت اس�م انسان را از چيزي كه به آن نياز دارد منع نكرده  بنابراين در مي
ن و اموال و ... خداوند متعال مانند: خوردن و نوشيدن و ازدواج و بچه دار شد ،است

ْ وَ ﴿ فرمايد: مي ُ�ُوا ْ ٱَو ُ�وا ْۚ َِِّهُ  ۡ�َ ا ُُِوا ۡۡ ُ ُ  ََ ُّ  ۥَو ِ ُُ ِ�َ ٱََ  �ِ ۡۡ ُۡم و « ]31األعراف: [ ﴾٣ ش

___________________ 
 .3/1هـ)، 751اع�م الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم جوزيه (ت -1
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روي  بخوريد و بياشاميد ولي اسراف و زياده روي نكنيد كه خداوند مسرفان و زياده

ْ ﴿ :رمايدف و همچنين مي». دارد كنندگان را دوست نمي ُحوا �َِ
َ

َ�َٰ�ٰ ٱ َوأ
َ
ِمنُ�ۡم  ۡ�

�َ ٱوَ  ٰلِِح َّ ُم  � اَء ُ�ۡغنِِه َقَرا �ُ  ْ يَُ�وَُوا ا�ُِ�ۡمۚ ِِن  ُ ٱِمۡن ِعَبادُِ�ۡم �َما َّ  ِ َۡضلِه ن ُ ُ ٱوَ  ۦۗ مِ ِٰسٌع  َّ �َ
خود را و غ�مان و كنيزان شايسته خويش را به  مردان و زنان« ]32النور: [ ﴾٣َعلِيٞم 
يكديگر در آوريد اگر فقير و تنگدست باشند خداوند آنان را در پرتو فضل خود  ازدواج
 :فرمايد و نيز مي». گمان خداوند داراي نعمت فراخ و آگاه است بي كند. مي نياز بي دارا و

ُ ٱوَ ﴿ فَ  َّ َِ� وََح ِٰجُ�م بَن �َ ۡز
َ

ۡن أ م ّمِ �َُ� ٰٗجا وََجَعَل  �َ ۡز
َ

ِسُ�ۡم أ ُف َ
َ

�َُ�م ّمِۡن أ ٗة َجَعَل  َد
م ّمَِن  زَقَُ� َر ّيَِ�ِٰت ٱَو َّ  قرار دادخدا از جنس خودتان همسراني براي شما « ]72النحل: [ ﴾�

و ». و از همسرانتان پسران و نوادگاني به شما داد و چيزهاي پاكيزه اي به شما عطا كرد

ََ ﴿ فرمايد: نيز مي ْ  َو تُوا اءَ ٱتُۡؤ َفَها ّس ٰ�َُ�ُم  ش ۡمَ�
َ

ُ ٱَجَعَل  ّ�ِ� ٱأ ٰٗما َّ  ]5النساء:[ ﴾�َُ�ۡم قَِ�
را كه در اصل اموال شماست به خود آنان تحويل ندهيد چرا  (سفهاء)اموال كم خردان«

 .»برپا داشته است رايتانرا ب زندگي اموال بوسيله كه خداوند
پيامبر كه امام احمد در مسند خود از عمرو بن عاص از پيامبر (ص) روايت كرده 

خواهم تو را همراه لشكري بفرستم خداوند تو را  : من ميفرمودو  (ص) دنبال او فرستاد
دارم گفت: به رسول اهللا  ونيك داند و من به آن اموال ع�قه خوبسالم و با غنايم بگر

اس�م و  رغبت و شوق به بلكه به خاطر اس�م نياورده ام(ص) گفتم: من بخاطر مال 
: اي عمرو بهترين فرمودپيامبر (ص)  ام، هاس�م آورداينكه همراه رسول اهللا (ص) باشم، 

1Fمال خوب براي افراد خوب است.

1 
طبيعي است كه وقتي اموال پاك و صالح هستند كه از راه سالم و صحيح و به دور از 
شبهه حرام يا خود حرام مانند ربا، احتكار، رشوه، ظلم و فريب، دزدي، غارت، چپاول و 

ي حرام به دست ها راه بر مالي كه از هر يك از ... به دست آمده باشند و پيامبر (ص)

___________________ 
 ، مسند عمرو.4/197مسند امام احمد،  -1



 25 گفتارپيش

از جمله آنچه كه امام مالك با سندش از ابي امامإل از  ،آمده باشد، بسيار سخت گرفته است
را با سوگندش ضايع كند، پيامبر (ص) نقل كرده است كه فرمود: كسي كه حق فردي 

 ايشانند. مردي به گردا خداوند بهشت را بر او حرام و آتش جهنم را بر او واجب مي
ناچيز سواك باشد،  هگر يك شاخاگفت: حتي اگر چيز بسيار ناچيزي باشد؟ فرمود: حتي 

2Fحتي اگر يك شاخه ناچيز سواك باشد، حتي اگر يك شاخه ناچيز سواك باشد.

1 
. چرا وجود داردع�قه به مال و تصرف كردن و تملك آن چيزي است كه در نهاد بشر 

ِ  ۥ�َّهُ ﴿ فرمايد: د انسان ميركه خداوند متعال در مو ُّ ۡ�ِ ٱِ�ُ ٌد  ۡ�َ ِدي ََ َ  ]8العاديات: [ ﴾٨ش

ِّبوَن ﴿ فرمايد: و يا مي». و اموال دارد يو او ع�قه شديدي به داراي« ُُ َۡماَل ٱَو ا  ش ّٗ�َ ا   ﴾٢ُحّبٗ
پس بسيار مهم است كه ». ديدار دوست ميو اموال و دارائي را بسيار «  ]20الفجر: [

را به اجتهاد بشري يا هواي ها  اين عت اس�م قواعد و احكام ارث را تعيين كند وشري
پردازند، واگذار نكند. نصوص ارث و  مي نفسهايي كه حريصانه به جمع آوري اموال

ارث و وصيت  دهد تا مانع از ظلم در مي را توضيح ي انتقال مالكيتها راه وصيت يكي از
 كند. و اموال فقط به مردان داده اقوام و فاميل را قطع ميميان هاي  و فتنه ها جنگ و شده
رسد بلكه به ضعفا نيز  سهيم هستند. و تنها به قويترها نميها  آن شود بلكه زنان نيز در نمي
بردند.  جنگيدند، ارث مي رسد. همچنان كه در زمان جاهليت كساني كه با شمشير مي مي

ان را در نظام تشريعي حفظ كند و مانع جنگ پس اس�م آمد تا حق فرزندان و جنين و زن
 و جدال شود.

 نصوص شريعت از قرآن و سنت به توضيح سهم هر كدام از وارثان و حقوق كه وقتي
پس بر هر مسلماني لزم است كه بدان مراجعه كنند و صحيح نيست كه  ،اند پرداختهها  آن

بدهد. و هيچ  يث بيشتراردهد و به او از فرزندانش را بر ديگري ترجيح  پدري يكي
ناراحت باشد. چرا كه ها  آن مذكري را بر هيچ مونثي ترجيح ندهد هر چند كه از يكي از

___________________ 
 .1407كتاب األقضيإل، شماره  امام مالك در موطأ روايت كرده است، -1
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ۡرَِمّنُ�ۡم َشَ� ﴿ فرمايد: مي خداوند ََ  ََ ْۚ  َٔ َو ِدشُوا َّ َ�ۡع َ
َ   َ ََ ْ ٱاُن قَۡو �  ِدشُوا ۡقَوىٰ  ۡع ۡقَرُب شِلّت

َ
َو أ ُُ﴾ 

ا را بر آن ندارد كه دادگري نكنيد، دادگري كنيد كه شم زيادي يو دشمن« ]٨ة: املائد[
شود، ر حقيقت كسي كه چنين عملي مرتكب د». است تر نزديك دادگري به پرهيزگاري

چرا كه بخاري با  ،بر خودش جنايت بزرگي كرده و خودش را در جهنم انداخته است
ود: هر كس سندش از موسي به عقبإل بن سالم از پدرش نقل كرده كه پيامبر (ص) فرم

چيزي را به ناحق از زمين بردارد، در حقيقت خود را به هفت طبقه زيرزمين فرو كشانده 
3Fاست.

1 
را ها  آن كند چرا كه اگر خودش ارث بلكه اين پدر مهربان بر فرزندانش جنايت مي

شود و چه بسا كه با  فتنه و كينه و دشمني ايجاد ميها  آن بدهد بعد از خودش ميان
و اين وبال  بسر ببردند و يكديگر را نابود كنند. يا در يك زندگي حرام همديگر بجنگ

 شود. مي اوو باعث پشيماني صاحب  شدهگردن خورنده ميراث 
پس بر كسي كه پدرش به او مهرباني كرده و ارث بيشتري به او داده واجب است كه 

حمي كرده باشد و آن را به كساني كه مستحق آن هستند، برگرداند. تا به كسي كه مرده ر
وقتي كه پدر امنيت  در نتيجهكرده و خداوند خود را خشنود سازد.  ء و آزادذمه او را بري

شد كه در مضمون آيات ارث حقيقي و ضمانت خوشبختي فرزندانش را فراموش كرده با

ۡخَش ﴿ :است  آمده ينَ ٱ َوۡ�َ ِ خَ  َّ ًٰفا  ِّ�ٗة ِضَ� فِِهۡم ُُّر َخۡل ْ ِمۡن  وا ُُ تََر ْ شَۡو  ُقوا ۡم َُۡلَيّت ْ َعلَۡيِه َ ٱاُُوا َّ 
ًدا  ِدي َٗ َس ْ قَۡو ُقوشُوا بر مردم لزم است بترسند از اينكه انگار خودشان « ]9النساء: [ ﴾٩َوۡ�َ

گذارند و نگران حال  ميرند و فرزندان درمانده و ناتواني از پس خود بر جاي مي دارند مي
پس » تيمان با متانت و محبت سخن بگويند.باشند. پس از خدا بترسند و با ي ايشان مي

 صحيح نيست كه فرزندان براي خود و بعد از خود بدبختي را بخواهند.

___________________ 
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 27 گفتارپيش

دين و دنيا و آخرتش سالم بماند، بايد به حكم  پس هرگاه مسلماني خواست كه در
خدا و رسولش راضي باشد و ح�ل  را ح�ل و حرام را حرام بداند و به حدود خداوند 

ند تا زندگي پاك داشته باشد و خداوند خانواده و فرزندانش را حفظ كند و تجاوز نك
و در حالي با خداوند م�قات كند  ،ان صدقه جاريه براي او قرار بدهداموالش را به عنو

 كه خداوند از او خشنود باشد.





 
 

 

 :فصل اول

 احكام عمومي در علم ارث

 شود: كه شامل مطالب زير مي
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 بخش چهارم: اسباب ارث

 بخش پنجم: موانع ارث

 گيرد. تعلق ميها  آن بخش ششم: تركه و حقوقي كه به

 سؤالهاي فصل اول





 
 

 

 :بخش اول
 ارث از لحاظ لغوي و اصطالحي

4Fشود. ق ميارث از لحاظ لغوي: مصدر ورث است و بر دو معني اط�

1 
نتقال به بعد از مرگ اول: انتقال چيزي از شخصي به ديگري بعد از مرگ، پس آن ا

اموالي كه در زمان زندگي طرفين از شخصي به شخص ديگر از ، در نتيجه اختصاص دارد
شود. و ارث انتقال چيزهاي  شود ارث ناميده نمي طريق خريد و فروش يا هديه منتقل مي

ود، مثل عقارات (زمين و اموال غير منقول) و منقولت كه ش محسوس را شامل مي
شود كه خداوند  و نيز شامل امور معنوي مانند وراثت نبوي مي ،هستند بيشترمنقولت 

ا ﴿ فرمايد: متعال از قول زكريا مي ََك َوِ�ّٗ ُ َّ ِِ ِمن   ُۡ ثُِ�  ٥َ�َه اِل َ�ۡعُقوَبۖ  يَرِ َ�رُِث ِمۡن َء َو
ا َرّبِ رَ  ۡجَعۡلهُ ٱوَ  پس از فضل خويش جانشيني به من ببخش. از من « ]6 -5مريم: [ ﴾٦ِضّيٗ

 فرمايد: و نيز مي» و از آل يعقوب ارث ببرد و او را پروردگارا، مورد رضايت گردان

رَِث ﴿ َو اوُ  َو و اين وراثت شامل ». و سليمان وارث داود شد« ]16النمل: [ ﴾دَ ۥُسلَۡيَ�ُٰن َد
رسد بلكه به عنوان  ال. چرا كه اموال انبياء به ارث نميملك و نبوت است نه مال و امو

 شود. صدقه بخشيده مي
َّ «فرمايد:  پيامبر (ص) مي نْبنيَاءَ  ِن

َ ْ
ثُوا لَمْ  األ ِّ ًِا َُُو ُنَا   دن

َ
َِْهًما َوال َما دن َّ

ثُوا ِن ِّ لْمَ  َو عن
ْ
 َ�َمنْ  ال

َخَذهُ 
َ
َخذَ  أ

َ
ٍّ  أ َ به ارث ها  آن انبياء دينار يا درهمي از علما وارثان انبياء هستند و« »َوافنرٍ  ِن

___________________ 
رجوع كنيد به: لسان العرب ابن منظور مصري، ورث باب واو. قاموس محيط فيروز آبادي باب ث،  -1
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تواند به اندازه  شود. پس هر كس مي به ارث برده ميها  آن ماند بلكه تنها علم ار باقي نمي
5F».خود از آن بر گيرد

1  
و خداوند متعال اسم وارث را بر  ،؛ يعني باقي بودن چيزي در دست مالكش دوم: بقاء

گويد: خداوند تنها كسي است  ميده لسان العرب نويسننهاده است. ابن منظور مصري  آن
ها  آن ماند و وارث تمام مخلوقات است و بعد از نابود شدن كه هميشگي است و باقي مي

ماند و خداوند متعال بهترين وارث است. يعني بعد از نابودي همه، اوست كه  باقي مي
وندا گوش و چشمهايم خدا«ماند. و در دعاي پيامبر (ص) آمده است كه فرمود:  باقي مي

را برايم سالم ها  آن ميرم يعني تا زماني كه مي ».را وارث من بگردانها  آن را به من بده و
 نگه دار.

و اينجا فقط معناي وارث براي انتقال وجود دارد و ممكن است كه معني وارث بودن 
و اموالها ها لكخداوند اين باشد كه خداوند كسي است كه بعد از نابودي مالكان تمامي م

6Fگردند. به او باز مي

2 
ارث هر دو صحيح هستند و الف در ارث، واو منقلب شده است كه در اصل  ميراث و

 ورث بوده است.
شود و  گذارد گفته مي اي كه شخص مرده بعد از خود بجاي مي ميراث بر تركه

ُ�لُونَ ﴿ فرمايد: شود. خداوند متعال مي همچنين تراث نيز ناميده مي
ۡ

تَأ َث ٱ َو ا َ ُّ ا  � ّّمٗ ۡ�ٗ� ش
َ

أ
 ».خوريد ميراث را حريصانه يكجا مي« ]19الفجر: [ ﴾١

و  ،شوند گويد: ورث، تراث و ميراث چيزهايي هستند كه به ارث برده مي ابن سيده مي
 رث و ميراث در مال باشد.وسب باشد و حاند كه: ارث ممكن است كه در  فتهگ

___________________ 
فضل العلماء و الحث علي طلب  اين حديث توسط ابن ماجه در مقدمه روايت شده است، باب -1
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 ار تكرار شده است.ب 35ماده ورث با مشتقات آن در قرآن 
سهم ها  آن اما علم ميراث اصط�حاً به معناي قواعدي فقهي رياضي است كه به وسيله

شود. و اين طبق تعريفي بود كه شيخ علي (رحمه  هر يك از وارثان از تركه مشخص مي
 اهللا) بيان كرده بود.

 جامع و مانع است. اهل منطقو اين يك تعريف كامل و كافي يا به عبارت 

 رث افضايل علم : خش دومب
پندارند و آن را نوعي معماي پيچيده  بعضي از افراد علم ميراث را سخت و ثقيل مي

كنند، در حالي كه حق آن است كه اين علم براي كسي كه خدا آن را براي وي  تصور مي
و ارزشمندي يادگيري آن و جايگاه رفيع آن و تشويقهاي  ،بگرداند، آسان است آسان

دارد كه آن را به خوبي قبول كنيم و به  امبر (ص) به يادگيري آن ما را وا ميمداوم پي
سرعت آن را ياد بگيريم و مسائل آن را به فضل و لطف خداوند قبول كنيم، به طوري كه 

علم ارث را بياموزيد و «ابن ماجه با سندش از ابوهريره نقل كرده كه پيامبر (ص) فرمود: 
به سرعت نصف علم است. و اين علم  علم ميراث كه زيرابدهيد آن را به ديگران نيز ياد 

7F».شود و اولين چيزي است كه از امت من جدا مي شود مي فراموش

1 
ابوداود با سندش از عبداهللا بن عمرو بن عاص روايت كرده كه پيامبر (ص) فرمود: 

دي است: آيات محكم، سنت پايدار، ارث اعلم سه قسم است و افزون بر آن زي«
8F».ادلنهع

2 
قرآن را ياد «حاكم با سندش از عبداهللا بن مسعود نقل كرده كه پيامبر (ص) فرمود: 

بگيريد و آن را به مردم ياد بدهيد و ارث را ياد بگيريد و آن را به مردم ياد بدهيد. چرا كه 

___________________ 
 .2719باب الحث علي تعليم الفرائض، شماره  ،ابن ماجه، كتاب الفرائض -1
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و ممكن است كه دو نفر در مورد ارث با هم  شود مي از امت برداشتهميرم و علم  من مي
 9F1.»كمك كندها  آن ف داشته باشند و كسي را نيابند كه بهاخت�

كرد و  و عمر بن خطاب (رضي اهللا عنه) مسلمانان را به يادگيري علم ارث تشويق مي
10Fگفت: علم ارث را ياد بگيرد چرا كه جزء دين شماست. مي

2 
 بهترين فردي كه بعد از پيامبر (ص) افتخار مهارت و تبحر در علم ارث را داشت، زيد
بن ثابت بود و پيامبر (ص) به اين امر گواه بوده است، آنجا كه امام احمد و ابن ماجه و 

اند كه پيامبر (ص)  ترمذي و نسائي با سند خودشان از انس (رضي اهللا عنه) روايت كرده
عمر و با حيا و ها  آن فرمود: مهربانترين فرد به امت من ابوبكر و سخت گيرترين

به مسائل ح�ل و حرام معاذ بن جبل و كسي ها  آن مان و عالمترينعثها  آن پاكدامنترين
و عالمترين فرد به علم ارث زيد بن ثابت  بن كعب يبأُخواند  بيشتر از همه قرآن را مي كه

11Fاست و هر امتي شخصي امين دارد و امين اين امت ابوعبيده جراح است.

3 
ابه به علم ارث زيد بن ثابت كند كه عالمترين صح اين حديث بر اين امر تاكيد مي

بوده و در حالي كه  بهترين اصحاب پيامبراز  ايشانضحاك با كنيه ابوسعيد بوده است كه 
اي كه در آن شركت كرد، غزوه  يك پسر يازده ساله بود وارد مدينه شد و اولين غزوه

ه جمع ب خندق بود. و او كاتب وحي رسول اهللا (ص) بود و ابوبكر (رضي اهللا عنه) او را
 تو يك مرد عاقل و جوان هستي و تو را متهم«آوري قرآن امر كرد، و به وي گفت: 

 . زيد»كنم و تو كاتب وحي رسول اهللا (ص) بودي، پس قرآن را جمع آوري كن نمي

___________________ 
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تر از  ، سنگينكردي مي ها كوه گفت: قسم به خدا اگر مرا مجبور به برداشتن يكي از اين مي
 نبود. اي، كاري كه به من سپرده

داشتند. تا جايي كه  اصحاب پيامبر (ص) زيد را به خاطر علم و فضلش گرامي مي
گرفت و زيد به او گفت:  كاب شتر وي را ميروايت شده كه ابن عباس (رضي اهللا عنه) رِ

رهايش كن اي پسر عموي رسول اهللا (ص) . و او گفت: ما با علما و بزرگان خود اين 
 كنيم. گونه رفتار مي

12Fباس در روز مرگ زيدابن ع

 ،ن گونه علم از ميان ما رخت بربستگفته است: اي 1
امروز علم زيادي را از دست داديم. و ابوهريره گفته است: جوهر و سرمايه اين امت 

13Fدرگذشت و شايد خداوند متعال ابن عباس را جانشين وي قرار داده باشد.

2 
 دهند. سايرين ترجيح ميبنابراين بسياري از علما در علم ارث نظر زيد را بر 

تا پس ما طبق سنت زيد بن ثابت به اين علم و جمع آوري مسايل آن اقدام كرديم، 
 شايد به اين فضل بزرگ برسيم.

 شروط ارث: بخش سوم
شرط چيزي است كه چيز ديگري به وجود آن بستگي دارد و خارج از حقيقت آن 

ست و لزم است كه قبل از شروع باشد. مث�ً طهارت و پاكي شرط درستي نماز ا چيز مي
نماز طهارت وجود داشته باشد. ولي ركن چيزي است كه چيز ديگري به وجود آن 

باشد، مانند خواندن سوره حمد در نماز كه  بستگي دارد اما داخل در حقيقت آن چيز مي
 باشد. باشد چرا كه جزئي از نماز مي ركن مي

 داشته باشد كه عبارتند از:ارث بايد چهار شرط وجود  داشتن براي وجود

___________________ 
اند سال  هـ و بعضي ها گفته45اند سال  در مورد سال وفات وي اخت�ف وجود دارد بعضي ها گفته -1

 هجري درگذشته است.56اند سال  هـ و بعضي ها گفته55اند سال  ها گفته هـ و بعضي51

 .101، شماره302-1/301ر. ك: صفإل الصفوة ابن جوزي،  -2
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 به طور حقيقي يا حكمي يا تقديري ثابت شود. كه : مرگ مورثاولشرط 
شود كه صاحب مال فوت كرده  طبيعي است كه ارث بردن از كسي زماني كامل مي

باشد و براي هيچ كس صحيح نيست كه قبل از مرگ پدرش در مورد حقي كه در مال 
مرگ طبيعي و حقيقي باشد كه نزد  ممكن است ولي اين مرگ .، صحبت كندوي دارد

را  او شود، مث�ً شاهداني در سفر يا دليل شرعي ثابت مي مردم معروف است، و با ديدن
 اند. ديده

اما مرگ حكمي، مرگي است كه قاضي به آن حكم داده است و آن شامل حالت زير 
 شود: مي

ده و هيچ خبري شخص غايبي است كه مدت غيبت وي به طول انجامي مفقود: -1

، و مرگ يا زنده بودن وي يقيني هدر مورد او وجود نداشته و جا و مكانش مشخص نبود
ها بر اين عقيده هستند كه  ؛ حنفينباشد. كه علما در مورد چنين فردي اخت�ف نظر دارند

تواند حكم به مرگ وي بدهد و به اين حديث پيامبر  قاضي بعد از هفتاد سالگي فرد مي
افراد امت من ميان شصت تا هفتاد سالگي  ن و عمركنند كه فرمود: س اد مي(ص) استن

14Fاست.

1  
بر اين نظر هستند كه بايد منتظر ماند تا زماني كه ظن غالب در مورد مرگ ها  و شافعي

اند. و  ن را به اجتهاد حاكم وابسته كردهآي آن فرد ايجاد شود، و ها سال ن وهم س
ن حالتي كه سالگي فرد منتظر ماند. ولي حنابله ميا 75سن  معتقدند كه بايد تاها  مالكي

باشد و بين حالتي كه ظن غالب در مورد شخص نابودي  شخص ظن غالب در مورد
حالت اول: مانند فردي است كه در زمان جنگ بيرون رفته  اند. نابودي نباشد فرق گذاشته

د يا در صحرايي بوده كه ان باشد يا سوار بر كشتي شده كه بعضي از افراد آن غرق شده

___________________ 
ترمذي در كتاب الزهد روايت كرده است؛ ابن ماجه در كتاب الزهد، باب األمل و الرجاء آورده اس،  -1

 .4236شماره 
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شود مثل كسي كه  اش بوده و گم مي اند يا در ميان خانواده مردماني در آنجا ه�ك شده
گردد، براي اين گونه افراد بايد چهار  رود و بر نمي براي نماز عشا يا براي كاري بيرون مي

شود و  دهد و اموالش تقسيم مي سال منتظر ماند سپس قاضي حكم به مرگ وي مي
 گيرد. همسرش در عده وفات قرار مي

مورد نابودي وي در زمان غيبتش وجود نداشته باشد مانند  اما كسي كه ظن غالب در
رسد، كه در  كند و خبري از او نمي كسي كه براي تجارت يا علم يا تفريح مسافرت مي

 90تا اين است كه بايد ها  آن روايات زيادي وجود دارد كه مشهورترين دمورد اين افرا
15Fسالگي منتظر او ماند.

1 
وجود ندارد. ولي با ها  آن مسائل اجتهادي هستند كه نصي در موردها  اين لبه هر حا

وجود پيشرفت وسايل ارتباطي و وسايل جستجو و تحقيق بايد در اين آراي پيشين 
تجديد نظر كرد. و شايد اين چيزي باشد كه قانونگذار مصر در باب ارث آن را رها كرده 

آمده  1943سال  77ه است. در ماده اول قانون ارث شماره دبه ارزيابي قاضي موكول كر و
ارث با مرگ مورث يا به اعتبار مرده بودن وي با حكم قاضي به وارث تعلق «است كه: 

مج�ت و ها  روزنامهو اين ترجيح صحيحي است چرا كه ما از طريق اع�م در ». گيرد مي
توانيم بدانيم يا ظن غالب به موجود يا مفقود  در مدت كوتاهي ميها   و اينترنت و ماهواره

 بودن شخص پيدا كنيم.

 : اسير وقتي هيچ خبري از او نباشد در حكم مفقود است.اسير -2

دهد و مدت زمان غيبت وي اعتباري ندارد و  در هر حال قاضي حكم به مرگ اسير مي
حكم قاضي به مرگ مورث است  اين حكم اثر بازگشتي ندارد. يعني ارث بردن از لحظه

 نه از لحظه غيبت يا اسارت.

___________________ 
، مسأله شماره 187-9/186المغني، ابن قدامه مقدسي، تحقيق: د. عبدالفتاح الحلو، د. عبداهللا التركي،  -1

1049. 
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اما مرگ تقديري، جنيني است كه به سبب جنايتي كه بر مادرش شده، مرده به دنيا 
 آيد و قانون بر خ�ف مذهب حنفيه از اين امر پيروي نكرده است. مي

 شرط دوم: زنده بودن وارث به طور حقيقي يا تقديري:
م و بديهي است. ولي زنده بودن تقديري، حكم به زنده بودن معلو ،زنده بودن حقيقي

ر شكم مادرش است چرا كه اين احتمال بيشتر است. پس سهم ارث وي بنابر دجنين 
شود. ميراث جنين تفصيل زيادي دارد كه ان شاء اهللا در  فرض زنده بودن وي جدا مي

 كنيم. جاي خود از آن بحث مي
دو نفر يا بيشتر شرط تعلق دارد مسئله اي است كه  و از جلمه مسائلي كه به اين دو

كه ها  اين برند با هم بميرند مانند زن و شوهر يا پدر و پسر و امثال كه از همديگر ارث مي
آيد.  و حوادث ويرانگر و آتش سوزيها و تصادفات و درگيريها پيش مي ها جنگ غالباً در

ها نيز  برند و بعضي از همديگر ارث ميها  آن كه در مورد اين مسائل دو قول وجود دارد:
برند و اين قول صحيح است. چرا كه  از همديگر ارث نميها  آن اند كه هيچكدام از گفته

اند و روايت  روايت شده كه كشته شدگان جنگ صفين و يمامه از همديگر ارث نبرده
ال شده كه ام كلثوم دختر علي در گذشت و پسرش ابو زيد بن عمر نيز در همان ح

ميان افراد نيازمند ها  آن درگذشت و هيچكدام از همديگر ارث نبردند. و تركه و ميراث
16Fزنده پخش شد.

1 
در ماده سوم قانون ارث مصر آمده است كه: وقتي دو نفر بميرند و معلوم نباشد كه 

ها  آن برند، خواه مرگ از هم ارث نميها  آن اول مرده است، هيچ يك ازها  آن كدام يك از
 هاي متفاوت باشد. يك حادثه باشد يا در حادثهدر 

 شرط سوم: علم به علت و اسباب ميراث:

___________________ 
 .9/172المغني، ابن قدامه،  -1
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صاحب (و اين اسباب سه قسمند: قرابت يا نزديكي، زوجيت يا همسر بودن و ولء 
 .)برده بودن

علم در اينجا منظور تاكيد بر اثبات نسب يا دوام زندگي زناشويي حقيقي يا حكمي و 
رسد وقتي كه  ميها  آن باشد. كه حق ارثشان به ها مي كرده بردهاد ولء كه همان فرد آز

شود اما در  شخص صاحب برده وارثي نداشته باشد كه بعداً به تفصيل از آن بحث مي
 اينجا بايد علم به وجود يكي از اسباب ميراث وجود داشته باشد.

 شرط چهارم: مانعي از موانع ارث وجود نداشته باشد:
دين، كشتن مورث توسط وارث كه تفصيل آن ان شاء اهللا به زودي بيان مانند اخت�ف 

 خواهد شد.

 اسباب ارث :بخش چهارم
اسباب جمع سبب است و در لغت به معناي چيزي است كه بوسيله آن به ديگري 

شود و در اصط�ح عبارت است از چيزي كه از وجود آن وجود و از عدم آن  وصل مي
17Fشود. عدم شيء حاصل مي

ل غروب آفتاب كه موجب نماز مغرب و باز كردن روزه مث 1
 شود. پس غروب آفتاب سبب ثبوت اين احكام است. روزه داران مي

 در متن رحبيه آمده است كه:
مستحق ارث را صاحب آن ها  اين اسباب ارث افراد، سه تاست كه هر يك از

بب ديگري براي ارث سها  اين نكاح و ولء وو نسب هستند كه بعد ازها  آن گرداند و مي
 وجود ندارد.

 نخست: قرابت يا نسب:

___________________ 
 .31-30الرحبيإل في علم الفرائض بشرح سبط المارديني؛ تعليق: د. مصطفي ديب البغا، ص -1
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سبب ولدت ايجاد شده است و در علم ارث شامل سه نوع به قرابت خوني كه 
 باشد: مي

كه خويشاوندان شخص مرده هستند كه خداوند متعال سهم  صاحبان فروض، -1

مادر،  ده است. مانند پدر، جد،در قرآن يا سنت نبوي معين كرها  آن مشخصي را براي
 ي و خواهر پدري و فرزندان مادري.ن، دختر، دختر پسر و خواهر تجده

 نيباشد مانند: پسر، پسر پسر و پاي نزديكي و فاميلي پدري يك فرد ميها:  عصبه -2

تر و برادر تني و پسرش و برادر پدري و پسرش و عموي تني و پسرش و عموي پدري 
 و پسرش.

دختر و دايي و پسر دايي و مادر پدر  مانند دختر دختر و پسرذوي اإلرحام:  -3

 مادر.

به جهت پدري و يا پسرش با شخص مرده فاميل هستند. پس افراد برتر ها  اين تمامي
هستند. و فرزند بودن در پسر يا ها  اين مانند پدر و جد و عمو در واقع برادر پدر و امثال

 ختر صاحب فرضو د .. و دختر و پسرانشباشدهر چند پاينتر  تر استپسران ظاهر
 و پسرش جزء ذوي الرحام است چرا كه به خانواده ديگري تعلق دارد. باشند مي

ُٞ  ّ�ِلرَِّجالِ ﴿ فرمايد: كند اين آيه است كه مي دليلي كه بر ارث به قرابت دللت مي َِصي َ
تََرَك  ّما  ِ انِ ٱّّ َ َِ ٰ ُ�ونَ ٱوَ  �َۡ� قَۡر

َ
تََرَك  ۡ� ّما  ِ ّّ  ُٞ َِصي اءِ َ َِسا ّن انِ �ۡ ٱَوشِل َ َِ ٰ ُ�ونَ ٱوَ  َ� ۡقَر

َ
�ۡ  ۚ ۡو َكُ�َ

َ
ّما قَّل ِمۡنُه أ ِّ

وٗضا  ۡفُر َِصيٗبا ّم براي مردان و براي زنان از آنچه پدر و مادر و « ]7النساء: [ ﴾٧َ
گذارند سهمي است ،خواه آن تركه كم باشد و يا زياد.  خويشاوندان از خود بجاي مي

 ».ه استسهم هر يك را خداوند مشخص و واجب گرداند

 دوم: ازدواج:
همان ازدواج صحيح حقيقي يا حكمي است كه بايد شرايط زير در آن رعايت شده 

 باشد:
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اش  زني كه با يك عقد صحيح ازدواج كرده باشد خواه با همسر فوت شده -1
 همبستر شده باشد يا نه.

 اي كه ط�قش رجعي باشد و در زمان عده باشد. زن ط�ق داده شده -2

ن داده شده و در زمان مرض الموت باشد و شروط زير را زني كه ط�ق بائ -3
 داشته باشد:

ط�ق داده  ارو از ارث باشد پس با شخصي كه او منظور از ط�ق ممنوع كردن ا -الف
شود. اما كسي كه زنش را در زمان مرض الموت خودش به  بر خ�ف نظرش عمل مي

رتد شدنش ط�ق داده باشد، از علت خيانت زنش به او يا بدرفتاري غير قابل تحمل يا م
 برد. او ارث نمي

زن اين ط�ق را نپذيرفته باشد، پس وقتي زن به اين ط�ق راضي باشد و به  -ب
 برد. اي رفتار كند كه نشان رضايت وي باشد از او ارث نمي گونه
شوهر در زمان عده ط�ق بائن زنش فوت كرده باشد ولي اگر اين زمان پايان  -ج

 برد. ييافت ارث نم
كند، اين آيه است كه  و دليلي كه بر حق ارث بردن از طريق ازدواج دللت مي

ٞ ﴿ فرمايد: مي ََ َن شَُهّن َو ََ ۚ َُِِن  ٞ ََ ن شُّهّن َو َ�ُٰجُ�ۡم ِِن �ّۡم يَُ� ۡز
َ

تََرَك أ ِۡصُف َما  �َُ�ۡم َ  ﴾ََو
ر فرزندي نداشته و براي شما نصف دارائي بجاي مانده همسرانتان است، اگ« ]12النساء: [

عُ ٱَوشَُهّن ﴿ فرمايد: و يا اين آيه كه مي». باشند ٞ  شّر�ُ ََ ّ�ُ�ۡم َو ّ�ۡم يَُ�ن  ۡم ِِن  ُت ُۡ تََر ّما  ِّ﴾ 
 ».و براي زنان شما يك چهارم تركه شماست اگر فرزندي نداشته باشيد« ]12النساء: [

 –قه رجعي باشد هر چند كه مطل –قانون ارث مصر آمده است كه: زوجه  11در ماده 
ين اگيرند و  وقتي شوهرش بميرد و او در زمان عده باشد يا چند زن باشند يك چهارم مي

هنگامي است كه فرزندي يا فرزند پسري نداشته باشند... و زن مطلقه بائنه در زمان مرض 
ط�ق نبوده باشد و شوهرش فوت كرده  هالموت در حكم زن وي است وقتي كه راضي ب

 ان عده وفات شوهرش باشد.و او در زم
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 سوم: وإلء:
اين نوع ولء مربوط به آزاد كردن برده است نه ولي سوگند و معاهده كه مختص به 

 در نتيجه اين سيد اموال برده را به ارث ،را آزاد كردهها  آن بردگاني است كه سيدشان
ها  آن ه باشد. چرا كه. كه بر معناي ولء و وفا تأكيد كردبرد اگر برده وارث نداشته باشد مي

در ارثشان از ها  آن را آزاد كرده و تشويق به آزاد كردن بندگان باشد به گونهاي كه حق
 بين نرود.

همه علما است.. و هرگاه وارثي به علت قرابت يا  مورد اتفاقاين اسباب سه گانه 
مال به بيت ازدواج يا ولء وجود نداشته باشد، بيت المال وارث است. و در اينجا سپردن 

اين  اي كه صاحب ندارد و المال بر اساس مصلحت است نه ميراث. مانند مال گم شده
18Fمن است.در نزد رأي راجح 

1 

___________________ 
در اين مورد تفصيلي وجود دارد كه آيا بيت المال بايد منتظم باشد يا نه؟ و آيا حاكم عادلي بر آن  -1

نداريم و كسي كه مي خواهد بيشتر بداند  اشراف دارد يا نه؟ و ما در اينجا نيازي به اين تفصيلها
 مراجعه كند. 24قوانين ابن جزي ص
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اسباب 

 ارث
 

 

 وإلء
 

 ازدواج
 

  بتقرا

زني كه ط�ق بائن داده شده  ذوي الرحام
 باشد به شروط زير:

ط�ق به نيت تحريم  -الف
 ارث از وي

نپذيرفتن اين ط�ق از  -ب
 طرف زن

ط�ق دهنده در زمان  -ج

 باشد. عده زنش فوت كرده

زني كه ط�ق رجعي 
 داده شده باشد.

زني كه با عقد 
صحيح ازدواج كرده 
باشد خواه همبستر 

 باشد يا نه. شده

 ها عصبه
 جهت پدري 
 جهت پسري 

 جهت برادري 

 جهت عمو بودن 

صاحبان فروض كه سهم 
در قرآن يا سنت  مشخصي

دارند 
عبارتنداز: كه

2
1

4
1

8
1

3
2

3
1

6
1 ،،،،، 

 

 دهد: اين جدول اسباب ارث را توضيح مي
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 موانع ارث: بخش پنجم
سبب آن  هر چند كه شود مانع ارث وجود چيزي است كه مانع استحقاق ارث مي

شود و اين قتل  از ارث محروم مي وكشد  وجود داشته باشد مانند پسري كه پدرش را مي
كه قرابت باشد موجود است. و كسي كه  ارثمانع ارث بردن وي است هر چند كه سبب 

از ميراث محروم بشود گويي كه در اصل وجود نداشته است و هيچ كس را حجب 
 نقصان).كند (چه حجب حرمان و چه حجب  نمي

19Fموانع ارث چهار چيز هستند.

كه عبارتند از: قتل، اخت�ف دين، اخت�ف دارين  1
 (دارالس�م و دارالكفر)، بردگي و تفصيل آن به شكل زير است.

 مانع اول: قتل:
كند و يا  كند يا زني اقدام به قتل شوهرش مي وقتي كه فرزندي اقدام به قتل پدر مي

و آن  ،سبب ارث وجود داشته باشد هبرد، هر چند ك رث نميبرعكس، فرد قاتل از مقتول ا
 :به اين علت است

امام مالك با سند خود از عمر بن خطاب (رضي اهللا عنه) روايت كرده كه رسول  -1
20Fاهللا (ص) فرمود: قاتل هيچ حق و سهمي ندارد.

1 

___________________ 
 در متن الرحبيه آمده است كه موانع ارث سه تا هستند: -1

شود؛ بردگي و قتل و اخت�ف دين،  شخص به واسطه داشتن يكي از اين سه علت از ارث محروم مي
 پس بدان كه شك مثل يقين نيست.

) آورده است كه موانع ارث ده قسم هستند: اخت�ف دين، بردگي، قتل 260لفقهيإل (ابن جزي در القوانين ا
عمد، لعان، زنا، شك در مردن مورث مانند مفقود يا اسير و شك در زنده بودن مولود، شك در زودتر 
مردن مورث يا وارث، شك در مذكر و مونث بودن فرد مخنث. ولي حقيقت آن است كه آنچه ابن 

، تداخل ميان شروط و موانع ارث است، و گرنه عدم وجود تركه يا بدهكار بودن جزي بيان كرده
 افزويم. بيش از تركه متوفي را نيز به موانع ارث مي
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(ص)  روايتي كه بيهقي با سند خود از ابن عباس (رضي اهللا عنه) آورده كه پيامبر -2
برد، حتي اگر وارثي غير از او نداشته  فرمود: كسي كه ديگري را بكشد از او ارث نمي

21Fباشد، حتي اگر پدر يا فرزندش باشد چرا كه قاتل سهمي از ارث ندارد.

2 

و احاديث عامي هستند كه هر وارثي را مستحق ارث  تاين احاديث مخصص آيا -3

ّما تََرَك  ّ�ِلرَِّجالِ ﴿ فرمايد: يه كه ميد مانند اين آندا بردن از اموال مورثش مي ِ ّّ  ُٞ َِصي َ
انِ ٱ َ َِ ٰ ُ�ونَ ٱوَ  ۡ�َ� ۡقَر

َ
پس اين آيه حق هر مرد و زني را كه با شخص مرده  ]7النساء: [ ﴾ۡ�

كند ولي اين آيه عام است و با احاديثي كه قب�ً ذكر  قرابت دارند، در اموال وي ثابت مي
ارث محروم  زتل از اين وارثان خارج شده و ااند كه قا كرديم تخصيص داده شده

22Fشود. مي

3 
برد  گويد: زيرا اگر قاتل ارث مي علت اين حكم مي دقدسي در مورمابن قدامه  -4

شود، چرا كه گاهي فرد عجله دارد كه مورث زود بميرد و او  قتل مي باعث زياد شدن

__________________________________________________ 
 از كتاب الموطأ. 867كتاب العقول، باب ما جاء في ميراث العقل و التغليظ فيه، ص -1

ي در إرواء الغليل در تخريج احاديث منار به روايت بيهقي، كتاب الفرائض، باب ل يرث القاتل و آلبان -2
 .117-6/116السبيل آن را استخراج كرده است. 

شايد اين گونه باشد كه افرادي قسمتي از آيه يا حديث را بخوانند و به سرعت اقدام به حكم كردن  -3
فتوا كسي كه بدون علم و آگاهي « بكنند بدون اينكه اهليت فتوي دادن و اجتهاد را داشته باشند 

همچنانكه پيامبر (ص) روايت شده است. چرا كه نصي را كه تصور » بدهد وارد جهنم خواهد شد
كند عام است، شايد مخصص داشته باشد و مطلق شايد مقيد داشته باشد و يا نصوص منسوخ  مي

شود كه شخص  باشند و شايد اينها شأن نزول داشته باشند و لزم به توضيح باشند. اينها باعث مي
گويد: جرأت و جسارت فتوي دادن  مسلمان از فتوي دادن بدون دقت خودداري كند. ابن قيم مي

 .1/28نشانه كم علمي است. ر . ك: اع�م الموقعين 
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مچنان كه آن اسرائيلي اندازد. ه صاحب اموالش شود پس با قتل وي مرگ او را به جلو مي
23Fعمويش را كشت و خداوند داستان آن را در داستان گاو آورده است.

1  
شود كه: من استعجل شيئاً قبل  قاتل به علت اين قاعده شرعي از ارث محروم مي -5

رمانه يعني هر كس قبل از فرا رسيدن كاري عجله كند و خود آن را جلو بحأوانه عوقب 
 شود. وي از آن كار مجازات مي با ممنوع كردن بياندازد

 شود؟ ولي آيا هر قاتلي از ارث محروم مي

شود مفاد ماده  در اين مسأله اخت�فات زيادي وجود دارد. ولي چيزي كه بدان عمل مي
كند كه قاتل  پنجم قانون ارث است كه قتل عمد را مانع ارث دانسته است. و فرقي نمي

رم باشد يا شهادت دروغ داده باشد كه خودش فاعل اصلي باشد يا اينكه شريك ج
شهادت وي منجر به حكم اعدام شده باشد. و قتل بايد به ناحق و بدون عذر و بهانه باشد 

 سالگي رسيده باشد. 15سن و قاتل بايد عاقل باشد و به 
24Fباشد: زير مي رحروط محروم شدن قاتل از ارث به شبدين ترتيب ش

2 
عمد (قتل خطأ) مانع قاتل از ميراث  ولي قتل غير ،قتل بايد عمدي باشد -1
25Fشود. نمي

3 

___________________ 
، كاري كه آن اسرائيلي كرده بود اين بود كه تنها پسر عمويش را 1043، مسأله شماره 9/151المغني،  -1

ديه ها  آن اش را به قتل پسر عمويش متهم كرد و از هكشت تا به ارث عمويش برسد پس همساي
را به كشتن يك گاو امر كرد تا قسمتهايي از آن را به شخص مرده بزنند تا ها  آن خواست و خداوند

 را بكشدها  آن بگويد كه قاتلش كيست. و اين جايگاه يهوديان در هر زمان و مكاني است. خداوند
نسبت داده شد ها  آن ند و اين قتل در قرآن بيش از چهل بار بهمكار و حيله گر و خسيس بودها  آن

 هاست. ولي قتل تنها يكي از جرايم مرتكب شده آن

 .30-29في الميراث و الوصيه، محمد بلتاجي، ص -2

 قتل در فقه اس�مي انواعي دارد: -3
ص يا ديه يا قتل عمد عدواني: قتلي كه با اصرار و كمين كردن و نيت همراه باشد كه يا قصا )1

 گذشت به دنبال دارد.
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كند كه قاتل فاعل اصلي قتل باشد يا شريك قتل باشد  در اين قتل عمد فرقي نمي -2
يا سبب قتل باشد مثل كسي كه به ديگري امر كرده باشد يا شهادت دروغ داده باشد كه 

 حكم اعدام مبتني بر آن باشد.

 قتل بدون حق و دليل باشد. -3

 گام قتل به سن تكليف رسيده باشد.قاتل در هن -4

ها مفاد قانون بودند و قانونگذار بر اساس مذهب مالكي عمل كرده است چرا كه  اين
از ارث فقط با قتل  نبرد و محروم شد ه قتل خطا بوده، قاتل ارث ميكوقتي ثابت شد 

 عمد است.

__________________________________________________ 
قتل شبه عمد: مثل پدري كه پسرش را با چيزي كه نه زخمي كننده و نه كشنده است بزند ولي  )2

 پسر بميرد و يا بايد ديه بدهد يا عفو و كفاره به دنبال دارد.
رها قتل خطأ: خواه خطا و اشتباه در قصد و نيت باشد مثل كسي كه تيري را به نيت دشمنش  )3

اش  شود كه پدرش بوده است يا خطا در فعل باشد مثل كسي كه اسلحه كند ولي بعداً مشخص مي مي
شود و پسرش را مي كشد كه بايد ديه بدهد يا مورد عفو  كند كه ناگاه تيري از آن رها مي را تمييز مي
 قرار بگيرد..

ميرد و  افتد و مي رش در آن ميكند و پد اي بر سر راه عمومي مي قتل به سبب؛ مثل كسي كه چاله )4
كسي كه به قتل ديگري دستور داده يا ديگري را به آن تشويق كرده يا در قتل شركت كرده نيز اين 

 گونه است.
 قتل به حق؛ مثل قصاص يا حد يا دفاع از واجب (جان، دين، آبرو، مال...). )5

 نيست. و از جهت شرعي نه ديه و نه كفاره دارد و از جانب قانون جنايت
شود و  قتل به عذر و دليل؛ مثل كسي كه  ناگهان با زنش يا خواهرش همراه يك زناكار مواجه مي )6

 كشد. را ميها  آن هر دوي
كند و او را  قتل از جانب غير مكلف مثل مجنون يا بچه؛ مثل كسي كه با اسلحه پدرش بازي مي )7

ريزد به گمان ايكه شكر بوده است و او را  اي سمي را در غذاي ديگري مي اي ماده كشد يا بچه مي
 كشد كه در اينجا بايد عاقله وي ديه بدهند. مي



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   48

و حنابله و ظاهريه دانم اما قول شافعيه و حنفيه  ولي من هر چند اين قول را اشتباه نمي
 دانند. زيرا: را نيز از ارث محروم مي أدانم چرا كه قاتل قتل خط تر مي ترا درس

است و شامل  عام» قاتل هيچ حق و سهمي ندارد« كه فرمود: >سخن پيامبر  -1
در اصل مكلف نيستند و قتل به حق ها  آن شود زيرا تمامي قات�ن غير از بچه و مجنون مي

نياز به احتياط دارد تا  أخطشود چرا كه حق يا دليل دارند ولي قتل  يو دليل شامل آن نم
 ما فرد را مسؤول ندانيم. و اين قتل از شخص مكلف نيز ناشي شده است.

شريعت اس�م قاتل خطأ را ملزم به پرداخت ديه كرده است، در صورتي كه  -2
ز لحاظ شرعي گناهكار اولياي دم از آن نگذرند و سپس بايد كفاره بپردازند، در حالي كه ا

فرمايد: خداوند گناه  شود كه مي تفسير مي >نيست. و در سايه اين امر حديث پيامبر 
26Fخطا و فراموشي و اكراه را از امت من برداشته است.

1   

يعني كسي كه چيزي را به اشتباه و خطا تلف كرد، بايد آن را درست كند و بايد 
نيز از  أست. پس بهتر است كه قاتل قتل خطجبران خسارت كند هر چند كه خطا بوده ا

 ارث محروم شود.
تواند  مانع نباشد، وارث مي أوقتي كه قتل عمد تنها مانع ميراث باشد و قتل خط -3

ثابت شود و  أاي طراحي كند كه قتل خط مورثش را عمداً بكشد و بعد جريان را به گونه
است كه قاتل چه عمدي و طبق قاعده سد ذريعه لزم  فرد وارث به هدفش برسد. ولي
 چه خطايي از ارث محروم شود.

پيداست كه عدم پيروي از مذهب ابوحنيفه در اين مسأله و پيروي از مذهب امام  -4
مالك به نيت توافق ميان احكام قانون مجازات است كه شرط وجود يك جرم اين است 

ههاي شرعي با كه نيت جرم وجود داشته باشد و علت و معلول نيز باشد و احكام دادگا
  احكام دادگاههاي جنايي هماهنگ باشد.

___________________ 
 .2/178، 235ابن ماجه، كتاب الط�ق، باب ط�ق المكره و الناسي، شماره  -1
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در حالي كه حقيقت آن است كه اين امر نياز به بازنگري دارد تا به وسيله آن بتوان 
قوانين مجازات را به قوانين شريعت اس�م موافق كرد نه اينكه قوانين اس�م را با قوانين 

كه قانون مجازات و اقدامات قانوني دانيم  مجازات موافق كرد. مخصوصاً وقتي كه ما مي
به طور كلي موافق شريعت اس�م نيستند، چرا كه امكان حيله و دسيسه براي اثبات قتل 

تواند بدين ترتيب از مقتولن خودش ارث  وجود دارد و فرد ميها  آن نه عمدي، در أخط
 شود. ببرد و اين باعث هرج و مرج در ميان مردم مي

 :اختإلف دين مانع دوم:
از جمله موانع ميراث هر چند كه سبب آن هم وجود داشته باشد، اخت�ف دين وارث 

 و مورث است. زيرا:
به دليل روايتي كه بخاري و مسلم با سند خود از اسامإل بن زيد از پيامبر (ص)  -1

 برد. ارث نمي ناند كه فرمود: مسلمان از كافر و كافر از مسلما نقل كرده
اند كه  بوداود و ابن ماجه از عبداهللا بن عمرو نقل كردهروايتي كه امام احمد و ا -2

27Fبرند.  پيامبر (ص) فرمود: دو ملت مختلف از همديگر ارث نمي

1 
برد  اند كه كافر از مسلمان ارث نمي گويد: علما اجماع كرده ابن قدامه مقدسي مي -3

28Fبرد. اند كه مسلمان از كافر ارث نمي و جمهور صحابه و فقها گفته

2  
گويند كه  گويد كه معاذ و معاويه و محمد بن حنفيه مي مي همچنينقدامه ولي ابن 

برد و قياس كرده كه ما  برد ولي كافر از مسلمان ارث نمي مسلمان از كافر ارث مي
توانند با زنان ما ازدواج كنند. و نيز به  نميها  آن توانيم با زنان كافر ازدواج كنيم ولي مي

ناد كرده كه دو برادر به يحيي بن يعمر شكايت آوردند كه روايت عبداهللا بن بريده است
ارث برد. و ها  آن مسلمان و ديگري يهود بود و فرد مسلمان از هر دويها  آن يكي از

___________________ 
 .2/178، احمد المسند، 2791ابوداود، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر،  -1

 .9/150المغني،  -2
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گفت: ابواألسود برايم تعريف كرد كه مردي به او گفت كه معاذ گفته است از پيامبر (ص) 
شود پس مسلمان از كافر ارث  يشود ولي كاسته نم شنيدم كه فرمود: اس�م زياد مي

29Fگيرد. مي

1 

 ترجيح من در ارث مسلمان از غير مسلمان:
 به نظر من جايز است مسلمان از غير مسلمان ارث ببرد زيرا:

كه امام احمد » شود شود ولي كاسته نمي اس�م زياد مي«حديث پيشين كه گفتيم  -1
را صحيح دانسته است و اند و حاكم آن  و ابوداود اين حديث را در مسند خود آورده

ذهبي با آن موافق است و مناوي گفته كه شنيدن اين حديث توسط ابواألسود از معاذ 
 ممكن است. و حديث از لحاظ محتوايي با قوانين شريعت و عقل توافق دارد.

عدم ارث بردن در سايه گستردگي اس�م و روي آوردن غير مسلمانان به اس�م  -2
خواهند به اس�م روي بياورند. چرا  شود كه مي افرادي مي باعث روي نياوردن بعضي از

دانيم  ، مخصوصاً وقتي كه ما ميدشود شخص نومسلمان فقير و نيازمند گرد كه باعث مي
غالب نومسلمانان زن هستند و اين زن با روي آوردن به اس�م خودش را بدون مال و 

لمان و مرد غير مسلمان از بر حسب فتواي كساني كه قايل به جدا شدن زن مس –همسر 
شود و عقل  بيند و اين كار باعث جلوگيري از پخش و رواج اس�م مي مي –هم هستند 

 كند. هيچ فقيه يا دعوتگري اين امر را قبول نمي
شيخ الس�م ابن تيميه درستي ارث بردن مسلمان از غير مسلمان (غير حربي) را  -3

 ده است:ترجيح داده است و به اين دليل استناد كر
الف) پيامبر (ص) زنادقه منافق را در احكام ظاهري اس�م مانند مسلمانان به حساب 

شدند، مانند كاري  نيز وارث مسلمانان ميها  آن شد و ارث برده ميها  آن آورد، پس از مي

___________________ 
 و گفته كه در آن يك مرد مجهول وجود دارد. 2792اود، كتاب الفرائض، شابود -1
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كه با عبداهللا بن ابي كرد و م�ك ارث بردن را همكاري و همياري ظاهري قرار داد نه 
 باطني. ايمان قلبي و

 اند. ب) مشهور است كه صحابه از اموال مرتدان ارث برده
در مورد كافر حربي است نه ديگران. » برد مسلمان از كافر ارث نمي«ج) اين حديث 

پس م�ك در ارث بردن همكاري و تعاون است و مانع آن جنگ و محاربه است. بنابراين 
صحابه نزاعي در مورد  ،برد ث نمياند كه: شخص ذمي از كافر حربي ار اكثر فقها گفته

اش و ارث بردن برده از سيد غير مسلمانش  ارث بردن فرد مسلمان از خويشاوندان ذمي
 اند. نداشته
اين نظري است كه ع�مه شيخ قرضاوي در پاسخ به سؤال يك نومسلمان انگليسي  -4

وارث وي است، داده است كه پدرش فوت كره و تركه زيادي از او بجاي مانده و او تنها 
رسد و شيخ قرضاوي به وي  هاي غير اس�مي مي اگر آن را رها كند به حكومت يا مؤسسه

تواند از او ارث ببرد و به دليل پيشين استدلل كرده است و دو  پاسخ داده است كه مي
 دليل ديگر نيز بر آن افزوده است كه عبارتند از:

ي تملك است ها راه بردن يكي ازن ارث دهد و اي الف) قانون حق را به ارث بردن مي
 برد و اين يكي از اسباب تملك است. وارث با كمك قانون از او ارث ميپس 

ب) ممكن است كه به وي وصيت كرده باشد و اخت�في در اين نيست كه وصيت 
مسلمان براي غير مسلمان و بر عكس جايز است و حداقل امر اين است كه او تا زماني 

بخشد،  هاي اس�مي مي را به مؤسسهها  آن كند و بعداً از آن اموال استفاده ميكه زنده است 
تا اين اموال به طريق غير شرعي استعمال نشوند، و اين طبق فتواي مجامع فقهي در مورد 

گيرند و در راه خير  را ميها  آن آيند كه اموالي است كه از راه حرام مانند ربا به دست مي
30Fكنند. ستفاده ميو مصلحت مسلمانان ا

1 

___________________ 
 ، دارالشروق.131-126في فقه األقليات المسلمإل، شيخ قرضاوي، ص -1
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مجلس افتاء و تحقيقات اروپا به جواز ارث بردن مسلمان از غير مسلمان فتوا داده  -5
را در اين ارث ها  آن است تا موافق با نياز مسلمانان جديد غرب باشد. و بعد ميزان حق

يي پيرامون موضوع بوده است ها بررسيپس از تحقيقات و ها  اين اند كه بردن تعيين كرده
 تر است. اند و اين امر براي من معلوم شد كه اين نظر صحيح ن فتوي دادهآه به جواز ك

كنم از اينكه ابن قدامه گفته كه اين قضيه (جايز نبودن ارث مسلمان از  من تعجب مي
آورد كه قائل به جواز ارث بردن  است، پس خودش اسم افرادي را مي اجماع مورد كافر)

ند مثل عمر، معاذ، معاويه، محمد بن حنفيه، علي بن حسين، مسلمان از غير مسلمان هست
ها  اين سعيد بن مسيب، مسروق، عبداهللا بن معقل، شعبي، يحيي بن معمر و اسحاق و

 اند. صحابه بزرگوار و تابعين بوده
ممكن است؟!! ها  اين مخصوصاً سرور ما عمر، معاذ و ابن مسيب، پس آيا اجماع بدون

نچه كه در مورد آن ادعاي اجماع كرده است، اخت�ف زيادي در در حقيقت بسياري از آ
 . باشد مي ارث بردن مسلمان و غير مسلمان اياجمله اين قض ازآن وجود دارد، 

 عدم ارث بردن مسلمان و كافر از همديگر در برگيرنده مسايل زير است:
31Fارث بردن بعضي از غير مسلمانان از همديگر . -1

1 
ت كه كافران اگر همگي از يك دين باشند از همديگر ارث اخت�في در اين امر نيس

ها و ملحدان،  برند مثل يهوديان با يهوديان و مسيحيان و بوداييان و سيكها و كمونيست  مي
 برند.  از همديگر ارث ميها  اين كه هر ملتي از

اما اگر يك ملحد با يك بودايي يا يهودي نصراني ازدواج كند يا پدر كمونيست باشد 
 برند؟ و پسرش يهودي باشد آيا از همديگر ارث مي

 در مورد اين مسأله سه نظر وجود دارد:

___________________ 
شود كه قانون ارث معمول در مصر شامل تمام مصريها با تمام  اهميت اين نكته از اينجا روشن مي -1

ي با مسيحي و مسيحي و يهودي با مشرك و بت شود پس مسيحي با يهودي و يهود اديانشان مي
 شود؟ كامل ميها  آن كند، پس آيا ارث بردن ميان پرست ازدواج مي
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ي كافر مانع ارث نيست و اين نظر جمهور فقهاء است: ها ملت نخست: اخت�ف
اين ك�م خداوند ها  آن حنفيه، شافعيه، داود ظاهري و يك روايت از امام احمد كه دليل

ينَ ٱوَ ﴿ متعال است: ِ فَ  َّ اُء َ�ۡعض� َ� ۡوِ�َا
َ

ُضُهۡم أ ْ َ�ۡع و مرجع و منشأ ارث  ]73األنفال: [ ﴾ُروا

ا َ�ۡعَد ﴿ فرمايد: وليت و همكاري است و خداوند مي َُ َما قِّ ٱَ� َ�ۡ  َّ ِ َ�ُٰل ٱِ ّض  ]32يونس: [ ﴾ش
كافر و ملتشان يكي است و دينشان باطل است. و قانون نيز از اين نظر ها  اين پس تمامي

آمده است كه مسلمان و كافر از همديگر ارث  61است آنجا كه در ماده تبعيت كرده 
برند و اين در حال  برند، در حالي كه بعضي از غير مسلمان از همديگر ارث مي نمي

 حاضر قول راجح است.
شود، پس يهودي از  از همديگر ميها  آن دوم: اخت�ف دينهاي كفر مانع ارث بردن

دين مستقلي هستند و به دليل ها  آن ، چرا كه هر يك ازبرد و بالعكس مسيحي ارث نمي
بنابر ها  اين و» برند اهل دو دين مختلف از همديگر ارث نمي«اين حديث پيامبر (ص) 

ِ�ۡعَ ﴿ ك�م خداوند متعال اديان مختلف هستند: ٖ َجَعۡلَنا ِمنُ�ۡم 
ّ�ُِ ة: املائد[ ﴾َوِمۡنَهاٗجا ةٗ �

ن را به طور جداگانه در قرآن ذكر كرده است و و چون خداوند متعال اين اديا ]٤٨

ينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي ِ ْ وَ  َّ اُدوا ِٰ� ٱَُ َّ َٰرىٰ ٱوَ  �َ  ِٔ� ََ ّ ُجوَس ٱوَ  َ ينَ ٱوَ  شَۡم ِ ْ ِِّن  َّ ا وا ُُ َ�ۡ
َ

َ ٱأ ِصُل  َّ َ�ۡف
يَۡوَم  َۡيَنُهۡم  � ٱب ِ َٰمة قَِ� َ ٱِِّن  �ۡ َشِهيٌد  َّ  ٖ ء ۡ�َ ِ

ّ�ُ ٰ َ به ها  آن و عطف كردن ]17احلج: [ ﴾١ََ
 از يكديگر است.ها  آن همديگر مقتضي غير و جدا بودن

رسد، چرا كه حديث پيامبر  هر چند كه دليل خوبي است اما به قوت استدلل اولي نمي
داراي دللت مفهوم » برد برد و كافر از مسلمان ارث نمي مسلمان از كافر ارث نمي«(ص) 

 برد. ن و كافر از كافر ارث ميمخالفت است كه مسلمان از مسلما
سوم: غير مسلمانان سه دين هستند: يهودي، مسيحي و ساير كفار يك دين هستند. 
چرا كه همگي اهل كتاب نيستند. پس اگر يك يهودي و مسيحي زن و شوهر باشند از 

برد و دليل اين است كه يهودي و  برند. ولي كافر از مجوسي ارث مي  همديگر ارث نمي
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اي هستند و كتاب و نبي دارند و ساير كفار همگي به هيچ  ر كدام دين جداگانه مسيحي ه
كتاب يا رسولي ايمان ندارند و اين جدايي در اينجا ضعيف است و در مقابل دليل گروه 

 اول قوي نيست.

 ارث مرتد: -3
32Fمرتد كسي است كه با اختيار خودش اس�م را ترك كرده باشد.

و همگي توافق دارند  1
برد مثل كسي كه بميرد و يك پدر مرتد و يك پسر مسلمان  رتد از مسلمان ارث نميكه م

ولي در اينجا اخت�فاتي در مورد ارث مرتد  ،از او بجاي بماند كه پدر صاحب ارث نيست
 به شكل زير وجود دارد:

برند. چرا   زيد و مالك و شافعي و احمد معتقدند كه خانواده مرتد از او ارث نمي -1
شود. و اين به دليل عام  با ارتدادش وليت ميان او و ساير مسلمانان تمام مي كه مرتد

است. و » برد برد و كافر از مسلمان ارث نمي مسلمان از كافر ارث نمي«بودن حديث 
 شود. اموال وي به عنوان فيء به بيت المال يا خزانه عمومي مسلمانان سپرده مي

 نتداد مرتد مانع ارث بردرمعتقدند كه ا ها ابوحنيفه و ثوري و بسياري از بصري -2
شود بلكه تنها از اموالي كه  اش از اموالي كه قبل از مرتد شدن كسب كرده نمي خانواده

شود. و  د و به بيت المال مسلمانان داده مينبر بعد از مرتد شد ن كسب كرده ارث نمي
يني كه به آن دليلشان اين است كه مرتد بر دين جديدش پايدار نيست. پس احكام د

شود، پس اگر مسيحي شد مثل يك مسيحي با وي رفتار  گرويده بر وي منطبق نمي

___________________ 
شود كه توبه كند و بعضي از علماي اس�م پيرامون وي جمع  به مرتد سه روز فرصت داده مي -1

كم به ارتداد وي كنند ولي اگر به اس�م بازنگشت قاضي ح شوند و او را به اس�م ع�قمند مي مي
 ،رسد نه به دست كساني كه از مرتد شدن وي خشمگين هستند كند سپس توسط دولت به قتل مي مي

كرد كه او از كسي كه او را  شود و هر قاتلي ادعا مي زيرا اين باعث هرج و مرج و انتشار قتل مي
 كشته است چيزهايي مبني بر كفر شنيده است.
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برند، مرتد شوند،  از همديگر ارث مي شود بلكه او كافر است بنابراين اگر دو نفر كه نمي
 برند حتي اگر به يك دين مرتد شده باشند. هيچ يك از همديگر ارث نمي

تراض نكرده است و بنابراين به رأي راجح مذهب قانون ارث مصر به اين قضيه اع
آمده است. تمام  1931سال  78قانون  280ابوحنيفه نعمان، عمل كرده است كه در ماده 

چيزهايي كه در قوانين موضوعه احكام احوال شخصيه نيامده به قول راجح مذهب 
 شود. ابوحنيفه عمل مي

 اختإلف دارين: -4
س�م و دارالحرب است. پس سرزمينهاي اس�مي همگي مراد از اخت�ف دارين، دارال

يك دار هستند هر چند كه هر كشوري لشكر و حاكم و قانون خاص خودش را دارد ولي 

ِ  ِِنّ ﴿ فرمايد: شوند، چرا كه خداوند مي همگي يك دار محسوب مي ه ِٰذ ّمٗة  ۦا َ�
ُ

ّمتُُ�ۡم أ
ُ

أ
ََا  َرّ�ُ�ۡم َُ 

َ
ٗة َوَ َد ُدونِ ٱَ�ِٰح ُۡمۡؤِمُنونَ ٱوَ ﴿ فرمايد: و نيز مي ]92ألنبياء: ا[ ﴾٩ ۡ�ُب ُۡمۡؤمَِ�ُٰت ٱوَ  ش  ش

اُء َ�ۡعٖض�  ۡوِ�َا
َ

ُضُهۡم أ  .]٧١ة: التوب[ ﴾َ�ۡع
پس اين وليت ميان تمام زنان و مردان مؤمن در نقاط مختلف زمين پابرجاست و اين 

 همان علت حقيقي ارث بردن از همديگر است.
ن كه دارالحرب يا دارالعهد يا دارالدعوة ناميده ولي اخت�ف در مورد غير مسلمانا

33Fشود، است. مثل آمريكا، فرانسه، انگليس، ژاپن و چين و ... مي

1 
پس اگر پدري در مصر بميرد و فرزندي مقيم آمريكا داشته باشد، آيا از همديگر ارث 

 برند؟ مي
از هم ا ه آن نظر برگزيده اين است كه به شرط معامله به مثل مانعي از ارث بردن

از فرد مقيم آمريكا نداد و خواست  نبه ارث برد اجازه وجود ندارد. پس اگر قانون آمريكا

___________________ 
 اجتهاد حقيقي دارد تا م�ك دارالحرب و دارالس�م مشخص شود. و اين چيزي است كه نياز به -1
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كه اموال خود به كشور ديگري منتقل نشود، براي مورثش در مصر نيز طبق همين قاعده 
شود. در بندهاي سوم و چهارم ماده ششم قانون ارث آمده است كه اخت�ف در  عمل مي

ان مسلمانان و غير مسلمانان نيست مگر اينكه قانون كشور بيگانه مانع اين مانع ارث مي
 شود.ها  آن ارث بيگانگان از

 بردگي: -5
برند چرا كه برده  مراد اين است كه برده و كنيز بعد از مرگ سيدشان از او ارث نمي

از  ها آن برد ولي ارث ميها  آن هستند و مالك اين اموال سيد خود نيستند پس سيدشان از
برند. ولي چون اين امر در زمان ما وجود ندارد ما از فرو رفتن در آن  سيدشان ارث نمي

كه امت اس�م نياز به اجتهادهايي در مورد قضاياي معاصر  دكنيم هر چن خودداري مي
34Fدارد.

1 

 گيرد تركه و حقوقي كه به آن تعلق مي: بخش ششم

 نخست: تركه:
كه وجود نداشته باشد، ارث و وصيت وجود تركه ركن اساسي ارث است، پس اگر تر

 ندارند.
آمده است و به معناي هر چيزي است كه انسان پشت سر خودش » الترك« ازتركه 
 گذارد. گذارد و تركه اموالي است كه شخص مرده بعد از مرگش بجاي مي بجاي مي

شود و چيزهايي كه  اما در مشخص كردن ماهيت تركه  چيزهايي كه شامل آن مي
 شود، ميان فقها اخت�ف وجود دارد، به شكل زير: ل آن نميشام

___________________ 
شايد خداوند اين امر را عملي كرد و مسلمانان بر دشمنان پيروز شدند و مران و زناني را به اسيري  -1

گرفتند و اين داستان دوباره ظهور پيدا كند و اينجاست كه فقها از افزودن ماده قانوني عاجز نخواهند 
 كنند. آمده عمل مي 1931سال  78قانون شماره  28ذهب ابوحنيفه چنانكه در ماده شد و به م
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 شود: الف) جمهور فقها معتقدند كه تركه شامل موارد زير مي

خواه اموال غير منقول باشد مثل: زمين، كارخانه، ساختمان، يا اموال  اموال: -1

 وصفها  اين منقول باشد مثل پول، ط�، نقره، كتاب، وسايل خانه و ماشين. پس تمامي
شود مانند  ي شخص مرده نزد ديگران نيز ميها بدهي شود و شامل صادق ميها  آن مال بر
اي كه نزد افراد و شركتها دارد يا حقوق كارمندان و  اي كه در بانك دارد يا بدهي سرمايه

كردند و اگر مورث كشته شده باشد، ديه نيز  كار ميها  آن هاي كارگراني كه در مؤسسه
يا صلح در قتل عمد يا تبديل قصاص به ديه در  أشود؛ ديه در قتل خط شامل اين قسم مي

35Fصورت گذشت برخي از اولياي دم.

1 

كند، پس او مالك عين آن خانه  اي را اجاره مي مثل كسي كه خانه يا اداره منافع: -2

يا اداره نيست بلكه با عقد اجاره و طبق شروط عقد تنها مالك منافع آن است و اين حق 
 شود. جمهور فقها به ارث برده مياز ديدگاه 

شود و حق شفعه كه  : مثل حقوق نشر براي مؤلف كه به وارثان منتقل ميحقوق -3

ماند و حق  بعد از مرگ مورثشان براي وارث همچنان به صورت يك حق ثابت باقي مي
قبول وصيت. پس اگر فردي به ديگري وصيتي كمتر از يك سوم اموالش كرد با مردن وي 

گردد ولي اگر قبل از گرفتن وصيت  ه وي وصيت شده مستحق وصيت ميشخصي كه ب
 شود. بميرد، اين حق وي به وارثان وي منتقل مي

گيرد و  و حق رهن نيز اين گونه است، مثل: محمد ده هزار ليره از علي قرض مي
دهد تا ضامن و گرو قرضش باشد، اين رهن يك ماشين بود سپس  رهني را به علي مي

___________________ 
ها  آن به اين معني كه اگر شخص ديگري را كشته باشد و فرد مقتول پنج فرزند داشته باشد و همگي -1

شود، زيرا قتل جزءپذير نيست و همگي  بجز يك نفر قايل به قصاص باشند قصاص تبديل به ديه مي
گيرند بجز كسي كه گذشت كرده است و اين كار در جهت رواج عفو گذشت  دم ديه مياولياي 
 است.
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د و محمد قرضش را به او ندهد، اين حق يعني نگه داشتن ماشين تا زمان علي فوت كن
 ماند. اداي دين براي ورثه علي باقي مي

36Fاين اموال و حقوق

شوند و دليلشان  و منافع از ديدگاه جمهور علما به ارث برده مي1
 روايتي است كه ابن ماجه با سند خود از مردي از اهل شام از اصحاب رسول اهللا (ص) از

اش  ورثه از آنپيامبر (ص) روايت كرده كه فرمود: كسي كه مال يا حقي از وي بجا بماند 
37Fمن است. بااش  خانوادهكفالت  است و 

كند كه اموال و حقوق به  و حديث تاكيد مي 2
 شوند. رسد و منافعي كه با مال قابل ارزيابي باشد نيز به مال ملحق مي وارثان مي

شود مال است. و منافع و  ها چيزي كه به ارث گذاشته ميدوم: حنفيه معتقدند كه تن
دانند و حق رهن نيز اگر شخص بميرد و منزلي  حقوق و عقد اجاره را جزء تركه نمي

شود و حق  خريده باشد و قيمت آن را پرداخت نكرده باشد اين حق به ارث برده نمي
ا دريافت نكرده، از اش را پس بگيرد. و تا زماني كه پول ر است كه خانه صاحب خانه

معامله رجوع كند. و دليل حنفيه در اينجا روايتي است از پيامبر (ص) كه فرمود: كسي كه 
مالي از وي بجا بماند، مال وارثانش است. و در اين روايت كلمه حق را نياورده است و 

38Fمنافع نيز از ديدگاه حنفيه مال نيستند.

3 
 قانون است. راي راجح نظر جمهور علما و امر معمول در

___________________ 
اينجا حقوق شخصي وجود دارد كه با مال قابل ارزيابي نيست و حقوقي هستند كه به ارث برده  -1

 رسند. شوند مانند حق ط�ق دادن زن يا حق حضانت بچه كه به ارث نمي نمي

اند كه  ذكر كرده است و جمهور اين عبارت را صحيح دانسته 77راث صاحمد عطيه در ضوابط المي -2
اش است و موقع تحقيق ديديم كه كلمه حق در سنن  هر كس مال يا حقي از او بجاي بماند مال ورثه

 .2738شماره  6/914ابن ماجه يافت نشد. ر. ك: كتاب الفرائض باب ذوي الرحام 

دانند مانند حق  مال قابل ارزيابي باشند را قابل ارث مي با وجود اين حنفيه حقوق عيني كه با -3
كند اين حق به وارثانش  نوشيدن، حق راه، پس كسي كه زميني داشته باشد و از آنجا رفت و آمد مي

 رسد. نيز به ارث مي
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 ب) حقوق مربوط به تركه:
 كفن و دفن كردن شخص مرده و كساني كه تحت سرپرستي وي بودند: -1

شود، هزينه كفن و دفن  و مراسم  اولين چيزي كه از تركه شخص مرده كسر مي
39Fخاكسپاري وي در حد عرف كه مخالف شريعت نباشد، است.

مراسم خاكسپاري شامل  1
هاي قبر و دفن  دن و انتقال وي از منزل تا قبرستان و هزينههاي شستن و كفن كر هزينه

ها بر پرداخت ديون و وصيت و حقوق ورثه مقدم است. و  كردن است. و اين هزينه
ها و برپا  هاي بلند در روزنامه هاي اضافي به منظور فخر فروشي و شهرت مثل آگهي هزينه

حه خوانها و كشتن حيوان و كردن چادرها و علمها به نشانه فخرفروشي و آوردن نو
شود. چرا كه  هاي مراسم خاكسپاري نمي گرفتن  هفتم و چهلم و سالگرد و ... شامل هزينه

كند ولي در اس�م اين  بدعت هستند و اصلي ندارند و عرف بدانها عمل ميها  اين همه
د. و شو قبيل كارها وجود ندارد. و از تركه شخص مرده براي اين قبيل كارها هزينه نمي

را به عهده ها  آن اگر شخص مرد و فرزندان كوچكي از او بجاي ماندند و عمويشان هزينه
شود و عمو بايد خود آن را پرداخت كند و بجز  ها از تركه كم نمي گرفت اين هزينه

 شود. هاي مراسم خاكسپاري از تركه كم نمي هزينه
ه قبرستان، ملحقات زمان دليل اين است كه كفن كردن و انتقال شخص مرده از خانه ب

حيات وي هستند. پس اگر شخص بدهكار و ناتوان بود فروش لباسهايش لزم نيست و 
اگر لباسهايش پاره بود، خريدن لباس جديد براي وي لزم نيست. بنابراين وقتي كه 
شخصي بميرد و اموالي از وي بجا بماند لزم است كه از اموال خاص خودش هزينه كفن 

اخت شود. و اگر اموال و دارايي از او بجاي نمانده بود، فرد حاضري كه و دفنش پرد
توانايي مالي داشته باشد، بايد آن را پرداخت كند و اگر كسي پيدا نشد از بيت المال 

 شود. مسلمانان پرداخت مي
___________________ 
ينَ ٱوَ ﴿ فرمايد: م�ك اين هزينه، اعتدال است. خداوند متعال مي -1 ِ َّ  ِ ۡۡ ُ شَۡم � واْ  ََفُق

َ
ا أ ا َُ ِ ِ َ�ۡ �َ واْ َوَ�َن  ُ ُُ شَۡم َ�ۡق واْ َو ُُ

ا  َواٗم َِك قَ ٰش  .]67الفرقان: [ ﴾٦َ�
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شود نيز به آن ملحق  و آنچه كه از تركه مرد براي مراسم خاكسپاري زنش خرج مي
ميرند و زن خودش اموالي دارد ولي هزينه و  راه زنش در آن واحد ميشود، مردي هم مي

مخارج خاكسپاري وي از مال شوهرش بايد پرداخت شود نه از تركه خودش. و اگر زن 
بميرد و مرد زنده بماند، وظيفه شوهر است كه با اموال خودش مراسم خاكسپاري وي را 

ر حال بر عهده شوهر است چه در زمان انجام دهد نه از تركه زنش چرا كه نفقه زن در ه
 حيات و چه در زمان مرگ.

گيرند، خواه با نصوص شرعي  بر ذمه انسان تعلق مي ها بدهي :ها بدهي پرداخت -2

كند مثل نفقه فرزندان و همسر، پرداخت زكات و نذر يا به وسيله  كه بر فرد واجب مي
ه بدهكار كال باشد و مشتري اي كه فروشند گيرد مثل معامله عقد بر انسان تعلق مي

بدهكار پول (مخصوصاً وقتي كه قسطي باشد) و عقد اجاره كه مستأجر بدهكار پرداخت 
مقدار مشخصي در ماه است و عقد ازدواج كه بايد به موجب آن شوهر مهر را به زوجه 

شود. و يا عقود قرض مانند برات و چك به حساب  بدهد و بدهي وي محسوب مي
هي بدهي در نتيجه كارهاي مشخص افراد است. مثل اينكه فردي ماشين يا ديگران. و گا

مزرعه يا وسيله ديگري را خراب كرده باشد. يا كسي كه عقد مضاربه داشته باشد و در 
 اموال كوتاهي كرده باشد و اگر كوتاهي و تقصير عمدي باشد ضامن است.

تركه پرداخت شوند. پس  بايد قبل از اجراي وصيت و تقسيم ها بدهي تمامي ديون و
زكاتهاي پرداخت نشده بايد پرداخت شوند چرا كه حق خداوند هستند و حق فقرا و 

 پرداخت شود.ها  آن اند، بايد به از وارثان نخواستهها  آن مساكين بايد پرداخت شوند ولي
و كسي كه بميرد و اموال زيادي از او بجا ماند و نتوانسته است كه حج بگذارد، پس 

پس بايد مبلغي به يكي از افراد داده شود تا بجاي پدر حج  ،بدهي و حق خداست ناي
بگذارد به شرط اينكه خودش حج گذارده باشد. و همچنين كفاره روزه و قسم و ظهار و 
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را پرداخت نكرده باشد، بايد براي بري شدن ذمه شخص ها  آن ... اگر شخص بميرد و
40Fرا پرداخت كند.ها  آن مرده

1 
مثل مهر زن يا باقيمانده پول  باشد مي به مردم متعلق يي كهها بدهي و اما قرض

كالهاي قسطي، اخت�في در وجوب پرداخت آن نيست. همچنين در اجاره ماهيانه مسكن 
به موجب عقد اجاره و رهن، حق مرتهن است كه قبل از دريافت اجاره رهن را به 

رد، پرداخت آن از لحاظ ديني واجب گي و ديوني كه به خداوند تعلق ميصاحبانش ندهد.
41Fاست نه از لحاظ قضايي.

بدين معني كه اگر خانواده شخص مرده از چنين قرضي آگاهي  2
شود.  پيدا كردند و آن را پرداخت كردند براي شخص مرده خير است و ذمه وي بري مي

حنفيه تواند خانواده مرده را مجبور به پرداخت كند. با پيروي از مذهب  ولي قاضي نمي
شود. زيرا معناي عبادت در آن بوده و نياز  با مرگ شخص ديون خداوند از فرد ساقط مي

 به نيت صاحبش دارد.
تر است كه وجوب پرداخت حق اهللا بر بندگانش است. زيرا بخاري  قول اول صحيح

با سندش از ابن عباس (رضي اهللا عنه) روايت كرده كه زني از جهينه نزد پيامبر (ص) آمد 
گفت: مادرم نذر كرده بود كه حج برود ولي قبل از رفتن به حج درگذشت، آيا من به و 

جاي او حج بروم؟ فرمود: آري به جاي وي حج برو، آيا اگر مادرت بدهكار كسي بود آن 
تر  كردي؟ پس حق خدا را نيز ادا كن كه ادا كردن حق خداوند اولي را پرداخت نمي

42Fاست.

3 

___________________ 
 .5/74ر. ك: قرطبي،  -1

ليره از 1000شود نه از لحاظ قضايي. مثل اينكه شخصي  گاهي چيزي از لحاظ ديني بر ذمه واجب مي -2
اگر قرض گيرنده به ديگري قرض كند و آن را ننويسند و هيچ مدركي و شاهدي نداشته باشند. پس 

گيرد بلكه بر ذمه شخص قرض گيرنده باقي  وعده خود عمل نكرد قضاوتي در مورد او شكل نمي
 خواهد. ماند و در مقابل خداوند قرض خود را از وي مي مي

 صحيح بخاري، كتاب الحج. -3



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   62

يد: وقتي كسي كه حج بر او واجب بوده و قبل از ادا كردن آن گو بنابراين ابن قدامه مي
بميرد واجب است كه از اموال وي هزينه رفتن به حج و عمره كنار گذاشته شود. خواه 
فرد متوفي در رفتن به حج كوتاهي كرده باشد يا نه. چرا كه حج نيز حقي است كه نيابت 

43Fشود مثل دين. پذير است و با مرگ ساقط نمي

1 
پرداخت بدهي و ديون مردم هم از لحاظ ديني و هم از لحاظ قضايي اگر مدركي اما 

باشد واجب است، مثل اقرار خواه در زمان سالم بودن متوفي يا در زمان مرض الموت و 
 خواه با عقد يا شهود ثابت شده باشد مثل عقد ازدواج و عقد اجاره و ...

شود، مثل  بت شده، پرداخت ميي زمان سالم بودن وي كه با بينه ثاها بدهي پس
با زني ازدواج كرده و مهر تعيين نكرده باشد و سپس بميرد، پس مهرالمثل براي كسي كه 

 شود. مهرالمثل به او داده مي

وصيت تمليكي بدون  ي شخص مرده در حد مشروع:ها وصيت اجراي -3

اموال پس از شود و اجراي آن تا يك سوم باقيمانده  عوض است كه بعد از مرگ نافذ مي
نياز به اجازه وارثان ندارد.ولي افزون بر يك سوم  ها بدهي هزينه كفن و دفن و پرداخت

44Fنياز به اجازه وارثان دارد. اگر همگي اجازه دادند، وصيت نافذ است.

همچنانكه اگر  2
حفظ قرآن كريم يا انجمن امداد رساني وصيت كرد،  مركزشخصي نصف ارثش را براي 

شود و از يك سوم تا نصف نياز به اجازه همه  اختيار وارثان اجرا مي يك سوم آن بدون
وارثان دارد. پس اگر بعضي اجازه دادند و بعضي ديگر نپذيرفتند، از سهم كساني كه 

شود و هر كس كه وصيت را  اند، گرفته مي اند اندازه سهم كساني كه اجازه نداده اجازه داده
 گيرد. را به طور كامل مي قبول نكرده بعد از كسر يك سوم حقش

___________________ 
 .541، مسأله شماره 5/38المغني، ابن قدامإل،   -1

يا در راه خيري وصيت كرده باشد و وارثي نداشته باشد،  اگر شخص به تمام ارثش براي كسي -2
 وصيت وي بدون مراجعه به كسي نافذ است.
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 تقدم بدهي بر وصيت:
آيد كه چرا اجراي وصيت بعد از پرداخت ديون است در  در اينجا يك سؤال پيش مي

حالي كه آيات قرآن هميشه وصيت را مقدم بر دين آورده است، مثل اين آيه كه 

ۡن� ﴿ فرمايد: مي ي ۡو َد
َ

ا أ يُوِ� بَِها ّيةٖ  ِِ يُوَ�ٰ ﴿ ا اين آيهي ]11النساء: [ ﴾َ�ۡعِد َو  ٖ ّية ِِ ِد َو ن  َ�ۡع ِم
ۡن�  ي ۡو َد

َ
ا أ  .]12النساء: [ ﴾بَِها

45Fقرطبي اين سؤال را اين گونه پاسخ داده است:

1 
طبق اجماع پرداخت بدهي مقدم بر وصيت است و علما نيز به همين عمل  -1
بل از اند كه پيامبر (ص) به پرداخت بدهي ق اند و به روايتي از ترمذي استناد كرده كرده

 كرد. اجراي وصيت حكم مي
 مراد آيه تقدم دين و وصيت بر ارث بوده نه تقدم وصيت بر دين. -2
وقتي كه وصيت لزوم كمتري از دين داشته باشد پس بايستي به تقدم دين توجه  -3

 بيشتري كرد.

اند كه وصيت به علت اينكه غالباً وجود دارد و هميشه واقع شده است بر  و گفته -4
 دين مقدم است.

اند كه وصيت به علت اينكه سهم فقرا و ضعفاء است بايد مقدم شود و  گفته و -5
 شود. مي هخير انداختأم افراد نيرومند و قوي است، به تاين به علت اينكه سه

گويد: مقدم بودن وصيت بر دين حكمت ديگري دارد و  شيخ دكتر مصطفي شلبي مي
مثل ارث است و پرداخت آن  شود آن اينكه وصيت مثل در اينكه بدون عوض گرفته مي

براي وارثان سخت است و احتمال اهمال و سستي در آن راه دارد و در آيه آن را جلوتر 
ذكر كرده بخاطر جايگاه و ارزش آن است و اينكه به اجراي آن تشويق شده باشد 
برخ�ف دين و بدهي، چرا كه دين يا بدهي در قبال عوض گرفته شده است كه ممكن 

___________________ 
 .433. ر. ك: تفسير فتح القدير شوكاني، 74-5/73قرطبي،  -1
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توان در آن سستي و  ه وجود داشته باشد. پس دين حقي قوي است كه نمياست در ترك
 اهمال كرد و بعد از وصيت ذكر شده است.

نيست ها  آن حقيقت آن است كه عطف در آيات (عطف دين بر وصيت) نشانه ترتيب
آمده است و قويترين دليل بر تقدم دين بر وصيت حديث پيامبر (ص) » أو«چرا كه با لفظ 

بوعيسي  ترمذي آورده است كه پيامبر (ص) حكم به پرداخت ديون قبل از است كه ا
 اجراي وصيت كرده است.

 چهارم: حقوق وارثان:
و  ها بدهي  هاي لزم در مورد كفن و دفن شخص مرده و پرداخت بعد از خرج هزينه

ماند، حق وارثان است كه به شكل زير مرتب  اجراي وصيت تا يك سوم، آنچه كه باقي مي
 شوند: يم

را ها  آن صاحبان فروض: كساني هستند كه خداوند متعال در آياتي از سوره نساء -1
را با سهم مشخص نام برده كه شش سهم ها  آن ذكر كرده و پيامبر (ص) در احاديث نبوي

است:
2
1

4
1

8
1

3
2

3
1

6
1 يا به عبارت ديگر نصف و نصف نصف و نصف نصف  ،،،،،

  صف آن.نصف يا دو سوم و نصف آن و نصف ن
هاي نسبي: خويشاوندان نزديك غير از صاحبان فروض هستند و بعد از  عصبه -2

گيرند. يا اگر وارث صاحب فرضي  صاحبان فروض هر چه كه از تركه باقي بماند، مي
 گيرند، كه تفصيل آن ان شاء اهللا ذكر خواهد شد. مي وجود نداشته باشد، تمام تركه را

حبان فروض تمام تركه را نگرفته باشند، اگر عصبه وجود نداشته باشد و صا -3
 رسد. باقيمانده ان به صاحبان فروض به جز يكي از زوجين مي

اولواألرحام؛ خويشاوندان غير از صاحبان فروض و عصبه هستند مانند پسر دختر  -4
برند كه صاحب فرض يا عصبه وجود نداشته باشد يا  فقط وقتي ارث ميها  اين و ،و دايي

روض فقط يكي از زوجين باقي مانده باشد. همچنانكه اگر زني بميرد و از ميان اصحاب ف
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رسد،  برد و نصف ديگر به دايي مي شوهر و دايي داشته باشد، شوهر نصف تركه را مي
 زيرا جزو اولوالرحام است.

رد به زوجين (بعد از دريافت سهم خود)؛ اگر عصبه يا ذوي الرحام وجود  -5
ي بميرد و فقط زنش وارث وي باشد، زن مال را كه سهم خود نداشته باشند مث�ً اگر مرد

ي الرحام وجود وگيرد چرا كه عصبه و  ذ گيرد و باقيمانده را نيز به رد مي است مي
گويد: قبل از ارث  نداشته است. و حكمت آن اين است كه همچنانكه شيخ حسب اهللا مي

مقدم شوند و ها  آن مال بر شود تا با ذوي الرحام ارث به هيچ يك از زوجين رد نمي

ْ ﴿ شود. باعث قطع صله رحم مي ْوشُوا
ُ

رَۡحامِ ٱَوأ
َ

�ۡ  ُِ ٰ ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�
َ

ۡم أ ُضُه ِ ٱَ�ۡع َّ﴾ 
 .]75األنفال: [

اش را آزاد كرده باشد و اين برده بميرد و وارث  عصبه سببي: سيدي كه برده -6
شود و ارث  و مولي عصبه او مي صاحب فرض و عصبه و فاميلي نداشته باشد، اين سيد

 گيرد. مي

اي به ميراث دارند مثل قرابت يا ازدواج يا  اينها حقوق وارثاني است كه سبب وابسته
 ولء.

نداشت كه ارث به او برسد، تركه به ترتيب به يكي  دوقتي كه كسي از اين جمع وجو
 رسد: از سه گروه زير مي

اين اقرار حمل بر ديگري باشد، مث�ً  كهكسي كه اقرار به نسب وي شده باشد  -1
كند  كند و اسمش زيد است و محمد اقرار مي مي شخصي را كه نسبش مجهول است پيدا

ميرد و وارثي  كند، مي محمد در حالي كه بر اين اقرار خود پافشاري مي ،كه برادرش است 
اري است كه شود كه اقر شود و گفته مي ندارد، پس زيد وارث اموال و دارايي محمد مي

او برادرم است، ضرورتاً او را به  گويد: حمل بر ديگري شده است. زيرا وقتي محمد مي
پدرش نسبت داده است و اين اقرار نسبت به پدر محمد نافذ نيست. يعني زيد از پدر 

سبت به حق نبرد. و اين اقرار فقط  محمد و برادر و خواهرش و هيچ كس ديگر ارث نمي
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اجرا است. اگر محمد بميرد و وارثي حقيقي يا حكمي نداشته باشد، در  محمد نافذ و قابل
46Fشود نه در حق ديگري. اينجا با اقراري كه در مورد خودش كرده با وي رفتار مي

1 

شد پس اگر ساير وارث قبلي كسي كه به بيش از يك سوم به وي وصيت شده با -2
تواند آن را  ت شده ميداشتند اين شخص كه به بيش از يك سوم به وي وصيوجود ن
 بگيرد.
، اموال و دارايي  ين كه قب� ذكر شد وجود نداشته باشدهرگاه هيچ يك از وارث -3

شود. و دليل آن اين است  شخص مرده به بيت المال مسلمانان يا خزانه عمومي سپرده مي
47Fكه پيامبر (ص) فرمود: من وارث كسي هستم كه وارثي ندارد.

و اين به معناي شخص  2
 يامبر (ص) نيست بلكه مصلحت مسلمانان است.پ

___________________ 
اين برخ�ف اقرار به پدر بودن يا پسر بودن است كه با همبستري يا شهادت يا اقرار همراه با سوگند  -1

 گردد. راين كسي كه به نفع وي اقرار شده از جمله ذوي الفروض ميثابت مي شود. بناب

 .279سنن ابي داود، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الرحام، شماره  -2
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 پيشگفتار

گيرد  ارث با دادن سهم مشخص و معين به افراد معين كه در قرآن آمده است شكل مي
رسد. به دليل  ها مي صاحبان فروض (سهم) نام دارند. سپس باقيمانده آن به عصبهها  اين و

كه بخاري و مسلم و ابوداود و ترمذي و ابن ماجه و نسائي با اسناد خود از ابن روايتي 
اند كه رسول اهللا (ص) فرمود: فرائض يا سهام مشخص را به  عباس (رضي اهللا عنه) آورده

48Fمردان است.اولي ترين مرد از صاحبان آن بدهيد و آنچه كه باقي ماند براي 

1 
 گويد: ه را در متنش آورده و ميو صاحب الرحبيإل وارثين به فرض و عصب

وارثان مرد ده دسته هستند كه نامهايشان معروف و مشهور است، پسر، پسر پسر و 
پاينتر، پدر، جد و بالتر، برادر از هر جهتي كه باشد چرا كه خداوند در قرآن ذكر كرده 
است و پسر برادر نزديك به پدر كه سخن دروغي نيست، عمو، پسر عموي پدري پس 

 همگي وارثان مذكر بودند. ها  اين رگذار باشد، شوهر و معتق صاحب ولء كهشك
به كس ديگري ارث نداده است. ها  آن وارثان زن هفته دسته هستند كه شريعت غير

دختر، دختر پسر و مادر و همسر و مادربزرگ و معتقه و خواهر از هر جهت كه باشد، 
 پس تعداد وارثان زن نيز مشخص شد.

برند به جدول  وشن شدن افرادي كه به فرض يا تعصيب يا هر دو ارث ميو براي ر
 زير نگاه كنيد:

وارثان به فرض و عصبه  وارثان به فرض
 بودن

 وارثان به عصبه

 پسر و پسرش و پاينتر -12 پدر -6 شوهر -1

___________________ 
؛ مسلم، كتاب الفرائض، باب 6732بخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من ابيه و امه، شماره  -1

 الحقوا الفرائض باهلها.



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   72

 همسر -2

 مادر -3

 جده صحيح -4

 فرزندان مادري -5

 جد صحيح و بالتر -7

 دختر -8

 دختر پسر -9

 خواهر تني -10

 ر پدريخواه -11

 برادر تني -13

 برادر پدري و پسرش -14

 عموي تني و پسرش -15

 عموي پدري و پسرش-16

 1جدول 

ي بعدي هر يك از اين افراد را بررسي خواهيم كرد كه چطور فقط به ها بخش و ما در
برند. در مورد كساني كه به عصبه  يفرض و عصبه بودن و يا فقط به عصبه بودن ارث م

 كنيم. گيرند ان شاء اهللا در فصل آينده صحبت مي بودن ارث مي

 ارث زن و شوهر: بخش اول

ۚ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي ٞ ََ يَُ�ن شُّهّن َو ۡم  �ّ ُٰجُ�ۡم ِِن  ۡزَ�
َ

تََرَك أ ِۡصُف َما  �َُ�ۡم َ ََو
ٞ َُلَُ�ُم  ََ َن شَُهّن َو ََ يٖۡن� َوشَُهّن  عُ شّر�ُ ٱَُِِن  ۡو َد

َ
ا أ َ� بَِها ِِ ّيةٖ يُو ِِ ِد َو ۚ مِن  َ�ۡع َن ُۡ تََر ّما  ُ�عُ ٱِّ ا  شّر ّم ِّ

 ۚ ٞ ََ ن �ُّ�ۡم َو يَُ� ّ�ۡم  ُتۡم ِِن  ُۡ ٞ َُلَُهّن  تََر ََ �َُ�ۡم َو َن  ََ ُّمنُ ٱَُِِن  ّيةٖ  ُ ِِ ِد َو ن  َ�ۡع ُتم� ّمِ ُۡ تََر ّما  ِّ
يۡنٖ  ۡو َد

َ
ا أ وَن بَِها ُِ و براي شما نصف دارايي بجا مانده از همسرانتان « ]12النساء: [ ﴾تُو

است، اگر فرزندي نداشته باشند و اگر فرزندي داشته باشند، سهم شما يك چهارم تركه 
سهميه همسرانتان يك است، پس اگر فرزندي نداشته باشيد و اگر شما فرزندي داشتيد، 

كه به عهده  قرضيكنيد و بعد از  هشتم تركه بوده، پس از انجام وصيتي است كه مي
 ».داريد

 شود كه سهم زن و شوهر به شكل زير است: از اين آيه روشن مي
 م�حظات شروط سهم وارث
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 شوهر
2
1 

وقتي كه زنش فرع وارث نداشته 
49Fباشد.

1 
فرقي ندارد كه فرع 

وارث فرزندان شوهر يا 
زن از همسر سابق باشد 

4 يا نه.
 وقتي كه زنش فرع وارث داشته باشد 1

 زن

4
 وقتي كه شوهر فرع وارث نداشته باشد 1

زن وقتي يك نفر باشد 

4
يا1

8
گيرد و اگر  مي 1

چند زن داشته باشد 
همگي در اين سهم 

 شريك هستند.
8
 وقتي كه شوهر فرع وارث داشته باشد 1

 2جدول 

 دهيم: ارث زن و شوهر را به شكل زير توضيح مي
برند و در هيچ شرايطي حجب حرمان (ممنوع  زن و شوهر در هر حال ارث مي -1

 شوند. شوند، بلكه به دليل وجود فرع وارث حجب نقصان مي شدن از ارث) نمي
ث زن نصف ارث مرد است، پس اگر زوجه فرع وارث داشته باشد، شوهرش ار -2

گيرد. و اين طبق قواعد ارث  گيرد و اگر شوهر بميرد زن يك هشتم مي يك چهارم مي

َحّظِ ﴿ فرمايد: است همچنان كه خداوند متعال مي َكرِ ِمۡثُل  َّ ِ ثََيۡ�ِ ٱش َ
ُ
چرا  ]11النساء: [ ﴾ۡ�

بر او واجب است كه نفقه زن را بدهد، چه خواهرش  كه سرپرستي براي مرد است و
باشد چه زنش و چه دخترش. و نفقه اولد و خودش نيز بر زن واجب نيست حتي اگر 

___________________ 
ارث كساني هستند كه مستقيماً به شخص مرده وصل هستند مثل پسر و دختر. يا از منظور از فرع و -1

طريق مذكر به او متصل هستند مثل پسر پسر و پسر پسر پسر و پاينتر و دختر پسر و دختر پسر پسر 
رسند دو نفر هستند مثل پسر دختر و دختر  و كساني كه از طريق غير مستقيم به شخص مرده مي

 دهند. ذوي الرحام هستند و سهم زن و شوهر را كاهش نمي دختر كه اينها
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هزينه كفن و دفن زن  –ن كرديم اهمان طور كه بي –اند  ثروتمند باشد تا جايي كه گفته
ين از اصول سرپرستي بايد از اموال شوهر پرداخت شود نه از اموال خودش. به نظر من ا

َ  شرَِّجاُل ٱ﴿ فرمايد: است كه خداوند مي ََ وَن  ُّ ٰ اءِ ٱقَّ� َِسا ّن ّضَل  � َِما َُ ُ ٱب َ�ۡعٖض  َّ  ٰ َ ََ ۡم  َضُه َ�ۡع
ۡمَ�ٰشِِهمۡ 

َ
ْ ِمۡن أ ُقوا ََف

َ
ا أ َِما � مردان بر زنان سرپرستند، بدان خاطر كه خداوند « ]34النساء: [ ﴾َو

50F».كنند ه است و نيز بدان خاطر كه از اموال خود خرج ميبعضي را بر بعضي فضيلت داد

1  
خداوند به اين دليل سهم مردان را دو برابر «گويد:  بنابراين ابن حجر عسق�ني مي

سهم مردان قرار داد كه غالباً مردان همراه با رنج و درد و تحمل مسؤوليت هستند؛ مانند 
 .51F2»تحمل ضرر و خسارت و .فقراء و  رسيدگي به خانواده و مهمان و دستگيري

گويند اس�م به زن  كند كه مي و اين امر ادعاي داعيان عدالت و آزادي زنان را رد مي
زني كه ازدواج كرد، شخصيت مالي ها  آن ظلم كرده است، در حالي كه در قوانين و قواعد
 تواند در اموال خودش تصرف كند ولي مستقلي ندارد، و بدون اجازه شوهرش نمي

ها  آن ت اس�م تمام اين قوانين و تشريعها را قطع كرد و اين حقيقتي است كه قوانينعدال
 جز گمراهي و ظلم نيست.

گيرد اما  سهم زن كه يك چهارم يا يك هشتم است اگر به تنهايي باشد، آن را مي -3
شود و حقي نسبت به ساير تركه ندارند و اين امر  تقسيم ميها  آن اگر چند زن باشند، بر

حكمت زيادي دارد زيرا اگر شخص چهار زن داشته باشد و يك پدر و بعد بميرد، اگر 
ماند در حالي كه او  هر يك از اين زنان يك چهارم بگيرند، چيزي براي پدر باقي نمي

 فضل بيشتري دارد و نسبت به مرگ بسيار اندوهگين تر شده است.

___________________ 
مراد اين آيه اين نيست كه مرد بر زن برتري و افضليت دارد، بلكه مراد اين است كه او چون  -1

مسؤوليت بيشتري دارد، بايستي تا زماني كه زندگي زناشويي پابرجاست، قيادت و رهبري خانواده با 
و افضل بودن چه بسا كه يك زن مسلمان از تمامي كافران روي زمين او باشد، اما در مورد برتري 

 برتر باشد و يا يك زن مسلمان باتقوا از شوهر فاجرش افضلتر است.

 .12/14فتح الباري،  -2
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ازدواج حقيقي يا حكمي باشد، براي اينكه زن استحقاق ارث را داشته باشد بايد  -4
همچنان كه در اسباب ارث گفتيم و نيز مانعي از موانع ارث وجود نداشته باشد مانند؛ 

 يا قتل.ها  آن ارتداد يكي از
 در متن الرحبيإل در مورد ارث زن و شوهر آمده است كه: -5

سهم شوهري است كه زنش فرزند داشته باشد و سهم زن يا زناني  ارث يك چهارم
ست كه شوهرشان فرزندي نداشته باشد و يك هشتم سهم زن يا زناني است كه پسر يا ا

 با هم شرط نيست.ها  آن دختر يا فرزند پسر داشته باشند، و بدان كه جمع
 يي براي ارث زن و شوهرها مثال )1(

 پسر شوهر وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

 به دليل وجود فرع وارث

52Fق. ع

1 
 عصبه بالنفس استزيرا 

 3جدول 

 
)2( 

 خواهر تني شوهر وارثان

 سهام
 سبب

2
1 

 عدم وجود فرع وارث
2
1 

 زيرا تنهاست و فرع وارث وجود ندارد
 4جدول 

 

)3( 
 فرزند پسر 3 زن وارثان

___________________ 
 هر جا اين كلمه بيايد به معناي باقيمانده تركه به عصبه است. -1
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 سهام
 سبب

8
1 

 وجود فرع وارث

 ق. ع
 عصبه بالنفس

 5جدول 

 
)4( 

 پسر دختر زن وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

 عدم وجود فرع وارث

 باقيمانده
زيرا ذوي الرحام است و به فرض و تعصيب 

 سهم ندارد.
 6جدول 

 
)5( 
 پسر قاتل با شهادت دروغ برادر تني شوهر ثانوار

 سهام
 
 

 سبب

4
1 

به علت عدم وجود حكمي فرع 
وارث زيرا پسر با قاتل مادرش 

 وجود نداردگويي كه 

 ق. ع
 

همان 
 علت

 محروم
 

زيرا اقدام به قتل كرده 
 است.

 7جدول 

 ارث والدين: بخش دوم

َما ﴿ فرمايد: د متعال ميخداون ۡنُه ِٰحٖد ّمِ �َ ِ
ّ�ُِ � ِ ۡ�ه بََو

َ
ّسُدُس ٱَوِ� تَرَ  ش ّما  َن َ�ُ  كَ ِّ ََ ۚ  ۥِِن  ٞ ََ َو

يَُ�ن ّ�ُ  ّ�ۡم  رِثَهُ  ۥَُِِن  ٞ َوَو ََ ِ  ۥا َو ه ُ َُِ�ُّمِ بََواه
َ

َن َ�ُ  ُّلُُثۚ ٱَ ََ ِ  ۥا َُِِن  ه ٞ َُِ�ُّمِ ِۡخَوة  ﴾شّسُدُسۚ ٱِ
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داراي فرزند و پدر و مادر باشد، به هر يك از پدر و مادر يك   ر مردهاگ« ]11النساء: [
رسد و اگر مرده داراي فرزند نباشد و تنها پدر و مادر از او ارث ببرند، يك  ششم تركه مي

رسد و اگر مرده برادراني داشته باشد، به مادرش يك ششم  سوم تركه به مادر مي
 ».رسد مي

 باشد: و مادر به شكل زير مي با توجه به اين آيات ارث پدر
 م�حظات شروط سهم ارث

 پدر
6
1

 اگر شخص مرده فرع وارث مذكرداشته باشد(پسر، پسر پسر و پاينتر) 

 

6
1

 + ق.ع
وقتي كه شخص مرده فرع وارث مؤنث داشته باشد (دختر، دختر پسر، دختر 

 .)…پسر پسرو
 تي كه مرده فرع وارث مذكر يا مؤنث نداشته باشد.وق ق. ع

 مادر

6
1

 
وقتي كه شخص مرده فرع وارث مذكر يا مؤنث داشته باشد يا مادر بيش از 

 يك برادر يا خواهر داشته باشد.
توضيح: فرق مادر و پدر در اينكه 

وقتي پدر
6
1

برد كه فقط فرع  مي 

ث مذكر وجود داشته باشد اما وار
براي مادر وجود هر فرع وارثي باعث 

شود كه او مي
6
1

 بگيرد. 

تني بودن يا پدري بودن و مادري 
يا محجوب ها  آن بودن يا مختلط بودن

 كند در اينجا فرقي نميها  آن بودن

3
1

 
داشته باشد يا مادر يك نيا مؤنث  وقتي كه شخص مرده فرع وارث مذكر

 خواهر داشته باشد.يك برادر يا 

3
1

 +باقي 

وقتي كه در يك مسأله تنها يكي از زوجين و پدر و مادر وجود داشته باشد، 
برد تا سهم پدر دو برابر  مادر بعد از سهم زوج يا زوجه يك سوم باقي را مي

 آن باشد.

 8جدول 

 در اينجا امور زير قابل مإلحظه است:
سطح پدر يا كنيم كه فرع وارث كسي است كه اسم شخص مرده را در  تأكيد مي -1

 ي پسر دختر اگر وجود داشته باشندكند. ول با خود حمل ميبزرگ پدربزرگ يا پدر پدر

مادر را از
3
به  1

6
كند و پدر را از وارث به فرض به وارث به عصبه  منتقل  حجب نمي 1

 كند. براي روشن شدن مطلب به مثال زير توجه كنيد: نمي
 پسر پسر مادر پدر وارثان
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 سهام
 سبب

6
1 

 وجود فرع وارث مذكر
6
1 

 وجود فرع وارث
 ق.ع

 9جدول 

 پسردختر مادر پدر وارثان

 سهام
 سبب

 ق. ع
 عدم وجود فرع وارث

3
1 

 عدم وجود فرع وارث

سهمي ندارد، زيرا جزو ذوي 
الرحام است و با وصيت 

 شود. صاحب سهم مي

 10جدول 

شود؛ چون  ارث معلوم ميبا مقايسه مسأله اول با دوم تفاوت فرع وارث و فرع غير و

پسر پسر (فرع وارث) سهم پدر و مادر را به
6
دهد ولي فرع غير وارث مادر  كاهش مي 1

را همچنان صاحب 
3
گذارد چرا كه فرزندي نداشته و پدر نيز به دليل عصبه  باقي مي1

 گيرد. بودن باقيمانده را مي
شوند پس اگر با هم باشند يا  يچگاه به طور كامل از ارث محروم نميپدر و مادر ه-2

همچنانكه در جدول ها  آن نيز در حال حيات باشد، بايد ارث ببرند، وليها  آن يكي از
 شوند. كند و حجب نقصان مي پيداست ،گاهي سهمشان كاهش پيدا مي

برد، اين  مي دليل اينكه وقتي فرع وارث وجود نداشته باشد، پدر به عصبه ارث -3

ّ�ۡم يَُ�ن ّ�ُ ﴿ فرمايد: آيه است كه مي ِثَهُ  ۥَُِِن  َور ٞ َو ََ ِ  ۥا َو ه هُ َُِ�ُّمِ بََوا
َ

آيه در نص  ﴾ُّلُُث ٱَ
سهام را «مورد سهم مادر است و در مورد سهم پدر سخني نگفته است. كه مطابق حديث: 

 ماند براي مردان مي به صاحبان آن بدهيد (كه در اينجا مادر است) و آنچه كه باقي
 (كه در اينجا پدر است) زيرا فرع وارث وجود ندارد.» است تر نزديك



 79 فصل دوم: ارث صاحبان فروض و سهم مشخص

بنابراين وقتي پدر و مادر و دختر وجود داشته باشد، دختر
2
گيرد و مادر مي 1

6
1 

گيرد زيرا فرع وارث وجود دارد و پدر مي
6
گيرد و بقيه را به عصبه  را به فرض مي 1

گيرد كه مي
6
است ، بنابراين مجموع سهم پدر 1

3
است. زيرا بعد از صاحبان فرض و  1

 كه در اينجا پدر است. درس مي تر نزديك ماند به مردان مي سهم مشخص آنچه كه باقي
نفر خواهر و برادر يا بيشتر وجود داشته باشند ، در حالتي كه مادر همراه دو  -4

مادر
6
َن َ�ُ ﴿ گيرد، در حالي كه لفظ اخوه در آيه مي1 ََ ِ  ۥا َُِِن  ه ٞ َُِ�ُّمِ ِۡخَوة ُدُسۚ ٱِ جمع  ﴾شّس

شود و نظر ابن عباس اين است كه دو برادر يا دو خواهر  است و جمع از سه شروع مي

سهم مادر را از
3
به كاهش 1

6
دهند بلكه بايد دو نفر باشند و در مورد اين قضيه ميان  نمي 1

او و عثمان بن عفان اخت�في روي داد. پس ابن عباس گفت: اخوات با اخوه در زبان 
ها  آن كند كه عربي يكي نيستند و عثمان گفت: اين كار، علماي قبل از ما را نقض نمي

كردند  منظور اين است كه عثمان به كار علماي  بدين وسيله احكام ارث مردم را حل مي
اصول قبل از خود استدلل كرده است كه اجماع بر آن صورت گرفته است، كه مخالفت 

 با آن صحيح نيست.
ولي نظر ابوبكر و عمر و عثمان و علي و زيد بن ثابت و مجتهدين بزرگ صحابه و 

 شود. ين است كه اخوه شامل دو نفر از برادر و خواهر ميتابعين ا
اين داستان در علم اصول به صورت عام مطرح شده است كه آيا حداقل جمع دو 

لك و باجي و ابويوسف و ظاهريه و ااست يا سه؟ عمر و زيد و قاضي ابوبكر عربي و م
است. و به اين  خليل بن احمد و ثعلب و غزالي قائل به اين هستند كه حداقل جمع دو

كنند كه خداوند موسي و هارون را با ضمير جمع خطاب قرار داده است و  آيه استناد مي

ِمُعوَن ﴿ فرموده: ۡستَ م ّم  .]15الشعراء: [ ﴾١َِِّا َمَعُ�



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   80

َِ  ِِن﴿ فرمايد: و اين آيه كه در مورد عايشه و حفصه مي ِ ا ِ َ�ا ِ ٱَ�ُتو ۡت  َّ َغ َِ ۡد  َق �َ
َما �ُ�ُ  و نفرموده قلباكما. ]4تحريم: ال[ ﴾قُلُو

و ابن عباس و جمهور نحويون نيز قائل به اين هستند كه حداقل جمع سه است و 
 اند سيبويه نيز بر اين نظر بوده است. گفته

كند كه حكم دو دختر  ولي نظر اول راجحتر است و اين حكم نيز آن را تقويت مي

چه دو نفر باشند يا بيشترها  آن مثل چند دختر و دو خواهر مثل چند خواهر است. پس
3
2 

 گيرند اگر برادري همراهشان نباشد. مي
 اي وجود داشته باشد: وقتي كه مادر در چنين مسأله -5
 شوهر        پدر               مادر -1
 زن          پدر                مادر -2

ن يا شوهرشود و بعد از سهم ز سهم شوهر يا زن داده مي
3
رسد و  باقي به مادر مي 1

گيرد چون فرع وارث وجود ندارد. و اين چيزي است  پدر باقيمانده سهم را به عصبه مي
كه عمر و زيد بن ثابت و عبداهللا بن مسعود و علي و حسن و ثوري و مالك  شافعي و 

آيه استناد كرده است، و  صحب نظران ديگري بر آن هستند. ولي ابن عباس به ظاهر

گويد: مادر در هر دو حالت مي
3
گيرد و پدر باقيمانده را به عصبه بودن  كامل مي 1

53Fگيرد. مي

 حتي اگر منجر به اين امر بشود كه مادر دو برابر سهم پدر را بگيرد. 1

___________________ 
 .9/23المغني، ابن قدامه  -1
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 آوريم: را جداول زير را مي قولبراي روشن شدن تفاوت اين دو 
 ابن عباسنظر 

 پدر مادر شوهر وارثان

 سهام
 6اصل 

2
1 

3 

3
 ق. ع                         1

2                          1 
 گيرد مادر دو برابر پدر مي

 11جدول 

 نظر عمر و زيد
 پدر مادر شوهر وارثان

 سهام
 6اصل 

2
1 

3 

3
 باقي                        ق. ع 1

1                          2 
 گيرد مادر نصف پدر مي

 12جدول 

 مادر                     پدر زن وارثان

 سهام
 12اصل 

4
1 

3 

3
 ق. ع                         1

4                          5 
 سهم مادر نزديك سهم پدر است

 13جدول 

 مادر                     پدر زن وارثان

 سهام
 12اصل 

4
1 

3 
 

3
 ق. ع  باقي                       1

3                         6 
 سهم مادر نصف سهم پدر است

 14جدول 
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كنيم كه با توجه به نظر ابن عباس و طبق ظاهر آيات و احاديث زن در  م�حظه مي
گيرد و در حالت (زن، مادر، پدر) نزديك سهم  حالت (شوهر، مادر، پدر) دو برابر مرد مي

كه قول  –. اما حضرت عمر ارث را بر همان قاعده اصلي خودش جاري كرد گيرد مرد مي
و سهم مؤنث را نصف سهم مذكر همچنان باقي گذاشت هر چند  –راجح نيز اين است 

 كه به شخص مرده نزديك باشد.
بنابراين نظر حضرت عمر مثل نظر ابن عباس به فهم عاق�نه نصوص و تأويل آن 

54Fدكتر محمد بلتاجياستناد دارد همان طور كه 

معتقد است. و اين ترجيح حضرت عمر از  1
55Fتر است و عموم فقها بر اين نظر هستند. قول ابن عباس عادلنه

2 

يَُ�ن ﴿ فرمايد: گردد كه خداوند متعال مي اين نظر عاق�نه به همان آيه بر مي ّ�ۡم  َُِِن 
ِثَهُ  ۥّ�ُ  ر ٞ َوَو ََ ِ  ۥا َو ه هُ َُِ�ُّمِ بََوا

َ
گويي كه آيه در مورد حالت ارث پدر و مادر نص  ﴾ُّلُُث ٱَ

اند. پس مادر دارد مثل مردي كه مرده و تنها پدر و مادر از او بجاي مانده
3
گيرد و  مي 1

تركه كه   بقيه
3
رسد. ولي اگر يكي از زوجين وجود داشته باشند مادر است به پدر مي 2

3
1 

يَُ�ن ّ�ُ ﴿ فرمود: گيرد و گرنه خداوند متعال مي مي ّ�ۡم  ِثَهُ  ۥَُِِن  ر ٞ َوَو ََ ِ  ۥا َو ه هُ َُِ�ُّمِ بََوا
َ

َ
ِثَهُ ﴿ پس وقتي كه نص اين گونه نبود و فرمود: ﴾ُّلُُث ٱ ر َو ِ  ۥا َو ه هُ َُِ�ُّمِ بََوا

َ
يعني  ﴾ُّلُُث ٱَ

3
گيرند نه ن ميآنچه كه والدي1

3
  .همه دارايي 1

و به طور عام اين مسأله مسكوت مانده است همچنانكه شيخ علي حسب اهللا 
56Fگويد مي

شود همچنانكه معروف است كه شارع  پس حكم م�يمتري از آن استنباط مي 3
ت. در مواردي مثل آن از دو برابر بودن سهم مذكر نسبت به مؤنث صحبت كرده اس

___________________ 
 .327، 326التشريع، منهج عمر بن الخطاب في  -1

 .5/75تفسير القرطبي،  -2

 .49الميراث في الشريعإل الس�ميإل  -3
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بنابراين زيد در برابر سؤال ابن عباس كه گفت: آيا
3
يابي يا  باقي را در كتاب خداوند مي 1

كنم. مادر بر پدر برتري ندارد.  عمل مي كني؟ گفت: به نظر خودم به نظر خودت عمل مي
د. و او ابوسليمان گفت:  اين در مورد تعديل سهمي است كه در مورد آن نصي وجود ندار

57Fبه منصوص عليه عمل كرده است.

1 
شوند و هنگامي  اتفاق دارند كه پدر و مادر وارثان هميشگي هستند و محروم نمي -6

ولي در امور زير اخت�ف  ،گيرند ميارث  ها  آن كه فرع وارث مذكر وجود داشته باشد
 دارند:

هنگام وجود فرع وارث مؤنث -الف
6
ماند و پدر در ميبراي ما 1

6
به همراه بقيه تركه  1

 گيرد. را به عصبه بودن مي

گيرد كه مادر هميشه به صورت فرض ارث مي -ب
6
يا 1

3
يا 1

3
باقي است ولي پدر  1

 برد. ارث مييا عصبه  نبه طريق فرض يا فرض و عصبه بود
كند  برد و تمام برادران را حجب مي پدر باقيمانده تركه را به صورت عصبه مي -ج
از طريق او به شخص مرده متصل هستند و او مانند پدري مسؤول مخارج و ها  آن زيرا

كند و همراه  را حجب نميها  آن فرزندان او هستند ولي مادرها  آن است زيراها  آن هزينه

ك خواهريك برادر يا ي
3
گيرد و همراه دو نفر و بيشتر مي 1

6
گيرد. زيرا مادر مسؤول  مي1

 كند. را حجب نميها  آن نيست وها  آن هزينه و مخارج
 در متن الرحبيه در مورد ارث والدين به شكل زير آمده است: -7

پدر در صورت بودن فرزند
6
گيرد و مادر نيز اين گونه است كه در قرآن آمده  مي 1

است و به همراه فرزند پسري كه نوه او باشد
6
گيرد و به همراه دو نفر از برادران  مي 1

___________________ 
 .5/56تفسير القرطبي،  -1
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شخص مرده نيز اين گونه است. و 
3
سهم مادر است وقتي كه فرزندي نداشته باشد و 1

بيش از يك نفر نباشند مثل دو نفر يا سه نفر كه حكم مذكر و مؤنث در آن  برادران

يكسان است. و پسري كه پسر ديگر يا خواهري همراهش باشد سهم مادر
3
است. و اگر  1

شوهر و مادر و پدر باشند
3
يز باقي سهم زن است و اگر با يك زن يا بيشتر باشد ن 1

 اينگونه است و نبايد از قاعده گذشت.

 مثالهايي در مورد ارث والدين
)1 ( 

 دختر پسر مادر پدر شوهر وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

وجود فرع 
 وارث

6
 +ع1

وجود فرع وارث 
 مؤنث

6
1 

وجود فرع 
 وارث

2
1 

تنهاست و كسي 
نيست كه همراه 
 وي عصبه شود.

 15جدول 

)2( 
 م�حظات برادر پدري برادر تني پدر مادر وارثان

 سهام
 سبب

6
1 

 وجود برادران 

 ق. ع
 وجود فرع وارث

 محجوب
محجوب به وسيله 

 پدر

 محجوب
محجوب به 
وسيله پدر و 

 برادر تني

 

ود اينكه برادران با وج
محجوب هستند ولي 

سهم مادر را از
3
به  1

6
 كاهش دادند.1

 16جدول 

)3( 
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 م�حظات خواهر تني 2 مادر پدر شوهر وارثان

 سهام
 سبب

2
1 

عدم وجود فرع 
 وارث

 ق. ع
عدم وجود فرع 

 وارث
6
1 

 خواهر 2وجود 

58"م F

1 " 

به وسيله پدر 
 محجوب هستند

 

اين قضيه عمريتين نيست، زيرا 
مادر در اينجا حجب نقصان 

شده و از
3
به  1

6
سهمش 1

كاهش پيدا كرده است و 
رسد كه دو  باقيمانده به پدر مي

 برابر مادر است.
 17جدول 

كنيم كه سهم پدر به دليل وجود برادران شخص مرده يا  در دو مسأله قبل مشاهده مي
ها  آن فرزندان پدر هستند و او مسؤول تامين مخارجها  آن خواهرانش زياد شده است زيرا

است پس سهم وي با حجب مادر از
3
به  1

6
كند تا تاكيدي باشد بر اينكه  افزايش پيدا مي 1

 توزيع ارث به مسؤوليت تامين مخارج مرتبط است.
)4( 

 م�حظات مادر پدر پدر شوهر وارثان

 سهام
 سبب

2
1 

وجود فرع عدم 
 وارث

 ق. ع
زيرا در جاي پدر قرار 
دارد وقتي كه پدر و 

 برادران نباشند.

3
1 

عدم وجود فرع 
وارث و عدم وجود 

 برادران

اين نيز مسأله عمريتين نيست 
زيرا جد بجاي پدر قرار دارد و 

او در مر تبه پدر نيست و 

مشكلي نيست كه مادر
3
و  1

دو برابر او بگيرد و تنها 
6
1 

 براي او باقي بماند
 18جدول 

)5( 
 دختر 2 پسر مادر پدر وارثان

___________________ 
 مي باشد. "محجوب"(م) ع�مت اختصاري اصط�ح  -1
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 سهام
 سبب

6
1 

وجود فرع وارث 
 مذكر

6
1 

وجود فرع 
 وارث

گيرند  باقيمانده را به عصبه بودن مي
گيرد چون  و مذكر و برابر مؤنث مي

 پسر عصبه دختر است.
 19جدول 

)6( 
 مادر مادر مادر پدر پدر پدر وارثان

 سهام
 سبب

 ق. ع
عدم وجود 
 فرع وارث

 محجوب 
 به وسيله پدر

3
1 

عدم وجود 
 فرع وارث

 محجوب 
 به وسيله مادر

 20جدول 

 ارث پدربزرگ و مادربزرگ: بخش سوم
گوييم كه اجدادي  و مادربزرگ شويم ميقبل از اينكه وارد بحث ارث پدربزرگ 

شوند بلكه جزء ذوي الرحام  هستند كه جزء صاحبان سهام معين يا عصبه محسوب نمي
هستند و چنانكه در كتابهاي فقه رايج است اين جدي كه نه به فرض و نه به عصبه بودن 

، برد، جد فاسد يا غير وارث نام دارد كه از جد صحيح كه مدنظر ماست ارث نمي
جداست. پس بدانيم كه جد و جده صحيح و جد و جده فاسد چه كساني هستند به 

 سلسله تصاعدي زير نگاه كنيد:
زيد فرزند محمد و عايشه، محمد فرزند علي و فاطمه، علي فرزند مصطفي و ساره، 

ه، عايشه دختر حسن و زينب، حسن پسر جمال و حميده و مفاطمه دختر عمر و سال
 خديجه. زينب دختر يوسف و

 خديجه يوسف حميده جمال  سالمه عمر ساره مصطفي

 زينب حسن                   فاطمه علي
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 عايشه محمد
 زيد (متوفي)

 21جدول 

 ده:عقا
جد صحيح كسي است كه در رابطه او با شخص مرده مادر وجود نداشته باشد، مثل: 

 پدر پدر و پدر پدر پدر و بالتر.
كسي است كه در رابطه او با شخص مرده پدري ميان دو مادر وجود  فاسدهجده 

داشته باشد مثل، مادر پدر مادر، اين پدر ميان دو مادر است پس جده در اينجا فاسد 
جد غير صحيح وجود  جده صحيحه كسي است كه در رابطه او با شخص مرده واست.

 نداشته باشد.

 طبق مثال باإل:
د است، زيرا پدر پدر اوست و در نسبت او با شخص مرده علي جد صحيح زي )1

 مادر وجود ندارد.
مصطفي جد صحيح زيد است، زيرا پدر پدر پدر است و در نسبت او با شخص  )2

 مرده مادر وجود ندارد.

عمر جد غير صحيح زيد است، زيرا پدر مادر پدر او ست و در نسبت او با  )3
 شخص مرده مادر وجود دارد.

يح زيد است، زيرا پدر مادر اوست و در نسبت او با شخص حسن جد غير صح )4
 وجود دارد. رمرده ماد

جمال جد غير صحيح زيد است، زيرا پدر پدر مادر اوست و در نسبت او با  )5
 شخص مرده مادر وجود دارد.

يوسف جد غير صحيح زيد است، زيرا پدر مادر مادر اوست و در نسبت او با  )6
 شخص مرده دو مادر وجود دارد.
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فاطمه جده صحيح زيد است، زيرا مادر پدر اوست و در نسبت او با شخص  )7
 مرده جد غير صحيح وجود ندارد يا در نسبت او پدري ميان دو مادر وجود ندارد.

صحيح زيد است. زيرا مادر پدر پدر اوست و به همان علت بال  هساره جد )8
 صحيح است. 

ست. و به همان علت بال سالمه جده صحيح زيد است، زيرا مادر مادر پدر او )9
 صحيح است.

علت بال  نزينب جده صحيح زيد است زيرا مادر مادر مادر اوست. و به هما )10
 صحيح است.

حميده جده غير صحيح زيد است زيرا مادر پدر مادر اوست، زيرا به وسيله جد  )11
كند يا در رابطه او با شخص مرده  فاسد كه حسن است به شخص مرده ارتباط پيدا مي

 ي ميان دو مادر وجود دارد.پدر

خديجه جده صحيح زيد است، زيرا مادر مادر مادر اوست و در رابطه او با   )12
 شخص مرده جد غير صحيح وجود ندارد.
 بنابراين موارد زير قابل م�حظه ست:

جز مصطفي و علي هيچ يك از اجداد صحيح نيستند و ساير اجداد جد فاسد  -1
 باشند. ها فاطمه و زينب و خديجه صحيح مي ن جدهشوند در حالي كه از ميا محسوب مي

در اينجا جدي از طرف پدري وجود دارد كه غير صحيح است و او عمر است  -2
زيرا مادري در رابطه او با شخص مرده وجود دارد و او از طرف مادر پدرش با شخص 

 مرده ارتباط دارد.
 تمامي اجداد از جهت مادري فاسد هستند يعني وارث نيستند.   -3

اي كه در اينجا از آن صحبت  پس لزم است كه اتفاق داشته باشيم كه جد و جده
 ها. باشند نه ساير جده و جده كنيم، جد و جده صحيح مي مي
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 دإليل ارث جد و جده:
در صحيح بخاري آمده است كه ابوبكر و ابن عباس و ابن زبير گفتند: جد پدر است و 

َءاَدمَ ﴿ ابن عباس خواند ۡعُت ٱوَ ﴿ ]26األعراف: [ ﴾َ�َٰبِ�ا  َ�َٰق  ّ�َب اءِيا ِِبَۡ�ُِٰيَم �ۡس ابَا ّلَة َء ِّ
ُقوَب  َ�ۡع و ذكر نشده كه كسي در زمان ابوبكر با او مخالفت كرده باشد، و  ]38يوسف: [ ﴾َو

عقيده بودند و ابن عباس گفت: پسر پسرم از من ارث  اصحاب رسول اهللا (ص) با هم هم
59Fبرند نه برادرانم مي

60Fبرم. ن از پسر پسرم ارث نميو م 1

2 
ا ﴿ فرمايد: گويد: دليل ارث جد و اخوه با هم اين آيه است كه مي و ابن جزم مي َما َك

بََوۡ�ُ�م ّمَِن 
َ

َ ۡخَرَج 
َ

ّنةِ ٱأ َ ۡۡ
پس آدم و زنش والدين ما هستند و اين نص  ]27األعراف: [ ﴾

61Fقرآن است.

3 
پيامبر (ص) آمد و گفت: پسر  و در نيل األوطار از عمر بن حصين آمده كه مردي نزد

برم؟ گفت: تو گذشته است، آيا من از او ارث ميرپسرم د
6
بري، وقتي كه رفت  مي 1

دوباره او را صدا كرد و گفت: 
6
گيري و وقتي پشت كرد دوباره او را صدا  ديگر نيز مي1

زد و گفت: اين 
6
62Fگردد. آخر رد است و به جد بر مي1

4 

___________________ 
 كند. مراد اين است كه پسر پسر برادر تني را حجب مي -1

 ألب و الخوه.ر. ك: صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الجد مع ا -2

 .1729مسأله شماره  6/272المحلي،  -3

اين شخص مرده دو دختر و يك جد داشته است پس دو دختر -4
3
گيرند و جد  مي 2

6
گيرد و بقيه  مي1

گيرد كه را به عصبه بودن مي
6
و حديث را ترمذي روايت  61ص ديگر  است: ر. ك: نيل األوطار، 1

 ، حديث حسن است.2181كرده است، كتاب الفرائض، شماره 
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ايت كرده است كه پيامبر (ص) و ابوداود رو
6
را به جده داده است وقتي كه پاينتر از 1

63Fاو مادر نباشد.

1 
مسند خود از عبادة بن صامت (رضي اهللا عنه) روايت كرده است كه درامام احمد 

رسول اهللا (ص) براي دو جده به
6
64Fحكم كرده است. 1

2 

مالك در موطأ از قاسم بن محمد روايت كرده كه گفت: دو جده (مادر پدر و مادر 

مادر ) نزد ابوبكر (رضي اهللا عنه) آمدند و خواستند
6
تركه را به جده مادري بدهند و  1

گرفت پس مردي تنها او ارث مي مردي از انصار گفت: اما تو اگر مي
6
 را به هر دوي 1

65Fداد.ها  آن

3  

به شكل ها  آن اينها دإليل ارث بردن جد و جده بود كه تفصيل ارث بردن

 باشد: زير  مي

 نخست: ارث جد:
 جد دو حالت دارد:

برادران يا خواهران، مثل كسي كه فوت كرده و زن و مادر و  وجود نودجد ب نخست:

 برادر و خواهر. غير ازانده است يا هر فرد ديگر جد از او بجاي م

جد به همراه برادران و خواهران، مثل كسي كه فوت كرده و شوهر و جد و  دوم:

 برادر تني و خواهر تني از او بجاي مانده است.

___________________ 
 .514-513سنن ابي داود، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة،  -1

 .6/59نيل األوطار،  -2

 .514-513مالك، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة،  -3
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آيد و  مشخص كردن سهم جد در هر يك از حالت فوق به صورت جدول زير مي
 جداگانه خواهد آمد.هر كدام به طور ها  آن بعد تفصيل

 م�حظات شروط سهم وارث

جد بدون 
وجود برادر و 

 خواهر

6
1 

وقتي كه پدر وجود نداشته باشد و 
وقتي پدر پدر پدر باشد  فرع وارث مذكر وجود داشته باشد

عدم وجود  پدر پدر 
 شرط است زيرا فرد

فرد دورتر را  تر نزديك
 كند. حجب مي

6
 + ق. ع 1

وقتي كه پدر وجود نداشته باشد و 
 فرع وارث مؤنث وجود داشته باشد

 ق. ع
وقتي كه پدر وجود نداشته باشد و 
فرع وارث مذكر و مؤنث وجود 

 نداشته باشد

جد همراه 
برادر و 
 خواهر

اگر كمتر از 
6
نباشد 1

همراه برادران و 
ها  نآ خواهران ميان
 شود تقسيم مي

اين امر د ر مسأله زير محقق 
 شود: مي

 جد+ برادران تني يا پدري -1
 جد+ برادران تني+خواهران تني -2
جد+ برادران پدري+ خواهران  -3

 پدري
جد+خواهر تني+ دختر يا دختر  -4

 پسر
جد+ خواهر پدري+ دختريا  -5

 دختر پسر

جمع بودن برادران و 
خواهران شرط نيست 

جود برادر تني بلكه و
يا پدري همراه جد 

 كند. كفايت مي
طبيعتاً در اينجا پدر 

وجود ندارد زيرا جد و 
برادران و خواهران را 

كند و نيز  حجب مي
اولد مذكر وجود ندارد 

نيز برادران را ها  آن زيرا
 كنند. حجب مي

ق. ع وقتي كه از
6
1 

 كمتر نباشد

 جد+ خواهر تني
 خواهر پدريجد+ 

جد همراه 
 پدر

 حجب
كند و جد  پدر جد را حجب مي

 كند. نزديك جد دورتر را حجب مي
 

 22جدول 
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 د برادر و خواهر براي شخص مرده:وحالت اول: جد بدون وج
وقتي كه فردي بميرد و زن و جد و پسري از او باقي بماند، در اينجا برادري و 

 رشود، به شكل زير: رفتار مي مثل پدر  جدبا دارد و در اينجا خواهري وجود ن

وقتي كه شخص مرده فرع وارث مذكر داشته باشد، جد  -1
6
گيرد و اين مسأله  مي 1

 دهيم: يي زير توضيح ميها مثال را با
)1( 

 پسر 2 جد شوهر وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

 وجود فرع وارث
6
1 

 وجود فرع وارث مذكر
 ق. ع

 23جدول 

)2( 
 پسر پسر، دختر پسر جد زن وارثان

 سهام
 سبب

8
1 

 وجود فرع وارث
6
1 

 وجود فرع وارث مذكر

 ق. ع
 وجود فرع وارث مذكر

 24جدول 

وقتي كه شخص مرده فرع وارث مؤنث داشته باشد جد  -2
6
گيرد و  را به فرض مي1

 گيرد. باقيمانده را به عصبه بودن مي
)3( 

 دختر پسر جد وارثان

 سهام
 سبب

6
 + ق. ع1

 وجود فرع وارث مؤنث
2
1 

 يست كه با او عصبه شوندچون تنهاست و كسي ن
 25جدول 
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)4( 
  دختر جد زن وارثان

 سهام
 24اصل

 سبب

8
1 

3 
 وجود فرع وارث

6
 + ق. ع1

9 
 وجود فرع وارث مؤنث

2
1 

12 
زيرا تنهاست و كسي نيست كه 

 همراه او عصبه شود
 26جدول 

وقتي كه شخص مرده فرع وارث نداشته باشد، جد باقيمانده تركه را به عصبه  -3
 گيرد: بودن مي

)5( 
 جد شوهر وارثان
 سهام
2 سبب

1 
 ق.ع

 عدم وجود فرع وارث
 27جدول 

)6( 
 مادرجد                 زن وارثان

 سهام
 12اصل 

 سبب

4
1 

3 
 عدم وجود فرع وارث

ق. ع                
3
1 

5                     4 
 عدم وجود فرع وارث يا بيشتر از دو برادر

 28جدول 

جاي جد باشد، هيچ فرقي ي سه گانه حالت پدر بود، وقتي كه پدر به ها حالتاين 
برد. پس پدر جد را  نيست ولي بديهي است كه با وجود پدر، جد ارث نميها  آن ميان

 كند. پس اگر شخص بميرد و افراد زير از او بجاي بماند: مي حجب
)7( 
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 جد مادر پدر زن وارثان

 سهم
 سبب

4
1 

عدم وجود فرع 
 وارث

 ق. ع
عدم وجود فرع 

 وارث

3
 باقيمانده1

عدم وجود فرع وارث 
 برادر 2يا عدم وجود 

 محجوب
به وسيله 

 پدر
 29جدول 

كند پس اگر شخصي بميرد و افراد زير  جد دورتر را حجب مي تر نزديك بنابراين جد
 از او بجاي بماند:

)8( 
 پدر پدر پدر پدر پدر مادر وارثان

 سهم
 ببس

3
1 

 عدم وجود فرع وارث
 محجوب به وسيله پدر پدر ق. ع

 30جدول 

با وجود اين شباهتهاي زياد ميان پدر و جد، در اموري نيز با هم اخت�ف دارند كه 
 عبارتند از:

 تر زديكن كند، زيرا قاعده است كه كساني كه پدر، مادرش را از ارث محجوب مي -1
مادرش را  همچنينكند و  كنند پس پدر، پدر پدر را حجب مي هستند دورتر را حجب مي

است و عاق�نه نيست كه پدرش را حجب كند ولي  تر نزديك كند زيرا او حجب مي
 مادرش را حجب نكند.

 پس اگر شخصي بميرد و افراد زير از او بجاي بمانند:
)9( 

 پسر مادر پدر پدر زن وارثان
 سهم
8 24اصل 

1
 6

1
 

 محجوب به وسيله پدر
 ق. ع
17 
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3 4 
 31جدول 

 يا اگر شخص بميرد و افراد زير از او بجاي بمانند:
)10( 

 پدر پدر مادر پدر پدر وارثان
 محجوب به وسيله پدر محجوب به وسيله پدر تمام تركه سهام

 32دول ج

مسأله عمريه كه عبارت است از (شوهر، پدر، مادر ) و (زن، پدر، مادر ) كه در  -2

آن مادر
3
گيرد، تا ارث پدر دو برابر ارث مادر گردد  باقي را بعد از سهم شوهر يا زن مي 1

ر جد در مسأله عمريتين به نه نصف آن يا همچنانكه گذشت نزديك به سهم او. ولي اگ

جاي پدر باشد، مادر
3
گيرد و مشكلي نيست كه مادر بيشتر از جد  كامل تركه را مي 1

است، زيرا او مادر است ولي جد پدر پدر مرده  تر نزديك بگيرد، زيرا او به شخص مرده
 است. براي روشن شدن مطلب به دو مثال زير توجه كنيد:

)11( 
 پدر مادر شوهر رثانوا

 سهام
 سبب
 6اصل

2
1 

عدم وجود فرع 
 وارث

3 

3
 باقي 1

عدم وجود فرع وارث يا 
 وجود دو برادر و بيشتر

1 

 ق. ع
 
 
 
2 

 ستگيرد كه عدالت همين ا مادر در اينجا نصف پدر را مي               33جدول 

 پدر پدر مادر شوهر

2
1 

3
 ق. ع 1
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3 2 1 
 گيرد و مشكلي نيست مادر در اينجا دو برابر جد مي  34جدول 

)12( 

 پدر پدر مادر زن  پدر مادر زن وارثان

 سهام
 12اصل

4
1 

3 
3
 باقي 1

3 

 ق. ع
6 

 
 4

1  

3 

كل
3
1  

4 

 ق. ع
5 

 سهم مادر نزديك سهم جد است و مشكلي نيست            سهم مادر در اينجا نصف سهم پدر است  35جدول 

 يا پدري باشند، زيرا كند، خواه تني باشند پدر برادران و خواهران را حجب مي -3
فرزندان او و ها  اين كنند پس از طريق پدر با شخص مرده ارتباط و نسبت پيدا ميها  اين

 كند. برادران شخص مرده هستند ولي جد برادران و خواهران تني و پدري را حجب نمي
 در متن الرحبيإل آمده است كه:

گيرد مگر اينكه برادراني  جد هنگام نبودن پدر مانند او است و همان سهم او را مي
باشند و شوهر نيز همراهشان ها  آن وجود داشته باشند كه نزديك هستند يا والدين همراه

برد و در اينجا شبيه پدر نيست وقتي كه زن مرد،و  برد و جد نيز ارث مي باشد كه مادر مي
 پدر و مادر او وجود داشته باشند.

 حالت دوم: ارث جد و برادران با هم:
گويد: مسأله جد همراه اخوه در زمان پيامبر (ص) نبوده  نان كه امام شافعي ميهمچ

66Fاست.

1 
بنابراين اخت�فات در اين مسأله به حد باليي رسيده است كه ابن حجر عسق�ني با 
سند صحيح از ابن عون از محمد بن سيرين نقل كرده است كه: از عبيدة بن عمر در مورد 

___________________ 
 .82-4/81؛ الم، شافعي، 596-591الرسالإل، شافعي، ص -1
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67Fمختلف را در مورد جد از عمر حفظ كردم.قضيه  جد پرسيدم، گفت: صد

هر چند كه  1
ابن حجر آن را از عمر بعيد دانسته است ولي اين مبالغه گويي نشان دهنده جزئي از 

 باشد. حقيقت مي
و از علي نيز روايت شده است كه گفت: كسي كه دوست دارد خود را وارد نجاسات 

68Fجهنم كند در مورد جد و اخوه قضاوت كند.

2 
گويد: ما را رها كنيد و در مورد جد از ما حكم نخواهيد، خداوند آن را  ود ميابن مسع

69Fبيان نكرده است.

3 
ما در اينجا نيازي به بيان مسائل اخت�في نداريم و به اندازه نياز خود به قول راجح كه 

 پردازيم. وجود دارد، مي 1943سال  77حال در قانون شماره 
كند، زيرا برادران شخص مرده  ران را حجب ميكنيم كه پدر، براد نخست بيان مي

ين فرد مذكر به شخص مرده تر نزديك پسران او هستند و هنگامي كه با هم باشند پدر
كنند،  است. ولي وقتي كه جد همراه اخوه باشد، كساني كه جد را به جاي پدر فرض مي

عبداهللا بن زبير و  كنند، از جمله؛ ابوبكر، ابن عباس، برادران را به وسيله او محجوب مي
ابوهريره و ابوالدرداء و ابي ابن كعب و عايشه و معاذ بن جبل و ابوموسي اشعري و جابر 

70Fبن عبداهللا و عطاء و طاووس و ابوحنيفه و مزني و داود ظاهري.

4 

___________________ 
بدايإل المجتهد،  82-4/81؛ الم، شافعي، 81-9/65، المغني، ابن قدامه، 12/22فتح الباري، ابن حجر  -1

؛ احكام المواريث بين 218ص ،؛ اسباب اخت�ف الفقهاء، شيخ علي خفيف349-2/346ابن رشد، 
 .191-175الفقه و القانون، شيخ مصطفي، 

 .6/128شفاء الغليل، الباني،  -2

 .6/129همان،  -3

 .9/292؛ المحلي، ابن حزم، 9/66المغني، ابن قدامه،  -4



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   98

گذارند عبارتند از: زيد بن  حجب برادران فرق مي رب دأاما كساني كه ميان جد و 
و عبداهللا بن مسعود و مالك و اوزاعي و شافعي و ابويوسف و ثابت، علي ابن ابي طالب 

71Fمحمد و احمد بن حنبل.

1 
دو است رأي مختار است كه در قانون بر آن عمل آن و آنچه كه قائل به تفاوت ميان 

شده است بنابراين معيار كه درجه نزديكي جد با شخص مرده مثل درجه نزديكي برادر 
 برادر، فرزندان پدر هستند. باشد، پس جد، پدر پدر است و مي

 :باشد خإلصه آراي ارث جد و اخوه در مذهب به شكل زير مي

در اينجا اتفاق نظر وجود دارد كه برادران و خواهران مادري به وسيله جد حجب 
گويد: اخت�في ميان علما وجود ندارد كه جد فرزندان و برادران و  شوند، ابن قدامه مي مي

72Fكند. ميخواهران مادري را حجب 

2 
كنيم چه تني باشد چه  بنابراين از اينجا به بعد ك�م را به ارث جد و اخوه محدود مي

 كنيم. كند و آن را به شكل زير مطرح مي پدري و چه مؤنث باشد يا مذكر فرق نمي

كنند و جد  جد و برادران و خواهران با هم سهم خود را ميان خود تقسيم مي نخست:

شود و براي افراد مذكر در برابر مؤنث در نظر  در نظر گرفته مي در اينجا مثل يك برادر

شود، به شرط اينكه سهم او از گرفته مي
6
كاهش پيدا نكند و گرنه 1

6
شود  به او داده مي 1

 باشد: و آن به شكل زير مي

 اشته باشد، مثل:اگر همراه جد برادر يا برادران تني يا پدري وجود د -1
 ) الف 13(

 مادر زن وارثان
جد       برادر 

 تني
 م�حظات برادر پدري

___________________ 
 .2/346؛ بدايإل المجتهد، ابن رشد، 9/67المغني، ابن قدامه،  -1

 .66-9/65المغني، ابن قدامه،  -2
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 سهام
 12اصل

 سبب

4
1 

3 
عدم وجود 

 فرع

6
1 

2 
وجود 
 برادران

 7مقاسمه         
5/3         5/3 

وجود برادر 
 همراه او

 محجوب
 به وسيله
 برادر تني

اينجا به مقاسمه ارث  جد در
برد و اين براي او بهتر است  مي

زيرا بيشتر از 
6
 گيرد. مي 1

 36جدول 

 ) ب14(
 م�حظات برادر مادري برادر پدري 4جد        مادر وارثان

 سهم
 6اصل

 سبب

6
1 

1 
 وجود برادران

مقاسمه      
6
5 

1             4 
 وجود برادران همراه او

 

 محجوب
 به وسيله جد

جد در اينجا به مقاسمه
6
گيرد  مي 1

و در اينجا مقاسمه با 
6
مساوي  1

 كند است و فرقي نمي

 37جدول 

 ) ج15(
 م�حظات برادر مادري برادر تني 6 دج مادر وارثان

 سهم
 6اصل

 سبب

6
1 

1 
وجود بيش 
 از يك برادر

6
1 

2 
وجود برادران 

 و خواهران

 ق. ع
4 

چون كه 
برادران 
عصبه 
 هستند

 محجوب
به وسيله جد و 

 برادران تني

جد در اينجا 
6
را 1

ون مقاسمه گيرد چ مي
دهد  سهم او را كاهش مي

سهم  5زيرا باقيمانده 
نفر  7است كه بايد بين 
 تقسيم شود.

 38جدول 

 وقتي كه همراه جد برادران و خواهران تني يا پدري وجود داشته باشد، مثل: -2
 ) الف16(

 زن وارثان
جد      برادر تني     

 تنيخواهر
 م�حظات برادر پدري
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 سهم
 4اصل

 سبب

4
1 

1 
عدم وجود فرع 

 وارث

مقاسمه، مذكر دو برابر 
 گيرد مونث مي

3 
جد همراه برادر تني كه 

 كند. خواهر تني را عصبه مي

 مادر
 

محجوب به 
 وسيله برادر تني

جد در اينجا به 
گيرد  مقاسمه ارث مي

زيرا براي او بهتر 
است و بيشتر از 

6
 گيرد. مي1

 39جدول 

 ) ب17(

 وارثان
برادر پدري       دو خواهر      4جد 

 پدري
 م�حظات برادر مادري

 سهم
 
 6اصل

 سبب

 گيرد مقاسمه مذكر دو برابر مونث مي
1                  4                1 

جد همراه برادران پدري كه خواهران را 
 دكن عصبه مي

 م
 

به وسيله برادر 
 پدري

 
 

 

در اينجا با مقاسمه مساوي 
 كند. است و فرقي نمي

 40جدول 

 ) ج18(
 م�حظات خواهر پدري2برادر پدري       5 جد وارثان

 سهم
 6اصل

 سبب

6
1 

1 
زيرا مقاسمه سهم او را كاهش 

 دهد مي

 ق. ع
5 
واهران را عصبه زيرا برادران، خ
 كنند. مي

اگر مقاسمه انجام شود 

جد كمتر از
6
 گيرد. مي 1

 41جدول 
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وقتي كه جد همراه خواهران تني يا پدري باشد كه همراه دختر يا دختر پسر يا  -3
شود  ر تني تلقي ميكند و مثل يك براد مقاسمه ميها  آن شوند با دختر پسر پسر عصبه مي

تا زماني كه مقاسمه سهم او را از 
6
 كاهش ندهد.1

 ) الف19(

 وارثان
خواهر        2جد  

 تني
 م�حظات دختر

 سهم
 4اصل

 8تصحيح
 سبب

 مقاسمه

2
1 

2                     2  
جد همراه خواهر كه  
به همراه دختر عصبه 

 ير استمع الغ

2
1 

 
4 

زيرا تنهاست و پسري 
نيست كه همراه وي 

 عصبه شود

دختر صاحب سهم 
2
است و اصل  1

خواهر تني بقيه را به  2اين است كه 
عصبه بودن بگيرند زيرا عصبه مع الغير 

. هاست آن هستند وقتي كه جد همرا
برادر شريك شود و يك ها  آن بايد به

شود و مقاسمه در اينجا به  محسوب مي
 نفع اوست.

 42جدول 

 ) ب20(
 م�حظات برادر مادري دختر پسر 2 خواهر پدري جد وارثان

 سهم    
 6اصل

 24تصحيح
 سبب

6
1 

1 
4 

زيرا 
6
به  1

 نفع اوست

 ق. ع
1 
4 

ل دو زيرا به دلي
دختر پسر مع 

 الغير هستند

3
2 

4 
16 

چون كسي 
ها  آن نيست كه

 را عصبه كند.

 م
 
 

به وسيله جد و 
 عصبه مع الغير

جمله 
6
گيرد  مي 1

زيرا از مقاسمه 
بيشتر به نفع وي 

 است.

 43جدول 

فرع وارث مونث وجود نداشته  ا پدري همراه جد باشد وي يندوم: وقتي كه خواهران ت

(عصبه مع الغير) و به شرط اينكه سهم جد از  باشد
6
شود. و  كمتر نباشد، جد عصبه مي 1
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سهام را به «در اينجا بعد از اينكه خواهر تني يا پدري سهم خود را گرفت بنابر حديث 
بقيه آن به جد » است تر نزديك قي ماند سهم مردانصاحبان آن بدهيد و آنچه كه با

 رسد. مي
 ) الف21(

 م�حظات برادر مادري جد خواهر پدري خواهر تني وارثان

 سهم
 6اصل

 سبب

2
1 

3 
زيرا تنهاست و 

فرع وارث 
 وجود ندارد

6
1 

1 
 تكملإل الثلثين

 ق. ع
2 

زيرا او بعد از ذوي 
 فروضال

ين فرد تر نزديك
 مذكر است

 محجوب
 به وسيله جد

سهم  2در اينجا 
براي جد باقي 

ماند و اين از  مي
6
1 

 براي او بهتر است.

 44جدول 

 ) ب22(
 م�حظات برادر مادري  جد خواهر تني  مادر زن وارثان
 سهام

 
 12اصل

 
 12سهام
 عول13به 
 شود مي

 
 سبب

4
1  

3  

4
1 

 
 
3  
 

عدم 
وجود فرع 

 وارث

6
1  

2  

6
1  

 
 
2 
  

دو وجود 
 برادر

2
1  

6  

2
1  

 
 
6  
 

زيرا تنهاست و 
كسي نيست كه 
او را عصبه 

 دكن

 ق. ع
1  

6
1 

 
 
2  

 زيرااو
ين تر نزديك

فاميل مذكر 
است ولي 
عصبه بودن 
سهم او را 

دهد  كاهش مي

 محجوب 
 
 
 
 
 
 

محجوب به 
 وسيله جد

در مرحله اول 

جد نصف 
6
را  1

گيرد پس  مي
6
1 

كامل را به او 
دهيم و سهام  مي

شود و  زياد مي
رسد  مي 13به 

بنابراين سهم 
جد حتي با 
عصبه بودن نيز، 

 شود. كم نمي
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بنابراين 
6
1 

 گيرد. مي

 
 45جدول 

 شود: از آنچه كه گذشت امور زير براي ما روشن مي
يتين يا وقتي كه پدر وجود نداشته باشد، جد مثل پدر است فقط در مسأله عمر -1

 وقتي كه همراه برادران و خواهران باشد، با هم فرق دارند.

در مسأله عمريتين  مادر -2
3
گيرد نه كامل را مي 1

3
باقي. پس گاهي بيشتر از جد  1

يكي  گيرد، زيرا درجه قرابت و بيشتر نمياگيرد و اين مشكلي نيست ولي همراه پدر از  مي
 است.
 جد در حجب و محروم كردن برادران و خواهران مادري مثل پدر است. -3
فقط به عصبه بودن ها  اين اي كه جد همراه برادران يا خواهران باشد و در مسأله -4

كنند  مقاسمه ميها  آن ارث ببرند يا همراه خواهران همراه دختر يا پسر عصبه باشند، جد با

شود، اما به شرط اينكه سهم او كمتر از و مثل يك برادر حساب مي
6
 نباشد. 1

، پس پدر پدر، تر نزديك شود، مگر به وسيله پدر يا جد جد هيچگاه حجب نمي -5
، در هيچ يكي از حالت نسبت به دبر ارث ميكه كند و هنگامي  پدر پدر پدر را حجب مي

ساير وارثان كمتر
6
 گيرد. از نمي 1

ين شخص مرده است ولي تر نزديك شود، زيرا او مادر پدر بوسيله پدر حجب مي -6
شود زيرا همسر اين جداست و در يك درجه نسبت به شخص  به وسيله جد حجب نمي

 مرده قرار دارند.
 در متن الرحبيإل آمده است: -7
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كنيم، جد  ان ميرا به شكل زير بيها  آن ين حالت است كهدبدان كه جد داراي چن

كند وقتي كه به ضرر او نباشد و يك بار ديگر مي همراه برادران مقاسمه
6
اموال را  1

گيرد كه در هر حال نبايد سهم او از  مي
6
كمتر باشد و هنگام مقاسمه در مقابل مؤنث به 1

گيرند  رد و پسران پدري همراه جد ارث ميشود و حكم آن را دا عنوان يك برادر تلقي مي
 شود. شوند. و فرزند مادري با جد ساقط مي اما پسران مادري همراه جد حجب مي

 دوم: ارث جده:
بيان كرديم كه جده اي كه وارث باشد، جده صحيح است و اين جده كسي است كه 

پدري ميان  ميان او و شخص متوفي جد فاسد يا غير وارث وجود ندارد يا كسي است كه
دو مادر وجود داشته باشد مثل مادر پدر مادر. اين جده فاسد يا غير وارث است. اما جده 

 .صحيح مثل مادر مادر، مادر پدر، مادر مادر مادر، مادر پدر پدر 
 ارد همچنانكه از جدول زير پيداست:مادر دو حالت د

 مالحظات شروط سهم وارثان

جده 
 صحيح

6
1 

 

 وجود نداشته باشد تر نزديك وقتي كه مادر يا جده
 

وقتي كه 

ها متعدد  جده
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 بحج

مادر جده مادري (مادر مادر) و پدري (مادر پدر) را  -1
 كند. حجب مي

وقتي كه مادر از طريق پدر با شخص مرده ارتباط  -2
كند مثل مادر پدر ولي مادر مادر  پيدا كند، پدر او را حجب مي

 كند. را حجب نمي
وقتي كه مادر جد وجود داشته باشد (مادر پدر پدر)  -3

 شود. حجب مي
 كند حتي اگر جده جده دورتر را حجب مي، تر نزديك جده -4

خودش محجوب باشد، پس مادر پدر، مادر مادر مادر  تر نزديك
كند هر چند كه مادر پدر به وسيله پدر حجب  را حجب مي

 شده باشد.

باشند
6
1

به 

طور مساوي 

ها  آن ميان

تقسيم 

شود و  مي

كساني كه از 

دو جهت 

داراي قرابت 

باشند با 

ديگران فرق 

ندارند مثل 

مادر مادر 

شخص مرده 

كه مادر پدر 

پدر او نيز 

 باشد.

 46جدول 

 در مورد ارث جده امور زير قابل مإلحظه است:
جد دورتر را  تر نزديك ل جد است. و جدجده در محجوب شدن توسط پدر مث -1

كند خواه جده مادري (مادر مادر) باشد  اي را حجب مي كند، پس مادر هر جده حجب مي
 و خواه جده پدري (مادر پدر).

گيرند.  جده وقتي كه تعدد داشته باشند مثل زن هستند كه مشتركاً با هم ارث مي -2

پس زنان وقتي كه متعدد باشند در
4
يا  1

8
ها نيز وقتي متعدد باشند در  شريكند و جده1

گرفتن
6
 با هم شريكند. 1
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 مثالهايي در مورد آن:

)22( 
 برادر تني مادر مادر پدر وارثان

 سهم
 سبب

 ق. ع
 عدم وجود فرع وارث

6
1 

 سهم جده

 م
 سيله پدرمحجوب به و

 47جدول 

)23( 
 پسر + دختر مادر پدر + مادر مادر وارثان

 سهام
 

 سبب

6
شود چون  تقسيم ميها  آن ميان1

 سهم

ها فقط  يا جده  جده
6
 است. 1

 ق. ع
گيرد چون پسر  مذكر دو برابر مؤنث مي

 ند.ك دختر را عصبه مي

 48جدول 

)24( 
 مادر مادر برادر مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
 سبب

2
1 

عدم وجود فرع 
 وارث

3
1 

عدم وجود فرع وارث يا دو 
 برادر و بيشتر

6
1 

 چون تنها برادر است

محجوب به وسيله 
 مادر

 49جدول 

)25( 

 خواهر تني برادر مادري مادر پدر پدر وارثان

 سهام
 سبب

 تمام تركه ق. ع
 عدم وجود فرع وارث

 محجوب
 به وسيله پدر

 محجوب
 به وسيله پدر

 محجوب
 به وسيله پدر

 50جدول 
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)26( 
 واهر تنيخ مادر جده پدري جده پدري مادر زن وارثان

 سهام
 سبب

4
1 

عدم وجود 
 فرع وارث

عول وجود 
 دارد

3
1 

عدم وجود 
فرع وارث يا 

 برادران

 حجوبم
 
 

 به وسيله مادر

 حجوبم
به وسيله مادر و 

 جده پدري

 

2
1 

چون تنهاست و برادر 
 ندارد كه او را عصبه كند

 51جدول 

)27( 

 مادر مادر مادر وارثان
مادر 
 پدري

 خواهر پدري دختر پسر دختر

 سهام
 سبب

 م
به وسيله پدر 

 )تر نزديك (جده

6
1 

سهم 
 جده

2
1 

زيرا تنهاست و 
برادري نيست كه او 

 را عصبه كند

6
1 

 تكملإل
 الثلثين

 ق. ع
زيرا عصبه مع الغير 

 است

 52جدول 

 مسائل عمومي در ميراث جد و جده:
)28( 

 دختر مادر مادر پدر پدر پدر وارثان
دختر 
 پسر

 م�حظات

 سهام
 
 

 سبب

6
+ ق. 1

 ع
وجود 
فرع 

 م
 

محجوب به 
وسيله پدر زيرا 

 تر نزديك او

6
1 

 
براي او 

يك ششم 

2
1 

 
زيرا تنهاست 

و برادري 

6
1 

تكملإل 
 الثلثين

 

مادر مادر به وسيله 
شود  پدر حجب نمي

 تر نزديك زيرا از او
نيست پس مادر او را 

كند نه پدر  حجب مي
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وارث 
 مؤنث

نيست كه او  است است
 را عصبه كند

ادر پدر را چون او م
 كند حجب مي

 53جدول 

)29( 
 برادران تني مادر پدر پدر پسر پدر پدر وارثان

 سهام
 سبب

6
1 

وجود فرع وارث 
 مذكر

 ق. ع

 م
محجوب به 

وسيله پدر زيرا 
 تر نزديك به او

 است

 م
محجوب به وسيله پسر 

ين فرد تر نزديك چون او
 تمذكر اس

 54جدول 

)30( 
 مادر پسر مادر دختر پسر پدر پدر وارثان

 سهام
 سبب

6
 + ق. ع1

وجود فرع 
 وارث مونث

2
1 

زيرا تنهاست و پسر 
پسر هم درجه او را 

 كند عصبه نمي

6
1 

وجود فرع 
 وارث

 م
ر هر چون ماد

جده مادر يا 
پدري را حجب 

 كند مي
 55جدول 

)31( 
 م�حظات برادر پدري 3          جد    وارثان

 سهام
 4اصل

 سبب

 مقاسمه
1             3 

كه همگي در  وجود جد همراه برادر
 يك درجه نسبت به مرده هستند

جد در مقاسمه
4
اين از  گيرد و مي1

6
 براي او بهتر است1
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 56جدول 

)32( 
 م�حظات خواهر تني 4     برادر تني   4 جد وارثان

 سهام
 

 سبب

6
1 

چون مقاسمه سهم 

او را از 
6
كاهش  1

 دهد مي

 ق. ع
يرد زيرا گ مذكر دو برابر مونث مي

 كند برادران خواهران را عصبه مي

با مقاسمه
7
تركه را  1

گيرد پس همان  مي

6
را به فرض بر  1

دارد و بقيه براي  مي
 ها است. عصبه

 57جدول 

)33( 
 خواهر تني 2 دختر 2 شوهر جد وارثان

 سهام
 

 
 سبب

6
1 

اگر با خواهران مقاسمه كند 
عصبه هستند ها  آن چون

باقي ها  آن چيزي براي
 ماند نمي

4
1 

وجود 
فرع 
 وارث

3
2 

زيرا دو دختر 
 هستند و برادران

را عصبه ها  آن
 كنند نمي

 ق. ع
باقي ها  آن چيزي براي

ماند چون صاحبان  نمي
هام تمام دارايي را به س

 اند. ارث برده

 58جدول 

)34( 
 برادر پدري خواهر تني دختر مادر پدري مادر جد وارثان
 سهام
 
 
 
 
 
 6اصل

خواهر تني با 
 كند مقاسمه مي

دو سهم از شش 
ماند  سهم باقي مي

پس اگر با خواهر 
تني مقاسمه كند 

6
1

 

 
 
1 

وجود فرع 
وارث و 

 م
 
 
 
 

زيرا مادر هر 
اي را  جده

2
1

 

 
 
3 
 

چون تنهاست و 

با جد مقاسمه 
 كند مي

چون همراه 
دختر عصبه 

شود و  مي
باقيمانده را 

جد گيرد و  مي

به وسيله 
خواهر تني 
محجوب 

شود وقتي  مي
كه عصبه مع 

الغير باشد چون 
در اينجا مثل 
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بيشتر 
6
1

از 

 گيرد مي

بيشتر از 
 يك برادر

پسري نيست كه او  كند حجب مي
 را عصبه كند

نيز در آن با وي 
 كند مقاسمه مي

 برادر تني است.

 59جدول 

 ارث دختران و دختران پسر: بخش چهارم

 ها: آن نخست: دليل ارث بردن

يُ�مُ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال ِِ ُ ٱ يُو َحّظِ  َّ َكرِ ِمۡثُل  َّ ِ ۡمۖ ش ُُ ِٰد ََ ۡو
َ

� ٱِ�ا أ ثَيَۡ�ِ َ
ُ
َُِِن  ۡ�

اٗء َُۡوَق  َِسا � ۡ�ِ ٱُ�ّن  ۡنَتَ ٗة َُلََها  ث َ�ِٰحَد ََۡت  ََ ۖ �ن  تََرَك ثُلَُثا َما  ِّۡصُف ٱَُلَُهّن   .]11النساء: [ ﴾َ
ن ربيع با دو ترمذي با سند صحيح از جابر بن عبداهللا نقل كرده كه گفت: زن سعد اب

اي رسول خدا (ص) اين دو، دختران سعد بن  دخترش نزد رسول اهللا (ص) آمد و گفت:
ربيع هستند و پدرشان همراه شما در جنگ احد شهيد شد و عمويشان تمام اموال او را 

جز آن اموال چيزي را نداشتند كه ها  آن باقي نگذاشته است وها  آن برداشته و چيزي براي
كنند، فرمود: خداوند در اين مورد حكم خواهد كرد، سپس آيه نازل شد و  با آن ازدواج

پيامبر(ص) دنبال عموي آن دختران فرستاد و گفت: 
3
اموال را به آن دختران بده و  2

8
را 1

73Fبه مادرشان و بقيه آن را براي خودت بردار.

1 
اي نازل شد كه حديث آن را بيان كرد و ارث دختر و  واقعهاي كه ذكر شد در مورد  آيه

 دختر پسر را روشن كرد زيرا دختر پسر مثل دختر است.

 دوم: مقدار ارث دختر:
 شود: بر اساس آيه و حديث سهم دختر به شكل جدول زير مشخص مي

___________________ 
؛ و در نيل الوطار 2172جامع الترمذي، كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث البنات، شماره  -1

 انه را بجز نسائي ذكر كرده است.راويان پنجگ 6/56شوكاني 
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 م�حظات شروط سهم وارثان

 دختر

 عصبه
به وقتي كه برادري همراه وي باشد تا او را عص

دختر در تمامي حالت ارث  گيرد. كند و مذكر دو برابر مونث مي
شود و  برد و حجب نمي مي

هر چند هم كه زياد باشند 

سهمشان از 
3
بيشتر 2

 شود. نمي

2
1 

 

3
2 

 وقتي كه تنها باشد و برادري نداشته باشد

ه دو نفر يا بيشتر باشند و برادري نداشته وقتي ك
 باشند

 60جدول 

در اينجا اتفاق نظر وجود دارد كه دختر وقتي همراه پسر يا پسران باشد به عصبه بودن 
گيرد كه طبق  گيرد، خواه يك دختر باشد يا بيشتر و او در اينجا نصف مذكر را مي ارث مي

 حظ النثيين است.قاعده: للذكر مثل 
گيرد. اما در مورد ارث دو دختر اخت�ف  و هنگامي كه تنها باشد نصف تركه را مي

گيرند و  اي كه ابن عباس معتقد است كه دو دختر نصف تركه را مي وجود دارد؛ به گونه

بيشتر از دو دختر
3
اٗء َُۡوَق َُِِن ﴿ گيرند كه به ظاهر آيه تكيه كرده است را مي2 َِسا � ُ�ّن 

ۡ�ِ ٱ ۡنَتَ ٗة َُلََها  ث ِٰحَد ََۡت َ� ََ ۖ �ن  تََرَك ثُلَُثا َما  ِّۡصُفۚ ٱَُلَُهّن  َما  َ ۡنُه ٖد ّمِ ِ َ�ِٰح
ّ�ُِ � ِ ۡ�ه بََو

َ
ّسُدُس ٱَوِ�  ش

تَرَ  ّما  و فوق اثنيين به معناي سه دختر و بيشتر است. اما جمهور  ]11النساء: [ ﴾كَ ِّ

ترمعتقدند كه دو دخ
3
 كنند: گيرند و به دليل زير استناد مي اموال را مي 2

ل آيه، شكايت زن سعد بن ربيع بخاطر دو دختر بوده است كه آيه نازل شأن نزو -1

شد و بعداً پيامبر (ص) به برادر سعد امر كرد كه به دو دختر 
3
مال را بدهد و اين حديث 2

ر بن عباس توجهي يفستگامي كه نص نبي مفسر آيه است به آيه است و هنمفسر 
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و ابن عباس دليل آورده كه اين حديث به او رسيده بنابراين به ظاهر آيه اكتفا  شود نمي
74Fگويد. كرده است، همچنانكه ابن حجر عسق�ني مي

1 

اگر ما بگوييم كه حكم بالي دو نفر يعني سه نفر و بيشتر -2
3
است، پس حكم دو  2

گيرند،  دختر چيست؟ اگر مثل ابن عباس بگوييم كه دو دختر نيز نصف اموال را مي

ٗة َُلََها ﴿ فرمايد: مخالفت ظاهر آيه است كه مي َد َ�ِٰح ََۡت  ََ ِّۡصُفۚ ٱ�ن    ]11النساء: [ ﴾َ
 دهد كه نصف فقط در صورت تنها بودن است. اين آيه نشان مي

نفر و  2گيرد يا وقتي  ها باشد، نصف مينت يواهر تني يا پدري وقتسي مثل خاگر ك -3

بيشتر باشند 
3
گيرند، عاق�نه نيست كه خواهران مي2

3
بگيرند ولي دختران 2

2
بگيرند، در  1

مندي  ي دارد بايد بهرهتر نزديك قرابتند و كسي كه تر نزديك به متوفيها  آن حالي كه
 بيشتري داشته باشد يا حد اقل از ديگران كمتر نباشد.

ْ ٱَُ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -4 ُ�وا ۡ�َناقِ ٱَُۡوَق  ۡ�ِ
َ
و مراد از فوق در  ]12األنفال: [ ﴾ۡ�

75Fتباط است و احتمال دارد كه فوق در اينجا نيز به همين معني باشد.اينجا صله و ار

2  

 يي در مورد ارث دختر:ها مثال سوم:
)1( 

 دختر    پسر مادر زن      پدر وارثان

 سهام
 24اصل

 سبب

8
1       

6
1 

3         4 
 وجود فرع وارث

 

6
1 

 
4 

 ق. ع
 گيرد مي مذكر دو برابر مونث

13 
 دكن پسر، دختر را عصبه مي

___________________ 
 .12/17فتح الباري، ابن حجر،  -1

 .9/12المغني، ابن قدامه،  -2
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 61جدول 

)2( 
 دختر    پسر 4 شوهر    پدر پدر وارثان

 سهام
 12اصل

 سبب

4
1              

6
1 

3               2 
 وجود فرع وارث

 ق. ع
گيرد زيرا  مذكر دو برابر مونث مي

 كند پسر دختر را عصبه مي

  62جدول 

)3( 
 دو دختر مادر پدر وارثان

 سهام
 6اصل

 سبب

6
 + ق. ع1

1+0 
 وجود فرع وارث مونث

6
1 

1 
 وجود فرع وارث

3
2 

4 
سهم دو دختر وقتي كه 

را عصبه ها  آن كسي نباشد
 كند

 63جدول 

)4( 
 دختر مادر مادر پدر وارثان

 سهام
 
 6اصل
 

 سبب

6
 + ق. ع1

1+1 
وجود فرع 
 وارث مونث

6
1 

1 
مادر و جده پدري 

و را انيستند كه 
 حجب كنند

2
1 

3 
زيرا تنهاست و 
كسي نيست كه 
همراه او عصبه 

 شود
 64جدول 
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)5( 

 دختر 3 پدر شوهر وارثان
پسر  2

 مرتد
 م�حظات

 سهام
 
 
 
 12اصل
 

 سبب

 

4
1 

 
 
 
3 
 

وجود فرع 
 وارث

6
 + ق. ع1

 
 
2+0 

 
وجود فرع 

 مونث

3
2 

 
 
8 
 

ها  آن كسي نيست كه
را عصبه كند پس 

3
 گيرند را مي 2

 محرومند

دو پسر با مرتد شدنشان در حكم 

عدم هستند پس پدر
6
را به  1

 تعصيبهمراه بقيه اموال به 

گيرد و سه دختر مي
3
را  2

گيرند و اگر مرتد نبودند  مي

پدر
6
گرفت چون فرع  را مي 1

مذكر وجود داشت و وارث 

دختران 
3
گرفتند بلكه  ا نمير  2

شدند و  همراه پسران عصبه مي
 گرفتند را ميها  آن نصف

 65جدول 

 دوم: ارث دختران پسر:
دليل ارث دختران پسر همان دليل ارث دختران است. همچنانكه جد هنگام عدم 

وجود دختر در جاي او عدم گيرد، دختران پسر نيز هنگام  او قرار مي وجود پدر در جاي
گويد: اجماع وجود دارد كه فرزندان پسر (پسر پسر، دختر  گيرند. ابن رشد مي قرار مي

 گيرند، و مانند ارث ميها  آن هستند و مثلها  آن پسر) هنگام عدم وجود پسر در حكم
76Fكنند. حجب ميها  آن

1 

___________________ 
 .2/340/341بدايإل المجتهد، ابن رشد،  -1
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علما اجماع دارند بر اينكه دختران پسر در ارث گرفتن و حجب « گويد: ابن قدامه مي
ها  آن كردن به منزله دختران هستند وقتي كه دختران نباشند و هنگامي كه خواهران همراه

را گرفتند افراد پاينتر از خود را ساقط شوند و هنگامي كه تكملإل الثلثين  باشند عصبه مي
و امت » يا بني آدم«فرمايد:  ستند و خداوند متعال ميكنند. زيرا فرزندان پسر، اولد ه مي

و با اين » يا بني اسرائيل«گويد:  دهد و مي مي حضرت محمد (ص) را با آن خطاب قرار
77Fدهد. نيز معاصران پيامبر (ص) را خطاب قرار مي

1 
همراه دختر پسر جمع شدند، ميراث او را حديثي كه بخاري و  دختر اما وقتي كه
دهد: اينكه از ابوموسي اشعري  اند، توضيح مي ود و ابن ماجه روايت كردهترمذي و ابودا

در مورد (دختر و دختر پسر و خواهر) سؤال شد و او به سؤال كننده گفت: دختر نصف 
ماند. و آن مرد نزد ابن  گيرد و چيزي براي دختر پسر باقي نمي و خواهر نصف را مي

كه ابوموسي اشتباه كرده است و من طبق حكم مسعود آمد و از او نيز پرسيد و او گفت: 
كنم: دختر نصف، دختر پسر تكملإل الثلثين و آنچه كه باقي ماند  پيامبر (ص) حكم مي

گويد  براي خواهر است. و آن مرد نزد ابوموسي بازگشت و گفت ابن مسعود اين گونه مي
78Fو ابوموسي گفت: تا وقتي كه ابن مسعود هست از من نپرسيد.

2 
 شود: مي ارث دختر پسر طبق جدول زير روشن بنابراين

هام وارثان
س

 

 م�حظات شروط

ترا
دخ

سر
ن پ

 

صبه
ع

 

وقتي كه پسر پسر هم درجه او همراهش باشد و 
 پسران و دختران وجود نداشته باشند

 دختر پسر+پسر پسر
 دختر پسر پسر+پسر پسر پسر

 ي سه گانه اول ك�ً مثل دختر است.ها حالت
ه حتماً برادرش باشد بلكه در عصبه شرط نيست ك 2

1
 

وقتي كه تنها باشد و فرزندان پسر يا پسر پسر همراه 
 او نباشد

___________________ 
 .9/10المغني، ابن قدامه،  -1

 .6736صحيح البخاري، باب ميراث ابنإل ابن مع ابنإل، شماره  -2
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3
2

 

 
باشند و شروط پيشين را نيز  وقتي كه دو نفر و بيشتر

 داشته باشند

تواند او را عصبه كند كه او را اخ  پسر عمو نيز مي
 نامند. مشؤوم مي

 عاصب در اينجا اخ مبارك نام دارد

 

6
1 

 يك دختر يا بيشتر همراه دختر حقيقي يا دختر پسر
 وقتي كه كسي نباشد كه او را عصبه كند تر نزديك

ب
حج

 

 تر نزديك وقتي كه دو دختر حقيقي يا دو دختر پسر
 وجود داشته باشند و كسي او را عصبه نكند

ب
حج

 

وقتي كه فرع وارث مذكر بالتر از او وجود داشته 
 باشد

 66جدول 

 كنيم: ي شش گانه را به شكل زير به تفصيل بيان ميها حالتاين 
جه او باشد كه او را رگيرد كه فردي در د وقتي دختر پسر با عصبه بودن ارث مي -1

 عصبه كند:
 ر پسرپسر پسر + دخت پدر شوهر وارثان

 سهام
 24اصل

 سبب

4
1 

6 
 وجود فرع وارث

6
1 

4 
وجود فرع وارث 

 مذكر

 ق. ع
 مذكر دو برابر مونث

10 
 كند پسر پسر او را عصبه مي

 67جدول 

 پسر پسر پسر + دختر پسر پسر پدر پدر زن وارثان

 سهام
 24اصل

 سبب

8
1 

3 
 وجود فرع وارث

6
1 

4 
 وجود فرع وارث مذكر

 ق. ع
17 

 مذكر دو برابر مونث

 68جدول 
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وقتي كه تنها باشد، و او را عصبه كند  دختر پسر وقتي كه كسي وجود نداشته باشد-2
 دقيقا مثل دختر: گيرد نصف مي
 مثال:

 دختر پسر پدر مادر نوارثا

 سهام
 سبب

6
1 

وجود فرع 
 وارث

6
 + ق. ع1

عدم وجود فرع وارث 
 مذكر

2
1 

چون تنهاست و كسي وجود 
 ندارد كه او را عصبه كند

 69جدول 

را ها  آن باشند و كسي وجود نداشته باشد كهدختر پسر وقتي كه دو نفر يا بيشتر  -3

عصبه كند و پسر يا دختر اصلي وجود نداشته باشد، 
3
 گيرد: را مي2

)1( 
 دختر پسر 2 پدر مادر وارثان

 سهام
 6اصل

 سبب

6
1 

1 
وجود فرع 

 وارث

 

6
 + ق. ع1

1+0 
 مونث وجود فرع وارث

 

3
2 

4 
دو نفر هستند و كسي نيست ها  آن چون

كه او را عصبه كند و پسر يا دختر 
 اصلي وجود ندارد

 70جدول 

)2( 
 مادر پسر                 دختران پسر پدر وارثان

 سهام
 6اصل

 سبب

6
1 

1 
وجود فرع وارث 

 رمذك

 ق. ع
5 

 وجود فرع
 وارث مذكر

 م
 

به دليل وجود 
 پسر

6
1 

1 
 وجود فرع وارث
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 71جدول 

توضيح مسأله اول اين است كه دختران پسر
3
سران يا پكه  يگيرند وقت مال را مي 2

مسأله دوم پسر وجود داشته باشد، بعد از  دختران وجود نداشته باشند ولي وقتي كه در
است و  و فرزندان او ين فاميل مذكرتر نزديك برد زيرا سهم پدر و مادر بقيه اموال را مي

 وصيت كرد.ها  آن توان براي كند ولي به حكم قانون مي دختر پسر را از ارث محروم مي

دختر پسر -4
6
ر همراه او باشد و او نيزگيرد وقتي كه يك دخت مي 1

2
گيرد پس مي 1

6
1 

گيرد، وقتي كه دو نفر يا بيشتر باشند، و اين وقتي است كه در مقابل  تكملإل الثلثين را مي
دختر پسر، پسر پسري وجود داشته باشد كه او را عصبه كند يا در مقابل دختر پسر پسر، 

 ي باشد كه او را عصبه كند و اين برادر به اخ مشؤوم معروف است.پسر پسر پسر
)1( 

 دختر مادر پدر شوهر وارثان
دختر 
 پسر

 سهام
 
 12اصل
 

 سبب

 

4
1 

 
3 

وجود فرع 
 وارث

6
 + ع1

 
2+۰ 

مسأله عول است 
وجود فرع وارث 

 مونث

 

6
1 

 
2 
 

 د فرع وارثوجو

2
1 

 
6 

چون تنهاست و 
كسي نيست كه او را 

 عصبه كند

6
1 

 
2 
 

تكملإل 
 الثلثين

 72جدول 

)2( 
 پسر پسر + دختر پسر دختر پسر مادر پدر شوهر وارثان
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 سهام
 سبب

4
1 

وجود فرع 
 روارث مذك

6
1 

 6
1 

2
1 

 ق. ع
ماند  باقي نميها  آن ولي چيزي براي

بنابراين اين برادر، برادر مشؤوم ناميده 
 شود مي

 73جدول 

 شود:  در اين دو مثال امور زير روشن مي

دختر -1
2
گيرد و دختر پسر  را مي 1

6
گيرد وقتي كه پسر پسر  تكملإل الثلثين را مي1

 وجود نداشته باشد كه او را عصبه كند.
شوند و بعد  دختر پسر در مسأله دوم وقتي كه پسر پسر همراه او باشد، عصبه مي -2

بعد از گرفتن صاحبان گيرند. و اگر  دن سهم صاحبان ارث، بقيه تركه را ميشاز مشخص 
باقي نماند اين برادر، اخ مشؤوم نام دارد چون اگر او نبود دختر ها  آن سهم چيزي براي

پسر 
6
نيست بلكه در حالت گرفت ولي به هر حال اين برادر هميشه مشؤوم  را مي1

 ديگري براي خواهر يا دختر عمويش مبارك است.
سهم خود را به فرض ها  آن شود زيرا دو دختر حجب ميدختر پسر به وسيله  -5

گيرند ولي اگر همراه دختر پسر كسي باشد كه او را عصبه كند، باقيمانده تركه را به  مي
 مث�: .برد و اين برادر، اخ مبارك نام دارد عصبه بودن مي

)1( 
 دختر پسر دو دختر مادر وارثان
 سهام

 6
1 

3
2 

 م
 

 توان براي او وصيت كرد مي 4 1 6اصل

 سبب
وجود فرع 

 وارث
عدم وجود كسي 
 كه او را عصبه كند

 

 74جدول 
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)2( 
 دختر پسر+ پسر پسر دو دختر مادر وارثان
 سهام

6
1 

3
 ق. ع 2

 برادر اخ مبارك است. نگيرد و اي مي مذكر دو برابر مونث

 75جدول 

شود كه دختر پسر در مثال اول از ارث محروم شد، زيرا دو دختر م�حظه مي
3
مال  2

را گرفتند و براي زنان كه از يك نوع باشند، غير از آن متصور نيست، و دختر پسر عصبه 
ماند كه به مادر و دو دختر  نده ارث را بگيرد. و يك سهم از تركه باقي مينيست كه باقيما

گردد. ولي اگر همراه دختر پسر، پسر پسري باشد يا همراه دختر پسر پسر، پسر  بر مي
گيرند و مذكر دو برابر مونث  شوند و باقيمانده ارث را مي پسر پسري باشد، عصبه مي

 .گيرد و اين برادر، اخ مبارك است مي
و مانعي در اينجا نيست كه عصبه كننده درجه اي پاينتر باشد، پس اگر همراه دختر 

 برند. مث�: پسر، پسر پسر پسري باشد با هم به عصبه بودن ارث مي

 دختر 3 زن وارثان
دختر پسر+پسر پسر 

 پسر

 سهام
8
1 

3
2 

ق. ع مذكر دو برابر 
 گيرد مونث مي

 سبب
وجود فرع 

 وارث

كند هر  پسر پسر پسر، دختر پسر را عصبه مي
چند كه در درجه پاينتر از او قرار دارد، چون به 

 آن نياز دارد

 

 76جدول 

حالت آخر كه حجب مطلق است وقتي است كه فرع وارث مذكر بالتر از او  -6
شود و دختر پسر پسر، به  وسيله پسر حجب ميوجود داشته باشد، پس دختر پسر به 

 شود. مثال: وسيله پسر پسر حجب مي
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 دختر پسر پسر شوهر وارثان

 سهام
4
 م ق. ع 1

  3 1 4اصل

 سبب
وجود فرع 

 وارث
ين تر نزديك چون

 عصبه است
 وجود پسر

 77جدول 

 ر پسردختر پس پسر پسر شوهر وارثان

 سهام
4
 م ق. ع 1

 وجود پسر پسر 4 1 4اصل
 78جدول 

ي دختر پسر بود كه در سه حالت اول شبيه دختر بود و در سه حالت ها حالتاينها 
دوم منحصر به خودش بود و بديهي است كه با دختر فرق دارد در اينكه دختر پسر گاهي 

 شود. ود ولي دختر هيچگاه حجب نميش حجب مي
 در مورد ارث دختر و دختر پسر در متن الرحبيإل آمده است:

2
سهم پنج دسته است؛ شوهر و دختران وقتي كه تنها باشند و دختر پسر وقتي كه 1

دختر يا خواهر وجود نداشته باشد و
3
از يك نفر بيشتر  سهم دختران است وقتي كه 2

باشند و همچنين دختران پسر نيز
3
گيرند، كه اين نكته را بفهمم. و دختر پسر مي 2

6
1 

گيرد وقتي كه همراه دختر باشد سپس دختران پسر وقتي كه دختران مي
3
را بگيرند،  2

 مراه فرد مذكري از فرزندان پسر عصبه شوند.شوند مگر اينكه ه ساقط مي

 هايي در مورد ارث دختر پسر: مثال
)1( 

 دختر پسر 2 دختر + پسر 4 وارثان
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 سهام
 عصبه

گيرد؛ زيرا پسر دختران را  مذكر دو برابر مونث مي
 كند عصبه مي

 محجوب به وسيله پسر و دختران

 79جدول 

)2( 
 برادر تني دختر پسر  پسر پسر تردخ 3 زن وارثان

 سهام
4
1 

3
 ق. ع 2

محجوب به وسيله 
 پسر و پسر پسري

 سبب
وجود فرع 

 وارث
زيرا بيشتر از دو 

 نفرند
مذكر دو برابر مونث 

 گيرد مي
 

 80جدول 

)3( 
 پسر پسر پسر دختر پسر وارثان

 هامس
2
 ق. ع 1

 نزديكترين فرد مذكر است دختر تنهاست و نيازي به پسر پسر پسر ندارد سبب
 81جدول 

)4( 

 دختر پسر دختر مادر وارثان
 ،دختر پسر پسر

 پسر پسر پسر پسر 

 سهام
6
1 

2
1 

6
 ق. ع 1

 سبب
وجود 

 وارث فرع

تنهاست و كسي هم  چون
درجه او نيست كه او را 

 عصبه كند

تكملإل 
 الثلثين

كند هر چند  اش او را عصبه مي برادرزاده
 كه در درجه پاينتري باشد

 82جدول 

)5( 
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 دختر پسر 4 مادر پدر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
 + ق. ع1

6
1 

3
2 

 6اصل
وجود فرع 

 وارث
فرع وارث  دوجو

 مونث
 فرع وارث دوجو

3
وقتي كه  هاست آن سهم2

را عصبه ها  آن كسي نباشد
 كند

 83جدول 

)6( 
 دختر پسر مادر پدر پدر پدر درپ وارثان

 سهم
6
 م م + ق. ع1

2
1 

 2+1 6اصل
محجوب به وسيله 

 پدر، چون
 است تر نزديك

محجوب به وسيله پدر چون 
 تر نزديك مادر اوست و از او

 است

3 
چون تنهاست و كسي 
نيست كه او را عصبه 

 كند
 84جدول 

 ارث خواهر تني يا پدري: بخش پنجم

 نخست: ارث خواهر تني يا پدري:

ۡفُتوَََك ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي َۡسَت ُ ٱقُِل  � ُ�ۡم ِ�  َّ ۡفتِي � ٱُ� َ�ٰلَةِ َك ْ ٱِِِن  �ۡ ُرٌؤا َك  ّۡ لَ َُ

ۡيَس َ�ُ  ٞ َوَ�ُ  ۥ�َ ََ ُِ�هَ  ۥا َو يَر َو  ُُ تََرَكۚ َو ِۡصُف َما  ۡخٞت َُلََها َ
ُ

َ�َتا أ ََ ۚ َُِِن  ٞ ََ ن شَّها َو ۡم يَُ� ا ِِن �ّ ۡنَتَۡ�ِ ٱا  ث
َما  ۚ  ُّلَُثانِ ٱَُلَُه تََرَك ّما  َحّظِ  ِّ َكرِ ِمۡثُل  َّ ِ اٗء َُل َِسا َٗ َو� ِۡخَوٗة رَِّجا ِ ْ ا َُوا ََ � ٱ�ن  ثََيۡ�ِ َ

ُ
�ۡ  ُ ِ�َّ ُ ٱيُب َّ 

ْۗ وَ  َِضّلوا ن ت
َ

ُ ٱ�َُ�ۡم أ َّ  ِ ء� َعل پرسند، بگو: خداوند  از تو مي« ]176النساء: [ ﴾١يُم  بُِ�ّلِ َ�ۡ
كند، اگر مردي مرد و فرزندي نداشت و داراي خواهري  در ك�له، برايتان حكم صادر مي

برد  بود، نصف تركه از آن او است و فرزندي نداشته باشد، برادر همه تركه را به ارث مي
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برند و اگر برادران و خواهران با  به ارث مي و اگر دو خواهر باقي بماند، دو سوم اموال را
سازد تا  برد، خداوند برايتان روشن مي هم باشند، هر مردي به اندازه سهم دو زن ارث مي

 ».گمراه نشويد و خداوند آگاه از هر چيزي است
بخاري و مسلم با سندشان در مورد شأن نزول اين آيه از جابر (رضي اهللا عنه) روايت 

گفت: پيامبر (ص) بر من وارد شد و من بيمار بودم، پس خواست كه وضو اند كه  كرده
بگيرد و بعد از وضو از آب آن بر روي من ريخت و من سالم شدم، و گفتم: اي رسول 

79Fنازل شد. ميراث خدا (ص) من خواهراني دارم، كه آيه

1 
اي است كه حضرت عمر بن خطاب  حالتي كه ما در صدد آن هستيم همان ك�له

اهللا عنه) آن را دنبال كرد و تا جايي كه مسلم با سند خود از عمر بن خطاب  (رضي
گذاشتم، ن(رضي اهللا عنه) روايت كرده كه گفت: من چيزي مهمتر از ك�له از خودم بجاي 

ام زد و  تا جايي كه با انگشتانش بر سينه و براي هيچ چيزي مثل ك�له نزد پيامبر نرفتم
80Fخر سوره نساء آمده است براي تو كافي نيست.گفت: آيا آيه صيف كه در آ

2 
مسلم نيز با سندش از براء بن عازب روايت كرده كه گفت: آخرين آيه اي كه در قرآن 

81Fنازل شد، آيه ك�له است و آخرين سوره، سوره برائت (توبه) است.

3 
ن را معرفي كرده است عبارت است از: كسي كه آو ك�له همان طور كه پيامبر (ص) 

82Fد و فرزند يا پدر نداشته باشد، وارثان او ك�له هستند.بمير

4 
كه بميرد و فرزند يا پدري نداشته  ي استك�له اذن و اجازه است: هر كس در نتيجه

شود كه هنگام مرگ شخص استحقاق تركه را داشته  به وارثاني اط�ق مي ، و ك�لهباشد
اند كه اكليل به  گرفتن و گفتهباشند. ك�له مصدر تكلل است يعني احاطه كردن و در بر

___________________ 
 .6743خوات و الخوه، شماره صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث األ -1

 صحيح المسلم، همان كتاب و همان باب. -2

 صحيح مسلم، باب آخر آيه نزلت آيه ك�له؛ البرهان، زركشي، التقان، سيوطي. -3

 .12/27فتح الباري،  -4
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كند، پس وقتي كه شخص مرده  است كه سر را احاطه مييا عمامه اي است معناي تاج 
كنند،  اطه ميپدر و فرزندي نداشته باشد اين خويشاوندان (برادر و خواهر) تركه او را اح

اي ضعف و اند: ك�له از ك�ل گرفته شده كه به معن ت دارند و گفتهبا او نسبها  آن چون
سستي و فرسودگي است، زيرا فرد وقتي كه پدر و مادر و فرزندي نداشته باشد ضعيف 

83Fاست.

1 
ارث ك�له را بيان كردند و ك�له كسي است كه فرزند ها  آن آيات و اسباب نزول

اي كه برادران و خواهران تنها باشند يا با هم باشند. پس  والديني نداشته باشد به گونه
ري با سند خود از معاذ بن جبل روايت كرده است دللت بر اين امر دارد حديثي كه بخا

كه پيامبر (ص) به 
2
براي دختر و1

2
84Fبراي خواهر حكم كرده است. 1

2 

و همچنانكه عبداهللا بن مسعود در مورد دختر و دختر پسر و خواهر به
2
ي دختر و برا 1

6
85Fبراي دختر پسر و باقيمانده را براي خواهر حكم كرده است.1

3 

گيرد كه خواهر تني يا خواهر پدري را در بر  تمامي اين دليل به ارث خواهر تعلق مي
كنند و دليل  گيرد، همچنانكه نصوص متعلق به پدر آن را به پدر پدر نيز متعلق مي مي

 باشد. مي دليل ارث پسر پسر ارث پسر همان

 دوم: ارث خواهر تني:
 باشد: خواهر تني حالتي دارد كه توضيح آن در جدول زير مي

 شروط سهام وارث

خواهر 
2
وقتي كه تنها باشد و فرع وارث مذكر وجود نداشته باشد و كسي نباشـد   1

___________________ 
 .77-6/76تفسير القرطبي،  -1

 .6741ره رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث األخوات مع البنات عصبإل شما -2

 .6741رواه البخاري، همان كتاب، و همان باب شماره  -3
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 كه او را عصبه كند تني

3
2 

نفر يا بيشتر باشند و فرع وارث مـذكر وجـود نداشـته باشـد      2وقتي كه 
 وكسي نباشد كه او را عصبه كند

 وقتي كه يك برادر تني يا بيشتر همراه او باشد عصبه بالغير

 وقتي كه فرع وارث مؤنث (دختر، دختر پسر) همراه او باشد الغير مع عصبه

 شود ر و پاينتر حجب ميبه وسيله پدر يا پسر يا پسر پس حجب
 85جدول 

 كند: ي ارث خواهر تني را بيان ميها حالتمثالهايي زير 
 خواهر تني زن مادر وارثان

 سهام
3
1 

4
1 

2
1 

 سبب
عدم وجود فرع وارث يا بيشتر 

 از يك برادر
 وجود فرع وارث عدم

چون تنهاست و كسي 
 نيست كه او را عصبه كند

 86جدول 

)2( 
 خواهر تني 3 زن مادر وارثان

 سهام
6
1 

4
1 

3
2 

 سبب
وجود بيش از يك 

 خواهر
 عدم وجود فرع وارث

ي زيرا تنهاست و كس
نيست كه او را عصبه 

 كند
 87جدول 

)3( 
 دو خواهر تني  برادران تني شوهر وارثان

 سهام
2
 ق. ع 1
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 عدم وجود فرع وارث سبب
گيرد چون برادران، خواهران  مذكر دو برابر مونث مي

 كنند را عصبه مي
 88جدول 

)4( 
 م�حظات برادر مادري خواهر تني دو دختر زن وارثان

 سهام
8
1

 
3
2

 م ق.ع 

در اينجا بعد از سهم، صاحبان فرض 
گيرد و با دو دختر مشاركت  مي باقيمانده را

كند و اين فرق ميان عصبه بالغير با مع  مي
 الغير است

اصل
24 

3 16 5  

 سبب
د فرع وجو

 وارث

چون دو دختر 
هستند و كسي 

را ها  آن نيست
 عصبه كند.

چون 
عصبه مع 

الغير 
 هستند

محجوب به وسيله فرع 
 وارث

 89جدول 

)5( 
 م�حظات خواهر تني دو دختر مادر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
1 

3
چيزي براي  ق. ع 2

خواهر تني باقي 
ماند چون  نمي

صاحبان سهام 
تمام تركه را 

گيرند و مسأله  مي
 عولي است

 8 2 3 12اصل

ماند  چيزي باقي نمي
كه آن را به عصبه بودن 

 بگيرد.
 سبب

وجود فرع 
 وارث

 دوجو
فرع 
 وارث

زيرا دو دختر هستند 
 و كسي نيست كه

 را عصبه كندها  آن

 90 جدول

)6( 
 خواهر تني 3 پسر دختر مادر زن وارثان

 سهام
8
1             

6
 م ق. ع 1

 گيرد مذكر دو برابر مؤنث مي وجود فرع وارث سبب محجوب به وسيله پسر
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 17 4          3 24اصل
 91جدول 

)7( 
 دو خواهر تني شوهر مادر پدر وارثان

 ق. ع سهام
6
1 

2
 م 1

محجوب به وسيله 
 پدر

س
 بب

عدم وجود فرع 
 وارث

وجود دو 
 خواهر

عدم وجود فرع 
 وارث

 92جدول 

 امور زير در ارث خواهر قابل م�حظه است:
اهر تني وقتي كه دختر يا دختر پسر همراه او باشد عصبه مع الغير است، و فرق خو -1

 ميان او با اينكه اگر برادرش او را عصبه كند در دو چيز است:
دختر يا دختر پسر ممكن است صاحب سهم باشند ولي برادر هميشه جزء  -الف

 .واضح بود 4ها است همچنانكه در مثال شماره  عصبه
برد همچنانكه در مثال  در عصبه مع الغير باقيمانده تركه را به ارث ميخواهر تني  -ب

برد، ولي اگر خواهر تني توسط  ) ارث نمي5پيداست، و اگر چيزي باقي نماند (مثال  4
گيرد و اگر  برد و هميشه نصف برادرش را مي برادر تني عصبه شود همراه او ارث مي

 د، همچنان كه در مسأله زير پيداست:گير عصبه مع الغير باشد مثل دختر ارث مي
 خواهر تني دختر وارثان

 سهام
2
 ق. ع 1

 سبب
چون تنهاست و كسي نيست كه همراه او عصبه 

 شود
چون عصبه مع الغير 

 است
 93جدول 

گاهي چيزي  گيرد و گيرد و گاهي كمتر از او مي در اينجا خواهر مثل دختر ارث مي
 ماند. براي او باقي نمي
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 سوم: ارث خواهر پدري:
وقتي كه خواهر تني وجود نداشته باشد و خواهر پدري وجود داشته باشد، با وي مثل 

ي قبل معلوم شد و ممكن است كه برادر ها مثال ، همچنانكه در شود خواهر تني رفتار مي
 .تنيپدري معصب او باشد نه برادر 

: علما اجماع دارند بر اينكه برادران و خواهران پدري هنگام عدم گويد ابن رشد مي
هستند همچنانكه در مورد فرزندان اين امر وجود ها  آن برادران و خواهران تني جانشين

داشت و دليل اين اجماع همان عام بودن آيات و احاديث پيشين است كه قب�ً ذكر 
86Fكرديم.

1 

 شد:با ري به شكل زير ميداما حال خواهر پ
 شروط سهام وارث

خواهر 

 پدري

2
1 

وقتي كه تنها باشد و وارث مذكري وجود نداشته باشد و كسي نباشد كه او را عصبه 

 كند يا خواهر تني وجود نداشته باشد

3
2 

باشد كه او وقتي كه دو نفر يا بيشتر باشند و وارث مذكري وجود نداشته باشد و كسي ن

 به كند يا خواهر تني وجود نداشته باشد.صرا ع

 وقتي كه يك برادر پدري يا بيشتر همراه او باشد. عصبه

عصبه 

مع 

 الغير

 وقتي كه فرع وارث مؤنث (دختر، دختر پسر، دختر پسر پسر) وجود داشته باشد.

6
1 

ط اينكه برادري همراه او نباشد كه او را وقتي كه خواهر تني همراه او باشد به شر

 عصبه كند و كسي نباشد كه او را حجب كند

 حجب
 به وسيله پدر، پسر، پسر پسر و پاينتر و به وسيله برادر تني و خواهر تني

وقتي كه عصبه مع الغير باشد (دختران، دختر دختر) يا به وسيله دو خواهر تني وقتي كه 

___________________ 
 .1000مسأله شماره  9/16؛ المغني، ابن قدامه، 2/345بدايإل المجتهد، ابن رشد،  -1
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 د كه او را عصبه كند.برادر پدري همراه او نباش
 94جدول 

در چهار حالت اول وقتي كه خواهر تني وجود نداشته باشد و خواهر پدري به جاي 
 گيرد. �ف همان سهم او را مين خواو باشد، بد

 ) ارث خواهر تني1(
 خواهر تني زن مادر وارثان

 سهام
3
1 

4
1 

2
1 

 سبب
عدم وجود فرع وارث يا بيشتر 

 از يك برادر
 چون تنهاست و معصبي ندارد عدم وجود فرع وارث

 95جدول 

 ارث خواهر پدري
 خواهر پدري مادر زن وارثان

 سهام
4
1 

3
1 

2
1 

عدم وجود فرع وارث يا بيشتر 
 از يك برادر

 عدم وجود فرع وارث
چون تنهاست و معصبي 

 ندارد
 96جدول 
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)2( 

 شوهر وارثان
 خواهر تني 2

  
 
 

    

 وارثان

 
 

 

 زن
خواهر  2

 پدري

 سهام
2
1 

3
2  

2
1 

3
2 

 سبب
عدم وجود فرع 

 وارث

 زيرا دو خواهر هستند
 و كسي نيست كه
 آنها را عصبه كند

 همان علل 

 97جدول 

)3( 
 برادر تني /خواهر تني شوهر وارثان

 

 خواهر پدري+ برادر پدري شوهر وارثان

 سهام
2
 ق. ع 1

 
2
 ق. ع 1

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

چون برادر تني 
خواهر تني را 

 كند عصبه مي
 

گيرد  مي مذكر دو برابر مؤنث
چون برادر پدري خواهر 

 كند پدري را عصبه مي
 98جدول 

)4( 
 خواهر تني دختر زن وارثان

 

 هر پدريخوا دختر زن وارثان 

 سهام
8
1 

2
 سهام ق. ع 1

8
1 

2
 ق. ع 1

 3 4 1 8اصل
اصل 

8 
1 4 3 

 سبب
 وجود فرع

 وارث

زيرا تنهاست 
اي  و عصبه

 با او نيست

چون همراه 
دختر عصبه مع 

 الغير است
 99جدول 
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كنيم كه در اين مسائل چهارگانه خواهر تني و خواهر پدري در سهام دقيقاً  م�حظه مي
 وجود ندارد.ها  آن شد هيچ فرقي مياناهستند و اگر يكي به جاي ديگري ب مثل همديگر

كند و غالباً متعلق به حالتي  را بيان ميها  آن ميان فرق هدر اينجا حالتي وجود دارد ك
آن را توضيح  ي زيرها مثال هر پدري وجود دارد وي همراه خوانستند كه خواهر ته

 دهد: مي
)1( 

 م�حظات خواهر پدري خواهر تني مادر زن وارثان

 سهام
4
1 

6
1 

2
1 

6
خواهر پدري 1

6
و  1

تكملإل الثلثين را 
گيرد و برادري  مي

ندارد كه همراه او 
 عصبه شود.

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

وجود بيشتر 
 از يك خواهر

چون تنهاست و 
برادر تني همراه او 

 نيست
 تكملإل الثلثين

 100جدول 

)2( 
 ظاتم�ح خواهر پدري+ برادر پدري خواهر تني شوهر وارثان

 سهام
2
1 

2
اين همان اخ مشؤوم است  ق. ع 1

چون اگر او نبود خواهر 

پدري 
6
گرفت ولي  را مي1

چون همراه برادرش عصبه 
باقي ها  آن شد چيزي براي
 نماند.

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

زيرا تنهاست 
اي با  و عصبه

 ستاو ني

گيرد  مذكر دو برابر مونث مي
باقي ها  آن ولي چيزي براي

ماند چون برادر پدري  نمي
 معصب خواهر پدري است.

 101جدول 

)3( 
 م�حظات خواهر پدري خواهر تني 2 مادر زن وارثان
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 سهام
4
1 

6
1 

3
كنيم كه  در اينجا مشاهده مي م 2

خواهران سهم مادر را از
3
به 1

6
1 

دهند خواه وارث باشند  كاهش مي
مثل خواهر و برادران تني و خواه 
محجوب باشند مثل خواهر پدري 

 در اينجا.

 سبب
عدم 

وجود فرع 
 وارث

دو نفر ها  آن زيرا
اي  ههستند و عصب

 نيستها  آن براي

 2چون سهم 
 خواهر است

محجوب به 
وسيله دو 

 خواهر

 102جدول 

)4( 
 وارثان

 
 خواهر تني 2 زن

خواهر پدري+ برادر 
 پدري

 م�حظات
 

 سهام
4
1 

3
وقتي اين برادر  ق. ع 2

پدري نباشد خواهر 
شد  ب ميپدري حج

پس اين اخ مبارك 
 است

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

دو نفر هستند و ها  آن چون
 نيستها  آن عصبه اي براي

چون برادر پدري 
معصب خواهر پدري 

 است.

 103جدول 

)5( 

 خواهر تني4 شوهر وارثان
خواهر پدري+ 2

 برادران پدري
 م�حظات

در اينجا برادران و 
ن پدري ارث خواهرا

گيرند چون خواهران  نمي
 تني و شوهر تمام ارث را

 گيرند و چيزي براي مي
 ماند. نمي باقيها  آن

 سهام
2
1 

3
 ق. ع 2

 سبب
عدم وجود فرع 

 وارث

چون بيشتر از يك 
و هستند خواهر 

ها  آن ي باياه عصبه
 نيست

 باقيها  آن چيزي براي
 ماند نمي

 104جدول 

)6( 
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 م�حظات خواهر پدري پسر پسر شوهر وارثان

 سهام
4
 م ق.ع 1

خواهر پدري به 
وسيله پسر پسر 

 وجود فرع وارث سبب شود. حجب مي
 چون
ين تر نزديك

 فاميل مذكر است

محجوب به وسيله پسر 
 پسر

 105جدول 

)7( 

 مادر پدر زن وارثان
خواهر  2

 پدري
 م�حظات

 سهام
4
 ق. ع 1

6
پدر در اينجا خواهران  م 1

كند و  پدري را حجب مي
خواهران هر چند ارث 

گيرند اما مادر را  نمي
كنند و سهم او  حجب مي

را از 
3
به   1

6
كاهش 1

 دهند مي

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

 چون
ين تر نزديك

فاميل مذكر 
 است

به خاطر 
وجود دو 

 خواهر

محجوب به 
 وسيله پدر

 106جدول 

)8( 
 م�حظات خواهر پدري برادر تني مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
 م ق. ع 1

ن عصبه است و يتر نزديك برادر تني
خواهر پدري فقط توسط برادر 

 سبب شود. پدري عصبه مي
عدم وجود 
 فرع وارث

وجود 
برادر و 
 خواهر

 
محجوب به 

 وسيله برادر تني

 107جدول 

)9( 
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 م�حظات خواهر پدري خواهر تني دختر پسر زن وارثان

 سهام
8
1 

2
خواهر پدري  م ق. ع 1

توسط خواهر تني 
شود  حجب مي

چون عصبه مع 
الغير است (دختر 

  پسر).

 سبب
وجود 
فرع 
 وارث

چون تنهاست و 
اي با او  عصبه

 نيست

چون همراه دختر 
پسر عصبه 

 شود مي

محجوب به وسيله 
 خواهر تني

 108جدول 

 ارث فرزندان مادري: بخش ششم

ِ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي و
َ

َ�ٰلًَة أ يُورَُث َك َن رَُجٞل  ََ ٞ ٱ�ن  ة
َ

َرأ ِ  ۥا َوَ�ُ  ّۡ
ۡخٞت َُلُِ�ّ

ُ
ۡو أ

َ
ٌخ أ

َ
أ

َما  ۡنُه ٖد ّمِ ُدُسۚ ٱَ�ِٰح ّس   ش
َ

ْ أ ا َُوا ََ َ�َ َُِِن  اُء ِ�  ۡ� �َ َ�ُ َ�ُهۡم  ن َ�ٰشَِك  �َ  ُّلُِث� ٱمِ ّيةٖ يُوَ�ٰ ِمن   ِِ ِد َو ۡع
َن  ّيٗة ّمِ ِِ ۚ َو ٖ اّر َضا ُّ  َ�ۡ ََ ۡن�  ي ۡو َد

َ
ا أ ِۗ ٱبَِها ُ ٱوَ  َّ َحلِيٞم  َّ و اگر مردي يا « ]12النساء: [ ﴾١َعلِيٌم 

خواهر داشتند، سهم هر يك از آن دو،  ازني به گونه ك�له ارث از آنان برده شد و برادر ي
آن بودند،آنان در يك سوم با هم شريكند پس از يك ششم تركه است و اگر بيش از 

انجام وصيتي است كه بدان توصيه شده است و يا پرداخت وامي است كه بر عهده مرده 
، اين سفارش خدا است ه نشودرساندزيان به وسيله آن به كسي  صيت و وامي كه و است

 ».و خدا دانا و شكيبا است
كه مراد از اخوه در آيه برادران مادري است. گويد: علما اجماع دارند بر اين قرطبي مي

 ﴿ فرمايد: زيرا خداوند متعال مي
َ

ْ أ ا َُوا ََ َ�َ َُِِن  اُء ِ�  ۡ� �َ َ�ُ َ�ُهۡم  ن َ�ٰشَِك  و سعد  ﴾ُّلُِث� ٱِم
خواند: (و له اخ او اخت من امه) و اخت�في ميان علما نيست كه  بن ابي وقاص مي

87F».ونه نيستبرادران پدري و مادري ارثشان اين گ

1 
 شود ارث فرزندان مادري به شكل زير است: چنانكه از آيه استنباط مي

___________________ 
 .435-1/434، فتح القدير، شوكاني، 5/78تفسير القرطبي،  -1
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 م�حظات شروط سهام وارثان

فرزندان 
 مادري

6
1 

 

وقتي كه برادر يا خواهر مادري تنها باشد و 
اصل مذكر وارث و فرع مونث و مذكر 

 وارث وجود نداشته باشد

 
ر و خواهر اگر بيشتر از يك براد

گيرند و به طور  مادري باشند را مي
 شود. تقسيم ميها  آن مساوي ميان

3
1 

اگر بيشتر از يك نفر بودند و شروط قبل را 
 داشتند.

 حجب
به وسيله اصل وارث (پدر+ جد و بالتر) يا 

 فرع وارث مذكر و مونث
 109جدول 

 دهد: ي زير ارث برادران مادري را توضيح ميمثالها
)1( 

 م�حظات برادر مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

3
1 

6
1 

در اينجا پدر و جد و فرع وارث 
مذكر يا مونث وجود ندارد پس 

 گيرد، زيرا تنهاست. مي

 1 2 3 6اصل

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

عدم وجود 
 فرع وارث

عدم وجود 
 فرع وارث

 110جدول 

)2( 
 م�حظات خواهر مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

3
1 

6
1 

ه جاي كند وقتي كه خواهر مادري ب در اينجا سهام تغيير نمي
برادر مادري باشد، بر عكس خواهر تني يا پدري وقتي كه به 

عدم وجود فرع  سبب جاي برادر تني يا پدري باشد

 وارث

 111جدول 

)3( 
 م�حظات خواهر مادري2 مادر زن وارثان
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 سهام
4
1 

6
1 

3
1 

در اين مسأله به مادر و خواهران مادري 
 شود. رد مي

 4 2 3 12اصل

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

وجود 
خواهر 2

 مادري

چون از يك نفر 
 بيشتر هستند

 112جدول 

)4( 
 م�حظات خواهر مادري 2 برادر مادري2  مادر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
1 

3
در اين مسأله به غير از  1

شود وميان  شوهر رد مي
برادران و خواهران مادري 

به طور مساوي تقسيم 
 شود. مي

 12اصل

عدم 
وجود 
فرع 
 وارث

وجود بيشتر از 
 يك برادر

شود چون  به طور مساوي تقسيم مي
 بيشتر از يك نفر هستند

 113جدول 

)5( 
 م�حظات خواهر مادري مادريبرادر  مادر پدر شوهر وارثان

 

2
1

 ق. ع 
6
1

 م م 
هر چند برادر و خواهر مادري 

شوند  حجب مي ربه وسيله پد
در سهم مادر تاثير ها  آن ولي

گذارند و آن را از  مي
3
1

به 

6
1

 دهند كاهش مي

عدم 
وجود 
فرع 
 وارث

چون فرع 
وارث وجود 

 ندارد

 دوجو
 زبيشتر ا
يك 
 برادر

محجوب به 
 وسيله پدر

محجوب به وسيله 
 پدر

 114جدول 
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 استثناهايي كه در مورد ارث برادران و خواهران مادري وجود دارد:
 ن و خواهران مادري عبارتند از:راداارث بر استثناهاي

گيرد، مث�ً در شوهر و مادر و برادر مادري و خواهر  مذكر مثل مونث ارث مي -1

ادري؛ شوهرم
2
گيرد و مادر مي 1

6
و برادر مادري و خواهر مادري  1

3
 طور گيرند كه به مي1

د. كه خارج از قاعده للذكر مثل حظ النثيين است و هر شو تقسيم ميها  آن مساوي بين

كدام 
6
 گيرند. مي1

از طريق مادرشان كند هر چند كه  مادري را حجب نمي و خواهران مادر، برادران -2
ه از او دورتر پسر، پسري را ك ي ديگر باشد كهها حالترسند واين بر خ�ف  مي به مرده

كند (هر چند كه از لحاظ  كند و نيز پسر پسر (برادرزاده) را حجب مي است حجب مي
كند،  توان به او وصيت كرد) و پدر  برادر و خواهران تني و پدري را حجب مي قانوني مي
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كنند، و پدر جد را  پسران او هستند و از طريق او با شخص مرده نسبت پيدا ميها  آن زيرا
كند و مادر، مادر  كند زيرا او نيز از طريق پدر با شخص مرده ارتباط پيدا مي حجب مي

كند و مادر پدر را نيز  كند زيرا از طريق او با فرد مرده نسبت برقرار مي مادر را حجب مي
 كند. مي حجب

شيخ دكتر مصطفي شلبي علت آن را چنين بيان كرده است: اين استثناء براي اين آمده 
كردند، به طوري كه برادران و  ضرر ميها  آن كرد، را حجب ميها  آن مادراست كه اگر 

كند تا اين احساس  را حجب نميها  آن پس مادر ها. آن گرفتند نه خواهران پدري ارث مي
حاصل شود كه برادران همگي يكي هستند. و همگي همراه مادر وراث هستند و همگي 

88Fشوند. توسط پدر حجب مي

1 
 :مسأله مشتركه -3

عبارت است از زني كه بميرد و: شوهر، مادر، دو برادر مادري و بيشتر، برادر تني و 
از او بجاي  ييا مردي بميرد و: زن به همراه همان وراثان قبل ،از او بجاي بماند ربيشت

 باشد: بماند. پس ارث طبق قاعده عمومي به شكل زير مي
 برادر تني برادران مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

3
 ق. ع 1

 115جدول 

گيرد و واقعيت اين است  پس برادر تني يا برادران تني بقيه تركه را به عصبه بودن مي

مادري شود كه برادران  ماند و م�حظه مي باقي نميها  آن كه چيزي براي او يا
3
1

  گيرند مي 

 ماند در حالي كه برادران تني به شخص مرده و چيزي براي برادران تني باقي نمي
) اما برادر مادري فقط پسر مادر است و پسر مادر رند و دو قرابت دارند (پسر پدتر نزديك

ين فرد مذكر تر كنزدي سهام را به صاحبان آن بدهيد و بقيه آن را به«ولي طبق حديث 

___________________ 
 ؛ مصطفي شلبي.161احكام المواريث،  -1
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هستند در حالي كه برادر تني عصبه  مشوهر و مادر و برادران مادري صاحبان سه» بدهيد
گيرد ولي اگر چيزي از تركه باقي نماند، حقي نسبت به آن  است و باقيمانده تركه را مي

ندارد. همچنين عمر بن خطاب و زيد و عثمان و علي و ابن مسعود و ابي ابن كعب و ابن 
اند. و ابوحنيفه و ابن ابي ليلي و احمد و  و ابوموسي نيز اين گونه قضاوت كرده عباس

داود نيز بر اين عقيده هستند. و دليلشان اين است كه برادران تني و پدري عصبه هستند و 
 گيرند. باقيمانده تركه را به عصبه بودن ميها  آن مشهور اين است كه

اي كه روايت شده كه  اند به گونه گشتهولي عمر بن خطاب و زيد از اين حكم بر
 ي وقتي از ارث محروم شدند به عمر گفتند: اي اميرالمؤمنين ما پدري داريم كهنبرادران ت

نيز مادر داريم، پس اگر به وسيله داشتن پدر از ارث محروم ها  آن ندارند و ما مثلها  آن
ارث بگيريم، پدرمان را يك  توانيم به وسيله داشتن مادر ميها  اين شويم، حداقل مثل مي

ايم، سپس عمر  الغ فرض كن يا اينكه تصور كن كه ما اص�ً از اين پدر به دنيا نيامده

گفت: راست گفتيد پس 
3
1

 شود. و برادران مادري تقسيم ميها  آن باقي ميان 

و ابوموسي بر پس زيد و عثمان با اين حكم عمر موافق بودند ولي علي و ابن عباس 
 حكم اول باقي ماندند.

و اين مسأله به مسأله مشتركه معروف است. چون برادران تني با برادران مادري در
3
1 

شوند و حماريه ناميده شده است. بنابر اعتبار سخن برادران تني كه گفتند:  شريك مي
ها  آن اميده شده بنابراين اعتبار كهفرض كن پدر ما خري بوده است يا مسأله حجريه نيز ن

ن پدر ما سنگي بوده كه در دريا انداخته شد، آيا مادرمان يكي نيست؟ و كگفتند: فرض 
89Fهمچنين عمريه نيز ناميده شده است بنابر اعتبار اينكه قضاوت و حكم عمر بوده است.

1 

___________________ 
 .26-9/24المغني، ؛ 346-2/345بدايإل المجتهد،  -1
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مقتضي  هر كدام از اين آراء يك برداشت عقلي از فهم نصوص بوده است ولي عدالت
با هم است و روح شريعت نيز با آن موافق است. پس به قول دكتر محمد ها  آن اشتراك

90Fكه قرابت بيشتري دارد محروم شود.كسي بلتاجي چگونه ممكن است 

1 
در حقيقت نظر عمر و پيروانش صحيح است، زيرا كسي كه قرابت بيشتري با متوفي 

ا داشته باشد نه اينكه كم بشود. پس سهم بيشتري از تركه ر او شود كه دارد باعث مي

خواهر پدري همراه خواهر تني
6
گيرند (وقتي كه معصبي براي خواهر پدري وجود  مي 1

نداشته باشد). زيرا خواهر تني، دختر پدر و دختر مادر است ولي خواهر پدري تنها دختر 
 پدر است.

شود زيرا آنها جب ميخواهر پدري توسط دو خواهر تني و بيشتر ح
3
ا راموال  2

گيرند و اگر عصبه مع الغير باشند (دختر يا دختر پسر) توسط يك خواهر تني حجب  مي
 شود. مي

شود و برادر  شود، پس چگونه اين امر بر عكس مي و توسط برادر تني نيز حجب مي

شود و برادران مادري  تني محروم مي
3
صاحب سهم هستند در ها  اين گيرند، چون مي 1

 برادر مادري هستند. ها  آن عصبه هستند، سپس اينكهها  آن حالي كه
 برادر تني خواهران مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

در 
3
رابر با هم شريكند و مذكر دو ب 1

 گيرد. مونث مي
 4 2 6 12اصل

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

عدم وجود فرع 
 وارث

 چون برادر تني به شخص مرده
 است. تر نزديك

 116جدول 

___________________ 
 .318-316منهج عمر بن الخطاب في التشريع،  -1
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 براي اينكه صحت اين نظر بيشتر بشود به مثال زير توجه كنيد:

اگر به جاي برادر تني، دو خواهر تني وجود داشت 
3
گرفتند، پس آيا   را به فرض مي2

از نظر عقلي يا شرعي صحيح است كه خواهران
3
بگيرند در حالي كه مثل يك برادر  2

ماند، زيرا او  برادر تني وجود داشت چيزي براي او باقي نميها  آن هستند اگر به جاي
 :كند عصبه است، مثال زير آن را واضح تر مي

 خواهران تني برادران مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

3
1 

3
2 

 6اصل
 10عول

3 1 2 4 

 سبب
عدم وجود فرع 

 وارث
وجود بيشتر از يك 

 خواهر
وجود بيشتر از 

 يك برادر
د وجوها  آن معصبي براي

 ندارد و دو نفر هستند
 117جدول 

 برادر تني برادران مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

3
 ق. ع 1

 2 1 3 6اصل
ماند پس بايد با  چيزي براي او باقي نمي

 برادران مادري مقاسمه كند
 118جدول 

حقيقت اين است كه با مشاهده مسأله دوم، هر چند كه ظاهراً موافق قرآن است ولي 
شود و با حكم عمر و زيد اين ظلم  به دور از عدالت است و منجر به احساس ظلم مي

 شود. برداشته مي
 قانون نيز از اين نظر تبعيت كرده است.

 مشتركه را بيان كنيم:لزم است كه شروط مسأله 

 بايد برادران و خواهران مادري دو نفر و بيشتر باشند. -1
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 شود. بايد برادر تني باشد، پس اگر برادر پدري بود، ساقط مي -2
بايد فرد تني مذكر باشد، پس اگر مونث بود سهم خود را دارد و مسأله عولي  -3

 :يي در اين موردها مثال شود. شراكت باطل مي شود و مي
)1( 
 م�حظات برادر تني3 برادر مادري مادر شوهر ثانوار

 سهام
2
1 

6
1 

6
اين مسأله مشتركه نيست  ق. ع 1

 1 1 1 3 6اصل چون برادر مادري يكي است.
 119جدول 

)2( 
 م�حظات خواهر تني برادر مادري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

3
1 

2
افزايش پيدا  9اصل مسأله به  1

 3 2 1 3 6اصل كند. مي
 120جدول 

 كه نيست چون خواهر تني است نه برادر تني.رمسأله مشت
 متن الرحبيإل آمده است:در 

اگر شوهر و مادر و برادران مادري وارث باشند، برادران مادري 
3
گيرند و اگر  مي 1

گيرند و چيزي براي برادر باقي  تمام تركه را ميها  آن ي نيز وجود داشته باشندنبرادران ت

ر مادر داشتن شريكند پس را سنگي در دريا تصور كني حداقل دها  آن ماند و اگر نمي
3
1 

 شود و اين مسأله مشتركه است. تقسيم ميها  آن تركه ميان

 خإلصه:
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براي ما روشن شد كه سهام مذكور در قرآن و سنت نبوي شش دسته هستند: 
2
1 ،

4
1 ،

8
1،

3
2 ،

3
1 ، 

6
 و سهم ديگري در ارث وجود ندارد.  1

اند: نصف و نصف آن و نصف نصف آن يا و گفته
8
و دو برابر آن و دو برابر آن و  1

3
نصف آن و نصف نصف آن ياو  2

6
 و دو برابر آن و دو برابر دو برابر آن. 1

 نخست: كساني كه استحقاق نصف را دارند:
 شوهر -1
 دختر -2
 دختر پسر -3
 خواهر تني -4
 خواهر پدري -5

 نخست: زوج:

وقتي كه زنش فرع وارث نداشته باشد خواه از خودش يا از شوهر ديگر،
2
 گيرد. را مي1

 دوم: دختر:
 گيرد: به دو شرط نصف مي

 برادر نداشته باشد (پسر) -1
 تنها باشد. -2

 سوم: دختر پسر:
 گيرد: مي به سه شرط نصف
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 در درجه خودش برادر نداشته باشد (پسر پسر) -1
 پسر يا دختر اصلي وجود نداشته باشد. -2
 تنها باشد. -3

 چهارم: خواهر تني:
 گيرد: به سه شرط نصف مي

 برادر نداشته باشد. -1
 تنها باشد. -2
 داشته باشد.نث مرده پدر و فرع وار -3

 پنجم: خواهر پدري:
 به همان شروط سابق و يك شرط ديگر اينكه خواهر تني وجود نداشته باشد.

شرط  –به استثناي شوهر  –گيرند  قابل م�حظه است كه تمام كساني كه نصف مي
است كه وارث تنها باشد و معصب نداشته باشد خواه دختر باشد يا دختر پسر، خواهر 

 پدري.تني باشد يا 
و شروط نصف بودن ارث دختر پسر، عدم وجود دختر است و شروط استحقاق 

هستند  تر نزديك نصف براي خواهر پدري، عدم وجود خواهر تني است. پس كساني كه
 شوند. و صاحب نصف هستند مانع نصف بردن افراد دورتر مي

دوم: كساني كه استحقاق
4
 را دارند: 1

 هستند: شوهر و زن.دو دسته 

 نخست: شوهر:
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شوهر وقتي 
4
گيرد كه زنش فرع وارث داشته باشد خواه اين فرع از خودش باشد  مي1

 يا از شوهر ديگري.

 دوم: زن
خواه اين فرع از خودش باشد يا از زن  داشته باشدنوقتي كه شوهرش فرع وارث 

 ديگري.

سوم: كساني كه استحقاق 
8
 دارند:را  1

 و آن سهم يك زن يا چند زن است وقتي كه مرده فرع وارث داشته باشد.

چهارم: كساني كه استحقاق
3
 را دارند: 2

 چهار دسته هستند:ها  آن و
 دو دختر اصلي يا بيشتر. -1
 دو دختر پسر يا دو دختر پسر پسر و بيشتر. -2
 ي و بيشتر.دو خواهر اصل -3
 دو دختر پدري و بيشتر. -4

 نخست: دو دختر اصلي و بيشتر:

به يك شرط 
3
 گيرند و آن عدم وجود برادر است. مي2

 دوم: دو دختر پسر و بيشتر:

به دو شرط
3
 گيرند: مي 2

 وقتي كه متوفي دختر و پسري نداشته باشد. -1
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 پسري نباشد كه او را عصبه كند. در درجه دختر پسر، -2

 سوم: دو دختر تني و بيشتر:

به شروط زير 
3
 گيرند: مي 2

 عدم وجود پدر يا فرع وارث. -1
 ي كه او را عصبه كند.تن عدم وجود برادر -2

 چهارم: دو خواهر پدري و بيشتر:
 يا فرع وارث. يا جد عدم وجود پدر -1
 .ر پدري)(يا برادعدم وجود برادر معصب -2
 عدم وجود برادر تني يا خواهر تني. -3

شود كه مستحقين  م�حظه مي
3
ها تر نزديك همگي زن هستند، دو زن و بيشتر (و 2

 كنند) پس دختر، افراد بعد از خود (دختر پسر) را از دورترها را حجب مي
3
حجب  2

ي و پدري را از كند و دختر پسر، خواهر تن مي
3
كند و خواهر تني، خواهر  حجب مي 2

پدري را از 
3
 كند. حجب مي 2

و تمامي وارثان 
3
 بايد برادر معصبي در درجه خود نداشته باشند. 2

پنجم: كساني كه مستحق
3
 هستند: 1

 از: عبارتند
 مادر -1
 برادران و خواهران مادري -2
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نخست: مادر به دو شرط
3
 گيرد: را مي 1

 مرده فرع وارث مذكر يا مونث نداشته باشد. -1
مرده دو برادر يا خواهر تني يا پدري يا مادري و بيشتر نداشته باشد. چه وارث  -2

 باشند و چه محجوب باشند.

 دوم: برادران و خواهران مادري:

3
 گيرند: را به دو شرط مي 1

 متوفي اصل يا فرع وارث نداشته باشد. -1
 تعداد خواهران و برادران مادري از دو نفر بيشتر باشد مگر اينكه برادر تني همراه -2

باشد كه در ها  آن
3
 شود كه مسأله مشتركه است. شريك ميها  آن با 1

استحقاق ششم: كساني كه
6
 را دارند: 1

 عبارتند از: جد صحيح، جده صحيح، دختر پسر، خواهر پدري، برادر يا خواهر مادري.

 نخست: پدر:

وقتي كه متوفي فرع وارث مذكر يا مونث داشته باشد 
6
91Fگيرد. مي1

1 

 دوم: جد:

شد و پدر نيز وجود نداشته باشد، رو مونث نبامثل پدر وقتي كه فرع وارث مذك
6
1 

 گيرد. مي

___________________ 
فقط هنگام وجود مونث -1

6
 گيرد. گيرد و باقيمانده را به عصبه بودن مي را به فرض مي 1
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و هنگامي كه همراه برادران و خواهران باشد و مقاسمه به نفع او نباشد 
6
 گيرد. مي1

 سوم: مادر:

به دو شرط 
6
 گيرد: مي1

 وقتي كه متوفي فرع وارث داشته باشد. -1
ه متوفي دو خواهر تني يا پدري يا مادري و بيشتر داشته باشد، خواه وقتي ك -2

 وارث باشند يا محجوب.

 :چهارم: جده

وقتي كه مادر وجود نداشته باشد، اگر يك نفر يا بيشتر باشند با هم 
6
 گيرند. مي 1

 پنجم: دختر پسر:
 گيرد.كه متوفي دختري داشته باشد كه نصف تركه را ب يوقت -1
 همراه دختر پسر معصب وجود نداشته باشد. (پسر پسر). -2

 ششم: خواهر پدري:
 متوفي خواهر تني داشته باشد كه مستحق نصف باشد. -1
 برادر معصب نداشته باشد. -2

 هفتم: برادر يا خواهر مادري:
 نداشته باشد. ثوقتي كه متوفي اصل يا فرع وار -1
 اشته باشد.اگر يك برادر مادري با يك خواهر مادري وجود د -2
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وقتي كه تنها يك برادر مادري و خواهر مادري وجود داشته باشد. پس اگر دو  -3

نفر باشند مستحق  
3
نه  هستند 1

6
1. 



 
 

 

 تمرينات فصل دوم:

 ششم: يك دليل براي هر يك از جمالت زير ذكر كنيد:

 ارث مادر و پدر همراه با فرزندان. -1
 جد ارث -2
 ارث جده -3
 ارث دختران پسر وقتي كه چند نفر باشند و معصب نداشته باشند. -4
 ارث خواهر تني همراه برادران  تني -5
 ارث خواهر پدري همراه دختران. -6
 ارث برادران و خواهران مادري با هم -7

 .هفتم: براي جمالت زير علت بياوريد

 حجب زن و شوهر توسط فرزندان، حجب نقصاني است. -1

ك برادر مادر همراه ي -2
3
گيرد و همراه دو برادر و بيشتر  مي 1

6
 گيرد. مي1

دختر پسر همراه دختر  -3
6
گيرد و خواهر پدري همراه خواهر مي1

6
 گيرد. مي 1

، با عصبه بالغير سهم خواهر از حجب شدن توسط پد و پسر به عصبه مع الغير -4
 كند. همراه صاحب نصف فرق مي

 بگذاريد:×و غلط√هشتم: در مقابل عبارت زير عالمت صحيح 

رسد.  ازدواج ممكن است كه در ارث بردن به پايان برسد ولي قرابت به پايان نمي )1
(  ) 

 (  )                     پسر دختر فرع وارث است.                                  )2
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 ختر دختر همراه خواهر عصبه مع الغير است.                                ( )د )3

با جده پدري در اشتراك  مادريجده  )4
6
 مساوي هستند.                    ( ) 1

 ( ) پدر مادر پدر جد صحيح وارث است.                                          )5
 ( ) جده صحيح وارث است.                                        مادر مادر پدر )6

جد همراه برادران وقتي كه سهمش كمتر از  )7
6
 ( ) كند.       مي باشد مقاسمه1

گذارد كه در مسأله عمريإل مادر جد نمي )8
3
 ( ) باقي را بگيرد.                    1

ا در گرفتن شريكيه جده )9
4
 ( )  مثل زنان هستند.                                    1

 ( )             خواهر تني در گرفتن فرض و عصبه مثل دختر است.             )10
 ( )        در تني باقي نماند.  ادر مسأله مشتركه شرط است كه چيزي براي بر )11

 انتز پر كنيد:ا با كلمات داخل پرجمالت زير ر نهم:

ها، ذوي  برند....... هستند. (صاحبان فروض، عصبه كساني كه نخست ارث مي -1
 الرحام)

والدين در مسأله.......  -2
3
 گيرند. (حجريه، عمريه، مسأله عولي). باقي را مي1

 برد كه..... (بيشتر از جد همراه برادر به شرطي ارث مي-3
6
نباشد، كمتر از  1

6
نباشد،  1

6
 بگيرد). 1

سهم مادر توسط....... از -4
3
به 1

6
كند (يك برادر، دو برادر،  كاهش پيدا مي 1

 برادران).

... است (قرآن كريم، سنت نبوي، اجتهاد دليل ارث دختر پسر همراه خواهر... -5
 صحابه).
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گيرد كه...... او را عصبه كند (كسي نباشد، كسي باشد،  دختر پسر وقتي نصف مي -6
 كسي باشد يا نباشد).

در مسأله مشتركه شرط است كه چيزي براي .......باقي نماند. (شوهر، برادران  -7
 مادري، برادران تني).

كند چون...... (نزديكتر به مرده هستند،  پدري را حجب مي خواهران تني، خواهر -8

عصبه مع الغير هستند، 
3
 گيرند). مي2

 كند. (عمه، خاله، جده). ، دورتر را حجب ميتر نزديك ...... -9
شوند (پدر و جد و بالتر، فرع وارث و  برادران مادري توسط....... حجب مي -10

 اينها).پاينتر، به همه 

 فقهي در موارد زير چيست؟ دهم: استثناهاي
 ارث برادران مادري. -1
 مسأله عمريه (پدر+ مادر+ شوهر). -2
 عدم ارث دختر پسر وقتي كه دو دختر و بيشتر وجود داشته باشد. -3

خواهر پدري وقتي  -4
6
 گيرد كه خواهر صاحب نصف و تكملإل الثلثين باشد. مي1

 زدهم: مسائليا
ند: زن، پدر، مادر، دختر پسر، برادر نما ز او بجاي ميميرد و اين افراد ا مردي مي -1

 تني، برادر پدري، عمو و عمه.
دختر، دختر دختر و  3د: شوهر، پسر، نمان ميرد و اين افراد از او بجاي مي زني مي -2

 خواهر تني.
د: مادر، برادران مادري، خواهر نمان ميرد و اين افراد از او بجاي مي مردي مي -3

 مادري، پسر دختر و خاله.
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ي، رخواهر تني، خواهر پد2ند: دختر، نما ميرد و اين افراد از او بجاي مي مردي مي -4
 مادر مادر و دختر عمو.

برادر تني، برادر مادري  5د: مادر، جد، نمان ميرد و اين افراد از او بجاي مي زني مي -5
 در پدر.و خواهر مادري و ما

ماند: مادر، مادر مادر، زن، پدر مادر، پدر  ميرد و اين افراد از او بجاي مي مردي مي -6
 پدر، مادر پدر مادر.

د: شوهر، دو برادر تني، خواهر پدري، نمان ميرد و اين افراد از او بجاي مي زني مي -7
 برادر پدري، پسر برادر پدري و دختر خاله.

ند: دختر، دختر پسر، خواهر پدري، نما اد از او بجاي ميميرد و اين افر مردي مي -8
 برادر پدري، برادر مادري، پسر دختر.

خواهر تني، خواهر پد  3د:  پدر، مادر، نمان ميرد و اين افراد از او بجاي مي زني مي -9
 ، مادر مادر، برادر مادري.

ر، خواهر تني، برادر ند: زن، دختر پسنما ميرد و اين افراد از او بجاي مي مردي مي -10
 پدري، مادر پدر و پسر عمه.

 



 
 

 

 :فصل سوم

 ها ارث عصبه

 ي زير است:ها بخش شامل

 بخش اول: عصبه در لغت و اصطإلح.

 ها. بخش دوم: انواع عصبه

 ها. بخش سوم: دإليل ارث عصبه

 ها هنگام وجود تعدد. بخش چهارم: ترجيح عصبه

 سؤاإلت فصل سوم.





 
 

 

 :بخش اول
 اصطالحعصبه در لغت و 

عصبه در لغت از عصب گرفته شده است كه به معناي احاطه كردن و فراگرفتن و 
پيوند دادن چيزي به چيز ديگر و قوت و استحكام است و عصبه يك فرد فاميل او هستند 

اند و در قاموس المحيط، عصبه مرد فامي�ن او هستند كه با او  كه دور او را فرا گرفته
92Fقرار دارند. 40تا  10ان و حيوانات و پرندگاني هستند كه بين نسبت دارند و عصبه مرد

1 

ْ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي َ�لَُه  قَاشُوا
َ

ُُ ٱ�َ�ِۡن أ ۡ ئ ِ وَن  َّ ُ ِۡ ٰ �َ ا �ّ ُٗ ِ ا ِ ۡصَبٌة ِِّ�ا ُع ُۡن  َۡ  ﴾١َو
 يازده برادر تني و پدري بودند.ها  آن و ]14يوسف: [

گويد: عصبه در لغت اسم جمع است و  مي در فتح الباري آمده است كه: ابن الص�ح 
رود و اسم جنس است و جمع عصبه، عصبات است كه جمع  براي يك نفر به كار نمي

93Fباشد. جمع مي

2 
 وهنگام مشك�ت و مصيبتها پيرامون اها  آن اين قرابت عصبات ناميده شده است، زيرا

شوند و مقداري  ع ميكنند و هنگام مرگش پيرامون او جم شوند و از او دفاع مي جمع مي
 گيرند. از مالش يا تمام آن را به ارث مي

عصبه در اصط�ح عبارت است از: وارث غير تقديري و نامعين و اگر صاحب سهام 
ماند سهم اوست و اگر تنها باشد همه  باقي ميها  آن معين وجود داشته باشند آنچه كه از

___________________ 
 عصبه باب الباء فصل العين. ،القاموس المحيط، -1

 .12/13فتح الباري،  -2
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شوند،  وال را به ارث ببرند، ساقط ميگيرد. و اگر صاحبان سهام معين تمام ام تركه را مي
94Fهمان طور كه ابن قدامه مقدسي بيان كرده است.

1 
در فتح الباري آمده است كه: عصبه هر فرد مذكري كه خودش مستقيماً با شخص 
مرده نسبيت داشته باشد و در اين رابطه ميان او با شخص مرده هيچ فرد مؤنثي نداشته 

برد و اگر همراه صاحبان سهام معين باشد بعد  موال را ميباشد. وقتي كه تنها باشد تمام ا
كل تركه را به ارث برند، چيزي براي ها  آن دارد و اگر از گرفتن سهم، مابقي تركه را بر مي

95Fماند. او باقي نمي

2 
 در متن الرحبيه آمده است كه:

نوبت آن است كه در مورد تعصيب به طور مختصر سخن بگوييم، پس هر فاميلي كه 
برد، عصبه  تواند تمام اموال را بگيرد يا موالي كه ارث بردگان خود را به طور كامل ميب

 گيرند، عصبه هستند. هستند يا كساني كه آنچه را بعد از صاحبان سهم مي

 ها انواع عصبه: بخش دوم

 عصبه دو نوع است:
 اي است كه نسب علت قرابت و فاميلي باشد نه ازدواج. عصبه عصبه نسبي: -1

اي كه به سبب عتق و بردگي باشد، پس سيد آزاد كننده از  عصبه عصبه سببي: -2

برد، پس در مقابل نيكي و مهرباني كه  اي كه آزاد كرده و وارث نسبي ندارد، ارث مي برده
 برد. در قبال آزاد كردنش انجام داده از او ارث مي

ه منحصردرعصبه چون نوع دوم عصبه سببي وجود ندارد، بنابراين اط�ق لفظ عصب
 نسبي است نه سببي.

___________________ 
 .9/9المغني،  -1

 .12/15ري، فتح البا -2
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 عصبه نسبي سه نوع است كه جدول زير بيانگر آن است:
انواع 
 عصبه

 عصبه مع الغير عصبه بالغير عصبه بالنفس

 تعريف

هر فرد مذكري كه در رابطه نسبي او 
با شخص مرده، فرد مونثي وجود 
نداشته باشد و نيازي به ديگري 
 نداشته باشد كه او را عصبه كند

هر مونثي كه براي عصبه 
صب اشدن نيازي به يك ع

داشته باشد و با او در عصبه 
بودن مشاركت كند. به شرط 
اينكه معصب اگر تنها باشد 

2
بگيرد و اگر چند نفر 1

باشند 
3
 بگيرند.2

هر مونثي كه براي عصبه شدن نيازي به يك مونث 
د ولي در عصبه بودن با او مشاركت ديگر داشته باش

نكند به شرط اينكه معصب اگر تنها باشد
2
بگيرد  1

و اگر چند نفر باشند 
3
 بگيرند.2

 افرد آن

جهت پسري: پسر، پسر پسر و  -1
 پاينتر

جهت پدري: پدر، جد صحيح و  -2
 بالتر

ا دري: برادران تني ياجهت بر -3
 و پاينترها  آن پدري و فرزندان پسر

جهت عمو بودن: عموهاي مرده و  -4
عموهاي پدري و عموهاي جده چه 

 و فرزندان پسر تني باشد يا پدري
 و پاينترها  آن

 دختران همراه پسر -1
دختران پسر همراه پسر  -2

پسر هم درجه خود يا پاينتر 
از آن وقتي كه به آن نياز 

 داشته باشد
ن تني همراه برادر خواهرا -3

 تني
خواهران پدري همراه  -4

 برادر پدري

 خواهر تني همراه دختر و دختر پسر -1
 خواهر پدري همراه دختر و دختر پسر -2

 م�حظات

 عصبه همگي مذكر هستند -1
به تنهايي تمام تركه يا باقيمانده  -2

 گيرد آن را مي
ها طبق ترتيب  ترجيح ميان عصبه -3

پس جهت پسري بر بال خواهد بود 
جهت پدري تقدم دارد و جهت 

پدري بر جهت برادري تقدم دارد و 
جهت برادري بر جهت عمو بودن 

همه معصبها مذكر هستند  -1
 كنند. را عصبه ميها  كه مؤنث

مونث با مذكر در كل  -2
تركه يا  باقيمانده آن شريك 

شود و مونث نصف مذكر  مي
ث گيرد و در اينجا مون مي

 سهم معين ندارد.
دختران همراه پسر بر  -3

را عصبه ها  آن همگي مونث هستند و مونث -1
 كند مي

ي سهم دختر و دختر پسر بدون هيچ مشكل -2
ماند و خواهر تني يا پدري بعد از  همچنان باقي مي

گرفتن حق صاحبان سهام، باقيمانده تركه را 
گيرند  گيرند و اگر چيزي باقي نمانده چيزي نمي مي

 كنند. نميو با صاحب سهم مشاركت 
در تني هستند و اخواهر تني همراه دختر مثل بر -3
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پسران دختران پسر همراه  تقدم دارد.
بر ها  اين پسر تقدم دارند و

خواهران همراه برادران تقدم 
دارند و برادران پدري را 

همراه خواهران پدري حجب 
 كند. مي

 كند. خواهر پدري را حجب مي

 121جدول 

 ها داليل ارث عصبه: بخش سوم
يا بالنفس هستند يا بالغير و يا مع الغير و براي هر كدام از كتاب و ها  گفتيم كه عصبه

 سنت دليل وجود دارد:

 نخست: دإليل ارث عصبه بالنفس:
 توان به آن اشاره كرد عبارتند از: از جمله دليلي كه در مورد عصبه بالنفس مي

اند  كه بخاري و مسلم با اسناد خود از ابن عباس (رضي اهللا عنه) روايت كردهآنچه  -1
 ماند براي سهام را به صاحبان آن بدهيد و آنچه كه باقي مي«كه پيامبر (ص) فرمود: 

96F».ين فرد مذكر استتر نزديك

1 
باشد اگر  اين حديث دللت بر اين امر دارد كه آغاز ارث از صاحبان سهم معين مي

ين افراد تر نزديك رسد و ين فرد مذكر ميتر نزديك شته باشند و باقيمانده آن بهوجود دا
مذكر در ميان پسران و برادران پسران هستند و اگر برادر تني و عمو وجود داشته باشد، 

شود خواه از جهت  بالنفس ميهاي  است و حديث شامل تمامي عصبه تر نزديك برادر تني
 ا عمويي.پسري يا پدري يا برادري و ي

___________________ 
 به روايت بخاري و مسلم كه قب�ً تخريج آن را ذكر كرديم. -1
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َما ﴿ فرمايد: متعال مي خداوند -2 ۡنُه ٖد ّمِ َ�ِٰح  ِ
ّ�ُِ � ِ ۡ�ه بََو

َ
ُدُس ٱَوِ� ّس تَرَ  ش ّما  َن َ�ُ  كَ ِّ ََ  ۥِِن 

يَُ�ن ّ�ُ  ّ�ۡم  ۚ َُِِن  ٞ ََ ِثَهُ  ۥَو َور ٞ َو ََ ِ  ۥا َو ه هُ َُِ�ُّمِ بََوا
َ

 .]11النساء: [ ﴾ُّلُُث ٱَ
فرزند كند كه پدر و مادر با وجود مي ناآيه بي

6
گيرد و اگر فرزند وجود نداشته  مي  1

باشد مادر
3
فهميم كه  گيرد. و از اينجا مي گيرد و پدر باقيمانده آن را به عصبه بودن مي مي1

از عصبه پدر است و پسر يا پسر پسر و پاينتر باقيمانده ارث را به  تر نزديك عصبه فرزند
تواند بعد از صاحبان سهام  گيرد، پس اين دللت بر تقدم او و اينكه مي بودن مي عصبه

  كند و اين معناي عصبه بالنفس است. باقيمانده اموال را بگيرد، مي

ۡفُتوَََك ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -3 َۡستَ ُ ٱقُِل  � ُ�ۡم ِ�  َّ ۡفتِي � ٱُ� َ�ٰلَةِ ْ ٱِِِن  ۡ�َك ُرٌؤا ََك  ّۡ ل َُ

ۡيَس َ�ُ  ٞ َوَ�ُ  ۥ�َ ََ ٞ  ۥا َو ََ ن شَّها َو ۡم يَُ� ا ِِن �ّ ُِ�َها يَر َو  ُُ تََرَكۚ َو ِۡصُف َما  ۡخٞت َُلََها َ
ُ

 .]176النساء:[ ﴾أ
كند كه خواهر اگر تنها باشد آيه دللت مي

2
گيرد، وقتي كه متوفي ك�له باشد و  مي 1

 كه برادر، اگر خواهرش بميرد، تمام تركه راكند  فرزند والدين نداشته باشد.پس بيان مي

ٞ ﴿ فرمايد: گيرد و مي مي ََ يَُ�ن شَّها َو ا ِِن �ّۡم  يَرُِ�َها َو  ُُ و اين وقتي است كه صاحبان  ﴾َو
 سهام وجود نداشته باشند.

ش نزد در مورد شأن نزول اين آيه روايت شده است كه زن سعد بن ربيع با دختران -4
گفت: اي رسول خدا (ص)، اين دو دختر سعد هستند  كه رسول اهللا (ص) آمد و 

پدرشان در جنگ احد به همراه شما شهيد شد و عمويشان تمام اموال او را برداشته  و 
توانند ازدواج كنند. پس  جز با آن اموال نميها  اين باقي نگذاشته است وها  آن چيزي براي

ن فرستاد و گفت: آيه ارث نازل شد و رسول اهللا (ص) به دنبال عمويشا
3
مال را به  2

دختران بده و 
8
97Fرا به مادرشان بده و باقيمانده آن را براي خود بردار.1

1 

___________________ 
 تخريج آن در صفحات قبل بيان شد ولي لفظ حديث در اينجا از ابوعيسي ترمذي است. -1
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اين دليل ارث عصبه بالنفس بود خواه از جهت پسري يا پدري يا برادري و يا 
 عمويي.

 :دوم: دإليل ارث عصبه بالغير

يُ�مُ ﴿ فرمايد: عال ميخداوند مت -1 ِِ ُ ٱ يُو َحّظِ  َّ َكرِ ِمۡثُل  َّ ِ ۖ ش ۡم ُُ ِٰد ََ ۡو
َ

ثََيۡ�ِ ٱِ�ا أ َ
ُ
�ۡ﴾. 

كند كه وقتي فرزندان مذكرو مونث با هم وجود داشتند مثل پسر  اين آيه دللت مي
همراه دختر يا پسر پسر همراه دختر پسر، وقتي كه تنها باشند، تمام تركه را به ارث 

 گيرد. و مذكر دو برابر مونث ميبرند  مي

َحّظِ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -2 ِ ِمۡثُل  َكر َّ ِ اٗء َُل َِسا � َٗ َو ِۡخَوٗة رَِّجا ِ ْ َُواا ََ �ن 
ثََيۡ�ِ ٱ َ

ُ
�ۡ﴾. 

هاي بالغير را در ميان برادران و خواهران تني يا برادران و خواهران  اين آيه عصبه
 گيرد. پدري در بر مي

 ارث عصبه مع الغير:سوم: دإليل 
بارزترين دليل در اين مورد روايتي است كه بخاري آورده است كه عبداهللا بن مسعود 
در مورد دختر و دختر پسر و خواهر به حكم رسول اهللا (ص) حكم كرده است و براي 

دختر 
2
و دختر پسر1

6
را به خواهر داده است. و عصبه معنايي تكملإل الثلثين و باقيمانده  1

 جز اين ندارد.

 ها وقتي كه چند نفر باشند ميان عصبهترجيح : بخش چهارم
وقتي كه در ميان وارثان تنها يك عصبه وجود داشته باشد، بعد از گرفتن سهم صاحبان 

باشد  گيرد، اما اگر بيشتر از يك نفر عصبه وجود داشته مي سهام معين، باقيمانده تركه را
مثل پسر، پدر، برادر و عمو يا مثل پسر، پسر پسر و مثل پدر و پدر پدر و مثل برادر تني 
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و برادر پدري و خواهر تني همراه دختر و برادر پدري و كسي كه بيشتر به شخص مرده 
لزم است و اين ها  اين نزديك باشد، در اين صورت وجود ترتيب و ترجيح در ميان

ي به اين شكل است كه هر كس قرابت بيشتري با شخص مرده ترتيب به صورت اجمال
داشته باشد، او وارث است و مقدم است پس پدر بر برادر مقدم است و برادر تني بر 

 برادر پدري و پسر بر پسر پسر و پسر عموي تني بر پسر عموي پدري مقدم است.

 ها عبارتند از: معيارهاي ترجيح ميان عصبه

 ترجيح با جهت: -1

باشد (پسري، پدري،  همان جهت قرابت و نزديكي است و آن چهار جهت مي جهت
برادري و عمويي) پس جهت پسري بر پدري و پدري بر برادري و برادري بر عمويي 

 مقدم است.
)1( 

 م�حظات پسر زن پدر وارثان

 سهام
6
1 

8
گيرد بلكه ميپدر به عصبه بودن ارث ن ق. ع 1

6
1 

گيرد و پسر باقيمانده را به عصبه بودن  مي
 گيرد زيرا او با جهت پسري مقدم است. مي

 سبب
وجود فرع وارث 

 مذكر
وجود فرع 

 وارث
نزديكتر است و 

 عصبه است
 122جدول 

)2( 
 م�حظات برادر تني شوهر پدر وارثان

 عق.  سهام
2
جهت پدر بر جهت برادري  محجوب 1

مقدم است پس پدر باقيمانده را 
گيرد و برادر  به عصبه بودن مي

تني به وسيله پدر حجب 
 شود. مي

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

عدم وجود فرع 
 وارث

 به وسيله پدر
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 123جدول 

)3( 
 م�حظات تني عمو برادر تني زن وارثان

 سهام
4
جهت برادري بر  م ق. ع 1

جهت عمويي مقدم 
 سبب است.

عدم وجود 
 فرع وارث

نزديكترين عصبه 
 است

محجوب به 
 وسيله برادر تني

 124جدول 

)4( 
 م�حظات خواهر تني برادر تني شوهر وارثان

 سهام
2
كند  برادر تني خواهرش را حجب نمي ق. ع 1

چون در يك درجه هستند بلكه او را 
 سبب كند عصبه مي

عدم وجود فرع 
 وارث

مذكر دو برابر مونث 
 گيرد مي

 125جدول 

 ترجيح با درجه: -2
معناي درجه اين است كه جهت قرابت يكي است مثل پسر و پسر پسر يا پسر پسر 

رادر تني و برادرزاده تني و عمو و پسر عمو و پسر پسر عمو، در تمام اين حالت اولي ب
 بر دومي مقدم است.

)1( 
 م�حظات پسر پسر پسر پسر پسر پسر زن وارثان

 سهام
8
پسر بر پسر پسر و پسر پسر پسر مقدم  م م ق. ع 1

 تر نزديك است چون درجه فاميلي او
الي كه از جهت قرابت كه است در ح

 پسري باشد يكسان هستند
 سبب

وجود 
فرع 
 وارث

نزديكترين 
عصبه 
 است

محجوب 
به وسيله 

 پسر

محجوب به 
وسيله پسر و 

 پسر پسر
 126جدول 
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)2( 
 م�حظات پدر پدر پدر شوهر وارثان

 سهام
2
ابت يكسان هستند كه پدر و جد از جهت قر م ق. ع 1

 همان جهت پدري است ولي پدر به پسر
است پس مقدم است و جد حجب  تر نزديك

 شود. مي
 سبب

عدم وجود 
 فرع وارث

نزديكترين 
 عصبه است

محجوب به 
 وسيله پدر

 127جدول 

)3( 
 م�حظات برادرزاده پدري برادر پدري زن وارثان

 سهام
4
1

 م ق. ع 
برادر پدري و برادرزاده پدري در جهت قرابت 

مساوي هستند كه همان جهت برادري است ولي 
است پس  تر نزديك برادر پدري از برادرزاده پدري

 كند مقدم است و او را حجب مي
 سبب

عدم وجود 
 فرع وارث

نزديكترين 
 عصبه است

 به وسيله برادر پدري

 128جدول 

)4( 
 م�حظات پسر عموي تني عموي تني شوهر وارثان

 سهام
2
جهت قرابت كه جهت عمويي است يكسان  م ق. ع 1

باشد اما درجه عموي تني از درجه پسر  مي
است و او را حجب  تر نزديك عموي تني

 كند مي
 سبب

عدم وجود 
 فرع وارث

نزديكترين 
 عصبه است

عموي  به وسيله
 تني

 129جدول 

 ترجيح به شدت و قوت قرابت:
، ترجيح با قوت اين  وقتي كه بعضي از وارثان از جهت قرابت و درجه يكسان باشند

قرابت است؛ پس برادر تني بر برادر پدري و عموي تني بر عموي پدري و پسر عموي 
 تني بر پسر عموي پدري مقدم هستند.

 م�حظات برادر پدري 3 برادر تني 2 زن مادر وارثان
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 سهام
6
1 

4
برادران تني مقدم هستند زيرا از  م ق. ع 1

لحاظ قرابت قوت بيشتري دارند 
هر چند كه از درجه و جهت 

 يكسان هستند
 سبب

وجود 
بيشتر از 
 يك برادر

عدم وجود 
 فرع وارث

نزديكترين 
به عص

 هستند

به وسيله دو 
 برادر تني

 130جدول 

 م�حظات عموي پدري 2 عموي تني شوهر مادر وارثان

 سهام
3
1 

2
عموي تني بر عموي پدري  م ق. ع 1

مقدم است زيرا از لحاظ 
قرابت قوت بيشتري دارد 

و هر چند كه در درجه 
 جهت يكسان باشد.

 سبب
نه فرع وارث 
وجود دارد و 

 نه برادر

عدم وجود 
 فرع وارث

نزديكترين 
 عصبه است

محجوب به 
وسيله عموي 

 تني

 131جدول 

 گويد: صاحب متن الرحبيإل مي
گيرند و سهمي ندارند و در ميان برادر و عموي  افراد دور همراه نزديك ارث نمي

 است. تر نزديك و پدر، پدر از همهمادري 

گاهي شخص از چند جهت با مرده ارتباط و نسبيت دارد مثل كسي كه هم  نكته:

شوهر است و هم پسر عمو، اگر تنها باشد
2
گيرد چون فرع وارث وجود ندارد و مي 1

2
1 

 عمويي است.گيرد كه از جهت  ديگر را به عصبه بودن مي
 مسائل:

)1( 
 م�حظات برادر پدري عموي تني پسر پسر شوهر وارثان

 سهام
4
در اينجا جهت مقدم  م م ق. ع 1

است كه جهت پسري 
بر برادري و عمويي 

 مقدم است
 سبب

وجود فرع 
 وارث

نزديكترين 
 عصبه است

به وسيله محجوب 
پسر پسر و برادر 

محجوب به 
له پسر وسي
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 پسر پدري
 132جدول 

)2( 

 وارثان
شوهر و پسر 

 عمو
 م�حظات برادر پدري مادر

 سهام
2
1 

3
 ق. ع 1

در اينجا شوهر مثل صاحب 
برد و سهم او  سهم ارث مي

در عصبه بودن ساقط 
 شود مي

 سبب
عدم وجود فرع 

 وارث

د فرع عدم وجو
و عدم وارث 
بيشتر از  وجود
 برادر يك

ين تر نزديك زيرا
 عصبه است

 133جدول 

)3( 
 م�حظات عمه پدري عموي پدري خواهر تني زن وارثان

 سهام
4
1 

2
كند چون  عمو، عمه را عصبه نمي م ق. ع 1

اين است كه شرط عصبه بالغير 

مونث صاحب سهم
2
يا 1

3
باشد  2

 و اين امر در عمه وجود ندارد
 سبب

عدم 
وجود 
فرع 
 وارث

چون تنهاست 
 و معصب ندارد

نزديكترين 
 عصبه است

برد  ارث نمي
چون جزو ذوي 

 الرحام است

 134جدول 

)4( 
 م�حظات برادر پدري خواهر تني تردخ وارثان

 سهام
2
 م ق. ع 1

خواهر تني توسط دختر عصبه مع الغير 
است و بعد از عصبه بودن مثل برادر تني 

 سبب كند قدرت دارد و برادر پدري را حجب مي

چون 
تنهاست و 
معصب 

 ندارد

چون همراه 
دختر عصبه مع 

 الغير است

 چون عصبه مع الغير
مثل برادر تني قدرت 

 دارد
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 135جدول 

)5( 
 م�حظات برادر مادري پسر عموي تني پدر پدر مادر وارثان

 سهام
3
 م م ق. ع 1

چون جهت پدري 
مقدم بر جهت عمويي 

 سبب است

عدم وجود فرع 
وارث و عدم 
وجود بيشتر از 

 يك برادر

 چون
 تر نزديك

 ستا

محجوب به وسيله 
 جد

محجوب به 
 وسيله جد

 136جدول 

 



 
 

 

 تمرينات فصل سوم

 دوزادهم: از مجموعه دوم گزينه مناسب با گزينه اول را انتخاب كنيد:
 مجموعه دوم           مجموعه اول                                            

 درجه قرابت -الف                                      عصبه همان              -1
 جهت قرابت -ب            الغير همان                             عصبه مع -2
هركسي كه سهم نامعين  -ج        عصبه بالغير همان                                -3

 داشته باشد 
 قوت قرابت -د             ه       ترجيح ميان پسر و پسر پسر به وسيل -4
هر مونث صـاحب سـهم    -هـ             ميان جهت پسري و برادري به وسيلهترجيح  -5

معيني كه نياز به مونث ديگري داشته باشد كه سهمش
2
   باشد وقتي كه تنها باشد. 1

ونثي كه نياز به يك عصبه هر م -ترجيح ميان عموي تني و عموي پدري به وسيله   و -6

 بالنفس داشته باشد.

هر كسي كه به طور مستقيم يا  -ز                            فرع وارث همان              -7

 كند. مي حمل اغير مستقيم مرده اسم او ر

هر كس كه به طور مستقيم يا غير  -ح                        رث همان              اصل وا -8

 ستقيم اسم مرده بر او حمل شود.  م

 بگذاريد: ×و غلط√صحيح  سيزدهم: در مقابل جمالت زير عالمت
 ه پسر پسر عصبه بالنفس هستند.                            ( )اردختران پسر هم -1
 جهت برادري همان برادران تني و پدري و پاينتر هستند.                     ( ) -2
 گيرد.                ( ) س به تنهايي تمام تركه يا باقيمانده آن را ميعصبه بالنف -3
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كند چون او خودش عصبه  خواهر تني همراه دختر برادر پدري را حجب نمي -4
 است( )

قرابت چهار جهت است: پسري، پدري، برادري، عمويي.                               -5
( ) 

سبب درجه قرابت مقدم است.                            برادر تني بر برادر پدري به  -6
( ) 

                                عصبه سببي به سبب قرابت است نه ازدواج.              -7
( ) 

.          هاست آن پس درجه و بعد قوتسها به جهت قرابت است  ترجيح ميان عصبه -8
( ) 

 وريد:چهاردهم: براي جمالت زير علت بيا
 عمو همراه عمه عصبه بالغير نيست. -1
 كند. خواهر تني همراه دختر، خواهر پدري يا برادر پدري يا پسرش را حجب مي -2
وقتي كه شوهر وجود داشته باشد و پسر عمو نيز باشد و برادر پدري همراه او  -3

 برد. باشد، زوج فقط به فرض ارث مي
 برد. پسر پسر با وجود پسر ارث نمي -4
 برند. برند در حالي كه همراه جد ارث مي برادران با وجود پدر ارث نمي -5

 پانزدهم: مسائل:
مانند: شوهري كه پسر عموي او نيز هست،  ميرد و افراد زير از او بجاي مي زني مي -1

 مادر، دختر و پسر دايي.
پسر پسر مانند: دو دختر و دختر پسر و  ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -2

 برادر مادري. 3پسر و 
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مانند: شوهر، پدر پدر، پسر برادر تني،  ميرد و افراد زير از او بجاي مي زني مي -3
 خواهر مادري.

مانند: مادر، پسر، پدر پدر، عموي تني،  ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -4
 پسر عموي پدري، برادران پدري.





 
 

 

 :فصل چهارم

 حجب

 باشد. زير مي يها بخش شامل

 بخش اول: حجب در لغت و اصطإلح

 بخش دوم: انواع حجب

 بخش سوم: مسائلي در مورد حجب.

 سؤاإلت فصل چهارم.





 
 

 

 :بخش اول
 حجب در لغت و در اصطالح

ا ﴿ فرمايد: باشد. خداوند متعال مي حجب در لغت به معناي منع مي ّ ّ�ِهِۡم  ََ ِِّ�ُهۡم َعن ّر
 ُ� ُجو َّمۡح محجوبون به معناي ممنوعون است يعني كساني كه  ]15املطففني: [ ﴾١وَن يَۡوَم�ِٖذ ش

 اند. منع شده
را دارد اما  ارثاما حجب در اصط�ح عبارت است از: منع شخص از ارث كه سبب 

 شود. وجود شخص ديگري مانع ارث گرفتن او مي
، شخص كه سبب ارث گرفتن را دارد ممكن است اين سبب قرابت باشد مثل پسران

پدران، برادران و عموها يا به سبب ازدواج باشد مثل زن و شوهر يا به سبب ولء باشد 
برد كه شخص ديگري وجود  مي كه همان معتق و سيد است و اين شخص زماني ارث

 نداشته باشد.
در اينجا ميان كسي كه اهليت و شايستگي ارث گرفتن را دارد اما وجود ديگري مانع 

سي كه از ارث گرفتن محروم است،  تفاوت وجود دارد. پس ارث او شده است با ك
برد. پس محروم كسي است كه  محجوب كسي است كه به علت وجود ديگري ارث نمي

شود مثل پسر مرتد با شوهر قاتل و ساير موانع ارث كه  مانعي از موانع ارث او مي
 ويي وجود ندارد.كند و اين فرد در ميان وارثان گ صاحب حق را از گرفتن آن محروم مي

تر ديگري براي  اما شخص محجوب به علت يك عامل خارجي كه وجود فرد شايسته
شود مث�ً پدر، برادران تني يا پدري را از ارث محروم  ارث است، از ارث محروم مي

د و او نگذار كند ولي اين برادران تني هر چند كه محجوب هستند ولي بر مادر تأثير مي مي

د يعني سهم او را ازنكن يرا حجب نقصان م
3
 به 1

6
 د.نده كاهش مي  1

 دهيم: اين امر را با دو مثال زير توضيح مي
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 برادر تني2 مادر پدر وارثان

 ق. ع سهام
6
 محجوب 1

 وجود پدر برادر2وجود  عدم وجود فرع وارث سبب
 137جدول 

 برادر تني قاتل2 مادر پدر وارثان

 ق. ع 
3
 محروم چون قاتلند 1

 138جدول 

 شود: در اين دو مثال فرق حجب و حرمان (محروم شدن) روشن مي
او هستند و از  فرزندانها  آن كند؛ زيرا مث�ً پدر برادران تني را در مثال اول حجب مي

كنند ولي هر چند كه محجوب هستند سهم مادر را  طريق او با شخص مرده نسبت پيدا مي

از 
3
به  1

6
ها  آن كند. زيرا دهند. در حالي كه در مثال دوم مادر را حجب نمي كاهش مي1

اند، محروم و كالعدم  ي كه مرتكب شدهبه وسيله پدر محجوب نيستند بلكه به وسيله قتل
 برند. هستند و در اين مسأله فقط پدر و مادر ارث مي

خارجي كه  سبب اين فرق اساسي ميان حجب و حرمان است پس حجب به علت
 گردد. باشد اما حرمان به يكي از موانع ارث بر مي همان وجود شخص ليقتر است مي

 انواع حجب: بخش دوم

 حجب دو نوع است:

 نخست: حجب حرمان:

حجبي است كه شخص ديگري وجود داشته باشد كه او را به طور كامل از ارث 
ي زير آن ها مثال شد، كند. و اگر او نبود به يكي از طرق ارث، صاحب سهم مي مي محروم

 دهد. را بيشتر توضيح مي
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 برادر تني پسر شوهر وارثان

 سهام
4
 ق. ع 1

 محجوب
 است تر نزديك چون عصبه وجود فرع وارث سبب

 139جدول 

 برادر تني شوهر وارثان

 سهام
2
 ق. ع 1

 است تر نزديك چون او عصبه عدم وجود فرع وارث سبب
 140جدول 

ادر تني از ارث به طور ركه بشود كه در مثال اول وجود پسر باعث شده  م�حظه مي
فرد مذكر به  ينتر نزديك وارثان به عصبه هستند ولي پسرها  آن كامل محروم شود چون

كنيم كه  گيرد ولي در مثال دوم مشاهده مي شخص مرده است كه باقيمانده را به تنهايي مي
به بودن ين عصبه برادر تني است كه باقيمانده آن را به عصتر نزديك پسر وجود ندارد و

 گيرد. مي

 دوم: حجب نقصان:

اين است كه شخصي وجود داشته باشد كه ديگري را به طور جزئي از ارث محروم 
رساند. همچنانكه فرزندان سهم زن را  يمكند يعني سهم او را از مقدار زياد به مقدار كم 

 از 
4
به 1

8
رث سهم مادر را ازرسانند يا فرع وا مي1

3
به  1

6
  دهند. كاهش مي 1

بينيم كه در مسأله اول وجود پسر باعث  كينم مي وقتي كه به دو مسأله در جدول نگاه 

حجب شوهر از
2
به 1

4
شوهرشده است و به اين دليل در مثال دوم  1

2
گيرد  تركه را مي 1

 چون فرع وارث مذكر يا مونث وجود ندارد.
حجب نقصان فقط در صاحبان فروض (سهام معين) وجود دارد و شامل فقط پنج 

 شود: شوهر، زن، مادر، دختر پسر، خواهر پدري. دسته مي
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 كنيم: در شكل زير اين امر را به طور واضحتر بيان مي
 حجب

 حجب نقصان حرمان حجب

فقط پنج صنف از صاحبان  شوند كساني كه به طور كامل حجب مي
 فروض هستند.

شوهر، فرع وارث سهم او را  -1

از 
2
 به 1

4
1

 رساند. مي 

زن، فرع وارث سهم او را  -2

از
4
1

به 
8
1

 رساند. يم 

دختر پسر، دختر اصلي سهم  -3

او را از 
2
1

به
6
1

 رساند. مي 

مادر، فرع وارث يا بيشتر از  -4

يك برادر سهم او را از
3
1

به 
6
1

 

 رساند. مي
خواهر پدري، خواهر تني  -5

سهم او را از 
2
1

به
6
1

 رساند. مي 

 شوند كساني كه به طور كامل حجب مي
 صاحبان فروض (شش دسته هستند)

شود و جد  جد توسط پدر حجب مي -1
 كند. نزديك جد دورتر را حجب مي

جده (مادر پدر و مادر مادر)توسط مادر  -2
شود و پدر جده پدري را حجب  حجب مي

د و پدر پدر جده دورتر را حجب كن مي
 كند مثل (مادر پدر پدر) و جده مي

 كند. ، جده دورتر را حجب ميتر نزديك
دختر پسر توسط پسر و دو دختر اصلي  -3

شود وقتي كه دختران پسر در  حجب مي
درجه خود يا درجه پاينتر باشد و به آن نياز 

 داشته باشند.
ر خواهران تني به وسيله فرع وارث مذك -4

 شوند. مي و پدر حجب
خواهران پدري توسط فرع وارث مذكر  -5

و پدر و برادران تني و دو خواهر تني و 
شود يا عصبه مع  عصبه بالغير حجب مي

الغير از خواهر تني همراه دختر نيز حجب 
را ها  آن شوند، مگر اينكه برادر پدري مي

 حجب كند.
برادران و خواهران مادري، توسط فرع  -6

ذكر و مونث و اصل وارث مذكر، وارث م
 د.نشو پدر و جد حجب 

 ها (نه دسته هستند) عصبه
دورتر را  تر نزديك پسري، هميشه -1

 كند. حجب مي
برادر تني توسط پدر و فرع وارث  -2

 شود. مذكر حجب مي
برادر پدري توسط پدر و فرع وارث  -3

ي وقتي كه عصبه مع نمذكر و خواهر ت
 شود. الغير باشد حجب مي

برادرزاده تني توسط پدر، جد، فرع  -4
وارث مذكر و برادر پدري حجب 

 شود. مي
برادرزاده پدري توسط پدر، جد،  -5

فرع وارث مذكر و برادر پدري تني و 
 شود. برادرزاده تني حجب مي

عموي تني توسط برادرزاده و  -6
كنند، حجب  كساني كه او را حجب مي

 شود. مي
ي و عموي پدري توسط عموي تن -7

كنند، حجب  كساني كه او را حجب مي
 شود. مي
پسر عموي تني توسط عموي پدري  -8

كنند،  و كساني كه او را حجب مي
 شود. حجب مي

پسر عموي پدري توسط پسر عموي  -9
كنند  تني و كساني كه او را حجب مي

 شود. حجب مي
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 توضيحاتي در مورد موضوع حجب:
بي با شخص مرده است كه ميان فرد و حجب واضح كه ارتباط و پيوند محكم نس -1

گيرد، بنابراين نبايد به حجب كلي اصلي اعتراضي وارد كرد. پدر، مادر، پسر،  قرار مي
افرادي هستند كه هرگاه وجود داشتند، بايستي كه ارث ببرند ها  اين دختر، شوهر و زن،

حيات فرد مرده زيرا پيوند محكمي با شخص مرده دارند و مشك�ت زيادي را در زمان 
تحمل كردند پس طبق قاعده الغنم بالغرم (تقابل و تساوي نفع با ضرر) بايد نفعشان نيز 
بيشتر باشد. و اين قاعده مقتضي اين است كه هر وقت ضرري كه متوجه فردي شده، زياد 

 باشد بايد نفع او نيز از تركه زياد باشد.
چرخد، پس اگر پدر و  ميقضايا و مسائل حجب بر محور قوت و شدت قرابت  -2

شود. و اگر جد و پدر پدر پدر  گيرد و جد حجب مي جد وجود داشتند، پدر ارث مي
كند و اگر مادر وجود داشته باشد،  وجود داشتند، جد نزديك، جد دورتر را حجب مي

شوند، و اگر پسر وجود داشته باشد دختر پسر حجب  هاي پدري و مادري حجب مي جده
شود مگر اينكه كسي  دختر وجود داشته باشند، دختر پسر حجب مي شود و اگر دو مي

كنند چه تني و چه  باشد كه او را عصبه كند و پسران، برادران را به طور كلي حجب مي
 تر هستند. به ارث اوليها  آن پدري يا مادري، چون

ز شود، چون برادر تني ا و هرگاه برادر تني وجود داشته باشد، برادر پدري حجب مي
دو جهت با شخص مرده پيوند دارد (مادر و پدر) و از فردي كه از يك جهت پيوند دارد، 

كند و عموي تني،  تر است. همچنين برادرزاده تني برادرزاده پدري را حجب مي اولي
 كند. عموي پدري را حجب مي

ها بر گرديم، چيزهايي كه در اينجا براي ما مشكل  وقتي به بحث ترجيح ميان عصبه
 شد، در آنجا به آساني بيان شده است.با

 در متن الرحبيإل آمده است:
 گردد. جد در هر سه حالت خود توسط پدر از ارث محروم مي
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شوند، پس بدان و مشابه آن  ها نيز از هر جهتي كه باشند، توسط مادر حجب مي و جده
 را به اين قياس كن.

حيح نبايد روي شود و از اين حكم ص همچنين پسر پسر توسط پسر حجب مي
 گرداند.

 شوند. حجب مي تر نزديك برادران نيز توسط فرزندان پسر و پدر
 شود كه بنابر احتياط آن را بدان. و برادر مادري توسط جد حجب مي

 شود. و همچنين توسط دختران و دختران پسر نيز حجب مي

شوند وقتي كه دختران سپس دختران نيز حجب مي
3
 گيرند مگر اينكه فرزند مذكريب 2

هستند. و اگر سهم خود را به طور كامل ها  آن را عصبه كند و خواهران نيز مثلها  آن
كند  را عصبه ميها  آن كنند و اگر برادري داشته باشند گرفتند، فرزندان پدري را حجب مي

 و برادرزاده يا كساني كه مثل او هستند، معصب نيستند.

 بمسائل حج: بخش سوم
)1( 

 پسر پسر دختر زن جد پدر وارثان

 سهام
6
 محجوب 1

8
1 

2
 ق. ع 1

 سبب

وجود فرع وارث 

 از كه او را
3
به  1

6
 اند حجب كرده 1

چون پدر به 
 شخص مرده

 تر نزديك
 است

وارث او را  فرع

از
8
به1

4
حجب  1

 اند كرده

چون تنهاست و 
كسي نيست كه 
 او را عصبه كند

نزديكترين 
 عصبه است

 141جدول 

شوند يعني به طور كامل از  شود كه پدر، زن و دختر حجب حرمان نمي  م�حظه مي
 ند.شو ارث محروم نمي
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پدر از ارث به تعصيب و فرض فقط فرض
6
گيرد كه به خاطر وجود فرع  را مي 1

  وارث مذكر يعني پسر پسر است.

زن از
4
به 1

8
 شود چون دختر و پسر پسر وجود دارند. حجب مي 1

)2( 
 برادرزاده تني رادر مادريب مادر پدر پدر پدر پدر شوهر وارثان

 سهام
2
 م م م ق. ع 1

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

نزديكترين 
 عصبه است

جده  تر نزديك جد
 كند را حجب مي

جد برادران 
مادري را حجب 

 كند مي

ها را  جد برادرزاده
 كند حجب مي

 142جدول 

شود و چون فرع  ست كه هيچگاه به طور كامل حجب نميدر اينجا شوهر تنها كسي ا
كند و برادر  شود. و جد مادرش را حجب مي وارث نيز وجود ندارد حجب نقصان نيز نمي

كند چون قرابت جد قويتر است اين پدر پدر است و او برادر  مادري را نيز حجب مي
 مادري است. پس جهت پدري بر جهت برادري مقدم است.

از درجه برادرزاده  تر نزديك او كند، چون درجه تني را نيز حجب مي جد برادرزاده
 است.
)3( 

 عموي تني خواهر پدري خواهر تني پدر مادر مادر وارثان

 سهام
6
 م 1

2
1 

6
 ق. ع 1

 سبب

خواهران 
سهم او 

را از
3
1 

مادر او را 
كند.  حجب مي

چون مادر 
تمامي 

هاي  جده

چون سهم او 

2
است و جز فرع 1

وارث مذكر و پدر 
كسي او را حجب 

بخاطر وجود 
خواهر تني سهم 

او از 
2
به 1

چون كسي نيست كه او را 
حجب كند و اين افراد 

توانند او را حجب كنند:  مي
پدر، جد، فرع وارث مذكر، 

برادر تني، برادر پدري، 
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به
6
1 

كاهش 
 دادند.

مادري و پدري 
را حجب 

 كند. مي

 كند نمي
6
يدا پ شكاه1

كند و حجب  مي
 شود. نقصان مي

برادرزاده تني، برادرزاده 
 پدري
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شود (حجب حرمان) بلكه به وسيله دو خواهر  كامل محروم نميمادر هيچگاه به طور 
كند و خواهر تني  شود و مادر جده پدري را به طور كامل حجب مي حجب نقصان مي

سهم خواهر پدري را از 
2
به 1

6
 دهد. مي كاهش 1

گيرد چون كسي  مي تعصيبشود بلكه باقيمانده تركه را به  عموي تني حجب نمي
 نيست كه او را حجب حرمان بكند.



 
 

 

 تمرينات فصل چهارم

 شانزدهم: تفاوت ميان عبارات زيرا را بيان كنيد:
 محجوب و محروم: -1
 حجب حرمان و حجب نقصان: -2
 ها: حجب صاحبان فروض و حجب عصبه -3

 هفدهم: جمالت زيرا را كامل كنيد:
 وند عبارتند از.......ش شش صنف كه هيچگاه حجب نمي -1
 شود. مي برادرزاده تني توسط پدر و جد ...... و ...... حجب -2
برد مگر  وقتي كه خواهران تني وجود داشته باشند، خواهر پدري ارث نمي -3

 اينكه......

دختر پسر توسط ...... سهمش از -4
2
 ند.ك مي به ........ تكملإل الثلثين كاهش پيدا 1

شود و سهمش از عصبه بودن و فرض به پدر توسط ...... حجب مي -5
6
كاهش پيدا 1

 كند. مي

 هجدهم: مسائل:
ماند: زن، پدر، پسر پسر، عمو پسر عمو،  ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -1

 خواهر مادري. 2برادران پدري و 
ماند: مادر، دختر، خواهر تني، برادر پدري،  او بجاي ميميرد و افراد زير از  زني مي -2

 برادرزاده تني، عموي پدري.
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ماند: مادر، دو دختر، خواهر پدري، برادر  ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -3
 پدري، عموي پدري، پسر عموي پدري.

ختر، دختر پسر و ماند: شوهر، پدر، مادر، د ميرد و افراد زير از او بجاي مي زني مي -4
 پسر پسر.



 
 

 

 :فصل پنجم

 اصل مسأله، عول، رد و تصحيح مسأله

 شامل چهار بخش است:

 بخش اول: اصل مسائل

 بخش دوم:عول

 بخش سوم:رد

 بخش چهارم: تصحيح مسائل

 سؤاإلت فصل پنجم





 
 

 

 :بخش اول
 ها اصل مسأله

افراد محجوب شود، ما بايد بنگريم كه اگر  ي ارث به ما داده مي وقتي كه يك مسأله

گوييم: زن نباشند، سهم هر كدام چقدر است مث�ً مي
8
، دختر1

2
و پسر پسر باقيمانده  1

از اصل تركه ها  اين گيرد، پس براي اينكه بدانيم سهم هر يك از تركه را به عصبه بودن مي
 يم: در اين مسأله از هشت سهم يك سهمگوي چند است، نياز به اصل مسأله داريم و مي

گيرد، كه سه سهم باقيمانده است.  و دختر چهار سهم و پسر باقيمانده سهام را مي براي زن
را  پس عدد هشت همان اصل مسأله ما است. و سؤال اينجاست كه ما چگونه اين عدد

 معين كنيم تا اصل مسأله باشد؟
سهام  نرث، حداقل عددي است كه بتوااصل مسأله از ديدگاه علماي ا اينكه نخست

 وارثان را به طور عدد صحيح و غير كسري از آن گرفت.
 ي زير توجه كنيد:ها حالتبراي اينكه اصل مسأله را بشناسيم به 

 وقتي كه تمامي وارثان عصبه باشند دو حالت دارند: -1
است. مثل اگر وارثان عصبه همگي مذكر باشند، اصل مسأله تعداد افراد مذكر  -الف

كسي كه فوت كرده و هفت فرد مذكر از او بجاي مانده باشد، اصل مسأله هفت است كه 

ها  آن هر يك از
7
برادر تني از او  5گيرند يا مثل كسي كه فوت كرده باشد و  تركه را مي 1

است و هر كدام 5بجاي مانده باشد، اصل مسأله 
5
  گيرند. كه را ميتر 1

و مونث باشند، اصل مسأله از مجموع افراد مذكر و مونث  راگر وارثان عصبه مذك -ب
شود. مث�ً كسي كه فوت  دو نفر محسوب مي يذكرمآيد با اين تفاوت كه هر  به دست مي
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. 4+2×3=10دختر از او بجاي مانده است، اصل مسأله مساوي است با  4پسر و  3كرده و 
 .2+2×1=4ان يك پسر و دو دختر باشند اصل مسأله مساوي است با و اگر وارث

اگر وارثان فقط صاحبان فروض باشند يا صاحبان فروض و عصبه  -2

 باشند، چهار حالت دارد:
 اگر مخرج سهام يك عدد باشد همان عدد اصل مسأله است مثل: -الف

  شوهر      خواهر تني

2
1           

2
1 

1+1 
 2اصل مسأله
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  زن        پسر

8
 ق. ع           1

1           7 
 

 3اصل مسأله
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  مادر       برادر تني

3
 ق. ع           1

1    +2 
 

 8صل مسألها
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  پدر        پسر پسر
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8
 ق. ع           1

1    +5 
 

 8اصل مسأله
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وقتي كه مخرج سهام متعدد باشد ولي بعضي از آن دو برابر بعضي ديگر باشد،  -ب

مثل (
2
1+

4
() يا1

2
1+

8
(يا) 1

3
1+

6
 ، اصل مسأله همان مخرج بزرگتر است كه در)1

 اصل مسأله هستند. مثل: 6و  8، 4ي بال به ترتيب ها مثال
  زن        خواهر تني

4
1               

2
1 

1    +2 

 

 4اصل 
 مسأله ردي است
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  زن        دختر

8
1               

2
1 

1    +4 
 

 8اصل
 مسأله ردي است
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  هر تني  خواهر مادريخوا2

3
2               

6
1 

4            1 
 

 6اصل
 مسأله ردي است

 150جدول 
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 خواهر تني2
خواهر 2

 مادري
  مادر

3
2 

 
3
1 

 
6
1 

 6اصل 
 4 مسأله عولي است

 

2 

 
1 

 151جدول 

گرفت كه ها  آن وقتي كه مخرج سهام متعدد باشد و بتوان مخرج مشتركي را براي -ج

باشد مثلها  آن قابل قسمت بر همه
4
1 ،

6
كه بر دو قسمت پذير هستند و اصل مسأله  1

 =12حاصل ضرب دو مخرج است كه بر عدد دو تقسيم شده باشند يعني
2

46×. 

 مثل        
 اصل پسر مادر شوهر

4
1 

6
 ق. ع 1

12 =
2

46× 3       +2    +7 
 

 152جدول 

 زن
 برادر
 مادري

خواهر 2
 تني

 اصل

4
1 

6
 12 ق. ع 1

مسأله عولي 
 است.

3       +2    +8 
 

 153جدول 
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شود و  عدد بزرگتر است و به همين اكتفا مي 6است پس  3دو برابر عدد 6عدد 
 :هستند بنابراين اصل مسأله مساوي است با بخش پذير 2كه هر دو بر  6و  4ماند عدد مي

12 =
2

46× . 

پيدا ها  آن ايروقتي كه مخرج سهام متعدد و متباين باشد يعني نتوان عددي را ب -د
كنيم.  كرد كه اعداد بر آن بخش پذير باشند، پس دو مخرج بزرگتر را درهم ضرب مي

 مثل:
 اصل خواهر پدري2 شوهر

2
1 

3
2 6=2×3 

 مسأله عولي است 4 3
 154جدول 

 اصل دختر2 شوهر

4
1 

3
2 12=3×4 

 مسأله ردي است 8+               3
 155جدول 

 اصل دو دختر زن

8
1 

3
2 24=3×8 

 مسئله ردي است 16 3

توان نتيجه گرفت كه اصل مسائل وقتي صاحب فروض  از مجموع عبارات بال مي
 .2،3،4،6،8،12،24وجود داشته باشد عبارتند از:

 جدول زير خ�صه اصول مسائل است:
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 اصول مسائل

اگر وارثان همگي عصبه 
 باشند

وارثان يا فقط صاحب سهم معين باشند يا هم صاحب سهم و هم عصبه 
 باشند

فقط مذكر 
 باشند
اصل 
مسأله 

تعداد افراد 
 است
 4مث�ً در 

پسر اصل 
 4مسأله 
 است.

مذكر و 
مونث 
 باشند
اصل 
مسأله 

تعداد افراد 
مذكر + 
افراد 
مونث 
است و 
مذكر دو 

نفر 
حساب 

شود  مي
 3مث�ً در 
 2پسر و 

دختر اصل 
سأله م

8=2+2×3 

مخرج سهام 
 يكي باشد

همان مخرج 
اصل مسأله 

است 

2
1+

2
1 

اصل مسأله 
  .است 2

3
1 + 

3
1 

اصل مسأله 
 است.    3

م امخارج سه
متعدد ولي 

بعضي دو برابر 
بعضي ديگر 

باشد كه مخرج 
اصل  بزرگتر

 مسأله است

2
1+

4
 4اصل 1

2
1+

8
 8اصل 1

3
1+

6
 6اصل1

مخارج متعدد 
 باشد

مخرج مشترك 
اصل ها  آن ميان

مسأله باشد كه 
حاصلضرب دو 
رقم تقسيم بر 
 مخرج مشترك

اصل مسأله ها  آن
 است.

4
1+

6
1 

=12اصل
2

46× 

8
1+

6
1 

= 24اصل
2

86× 

مخارج متعدد باشند 
د معيني و بر عد

تقسيم پذير نباشند 
كه اصل مسأله 

حاصلضرب دو رقم 
 بزرگ است

2
1+

3
 3×2=6اصل 1

4
1+

3
 3×4=12اصل1

3
2

8
 8×3=24اصل1

 

 عول: بخش دوم
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ََ  ﴿ فرمايد: لغت به معناي ظلم و ستم كردن است. خداوند متعال ميعول در  ۡد
َ

َ�ٰشَِك أ
 ْ َّ َ�ُعوشُوا َ

و عال األمر به معناي شدت يافتن كاري است و عالت الفريضإل  ]3النساء: [ ﴾٣َ
و عول اين است كه سهام زياد شود بنابراين .به معناي ارتفاع و بلندي پيدا كردن است 

كنم به معناي ظلم و  گويد: گمان مي صاحبان سهام شود. ابوعبيد مي باعث كاهش سهم
كند و  كند يعني به صاحبان سهام ظلم مي ستم باشد بنابراين وقتي يك سهم عول پيدا مي

98Fدهد. را كاهش ميها  آن سهم

1 
اي در مجموع سهام معين است كه در نصيب و بهره وارثان را  عول در اصط�ح: زياده

ان كنيم كه عول چگونه است بعد از اينكه اصل مسأله را پيدا يبراي اينكه بدهد.  كاهش مي
كوشيم كه رابطه ميان سهام وارثان را با اصل مسأله پيدا كنيم كه از يكي از طرق  كرديم مي

 باشد: زير مي
 سهام با اصل مسأله مساوي است. فريضه عادله: -1
 عول).سهام از اصل مسأله زيادتر است ( فريضه عائله:-2
 سهام از اصل مسأله كمتر است (رد). فريضه ناقصه:-3
 ) تساوي1(

 خواهرتني شوهر وارثان

 سهام
2
1 

2
1 

 1 1 2اصل
 156جدول 

 ) عول2(
 خواهرتني2 شوهر وارثان

 سهام
2
1 

3
2 

___________________ 
 مختار الصحاح، رازي، باب العين و واو. -1
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 4 3 6اصل
 157جدول 

 ) رد3(
 دختر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

2
1 

 2 1 4اصل
 158جدول 

برند  گيرد و كل تركه را به ارث مي مي در مسأله اول شوهر نصف و خواهر نيز نصف
 2يضه عادله يا تساوي اصل با سهام است و در مسأله دوم شوهر نصف و و اين فر

خواهر 
3
بدهيم سهم ديگري كم ها  اين گيرند، پس اگر سهم كامل را به يكي از يم2

كند. پس  به نسبت كاهش پيدا ميها  آن يابد و سهم شود پس اصل مسأله افزايش مي مي
ليره باشد تقسيم بر  42000شود مث�ً اگر تركه  تقسيم ميها  آن نسبت به سهام اين نقص بر

پس  42000÷7=6000شود:  ) كه مي6شود نه اصل اول ( ) مي7ز عول (ااصل مسأله بعد 
 شود. ليره مي 4×6000=24000ليره و سهم خواهران  3×6000=18000سهم شوهر 

 شود. بنابراين اين كاستي و نقص بر تمام وارثان تقسيم مي

ر مسأله دوم شوهرد
4
گيرد و دختر مي 1

2
كه مجموعاً  1

4
1+

2
1 = 

4
شود و اين  مي3

بدين معناست كه سهام وارثان كمتر از اصل مسأله است و اين همان رد است كه در 
 از آن صحبت خواهيم كرد. بخش بعدي

ن عول روي داد در زمان عمر بن خطاب (رضي اهللا عنه) بوده آاي كه در  اولين مسأله
است به طوري كه زني مرده بود و شوهرش همراه دو خواهر تني مانده بودند، پس 

شوهر
2
و دو خواهر 1

3
صل تركه بيشتر شد و شوهر حق كامل گيرند و سهام از ا را مي 2

خواستند، سپس عمر گفت: نظر  خواست و خواهران نيز حق كامل خود را مي خود را مي
ها  آن شما چيست كه به يكي از شما بيشتر بدهم و به ديگري كمتر؟ چون اگر به يكي از
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 شد پس با اصحاب مشورت كرد و زيد بن  داد سهم ديگري ناقص مي سهم كاملش را مي
دهيم و اين امر در حضور  ثابت به عول اشاره كرد و عمر گفت: سهام را افزايش مي

صحابه بوده است و كسي به آن اعتراضي نكرد. و قانونگذار نيز به همين نظر عمل كرده 
آمده است كه: وقتي كه سهم صاحبان سهام از اصل تركه  15است به طوري كه در ماده 

 شود. ميانشان تقسيم مي ها آن بيشتر شد، نسبت به سهام
 يابد؟ اي عول مي آيا هر اصل مسأله

يابد و چهار تا  به استقراء ثابت شده است كه سه تا از اصلهاي هفت گانه عول مي
 هرگز عول ندارند همچنانكه در جدول زير پيداست.

 عول اصل ها
مقدار 
 عول

 مثال

 يا پدري)(شوهر+خواهر تني يا پدري) يا (شوهر+برادر تني  - ندارد 2

 - ندارد 3
خواهر 2خواهر تني+2(مادر+برادر تني) يا (دختران+عمو) يا (

 مادري)
 زن و مادر و پدر) (شوهر+پسر) يا (شوهر+دختر+برادرتني) يا  - ندارد 4
 خواهرتني يا پدري) يا (شوهر+خواهر تني+مادر)2(شوهر+ 7،8،9،10 دارد 6
 يا پدري) (زن+پسر) يا (زن+دختر+عموي تني - ندارد 8
 )خواهران تني+خواهران پدريدختر) يا (زن+جده+2(شوهر+مادر+ 13،15،17 دارد 12
 دختر+پدر+مادر)2(زن+ 27 دارد 24

 159جدول 

 باشد: اما كيفيت حل مسائلي كه عولي هستند به شكل زير مي
 نويسيم. سهم كامل صاحبان سهام را به طور كامل مي -1
 24يا 12يا 6كنيم و عول فقط زماني است كه اصل مسأله  پيدا مي اصل مسأله را -2

 باشد يعني شش و دو برابرش و دو برابر دو برابرش.
كنيم و اصل مسأله جديد را بعد از عول پيدا  سهام حاصل در مسأله را جمع مي -3

 كنيم. مي
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بر اصل اول تا سهم كنيم نه  مجموع تركه را بر اصل جديد بعد از عول تقسيم مي -4
 هر كدام از صاحبان سهام مشخص شود.

از ها  آن كنيم تا سهم حاصل را در حاصل قبلي سهام هر يك از وارثان ضرب مي -5
 پردازد. ي زير به حل مسائل عولي ميها مثال تركه معين شود.

ر، و   اند: زن، خوهر تني، خواهر پدري، ماد مردي مرده و افراد زير از او بجاي مانده -1
99Fفَدان 65

 از او بجاي مانده است. 1
 مادر خواهر مادري خواهر تني زن وارثان مراحل

 سهام -1
4
1 

2
1 

6
1 

6
1 

=12اصل -2
2

46× 3 6 2 2 

3- 
اصل بعد از 

 2+2+6+3=13عول
    

 2×5=10 2×5=10 6×5=30 5×3=15 65 ÷13=5 سهم -5و4
 160جدول 

 56000دو خواهر تني، مادر، شوهر و اند: دهمان ميرد و افراد زير از او بجاي  زني مي -2
 ليره بجاي گذاشته است.

 شوهر مادر خواهر2 وارثان مراحل

 سهام 1
3
2 

6
1 

2
1 

 3 1 4 6اصل 2

    8اصل بعد از عول 3

 3×7000=21000 1×7000=7000 4×7000=28000 56000÷ 8=7000 5و4
 161جدول 

___________________ 
 متر مربع در مصر 833/4200واحد پيمايش سطح برابر  -1
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 2700دختر، پدر و مادر و 3مانند: زن،  ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -3
 ي گذاشته است.ليره بجا

 وارثان مراحل
 زن
 

دختر3  
 

 مادر پدر

 سهام 1
8
1 

3
2 

6
 +ق. ع1

6
1 

 4 0+4 16 3 24اصل 2

3 
اصل بعد از 

 27عول
    

 4×100=400 4×100=400 16×100=1600 3×100=300 2700÷27=100 5و4
 162جدول 

توان سهم هر يك از وارثان را  اگر بخواهيم كه از درستي روش تاكيد حاصل كنيم مي
با هم جمع كرد، اگر از تركه بيشتر بود به معناي اين است كه اشتباهي روي داده است و 

يح بوده بايد دوباره از اول حل شود و اگر درست بود بدين معناست كه روش حل صح
 شود كه صحيح بودند به شكل زير: ي سابق روشن ميها مثال از است و

 65=سهم مادري10سهم خواهر مادري+10سهم خواهر تني+  30زن+ سهم15اول:  مسأله
 فدان.

 .ليره 56000=21000+7000+28000+7000دوم:  مسأله
 ليره. 2700=400+400+1600+300سوم:  مسأله

 رد: بخش سوم

َِ  ُ�مّ ﴿ فرمايد: مي عناي بازگشت و رجوع است. خداوند متعالرد در لغت به م ِ ِ ْ ا ُرّدوا
ِ ٱ �َٮُٰهُم  َّ ۡو قِّ ٱَّ  گرديد. يعني در قيامت به سوي او بر مي ]62األنعام: [ ﴾ۡ�َ

رد در اصط�ح: نقص و كاستي در سهام معين و زياد شدن نصيب هر يـك از وارثـان   
 در مثال سوم از آن بحث كرديم.باشد. و قب�ً  است كه عكس عول مي
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 شود: رد به شروط زير متحقق مي
 وجود صاحب فرض، يكي يا بيشتر. -1
اي  گيـرد و زيـاده   عدم وجود عصبه، چون اگر عصبه موجود باشد باقيمانده را مـي  -2

 ماند. باقي نمي
 باقي ماندن مقداري از تركه. -3

د آن اخـت�ف  رل زيـر در مـو  علماي اس�م در مورد رد اتفاق نظـر ندارنـد و بـه شـك    
100Fاند: كرده

1 
زيد بن ثابت و گروهي از صحابه و مالك و اوزاعي و شافعي معتقدند كه باقيمانده  -1

گردد و صـحيح نيسـت كـه آن را بـه صـاحبان سـهام        ت المال مسلمانان بر مييتركه به ب
داد. مـث�ً اگـر   داده است نبايـد  ها  آن برگردانيم، يعني بيشتر از سهام معيني كه خداوند به

يك دختر
2
گيرد و او تنها وارث است، جايز نيست كه  مي 1

2
باقي را نيز به او داد، چـون  1

خداوند متعال بيشتر از 
2
براي او تعيين نكرده است. و اين تعديل فرض خداوند و تعدي 1

 به حدود خداوند است.
ماند به صاحبان سـهام   جمع زيادي از صحابه معتقدند كه آنچه كه از تركه باقي مي -2

گردد  دارند اما در اينكه به زن و شوهر نيز بر ميدر اين امر توافق ها  اين رسد، هر چند مي
 ت�ف دارند:خيا نه ا

ردد و گـ  مي عثمان بن عفان (رضي اهللا عنه) معتقد است كه رد به تمام وارثان بر -الف
اگر مسأله عولي بـود از   هدر مسأله ردي وجود ندارد و علت اين است كها  آن فرقي ميان

شد، پس شايسته است كه طبق قاعده الغرم بالغنم (تقابل ضرر و نفع) رد  كم ميها  آن تمام
 نيز برگردد.ها  آن به

___________________ 
 .1012، مسأله شماره 53-9/48؛ المغني، ابن قدامه، 77،80،81الم، شافعي، -1
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ه بـاقي  كه از تركـ عمر و علي و عبداهللا بن مسعود و ابن عباس معتقدند كه آنچه  -ب
 گردد و دليلشان عبارتند از: ماند دوباره به صاحبان سهام بجز زن و شوهر بر مي مي

ْ ﴿ :فرمايد ك�م خداوند متعال كه مي -1 ْوشُوا
ُ

رَۡحامِ ٱَوأ
َ

�ۡ  ُِ ٰ ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�
َ

ُضُهۡم أ َ�ۡع
ِ ٱ  .]75األنفال: [ ﴾َّ

را بجاي بگذارد بـراي وارثـانش    كسي كه مالي«فرمايد:  حديث پيامبر (ص) كه مي -2
و » وليتش بر عهـده ماسـت  ئمس است و كسي كه فرد ناتوان و رنجوري از او بجاي بماند،

101Fرسد، عام است. اين حديث در مورد تمام اموالي كه به وارثان مي

1 

پيامبر (ص) سعد بن ابي وقاص را از وصيت افزون بر -3
3
ـ  1 د منع كرده است هر چن

دانست كه سعد تنها يـك دختـر داشـت و سـهم او      كه مي
2
اسـت و باقيمانـده را بـه رد    1

 گيرد. مي
گردد، اين است كه زن و شوهر جزو ذوي  مي اما علت اينكه رد به غير زن و شوهر بر

بـر  هـا   آن رسد پس باقيمانده تركـه بـه   الرحام نيستند و رابطه ازدواج با مرگ به انتها مي
 گردد. نمي

 رأي راجح:
نيز معتقد به اين رأي آخر است كه مذهب عمر و علـي و ابـن مسـعود و     انقانونگذار

گردد. پس اگر يكـي از زن و   ابن عباس است. و رد به تمام وارثان بجز زن و شوهر بر مي

شوهر و ذوي الرحام وجود داشـته باشـد، شـوهر   
2
باقيمانـده تركـه را    و ذوي الرحـام  1

گيرد  گيرد. و اگر ذوي الرحام وجود نداشته باشد يكي از زن و شوهر سهم خود را مي مي
 لحت است.صگيرد و اين بر اساس م و بقيه تركه را نيز به رد مي

___________________ 
 مسلم روايت كرده است، كتاب الفرائض، باب من ترك مالً فلورثته. -1
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ولي به نظر من راي راجح، صحت رد به تمام وارثان است كـه شـامل زن و   

 :شود. به دإليل زير شوهر نيز مي

كسي كه مالي را بجـاي بگـذارد بـه وارثـانش     «م بودن اين حديث پيامبر (ص): عا -1
 و شكي نيست كه زن و شوهر نيز وارث هستند.» رسد مي

ْ ﴿ آيه -2 ْوشُوا
ُ

رَۡحامِ ٱَوأ
َ

�ۡ  ُِ ٰ ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�
َ

ِۚ ٱَ�ۡعُضُهۡم أ براي تاكيد  ]75األنفال: [ ﴾َّ
از طريق پيمان و معاهده و مناصره (ياري و كمك به بر اين امر نازل شده كه مانع ارث 

همديگر) شود مثل آنچه كه ميان مهاجرين و انصار روي داده بود. هر چند كه م�ك عام 
كند كه علت ارث قرابت و رحم  بودن لفظ است نه خاص بودن سبب، افاده اين امر را مي

ز است ارث زن و شوهر است و اين امر در رد مشهور نيست و دليل ديگري است كه جاي
 نيز رد شود.

قاعده شرعي الغنم بالغرم كه اساس و بناي تمامي معام�ت است مقتضي اين است  -3
شـوند و ايـن جـزء     شود همچنانكه در عول دچار كاستي مي كه ارث به زوجين نيز رد مي

عدالت شرعي است كه فروع شرعي بر آن استوار است و گرنه چرا زن و شوهر در عـول  
 شوند؟ شوند و فقط هنگام رد استثنا مي تثنا نمياس

رسد يك امر غير مسلم است و  اينكه رابطه زوجيت و ازدواج با مرگ به پايان مي -4
برد؟ و چرا شوهر از مال خودش اقدام  گرنه چرا زن از شوهر و شوهر از زنش ارث مي
نشانه ها  ناي كند نه از مال زنش؟ پس به كفن و دفن و مراسم خاكسپاري زنش مي

بيان شد، زوجيت و ازدواج  استمرار زوجيت است و يكي از علل ارث همچنانكه قب�ً
 شود و قرآن بر اين امر نص قاطع دارد ارث نيز فقط با وفات مورث متحقق مياست و

ُٰجُ�مۡ ﴿ �َ ۡز
َ

ِۡصُف َما تََرَك أ و اين جز بعد از مرگ محقق  ]12النساء: [ ﴾ََو�َُ�ۡم َ
كنيم در حالي كه يكي از علل ارث  نه به انتهاي زوجيت حكم ميشود، پس چگو نمي

شد، چيزي به فرض يا رد  است؟ و اگر ازدواج حقيقتاً يا حكماً اتمام شده تلقي مي
 شد. مستحق زن و شوهر نمي
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شود و پسرش نيز  مرگ زن باعث ح�ل شدن ازدواج شوهر با مادرش نمي -5
ير مواردي كه نشان دهنده و مؤكد استمرار آثار اش ازدواج كند و سا تواند با خاله نمي

توانند در آخرت نيز زن و شوهر  ميها  آن احكام ازدواج است و نص شريعت است كه

ْ ٱ﴿ باشند خواه در بهشت ّنةَ ٱ ۡدُخلُوا َ وَن  ۡۡ ُ�َ ۡ ُُ ۡزَ�ُٰجُ�ۡم 
َ

َُتۡم َوأ
َ

يا در  ]70الزخرف: [ ﴾٧أ

ْ ٱَ﴿ جهنم وا ينَ ٱ ۡحُ�ُ ِ َّ  ْ ُدوَن َظلَُموا ْ َ�ۡعُب َُوا ََ ۡم َوَما  َٰجُه �َ ۡز
َ

ِ ٱُدوِن  ِمن ٢َوأ الصافات: [ ﴾َّ

 باشند. ]23 -22

 شود: رد ميها  آن وارثاني كه باقيمانده ارث به
وقتي كه باقيمانده ارث طبق نظر عملي به زن و شوهر رد نگردد، به پدر و جد نيز بر 

آيد. چون رد با وجود  پيش نمي رد در مسأله اي باشند اص�ًها  آن گردد چون اگر نمي
آيد مث�ً اگر: دختر همراه پدر با جد وجود داشته باشند، پدر يا جد  عصبه پيش نمي

صاحب سهم 
6
 آيد. نمي گيرد، پس رد پيش شود و باقيمانده را به عصبه بودن مي مي1

 تند از:شود عبار رد ميها  آن اما كساني كه باقيمانده ارث به
 دختر پسر -2دختر                        -1
 خواهر پدري -4خواهر تني                 -3
 جده -6مادر                         -5
 برادر مادري -8خواهر مادري              -7

 شود: اما اقسام رد به شكل جدول زير براي ما روشن مي
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 اقسام رد

 جود يكي از زوجينبا و بدون يكي از زوجين

تنها يك صنف وارث 
 باشد

 دختر 3وارثان

3
 +باقيمانده به رد2

 تركه به فرض و رد

خواهر=10
3
+باقيمانده 2

 به رد

هر دختر
10
 تركه 1

اصل مسأله=تعداد 
 نفرات

 صاحبان متعدد سهام
 مادر+برادران مادري

3
1 

6
1 

1+2 
مادر يك سهم و برادران 

 سهم2
اصل مسأله عدد سهام 

 2است كه در اينجا 
 است

 يك فرض
 خواهر2زن+

4
1+

4
 باقي به رد3

 است 4اصل مسأله 
 زن+دختر

8
1+

3
+باقيمانده 2

 به رد

8
1+

8
7 

 است 8اصل مسأله 

 سهام متعدد

4
1+

6
1+

3
1 

 12اصل مسأله
 فدان باشد 48اگر تركه 

 48÷12 =4م�ك هر سهم
 48-12=36باقيمانده

و خواهران  كه ميان جده
شود و به  مادري تقسيم مي

2نسبت
1

چون سهم جده  
 نصف سهم خواهران است

 سهم جده36÷3=12
 سهم خواهران12×2=24

 163جدول 

 مسائل رد
)1( 

 م�حظات مادر زن وارثان

 سهام
4
1 

3
فدان و  5باشد به زن  نفدا 20اگر تركه  مانده+باقي1

 3 1 4اصل رسد فدان مي 15مادر
 164جدول 

)2( 
 م�حظات مادر خواهر پدري4 وارثان
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 سهام
3
2 

6
 30÷5=6فدان باشد پس سهام 30اگر تركه  1

 6×4=24خواهران پدري
 24÷4=6اهر پدريهر خو

 6×1=6و مادر

 6اصل
اصل 

 5بارد

4 
 
 

1 

 165جدول 

)3( 

 زن وارثان
دخ2
 تر

 م�حظات مادر

 سهام
8
1

 
3
2

 
6
1

فدان  15زن  12÷24=5فدان 120تركه  
و مادر رد گيرد و باقيمانده به دختران  مي

 شود. مي
105=15-120 

 105÷5=21سهم هنگام رد
براي 84براي زن+15مجموع تركه 

 120براي مادر= 21دختران+

 4 16 3 24اصل
 سهم

5=24÷120 
 4 1 

اصل هنگام 
 رد
5=1+4 

15=3
×5 

84=4
×21 

21=1×
21 

 166جدول 

)4( 
وار

 ثان
ش
 وهر

د2
 ختر

م
 ادر

 م�حظات

 سهام
2
1 

6
1 

6
ليره است كه شوهر 3000تركه 1

2
ليره  1500است يعني  1

ماند كه به  است و بقيه تركه براي جده و برادر مادري مي
شود چون سهامشان مساوي  صورت مساوي تقسيم مي

 است.

 

 1 1 3 6اصل

 750 750 1500 500امسه

 167جدول 

 تصحيح مسائل: بخش چهارم
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كنيم براي اين است كه عددي را پيدا كنيم  وقتي كه در مورد اصل مسأله صحبت مي
كنيم  كه سهام همه وارثان را بدون عدد كسري از آن استخراج كنيم و گاهي مشاهده مي

گيرد. خواه يك نفر باشد يا چند نفر، در  ان تعلق ميكه كسرهاي خاصي به بعضي از وارث
اين حالت ناچاريم كه به اجراي عمليات تصحيح اين كسرها نسبت به تمام وارثان 

 نباشد.ها  آن بپردازيم تا صاحب كسري در ميان
 دهيم: با اين دو مثال اين امر را بيشتر توضيح مي

 خواهر تني دختر2 شوهر وارثان

 سهام
4
1 

3
 ق. ع 2

 1 8 3 12اصل

 وجود فرع وارث سبب

چون دو نفرند و كسي 
را عصبه ها  آن نيست كه

سهم 4كند و هر دختر 
 گيرند. مي

دختر عصبه مع الغير 2همراه 
 است

 168جدول 

 خواهر تني دختر3 شوهر وارثان

 سهام
4
1 

3
 ق. ع 2

 1 8 3 12اصل

 3 24÷ 3=8سهم  8هر دختر 24 9 36تصحيح
 169جدول 

در دو مثال شوهر
4
گيرد و دختران تركه را مي 1

3
ه و باقيمانده براي خواهر تني كتر 2

است چون مخرج كسرها با هم موافق نيستند.  12ل مسأله در هر دو مثالماند. اص باقي مي
 سهم و خواهر تني يك سهم. 8دختر يا دختران  2سهم است و  3بعد از اين سهم شوهر 

گيرد، در  سهم مي 4دختر ساده است و  هر دختر  2بر  8در مثال اول تقسيم سهم 
 8÷3=66/2شود  ر به عدد كسري ميه دختر منجبر س 8هم حالي كه در مثال دوم تقسيم س
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توانيم مسأله را به اين شكل حل كنيم اما به علت  و ما با وجود ماشين حسابهاي دقيق مي
ع�قه و رغبت به سادگي عمليات ارث و براي اينكه اعداد كسري و اعشاري در سهم 

 پردازيم. تصحيح مي وارثان نباشد، به عمليات
و مشكل است و در اصط�ح به معناي به  پس تصحيح به معناي برداشتن سختي

دست آوردن حداقل عددي كه بتوان سهم هر يك از وارثان را بدون كسر با آن حساب 
 كرد، است

است، پس  12دختر است و اصل مسأله  3بينيم كه تعداد دختران  مي در مثال دوم
 .3×12=36كنيم.  مسأله را از طريق ضرب تعداد دختران در اصل مسأله تصحيح مي

=9و طبق اين اصل جديد شوهر
4
=24سهم و دختران ×361

4
سهم و خواهر تني  ×363

 گيرد. سهم مي 36-)9+24=(3
) اص�ح پيدا كرده و بدون حاصل كسري 24مهم اين است كه در اينجا سهام دختران (

 24÷3=8باشد.  قابل تقسيم بر تعداد دختران مي
 24ها  آن سهم است و مجموع سهام 8اين حاصل جديد سهم هر دختر  پس طبق

 گيرد. سهم مي 3سهم و خواهر تني  9است و شوهر 
همان  روش ديگري براي حل سهام هر وارث بعد از تصحيح وجود دارد كه ضرب

است در سهام كه از طريق اصل مسأله و قبل  3شود كه در اينجا  رقمي كه چند برابر مي
 به دست آمده است و مخصوصاً در مسائل عولي و ردي.از تصحيح 

 3×3=9پس شوهر سه سهم دارد كه بعد از تصحيح مساوي است با 
 8×3=24سهم دارند كه بعد از تصحيح مساوي است با  8دختران 

 1×3=3خواهر تني يك سهم دارند كه بعد از تصحيح مساوي است با 
حاصلضرب تعداد كساني كه پس طبق آنچه كه گذشت تصحيح مسأله عبارت از 

آيد  نمي سه دختر از هشت سهم به دستپس سهم  ،سهمشان كسري است در اصل مسأله



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   206

) تا 3×12كنيم ( و براي اينكه حاصل ما كسري نباشد آن را ضرب ميمگر با عدد كسري،
 در نتيجه عدد صحيح بدست بيايد.

ان كسري بود ولي از ورثه را شاهد بوديم كه سهمش يي قبل ما فقط يكها مثال در
ي ديگري وجود دارد كه بيشتر از يك نفر سهمشان كسري خواهد بود و در اينجا ها حالت

 توان تعداد افراد را در اصل مسأله ضرب كرد تا تصحيح مسأله حاصل شود. مي
 م�حظات برادرتني و خواهر تني دختر3 شوهر وارثان

 سهام
4
1 

3
2 

 ق. ع
 مذكر دو برابر مؤنث

اين همان مسأله قبل است كه برادر تني نيز به آن 
گيرد و دو  افزوده شده و او به عصبه بودن ارث مي

گيرد. و يك سهم تنها با حاصل  برابر مونث مي
شود و بعد از تصحيح برادر  مي 3كسري تقسيم بر 

 گيرد و خواهر يك سهم. سهم مي 2

 1 8 3 12اصل
حيحتص

36 
9=3×3 24=3×8 

سهم و  2برادر 3×1=3
 خواهر يك سهم

 170جدول 

دختر و برادر تني همراه  3در اين مسأله دو گروه از وارثان سهمشان كسري است كه 
را در اصل ضرب كرديم، همگي وارثان بدون كسر  3خواهر تني هستند ولي وقتي عدد

 نيست. 36فزودن اصل مسأله به برند و نيازي به ا سهم مي
ولي گاهي نياز داريم كه اين حاصلضرب چند برابر را داشته باشيم وقتي كه وارثان 

 بيشتر از يك نوع باشند و سهمشان كسري باشد مثل:
 م�حظات برادران5 جده3 زن4 وارثان
 سهام

4
1 

6
1 

شود ها  آن دتقسيم بر تعدا سهام وارثان اگر ق. ع
حاصل عددي كسري خواهد شد و باقيمانده 

رسد كه بعد  برادران مي بهآن از طريق عصبه 
ماند  آنچه كه باقي ميها  آن از جمع سهام

از اصل بعد  180+120=300 هاست آن براي
باقي ها  آن سهم براي420از تصحيح كه 

 ماند. مي

 7 2 3 12اصل
تصحيح

720 
180=

4
7201× 

45=
4

180 

سهم  45هر زن 
 دارد

120=
6
7201×

 

40=
3

120 

سهم  40هر جده 
 دارد

84=
5

420 

 84هر جده 
 سهم دارد

 171جدول 
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= 12اصل مسأله در اينجا 
2

است و سهام وارثان در نهايت كسرهايي مثل ×46
4
در 3

زنان، 
3
ها و در جده2

5
 در برادران خواهد بود كه بايد به عمل تصحيح بپردازيم. 7

عدد ها  آن اصل مسأله در تعداد نفراتي است كه سهم و ساده ترين روش آن ضرب
  :باشد طبق روش زير مي هصحيح نخواهد شد ك

12 × 4 × 3 × 5 = 720   
  ×  اصل مسأله

تعداد زنان   
عدد  ×

 ×ها  جده
تعداد 

برادران  = 
اصل بعد از 
تصحيح  

وار 
 ثان

 برادر مادري4 خواهر تني5 شوهر

 سهام
2
1 

3
2 

3
1 

 2 4 3 6اصل
 2 4 3 9عول

 تصحيح
180=9×5×4 

60=3×20 
80=20×4 

 

40=2×20 

 

 سهم
20=9÷180 

 
16=5 ÷80 

 سهم دارد 16هر خواهر 

10=4 ÷40 
سهم  10هر برادر مادري 

 برد. مي
 172جدول 
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شود و چون  عول پيدا كرده است و اين رقم آخر اصل مسأله مي 9به 6اين مسأله از 
قابل قسمت بر خواهران و برادران نيست و حاصل آن كسري خواهد شد، پس با ضرب 

) مسأله 4) و تعداد برادران مادري (5) در تعداد خواهران تني (9سأله بعد از عول (اصل م
 باشد. مي 180كنيم كه  را تصحيح مي

شوهر 
2
سهم است و خواهران تني 60مي گيرد كه1

3
سهم است و  80گيرند كه  مي 2

گيرند و برادران مادري سهم مي 16 هر كدامها  آن بعد از تقسيم بر تعداد
3
گيرند كه  مي 1

 رسد. سهم مي 10سهم است و به هر كدام  40

 مسائلي درباره اصل مسأله، رد، عول و تصحيح:
 دختر پسر دختر4 مادر پدر وارثان

 سهام
6
 +ق. ع1

6
1 

3
2 0 

 4 1 0+1 6اصل
توسط دختران حجب 

 توان براي شوند ولي مي مي
 وصيت كرد.ها  آن

 سبب
وجود فرع 

وارث 
 مونث

وجود فرع 
 وارث

چون كسي 
را ها  آن نيست

 عصبه كند
 173جدول 

بخش پذير  3است چون بر 6) هستند پس اصل مسأله 3و6،6مخرج سهام در اينجا (
 و مسأله ردي نيست چون عصبه وجود دارد.است 

برند بنابراين نيازي به تصحيح  سهم است و هر كدام يك سهم مي 4دختر 4و سهام
 نيست.

 عمو3 جده2 دختر6 وارثان

 سهام
3
2 

6
 ق. ع 1

 1 1 4 6اصل
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 216تصحيح

144=
3

2216× 

24=
6

144 

 سهم 24هر دختر

36=
6

1216× 

18=
2
36 

 سهم 18هر جده

36=
6

2216× 

12=
3
36 

 سهم 12هر عمو
 174جدول 

هم بر دو دختر تقسيم شود حاصل عددي كسري خواهد شد و يك س 6سهم بر 4اگر
مو اگر تقسيم شود باز حاصل كسري خواهد شد. پس لزم است تصحيح ع 3جده و

 ) است.3×2×6×(6=216انجام بدهيم كه حاصل ضرب 
 برادر مادري خواهر تني مادر پدر+مادر مادر وارثان

در سهام
6
 شريكند 1

2
1 

6
1 

 1 3 1 6صلا
 2×2=2 3×2=6 2×1=2 5اصل بارد
اصل با 

 10تصحيح
   هر نفر يك سهم

 175جدول 

چون مسأله ردي است و ما يك سهم داريم كه آن را بر دو جده تقسيم كنيم پس 
ناچاريم كه تصحيح انجام بدهيم و اصل مسأله را دو برابر كنيم و به ده برسانيم و اين 

سهم 6دو برابر را بر اعضا تقسيم كنيم پس براي دو جده دو سهم و براي خواهر تني  عدد
 سهم است. 2و برادر مادري 





 
 

 

 تمرينات فصل پنجم

 نوزدهم: جمالت زير را كامل كنيد:
)، 8-6-4-2)، (8-4-3-2شوند عبارتند از...... ( اصل مسائلي كه هيچگاه عول نمي -1

)4-8-12-24.( 
 ).24-12-6)، (12-6-4( )،4-3-2ند عبارتند از....... (ته عولي هسكاصول مسائلي  -2
گيرد، دين قبل از وصيت  رد به زوجين مخالف قاعده..... (مذكر دو برابر مونث مي -3

 است، الغرم بالغنم).
...... (دو اصل وارث هستند، عصبه هستند، ها  آن گردد زيرا رد به پدر و جد بر نمي -4

 شوند). حجب نمي
شود. (غير از زن و شوهر، ذوي  هنگام عول نقص و كاستي بر....... وارد مي -5

 الفروض، عصبه ها).
ها، ذوي الرحام،  در مسأله اي كه ...... وجود داشته باشد رد وجود ندارد. (عصبه -6

 ذوي الفروض).
عول وقتي است كه سهام...... باشد. (كمتر از يك عدد صحيح باشد، بيشتر از يك  -7

 د، مساوي باشد).باش
رد وقتي است كه سهام...... باشد. (كمتر از يك عدد صحيح باشد، بيشتر از يك  -8

 باشد، مساوي باشد).
اصل مسأله عبارت است از ...... (كمترين عدد، بيشترين عدد، عدد مساوي) كه  -9

 شود. سهام وارثان به طور صحيح و غير كسري از آن استخراج مي

ه غير زوجين همراه ترجيح خود را در مورد آن مسأله بيستم: داليل رد ب
 بررسي كنيد.



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   212

ن دو روش كدامند آبيست و يكم: دو روش براي تصحيح مسايل وجود دارد، 
 كدام است؟ها  آن ترين و ساده

 بيست و دوم: مسائل:
 3ماند: زن، مادر مادر، خواهر پدري،  ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -1

 دري و دختر عمو.برادر ما
ماند: شوهر، دختر، دختر دختر و دختر  ميرد و افراد زير از او بجاي مي زني مي -2
 پسر.
برادر تني، خواهر پدري، 7ماند: پدر پدر،  ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -3

 برادر مادري.3
در، پسر پسر، دو ماند: مادر مادر، مادر پ ميرد و افراد زير از او بجاي مي زني مي -4

 دختر پسر.



 
 

 

 :فصل ششم

 ارث ذوي االرحام

 شامل دو بخش است:

 ها. آن بخش اول: ذوي اإلرحام و نظرات علما در مورد ارث

 بخش دوم: چگونگي ارث ذوي اإلرحام.

 سؤاإلت فصل ششم.



 
 

 

 :بخش اول
 ها ذوي االرحام و نظرات علما در مورد ارث آن

است كه به معناي منزل و محل اسكان جنين در  ارحام در لغت از رحم و رِحم آمده

102Fشكم مادر است.

وَ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي 1 ِيٱ ُُ َُصّوِرُُ�ۡم ِ�  َّ رَۡحامِ ٱي
َ

َف  ۡ� َكۡي
اءُ  ا ََ َ ن گونه كه بخواهد آاوست كه شما را در رحمهاي (مادران) هر « ]6آل عمران: [ ﴾�

 سباب آن است.و رحم به معناي قرابت و اصل و ا». دهد شكل مي
شود ولي در علم ارث ذوي الرحام  شامل تمام خويشاوندان مي ،ارحام طبق اين تعبير

خويشاونداني هستند كه سهم معيني در ارث ندارند و همچنانكه ابن قدامه ذكر كرده، 
103Fشوند. عصبه هم نمي

2 
دختران  بنابراين ذوي الرحام در علم ارث عبارتند از: فرزندان دختر، فرزندان خواهر،

از هر جهت، عموي مادري، دايي، دختر عمو، جد ها  برادر، فرزندان برادر مادري، عمه
 با شخص مرده نسبت دارند.ها  اين طريق از فاسد، جده فاسده و كساني كه

 اختإلفاتي به شكل زير وجود دارد:ها  آن در مورد ارث
 معتقد به منع ارث بردنزيد بن ثابت و يك روايت از ابن عباس (رضي اهللا عنهما)  -1

هستند و اين عقيده مالك، اوزاعي، ابوثور، شافعي، داود و ابن جرير طبري نيز است. ها  آن
معتقدند كه وقتي صاحب سهام معين يا عصبه وجود نداشته باشد، بيت المال ها  اين و

 كنند: استحقاق گرفتن ارث را دارد و به دليل زير استدلل مي

___________________ 
 القاموس المحيط، فيروز آبادي. -1

 .12/31؛ فتح الباري 9/82المغني، ابن قدامه،  -2
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روايت كرده كه رسول اهللا (ص) در قباء براي عمه و خاله  عطاء بن يسار -الف
104Fبرند. ارث نميها  آن استخاره كرد و خداوند متعال آيه نازل كرد كه

1 
خداوند متعال سهم هر يك از وارثان را به فرض (سهم معين) يا تعصيب  -ب

چرا كرد،  مشخص كرده است و اگر ذوي الرحام نيز سهمي داشتند حتماً آن را بيان مي

ا ﴿ فرمايد: كه خداوند در مورد خودش مي َن َرّ�َك �َِسّيٗ ََ  .]64مريم: [ ﴾٦َوَما 
بن جبل و ابوالدرداء و  ذعمر و علي و ابن مسعود و ابوعبيده بن جراح و معا -2

و اهل كوفه و احمد بن  مسروقشريح و عمر بن عبدالعزيز و عطاء و طاوس و علقمه و 
ارث گرفتن ذوي الرحام هستند وقتي كه صاحب فروض يا  حنبل و ابوحنيفه معتقد به

 عصبه وجود نداشته باشد. و دليلشان اين است:

ْ ﴿ ك�م خداوند متعال: -الف ْوشُوا
ُ

رَۡحامِ ٱَوأ
َ
�ۡ  ُِ ٰ ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�

َ
ُضُهۡم أ ِ ٱَ�ۡع َّ﴾ 

ان وارث معين پس وقتي از ميان كساني كه در قرآن و سنت نبوي به عنو ]75األنفال:[
 اند وجود نداشته باشد، ذوي الرحام به ارث اوليتر هستند. آمده

روايتي كه ترمذي با سند خود از ابوامامإل بن سهل بن حنيف آورده است كه  -ب
اي را به من داد كه نزد ابوعبيده ببرم كه در آن نوشته بود:  گويد: عمر بن خطاب نامه مي

و سرپرست كسي هستند كه سرپرست  يرسولش مول (ص) فرمود: خداوند و رسول اهللا
105Fندارد و دايي وارث كسي است كه وارث ندارد و اين حديث حسن است.

2 
روايتي كه ابوداود با سند خود از ابن معد يكرب آورده كه: رسول اهللا (ص)  -ج

فرمودند: كسي كه افراد ناتوان و فلجي از او بجاي بماند، مسؤوليتش با ماست يا كسي كه 
والي از او بجاي بماند و وارثان او صاحب آن اموال هستند و من وارث كسي هستم كه ام

___________________ 
 .6/212 السنن الكبري، بيهقي، كتاب الفرائض، باب من يرث من ذوي الرحام، -1

 .2185باب ما جاء في ميراث الخال، شماره  ،جامع الترمذي، -2
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برم و دايي وارث كسي است كه وارث  شوم و از او ارث مي وارثي ندارد عاقله او مي
 106F1.دبر شود و از او ارث مي ندارد، عاقله او مي

بيت  ليو ،س�ما و ذوي الرحام از دو طريق با شخص مرده ارتباط دارند: قرابت -د
المال تنها از يك طريق با شخص مرده ارتباط دارد كه اس�م است، پس ذوي الرحام 

107Fاوليتر هستند

2 
108Fكنند: و به دليل زير نظر گروه اول را رد مي

3 
حديثي كه روايت شده كه پيامبر (ص) گفتند كه عمه و خاله ارث ندارند، حديث  -1

صحيح تر از آن وجود دارد كه هنگام مرسل است و ضعيف است و در آن باب قول 
گزينيم، مخصوصاً وقتي كه ظاهر قرآن آن را تقويت  ترجيح ما قول صحيح تر را بر مي

ْ ﴿ كند: ْوشُوا
ُ

رَۡحامِ ٱَوأ
َ

�ۡ  ُِ ٰ ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�
َ

ُضُهۡم أ ِ ٱَ�ۡع  .]75األنفال: [ ﴾َّ
ويل أن را اين گونه نيز تآتوان  با فرض  اينكه حديث به پيامبر (ص) برسد، مي -2

سهم مشخصي مثل پدر يا مادر و ها  آن كرد كه قبل از نزول آيه انفال بوده است، يا شايد
بوده و پيامبر (ص) حكم ها  آن ديگران  ندارند يا شايد صاحبان فروض يا عصبه همراه

 برند. ارث نميها  آن كردند كه
ا است و چيزي است كه قول راجح نظر عمر و علي و ابن مسعود و اكثر علم

آمده است: وقتي هيچ يك از  31قانونگذار بر آن تكيه كرده است. به طوري كه در ماده 
ن به ذوي آعصبه نسبي و صاحبان فرايض نسبي وجود نداشته باشد تركه يا باقيمانده 

 رسد. الرحام مي

___________________ 
 .2738؛ ابن ماجه، كتاب الفرائض، 2779ابوداود، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الرحام، شماره  -1

 .78الميراث في الشريعإل الس�ميإل، شيخ علي حسب اهللا، ص -2

ها  آن حديث منع عمه و خاله از ارث را بررسي كرده وو تمام روايات  64-63نيل الوطار، شوكاني،  -3
 را ضعيف دانسته است خواه از طرف ابوداود يا دارقطني يا نسائي و يا حاكم و طبراني باشد.
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 چگونگي ارث ذوي االرحام: بخش دوم
و بعد از اند  حام هستند بر دو چيز توافق كردهكساني كه معتقد به ارث بردن ذوي الر

 آن بر اموري  اخت�ف دارند، اما اموري كه بر آن توافق دارند عبارتند از:
برد،  اگر تنها يك فرد از ذوي الرحام وجود داشته باشد تمام اموال را به ارث مي -1

د، تمام اموال را به مثل كسي كه بميرد و پسر دختر يا عمه يا دايي از او بجاي مانده باش
 برد. ارث مي

اگر يكي از ذوي الرحام همراه يكي از زن و شوهر (زوجين) وجود داشته باشد،  -2
 گيرد. بعد از سهم زن و شوهر باقيمانده تركه را مي

 اند: و گاهي در چگونگي ارث به شكل زير اخت�ف پيدا كرده

 اهل رحم: مذهبنخست: 
د و فرقي ميان نده قرار مي تساوي حام در گرفتن ارثاين گروه ميان تمامي ذوي الر

بينند، چون علت ارث همان رحم است، پس همگي  مذكر و مونث يا نزديك و دور نمي
كند و سهم هيچ  كسي را حجب نميها  آن برند و كسي از وارثان از اين طريق ارث مي

 يابد. به واسطه ديگري كاهش نميها  آن يك از
برند  ارث مي ذوي األرحام ، اهل رحم ناميده شده زيرا همگيمذهب و نظر اين گروه

ذوي الرحام  صاحب سهم معين نيستند و  هاينكه همبه دليل  ،و در سهام مساوي هستند
 نيز نيستند.ها  جزء عصبه

دليلشان عام بودن نصوصي است كه در مورد ذوي الرحام وجود دارد به طوري كه 
 نزديك را بر دور ترجيح نداده است. مذكر را بر مونث ترجيح نداده و

اين نظر مشهور نيست بلكه مهجور و متروك است چون دليلش ضعيف است و 
مخالفت با آن مقتضي عدالت است پس كسي كه بميرد و دختر دختر، پسر دختر، پسر 

دامپدر مادر از او بجاي بماند، هر كخواهر، عمه، خاله، برادرزاده مادري و مادر 
7
تركه  1
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گيرند كه ارث دختر دختر و پسر دختربا عمه و خاله و برادرزاده مادري و جده  را مي
 فاسده يكي است.

 اهل تنزيل: مذهبدوم: 
ميرد و دختر  برد، مث�ً كسي كه مي اين نظر ذوي الرحام را در حد اصول خود بال مي

به جاي اصل خود كه دختر است  ماند، دختر دختر دختر و پسر خواهر از او بجاي مي
نشيند. پس مسأله در اينجا  مي نشيند و پسر خواهر بجاي مادرش كه همان خواهر است مي

(دختر+خواهر) دختر
2
گيرد، چون عصبه مع الغير  و خواهر باقيمانده را به عصبه بودن مي 1

نيز منتقل ها  آن ام به فروعگيرد و اين سه پس نصف ديگر را به عصبه بودن مي است
 شود. مي

برند،  ذوي الرحام ارث مي«گويد:  نبل است. ابن قدامه ميحو اين نظر امام احمد بن 
پس كسي كه سهم مشخصي ندارد به جاي كسي است كه سهم مشخص دارد، مث�ً دايي 

كه او  به منزله مادر است و عمه به منزله پدر است و از عبداهللا روايت ديگري نقل شده
و دختر برادر را به منزله برادر دانسته است و تمامي ذوي الرحام كه  ورا به منزله عمعمه 

109F».سهم مشخصي ندارند به اين شكل هستند

1 
 اند. و متأخران شافعي و مالكي نيز از اين نظر تبعيت كرده

ست عمه به منزله پدر ا«دليلشان اين است كه از پيامبر (ص) روايت شده كه فرمود: 
ها  آن نباشد و خاله به منزله مادر است وقتي كه مادر ميانها  آن وقتي كه پدر در ميان

110F».نباشد

2 

___________________ 
 .1030، مسأله شماره 9/85المغني،  -1

گويد: ضعيف است و در مسند  حديث منسوب به امام احمد در مسندش است ولي شيخ آلباني مي -2
 .1704، شماره 144-1/143ه نشده است. شفاء الغليل مشاهد
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مرد و جز يك دختر برادر از او  دحداح ابوعبيده با سندش روايت كرده كه ثابت بن
111Fبجا نماند و پيامبر (ص) به ميراث او براي دختر برادرش حكم كرد.

1 

به خاله و عمه ارث داده است و به خالهو روايت شده كه عمر بن خطاب 
3
(به منزله  1

 مادر) و عمه باقيمانده ارث را (به منزله پدر) داده است.
با توجه به آثاري كه روايت شد، هر چند كه سندشان صحيح نيست،  مذهبدر اين 

در صورت زنده دهند كه  موافق عدالت است به طوري كه به فرع ارث همان سهمي را مي
 دادند. ن را به او ميآبودن  اصل 

 پس كسي كه بميرد و افراد زير از او بجاي بمانند:

 دختر خواهر تني وارثان
دختر خواهر 

 پدري
 دخترعموي تني پسر خواهر مادري

مثل اين مسأله 
 است

 عموي تني خواهر مادري خواهر پدري خواهر تني

2
1 

6
1 

6
 ق. ع 1

 1 1 1 3 6اصل
 176جدول 

گيرد، و دختر خواهر پدري يك  سهم باشد مي3تني نصف تركه را كه  ردختر خواه
گيرد و دختر عموي تني  سهم يك سهم مي 6گيرد و پسر خواهر نيز از  سهم مي 6سهم از

 گيرد. هم است، ميباقيمانده را كه يك س

 اهل قرابت: مذهبسوم: 
د به همين دليل اهل قرابت ناميده ناين گروه در ارث گرفتن تكيه بر قرابت دار

اند، پس  در ابتدا قوت و شدت درجه م�ك است و سپس قوت قرابت كه به  شده
ها قياس شده است. و دليلشان همچنانكه پيداست، قياس است. و اين نظر علي و  عصبه

___________________ 
 ، ضعيف است.2/381سنن الدارمي، كتاب الفرائض، باب ميراث ذوي الرحام،  -1
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قانون آمده است  31ها است كه قانونگذار نيز بر اين رأي است، آنجا كه در ماده  يحنف
 كه:

بر بعضي ديگر مقدمند به شكل ها  آن ذوي الرحام چهار صنف هستند كه بعضي از
 زير:

فروع شخص مرده مثل: فرزندان دختران و پاينتر، فرزندان دختران پسر و  گروه اول:

 پاينتر.

ص مرده مثل: جد غير صحيح و بالتر مثل پدر مادر، پدر مادر : اصول شخگروه دوم

 مادر و جده غير صحيح و بالتر مثل مادر پدر مادر و مادر پدر پدر.

زندانش و پاينتر، رده مثل: پسران برادر مادري و فرفروع پدري شخص م گروه سوم:

و ها  آن ني و فرزندانفرزندان خواهران تني يا ناتني و پاينتر، دختران برادران تني يا نات
 نتر.يپايو پاينتر. دختران پسر برادر تني يا پدري و پاينتر و فرزندانش 

هاي شخص مرده كه شامل شش دسته است كه  فروع اجداد و جده گروه چهارم:

 بعضي بر بعضي ديگر مقدمند به شكل زير:

 .هاي تني يا ناتني او و خالههاي  عموهاي مادري شخص مرده و دايي نخست:

فرزندان گروه اول و پاينتر، دختر عموهاي تني يا پدري شخص مرده، دختران  دوم:

 شان و پاينتر و فرزندان اين گروه و پاينتر.نپسرا

هاي تني يا ناتني و  ها و خاله ها و دايي عموهاي پدري شخص مرده و عمه سوم:

 تني او.نايا  هاي تني و خالهها  ها و عموها و دايي عموهاي مادري شخص مرده و عمه

فرزندان گروه قبل و پاينتر و دختر عموهاي پدري شخص مرده خواه تني  چهارم:

 و فرزندان كساني كه نام برديم و پاينتر. و پاينترها  آن باشند يا پدري و دختران پسران
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عموهاي پدر پدر شخص مرده كه مادري باشند و عموهاي پدر مادر شخص  پنجم:

و عموهاي مادر مادر ها  آن تني يا ناتنيهاي  و خالهها  دايي وها  آن هاي مرده و عمه
 ها. آن تني يا ناتنيهاي  و خالهها  و داييها  شخص مرده، و مادر پدر و عمه

فرزندان گروه قبل و پاينتر و دختر عموي پدر پدر تني يا پدري شخص مرده و  ششم:

 پاينتر.دختران پسرانشان و پاينتر و فرزندان كساني كه ذكر شد و 
را درك كند و بفهمد و اگر ها  آن ندارد بلكه بايدها  اين شخص محقق نيازي به حفظ

قاضي يا امام شد و در اين مورد از او فتوا خواسته شد بايد بنگرد كه اگر وارث جزو 
ذوي الرحام بود و صاحب سهم يا عصبه نبود (بعد طبق اين قانون آن را پيدا كند) در 

 آيد. ي نادري است كه خيلي كم پيش ميها حالتحالي كه اين 
پيشين  مذهبارث ميان سه كنيم تا تفاوت  به هر حال مثالي در اين مورد ذكر مي

 دد.واضحتر گر
 ماند: ميرد و دختر دختر دختر و دختر پسر دختر از او بجاي مي شخص مي

 نظر
دختر دختر 

 دختر
دختر پسر 

 دختر
 م�حظات

 اهل رحم
2 2اصل مسأله

1 

1 
2
1 

1 

تركه در اينجا به صورت مساوي و بدون تفاوت ميان ذوي 
شود به هر جهتي يا درجه يا قوت قرابتي  الرحام تقسيم مي

 كند كه باشد فرقي نمي

 اهل تنزيل
 3اصل مسأله

 دختر                   دختر

3
رد ها  آن ه+ باقيمانده ب2

 شود مي

هر دختري به منزله جدش است. در اينجا مثل اين است كه 

شخص مرده دو دختر از او بجاي مانده باشد كه
3
را به  2

شود و نتيجه  رد ميها  آن گيرند و باقيمانده تركه به فرض مي
با مثال اول يكي است اما از يك روش ديگر هر كدام 

2
 گيرند. مي1

اهل قرابت 
2 (قانون مصر)

1 
2
1 

درجه) به معناي  3در درجه و قوت قرابت مساوي هستند (
اينكه هر دو گروه از طريق دختر (جدات) با شخص مرده 
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گيرند اما اگر  ارتباط دارند، پس به صورت مساوي ارث مي 2اصل مسأله
ال اينگونه بود: دختر پسر دختر+پسر دختر دختر، پسر مث

دختر دختر
3
گيرد و دختر پسر دختر  مي 2

3
باقيمانده را 1

مساوي هستند و طبق ها  آن گيرد و طبق نظر اهل رحم مي
گيرد نصف  مذهب اهل تنزيل پسر  دختر پسر همه تركه را مي

 شود. ف ديگر به او رد ميبه فرض و نص
 177جدول 



 
 

 

 تمرينات فصل ششم

بيست و سوم: اختالف فقهي ارث ذوي االرحام را همراه با داليل هر گروه و 
 ترجيح خود بيان كنيد.

 بيست و چهارم: فرق عبارات زير را بيان كنيد:
 ارحام به صورت عام و ذوي الرحام در علم ارث. -1
 نظر اهل تنزيل و اهل قرابت. -2
 اند. آنچه كه فقهاء در كيفيت ارث ذوي الرحام بر آن توافق و اخت�ف كرده -3

 بيست و پنجم: مسائل
مانند: دختر پسر، پسر پسر پسر، دختر  ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -1

 دختر پسر، مادر پدر مادر، دختر برادر تني و پسر خواهر تني.
مانند: پدر مادر، پدر مادر پدر و مادر پدر  ميرد و افراد زير از او بجاي مي زني مي -2
 مادر.
مانند: دختر برادر تني، دختر برادر پدري،  ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -3

 پسر دختر عموي پدري.
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 :بخش اول
 ارث جنين

ابوداود با سندش از ابوهريره (رضي اهللا عنه) روايت كرده كه رسول اهللا (ص) فرمود: 
112Fبرد. ارث مي كان خوردن كردشروع به جنب و جوش و توقتي كه جنين 

1 
امام احمد و ابن ماجه با اسناد خود از جابر بن عبداهللا و مسور بن مخزمه روايت 

بچه تا زماني كه شروع به جنب و جوش و تكان خوردن « فرمود: اند كه: پيامبر (ص) كرده
113Fعطسه كردن.استه�ل يعني گريه كردن يا  فرمود:و » برد نكند، ارث نمي

2 
ها  گويد: اين دو حديث دللت بر اين امر دارد كه اگر استه�ل و نشانه شوكاني مي

ارث ها  آن برند و او نيز از حيات در جنين پيدا بود و سپس مرد، وارثان او از او ارث مي
114Fين امري است كه اخت�في در آن نيست.ابرد و  مي

3 
نين حق ارث دارد وقتي كه يكي از اسباب كنند كه ج فقها از اين احاديث استدلل مي

 ارث را داشته باشد و اين به دو شرط است:
جنين هنگام فوت مورث موجود باشد، چون عدم حكمي ندارد و بايد از وجود  -1

هايي دارد كه بعداً به آن  جنين در رحم مادر آگاهي وجود داشته باشد و اين امر نشانه
 پردازيم. مي

___________________ 
گويد معناي  و مي 800سنن ابي داود، كتاب الفرائض، باب في المولود يستهل ثم يموت، شماره  -1

ا عطسه و تنفس و ... است، چون هاي زندگي و حيات است كه حركت ي استه�ل در حديث نشانه
 برد. ها نشانه حيات هستند، بنابراين ارث مي اين

 .2751سنن ابن ماجه، كتاب الفرائض، باب اذا استهل المولود ورث، شماره  -2

 .6/86نيل الوطار، شوكاني،  -3
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يد و اين امر با گريه كردن و حركت و تنفس و عطسه كردن زنده به دنيا بيا -2
115Fمعروف است.

1 
اما قانونگذار در مورد شرط اول اينكه جنين بايد در زمان فوت مورث موجود باشد، 
ميان اينكه جنين به طور مستقيم فرزند مورث باشد با اينكه غير مستقيم باشد، فرق 

درش يا زن حامله پسرش از او بجاي گذاشته است. مثل كسي كه بميرد و زن حامله پ
 مانده باشد؛ به شكل زير:

پسر مورث باشد به شكلي كه بميرد و زنش حامله باشد پس وجود  ناگر جني -1
روز) از تاريخ وفات  365شود كه قبل از يك سال شمسي ( جنين از اين طريق ثابت مي
 يا جدايي، بچه به دنيا بيايد.

محمد بن حكم مالكي تبعيت كرده است كه معتقد به قانونگزار در اين نظر از رأي 
گزار آن تاريخ را شمسي نگذشت يك سال قمري از تاريخ وفات بوده است ولي قانو

گويند جنين در  حساب كرده است و نيز به نظر پزشكان اس�مي عمل كرده است كه مي
به اين نظر ماند پس از روي احتياط  هر حال بيشتر از يك سال شمسي در رحم مادر نمي

 اند. تمسك جسته
اگر جنين  از زني غير از زن شخص متوفي باشد مثل اينكه از زن پدرش باشد كه  -2

شود. يا زن پسرش باشد كه جنين پسر  اين جنين برادر يا خواهر پدري  او محسوب مي
 شود و در اينجا دو حالت دارد: پسر او يا دختر پسر او مي

نگام مرگ مورث استمرار داشته باشد، شرط است كه اگر زندگي زناشويي در ه -الف
روز از مرگ مورث به دنيا بيايد. چون در استمرار  270جنين در فاصله زماني كمتر از 

زندگي زناشويي احتمال دارد كه جنين بعد از وفات مورث شكل گرفته باشد، پس اگر 

___________________ 
ي كه بسـياري  بينند در حال اين امر اخت�في است، مالكيه دليلي جز گريه كردن براي حيات جنين نمي -1

 شود. از علما معتقدند كه هر آنچه را كه بر حيات جنين دللت كند، موجب ارث گرفتن او مي
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مرگ مورث شكل گرفته بعد از ده ماه به دنيا آمد، معلوم است كه جنين يك ماه بعد از 
 است.
اگر زندگي زناشويي در هنگام مرگ مورث استمرار نداشته باشد، مثل كسي كه  -ب

اش باشد پس در اينجا ارتباطي ميان زن و شوهرش  در زمان عده ط�ق يا عده شوهر مرده
روز) به  365در كمتر از يك سال شمسي ( نيست و شرط ارث بردن جنين اين است كه

و اين بالترين زمان ممكن براي به دنيا آمدن جنين است كه در قانون ذكر شده دنيا بيايد 
 است.

بنابراين جنين به طور عام در حكم موجود است، براي هر زني كه شوهرش مرده 
روز به دنيا بيايد، در حكم وارث  365باشد يا در زمان عده ط�ق باشد اگر در كمتر از 

 است.
شويي او استمرار داشته باشد، زماني جنين موجود تلقي اما براي كسي كه زندگي زنا

ماه است و اين مدت معمولي براي هر  9روز به دنيا بيايد كه  270شود كه در كمتر از  مي
جنيني است تا اين احتمال برطرف شود كه جنين به بعد از مرگ مورث تعلق داشته 

 است.

 چگونگي ارث جنين:
 كند: جنين حكم مي در اينجا دو قاعده بر عمليات ارث

بالترين ميزان سهم از تركه را به اعتبار مذكر يا مونث بودن براي او كنار  -1
 گذارند. مي

 با وارثان موجود به بدترين حال به اعتبار مذكر يا مونث بودن جنين رفتار كنند. -2
 حالت زير خارج نيست: 5در هر حال، ارث جنين از يكي از 

 نين وارث نباشد:در هيچ يك از حالت ج -1
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وقتي مردي بميرد و زن، پدر و يك مادر باردار از او بجاي بماند پس جنين برادر يا 
 شود و مسأله به اين شكل است: خواهر تني او محسوب مي

 برادر تني يا خواهر تني مادر پدر زن

8
 ق. ع 1

3
 پدرمحجوب توسط   باقيمانده   1

 178جدول 

د، جنين شاجنين در اينجا در هر حال محجوب است تا وقتي كه پدر وجود داشته ب
شود بدون اينكه چيزي براي جنين كنار بگذارند  گيرد و در اينجا تركه تقسيم مي ارث نمي

 خواه مذكر باشد يا مونث.
 ثي به وسيله او حجب شود.وقتي كه يك وارث اصل همراه او باشد يا وار -2

برد  وقتي مردي بميرد و افراد زير از او بجاي بمانند: زن باردار پسر، اين زن ارث نمي
اما ممكن است كه جنين او پسر پسر يا دختر پسر باشد، در اين حالت تمام تركه براي 

مونث گيرد و اگر  شود، پس اگر مذكر بود همه تركه را به عصبه بودن مي جنين متوقف مي
 شود. گيرد و نصف ديگر به او رد مي باشد نيز نصف اموال را به سهم خود مي

اما اگر همراه زن باردار پسر، برادر مادري وجود داشته باشد، پس اگر جنين مذكر 
كند، چون برادر توسط اصل و فرع  شود و برادر را حجب مي باشد يا مونث فرع وارث مي

 باشد. زير مي شود و مسأله به شكل وارث حجب مي
 برادر مادري پسر

 محجوب به فرع وارث گيرد تمام تركه را به عصبه بودن مي
 برادر مادري دختر

2
به فرض و باقيمانده به او رد 1

 شود مي
 محجوب به فرع وارث

 179جدول 

 ود.ش در تمام اين حالت كل تركه براي جنين متوقف مي
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اگر جنين وارث باشد، چه مذكر و چه مونث. اما با اخت�ف مذكر يا مونث بودنش  -3
 بر ساير وارثان تاثير بگذارد.

اگر شخصي بميرد و افراد زير از او بجاي بمانند: زن باردار، پدر و مادر، و جنين 
به  ممكن است كه مذكر يا مونث باشد و در هر حالت سهم پدر با حالت ديگر فرق دارد

 شكل زير:
 مادر پدر جنين پسر زن وارثان

 سهام
8
 ق. ع 1

6
1 

6
1 

اصل
24 

3 13 4 4 

 (جنين مذكر)                      180جدول 

 زن وارثان
جنين 

 دختر
 مادر پدر

 سهام
8
1 

2
1 6

+ق.  1

6 ع
1 

اصل
24 

3 12 4+1 4 

 (جنين مؤنث)                181جدول 

اگر دو قاعده سابق را اعمال كنيم به طوري كه بهترين حالت را براي جنين در نظر 
كنيم كه جنين مذكر است و  رفتار كنيم، فرض ميها  آن ثان با بدترين حالبگيريم، و با وار

دهيم، پس اگر جنين  سهم مي 4گذارند، و به پدر سهم از تركه را براي او كنار مي 13
 دهيم. مي دهيم و يك سهم باقيمانده را به پدر سهم به او مي 12دختر بود 

م مسائل جنين را مذكر فرض كنيم مهم اين است كه بدانيم شرط اين نيست كه در تما
 تا سهم او زياد باشد. چون گاهي فرض مونث بودن جنين بيشتر به نفع او است؛ مثل:

زن باردار پدر (برادر خواهر شوه وارثان
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 پدري) تني ر

 سهام
2
1 

2
 ق. ع 1

 صفر 1 1 2اصل
 جنين مذكر (برادر پدري)                         182جدول 

 زن باردار پدر (خواهر پدري) خواهر تني شوهر وارثان

 سهام
2
1 

2
1 

6
1 

 6اصل
 7عول

3 3 1 

   

 3 9 9 21تصحيح
 جنين مؤنث (خواهر پدري)                         183جدول 

ماند اما بر فرض مونث  در اينجا بر فرض مذكر بودن جنين چيزي از تركه باقي نمي
ماند و فرض مونث بودن جنين بيشتر به نفع او  سهم براي او باقي مي 21سهم از 3بودن 

سهم او بر  3ود گيرد و اگر مذكر ب است. پس اگر جنين مونث به دنيا آمد سهم خود را مي
 شود. شوهر و خواهر به طور مساوي تقسيم مي

اينكه جنين تنها بر يك فرض مذكر يا مونث بودن ارث بگيرد و بر فرض ديگر  -4
 گيرد: ارث نمي

وقتي شخصي بميرد و وارثان او افراد زير باشند: زن، عمو و زن باردار برادر تني. پس 
شود و اگر مونث باشد دختر برادر تني او  يجنين اگر مذكر باشد پسر برادر تني او م

 باشد: شود وارثشان به شكل زير مي مي



 233 فصل هفتم: احكام تكميلي ارث

 
 جنين (برادرزاده تني) عمو زن وارثان

 سهام
4
 ق. ع م 1

 3  1 4اصل
 جنين مذكر (پسر برادر تني)                  184جدول 

 دختر برادر تني)جنين ( عمو زن وارثان

 سهام
4
برد  چيزي به ارث نمي ق. ع 1

چون جزء ذوي الرحام 
 3 1 4اصل است

 جنين مؤنث (دختر برادر تني)               185جدول 

كند، چون پسر برادر  كنيم كه فرض مذكر بودن در اينجا عمو را حجب مي م�حظه مي
است و او از جهت برادري بر جهت عمويي مقدم است. اما اگر جنين ها  ي جزء عصبهتن

شود و  ين عصبه ميتر نزديك برد و جزء ذوي الرحام است، و عمو مؤنث باشد، ارث نمي
 گيرد. باقيمانده تركه را بعد از زن مي

در هر  ذكر يا مونث بودن جنين تاثيري در سهم زن ندارد كهم كه مبيني در اينجا مي
تركه را براي او باقي  وگيريم  گيرد. پس بهترين حالت را براي جنين در نظر مي حال مي

گيرد و اگر مونث بود اين  پس اگر مذكر بود، سهم خود را به طور كامل مي .گذاريم  مي
 شود. سهم به عمو داده مي

 ارث جنين در هر حال فرق نكند: -5
ر باشند: خواهر تني، خواهر پدري، مادر باردار اگر شخص بميرد و وارثان او افراد زي

از شوهر ديگر غير از پدر متوفي پس جنين يا برادر مادري او است و يا خواهر مادري 
 كند، همچنانكه در مثال زير پيداست: وارث اين دو در هر حال با هم فرقي نمي

 مادر خواهر پدري خواهر تني وارثان
جنين (برادر 

 مادري)
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 سهام
2
1 

6
1 

6
1 

6
1 

 1 1 1 3 6اصل
 جنين مذكر (برادر مادري)                                186جدول 

 جنين (خواهر مادري) مادر خواهر پدري خواهر تني وارثان

 سهام
2
1 

6
1 

6
1 

6
1 

 1 1 1 3 6اصل
 جنين مؤنث (خواهر مادري)                           187جدول 

بينيم كه برادر مادري يا خواهر مادري در اينجا مي
6
گيرند و ارث صاحبان سهام  مي 1

كند، پس در اينجا سهم خواهر تني ديگر با مذكر يا مونث بودن جنين فرق نمي
2
و  1

خواهر پدري
6
و مادر 1

6
دهيم و را مي 1

6
چه مذكر گذارد  ديگر را براي جنين باقي مي 1

 كند. باشد يا مونث فرقي نمي

 نكته مهم:
هر چند كه احتمال دارد كه يك زن به چند جنين باردار باشد، ولي قانون بر امر 

قانون ارث اشاره شده كه اگر سهم كنار گذاشته  44عمومي و غالب مبتني است در ماده 
 گيرند. ميها  آن را ازها  آن شود و سهم شده براي جنين كم باشد به ديگر وارثان رجوع مي

ولي با وجود اين براي رعايت احتياط لزم است كه از وارثاني كه از متعدد شدن 
 كند: پذيرند اقرار گرفته شود و مثال زير اين امر را روشنتر مي تاثير ميها  جنين

 جنين (پسر) دختر زن وارثان

 سهام
8
 گيرند. باقيمانده را به عصبه بودن مي 1

 7 1 8اصل
 14                   7 3 24تصحيح

 188جدول 
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 جنين (دو پسر) دختر زن وارثان

 سهام
8
 گيرند. باقيمانده را به عصبه بودن مي 1

 7 1 8اصل

 5 40تصحيح
7                   28 

 سهم 14هر پسر 
 189جدول 

در اينجا دختر
24
متعدد ها  شود كه اگر جنين گيرد و از او اقرار گرفته مي مي از تركه را 7

باشند و زنده به دنيا آمدند سهمشان را بپردازد. پس به 
40
رسد و مابقي آن به پسران  مي7

 شود. د، به نسبت سهمشان زيادتر ميشود و اگر زيادتر شدن (جنين) داده مي
گيرد و از او  نمي اگر جنين بدون جنايت بر مادر به صورت مرده به دنيا بيايد، ارث -2

شود و اين امري توافقي ميان علما است اما اگر به وسيله جنايتي كه بر  نيز ارث برده نمي
برد و  ارث ميها  حنفي مادر شكل گرفته، مرده به دنيا بيايد و باعث سقط شود، از ديدگاه

برد،  ارث نمي اند: و گفتهاند  شود. ولي جمهور با آن مخالفت كرده از او هم ارث برده مي
 چون حيات او مشكوك است و قانون نيز از اين رأي تبعيت كرده است.

 ارث مفقود: بخش دوم
مفقود كسي است كه به مدت طولني غايب بوده و خبري از او در دست نبوده است 

او يقيني نيست. در اسباب و شروط  بودن يا مرده بودن و مكانش معلوم نيست و زنده
ارث اقوال علما را در مورد مدت زماني كه بايد به انتظار اين گونه افراد نشست و سپس 
حكم به مرگش داد، بيان كرديم و قانونگزار آن را از اختيارات قاضي دانسته است، به 

) قانون ارث آمده است كه: ارث با مرگ مورث يا اعتبار مرده 1طوري كه در ماده شماره (
 شود. بودن او با حكم قاضي ثابت مي
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در مورد مفقود دو نكته در اينجا قابل م�حظه است: مرحله مياني گم شدن تا زماني 
 دهد و مرحله بعد از حكم قاضي. كه قاضي حكم به مگر او مي

 فات او از طرف قاضي:مرحله اول: مرحله ميان گم شدن و حكم و
شود و به اعتبار عمل به يكي از قواعد استصحاب  در اين مرحله مفقود زنده تلقي مي

است. پس زنده بودن او » رود يقين با شك از بين نمي» «اليقين ليزول بالشك«كه قاعده 
 رود. يقيني و مرگ او مشكوك است و اين يقين با آن شك از بين نمي

 شود: و جهت زنده تلقي ميمفقود در اينجا از د
شود و كسي از او ارث  نسبت به حق ديگران در اموال او؛ پس اموالش تقسيم نمي -1
 برد، چون او همچنان زنده تلقي شده است و شرط ارث، تحقق مرگ مورث است. نمي
برد،  نسبت به ارث بردن مفقود از ديگران، پس اگر كسي كه مفقود از او ارث مي -2

به بهترين حالت آن براي او بدترين حالت براي ساير وارثان در نظر  سهم مفقود را
 گيرند. مي

 مفقود همراه وارثان در اينجا دو حالت دارد:

اينكه مفقود ساير وارثان را به طور كامل حجب كند، در اين صورت تمام  نخست:

كم مرگ وي گيرند، تا ح گيرند و هيچ يك از وارثان ارث نمي تركه را براي او در نظر مي
صادر شود. مثل كسي كه بميرد و برادر تني، خواهر تني و پسر مفقودي داشته باشد در 

گذارند، چون او همچنان در حكم زنده است  اينجا تمام تركه را براي پسر مفقود كنار مي
چيزي به ارث ها  آن كند پس و اگر وجود داشته باشد برادر و خواهر را حجب مي

كه حكم به مرگ او شد برادر تني همراه خواهر تني تمام تركه را به برند و هنگامي  نمي
 گيرد. برند و مذكر دو برابر مونث مي ارث مي
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اگر مفقود  با ساير وارثان در ارث شركت داشته باشد، پس حداقل سهم را به  دوم:

نده يا گيرند و كساني كه ز دهند و مثل جنين باقيمانده را براي مفقود در نظر مي وارثان مي
 گيرند. نداشته باشد، سهم خود را ميها  آن مرده بودن مفقود تأثيري در سهم

در اينجا لزم است كه مسأله را دو بار حل كنيم، يك بار بر فرض اينكه او زنده بود و 
بار ديگر بر فرض مرده بودن او. و كنار گذاشتن بيشترين سهم براي او و دادن حداقل 

 ي اين امر:ها مثال ملهسهام ساير وارثان. از ج
 برادر تني (مفقود) برادر پدري مادر زن وارثان

 سهام
4
1 

6
 ق. ع م 1

 7  2 3 12اصل
 به اعتبار زنده بودن مفقود                         190جدول 

 برادر پدري مادر زن وارثان
تني (مفقود) به اعتبار برادر 

 مرده بودن

 سهام
4
1 

3
 - ق. ع 1

 5 4 3 12اصل 
 به اعتبار مرده بودن مفقود                        191جدول 

 در اين وارثان امور زير قابل م�حظه است:

زن در هر دو حالت  -1
4
گيرد چون فرع وارث وجود ندارد و سهم خود را به  مي1

هم او ندارد. و هنگام حكم به گيرد و زنده يا مرده بودن مفقود تاثيري در س طور كامل مي
شود و هنگام حكم به مرگش نيز چيزي به او  بودن مفقود چيزي از او گرفته نمي زنده

 شود. داده نمي

زنده بودن مفقود ا وجود فرضبمادر  -2
6
گيرد (وجود دو برادر پدري و تني) و  مي 1

با فرض مرده بودن او
3
گيرد كه گيرد (وجود يك برادر) پس حداقل سهم را مي مي 1

6
1 



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   238

است و اگر حكم به مرده بودن او داده شد
6
شود، تا سهم  مي يگر به سهمش افزودهد 1

خود را كه 
3
 است بگيرد.1

گيرد چون برادر تني او را  برادر پدري بر فرض زنده بودن مفقود چيزي نمي -3
گيرد. در اينجا  كند و بر فرض مرده بودن مفقود باقيمانده را به عصبه بودن مي حجب مي

هيم تا وقتي كه حكم به وفات او بشود، بعد از آن باقيمانده د ما به برادر پدري چيزي نمي
 رسد. ارث بعد از دادن سهم مادر به او مي

شود كه تركه برادر تني به بهترين وجه براي او سهم جدا مي -4
12
است پس اگر  7

گيرد و اگر حكم به مرگ او داده شد معلوم شد كه زنده است سهمش را  مي
12
كه  2

بقيه
3
شود و باقيمانده سهم مادر است به او داده مي 1

12
 ماند. براي برادر پدري باقي مي 5

 ه باشد.دشود تا زماني كه حكم به مرگ او نش تمام مسائل مفقود به اين شكل حل مي

 مرحله دوم: حكم به وفات مفقود:
كند،دو حالت براي اين  مي مي كه قاضي  حكم به مرگ و وفات مفقود صادرهنگا

 حكم وجود دارد:
اينكه از تاريخ بيان حكم، حكم به وفات او شده باشد و از اين تاريخ به بعد زنده  -1

شود و او به مرگ حكمي مرده است. و شايسته استحقاق چيزي را ندارد و سهم  تلقي نمي
گردد كه در هنگام وفات مورثشان موجود بودند. مثل مسأله قبل و از  او به وارثاني بر مي

 شود. زمان گم شدنش مرده تلقي مي
ساني كه در روز وفاتش موجود اما تركه اي كه قبل از مفقود شدن داده بوده، ميان ك

شود نه از تاريخ مفقود شدنش و كساني كه قبل از حكم به وفات وي  اند، تقسيم مي بوده
اند.  را كه تحقق مرگ مورث است نداشته ، م�ك نيستند چون شرط اساسي ارثاند مرده



 239 فصل هفتم: احكام تكميلي ارث

شود و جز افراد زنده در اين هنگام كسي از او  پس هنگام بيان حكم مفقود مرده تلقي مي
 برد. ارث نمي

قاضي به تاريخي قبل از تاريخ بيان حكم و بنابر قراين و شواهد محيطي مفقود و  -2
 1425و حكم به مرده بودن او بكند. مثل كسي كه در اول رمضان بعد از تحقيق و جستج

ن آيا بعد از يك ماه از  1425ضي از تاريخ يك شوال امفقود شده و بعد از يك سال ق
كند كه اين حكم مبتني بر قرايني است كه نزد او وجود دارد. پس در  حكم به مرگ او مي

شود مث�ً اگر  اشد، وارث او تلقي مياين حالت هر كس كه از اين تاريخ به بعد زنده ب
برد و حق پسر به  مرده باشد، از او ارث مي 1412پسري داشته باشد كه در نيمه شوال 

شود ولي اگر پسر در نيمه رمضان مرده باشد و يك پدر مفقود داشته  وارثان او داده مي
تركه به  شود و اين باشد كه حكم به مرگ او نشده باشد، سهم پدر كنار گذاشته مي

 شود. ماند، اضافه مي اي كه بعد از حكم وفات مي تركه

 قانون ارث آمده است كه: 54در ماده  
گيرد و  گذاريم اگر زنده بودن او معلوم شد كه آن را مي سهم مفقود را از تركه كنار مي

گردد و اگر بعد  اگر حكم به مرگ او شد، سهم او به ساير وارثان در هنگام مرگش بر مي
 گيرد. حكم به مرگش معلوم شد كه او زنده است باقيمانده سهمش را از وارثان مي از

 ارث خنثي: بخش سوم
خنثي در لغت از خنث به معناي نرمي و شكستگي و دوگانگي است و در اصط�ح 
 كسي است كه دو جنسه است يعني هم آلت مردان را دارد و هم آلت زنان، يا هيچ يك از

 را ندارد.ها  آن
طبق نظر فقهاء امكان ترجيح مذكر بودن خواه با مشاهده يا روييدن ريش يا نحوه  اگر

ادرار كردن او و يا از طريق هر وسيله پزشكي توسط پزشكان عادل وجود داشته باشد، يا 
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برد و در اينجا مشكلي پيش  مؤنث بودن او ترجيح داشته باشد، طبق اين ترجيح ارث مي
 آيد. نمي

مخصوصاً وقتي كه مورث قبل از بلوغ خنثي  –ود داشته باشد اما اگر اخت�ف وج
شود و نظرات زيادي در مورد ارث بردن او وجود دارد:  خنثي مشكل ناميده مي –بميرد
گيرد و  ها معتقدند كه اين خنثي حداقل سهم را بنابر فرض مذكر يا مونث بودن مي حنفي

مالكيه معتقدند كه ميانگين سهم  اين نظر غالب صحابه و يكي از قولهاي شافعي است. و
شود پس يك بار بر فرض مذكر بودن و يك بار بر فرض مونث بودن  او به او داده مي

شود تا ميانگين آن به دست  مي 2شود و تقسيم بر  گيرد، و اين دو سهم جمع مي ارث مي
آن كنار  گيرند و باقيمانده بيايد و شافعيه معتقدند كه خنثي و وارثان حداقل سهم را مي

شود تا وضعيت خنثي روشن شود و حنابله معتقدند كه نصف ارث مردان و  گذاشته مي
 شود و اين چيزي شبيه نظر مالكيه است. نصف ارث زنان به او داده مي

مده است: آاز مذهب حنفي تبعيت كرده است، به طوري كه در آن  46قانون در ماده
گيرد و  حداقل سهم را مي -معروف نباشدكسي كه مذكر يا مونث بودن او  -خنثي مشكل

 شود. ماند به ساير وارثان داده مي آنچه كه از تركه باقي مي
علت اين امر دين است كه تمليك مال بايد بر اساس يك امر قطعي باشد، و حداكثر 

شود  تا به قطع و  سهم يك امر ظني و غير يقيني است، پس حداقل سهم به او داده مي
 د  نه به شك و گمان.يقين مستند باش

شود كه برخ�ف  شود و حداقل سهم به او داده مي بنابراين مسايل خنثي دوبار حل مي
چيزي است كه درمورد جنين به آن عمل كرديم با اين تفاوت كه اگر ظهور مذكر يا 

شود كه در  مونث بودن او اميدوار كننده باشد از وارثان ديگر تعهد يا كفايت گرفته مي
 خص شدن وضعيت خنثي سهم او را به او باز گردانند.صورت مش

 مثالهايي در اين مورد:
)1( 
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 فرزند خنثي مادر پدر وارثان

 سهام
6
1 

6
 ق. ع 1

 4 1 1 6اصل
 بر فرض مذكربودن                  192جدول 

 ند خنثيفرز مادر پدر وارثان

 سهام
6
 +ق. ع1

6
1 

2
1 

 3 1 1+1 6اصل
 بر فرض مؤنث بودن                  193جدول 

 

 خنثي مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

3
 ق. ع 1

 1 2 3 6صلا
 بر فرض مذكر بودن                  194جدول 

 خنثي مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1 

3
1 

2
1 

 6اصل
 8عول

3 2 3 

 بر فرض مؤنث بودن             195جدول 

 

برد يعني خنثي بر فرض مونث بودن ارث مي در مسأله اول:
6
از تركه و پدر 3

6
از  2

گيرد، چون اين حداقل سهم خنثي است و حداكثر سهم براي وارثان است و از  آن را مي

شود كه اگر مذكر بودن او معلوم شود،  پدر تعهد گرفته مي
6
 گيرد. مي1
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گيرد پس به همان علت بر فرض مذكر بودن ارث مي در مسأله دوم:
6
به خنثي داده  1

شود زيرا بر فرض مونث بودن  مي
8
گيرد كه بيشتر است و از شوهر و مادر تعهد  مي3

 قيه سهمش را به او بپردازند.شود كه اگر مونث بودن خنثي معلوم شد، ب گرفته مي

 ارث فرزند حاصل از زنا و مالعنه: بخش چهارم
اي است كه مادرش بدون عقد و ازدواج صحيح  فرزند حاصل از زنا (ولد زنا) هر بچه

و از طريق فاحشه گري به دنيا آورده باشد و در كشورهاي غربي اين امر زياد مشاهده 
مباح است و در سرزمينهاي شرقي كمتر ديده  جايز وها  آن شود چون هر چيزي نزد مي
 ن حفظ كند.آشود خداوند ما را از  مي

آيد  و بچه حاصل از لعان كسي است كه در زندگي زناشويي زن و شوهري به دنيا مي
كه قاضي نسب او را بعد از م�عنه (لعن كردن زن و شوهر همديگر را) از پدرش نفي 

 كند. مي
 ،ش انتساب دارد نه به زناكار يا شوهر م�عن (لعن كننده)در هر دو حالت بچه به مادر

برد. به دليل روايتي كه ترمذي با سند خود  در اين حالت بچه از زناكار و م�عن ارث نمي
از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت كرده كه رسول اهللا (ص) فرمود: هرگاه 

صل از آن ولد زنا است و نه ارث كنيزي زنا انجام دهد، فرزند حا يا مردي با زن آزاد
گويد: نزد عموم علما به اين امر عمل  و ترمذي مي شود. برد و نه از او ارث برده مي مي

116Fبرد. شده كه بچه حاصل از زنا از پدرش ارث نمي

ولي فرزند حاصل از زنا يا م�عنه از  1
ورد حديث نيل األوطار در م برد، در برد و مادر نيز از او ارث مي مادرش ارث مي

ن كه سهل بن سعد روايت كرده آمده است كه: زن باردار بود و پسرش به مادرش ينمت�ع

___________________ 
 .2196به روايت ترمذي، كتاب الفرائض، باب في الرجل سليم علي يد الرجل، شماره -1
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برد و مادر نيز از او ارث  انتساب داشت و سنت اين گونه بوده كه او از مادرش ارث مي
117Fبرد. مي

1 
ابوداود با سند خود از عمرو بن شعيب از پدرش از جدش روايت كرده كه پيامبر 

آيند قرار  ند حاصل از م�عنه را براي مادرش و وارثاني كه بعد از او مي(ص) ارث فرز
118Fداده است.

2 
علت اين امر اين است كه نفي نسب، مهمترين سبب ارث را كه همان قرابت است 

كند، پس فرزند حاصل از زنا يا م�عنه از هيچ يك از جهات پدري، برادري يا  نقض مي
دارد كه صاحب سهم است يا برادر كه برادر مادري برد، چون يا مادر  عمويي ارث نمي

 47ختر است كه عصبه بالنفس است. پس در مادهاوست و او نيز صاحب سهم است يا د
برد  قانون ارث آمده است كه: فرزند حاصل از زنا و لعان از مادرش و فامي�ن او ارث مي

 برند. و مادر و فامي�ن او نيز از او ارث مي
كه فرزند حاصل از زنا يا لعان به يك پدر غير شرعي نسبت داده منظور اين نيست 
برد مث�ً كسي كه بميرد و مادر و يك پسر غير شرعي از او بجاي  شود كه از او ارث مي

رسد،  بماند تمام تركه او به مادر مي
3
چيزي  شود و به فرض و باقيمانده نيز به او رد مي1

 رسد. نمي به پسر غير شرعي
اما اگر زني بميرد و يك دختر و يك پسر حاصل از زنا داشته باشد، تركه ميان دختر و 

گيرد چون عصبه دختر  شود و مذكر دو برابر مونث مي فرزند حاصل از زنا تقسيم مي
وجود ندارد عليرغم اينكه ها  آن است و برادر مادري اوست و مانعي براي ارث بردن

 شرعي است.دختر شرعي و پسر غير

 شدگان : ارث نابودشدگان و غرقبخش پنجم

___________________ 
 ، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الم�عنه و الزانيه.6/66نيل األوطار،  -1

 .2788، كتاب الفرائض، باب ميراث ابن الم�عنه، شماره سنن ابي داود -2
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و ساختمانها ها  اي قوي و شديد در مصر واقع شد و خانه زلزله 1413ربيع الثاني  9روز
خواهيم كه بر مصر و اهالي آن لطف  و مدارس زيادي نابود شدند و از خداوند متعال مي

اين است كه حكم كساني كه آيد  در اينجا سؤالي كه پيش مي .و مرحمت عنايت بفرمايد
اي كه رد  اند، چيست؟ مثل حادثه اند و همگي از يك خانواده بوده رها ماندهادر زير اين آو

يكي از ساختمانهاي جديد مصر اتفاق افتاد و تعداد زيادي از مردم كه همگي يك خانواده 
كامل نجات پيدا  كامل بودند، در زير آن ماندند و به طور مثال تنها يك نفر از آن خانواده

كرده است و اين اتفاق واقعيت پيدا كرده است، مث�ً كساني كه رد يك حادثه رانندگي 
طبق ضوابط زير ها  اين سوزند، حكم ر يك آتش سوزي ميدشوند يا  ميرند يا غرق مي مي

 است:
برد، مث�ً كسي كه  اند ارث مي هر كسي كه زنده مانده باشد از تمام كساني كه مرده -1

نيز اموال ها  اين دهد و هر كدام از در يك زلزله پدر، مادر، خواهر و جدش را از دست مي
هاي ديگري وجود نداشته  اند، اگر فرد ديگري وجود نداشته باشد يا عصبه خاص را داشته

 برد. ارث ميها  آن باشند از همه
ه يا يك ساعت اگر يكي از اين افراد بعد از ديگري بميرد حتي اگر براي چند دقيق -2

برد، مث�ً اگر زني  باشد، كسي كه ديرتر مرده است از فردي كه زودتر مرده است ارث مي
بميرد و بعد از چند دقيقه دخترش نيز بميرد و شوهر باقي بماند كه از يك طرف شوهر 

 برد. از هر دو طرف ارث مي ،است و از طرف ديگر پدر دختر 
    -الف
 دختر شوهر

4
1 

2
 + باقيمانده به رد1

 196جدول 

، چون عصبه است و گيرد مي برد نچه را كه دختر از مادرش به ارث ميآپدر تمام  -ب

سهمش
4
 گيرد. است كه باقيمانده را بنابر عصبه بودن مي 1
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برد  چه كسي ابتدا مرده است، هيچ يك از ديگري ارث نميوقتي كه معلوم نباشد  -3
�ً وقتي دو برادر تني ثگيرند، م ثان خود ميرو ساير وارثان سهم خود را از هر يك از مو

 بميرند و اولي:
 زن+      دخترپسر   +  عموي تني

  
8
1            

2
 عق.              1

 197جدول 

 اين افراد را از خود به جاي بگذارند و ديگري
دختر+پسرعموي تني كه همان وارث قبلي 2

 است

3
 ق. ع                                       2

 198جدول 

برد مثل كسي كه از دو جهت  ارث ميها  آن يبينيم كه پسر عمو از هر دو در اينجا مي
 برد. ارث مي

و اين نظر به نظر ابوبكر صديق و زيد بن ثابت (رضي اهللا عنهما) در مورد كشته 
119Fنظر عمر در مورد كشته شدگان طاعون عمواس و شدگان يمامه

و نظر علي در مورد 1
مهور فقهاء و گردد. و نظر عمر بن عبدالعزيز و ج كشته شدگان جمل و صفين بر مي

آمده است كه:  3در ماده ،نيز همين است كه قانون نيز از آن تبعيت كرده است ها  حنفي
سهمي در ها  آن اند، هيچ يك از نفر بميرند و معلوم نباشد كه كدام يك اول مرده 2اگر 

 ه ديگري ندارد، خواه مرگشان در يك حادثه واحد باشد يا نه.كتر

 جتخار: بخش ششم

___________________ 
 هـ.18سال -1
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چيز مشخصي از ها  آن ت است از اينكه وارثان توافق كنند كه بعضي ازتخارج عبار
120Fتركه يا غيره را بردارند و ديگر سهمي از ارث نداشته باشند.

1 

 دإليل جايز بودن تخارج:
تخارج نوعي مصالحه و تصالح است كه صلح در ميان مسلمانان جايز است مگر  -1

 ند.اينكه حرامي را ح�ل كند يا ح�لي را حرام ك
تخارج نوعي معامله است و معامله نيز به اتفاق جايز است، به طوري كه يكي از  -2

 فروشد. وارثان سهم خود را در مقابل يك چيز معلوم مي
نشده است. به ها  آن اند و كسي منكر روايت شده كه صحابه اين كار را انجام داده -3

دختر اصبغ  رد كه تماضشده است كه عبدالرحمن زنش را ط�ق داطوري كه روايت 
كلبي بود و در زمان مرض الموت خود او را ط�ق داد وقتي كه مرد او در زمان عده بود 

پس عثمان (رضي اهللا عنه) همرا سه زن ديگرش به او ارث داد. پس به
4
 قيمت آن با 1

 هزار بود. 83مصالحه كرد كه ها  آن
تخارج عبارت است از مصالحه كردن وارثان بر اينكه  قانون آمده است كه: 48درماده
چيزهاي مشخصي را بردارند و از گروه وارثان خارج شوند. پس اگر يكي ها  آن بعضي از

شود و اگر يكي از  شد وجانشين او مي از وارثان با ديگري مصالحه كند، سهم او به او مي
 شود. سبت سهامشان تقسيم ميبه نها  آن وارثان با سايرين تخارج كرد، سهم او ميان

 باشد: بنابراين صورتهاي تخارج به شكل زير مي

___________________ 
در حقيقت تخارج امري خوشايند براي وارثان است؛ به طوري كـه مـث�ً يكـي از وارثـان در منزلـي       -1

باشد و ساير وارثان در جايي غير از آن هستند و اين فرد تـرجيح   ساكن است كه جزء تركه متوفي مي
نه را بردارد و از دايره وارثان خارج شـود و در مقابـل ممكـن اسـت كـه مـزارع و       دهد كه آن خا مي

چيزهاي ديگري وجود داشته باشد كه به نفع ساير ورثه باشد و اين از تسـاهلي اسـت كـه شـريعت     
 باشد. اس�م در مورد بندگانش رعايت كرده است و تحقق آن به مصلحت مردم  مي
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: اگر يكي از وارثان از سهم خود در مقابل چيزي كه ديگري با اموال خود از نخست

شود و مسأله به  رسد و جانشين او مي او خريده مصالحه كند سهم او به فروشنده مي
د نداشته است پس سهم او به كسي كه با شود كه گويي اص�ً تخارج وجو شكلي حل مي

 شود. به شكل زير: او مصالحه كرده داده مي
 م�حظات پسر2               دختر   وارثان

 سهام
 عصبه بالغير

 مذكر دو برابر مونث

فدان است و يكي از پسران با خواهرش  20تركه
ليره 10000كند كه سهمش را در مقابل  مصالحه مي

شود و به سهم  از تركه خارج ميبگيرد. پس سهم او 
شود و سهم  برادرش كه با او مصالحه كرده اضافه مي

 شود. مي 8+4=12او 

 4                       1 5اصل
 سهم

4=5÷20 
4=4×1          16=4×4 

 سهم دارد 16÷2=8هر پسر 
 199جدول 

كه از ساير وارثان و از غير تركه به او  اينكه يكي از وارثان در مقابل مالي دوم:

 كنند، از دايره وارثان خارج شود: پرداخت مي
شود سپس سهم او به صورت مساوي ميان  در اينجا مسأله به شكل عادي حل مي

شود اگر در مورد نحوه تقسيم سهم او در عقد تخارج چيز خاصي وجود  وارثان تقسيم مي
121Fنداشته باشد.

1 
ني براي تقسيم در عقد اشاره شده باشد، بايد از آن تبعيت كرد، پس اگر به روش معي

چون مسلمانان با شرط و شروطشان مؤمن هستند مگر اينكه شرطي باشد كه ح�لي را 
 حرام يا حرامي را ح�ل بكند.

___________________ 
اگر چيزي كه در قبـال تخـارج بـه او پراخـت شـده بـا سـهمش        شيخ مصطفي شلبي معتقد است كه  -1

مساوي نباشد، بايد سهم متخارج (خارج رفته) به انـدازه نسـبت چيـزي كـه بـه هـر يـك از وارثـان         
شود، باشد و اگر در عقد تخارج به شكل خاصي از تقسيم اشاره شده باشد، بايد طبق آن  پرداخت مي

وجود ندارد و اين نظر ها  آن و دليلي براي مساوي بودن تقسيم صورت گيرد چون نوعي معامله است
 .368محكمي است كه اعتبار زيادي دارد و اين احسان محض است. ر. ك: احكام المواريث ص



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   248

ليره باشد و  24000پس اگر زني بميرد و شوهر، مادر و جد از او بجاي بماند و تركه 
صالحه كنند كه در مقابل پرداخت مالي به او از دايره وارثان خارج جد و مادر با شوهر م

 شود.
پس بايد مسأله را به شكل عادي حل كنيم گويي كه تخارج روي نداده است،  پس 

 شود به شكل زير: وقتي سهم شوهر معلوم شد ميان مادر و جد به طور مساوي تقسيم مي
 م�حظات جد مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1

 
3
1

شود به شكل  سهم شوهر ميان مادر و جد تقسيم مي ق. ع 
 زير:

6000=2÷12000 
 6000+8000=14000سهم مادر 
 6000+4000=10000سهم جد

 1 2 3 6اصل
 سهم

4000=6÷24000 
 

12000 8000 4000 
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كنند، چرا  يد كه وقتي كه جد و مادر با شوهر مصالحه ميشايد اين سوال پيش بيا
رود و مسأله را فقط ميان جد و مادر حل  شوهر به طور كلي از وارثان بيرون نمي

 كنيم. نمي

كند چون او ار را انجام بدهيم سهم مادر تغيير ميكگويم: اگر اين  مي
3
تمام اموال را  1

 گيرد پس سهم مادر مساوي است با:  نده را به عصبه بودن ميگيرد و جد باقيما مي

×2400=8000ليره 
3
ليره است پس تفاوت ميان اين دو روش  16000و سهم جد  1

تقسيم ها  آن تقسيم شود و سپس سهم شوهر برها  آن آشكار است و بايد اول ارث ميان
 شود.

تقسيم شود،  3به  1ان مادر و جد به نسبت پس اگر شوهر شرط كند كه سهم او مي

يعني 
4
شود و سهم شوهر به چهار  ه به مادر داده شود، طبق روش قبلي حل ميكتر1

 باشد. شود و به صورت زير مي قسمت تقسيم مي
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3000=4÷12000 
 ليره 8000)+300×1=(11000پس سهم كلي مادر مساوي است با:   

 ليره 4000)+3000×3=(13000ساوي است با:    و سهم كلي جد م

 يكي از وارثان در قبال مال معلومي از تركه از دايره وارثان خارج شود: سوم:

پس سهمش بر سكنيم كه گويي او نيز وارث است  در اينجا نيز مسأله را طوري حل مي
و پدر از شود پس اگر مردي بميرد و زن، پسر  ساير وارثان به نسبت سهامشان تقسيم مي

فدان تركه داشته باشد و زن در قبال منزل و استفاده از  42او بجاي بماند و يك منزل و 
 باشد: مصالحه كند، حل مسأله به شكل زير ميها  آن آن با

 م�حظات مادر پدر پسر زن وارثان

 سهام
8
 ق. ع 1

6
1 

6
1 

اصل بعد از تخارج از جمع 
به دست  سهام بقيه وارثان 

 13+4+4=21آيد  مي
 باشد مي 42÷21=2پس سهم 

 4 4 13 3 24اصل
اصل بعد از 

 21تخارج 
 2سهم

زن خارج 
 شود مي

26=2×13 8=2×4 8=2×4 

 201جدول 





 
 

 

 تمرينات فصل هفتم

 كنيد:بيست و ششم: تفاوت جمالت زير را بيان 
 :باشد يا غيرمستقيم او باشد جنين پسر مستقيم مرده -1
 حق فرد مفقود در اموال ديگران و حق ديگران در اموال فرد گم شده. -2
 ارث جنين و خنثي. -3
 تخارج به مال يكي از وارثان يا تمام وارثان. -4
گر ميرند و كساني كه با فاصله كمي از همدي غرق شدگاني كه همگي با هم مي -5

 ميرند. مي

 بيست و هفتم: شروط فقهي عبارات زير را بيان كنيد:
 ارث جنين از زني غير از زن متوفي -1
 ارث مفقود از تاريخ قبل از بيان حكم وفات او. -2
 بچه ناشي از لعان. -3
 ارث بعضي از غرق شدگان و نابود شدگان از بعضي ديگر. -4

 يان كنيد:بيست و هشتم: داليل شرعي عبارات زير را ب
 جايز بودن تخارج از تركه يا غيرتركه. -1
 برد. بچه حاصل از زنا از زناكار (پدر) ارث نمي -2
شود تا زماني كه قاضي حكم به مرگ يا گم شدن او  شخص مفقود زنده تلقي مي -3

 بدهد.
 گيرد. جنين تا زماني كه عطسه يا گريه يا داد و فرياد نكند، ارث نمي -4

 ائل:بيست و نهم: مس
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مانند: زن بارادر، برادر پدري، خواهر  ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -1
 پدري، برادر مادري مفقود.

مانند: زن، مادر، پدر، دختر، زن باردار پسر  ميرد و افراد زير از او بجاي مي زني مي -2
 و خواهر تني.

هر تني، خواهر پدري (خنثي) مانند: خوا ميرد و افراد زير از او بجاي مي مردي مي -3
 پسر عمو و دختر عمو.

مانند: پدر پدر، مادر، زن،  ميرد و افراد زير از او بجاي مي بچه حاصل از زنايي مي -4
 دختر و برادر مفقود.3پسر، 
مانند: پدر، مادر مادر، دختر (زنازاده)، برادر  ميرد و افراد زير از او بجاي مي زني مي -5

 كند. وارثان در قبال دريافت مالي از غير تركه تخارج مي تني و پدر با ساير



 
 

 

 :فصل هشتم

 وصيت و احكام آن

 باشد: ي زير ميها بخش شامل

 بخش اول: وصيت، مشروعيت و حكم آن

 بخش دوم: اركان وصيت

 بخش سوم: مبطإلت وصيت

 بخش چهارم: موانع وصيت





 
 

 

 :بخش اول
 مشروعيت و حكم آن ووصيت،تعريف 

 لغت و اصطإلح:نخست: وصيت در 
122Fوصيت در لغت

از وصي و اوصي بالشيء لف�ن گرفته شده است كه به معناي گرفتن  1
از او و به او سپردن است و وصي ف�نً به معناي قرار دادن او به عنوان وصي كه در 

اش تصرف كند و وصي بالشيء ف�ناً به  كارها و اموالش و بعد از مرگش در مورد خانواده
 فرمايد: دن او به آن و فرض كردن كاري بر او است. خداوند متعال ميمعناي امر كر

يُ�مُ ﴿ ِِ ُ ٱ يُو َحّظِ  َّ َكرِ ِمۡثُل  َّ ِ ۡمۖ ش ُُ ِٰد ََ ۡو
َ

ۡ�ِ ٱِ�ا أ ثَيَ َ
ُ
يعني خداوند به شما  ]11النساء: [ ﴾ۡ�

 امر كرده و بر شما فرض كرده است.
د از مرگ خودش از ديگري وصيت اين است كه انسان كاري را در زمان زندگي يا بع

بخواهد كه انجام دهد. و اين وصيت به معناي مصدري است اما گاهي به معني موصي به 
گويند اين مال وصيت است يعني  (چيزي كه به آن وصيت شده) است، مث�ً وقتي كه مي

موصي به است و در استعمالت مردم بسيار متداول است. وصيت در اصط�ح به معناي 
اند بخششي است كه به بعد از  اي است كه به بعد از مرگ تعلق دارد و گفته افهتمليك اض

123Fاند كه عهد خاصي است كه به بعد از مرگ تعلق دارد. مرگ تعلق دارد و گفته

ولي  2
 71تعريف دقيقتر وصيت، چيزي است كه در ماده اول قانون وصيت آمده است (شماره 

ريف كرده است: تصرفي كه به بعد از مرگ ) به طوري كه آن را اين گونه تع1946سال
و لفظ تصرف دقيق تر از بخشش و تمليك است، چون شامل انواع  .شود اضافه مي

___________________ 
 ر. ك: لسان العرب، ابن منظور، ماده وصي. -1

 .6/300تحفإل الحوذي بشرح جامع الترمذي، مباركفوري،  -2
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باشد خواه تمليكي باشد يا اسقاطي يا وصيت به عين باشد يا منافع يا به رتبه  تصرفات مي
 و درجه باشد.

 دوم: مشروعيت وصيت:

 د دارددإليل زيادي در مورد مشروعيت وصيت وجو
 از جمله:

َُ ﴿ ك�م خداوند متعال: -1 ِ ُ�ُم  ُكت َحَد
َ

َحَ�َ أ ا  َُ ِ َۡموُۡت ٱَعلَۡيُ�ۡم ِ ا  ش ً�ۡ تََرَك َخ ِِن 
ّيةُ ٱ ِِ يِۡن وَ  شَۡو َ َِ ٰ ِ�َ ٱشِۡلَ� ۡقَر�

َ
�ۡ  ِ وِف� ٱب َۡمۡعُر َ  ش ََ ّقا  قِ�َ ٱَح ُۡمّت  .]١٨٠ة: البقر[ ﴾١ ش

ه وجود دارد كه ابن عباس با سندش روايت در اينجا اخت�فاتي در مورد نسخ اين آي
كند كه: مال براي فرزندان است و وصيت براي والدين، پس خداوند آن را نسخ كرد و  مي

124Fبراي مذكر دو برابر مونث قرار داد.

1 
مورد نسخ اين آيه  درو ابن حجر عسق�ني بعد از آوردن نظرات بسياري از علما 

ست چون نزديكان از اينكه وارث باشند عامتر گويد: اين آيه تخصيص داده شده ا مي
(والدين و نزديكان) واجب است، پس آيه به كساني كه ها  آن هستند و وصيت براي تمام

فرمايد: وصيتي براي  سهم مشخصي در ارث ندارند تخصيص داده شد. و پيامبر (ص) مي
125Fوارث نيست.

ي ماند. و اين و وصيت به عنوان حقي براي نزديكاني كه وارث نيستند باق 2
126Fسخن را به طاوس و ديگران نسبت داده است.

3 

___________________ 
 .2747ا باب ل وصيإل لوارث، شمارهبه روايت بخاري، كتاب الوصاي -1

اين جزئي از حديث طولني است كه ترمذي با سند خود از ابي امامـه بـاهلي روايـت كـرده اسـت،       -2
 .2293كتاب الوصايا، باب العليل ل وصيإل لوارث، شماره

 .5/439فتح الباري،  -3
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و ابن عباس گفت: خداوند آنچه را كه از آن دوست نداشت نسخ كرد، يعني تمام 
كند  دللت مي -هر احتمالي –آنچه را كه در آيه آمده بود نسخ نكرد پس آيه همچنان بر 

 كند. و بر مشروعيت وصيت براي نزديكان دللت مي
ي و مسلم و مالك و ابوداود و ترمذي و دارمي و ابن ماجه و ديگران با سند بخار -2

اند كه پيامبر (ص) فرمود: حق هر مسلماني است كه  خود از عبداهللا بن عمر روايت كرده
وصيت خود را به صورت مكتوب نزد خود داشته باشد و نبايد دو شب بدون اين وصيت 

127Fبخوابد.

1 
بوالدرداء روايت كرده كه پيامبر (ص) فرمود: خداوند دارقطني با سند خود از ا -3

متعال
3
خود را هاي  اموالتان را در هنگام مرگ به شما بخشيده است كه حسنات و نيكي 1

128Fبا آن بيشتر كنيد تا اعمال نيك شما زياد شود.

2 
ده كه ترمذي با سند خود از عامر بن سعد بن ابي وقاص از پدرش روايت كر -4

گفت: در سال فتح مكه بيمار شدم و نزديك بود بميرم كه رسول اهللا (ص) نزد من آمد و 
 نيست، گفتم: اي رسول خدا (ص) من اموال فراواني دارم و جز دخترم كسي وارث من

توانم به تمام اموالم وصيت كنم؟ فرمود: خير. گفتم:  مي
3
چطور؟ گفت: خير. گفتم: 2

ف چطور؟ گفت: خير. گفتم: نص
3
چطور؟ گفت: 1

3
و، 1

3
نياز  بي نيز زياد است. وارثانت 1

باشند بهتر است يا اينكه درمانده و بيچاره از مردم گدايي كنند، تو هر نفقه و بخششي را 
گذاري اجر  اي را كه در دهان زنت مي حتي لقمهگيري  كني در قبال آن پاداش مي كه مي
129Fدارد.

3 

___________________ 
 .2738بخاري، كتاب الوصايا، شماره  -1

 .6/38نيل الوطار شوكاني،  -2

حديث توسط گروهي روايت شده است، در بخاري، كتـاب الوصـايا، بـاب ان يتـرك ورثتـه اغنيـاء،        -3
 .2199، ولي لفظ در اينجا از ترمذي است، كتاب الوصايا شماره 2742شماره 
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 اينها دليل ظاهري استحباب وصيت بود.

 سوم: حكم وصيت:
 اند: هعلما در مورد حكم وصيت نظرات زير را آورد

و اينكه در آيات » حقاً علي المتقين«و » كتب عليكم«وصيت به دليل آيه  وجوب: -1

حق هر مسلماني است «شد و نيز به دليل حديث با ارث زياد تكرار شده است، واجب مي
 باشد. كه با روايتهاي گوناگون ذكر شده است، واجب مي....» كه وصيت خود را 

ابن حجر اين حكم را به جمهور نسبت داده است به دليل اينكه پيامبر  مندوب: -2

ابي (ص) به چيزي وصيت نكرد و به دليل آنچه كه بخاري با سند خود از عبداهللا بن 
اوفي روايت كرد كه از او سؤال شد: آيا پيامبر (ص) به چيزي وصيت كرده بود؟ گفت: 

. و اين گروه معتقدند كه آيه وصيت با آيات ارث منسوخ شده است، همچنان 130F۱…خير
پس اگر » او حق دارد كه در اموال خود وصيت كند«كنند كه  اين حديث استناد ميبه كه 

 ي نداشت.واجب بود به اراده شخص بستگ

وقتي كه وصيت از كراهت: -3
3
بيشتر باشد ولي قصد ضرر زدن به وارثان با آن  1

نباشد، مكروه است و اين بنابر قول پيامبر (ص) كه وصيت بيشتر از
3
مال را براي سعد  1

باس (رضي اهللا عنه) بن ابي وقاص نپذيرفته است. حتي بخاري با سند خود از ابن ع

روايت كرده كه گفت: شايد مردم را به
4
دعوت كرده باشد، چرا كه رسول اهللا (ص)  1

فرمود: 
3
و1

3
131Fنيز زياد است. 1

2 

 ي زير وصيت حرام است:ها حالتدر حرام: -4

___________________ 
 .2740بخاري، كتاب الوصايا، شماره  -1

 .2743همان، باب الوصيإل،  -2
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ن را داشته باشد، در سنن نسائي از ابن عباس وقتي كه قصد ضرر زدن به وارثا -الف
 آمده كه گفت: ضرر زدن به وارثان به وسيله وصيت جزء گناهان كبيره است.

و اين هنگامي است كه شخص عمداً بخواهد به وارثان ضرر بزند و اين به دليل 
اي ضرر برساند و رغبتي برها  آن كند تا به باشد، پس وصيت ميها  آن دشمني ميان او با

 رسيدن به اجر و ثواب در آن وجود ندارد.
وقتي كه وصيت به چيز حرامي باشد، مثل كسي كه به اموال رشوه يا دزدي يا  -ب

اراضي غضب شده وصيت كند يا به چيز حرامي وصيت كند مثل كسي كه به مالي براي 
مقابل يك كند، تا او نيز انتقام او را با كشتن فرد ديگري بگيرد يا در  ديگري وصيت مي

وصيت كند  عمل غيرمشروع او را آزاد كند. يا مثل كسي كه به خرابي ساختمانهاي ديگر
 كه سهم ديگران در آن ساختمان است.

حقيقت اين است كه وصيت واجب است، وقتي كه در مقابل يكي از ديون پرداخت 
دگان نشده خداوند باشد، مثل زكات، حج، نذر، يا در مقابل پراخت حقي از حقوق بن

باشد مثل: ديوني كه ننوشته و بر عهده او بوده يا براي پاك كردن اموالي كه احتمال حرام 
گذارد، پس به  وجود دارد، مثل كسي كه پولش را در بانكهاي سودده ميها  آن بودن

هاي بانكي نجات يابد و ممكن است كه دكند تا از سو مقداري از اموالش وصيت مي
مندوب است چون آيات و احاديث زيادي در اين ها  اين يرو غ دمكروه يا حرام باش
 موضوع وجود دارد.

 اركان وصيت: بخش دوم
ركن عبارت است از چيزي كه وجود امري به آن تعلق دارد، و آن چيز جزئي از 
حقيقت آن امر است و اركان وصيت همان طور كه ابن رشد بيان كرده عبارت است از: 

 يغه وصيت.موصي، موصي له، موصي به، ص

 ركن اول: موصي:
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همچنان كه ابن رشد بيان كرده موصي هر مالكي است كه ملك صحيحي  موصي:

بايد  زيراداشته باشد يعني هر كس كه مالك چيزي است و ملكش براي او صحيح است، 
خودش مالك چيزي باشد تا بتواند آن را به ديگري وصيت كند چون تصرف انسان جز 

 ت.در ملك خودش درست نيس
و شرط است كه موصي اهليت تبرع (يعني شايستگي بخشيدن اموال) را داشته باشد و 

 شروط اين اهليت عبارتند از:

 رشد -3عقل        -2بلوغ     -1
 بنابراين وصيت از بچه غير مميز يا مجنون صحيح نيست.

پس وقتي كه شرطي از اين شروط وجود داشته باشد، وصيت صحيح نيست. در ماده 
انون وصيت آمده است كه: شرط است كه موصي از لحاظ قانوني اهليت تبرع داشته ق 5

سال شمسي  18سنش از باشد. بنابراين اگر به دليل سفيه بودن يا غافل بودن يا اگر 
 شته باشد و محجور باشد وصيت وي با اجازه دادگاه امور حسبي جايز است.گذ

يه و بدهكار و غيرمسلمان وجود دارد، در اينجا اخت�فاتي در مورد وصيت مميز و سف
 به شكل زير:

 وصيت بچه مميز: -1
ها معتقدند كه وصيت بچه جايز است چون اهليتش كافي نيست و  ها و شافعي حنفي

آيد و وصيت براي اين وضع شده تا انسان اعمال خيري را كه در  مكلف به حساب نمي
 زمان زندگيش از دست داده، جبران كند.

الكيه معتقدند كه وصيت او صحيح است، چون وصيت تصرفي است كه به حنابله و م
شود و ممانعت از تصرف بچه به هدف حفظ اموالش در زمان  بعد از مرگ افزوده مي

 باشد نه بعد از مرگش. زندگي او مي
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در حقيقت نظر اول صحيحتر است و قانون در تبعيت از آن مبالغه كرده است به 
سالگي است ولي به شرط موافقت دادگاه امور 21از رسيدن به  طوري كه مانع وصيت قبل

 سالگي نيز جايز دانسته است. 18حسبي آن را در 
حقيقت اين است كه بچه بعد از بلوغ و رسيدن به سن رشد و كامل شدن عقل او 

ْ ٱوَ ﴿ فرمايد: چنانكه خداوند متعال در مورد يتميان مي ا  ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ۡ�تَلُوا ْ َحّ�  َُِِ  ََِّ�حَ ٱبَلَُغوا
 َ ا ُ ٗد ۡنُهۡم رُۡش َۡسُتم ّمِ ا� َء ْ ٱَُِِۡن  ا ۡمَ�ٰشَُهم ۡدَ�ُعوا

َ
ِهۡم أ در اموالش تصرف  تواند مي ]6النساء: [ ﴾َِِ�ۡ

كند. پس قبول وصيت از او در هنگامي كه به سن قانوني بلوغ برسد، ممكن است كه آن 
يك بچه مميز محسوب سالگي بدون موافقت كسي است او در اين هنگام  18سن 
در زند چون او  شود و وصيت به او ضرري نمي شود بلكه يك جوان محسوب مي نمي

 برد. ن را ميأآن برگردد و اگر بميرد ثواب  ازتواند  مي و حال زنده ماندنش

 وصيت سفيه: -2
سفيه كسي است كه داراي عقل كمي باشد و تصرفات عمومي و مالي او درست 

شود. پس اگر وصيت كرد  اطر مصلحت او براو حجر گذاشته مينباشد. بنابراين بخ
قانون  5وصيت او به شرط موافقت دادگاه امور حسبي جايز است، همچنان كه در ماده

تواند از وصيت  آمد. در اين رأي نيز نظراتي وجود دارد، چون سفيه قبل از مرگش مي
د و اگر بميرد و نيز زن خود برگردد. پس وصيت در زمان حيات او به او ضرري نمي

 شود. ضرري از وصيت به او ملحق نمي

 وصيت بدهكار: -3
وقتي كه بدهي بيشتر از تركه موصي باشد، پس براي شخص بدهكار صحيح نيست 

وصيت كند ولي اگر اين كار را انجام داد، صحيح است  ها بدهي كه قبل از پرداخت اين
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قدم بر وصيت است همچنانكه در بحث شود چون م نافذ مي ها بدهي ولي بعد از پرداخت
 ر وصيت بيان كرديم.بتقدم دين 

اما وقتي كه بدهي فرد از تركه و دارايي او بيشتر نباشد، نخست حق طلبكاران 

وصيت در حدود شود و سپس پرداخت مي
3
از تركه باقيمانده قابل اجرا است مگر اينكه  1

وارثان به بيشتر از
3
 اجازه بدهند. 1

وصيت فرد بدهكار به طور عام صحبت  بارهاز قانون وصيت در 39و  38دو ماده 
 كند. مي

 وصيت غيرمسلمان: -4
132Fاگر كافري به چيزي كه حرام نباشد، وصيت كرد، طبق گفته ابن رشد، صحيح است.

1 
نشده است ولي شروطي  و در قانون مانعي براي ارث كافر چه ذمي و چه معاهد يا ... ذكر

 ذكر شده كه در موانع وصيت از آن بحث خواهيم كرد.

 ركن دوم: موصي له:

 وصيت مسلمان براي غيرمسلمان:
 موصي له بايد شرايط زير را داشته باشد تا استحقاق وصيت را پيدا كند:

موصي له بايد به اسم معلوم و معين باشد مثل اينكه وصيت براي ف�ني پسر ف�ني  -1
ل وصيت به جمعيت حفظ قرآن يا هيأت مددكاري ثباشد يا به وصف مشهور باشد، م

مهم است اين است كه نافي  و آگاهي و آنچه كه در اين علم ،اس�مي يا جمعيت شرعي

اسم يا صفت خاصي معلوم باشد. پس اگر به  با جهالت باشد به طوري كه موصي له
3
1 

___________________ 
 .2/334بدايإل المجتهد،  -1
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تواند به  از دانشجويان وصيت كند، وصيت او صحيح نيست بلكه مياموالش براي يكي 

3
اند يا براي  اموالش يا كمتر از آن براي كساني كه در دانشكده دار العلوم موفق شده 1

ها  اين حافظان قرآن كريم در دانشگاه قاهره يا شهرخودش وصيت كند. و اگر تعداد
كند  بر كسي كه اين وصف بر او انطباق داشته باشد، صدق ميشمار باشد اين وصيت  بي

 كنند. بر طبق اجتهاد كساني كه به اجراي وصيت اقدام مي
قانون وصيت آمده است كه: وصيت براي كساني كه غير قابل شمارش  30درماده 

گيرد. و  تعلق مي ،محتاج باشندها  آن باشد. و به كساني كه از ميان هستند نيز صحيح مي
 شود. به دليل اجتهاد كساني كه مجري وصيت هستند، ترك ميها  آن ستور توزيع مياند

اگر موصي له ذاتاً معين باشد بايد هنگام وصيت حقيقتاً يا تقديراً موجود باشد، اما  -2
اگر وصف معيني باشد مثل وصيت براي مساجد ف�ن شهر يا براي انجمن حمايت از 

اينجا ابوحنيفه و شافعي و احمد به ضرورت وجود اين بيماران كبدي يا دياليزي، در 
. و امام مالك به عدم اشتراط وصيتنوشن  هنگام جهت وصفي هنگام مرگ معتدند نه

موصي له هنگام نوشتن وصيت يا مرگ وصي معتقد است. پس اگر به 
3
اموالش براي  1

اي وجود نداشت، وصيت  شده  ر شناختهفقراء و يتيمان دانشگاه قاهره وصيت كرد و فقي
تا اين فقرا و يتيمان پيدا شوند و وصيت د شو وصيت محبوس مي صحيح است و اين

 8ممكن است كه در آينده اجرا شود مگر اينكه وجود موصي له محال باشد در ماده 
قانون وصيت آمده است كه: وصيت براي جهت معيني از جهات نيكي كه در آينده ايجاد 

 شود. شود، صحيح است ولي اگر وجود آن محال باشد، وصيت باطل مي مي
 قانون در اينجا از نظر مالكيه تبعيت كرده است.

اين در مورد وجود حقيقي بود، اما وجود تقديري متعلق به جنيني است كه در شكم 
 مادرش است.

 وصيت براي جنين:
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است و براي  مادرش است و حيات او تقديري در رحمجنين موجودي است كه 
 قانون وصيت شرايطي ذكر شده است: 35صحت وصيت براي جنين در ماده 

وقتي كه موصي، به وجود جنين در هنگام وصيت اقرار كند و حداقل از زمان  -1
 روز به بعد زنده به دنيا بيايد. 365وصيت به مدت 

يت به وص زروز بعد ا 270وقتي كه موصي به وجود جنين اقرار نكند و به مدت  -2
زن باردار در زمان وصيت در عده وفات يا ط�ق نباشد، پس اگر  به شرطي كهدنيا بيايد، 

روز از زمان وفات يا ط�ق به دنيا آمد، وصيت صحيح است و اگر  365جنين در مدت 
وصيت براي جنين معيني باشد (ف�ني فرزند ف�ني) براي صحت وصيت بايد نسب او 

 نسبت به آن فرد ثابت شود.
اينها شروط مشابهي به شروط ارث جنين بود، در اينجا لزم است كه بين حالت اقرار 

شرط است كه در  سو علم موصي به وجود جنين در شكم مادرش تفاوت قائل بشويم، پ
روز به دنيا بيايد كه حداقل مدت جنين است كه موافق نظر محمد ابن حكم  365كمتر از 

 .مالكي و پزشكان شرعي معاصر است
ثابت شده است كه جنين بيشتر از يك ها  آن مبني بر اين نظريه علمي كه از ديدگاه

 ماند. سال شمسي در رحم مادر نمي
 اما وقتي كه موصي به وجود جنين اقرار نكرد، زن باردار يكي از حالت زير را دارد:

ت زن باردار در زمان ازدواج مستمر باشد، پس وصيت وقتي براي جنين صحيح اس -1
يد و اين م�ك معتبري است. و جنين بايد روز زنده به دنيا بيا 270در طول كه حداكثر 

بعد از نوشتن وصيت شكل گرفته باشد پس اگر جنين در وقت وصيت موجود نباشد، 
 شود. وصيت باطل مي

اگر زن باردار مطلقه باشد و در زمان عده ط�ق رجعي باشد وصيت وقتي صحيح  -2
 روز وضع حمل كند. 270ر مدت است كه حداكثر د
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اگر زن كه در عده ط�ق بائن يا وفات باشد، وصيت وقتي صحيح است كه  -3
 روز وضع حمل كند. 365حداكثر در طول 

ر اينجا ميان ارث جنين و وصيت به زن بارداري كه در دشود كه قانونگزار  م�حظه مي
ي كه در ارث يك سال وت قائل شده است. به طورازمان عده ط�ق رجعي باشد، تف

ماه را قرار داده است. و اين تفاوت به طور كلي  9شمسي را قرار داده و در وصيت 
اعد شرعي اين حكم وتوجيهي ندارد. بنابراين استاد دكتر محمد بلتاجي معتقد است كه ق

اند تا قواعد استصحاب و برائت ذمه و درء حدود با  به يك سال شمسي حكم كرده
ميان زن مطلقه  جسدي و جنسيده باشد  مخصوصاً در اينجا كه رابطه شبهات رعايت ش

133Fبه ط�ق رجعي يا بائن با شوهر منقطع شده است.

1 
اين در مورد وصيت براي جنين بود ولي قضيه مهم ديگري در مورد موصي له وجود 

 پردازيم: دارد كه وصيت براي وارث است كه به شكل زير به آن مي

 وصيت براي وارث:
ص) (اند كه گفت: از رسول اهللا  ي و ابوداود و ديگران از ابي امامه روايت كردهمذرت

متعال به هر صاحب حقي، حقش را داده است پس وصيت  : خداوندفرمودشنيدم كه 
134Fبراي وارث نيست.

2 
ن كرده كه اجماع در اين مورد وجود دارد كه وصيت امبني بر اين حديث ابن رشد بي

ند. و مزني و ظاهريه معتقدند كه هند هجازاتي كه وارثان براي وارث جايز نيست وق
135Fحتي اگر وارثان جايز بدانند، جايز نيست. ثوصيت به وار

و شوكاني از صاحب البحر و  3
الهادي و الناصر و ابي طالب و ابوالعباس نقل كرده كه وصيت براي وارث بدون اجازه 

___________________ 
 .186الوصيإل، في الميراث و  -1

 و گفته كه حديث حسن است. 2203ترمذي، كتاب الوصايا باب ما جاء ل وصيإل لوارث، شماره  -2

 .4/108؛ الم، شافعي، 2/334بدايإل المجتهد، ابن رشد،  -3
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136Fوارثان نيز جايز است.

َُ ﴿ :ديفرما چون خداوند متعال مي 1 ِ ا َحَ�َ  ُكت َُ ِ َعلَۡيُ�ۡم ِ
ُ�ُم  َحَد

َ
ا  شَۡمۡوُت ٱأ تََرَك َخۡ�ً ّيةُ ٱِِن  ِِ ِۡن وَ  شَۡو ي َ َِ ٰ ِ�َ ٱشِۡلَ� ۡقَر�

َ
�ۡ  ِ وِف� ٱب َۡمۡعُر َ  ش ََ ّقا  ِ�َ ٱَح ُۡمّتق  ﴾١ ش

 .]١٨٠ة: البقر[
ول شود كه آيا اين حديث ناسخ آيه است يا نه؟ و ق حقيقت اخت�ف از اينجا ناشي مي

النسخ في «تحقيق خود  رغالب اين است كه ناسخ نيست، و مرحوم دكتر مصطفي زيد د
  آن را ثابت كرده است.» القرآن

با وجود اين نظري كه غالب علما بر آن هستند اين است كه وصيت براي وارث جايز 
نيست ولي قانونگزاران قانون وصيت نظر شيعه اماميه و غالب علماي زيديه را ترجيح 

 37اند كه جايز بودن وصيت بدون اجازه وارثان براي وارث است چنانكه در ماده  ادهد
 قانون وصيت آمده است.

شود  حقيقت اين است كه وصيت براي وارث منجر به كينه و دشمني ميان فرزندان مي
ن را در نزديكي ساير وارثان هزينه كند. ولي اگر آمخصوصاً وقتي كه بعضي از وارثان 

چهارچوب محدودي باشد جايز است مثل وصيت براي يكي از وارثاني كه وصيت در 
زيادي دارد يا وارث دانشجو هاي  مريض و زمين گير است يا براي درمان نياز به هزينه

ن هزينه زيادي لزم دارد و يا كم سن و سال است و نياز به هزينه تعليم و آاست و براي 
ي افزودن نص بر قانون است بدين معني كه: وصيت مقتضها  اين ازدواج و ... دارد. تمامي

به
3
براي وارث صحيح است وقتي كه قصد ضرر زدن به وارثان وجود نداشته باشد و  1

 نياز شديد به آن داشته باشد و موافقت قاضي نيز وجود داشته باشد. له موصي
ع ند كه نبايد مانعي از موااينها مهمترين شرايط موصي له است، و بايد اضافه شو

وصيت مثل قتل موصي توسط موصي له يا چيزي كه مبطل وصيت است مثل وصيت 

___________________ 
 .6/41نيل الوطار، شوكاني،  -1
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براي جهتي كه محارب اس�م باشد مثل روتاري و انجمنهاي فراماسونري و كليساها و... 
 وجود داشته باشد.

دشمن بايد اشاره كرد كه وصيت از جانب مسلمان براي غير مسلمان به شرط اينكه به 
 مسلمان كمك نكند، صحيح است، بر عكس ارث كه ميان مسلمان و كافر صحيح نيست.

 ركن سوم: موصي به:

 اول: نوع موصي به:
 ) قانون وصيت آمده است كه در موصي به شرط است كه:10درماده (

موصي به بايد در چيزهايي باشد كه جزء تركه هستند يا صحيح است كه در حال  -1
 عقد قرار بگيرد.حيات موصي محل 

 موصي به بايد مال متقوم (قابل ارزيابي) باشد. -2
 اگر موصي به ذاتاً معين باشد بايد در هنگام وصيت در ملكيت موصي باشد. -3

ارث آن صحيح  نچه كه مال نام دارد، وآاز اين سه شرط پيداست كه وصيت بر هر 
و ها  پس اندازه شده در بانك باشد مثل اموال غيرمنقول و منقول و اموال است، صحيح مي

اسباب و وسايل و ماشين و ... حتي وصيت به امور معدوم و مجهول نيز جايز است، 
چون اين عمل در مذهب امام ماكل جايز است و ضرر در معاوضات جايز نيست ولي در 
عقود تبرعي جايز است. مث�ً اگر كسي بگويد كه اين كيف را به آنچه كه الن در جيب تو 

فروشم اين معامله صحيح نيست. چون احتمال ضرر وجود دارد، ولي اگر  ست، ميا
 كنم و مقدار آن را نداند جايز است. بگويد: هر چه را كه در كيفم دارم، به تو وصيت مي

بايستي وصيت نزد مسلمانان به چيزهاي صحيح قابل ارزيابي باشد، مث�ً كسي كه به 
د، صحيح نيست خواه موصي مسلمان باشد يا مزرعه خوك براي مسلمانان وصيت كن

غيرمسلمان و كسي كه به آلت حرام موسيقي براي مسلمانان وصيت كند، وصيت او 
 باطل است.
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همچنين واجب است كه از ملك خودش وصيت كند، مث� كسي كه به اموال پدرش يا 
عامله برادرش يا زنش يا فرزندش وصيت كند، وصيت او صحيح نيست و اين قياس به م

غير ملك خود شده است ولي اين در مورد وصيت به ذات معين است مثل امور منقول و 
شود. پس اگر به  غيرمنقول اما اگر به منفعتي وصيت كند فقط با به كارگيري آن ايجاد مي

اي وصيت كند وصيتش صحيح است يا به ثمره يك مزرعه و يا ثمره  ه شدهرعين اجا
الها وصيت كند، وصيت او صحيح است. و چنانكه قب�ً بيان حيوانات يا غ�ت يا سود ك

معتقدند كه ارث منافع جايز نيست و وصيت آن جايز نيست. ولي قانون ها  كرديم حنفي
اي كه فصل خاصي را به باب دوم  در اينجا از مذهب شافعي تبعيت كرده است به گونه

ده است كه: هرگاه وصيت ) آم50احكام وصيت به منافع اختصاص داده است در مادر (
به منفعت چيز مشخص باشد كه آغاز يا پايان آن مشخص باشد در اين مدت موصي له 

كند وقتي كه اين مدت قبل از وفات موصي به اتمام  استحقاق اين منفعت را پيدا مي
رسيد، گويي كه اص�ً وصيت در كار نبوده است و اگر مدتي از ان مدت معين سپري شد 

 موصي له در مدت باقيمانده استحقاق منفعت آن را دارد. و موصي مرد،

 دوم: مقدار موصي به:
ما از نوع موصي به صحبت كرديم حال در اينجا در مورد مقدار موصي به صحبت 

ٖة ﴿ اند مطلق هستند، مثل آيه: كنيم و آياتي كه در سوره بقره يا نساء آمده مي ّي ِِ ِد َو ِمن  َ�ۡع
ۡو دَ 

َ
ا أ  .]12النساء: [ ﴾يۡن� يُوَ�ٰ بَِها

به طوري كه نبايد از اند  ولي احاديث اين اط�ق را تخصيص داده
3
بيشتر باشد. و در  1

اين مورد دار قطني با سند خود از ابوالدرداء روايت كرده كه رسول اهللا (ص) فرمود: 
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خداوند متعال «
3
ر هنگام مرگ بخشيده است تا به وسيله آن بتوانيد اموالتان را به شما د 1

137F».كارهاي نيك خود را زياد كنيد

1 
و بخاري با سندش از ابن عباس (رضي اهللا عنه) نقل كرده كه گفت: ممكن است كه 

مردم را به
4
تشويق كرده باشد چون پيامبر (ص) فرمود:  1

3
و  1

3
زياد است و پيامبر  1

خواست به بيشتر از  (ص) اين سخن را به سعد بن ابي وقاص گفت وقتي كه مي
3
1 

 اموالش وصيت كند.

در واقع وصيت به بيشتر از 
3
زند و خداوند متعال امر كرده است  به وارثان ضرر مي 1

هببه وارثان ضرر نزند. حتي ابوبكر صديق (رضي اهللا عنه) كه موصي با وصيتش 
5
1 

وصيت كرده است تا به 
3
نرسد چون پيامبر (ص) فرموده بود  1

3
 زياد است. 1

مورد وصيت به  در نووي
3
دل ميان وارثان و وصيت گفته است: اين امر رعايت ع 1

اند: اگر وارثان ثروتمند باشند، مستحب است كه به  است، اصحاب ما و علما گفته
3
1 

وصيت كرد، و اگر فقير باشند مستحب است كه از ها  آن اموال در جهت تبرع به
3
كمتر  1

ر اينكه كسي كه وارثي ندارد وصيتش جز با باشد، پس ذكر كرده كه اجماع وجود دارد ب

اجازه او به بيشتر از 
3
138Fشود. نافذ نمي 1

2 

وصيت به بيشتر از  ولي جمهور معتقدند كه
3
جايز نيست و ابن  نجز با اجازه وارثا 1

جزم اندلسي و ظاهريه معتقدند كه وصيت بر بيشتر از 
3
صحيح نيست. ابن حزم  1

___________________ 
 قب�ً تخريج آن بيان شد. -1

 .956؛ مسأله شماره 8/404قدامه،  ؛ المغني، ابن5/159شرح النووي علي صحيح المسلم  -2
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به بيش گويد: وصيت مي
3
جايز نيست، هر چند كه موصي وارث داشته باشد يا نداشته  1

باشد و هر چند كه وارثان اجازه بدهند يا اجازه ندهند. چون اين اجازه باطل است ولي 
139Fتوانند. د، مياگر دوست داشتند آن را در مورد اموال خود جايز بدانن

1 
 باشد: از اين بحثها براي ما روشن شد كه نظر علما در مقدار وصيت به شكل زير مي

وصيت به بيشتر از  -1
3
جايز نيست و اگر اتفاق افتاد جز با اجازه وارثان نافذ  1

 شود. نمي

اصل اين است كه وصيت به بيشتر از  -2
3
يز نيست و اگر اتفاق افتاد با اجازه جا 1

 شود. وارثان نافذ مي

مطلقاً كمتر از وصيت  بهتر اين است كه  -3
3
 باشد. 1

بهتر اين است كه اگر وارثان ثروتمند باشد وصيت به  -4
3
باشد و اگر فقير باشند  1

وصيت به كمتر از 
3
 باشد. 1

آمده است  37قانونگزار قانون وصيت به مذهب جمهور عمل كرده است، پس در ماده 

كه: وصيت به 
3
شود  براي وارث و غيروارث صحيح است و بدون اجازه وارثان نافذ مي 1

و به بيشتر از 
3
 از وفات موصي اجازه بدهند.نيز صحيح است به شرط اينكه وارثان بعد  1

چنانكه استاد ما دكتر محمد  ابراهيم  –ي وصيت از لحاظ مقدار آن ها حالتبنابراين 
140Fباشد: ي زير ميها حالتيكي از  –گويد  شريف مي

2 

اگر به وصيت  -1
3
تركه باشد و براي يك وارث يا ديگري باشد در اينجا مقدار  1

دهيم، سپس باقيمانده را ميان تمام  ن را به موصي له ميآكنيم و  وصيت را حساب مي

___________________ 
 .1753، مسأله شماره 320-9/317المحلي، ابن حزم،  -1

 .165في احكام التركات و الميراث و الوصيإل دراسإل مقارنه ص -2
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پس اگر مردي بميرد و:  ،كنيم حتي اگر موصي له يكي از وارثان باشد وارثان تقسيم مي

باشد و به ه داشتهكليره تر 7200زن، پدر و پسر از او بجاي بماند و 
3
تركه براي پسرش  1

 شود: ه يكي از وارثان نيز هست، مسأله به شكل زير حل ميوصيت كرد باشد ك

 -الف
3
ليره  7200÷3=24000دهيم كه  كنيم و آن را به پسر مي تركه را حساب مي 1

 است.
 ليره است. 7200-2400=4800كنيم كه  مقدار وصيت را از مجموع تركه كم مي -ب
 ليره باشد. 4800تركه شود كه  مسأله به شكل عادي حل مي -ج
 كنيم. سهم پسر از وصيت را همراه با سهم او از ارث جمع مي -د

 پسر پدر زن وارثان

 سهام
8
1 

6
 ق. ع 1

 17 4 3 24اصل

 سهم
200=24÷4800 

600=200×3 800=200×4 3400=200×17 

 2400+3400=5800مجموع سهم پسر از وصيت وارث=  

 202جدول 

كنيم  و اگر خواستيم كه به صحت اين مسأله پي ببريم تمامي سهام را جمع مي

و اگر در اين مسأله به،ليره 7200) =5800+600+800(
3
تركه براي شخص غير وارث  1

پسر همان حق خود از  ليره است و سهم 3400مثل دايي وصيت كرد سهم دايي همان 

ليره است اگر به كمتر 3400ارث است كه 
3
مثل 1

6
ايي وصيت كرد، در اينجا دبراي  1

شود و فقط مقدار وصيت براي دايي  اخت�في در حساب نيست و همان مراحل طي مي
-1200=6000كنيم تا تركه باشد پس اين مبلغ را از وصيت كم مي مي 7200÷6=1200
و  250×3=750باشد و سهم زن  مي 6000÷24=250باشد و سهم در مسأله قبل  7200

 باشد. ليره مي 250×17=4250و سهم پسر  250×4=100سهم پدر 
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اگر وصيت به بيشتر از  -2
3
باشد و هيچ يك از وارثان آن را جايز ندانند،  1

3
فقط  1

قانوناً دادن بيشتر از  ورسد و شرعاً  به موصي له مي
3
به او صحيح نيست و مسأله ك�ً  1

 شود. مثل حالت قبل حل مي

اگر وصيت به بيشتر از  -3
3
براي تنازل از ها  آن باشد و وارثان آن اجازه بدهند پس 1

شود.  پس تمام آنچه كه به موصي له وصيت شده به او داده ميحق خود مختار هستند، 
د و تمام وارثان كه براي برادرزاده يتيمش وصيت كنپس اگر در مثال قبل مرد به نصف تر

 شود: اجازه بدهند مسأله به شكل زير حل مي
ليره به برادرزاده يتيم داده  7200÷2=3600كنيم  مقدار وصيت را معلوم مي -الف

 شود. مي
 ليره. 7200-3600=3600كنيم  مقدار وصيت را از كل تركه كم مي -ب
 شود. مسأله به شكل عادي حل مي -ج

 پسر پدر زن وارثان

 سهام
8
1 

6
 ق. ع 1

 17 4 3 24اصل
 سهم

150=24÷3600 
450=3×150 600=4×150 2550=17×150 

 203جدول 

كنيم با تمام  براي اطمينان از صحت مسأله مقدار وصيت را با سهم وارثان جمع مي
 تركه مساوي باشد.

7200=3600+450+2550 

اگر وصيت به بيشتر از -4
3
باشد و تنها بعضي از وارثان به آن اجازه داده باشند، در  1

كنيم و نيز كساني را  به تنازل از حق خودشان نمياينجا كساني كه آن را نپذيرفتند مجبور 
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كنيم در اينجا مسأله را يك بار با اجازه تمام  را رد نميها  آن اند تسامح كه اجازه داده
كنيم و كساني كه  كنيم و يك بار بدون اجازه هيچ يك وارثان آن را حل مي مي وارثان حل
حل  اند از راه و كساني كه اجازه ندادهشود  از حل اول سهمشان پرداخت مياند  اجازه داده

 شود. دوم سهمشان پرداخت مي
اش براي برادرزاده يتيمش  در مثال اول وقتي مردي قبل از مرگش به نصف دارايي

بر اساس  بار كند،  اگر پسر و پدر اجازه بدهند و زن اجازه ندهد، اين مسأله يك وصيت 

اينكه وصيت 
3
ست و بار ديگر بر اساس اينكه وصيت نصف تركه است، حل تركه ا 1

حل  باشد و سهم پدر و پسر بر اساس راه ي ميلشود و سهم زوجه بر اساس راه حل او مي
 باشد. دوم مي

بر فرض اينكه وصيت وارث
3
1 

 است
 بر فرض اينكه وصيت نصف تركه است

 450 600 سهم زن
 600 800 سهم پدر

 2550 3400 هم پسرس
 204جدول 

پس وقتي كه زن به بيشتر از 
3
گيرد ولي پدر و پسر  ليره مي 600وصيت اجازه ندهد  1

گيرد كه مجموع وصيت مساوي است  ليره مي 2550ليره و پسر  600بر فرض اجازه پدر 
 با

 7200-)2550+600+600=(3450ليره 
طبيعتاً بايد با حالت قبل فرق داشته باشد چون ما از وصيت نصف آن را كم كرديم و 

كه حق زن بود كه اجازه نداده بود و آن را به  3600
3
افزدويم كه از حق  2400وصيت  1

شود. پس اگر شخصي  پدر و پسر كم شده بود بنابراين تمامي مسائل به اين شكل حل مي
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ر پدري داشته باشد كه هو: دختر، دختر پسر، خواهر تني و خوابميرد 
3
تركه به او  1

وصيت شده باشد و 
6
اي وصيت شده باشد و وارثان جز به  تركه به انجمن خيريه1

3
1 

 ليره است، اجازه ندهند. 18000تركه كه 

كنيم كه وارثان به نصف تركه كه مجموع ( ظه ميدر اينجا م�ح
6
1+

3
) است، اجازه 1

وصيت به دهند و  نمي
3
ليره به  6000ليره است و اين  18000÷3=6000گردد كه  بر مي1

ر اين اساس كه وصيت شود ب ميان خواهر پدري و انجمن خيريه تقسيم مي 2به  1نسبت 
ليره و به انجمن  4000به انجمن نصف خواهر پدري بوده است پس به خواهر پدري 

شود.  ماند كه ميان وارثان تقسيم مي ليره باقي مي 12000شود و  ليره داده مي 2000خيريه 

ليره و دختر پسر  6000دختر نصف تركه يعني 
6
و خواهر تني  ليره 2000تركه يعني  1

 باشد. ليره مي 4000گيرد چون عصبه مع الغير است كه  باقيمانده را به عصبه بودن مي

 وصيت ركن چهارم: صيغه
در ماده دوم قانون وصيت آمده است كه: وصيت يا با عبارت يا كتابت (نوشتن) منعقد 

اي قابل فهم ه  شود و اگر موصي نتوانست به اين وسيله وصيت را منعقد كند با اشاره مي
آمده است كه وصيت وقتي كه به شرطي معلق يا مقترن  4ماده  شود و در او منعقد مي

باشد نيز درست است و اگر شرط صحيح باشد تا زماني كه مصلحت داشته باشد رعايت 
اشد، رعايت ب ان واجب است. و اگر شرط صحيح نباشد يا مصلحت مورد نظر را نداشته

 آن لزم نيست.
لحت موصي يا موصي له يا ديگران در صعبارت است از هر آنچه كه م شرط صحيح

 ن نهي نشده باشد و منافي اهداف شريعت نباشد.آآن رعايت شده باشد و از 
بنابراين صيغه وصيت يا با عبارت (بيان كردن) است و يا با كتابت (نوشتن) و وصيت 

اشاره بايستي  درست نيست وتواند حرف بزند يا بنويسد  با اشاره جز براي كسي كه نمي
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ن را براي كسي ديكته كرد بايد وصيت نوشته آ ركه قابل فهم باشد و مبهم نباشد و اگ
امام شده را براي او بخواند و سپس خود موصي آن را امضا كند و اين نظر از مذهب 

 .احمد بن حنبل گرفته شده است

بنويسد:  صيغه وصيت يا مطلق و بدون شرط است مثل اينكه بگويد يا
4
تركه را براي 1

ف�ني وصيت كردم و يا به شرطي معلق است، كه بايستي شروط زير در وصيت مشروط 
 وجود داشته باشد:

ا ديگران داشته باشد، مثل يبايد آن شرط مصلحتي را براي موصي يا موصي له  -1
و حج برود يا به فردي وصيت اينكه براي فردي وصيت كند كه از مال الوصيإل به جاي ا

باشد ها  اين ن تحصي�ت عالي خود را ادامه بدهد يا به دليل مصلحتي غير ازآكند كه با 
 مثل اينكه به يكي از نزديكان وصيت كند كه به ده نفر از يتيمان شهرش كمك كند.

شرط نبايد چيزي باشد كه از آن نهي شده باشد، مثل اينكه براي فردي وصيت به  -2
عليه  ينتقام بكند يا وصيت به انتشار كتابي كند كه در آن به اباحي گري و سركشا

 شريعت اس�مي اشاره شده باشد.
شرط نبايد منافي اهداف شريعت اس�مي باشد مثل اينكه به يكي از وارثان وصيت  -3

 كند كه وارث ديگر را اذيت كند و به او خسارت بزند يا به يك انجمن تبليغي يا هيأتي
 وصيت كند كه به جنگ با اس�م و مسلمانان بپردازند.

 مبطالت وصيت: بخش سوم
بيان كرديم كه اركان وصيت، موصي، موصي له، موصي به و صيغه وصيت هستند و 
توضيح داديم كه هر ركني شروطي دارد تا وصيت صحيح باشد و اگر شرطي از اين 

اجمال اين مبط�ت را بيان شود و در اينجا به  شروط تخلف كند، وصيت باطل مي
 كنيم: مي

 گردد: نخست: مبطإلت وصيت به علتي كه به موصي بر مي
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رجوع موصي از وصيت به صراحت يا به دليل قاطع يا به وسيله تصرفي كه ملك  -1
مده است كه: براي موصي جايز است كه از تمام آ 18مادهكند. در  را از تملك او خارج مي

 صراحت يا دللت برگردد. ن بهآوصيت يا قسمتي از 
موصي دچار جنوني بشود كه او را منجر به مرگ كند يا دچار سبك مغزي بشود   -2

تواند از وصيت  كه اهليت او را ساقط كند، با وجود اينكه او هر وقت كه بخواهد مي
كند.  ين حق محروم ميارجوع كند، اما جنون هميشگي كه او را به مرگ برساند، او را از 

از آن  14ن رجوع كند كه اين نظر حنفيه است و قانون در ماده آيد نيز بتواند از و شا
اند و وصيت را در صورت جنون منجر  تبعيت كرده است كه مالكيه با آن مخالفت ورزيده

 دانند و قول راجح همان قول حنفيه است. به مرگ نيز جايز مي

 د:گرد موصي له بر مي به دوم: مبطإلت وصيت به علتي كه
شود چون محل وصيت  وصيتي كه موصي له قبل از موصي بميرد، وصيت باطل مي -1

 ).14استفاده كند، وجود ندارد. (ماده خواسته از آن يا كسي كه مي
اي  يريهخوقتي كه وجود موصي له امكان نداشته باشد مثل وصيتي كه براي انجمن  -2

 ).8شود (ماده صيت باطل ميشود و اين انجمن شكل نگيرد و كه در آينده تشكيل مي
از اركان عقد حادث نشده كه قبول چون يكي ،وقتي كه موصي له وصيت را نپذيرد -3

شود و همچنين وقتي كه موصي از  باشد، وصيت باطل مي ن از طرف موصي له ميآ
موصي له بخواهد كه قبول كند و او قبول نكند. بعد از اينكه سي روز سپري شد و جواب 

به موصي نرسيد. وقتي كه وصيت به منفعت عيني باشد كه در دست ديگري رد يا قبول 
است يا براي طول مدت حيات او يا مطلق باشد، موصي له استحقاق آن را به مدت 

سال از وفات موصي ناشي شده  33حيات خود دارد به شرط اينكه استحقاق او در طول
اين مدت تاخير كرد وصيت باطل ) بر آن تاكيد كرده و اگر از 61ماده(باشد همچنانكه 

 شود. مي
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از موانع وصيت تحقق پيدا كرده است كه  ياگر موصي له، موصي را بكشد، يك -4
 پردازيم. بعداً به آن مي

 سوم: مبطإلت وصيت به علتي كه به موصي به بر گردد:
وقتي كه چيزي كه به آن وصيت شده، نابود شود. مثل كسي كه اموالش را در  -1

گذاري گذاشته باشد و به سرمايهشركتهاي 
3
آن وصيت كرده باشد و همگي اين اموال يا  1

شود يا بر حسب چيزي كه از بين رفته مقداري  وصيت باطل مي نابود شودمقداري از آن 

شود، پس اگر مقداري از اين اموال باقي ماند از وصيت باطل مي
3
 وصيت است. آن براي 1

همچنين كسي كه براي شوهر دخترش به بخشي از ساختماني وصيت كرده كه به 
علت زلزله يا علل ديگر خراب شده است يا كسي كه به ماشين براي پسرش وصيت كرده 

 شود. كه قبل از تحويل گرفتن آن دزديده مي
 ي كهشود مثل كس وقتي كه ملك موصي از ملكيت او خارج شود، وصيت باطل مي -2
ماند. يا مثل  يش تمام تركه او را شامل شود پس چيزي براي وصيت باقي نميها بدهي
اي) باشد كه موصي له آن را بخرد و جزء اموال  وصيت به منفعت (ساختمان اجاره اينكه

 او بشود.
و اسباب و ها  وقتي كه موصي به چيز حرامي باشد، مثل آلت لهوو فاحشه خانه -3

هاي شراب و اماكن رقص و آلت موسيقي و گله خوك و كارخانه  هلوازم قمار و خمر
دخانيات و شراب يا مقداري از مواد مخدر يا غذاهاي فاسد و آبهاي كثيف يا ماشين 

صحيح ها  آن ي كه تمامي اين اموال حرام هستند و وصيت بهودزدي يا سودهاي رب
مواد مخدر و غذاهاي  د نابود شوند مثل شراب و خوك وياين چيزها يا با ونيست. 

ها  آن فاسد، و يا بايد به چيزهاي مفيد تغيير يابند مثل رستوران و هتل و يا به صاحبان
بانكي را پاك كرد مثل سودهاي ها  آن برگردانده شوند اگر دزدي و غصبي باشند يا بايد

 را پاك كرد.ها  آن كه با بخششهاي غيرواجب بايد



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   278

 گردند: بر مي چهارم: مبطإلتي كه به صيغه وصيت

وقتي كه صيغه وصيت به شرط محال يا غير شرعي معلق باشد مثل اينكه به  -1
خواهرش وصيت كند به شرط اينكه هرگز ازدواج نكند يا به كسي وصيت كند به شرط 
اينكه دينش را ترك كند يا با آن بجنگد و يا بر عليه كشورهاي اس�مي براي دشمن 

 جاسوسي كند.
شهادت افراد ديگري غير از موصي له وصيت كند چون موصي له  وقتي كه بدون -2

صاحب مصلحت است يا وصيت به خط موصي نباشد و يا بعد از قرائت آن را امضا 
 نكرده باشد.

وقتي كه معلوم شود علت وصيت ضرر زدن به وارثان يا به علت حرامي بوده  -3
 باشد.

 موانع وصيت: بخش چهارم
چهار چيز هستند: قتل، اخت�ف دين، اخت�ف ها  آن كه در موانع ارث بيان كرديم

تواند مانع باشد. پس اگر موصي له  دارين و بردگي. اما براي مانع وصيت تنها قتل مي
از حق ها  اين موصي را بكشد مثل وارثي است كه مورث خود را كشته باشد و هر دوي

ع شدن قاتل از وصيت، شوند. و دليل شرعي براي ممنو خود در وصيت و ارث محروم مي
141Fقياس است.

كه ممنوعيت قاتل از وصيت به ممنوعيت قاتل از ارث قياس شده است كه  1
 شود. عجله كردن است كه با محروم شدن او معاقبه ميها  آن علت جامع

) 71قتلي كه در اينجا مانع وصيت است همان قتلي است كه مانع ارث بود. در ماده (
قتل عمدي موصي يا مورث باعث منع استحقاق وصيت آمده است كه: قانون وصيت 

شود خواه قاتل فاعل اصلي باشد يا شريك قتل باشد يا شاهد  اختياري يا واجب مي
شود چون اين  دروغگويي باشد كه اين شهادت او منجر به حكم اعدام براي موصي مي

___________________ 
 .7/339بدائع الصنائع، كاساني -1
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رسيده باشد و  سالگي 15قتل به ناحق و بدون دليل بوده است و قاتل بايد عاقل و به سن 
 شود. حق دفاع شرعي از جمله دليل تجاوز محسوب مي

اما اخت�ف دين به وصيت از مسلمان به كافر و بالعكس صحيح است به شرط اينكه 
گويد: وصيت براي ذمي جايز است و  ابن حزم مي .همكاري و كمك به امور باطل نباشد

ر هر صاحب جگري به اندازه يك بينيم چون پيامبر (ص) فرمود: د اخت�في در اين نمي
142Fخرما اجر و پاداش وجود دارد.

1  
نشده  بالغگويد كه وصيت جز براي مرد يا زن مسلماني كه  ولي شافعي در الم مي

143Fباشد صحيح نيست و وصيت مسلمان به مشرك جايز نيست.

2 
قانونگزار به نظر اكثريت كه همان صحت وصيت از مسلمان براي غيرمسلمان و 

 ود، عمل كرده كه همان نيز صحيح تر است.بالعكس ب
ماده نهم آمده است  در ،اما اخت�ف دار ميان موصي و موصي له مانع وصيت نيست

مين اس�مي كه: وصيت با وجود اخت�ف دين و اخت�ف دارين وقتي كه موصي تابع سرز
از  مسلمان باشد و تابع سرزمين اس�مي نباشد، كه قانون آننباشد، و موصي له غير

 كند، صحيح است. وصيت مثل موصي ممانعت مي
گردد، همچنانكه در يادداشت تفسيري  اين نظر به عقيده ابوحنيفه و ابويوسف بر مي
به عدالت است و سيادت و  تر نزديك آمده است كه به تعامل به مثل پرداخته است كه

 كند. سروري حكومت اس�م را محقق مي
حيح است كه مردي به برده يا كنيز خود به مقداري اما مانع بردگي معتبر نيست و ص

 وصيت كند.ها  آن از اموالش بر حسب صله رحم و نيكي به

___________________ 
حديث توسط بخـاري در صـحيح خـود از ابـوهريره      1756، مسأله شماره 9/322المحلي، ابن حزم،  -1

 ايت شده است، ر. ك: كتاب الدب باب رحمإل الناس و البهائم.رو

 .4/120األم، شافعي،   -2
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 ارث جنين و وصيت به او وقتي كه مادرش مطلقه رجعي باشد. -3

 :سؤال سي و چهارم: مسائل

ليره هم تركه داشته  96000ماند كه و شوهر و پسري از او بجاي مي ميرد زني مي -1
از يتيمان دانشجو وصيت كرده كه  رعايت و نگهدارياش براي  است و به نصف تركه

 پسر اجازه داده ولي شوهر اجازه نداده باشد.
ميرد و دختر و خواهر و دختر پسر دختر و خواهر پدري از او بجاي  مردي مي -2

ليره تركه دارد و به نصف آن براي بيماران قلبي فقير، وصيت كرده  400000 ماند كه مي
 اند. است كه تمام وارثان اجازه داده
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 ها انواع وصيت و تزاحم آن

 شامل سه بخش است:

 ي اختياريها وصيت بخش اول: انواع

 بخش دوم: وصيت واجب

 ها وصيت بخش سوم: تزاحم





 
 

 

 :بخش اول
 ختياريي اها وصيت انواع

وصيت اختياري وصيتي است كه خود موصي در زمان حيات خودش و با اختيار خود 
 ،شود كند و منافي اركان وصيت نيست، منعقد مي و با كيفيت و شروطي كه خود تعيين مي

برخ�ف وصيت واجب كه با نص قانون و بعد از وفات فرد به شروط مخصوص فرض 
وصيت اختياري انواعي دارد، از  .ن نداشته استشود كه شخص مرده هيچ دخالتي در آ مي

جمله انچه كه قب�ً درمورد آن بحث كرديم مثل وصيت براي جنين وصيت براي وارث و 

وصيت به بيشتر از
3
در زير به مهمترين  ها. آن با اجازه وارثان يا بدون اجازه بعضي از 1

 م:كني ي اختياري اشاره ميها وصيت انواع

 نخست: وصيت به تقسيم اشياي عيني تركه:
اي از اشيا باشد كه مث� پدر به تقسيم اين اشيا به تناسب  تركه ممكن است كه مجموعه

 اي وارد نكند، و از عدالت به دور افراد بپردازد به طوري كه به حقوق ساير وارثان خدشه
خانه لباسي به قيمت ليره و كار 30000از جمله اينكه شخص منزلي به قيمت  نباشد،

ليره داشته باشد و يك زن و يك  140000ليره و يك قطعه زمين زراعي به قيمت  70000

دختر و يك پسر داشته باشد و به منزل براي زن وصيت كرده باشد كه
24
و به  تركه است 3

كارخانه لباس براي دختر وصيت كرده باشد كه
21
تركه است و زمين براي پسر وصيت  7

كرده باشد كه
21
توانند هر كدام به طور مستقل از سهم خود  وارثان مي تركه است. و 14

 استفاده كنند يا به طور شريكي از آن استفاده كند كه در فقه اس�مي ملك مشاع است.
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سايل تركه براي راحتي مردم ساده است، آنچه كه در واين وصيت به تقسيم چيزها و 
ن مهم است عدم ظلم و تمايل به يك طرف است و اگر سهم يكي از وارثان بيشتر از آ

تواند بيشتر از  استحقاق او باشد جز با موافقت وارثان نمي
3
بردارد پس اگر يك زمين  1

ليره از مجموع  60000كه از حق او زيادتر است  ليره باشد، آنچه 200000زراعي مساوي 

اي است و اين زياده كمتر از  ليره 300000تركه 
3
است چون 1

5
تركه است پس وصيت  1

ليره را دارد و باقيمانده  140000بدون اجازه وارثان و بر طبق قانون نافذ است و استحقاق 
 است. وصيت اختياري

 دوم: وصيت به اندازه سهم وارث:
 اگر كسي مشابه سهم يكي از وارثان وصيت كند، دو حالت وجود دارد:

مثل سهم يك وارث معين باشد مثل كسي كه پدر و پسري از او بجاي بماند و به  -1
فدان تركه داشته باشد، مسأله اين  60برادرزاده يتيمش به اندازه سهم پدر وصيت كند و 

 شود: ل ميگونه ح

 پسر پدر وارثان
اي كه به اندازه سهم پدر به او وصيت  برادرزاده

 شده

 سهام
6
 ق. ع 1

6
1 

 1 4 1 6اصل

=10فدان
6
 فدان 10 فدان 40 فدان 10 60

  205جدول 

گيرد و سهمي مثل پدر براي او در نظر گرفته  ل پدر سهم ميدر اينجا برادرزاده مث
 شود. شود كه اضافه بر تركه باشد پس تركه بنابر مجموع سهام تقسيم مي مي

اينكه به اندازه سهم يكي از وارثان باشد ولي معين نباشد كه در اينجا دو حالت  -2
 وجود دارد:
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فرزند  5مثل كسي كه بميرد و اينكه تمامي وارثان سهم مساوي داشته باشند  -الف
اش نيز وصيت كند، پس به اندازه يكي  به داييها  آن داشته باشد و به اندازه سهم يكي از

از فرزندان يا دايي تركه  يرسد و يك شود و مسأله از پنج به شش مي به او داده ميها  آن از
 شود: ليره باشد به صورت زير حل مي 12000گيرند و اگر تركه  را مي

 پسر 5 وارثان
دايي(كه به اندازه سهم يكي از وارثان 

 به او وصيت شده باشد)
 گيرند تمام تركه را به عصبه بودن مي سهام

 5 5اصل به ارث 1
 5 اصل به وصيت

 سهم
2000=6÷12000 

 ليره 2000×1=2000 تركه 2000هر پسر  2000×5=10000
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بدون تعيين ها  آن ن سهام متفاوت داشته باشند و به اندازه سهم يكي ازاگر وارثا -ب 
شود. چون اين  به او داده ميها  آن وصيت شده باشد، كه به اندازه حداقل سهم همگي

همان يقيني است كه انتقال ملكيت بر آن مبتني است، مثل كسي كه وفات كند و يك مادر 
نجمن بيماران قلبي به اندازه سهم يكي از وارثان برادر و يك خواهر تني دارد و به ا 2و 

 فدان تركه داشته باشد. 21وصيت كرده باشد و 

 وارثان
 مادر

6
1 

 برادران مادري

3
1 

 خواهر تني

2
1 

انجمن بيماران قلبي (وصيت به اندازه 
 يكي از وارثان) سهم

    سهام
حداقل سهم، سهم مادر است كه مثل آن 

 شود. به اين انجمن داده مي
اصل به 

 6وارث
1 2 3 

اصل به 
 7وصيت

1 2 3 1 

 فدان3 فدان9 فدان6 فدان3 سهم
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3=
7
21 
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به اندازه سهم يك وارث معين از  وصيت رآمده است كه: اگ ن) قانو40در ماده (
 گيرد. وارثان باشد، موصي له به اندازه سهم اين وارث مي

دازه سهم وارث نامعيني باشد، اگر سهم ن) آمده است كه: اگر وصيت به ا41در ماده (
گيرد و اگر سهم وارثان متفاوت  ميها  آن وارثان مساوي باشد، موصي له به اندازه يكي از

 گيرد. ميها  آن ل سهمقحدا باشد به اندازه

 وصيت واجب: بخش دوم
اختياري هستند و صاحب مال كسي است ها  آن اين است كه ها وصيت اصل در تمام

كند چون وصيت از عقود تبرعي است و غيرلزم است بلكه  كه اقدام به انشاي عقد مي
شود  مياز مرگ موصي نافذ ن دمندوب است و وصيت اختياري جز با قبول موصي له بع

اول ژوئيه  1365شعبان سال  2كه در  1946سال 71ولي قانونگزاران قانون وصيت شماره 
اند كه در فقه اس�مي به آن اشاره  صادر شده است نوع كام�ً جديدي را تعين كرده 1946

 وصيت واجب است. آننشده است كه 

 نخست: تعريف وصيت واجب:
كه به فرع فرزند شخص مرده (دختر  وصيت واجب عبارت است از مقداري از اموال

رش در زمان حيات دگيرد، وقتي كه پ دختر يا پسر پسر يا دختر پسر پسر) تعلق مي

زا جدش وفات كرده باشد، پس سهم پدرش همچنان كه اگر زنده باشد بيشتر
3
نيست و  1

آن جايز نيست و وارثان حق شود كه رد  اين مقدار به حكم قانون به طور الزامي گرفته مي
ي اختياري مقدم است، بلكه اگر مقدار آن ها وصيت ندارند كه مانع آن بشوند و بر تمام

3
 باشد واجب است و وارثان بر غير آن موافق نيستند.1
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پسر و يك دختر پسر داشته باشد كه در زمان حيات جدش  2ميرد و بي دمث�ً اگر مر
ه است، پس وصيت واجب است كه بايستي در حال حيات به پدر او داده شود وفات كرد

شود، گويي كه جد پسر داشته و هر كدام  و به او داده مي
3
گرفتند، پس دختر  تركه مي1

گيرد. پس اگر جد  به خواهر  پسر اندازه سهم پدرش را و اندازه سهم عموهايش را مي

اش به  تني
4
تركه وصيت كرده باشد، وصيت واجب بر آن مقدم است و وصيت اختياري 1

بعد از آن است و اگر بيشتر از
3
باشد مشروط به اجازه وارثان است پس اگر اجازه  1

گيرد و اگر اجازه دادند  ند خواهر تني چيزي نميدندا
4
 گيرد. مي1

وصيت آمده است كه: هرگاه شخص مرده به فرع فرزندش كه در  ن) قانو76ر ماده (د
هم باشد، وصيت نكرده  يمكه او مرده، هر چند مرگ حازمان حيات خودش مرده يا همر

برد، اگر در زمان مرگ زنده بود، به او  باشد، به اندازه آنچه كه فرزند از تركه به ارث مي

در حدود رسد، به اندازه اين سهم  مي
3
باشد كه بايد  براي فرع مرده وصيت واجب مي 1

غير وارث باشد و شخص مرده نيز بدون عوض از طريق ديگر چيزي به او نداده باشد و 

اگر كمتر از 
3
به او داده باشد، وصيتش به اندازه آنچه كه مالكيت اوست، براي او واجب  1

 .شود مي

 واجب است:ها  آن دوم: كساني كه وصيت واجب براي
) آمده است كه: اين وصيت براي طبقه اول از فرزندان دختران  76در ادامه اين ماده (

رسد و اگر پاينتر باشد بر اساس اصلي است كه هر اصلي فرع  د پشت ميپسران از اول
هر اصلي به فرعش  كند بدون اينكه فرع ديگري را حجب كند و سهم مي خود را حجب

شود همچنانكه اگر اصل او بوده يا اصل كساني بود كه از  و پاينتر مثل ارث تقسيم مي
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اند و مرگشان به ترتيب  كردند كه بعد از او مرده اي نسبت پيدا مي طريق او با شخص مرده
 ها بوده باشد. طبقه

باشد كه عبارتند  كند كه وصيت واجب بر دو نوع فرزندان واجب مي اين ماده بيان مي
 از:

 فقط فرزندان دختر از طبقه اول كه عبارتند از: پسر دختر و دختر دختر. -1
فرزندان پسر هر چند كه پاينتر باشند مثل: پسر پسر، دختر پسر، پسر پسر پسر،  -2

دختر پسر پسر، پسرپسر پسر پسر، دختر پسر پسر پسر و همين طور.... به شرط اينكه بين 
 داشته باشد مثل پسر دختر پسر يا پسر دختر پسر پسر.دو پسر وجود ن

تر جايز باشد در حالي كه خشايد كسي بگويد: وقتي وصيت براي دختر دختر يا پسر د
گيرند پس چرا بايد براي  و نه به فرض و نه به تعصيب ارث نمي از ذوي الرحام هستند

كه عصبه هستند،  دختر پسر كه صاحب فرض است يا براي پسر پسر يا پسر پسر پسر

 دهد. را توضيح ميها  آن كه شروط اين وصيت هستندلتي سؤاها  اين واجب باشد؟

 سوم: شروط وجوب اين وصيت:
نبايد فرع فرزند مرده وارث باشد، چون وصيت واجب در عوض از دست دادن  -1

ارث  حق او از تركه جدش است كه پدرش اگر زنده بود استحقاق آن را داشت. پس اگر
گرفت مثل كسي كه  برد هر چند به مقدار كمي، ديگر وصيت واجب به او تعلق نمي يم

بميرد و پدر، مادر، دختر، دختر پسر و پسر پسر داشته باشد پس پدر
6
، مادر 1

6
، و 1

دختر
2
و باقيمانده كه 1

6
رسد چون عصبه بالغير  است به پسر پسر همراه دختر پسر مي 1

گيرد و سهم دختر پسر از هستند و هر مذكري دو برابر مونث مي
6
باقيمانده آن است كه  1

يك سوم يك ششم است يعني مساوي
18
 ت.سا 1

 نيد:براي توضيح اين امر به دو مثال زير توجه ك



 291 ها فصل نهم: انواع وصيت و تزاحم آن

 دختر پسر و پسر پسر دختر2 پدر وارثان

 سهام
6
1 

3
 ق. ع 2

 1 4 1 6اصل

 12 3 18تصحيح
3 

1         2 
 208جدول 

 دختر پسر دختر2 پدر وارثان

 سهام
6
 + ق.ع1

3
 م 2

 4 1+1 6اصل
شود  دختر حجب مي 2به وسيله

و طبق قانون وصيت واجب 
 براي او وجود دارد

 209جدول 

صبه بودن در مسأله اول دختر پسر همراه برادرش يا پسر عمويش (پسر پسر) با ع
اين صورت مستحق وصيت واجب  گيرد، هر چند كه مقدار ناچيزي باشد و در ارث مي

كنند و ولي در مسأله دوم دو دختر، دختر پسر را حجب مي نيست
3
گيرند و از اينجا  مي 2

وصيت واجب با همان سهم پدرش، اگر در هنگام وفات جد زنده بود، وصيت واجب به 
 گيرد. او تعلق مي

 د بهان غير وارثش به اندازه آنچه كه بدون عوض بايرع فرزنده فاگر شخص مرده ب -2
داد، ندهد، مثل معامله صوري يا هبه يا تبرع يا هداياي ك�ن (ط�، ماشين) پس  ميها  آن

 شود به او داد، بايد وصيت واجب براي او بشود. اگر كمتر از آنچه كه براي او واجب مي

 چهارم: رتبه وصيت واجب و مقدار آن:



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   292

مقدم است. و اگر  ي اختياريها وصيت وصيت واجب در قانون بر حق وارثان و تمام

به 
3
شود. ولي وصيت واجب  رسيد وصيت اختياري جز با اجازه وارثان واجب نمي1

منوط به اجازه كسي نيست، و اگر چيزي از
3
وصيت واجب  باقي ماند در راه وصيت  1

 شود. اختياري مصرف مي

ر كلي وصيت واجب ازوبه ط
3
شود و حتي اگر چه پدر فرعي كه وصيت  بيشتر نمي 1

شود بيشتر از براي او واجب مي
3
ارث بگيرد، مث�ً كسي كه بميرد و پسر و دختر پسري  1

داشته باشد كه پدرش در زمان حيات جدش مرده باشد، طبق ارث پسر تمام تركه را 
ماند و طبق قانون وصيت  ي براي دختر پسر باقي نميگيرد چون عصبه است و چيز مي

اين اعتبار كه پدر دختر در زمان وفات جدش زنده بوده و گويي كه دو پسر داشته   بنابر

 حد فقط در وصيتگيرند ولي  ه را ميككه هر كدام نصف تر
3
صحيح است، پس1

3
1 

سر و باقيمانده كهوصيت واجب به دختر پ
3
 شود. است به پسر داده مي 2

 پنجم: قلمرو مشروعيت وصيت واجب:
در يادداشت تفسيري قانون وصيت براي استدلل بر شرعي بودن وصيت واجب امور 

 اند: زير را ذكر كرده
عقيده وجوب وصيت به نزديكان غيروارث از جمع زيادي از فقهاي تابعين و  -1

سعيد بن ها  اين از امامان فقه و حديث روايت شده است، از جملهها  آن فقهاي بعد از
مسيب، حسن بصري، طاوس، امام احمد، داود، طبري، اسحاق بن راهويه و ابن حزم 

َُ ﴿ فرمايد: هستند و اصل اين نظر از اين آيه گرفته شده است كه خداوند متعال مي ِ  ُكت
حَ 

َ
َحَ�َ أ ا  َۡمۡوُت ٱَدُ�ُم َعلَۡيُ�ۡم َُِِ ا  ش ً�ۡ تََرَك َخ ّيةُ ٱِِن  ِِ يِۡن وَ  شَۡو َ َِ ٰ �ِ�َ ٱشِۡلَ� ۡقَر

َ
�ۡ  ِ وِف� ٱب َۡمۡعُر ّقا  ش َح

 َ ِ�َ ٱََ ُۡمّتق  .]١٨٠ة: البقر[ ﴾١ ش
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عقيده دادن مقداري از اموال شخص متوفي به نزديكان غيروارث طبق وصيت  -2
تابعين و يك روايت از امام احمد واجب، عقيده ابن حزم است كه از نظرات فقهاي 

 گرفته شده است.
ن كردن سهمي به اندازه سهم يها و تعي محدود كردن نزديكان غيروارث به نوه -3

پدرشان در حد
3
تواند به  ، مبتني بر مذهب ابن حزم و اين قاعده شرعي است كه: امام مي1

 وقتي كه مردم آن را رها كرده باشند. امر مباحي امر كند و آن را لزم گرداند
شد و اين حالتي است  ع�قه و رغبت به جبران حالتي كه بسيار از آن شكايت مي -4

اند هر  اند يا همراه با هم مرده هايي كه پدرشان در زمان حيات جدشان فوت كرده كه نوه
اند، اين  يا سوختهاند  اند يا نابود شده چند كه حكمي باشد مثل كساني كه با هم غرق شده

 برند چون كساني هستند كه هايشان ارث مي افراد به ندرت بعد از مرگ جدشان يا جده
كنند در حالي كه پدرشان در بناي ثروتي كه اين شخص بجاي گذاشته  را حجب ميها  آن

به مقداري ها  آن براي كه پس بهترين چيز براي شخص مرده اين است شريك بوده است.
 صيت كنند.از اموالش و

 بررسي و ترجيح:
 بعد از بررسي اين دليل به نظر من:

هر چند كه قول غالب و قول جمهور فقها اين است كه وصيت واجب است و  -1
گويد: مذهب ما و مذهب جمهور اين است كه وصيت مندوب است نه  امام نووي مي

144Fواجب.

و تنازعي در آن ولي حق ولي امر است كه ميان اين نظرات يك نظر را برگزيند  1
 وجود نداشته باشد.

___________________ 
 .5/157شرح النووي علي صحيح مسلم،  -1
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در صحت آنچه كه قانون به ابن حزم نسبت داده و از آن تبعيت كرده نيز مناقشه  -2
 كنيم كه هر كس در وصيت به نزديكان اهمال بورزد بعد از مرگش از تركه او براي نمي
شود، چون مبتني بر قول وجوب است و كسي كه واجبي براي ديگري  وصيت ميها  آن

 مثل دين بر عهده او باشد در حال حيات و مرگ نيز بايد ادا شود.
بينيم محدود  اما چيزي كه مورد مناقشه ما  است و هيچ مجوزي براي آن نمي -3

ها است و معين كردن سهم واجبي مثل سهم پدر يا  كردن نزديكان غيروارث به نوه

مادرشان در حدود 
3
آن مذهب ابن حزم است چون اين نسبت به دليل است كه مبناي  1

 زير صحيح نيست:
ها در نظر ابن حزم و اختصاص دادن  محدود كردن نزديكان غيرواث به نوه -الف

گويد: بر هر مسلماني واجب است كه  ها نيست بلكه او مي وصيت به نزديكان فقط به نوه
ني هستند كه با شخص مرده برند، وصيت كند و نزديكان كسا به نزديكانش كه ارث نمي

در پدر اجتماع دارند و از جهت مادري نيز همين طور يعني كساني كه با مادر در پدري 
145Fكه نسبتشان به او معروف است، اجتماع دارند.

گويد: كسي كه به سه نفر از  و مي 1
146Fنزديكان وصيت كند به تمام نزديكان وصيت كرده است.

2 
د است اين است كه كسي كه به گروهي وصيت نهايت چيزي كه ابن حزم بدان معتق

گردد و  كند و خويشاوندان نيازمند خود را رها كند، اين وصيت به خويشاوندان بر مي

آورده كه 
3
شود و  آنچه كه بدان وصيت كرده براي خويشاوندان گرفته مي 1

3
آن به  1

147Fشود. داده ميكساني كه متوفي نام برده 

3 

___________________ 
 .1751، مسأله شماره 9/314المحلي، ابن حزم،  -1

 .9/315همان،  -2

 .9/315همان،  -3
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گويد: وقتي مردي  گيريم كه مي در اينجا ما از اين نظر امام شافعي در الم كمك مي

وصيت كردو گفت: 
3
اموالم براي نزديكان و ذوي الرحام من وصيت باشد بنابراين  1

اين تمامي ذوي الرحام در اينجا مساوي هستند و قرابت از طرف پدري و مادري در 
و مونث و ثروتمندي و فقيري و  رن است و نزديكي و دوري نيز و مذكاسوصيت يك

گيرد و لزوماً  اسم قرابت تعلق ميها  آن كوچكي و بزرگي نيز يكسان است چون به همگي
 148F1.هاست آن با

توان بدون مخصص اين آيه را تخصيص داد. بنابراين شيخ مصطفي  پس چگونه مي
كنيم تا  ي كه ما بر اعتبار محكم بودن اين آيه به آن استناد ميگويد: وقت شلبي به حق مي

وصيت را بر نزديكان غيروارث واجب كنيم، پس معنايي براي محدود كردن آن به 
149Fگروهي وجود ندارد تا زماني كه در نياز مساوي هستند.

2 

ا مادرشان در حدود يمحدود كردن وصيت واجب به مثل ارث پدر  -ب
3
؛ اما در  1

مورد حد 
3
هاي نزديك غيروارث به  يكسان است، اما اينكه به نوه ها وصيت در تمامي 1

اندازه سهم پدرانشان باشد ابن حزم آن را در باب وصايا نياورده است، بلكه با وضوح 
ارد از گويد: كسي كه بميرد و وصيت نكند واجب است كه تا جايي كه امكان د مي

اموالش بخشيده شود چون فرض وصيت واجب است و صحيح است كه بعد از مرگ او 
ن نشده است مگر اينكه ين تعيآمقداري از اموالش وصيت شود و حد و حدودي براي 

ستم بر وارثان آن را تعيين كنند و اين نظر گروهي از پيشينيان  وارثان يا وصي بدون
150Fاست.

3  

___________________ 
 ، مبحث الوصيإل للقرابإل.4/111الم، شافعي،  -1

 .398صاحكام المواريث،  -2

 .1750مسأله شماره  9/313المحلي، ابن حزم،  -3



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   296

ها به  تها در حالت مرگ جد و از دست رفتن سهم نوهاما در مورد كثرت شكاي -4
علت مرگ پدرشان در زمان حيات جدشان، در حالي كه پدر در اين ثروت شريك بوده و 
فرزندان كوچكي دارد، امري قابل بررسي است و بايد با ديدي اعتباري نگريسته شود و 

لم و اجحاف در به وارثان ظلم نشود همچنانكه ابن حزم گفته است صورتهايي از ظ
 يابند: هاي زير مصداق مي وصيت واجب وجود دارد كه در نمونه

تني مريض كه سرپرستي غير  رپسر، يك دختر پسر و خواه 2كسي كه بميرد و  -الف

سهم دختر پسر را كه  -طبق وصيت واجب –از او ندارد، از او بجاي بماند، در اينجا 
3
1 

كنيم كه پدرش زنده است و همان سهم پدر را به  كنيم چون فرض مي تركه است جدا مي

پسر  2دهيم و گويي كه متوفي سه پسر داشته و فوت كرده است و به  او مي
3
تركه داده 2

ماند و  شود و چيزي براي خواهر مريض زمين گير و بدون سرپرست باقي نمي مي
گيرند يا نه و دختر پسر نيز  ايش سرپرستي او را بر عهده ميه دانيم كه آيا برادرزاده نمي

 كند، در حالي كه اموال زيادي نيز دارد و اين تفرقه توجيهي ندارد. ازدواج مي
شته باشد كه پدرش در زمان دختر و دختر پسري دا 4وقتي كه مردي بميرد و  -ب

ه سهم پدر براي دختر فدان تركه داشته باشد، پس به انداز 24مرده باشد و  دشحيات ج
 پسر وصيت واجب وجود دارد. به شكل زير:

 پسر (گويي كه زنده است) دختر4 وارثان
 گيرند به عصبه بودن ارث مي سهام

2 
 4 6اصل

=4سهم
6

=4هر دختر 16 24
4

 گيرند سهم مي16
براي دختر پسر وصيت واجب وجود  8

 دارد.
 210 جدول

برد كه دو برابر سهم هر  در اينجا دختر پسر اندازه سهم پدرش را اگر زنده بود، مي
دختر اصلي متوفي است در حالي كه از قرابت دورتري برخوردار است و به فرض و 
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گيرد. و شايسته است كه  است مي تر نزديك عصبه بودن سهمي ندارد كه دو برابر دختر كه

انونگزاران از اين گونه مسائل غافل نباشند و قيدي را بجاي قيد بيشتر از ق
3
قرار بدهند  1

 وارثان مستقيم متوفي بيشتر نباشد. كه از سهم يكي از
شود كه به فرض يا تعصيب وارث است مثل  شديدتر از اين مسأله گاهي ديده مي -ج

گيرد كه جزء صاحب فرض  كمتر از دختر دختر ميدختر پسر كه گاهي در وصيت واجب 
نيست بلكه فقط جزء ذوي الرحام است مث�ً اگر مردي بميرد دختر، پسر ها  يا عصبه

فدان تركه داشته باشد، دختر دختر بر  90پسر، دختر پسر و دختر دختر داشته باشد و 
 دهند: توضيح ميگيرد كه جداول زير آن را  طبق وصيت واجب به اندازه مادرش سهم مي

 دختر دختر دختر پسر     پسر پسر دختر وارثان
م�حظا

 ت

 سهام
2
 م ق. ع 1

 3مذكر دو برابر مونث 1 2اصل 
چون جزء ذوي الرحام 

 است
 6تصحيح

15=6÷90 
3 

45=3×15 
1               2 

15=1×15   30=2×15 
 حل مسأله بدون توجه به وصيت واجب                                  211جدول 

 م�حظات دختر پسر     پسر پسر دختر2 وارثان

 سهام
3
در اينجا به اندازه سهم مادر به دختر دختر  ق. ع 2

دختر هستند و  2شود پس وارثان  داده مي

تنها نيستند و
3
هم دارند و دختر دختر س 2

 فدان است. 30گيرد كه  ار ميها  آن نصف

 1 2 3اصل
 9تصحيح

 
10=9÷90 

6 
هر  6×10=60

 فدان 30دختر 

3 
 

10=10×1   20=10×2 
 حل مسأله با توجه به وصيت واجب                           212جدول 

 ه است:از جداول بال امور زير قابل م�حظ
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كنيم سهم  وقتي كه مسأله را بدون در نظر گرفتن قانون وصيت واجب حل مي -1
 يفدان است و چيزي براي دختر باق 30فدان و پسر پسر  15فدان و دختر پسر  45دختر
كينم دختر اصلي داراي سهم  ماند. ولي وقتي كه بر طبق وصيت واجب آن را حل مي نمي

گيرند در حالي كه پسر  فدا مي 30پسر كه هر كدام  فرض يا عصبه بودن است مثل دختر

فدان است و دختر پسر 20گيرد كه  ميها  آن پسر كمتر از
3
گيرد،  فدان مي 10آن يعني 1

 آيا اين عادلنه است؟
اي اضافه شود كه در هر حال صحيح نيست كه سهم كسي كه با  د مادهيبا -الف

 از سهم كسي كه در درجه و نوع او قرار دارد بيشتر باشد. گيرد وصيت واجب سهم مي
دهيم ولي سهمش نبايد از دختر  بر وصيت سهم ميس در مسأله قبل به دختر دختر بناپ

پسر بيشتر باشد و نبايد اندازه سهم پسر پسر به او داد چون از نوع او نيست چون او 
يرد پس چگونه سهم او با گ وقتي عصبه باشد دو برابر خواهرش يا دختر عمويش مي

 دختر عمو يكي است يا كمتر از آن است؟
بايد وصيت واجب براي تمام خويشاوندان مخصوصاً نيازمندان و ناتوانان باشد و  -3

 ارزيابي امر به قاضي سپرده شود مثل مسأله خواهر تني در مسأله سابق.
ل قبولي براي آن و اين امر عم�ً با توجه به عام بودن آن نص است كه مخصص قاب

 وجود ندارد.
كه ساده  –وقتي كه قانونگزار قانون ارث در ارث ذوي الرحام به نظر اهل تنزيل  -ب

ها  آن رضايت ندادند و به نظر اهل قرابت عمل كردند كه -تر و داراي عدالت بيشتر بود
حقي در آن دارند، پس در وصيت واجب چرا به مشابه عمل اهل تنزيل در ارث ذوي 

 لرحام عمل كردند؟ا

 ششم: روش استخراج وصيت واجب:
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 در استخراج وصيت واجب بايد مراحل زير طي شود:
گذاريم (از كساني  فرض را بر زنده بودن كسي كه در حال حيات مورث مرده مي -1

گيرد) پس اگر وصيت واجب براي  تعلق ميها  آن كه فرع هستند و وصيت واجب به
ضمن وارثان قرار  ركنيم و او را د دختر را فرض مي ، حياتشددختر دختر  محقق 

دهيم و اگر مستحق وصيت واجب پسر پسر يا دختر پسر باشد، حيات پسر را فرض  مي
كنيم و اگر مستحق وصيت واجب پسر پسر پسر يا دختر پسر باشد حيات پسر پسر را  مي

 دهيم. كنيم و او را همراه وارثان قرار مي فرض مي

نگريم و اگر سهم او  كه او را زنده فرض كرديم ميبه سهم كسي  -2
3
و كمتر باشد   1

دهيم و اگر بيشتر از  به فرع او و افراد مستحق وصيت واجب مي
3
باشد آن را به  1

3
1 

رسانيم و اگر مستحقان بيشتر از يك نفر باشند  مي
3
شود و  تقسيم ميها  آن وصيت ميان 1

 گيرد. هر مذكري دو برابر مونث مي
 كنيم. نچه را كه از طريق وصيت واجب گرفته شده از مجموع تركه كم ميآ -3
كينم گويي كه مسأله جديد است و  باقيمانده تركه را ميان وارثان حقيقي تقسيم  -4

 شود. براي اولين بار حل مي
 دهد: توضيح مي  رازير اين مراحل  مثالهاي

مان حيات مادرش ز ردختر و پسر دختر كه مادرش د 2ميرد و شوهر،  زني مي -1
فدان تركه دارد، طبق مراحل بال اين گونه حل  32ماند و  مرده است از او بجاي مي

 شود: مي
 دختر. 3شود: شوهر،  كنيم و مسأله اين گونه مي حيات دختر را فرض مي -الف

 كنيم كه سهم شوهر مسأله را اين گونه حل مي -ب
4
دختر 3و  1

3
+ باقيمانده به رد 2

 است.
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=8سهم دختر مساوي است با 
3

 فدان 24

فدان كه در  8سهم متوفي =
4
 تركه است.1

 شود. اده ميو به پسر دختر وصيت واجب د
 32-8=24كنيم  آنچه را كه به وصيت واجب گرفته شده از جمع تركه كم مي -ج
 فدان.
 كنيم: و باقيمانده را به وارثان حقيقي به شكل زير تقسيم مي -د

 دختر2 شوهر وارثان

 سهام
4
1 

3
 +باقيمانده به رد2

 1+8 3 12اصل
 فدان 9هر دختر  9×2=18 2×3=6 24÷12=2سهم 

 213جدول 

ماند كه پدرش در زمان  ميرد و پسر، پدر و دختر دختري از او بجاي مي مردي مي -2
حيات جدش مرده است و پسر پسر پسري كه پدرش در زمان حيات مورث مرده است و 

 فدان تركه دارد: 72
كنيم و مسأله را به  و جد پسر پسر پسر را فرض مي زنده بودن مادر دختر دختر -1

 كنيم: شكل زير حل مي
 م�حظات دختر    پسر     2 پدر وارثان

 سهام
6
1 

 ق. ع
5 

 
 1             4 1 6اصل

 1×12=12    4×12=48 12×1=12 72÷6=12سهم
 214جدول 

بينيم  را زنده فرض كرديم، بنگريم ميها  آن م هر كدام از كساني كهوقتي كه به سه -2
فدان است كه  36گيرد كه مجموع آن  فدان مي 12دختر  رهفدان و  48÷2=24كه هر پسر 
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باشد و وصيت واجب نبايد از نصف تركه مي
3
بر ها  آن بيشتر باشد پس باقيمانده را به 1

كنيم كه هر مذكر دو برابر مونث  و آن را اين گونه تقسيم مي 72÷3=24گرداينم  مي
 گيرد. فدان مي 8فدان و دختر دختر  16گيرد پس پسر پسر پسر  مي

 72-24=48كنيم  آنچه را كه به وصيت واجب گرفته شده از مجموع تركه كم مي -3
 فدان
 كنيم: باقيمانده را بر وارثان حقيقي به شكل زير تقسيم مي -4

 پسر پدر نوارثا

 سهام
6
 ق. ع 1

 5 1 6اصل
 فدان 5×8=40 فدان 8 48÷6=8سهم

 215جدول 

 ها وصيت تزاحم: بخش سوم
ها، خواه واجب باشند يا اختياري و يا مشترك و خواه  يعني كثرت آن ها وصيت تزاحم

اجازه ندادند كمتر از  اگر وارثان
3
باشد يا اگر اجازه دادند كمتر از كل تركه باشد كه  1

 ي تقسيم آن به هنگام تزاحم به شكل زير است:ها حالت

 ي واجب:ها وصيت نخست: تزاحم
وقتي مرد كهنسالي بميرد و يك پسر و پسر پسري داشته باشد كه پدرش در زمان 

اشد كه پدر و جدش در زمان حيات جدش وفات كرده باشد و پسر پسرپسري داشته ب
حيات مورث مرده باشند، در اينجا براي پسر پسر و پسر پسر پسر وصيت واجب وجود 

آيد كه  دارد و اگر حيات پدرانشان يا اصولشان را فرض كنيم مسأله به اين شكل در مي

ه و به هر كدام تپسر داش 3شخص متوفي 
3
كه  ين معناسترسد كه اين بد تركه مي 1
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وصيت واجب 
3
تركه را گرفته است پس به 2

3
كند و پسر كاهش پيدا مي 1

3
گيرد و  مي 2

وصيت شده است، هر كدامها  آن كه به كساني يبرا
6
ماند يعني براي پسر پسر مي 1

6
و  1

پسر پسر پسر نيز
6
 ماند. مي 1

بجاي پسر پسر، پسر دختر وجود داشت، سهم او از  اگر
3
به نصف سهم پسر پسر  1

 رسيد كه طبق قاعده للذكر مثل حظ النثيين است. پسر مي

 ي واجب و اختياري:ها وصيت دوم: تزاحم

اختياري و واجب از  يها وصيت وقتي كه
3
بيشتر شدند، وصيت واجب بر اختياري  1

مقدم است. پس اگر وصيت واجب 
3
كامل را در بر گرفت، چيزي براي وصيت  1

 د:شو ئل طبق مراحل قبل حل مياماند مگر اينكه اجازه بدهند و اين مس اختياري باقي نمي

وصيت اختياري وقتي كه از  -از لحاظ رياضي فقط –م كه كني فرض مي -1
3
تجاوز  1

نكند نافذ است و اگر از 
3
تجاوز كرد آن را به 1

3
 رسانيم. مي 1

ن چيزي است كه آكنيم و حاصل  مقدار وصيت اختياري را از مجموع تركه كم مي -2
 حقوق وصيت واجب و وارثان را از آن پرداخت كنيم. بايد

كنيم يعني حيات شخص متوفي  همان مراحل وصيت واجب را مثل قبل دنبال مي -3

كنيم و اگر از  كنيم و مقدار سهمش را مشخص مي را فرض مي
3
بيشتر بود آن را به   1

3
1 

 رسانيم. مي

وصيت واجب را از وصيت اختياري يا  مقدار -4
3
كنيم و اگر چيزي باقي  كم مي 1

به وصيت  دهيم و گرنه جز با اجازه وارثان چيزي ميماند، آن را به وصيت اختياري 
 رسد. اختياري نمي
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ماند بر  مي اي كه بعد از پرداخت وصيت واجب و اختياري يا فقط واجب باقيمانده -5
 شود. شود و گويي براي اولين بار حل مي ان و در يك مسأله جديد تقسيم ميوارث

 دهند: مثالهاي زير آن را توضيح مي
ماند كه پدرش در  ميرد و شوهر، پدر، پسر و پسر پسري از او بجاي مي زني مي -1

زمان حيات جدش فوت كرده و به هيأت مددكاران اس�مي به 
3
ش وصيت كرده ا تركه 1

 ليره است. 36000اش  كه تركه
 مراحل حل:

 36000÷3=12000كنيم:  پرداخت وصيت اختياري را فرض مي -1
  36000-12000=24000كنيم:  مقدار آن را از كل تركه كم مي -2
 كنيم. وصيت واجب را با فرض حيات پسر متوفي به شكل زير حل مي -3

 م�حظات پسر2 پدر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
وصيت واجب براي پسر پسر  ق. ع 1

است كه كمتر از  7000
3
1 

 تركه است پس نافذ است.

 7 2 3 12اصل
 سهم

2000=12÷24000 
 7000هر پسر 14000 4000 6000

 216جدول 

كنيم و به وصيت اختياري  از اختياري كم مي مقدار وصيت واجب را -4
 ليره است. 5000شود پس مقدار وصيت اختياري  داده مي 7000-12000=5000
ليره  24000ماند  بعد از پرداخت سهم در وصيت چيزي كه براي وارثان باقي مي -5

 شود: است كه به شكل زير حل مي
 م�حظات پسر پدر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
تفاوت اين روش با روش قبل در  ق. ع 1

اين است كه در اينجا پسر به   7 2 3 12اصل
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 سهم
2000=12÷24000 

6000 4000 14000 
گيرد در  ليره مي 14000تنهايي 

ليره  7000حالي كه در روش قبل 
 گرفت مي

 217جدول 

 باشد: وارثان و وصيت شدگان به ترتيب زير ميبنابراين سهم 
) و هيأت مددكاران 7000)، پسر پسر (14000)، پسر (4000)، پدر (6000شوهر (

 ليره است. 36000) كه در مجموع مساوي 5000اس�مي (
ميرد و مادر، شوهر، خواهر پدري، خواهر مادري و پسر دختري كه  زني مي -2

پسر دختر ديگري كه پدر  رماند و دخت از او بجاي ميمادرش در زمان حيات مورث مرده 
فدان تركه دارد و 180ماند كه  اند از او بجاي مي مان حيات مورث مردهزو جدش در 

3
 اند. آن را براي خويشاوندان يتيم وصيت كرده كه وارثان نيز اجازه داده1

تر پسر چون جزء پسران طبقه اول در اينجا واجب براي پسر دختر وجود دارد نه دخ

دختران نيست همچنانكه وصيت اختياري به 
3
تركه وجود دارد و وارثان نيز اجازه 1

 شود: اند پس به شكل زير حل مي داده
 فدان است. 180÷3=60كنيم كه  پرداخت وصيت اختياري را فرض مي -1
 فدان است. 180-60=120باقيمانده تركه  -2
كنيم و مسأله  حيات دختر را براي پرداخت وصيت واجب به پسر دختر فرض مي -3

 كنيم: را حل مي
 دختر خواهر مادري خواهر تني مادر شوهر وارثان

 سهام
4
1 

6
 ق. ع 1

محجوب      
 به سبب

 وجود دختر

2
1 

 6 1 2 3 12اصل
 سهم

10=12÷120 
30 20 10 60 
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وصيت واجب مساوي
3
تركه است و چيزي از  1

3
براي وصيت اختياري باقي 1

ي واجب ها وصيت گرديم و اگر اجازه دادند، مجموع ماند پس به اجازه وارثان بر مي نمي
 ماند. فدان براي وارثان باقي مي 180-120=60شود كه  فدان مي 60+60=120و اختياري 

 كنيم. فداني را دوباره ميان وارثان تقسيم مي 60تركه  -5
 م�حظات خواهر مادري خواهر پدري مادر شوهر وارثان

 سهام
2
1

 
6
1

 
2
1

 
6
1

 
خواهرمادري 

6
1

گيرد  مي

چون فرع وارث وجود 
ندارد و به دليل وجود 
دختر به فرض ارث 

گيرد و همراه خواهر  نمي
شود و اگر  مي پدري عصبه

دختر وجود نداشته باشد 

2
1

 گيرد. مي

 6اصل
 8عول

3 1 3 1 

 سهم

2
1

7=8÷60 2
1

22=3×
2
1

7 
2
1

7=1 ×
2
1

7 
2
1

22=3×
2
1

7 
2
1

7=1 ×
2
1

7 
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ت اختياري براي يتيمان اجازه ندهند، فقط وصيت واجب اما وقتي كه وارثان به وصي
شود و اگرآن را ميان وارثان  فدان مي 180-60=120شود و باقيمانده تركه  از تركه كم مي

 15×1=15فدان و سهم مادر  15×3=45شود كه سهم شوهر  مي 120÷8-15تقسيم كنيم 
 فدان است. 15×1=15فدان و سهم خواهر مادري  15×3=45فدان و سهم خواهر پدري 

 ي اختياري:ها وصيت سوم: تزاحم
) قانون وصيت آمده است كه: وقتي كه وصيت به خويشاوندان باشد و 81در ماده (

مساوي ها  آن آنچه كه در وصيت آمده است، اجرا نشود اگر در يك درجه باشند سهم
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رض بر واجب و واجب بر نوافل مقدم اخت�ف داشته باشد، فها  آن است و اگر درجات
 است.

ي اختياري به شكل زير ها وصيت مبني بر اين ماده و آنچه كه گفتيم تقسيم تزاحم
 :باشد مي

 وصيت به اشخاص: -1

وقتي كه در 
3
شود و  تركه مساوي باشند وصيت بدون نياز به اجازه وارثان نافذ مي1

دارد، پس اگر اجازه ندادند ها  آن جازهاگر بيشتر شود نياز به ا
3
به صورت ها  آن بر 1

شود اگر روشي براي نحوه تقسيم آن پيشنهاد نشده باشد. و از طريق  مساوي تقسيم مي
 شود وقتي كه روش تقسيم ارث در وصيت آمده باشد. محاصه (عول) تقسيم مي

ود به نصف تركه وصيت كرده باشد رد و به محمد و علي و محمياگر شخصي بم

وارثان اجازه نداده باشند 
3
 شود. به طور مساوي تقسيم ميها  آن تركه بر 1

اما اگر بگويد: به
6
تركه براي محمد و به  1

3
تركه براي علي و 1

3
مود تركه براي مح 2

نيز مثل وارث تلقي ها  آن فدان باشد14كنم و وارثان نيز موافق باشند و تركه  وصيت مي
 شوند به شكل زير: مي

 6اصل محمود علي محمد

6
1 

3
1 

6
 7مجموع سهام 1

1 2 4 
 14÷7=2سهم

2=1×2 4=2×2 8=2×4 
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151Fمحاصه به قول استاد دكتر محمد بلتاجي همان نظريه عول است.

1 

___________________ 
 .274في الميراث و الوصيإل  -1
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 وصيت به خويشاوندان: -2
وقتي كه به بعضي از خويشاوندان وصيت شود و به روش معيني براي تقسيم آن اشاره 
شده باشد مثل اينكه بگويد: نصف تركه براي سرپرستي يتيمان به انجمن شرعي داده شود 

به انجمن حفظ قرآن كريم و
4
تركه داده شود و وارثان نيز اجازه داده باشند، به طور  1

شود ولي اگر اجازه نداده باشند وصيت اختياري در حد كامل تقسيم مي
3
نافذ است كه  1

داده ها  آن ن نصفشود و به انجمن حفظ قرآ دو برابر آن به سرپرست يتيمان داده مي
 شود. مي

فدان باشد 18مث�ً اگر تركه
3
فدان به  2مان و ييتفدان به سرپرستي  4است و  6آن  1

 شود. انجمن حفظ قرآن كريم داده مي
روشي براي سهم يكي از خويشاوندان پيشنهاد نشده باشد، فرائض بر واجبات  راما اگ

 ااش براي كسي كه به جاي او حج بگذارد، ي به نصف تركهبر نوافل مقدم است پس اگر 
دهد  يا براي مسجد محله وصيت كند وارثان او بر بيشتر از  كسي كه به جاي او زكات مي

3
موافق نباشند،  1

3
ن به آرود و باقيمانده  شود كه به جاي او به حج مي به كسي داده مي 1

رسد  پردازد و اگر چيزي باقي ماند به مسجد مي شود كه بجاي او زكات مي سي داده ميك
 رسد. و اگر چيزي باقي نماند به مسجد چيزي نمي

 وصيت به خويشاوندان و اشخاص: -3
در يادداشت قانون وصيت آمده است كه: وقتي كه وصيت براي خويشاوندان با 

 ذكر نشده باشد، موصي به ميانها  آن هاموصيت براي اشخاص اجتماع داشته باشد و س

شود و اگر بگويد كه:  به طور مساوي تقسيم ميها  آن
3
اموالم براي حج و زكات و فقرا  1

و زيد باشد 
3
شود و اگر سهام را نام ببرد و محل  تركه به چهار قسمت تقسيم مي 1



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   308

ن را نداشته باشد، محل وصيت (موصي به) به  نسبت آوصيت (موصي به) گنجايش 
 شود. تقسيم ميها  آن سهام ميان

فدان تركه داشته باشد و قبل از مرگش به 24پس كسي كه 
2
اموالش براي كسي كه  1

بجاي او به حج رود و براي كسي كه نذر او را ادا كند و براي فقراي آن شهر و براي پسر 

ش وصيت كند خواه وارثان موافق بيشتر از خواهر
3
باشند يا نه، وصيت به طور مساوي  1

فدان است و  12افقت كردند وصيت شود. پس اگر با نصف تركه مو تقسيم ميها  آن ميان
فدان  2فدان است به هر نفر  8رسد و اگر موافقت نكردند وصيت  فدان مي 3به هر كدام 

 رسد. مي
شود نه به  تقسيم ميها  آن اگر سهام معين باشد طبق دستور و به طور كلي  ميان و

 صورت مساوي.



 
 

 

 تمرينات فصل نهم

 ؟تفاوت عبارت زير را بيان كنيد سؤال سي و پنجم:
 وصيت واجب و اختياري. -1
 وصيت براي وارث و غيروارث. -2
 وصيت به اندازه سهم وارث معين و غيرمعين. -3

چرا مقدار وصيت اختياري را از تركه، قبل از اجراي  شم:سؤال سي و ش
 آوريم؟ وصيت واجب فقط به صورت رياضي در مي

 ؟نام ببريدي اختياري را ها وصيت انواع سؤال سي و هفتم:

 مشروعيت وصيت واجب را از لحاظ فقهي بررسي كنيد؟ سؤال سي و هشتم:

ي واجب و ها وصيت مراحل كاربردي حل مسائل تزاحم سؤال سي و نهم:
 اختياري كدامند؟

 سؤال چهلم: مسائل:
ماند و به  ميرد و شوهر، خواهر مادري، مادر و جده پدري از او بجاي مي زني مي -1

اش  كند و تركه اندازه سهم يكي از وارثان براي مؤسسه كمك به پناهندگان وصيت مي
 باشد. مي 420000

 252000ماند كه  ر از او بجاي  ميدختر و پسر پس2ميرد و پدر، مادر،  مردي مي -2
 كند. حفظ قرآن شهرش به اندازه سهم پدر وصيت ميليره تركه دارد و به انجمن 

ماند و  دختر، پسر دختر و دختر پسر از او بجاي مي2ميرد و مادر،  مردي مي -3
 ليره تركه دارد. 48000





 
 

 

 خاتمه 

 مراحل كاربردي حل مسائل ارث و وصيت
بر ما عرضه شد بهتر است كه مراحل زير را به ترتيب طي كنيم تا وقتي كه يك مسأله 

و از طريق اين مسأله مراحل حل  كنيم مي بررسياي را  و مسأله ،حل صحيح برسيم راه به
 دهيم: را نشان مي

ماند و پدر پدر،  زن يكي مسلمان و ديگري مسيحي از او بجاي مي2ميرد و  مردي مي
ه كليره تر 2000ماند و  پسر و پسر پسر پسر از او بجاي مي دختر2دختر، 2پدر، دايي تني، 

شود و به  ليره نيز هزينه كفن و دفن او مي 160ليره نيز بدهكار بوده و  500داشته كه 
3
1 

 اش براي سرپرستي يتيمان به وسيله انجمن شرعي وصيت كرده است. تركه

 مراحل حل:
 شود و سپس ن و دفن شخص مرده از تركه او كم ميهاي كف در ابتدا هزينه -1
 شود كه جمعاً:  يش پرداخت ميها بدهي

 باقيمانده 2000-660=1440و   500+160=660

از باقيمانده تركه مقدار وصيت كه  -2
3
پس  1440÷3=480شود.  مي است كم 1

 ماند. باقي مي 480-1440=960
 كنيم: تقسيم ميها  آن ه را بركيم و ترنگر سپس به وارثان مي -3

 دختر و پدر هستند.2صاحبان فروض و سهام معين كه  -الف
ها كه در اينجا بالغير هستند (دختر پسر همراه پسر پسر پسر) را مشخص  عصبه -ب

است،  اوكنيم هر چند كه در درجه پاينتري از دختر پسر قرار دارد ولي چون محتاج  مي
 مبارك است.
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الرحام كه در اينجا دايي است و به دليل وجود يكي از صاحبان فروض يا  ذوي -ج
 گيرد. ارث نميها  عصبه
كنيم كه در اينجا اگر چيزي براي دو دختر  اجب را معلوم ميومستحقين وصيت  -د

پسر و پسر پسر پسر باقي نماند مستحق وصيت واجب هستند كه به اندازه سهم اصولشان 

دو وصيت از به شرط اينكه مجموع 
3
 شوند. بيشتر نباشد، مي 1

 كنيم كه عبارتند از: برند، معلوم مي بعد از اين تقسيم كساني را كه از تركه ارث مي -4
كساني كه يكي از موانع ارث را داشته باشند از جمله اخت�ف دين يا قتل يا ...  -الف

 شود. از دايره وارثان خارج مي كه در اينجا زن مسيحي به علت اخت�ف دين
شود مثل جد كه به  كسي كه به علت وجود ديگري به طور كامل محجوب مي -ب

 شود. دليل وجود پدر حجب مي
وجود داشته ها  كساني كه جزو ذوي الرحام باشند، اگر صاحبان فروض يا عصبه -ج

 برند كه در اينجا دايي اين گونه است. باشند ذوي الرحام ارث نمي
 كنيم: مي باقيمانده را طبق جدول زير حل -5

 دختر2 پدر زن وارثان مراحل
دخترپسر    پسر پسر 2

 پسر

 سهام )5(
8
1 

6
1 

3
 ق. ع 2

 16 4 3 24اصل )6(
(مذكر دو برابر مونث     1

( 

 40×16=640 40×4=160 40×3=120 96÷24=40سهم )7(
20                  20 

 گيرد سهم مي 10هر دختر 
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بخش پذير هستند پس  2بر  8و  6چون  8×6÷2=24كنيم.  اصل مسأله را پيدا مي -6

= 3كنيم. اصل را در سهم هر وارث ضرب مي
8

=4سهم زن، ×124
6

سهم پدر،  ×124
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16=
3

دختر، و باقيمانده سهم دختر پسر و پسر پسر پسر است كه مساوي 2سهم  ×224

 ).16+4+3(-24=1است با 
 و ها بدهي سهم هر وارث را با تقسيم تركه (بعد از هزينه كفن و دفن و پرداخت -7

 كنيم. مي ) نسبت به اصل مسأله پيداها وصيت
ليره و سهم پدر  3×40=120حاصل را در سهم زن  پس 960÷24=40يعني 

دختر 2ليره و در سهم پسر پسر پسر و  40×16=640دختر  2ليره و در سهم  40×4=160
كنيم كه در اينجا هر مذكر دو برابر مؤنث سهم دارد پس پسر  ضرب مي 40×1=40پسر 

 گيرد. مي ليره 10سهم دارند كه هر دختر  20دختر پسر نيز  2ليره و  20پسر پسر 
 اند با هم جمع براي تأكيد از صحت و درستي مسأله تمام آنچه را كه وارثان گرفته -8

كنيم تا ببينيم كه آيا با تركه مساوي است يا نه؟ و اگر مساوي بود مسأله صحيح است  مي
960=40+640+160+120 . 

 م�حظات عمومي:
) باشد و در حالت عول 24، 12، 6آيد كه اصل آن ( عول فقط در مسائلي پيش مي -1

عول  27باشد و به  24لزم است كه تركه بعد از عول بر اصل تقسيم شود پس اگر اصل 
 .24بر  54تقسيم  نهاست  54÷27=2فدان باشد سهم با تقسيم  54پيدا كند و تركه

در هنگام تصحيح سهم با تقسيم مجموع تركه بر اصل بعد از تصحيح بدست  -2
فدان باشد، سهم با  36برسد و تركه  18باشد و با تصحيح به  6آيد. پس اگر اصل  مي

 .6بر  36نه با تقسيم  36÷18=2آيد  به دست مي 18بر  36تقسيم 
يي براي حل بعضي از مسائل وجود دارد كه بايد مسأله دوبار حل شود ها حالت -3

 عبارتند از:ها  آن گويي كه دو مسأله جدا از هم هستند، مهمترين
نين يك بار بر فرض مذكر بودن و بار ديگر بر فرض مونث بودن ارث ج -الف

 شود. شود و حداقل سهم به وارثان داده مي وبالترين سهم براي جنين در نظر گرفته مي
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و بار ديگر بر فرض مرگش كه  زنده بودنشارث مفقود يك بار بر فرض  -ب
 ن سهم به وارثان دادهشود و مثل جنين كمتري مي بالترين سهم براي او در نظر گرفته

 شود. مي
ارث خنثي كه يك بار بر فرض مذكر بودن و بار ديگر بر فرض مونث بودن حل  -ج

شود  شود و بالترين سهم به وارثان داده مي شود. سپس حداقل سهم به خنثي داده مي مي
 بر عكس ارث جنين و مفقود.

شود، پس  حل ميي واجب بر اساس اينكه اصل مستحق آن زنده است ها وصيت -د

سهم اصلش در حدود
3
شود سپس مسأله بر وارثان حقيقي و بعد از كم كردن  حل مي 1

 شود. قيمت وصيت واجب از اصل تركه حل مي
تلقي ها  آن در وصيت به اندازه سهم يكي از وارثان، ما موصي له را مثل يكي از -4

ش به اندازه حداقل سهم وارثان است، و سهم او مي كنيم يا اگر وارث معيني نباشد سهم
اش  شود، پس اگر در مسأله قبل مردي به زن مسيحي نيز به مجموع سهام وارثان اضافه مي

 با در نظرمسأله  دارد و اصل سهم  3وصيت كند او نيز  به اندازه سهم زن مسلمانش
 .24آيد نه  ميبه دست  27شود و سهم با تقسيم تركه بر  مي 24+3=27گرفتن وصيت 

غالباً اكثر مسائل بايد دوبار حل شوند تا احتمال خطا و اشتباه كم باشد خواه در  -5
 ارث و خواه در امور رياضي.

می و علی آله و صحبه و اللهم صل علی سيدنا حممد عبدک و نبيک و رسولک النبی األ

رض اللهم عن سلم تسليامً عدد ما احاط به علمک و خط به قلمک و احصاه كتابک و ا

ساداتنا ابی بكر و عمر و عثامن و علی و عن الصحابة امجعني، و عن التابعني باحسان الی يوم 

 الدين، سبحان ربک رب العزه عام يصفون و سالم علی املرسلني و احلمدهللا رب العاملني.



 
 

 

 ها پاسخ تمرينات فصل



 
 

 

 اول پاسخ تمرينات فصل

 اول: جواب سؤال اول:

ََ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال -1 ْ  َو تُوا اءَ ٱتُۡؤ َفَها ّس ٰ�َُ�ُم  ش ۡمَ�
َ

ُ ٱَجَعَل  �ِّ� ٱأ �َُ�ۡم  َّ
ٰٗما  .]5النساء: [ ﴾قَِ�

ۡخَش ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -2 ينَ ٱ َوۡ�َ ِ َّ  ْ َخاُُوا ًٰفا  ِّ�ٗة ِضَ� ّر ُُ ۡم  فِِه َخۡل ْ مِۡن  وا ُُ تََر شَۡو 
 ْ ُقوا َ ٱَعلَۡيِهۡم َُۡلَيّت ا َوۡ�َ  َّ يًد َسِد  َٗ  .]9النساء: [ ﴾٩ُقوشُواْ قَۡو

روايتي كه حاكم با سندش از عبداهللا بن مسعود روايت آورده است كه پيامبر (ص)  -3
علم فرائض (علم ارث) را ياد بگيريد و آن را به ديگران نيز بياموزيد، چون من «فرمود: 

كه در مورد ارث اخت�ف  گيرد و ممكن است و علم اوج مي »ميرم نيز بشري هستم كه مي
 »حل كند.ها  آن ند كه مسأله را براينيدا نكپيدا كنند و كسي را پ

ّما تََرَك  ّ�ِلرَِّجالِ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -4 ِ ّّ  ُٞ َِصي انِ ٱَ َ َِ ٰ ُ�ونَ ٱوَ  ۡ�َ� قَۡر
َ
اءِ  ۡ� َِسا ّن َوشِل

ّما تََرَك  ِ ّّ  ُٞ َِصي انِ ٱَ َ َِ ٰ ُ�ونَ ٱوَ  ۡ�َ� قَۡر
َ

ّما  ۡ� وٗضا ِّ ۡفُر َِصيٗبا ّم َ ۚ ۡو َكُ�َ
َ

 .]7النساء: [ ﴾٧قَّل ِمۡنُه أ
ُدوُد  تِۡلَك ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال -5 ِۚ ٱُح ِع  َّ َِ ُ َ ٱَوَمن ي رَُسوَ�ُ  َّ ِخۡلُه َجّ�ٰٖت  ۥَو يُۡد

تَِها  ۡ َُ رِي ِمن  َۡ�ٰرُ ٱَ�ۡ َ
َ
ۚ َوَ�ٰشَِك  ۡ� �ِيَها يَن  ِ�ِٰ زُ ٱَ�  .]13النساء: [ ﴾١ ۡ�َعِظيمُ ٱ ۡ�َفۡو

روايتي كه مالك با سند خود از عمر بن خطاب آورده كه پيامبر (ص) فرمود:  -6
 ».قاتل هيچ حقي در ارث ندارد«

اند كه پيامبر (ص)  روايتي كه بخاري و مسلم با سند خود از اسامإل بن زيد آورده -7
 برد. فرمود: مسلمان از كافر و كافر از مسلمان ارث نمي
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حق اهللا را ادا كنيد چون «سندش روايت كرده كه پيامبر (ص) فرمود:  بخاري با -8
كه در پاسخ به زني از » حقوق خداوند اوليترين حقوقي هستند كه بايد پرداخت شود

 ه بود كه سؤال كرد بجاي مادرش حج برود يا نه؟نيجه

 دوم:

 نومسلمان از خويشاوندان غيرمسلمانش:  ارث -1
 د دارد:در اين مسأله دو رأي وجو

مسلمان از كافر ارث «جمهور فقها و ائمه اربعه معتقدند كه او به دليل حديث  -الف
 برد. ارث نمي» برد نمي

عمر، معاذ، معاويه، محمد بن حنفيه، علي بن حسين، سعيد بن مسيب، مسروق،  -ب
شود و كاسته  س�م افزوده مي «شعبي و اسحاق معتقدند كه به دليل حديث معاذ 

 برد. ، ارث مي»شود نمي
غير  از خويشاوندان  نو مسلمانولي قول راجح به نظر من رأي دوم است كه 

 برد، چون: مسلمانش ارث مي
را فقط حمل بر » برد مسلمان از كافر ارث نمي«اي از فقهاي حنفي حديث  عده -1

كه اند كه اين تفسير بهتر است و آن را به عدم قتل مسلمان توسط كافري  كافر حربي كرده
 اند. حربي باشد، قياس كرده

 شود. شود ولي كاسته نمي اس�م زياد مي ثحدي -2
مصالح مرسله مقتضي آن است تا نومسلمان از دين خود بر نگردند و مرتد نشوند  -3

يا مانع دخول غيرمسلمانان به دين اس�م نشود پس مصلحت نومسلمان اين است كه از 
نوشد، در  يرمسلمان كه به وسيله تركه شراب ميتركه محروم نشود و سهم او از سهم غ

 كند، بيشتر باشد. مي راه حرام هزينه
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 برد يا نه؟ قاتل خطايي ارث مي -2
برخ�ف آنچه كه حاكم است و  -برد قول راجح از نظر من اين است كه ارث نمي

 به دليل زير: -قانون نيز بر آن است
 است.» لقاتل ليرثا«قاتل خطايي نيز داخل در عام بودن حديث  -1
مربوط » خطا و فراموشي و اكراه از امت من برداشته شده است«حديث رفع قلم  -2

 شود. مي به رفع گناه در آخرت است ولي قاتل خطايي بايد ديه بپردازد و او معاقبه
تواند آن را به قتل  كشد و مي در اين زمان معاصر كسي ديگري را به عمد مي -3

گرفته شود تا جان مردم كه يكي از ها  آن بايستي اين امكان ازخطائي اثبات كند و 
 ضرورتهاي شش گانه اساسي است، حفظ شود.

ارث زن مطلقه اي كه در زمان مرض الموت شوهرش به علتي كه  -3

 مستحق طإلق باشد، طإلق بائن داده شده باشد.
 برد چون: قول راجح از نظر من اين است كه ارث نمي

مان بيماري شوهرش كوتاهي كرده يا به او خيانت كرده يا او را شايد زن در ز -1
تحقير كرده باشد كه مستحق ط�ق شده باشد، پس جايز نيست كه نگهداري و پرستاري 

 اش ضعيف شود. از مرد بخاطر بيماري
 زدر زمان مرض الموت ط�ق بدهد، ا وقتي كه زن بداند كه اگر شوهرش او را -2

 ايد مانع و سدي وجود داشته باشد تا به كوتاهي شديد وشود، ب ارث محروم نمي
 مبالتي به حقوق زناشويي منجر نشود. بي

اند كه در زمان مرض  فقهاي ما، همان كساني كه حكم به ارث بردن زني كرده -3
الموت شوهرش ط�ق داده شده باشد اين به دليل حمايت از زن در برابر ظلم مرد است 

 شود. ق داده است پس بر عكس همين نظر نيز با زن رفتار ميكه بدون علت او را ط�
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 پراخت حق اهللا بايد از تركه باشد يا نه؟ -4
 به نظر من قول راجح اين است كه واجب است كه حق اهللا از تركه ادا شود، چون:

حق اهللا را ادا كنيد چون حق اهللا اوليترين حق است كه بايد «حديث صحيح  -1
 ».پرداخت شود

ين امر به علت كوتاهي شخص مرده در پرداخت زكات يا انجام عمره و حج يا ا -2
و بهتر است كه بعد از وفاتش از  هاست آن كفاره و نذر بود ه است پس مجبور به انجام

 مال او پرداخت شود.
اين حقوق مالي متعلق به فقرا و نيازمندان و بيچارگان است و به علت ضعيف  -3
 اهمال كرد.ها  آن نبايد درها  آن بودن

 سوم:

 تفاوت ازدواج حقيقي با حكمي: -1
ازدواج حقيقي، ازدواج پايداري است كه با يك عقد صحيح بسته شده است هر چند 
كه دخول صورت گرفته باشد يا نه؟ ولي ازدواج حكمي آن است كه با وجود ط�ق 

آن محروم كردن شود در صورتي كه هدف از  رجعي يا بائن حكم به استمرار آن داده مي
 شود. ارث باشد كه برعكس هدف شوهر عمل مي ززن ا
فرق ارث مسلمان از غيرمسلمان با ارث غيرمسلمان از مسلمان اين است كه در  -2

برد يا نه؟ اما در مثال دوم اتفاق وجود دارد  مثال اول اخت�ف وجود دارد كه آيا ارث مي
 برد. كه ارث نمي

م بودن او از ارث طبق مذهب مالكي توافق وجود دارد در قاتل قتل عمد بر محرو -3
از ان تبعيت كرده است  اما قاتل قتل خطايي در قانون  5و اين نظري كه قانون در ماده

برد ولي شافعيه و حنفيه و حنابله و ظاهريه معتقدند كه بايد او نيز از ارث ممنوع  ارث مي
 شود و اين قول راجح است.
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ند زمين و منقولت مثل ط� و نقره و پول و سهام و اموال غيرمنقول مان -4
ل حق چاپ و نشر، حق شفعه، حق ثهاي بانكي و حقوق و دسمتزد و حقوق م سرمايه

گيرد بدون اينكه  قبول وصيت و منافع مثل مستأجري كه حق انتفاع را در مال الجاره مي
 تصرفي در آن داشته باشد.

 چهارم:

 منافع و حقوق هستند. )چون تركه همان اموال و×( -1

) چون اصل اين است كه براي صاحبان مرده غذا حاضر شود نه اينكه براي ×( -1

 اند، آماده شود. كساني كه براي عزا آمده
 كند. مي ) چون در استحقاق ارث حكم ازدواج حقيقي را پيدا√( -3

 شود تقدايراً مرده است نه حكماً. ) چون جنيني كه سقط مي×( -4

 اين غالب است. وون جنين تقدايراً زنده است ) چ√( -5

 ها، ذوي الرحام. نوع است، صاحبان سهام، عصبه 3) چون قرابت ×( -6

 ) چون كافران همگي يك ملت هستند.√( -7

 پنجم:
 از جهت ديني نه قضايي -2حقوق و اموال و منافع                           -1
 هاي نسبي عصبه -4              نص سنت نبوي                      -3
 فقه و رياضي -6حكمي                             -5
 تقديري -7



 
 

 

 تمرينات فصل دوم جواب

 ششم:

َما ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال -1 ۡنُه ٖد ّمِ َ�ِٰح  ِ
ّ�ُِ � ِ ۡ�ه بََو

َ
ُدُس ٱَوِ� ّس تَرَ  ش ّما  َن َ�ُ  كَ ِّ ََ  ۥِِن 

ّ�ۡم يَُ�ن ّ�ُ  ۚ َُِِن  ٞ ََ ِثَهُ  ۥَو ر ٞ َوَو ََ ِ  ۥا َو ه هُ َُِ�ُّمِ بََوا
َ

َن َ�ُ  ُّلُُثۚ ٱَ ََ ِ  ۥا َُِِن  ه ٞ َُِ�ُّمِ ِۡخَوة ُدُسۚ ٱِ ّس ِمن   ش
 ّ�

َ
َ َۡدُروَن  ََ ت اؤُُ�ۡم  ۡ�َنا

َ
اؤُُ�ۡم َوَ ابَا َء  � يۡن� ۡو َد

َ
ا أ يُوِ� بَِها  ٖ ّية ِِ ِد َو مۡ َ�ۡع َضٗة  ُه ۚ َُرِ� ۡفٗعا �َُ�ۡم َ� ۡقَرُب 

َ
أ

َن  ِۗ ٱّمِ َ ٱِِّن  َّ ٗما  َّ ِكي ًما َح َن َعلِي  .]11النساء: [ ﴾١ََ
دي نزد راند كه م و صحيح دانستهاند  روايتي كه احمد، ابوداود و ترمذي آورده -2

پسر پسرم درگذشته است، ارث من از او چقدر است؟ گفت:  پيامبر (ص) آمد و گفت:

تو
6
دوباره او را صدا كرد و گفت: بري، وقتي كه رفت  مي 1

6
گيري و وقتي  ديگر نيز مي1

پشت كرد دوباره او را صدا زد و گفت: اين 
6
 گردد. آخر رد است و به جد بر مي1

ابوداود روايت كرده است كه پيامبر (ص)  -3
6
 نيه پايرا به جده داده است وقتي ك1

 تر از او مادر نباشد.
ترمذي با سند صحيح از جابر بن عبداهللا نقل كرده كه گفت: زن سعد ابن ربيع با  -4

اي رسول خدا (ص) اين دو، دختران سعد  دو دخترش نزد رسول اهللا (ص) آمد و گفت:
بن ربيع هستند و پدرشان همراه شما در جنگ احد شهيد شد و عمويشان تمام اموال او 

جز آن اموال چيزي را نداشتند ها  آن باقي نگذاشته است وها  آن برداشته و چيزي براي را
كه با آن ازدواج كنند، فرمود: خداوند در اين مورد حكم خواهد كرد، سپس آيه نازل شد 

و پيامبر(ص) دنبال عموي آن دختران فرستاد و گفت: 
3
و اموال را به آن دختران بده  2

8
 را به مادرشان و بقيه آن را براي خودت بردار.1
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َحّظِ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال -5 ِ ِمۡثُل  َكر َّ ِ اٗء َُل َِسا � َٗ َو ِۡخَوٗة رَِّجا ِ ْ َُواا ََ �ن 
ثََيۡ�ِ ٱ َ

ُ
 .]176النساء: [ ﴾ۡ�

ست دللت بر اين حديثي كه بخاري با سند خود از معاذ بن جبل روايت كرده ا -6

امر دارد كه پيامبر (ص) به 
2
براي دختر و1

2
 براي خواهر حكم كرده است. 1

ِ ﴿ فرمايد: مي خداوند متعال -7 و
َ

َ�ٰلًَة أ رَُث َك يُو َن رَُجٞل  ََ ٞ ٱ�ن  ة
َ

َرأ ۡخٞت  ۥا َوَ�ُ  ّۡ
ُ

ۡو أ
َ

ٌخ أ
َ

أ
ۡنهُ  ٖد ّمِ َ�ِٰح  ِ

ّ�ُِ ُدُسۚ ٱَما َُل   شّس
َ

ْ أ َُواا ََ اُء ِ�  ۡ�َ�َ َُِِن  �َ َ�ُ َ�ُهۡم  ّيةٖ  ُّلُِث� ٱِمن َ�ٰشَِك  ِِ ِمن  َ�ۡعِد َو
َن  ّيٗة ّمِ ِِ اّرٖۚ َو َضا ُّ  َ�ۡ ََ ۡو َديۡن� 

َ
ا أ ِۗ ٱيُوَ�ٰ بَِها ُ ٱوَ  َّ ٞم  َّ َحلِي  .]12النساء: [ ﴾١َعلِيٌم 

 هفتم:
 كنند چون: مي نفرزندان شوهران را حجب نقصا -1

د و از سهم پدران و مادران و نعادلنه است كه پسران شخص مرده ارث ببر -الف
 د.نكن مي زنان پدر  يا شوهران مادر كم

پدران فرزندان هستند و كفالت پدران و مادران بر فرزندان  -غالباً –اين شوهران  -ب
 ه مثال زير آن را توضيحشود ك واجب است، پس با وجود فرزندان كفالت پدران بيشتر مي

 دهد. مي
 ميرد و .... زني مي

 خواهر شوهر

2
1 

2
1 

 گيرند. مسؤوليت نفقه و سرپيرستي بر عهده هيچكدام نيست بنابراين هر كدام نصف مي     222جدول 

 ميرد و .... مي زني
 پسر 3 شوهر

4
1 

4
 باقيمانده3



 323 ها پاسخ تمرينات فصل

در اينجا مسؤوليت مشتركي وجود دارد كه نيازمند نفقه ديگري است     223 جدول
وقتي كه فرزندان از اين شوهر باشند (پدرشان) ولي اگر از اين پدر نبودند سهمشان 

 اندازه سهم پدر است.
نشيند   مي كند و به جاي يك برادر (فرزندش) مي الت مادر توسعه پيداچون كف -2

شود پس نصف تبديل به چند برادر مي
3
1 (

6
   رسد. ) به فرزند مي1

 تكملإل الثلثين كه سهم دختران يا خواهران است وقتي كه چند نفر باشند. -3
كمي با نفقه بر خواهر يا كفيل او دارد كه با فرض وفات اين اخت�ف رابطه مح -4

 باشد: حالت زير مي 3ليره تركه دارد در  120000زني كه 
)1( 

 خواهر پدر شوهر

2
 محجوب باقيمانده 1

1 1 
6000 به وسيله پدر

0 
60000 

 د.گير نمي چيزي                224جدول 

)2( 
 خواهر دختر2 شوهر

4
1 

3
 باقيماند ه عصبه مع الغير 2

3 8 1 
30000 80000 10000 

 گيرد. مي ارث ليره هزار 0د          225جدول 

)3( 
 برادر                    خواهر شوهر
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2
 باقيمانده 1

1 1 
60000 40000           20000 

 گيرد. مي ليره 20000                     226جدول 

)4( 
 خواهر شوهر

2
1 

2
1 

60000 60000 
 گيرد. ره ميلي 60000                     227جدول 

)5( 
 عمه خواهر

2
 شود + باقيمانده به او رد مي1

گيرد چون جزء ذوي الرحام  چيزي نمي
 است.

 گيرد. تمام تركه را به تنهايي مي                      228جدول 

گيرد  چيزي نمي )1(شود. در جدول تفاوت سهام خواهر واضح مي 5تا 1از جدول 
كسي نيست كه تركه به او عول شود پس تمام  5دهد و در جدول  مي چون پدر نفقه او را

 گيرد. ليره) را مي120000تركه (

 ششم:
 چون پايان ازدواج يا با ط�ق است يا خلع يا فسخ. )√( -1
 ) چون جزو ذوي الرحام است.×( -2
 شود. و همراه كسي عصبه نمي) چون  دختر دختر جزء ذوي الرحام است ×( -3

) چون√( -4
6
 سهم جده يا جدات است مثل زنان وقتي كه متعدد باشند. 1
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وجود ها  آن هستند يا جد غيروارث يا فاسدي بينها  آن ) چون پدر و مادر بين×( -5
 دارد.
 گيرد. نمي پدر ارث ) چون مادر ميان دو√( -6

) چون جد √( -7
6
 مي گيرد يا وقتي كه سهمش از آن كمتر بشود با برادران مقاسمه1

 كند. مي

) چون پدر تنهاست و اوست كه√( -8
3
گيرد و چون هم درجه او  مي ارباقيمانده  1

 است ولي جد دورتر است پس اشكالي ندارد كه مادر بيشتر از جد ارث بگيرد.

ها هيچگاه ) چون جده×( -9
4
گيرند. و زنان گاهي نمي 1

8
گيرند وقتي كه فرع  مي 1

 ارث وجود داشته باشد.
 تني گاهي همراه دختر عصبه است و دختر عصبه مع الغير ر) چون خواه×( -10

 شود. شود بلكه همراه پسر عصبه بالغير مي نمي
ا به عصبه بودن بگيرد حقش است و جز زماني كه چيزي ) چون  اگر چيزي ر√( -11

 كند. نمي براي او باقي نماند با برادران مادري مشاركت

    نهم:

كمتر از -3عمريه     -2صاحبان فروض      -1
6
 نباشد. 1

 وجود ندارد -6سنت نبوي      -5برادر        2توسط  -4

 -8براي برادران تني     -7
3
 با تمام اينها -10جده       -9گيرند    مي2

 دهم:

 يي كه در ارث برادران مادري آمده است عبارتند از:استثناها -1



 ارث و وصيت در شريعت و قانون   326

گيرد و در مذكر مثل مونث ارث مي -الف
3
  شريك هستند. 1

 .گيرند مي يله مادر ارثبه وسها  آن كند ، هر چند كه را حجب نمي در برادرانما -ب
 دران تني همراه برادران مادري شريك باشند ومسأله مشتركه طوري است كه برا -ج

 شوند. نيز وقتي چيزي برايشان باقي نماند، شريك ميها  آن
است كه مادر بعد از  ينمده اآه (پدر، مادر، شوهر) يمسأله عمر استثناهايي كه در -2

سهم شوهر يا زن
3
گيرد تا باقيمانده براي پدر بماند كه عصبه است و چون  باقي را مي 1

د دو برابر او بگيرد. ولي اگر به جاي پدر، جد وجود داشت، مادريهم درجه اوست با
3
1 

 د چون درجه قرابت مادر از جدرگرفت و اشكالي نداشت كه دو برابر جد بگي مي
 است. تر نزديك

گيرد، چون  وقتي كه دو دختر و بيشتر وجود داشته باشد دختر پسر ارث نمي -3

دختران
3
اي وجود  گيرند، ولي استثناء اين است كه وقتي براي دختر پسر عصبه كننده مي 2

ن است كداشته باشد كه هم درجه او يا پاينتر از او باشد (پسر پسر يا پسر پسر پسر) مم
ي زير آن را توضيح ها مثال اه او ارث ببرد كه اين برادر برادر مبارك است كهكه همر

 دهند: مي
 دختر پسر دختر 2 شوهر

4
1 

3
 گيرد نمي چيزي 2

 به رد 8+1 3
 229جدول 

 دختر پسر+پسر پسر پسر دختر 2 شوهر

4
1

 
3
2

 گيرد باقيمانده به عصبه بودن و مذكر دو برابر مونث مي 

3 8 1 

 230جدول 
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معمولً خواهر پدري  -4
6
گيرد و قتي كه خواهر تكملإل الثلثين مي 1

2
بگيرد مگر  1

ادر پدري وجود داشته باشد كه او را عصبه كند و همراه او ره خواهر پدري باينكه همرا
ماند كه اين  ماند و گاهي باقي نمي عصبه شود و گاهي چيزي از تركه براي او باقي مي

  برادر اخ مشؤوم است مثل:
 خواهر پدري خواهر شوهر

2
1 

2
1 

6
1 

6 6 1 
 مسآله عولي است.                231جدول 

 برادر پدري+خواهر پدري خواهر شوهر

2
1 

2
باقي ها  آن باقيمانده و چيزي براي 1

ماند كه اين برادر اخ مشؤوم  نمي
 1 1 است.

 232جدول 

 يازدهم:
 عمه عمو برادر پدري برادر تني دختر پسر مادر پدر زن )1(

 سهام
8
1

 

6
1

 +

باقيمانده 
را به 
عصبه 
 بودن

 گيرد مي

6
1

 
2
1

محجوب  
به وسيله 

 پدر

محجوب به 
وسيله پدر و 

 رادر تنيب

محجوب 
به وسيله 
پدر و 

برادر تني 
 و پدري

ارث 
گيرد  نمي

چون جزء 
ذوي 

الرحام 
 است.

 سبب
وجود 
فرع 
 وارث

وجود فرع 
وارث 
 مونث

وجود فرع 
 وارث

عدم وجود 
 دختر

 233جدول 

 خواهر تني دختر دختر دختر3پسر+ شوهر )2(
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 سهام
4
1 

باقي مانده را به عصبه 
 گيرد بودن مي

گيرد چون  ارث نمي
ذوي الرحام است 
و وصيت واجب 

 شود به او مي

محجوب به 
 وسيله پسر

 وجود فرع وارث سبب
مذكر دو برابر مونث 

 گيرد مي
 234جدول 

 خاله پسر دختر برادر مادري+خواهر مادري2 مادر )3(

 سهام
6
در 1

3
شريكند و مذكر دو  1

گيرد و مسأله  برابر مونث مي
 ردي است

گيرد و چون  ارث نمي
ذوي الرحام است و 
صيت واجب به او 

 شود مي

گيرد  ارث نمي
چون ذوي 
 سبب الرحام است.

وجود بيشتر از 
 يك برادر

 235جدول 

 دختر عمو مادر مادر خواهر پدري خواهر تني2 خترد )4(

 سهام
2
 باقيمانده 1

محجوب به وسيله 
6 دو خواهر تني

1 

برند  ارث نمي
چون ذوي 
 سبب الرحام است.

چون 
تنهاست و 
عصبه اي 
براي او 
 نيست

عصبه مع الغير 
 همراه دختر 

وقتي كه به همراه 
 ر عصبه باشنددخت

 جده صحيحه

 236جدول 

 برادر تني5 جد مادر )5(
برادر مادري+خواهر 

 مادري 
 مادر پدر

 سهام
6
1 

6
 باقيمانده 1

شوند  توسط جد حجب مي
چون با اصل و فرع وارث 

 شوند حجب مي

محجوب 
به وسيله 

 سبب مادر
وجود 

بيشتر از 
 يك برادر

چون اگر به همراه 
برادران مقاسمه كند 

از
6
گيرد  كمتر مي 1

 عصبه است
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بنابراين
6
 گيرد مي 1

 237جدول 

 مادر پدر مادر پدر پدر پدر مادر زن مادر مادر مادر )6(

 سهام
3
1 

محجوب 
به وسيله 

 مادر
4
1 

برد  نمي ارث
چون ذوي 
باقيمانده را به  الرحام است

عصبه بودن 
برد  چون  مي

 پدر وجود ندارد

برد  ارث نمي
چون ذوي 
 الرحام است.

 سبب

عدم 
وجود 
فرع 

وارث و 
 نه برادر

 
عدم وجود 
 فرع وارث

جد 
 غيرصحيح

 جده غير صحيحه

 238 جدول

 خواهر پدري+برادر پدري خواهر تني2 شوهر )7(
پسر برادر 

 پدري
 دختر خاله

 سهام
2
1 

3
2 

را به عصبه بودن  ماندهباقي
گيرد مذكر دو برابر مونث  مي
ها  آن گيرد و چيزي براي مي

 ماند باقي نمي

محجوب به 
برادر  وسيله

 پدري

برد چون  ارث نمي
ذوي الرحام 

 سبب است
عدم وجود 
 فرع وارث

عدم وجود پدر 
 و پسر و دختر

 239جدول 

 دختر پسر دختر )8(
خواهر پدري+برادر 

 پدري
 پسر دختر برادر مادري

 سهام
2
1 

6
برد چون   ارث نميمحجوب به به عصه  باقيمانده را 1
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 سبب
چون تنهاست و 
كسي نيست او 

 را عصبه كند

إل كملت
 الثلثين

گيرد. مذكر دو  بودن مي
گيردو  برابر مونث مي

برادر پدري همان برادر 
مبارك است چون اگر 
او نبود خواهر پدري 

 برد. ارث نمي

وسيله دختر 
 و دختر پسر

ذوي الرحام 
است، و وصيت 
واجب براي او 

 نيست.

 240جدول 

 برادر مادري مادر مادر خواهر پدري خواهرتني3 مادر پدر )9(

 سهام

را  باقيمانده
عصبه  به

 بودن
 گيرد مي

6
1 

محجوب به 
 وسيله پدر

محجوب به وسيله 
 پدر و خواهران تني

محجوب به 
 وسيله مادر

محجوب به 
 پدروسيله 

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

وجود بيشتر از 
يك خواهر و 

 برادر
 241جدول 

 پسر عمه مادر پدري برادر پدري خواهر تني دختر پسر زن )10(

 سهام
8
1

 
2
1

 
باقيمانده عصبه 
 مع الغير است

توسط برادر تني 
ود و ش حجب مي

عصبه مع الغير است 
چون در قوت برادر 

 تني است

برد  ارث نمي
چون جده 
غيرصحيحه 

 است

برد  ارث نمي
چون ذوي 
 سبب الرحام است

وجود فرع 
 وارث

چون تنهاست و 
كسي او را 

 كند عصبه نمي
 

 242جدول 



 
 

 

 تمرينات فصل سوم بجوا

 دوازدهم:
 الف -4و      -3هـ      -2ج       -1
 ز -8ح     -7د        -6ب       -5

 سيزدهم:
) چون عصبه بالغير است و عصبه بالنفس فقط مرد است يا از جهت پدري يا ×( -1

 پسري يا برادري يا عمويي.
) چون جهت برادري شامل برادر تني و پسرش و پاينتر و برادر پدري و √( -2

 شود. پسرش و پاينتر مي
گيرد و اگر كسي  صبه بالنفس باقيمانده را بعد از صاحبان سهام مي) چون ع√( -3

 گيرد. وجود نداشت تمام تركه را مي
) چون خواهر تني وقتي كه عصبه مع الغير باشد (دختر و دختر پسر) در قوت ×( -4

 كند. برادر تني است و او به قرابت، برادر تني را حجب مي
 هستند.جهات عصبه بالنفس ها  اين ) چون√( -5
) چون درجه يكي است ولي ترجيح در اينجا به قوت قرابت است پس برادر ×( -6

ادر پدري از رتني از جهت پدري و مادري با شخص مرده ارتباط دارد در حالي كه ب
جهت پدري فقط با شخص مرده ارتباط دارد و هر كدام مادر جدايي دارند، پس قرابت او 

 قويتر است.
 ي همان عتق است. چون عصبه سبب(×)  -7
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است، پس برادر  تر نزديك مرده شخص به قرابت قوت درجه از جهت چون) √( -8
 است و عمو از پسر عمو و پسر عمو از پسر عموي پدري تر نزديك قطعاً از عمو

 است. تر نزديك

 چهاردهم:
كند، چون شرط عصبه بالغير اين است كه مؤنث  چون عمو، عمه را عصبه نمي -1

گيرد و عمه اص�ً  باشد وقتي كه تنهاست يا اگر بيشتر از دو نفر باشد ميصاحب سهم 
 سهم معيني ندارد.

چون خواهر تني وقتي كه عصبه مع  الغير (دختر) شد در قوت برادر تني است كه  -2
 مقدم بر برادر پدري است.

چون جهت برادري بر جهت عمويي مقدم است و در اينجا برادر عصبه بالنفس  -3
 برد. بر شوهر مقدم است و شوهر فقط با سهم معين ارث مياست 
 چون با درجه قرابت ترجيح دارد ولي در قانون براي او وصيت واجب وجود دارد. -4
چون از طريق جهت ترجيح دارد به طوري كه وقتي در درجه قرابت وي باشند كه  -5

ند چون از يك گير جهت پدري بر برادري مقدم است. و برادران همراه جد ارث مي
كنند و برادر، پسر پدر است پس با هم ارث  درجه با شخص مرده ارتباط برقرار مي

 برد وقتي كه با هم باشند. برند چون جهت پدري و پسري هميشه ارث مي مي

 پانزدهم:
 پسر دايي مادر دختر شوهري كه پسرعمو است 1

 سهام
4
 + ب. ع1

2
1 

6
گيرد  ارث نمي 1

چون جزءذوي 
 سبب الرحام است.

به فرض بنابر شوهر بودن ارث 
گيرد و به عصبه بنابر پسر عمو  مي

 بودن

چون تنهاست و كسي 
 نيست او را عصبه كند

 وجود فرع وارث

 243جدول 
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 مادري برادر3 دختر پسر+پسر پسر پسر دختر2 2

 سهام
3
2 

ب. ع، عصبه بالغير چون هر چند كه درجه پسران 
پاينتر است ولي به او نياز دارند پس اين برادر اخ 

 بودند چيزيها  آن مبارك است چون اگر
 گرفتند نمي

به فرع  حجوبم
 سبب وارث

چون سهمشان
3
2 

است وقتي كه كسي 
عصبه ها  آن همراه

 نشود
 244جدول 

 خواهر مادري برادرزاده تني پدرپدر شوهر 2

 سهام
2
 ب. ع 1

نزديكترين عصبه و مرد 
 مذكر است (عصبه بالنفس)

 م
به جد چون ترجيح 

 با درجه  است

م با جد چون برادران 
مادري اصل و فرع 

 سبب شوند وارث حجب مي
عدم وجود 
 فرع وارث

 245جدول 

 برادران پدري برادرزاده تني عموي تني پسر پدرپدر مادر 4

 سهام
6
1 

3
 ب. ع 2

عصبه 
بالنفس 
 است و

ين تر نزديك
فرد مذكر 

 است

م به وسيله پسر 
و جد به سبب 
جهت. چون 

جهت پسري و 
پدري بر 

برادري مقدم 
 است

م به وسيله پسر 
و جد به سبب 

جهت و به 
وسيله عموي 
تني به سبب 
درجه و قوت 

 قرابت

م به وسيله پسر 
و جد به سبب 
جهت چون 

جهت پسري و 
پدري بر برادري 
و عموي مقدم 

 است

 سبب
وجود 
فرع 
 وارث

چون جد 
فقط توسط 
پدر حجب 

 شود مي

 246جدول 





 
 

 

 فصل چهارم جواب تمرينات

 شانزدهم:

 محروم محجوب

كسي كه حق ارث بردن دارد اما به دليل 
وجود شخص ديگري كه مانع ارث بردن او 

شود از ارث  به طور كلي يا جزيي مي
 شود ممنوع ي

كسي كه حق ارث بردن دارد اما وجود 
يكي از موانع ارث مثل قتل يا اخت�ف دين 

 شود. ث نبردن او مييا بردگي سبب ار
منع، سبب داخلي است مثل شوهري كه 

زنش را به طور عمد بكشد، از ارث ممنوع 
 شود مي

 حجب نقصان حجب حرمان
اينكه فردي وجود داشته باشد كه ديگري را 
به طور كامل از ارث محروم كند و اگر اين 

برد. مثل پسري كه  مي فرد نبود او ارث
 ا و فرزندانبرادران تني و پدري و عموه

 كند را حجب ميها  آن

اينكه وجود فردي سهم ديگري را از زياد 
رساند مثل برادران كه سهم مادر  به كم مي

را از 
3
 به 1

6
 دهند. مي كاهش 1

 ها حجب عصبه حجب صاحبان فرايض

حجب ممكن است حرماني باشد يا 
تر كه دختر پسر را نقصاني مثل وجود دخ

از نصف به
6
كند و برادران،  حجب مي 1

 كند. برادران مادري را حجب حرمان مي

در اينجا فقط حجب حرمان وجود دارد 
مثل پسري كه تمامي برادران و عموها و 

كند و خواهر تني  پسرانشان را حجب مي
همراه دختر (عصبه مع الغير) خواهر پدري 

كنند چون در قوه برادر تني  مي را حجب
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 است.
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 هفدهم:
 پدر، مادر، پسر، دختر، شوهر، زن. -1
 فرع وارث مذكر و برادر پدري. -2
 را عصبه كند.ها  آن وقتي كه برادر پدري -3

دختر اصلي...  -4
6
1 . 

 فرع وارث مذكر. -5

 هجدهم:

 پدر زن )1(
پسر 

 پسر+دختر
 پسر

 برادر پدري پسر عمو عمو
خواهر 2

 مادري

 سهام
8
1 

6
1 

باقيمانده را 
به عصبه 

 بودن
گيرد.  مي

مذكر دو 
برابر مونث 

 گيرد. مي

 م
به وسيله 
فرع وارث 
مذكر و 

پدر و برادر 
 پدري

 م
 وسيله به

فرع وارث 
مذكر و 

پدر و عمو 
برادر  و

 پدري

 م
فرع وارث 
مذكر و 

 پدر

 م
فرع وارث 

و اصل 
وارث 
 (پدر)

 سبب

توسط فرع 
وارث از  

4
به 1

8
حجب 1

نقصان 
 شود. مي

وجود 
پسر پسر، 
پدر را از 
گرفتن 
باقي 

مانده به 
عصبه 
حجب 

 كند مي
 248جدول 
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 مادري برادر تني برادر پسر برادرپدري خواهرتني دختر مادر )2(

 سهام
6
1 

2
باقيمانده را  1

به عصبه 
بودن كه 
مساوي 

3
است 1

گيرد  مي
زيرا عصبه 
همراه دختر 
است پس 
مابقي را به 

ارث 
گيرد  و  مي

دختر در آن 
شريك 
 نيست

 م
به وسيله خواهر 
تني هنگامي كه 
عصبه مع الغير 

است.  وقتي كه از 
لحاظ قوه برادر 

 تني است

 

 م
به وسيله پدر 

(ترجيح به لحاظ 
درجه) و بوسيله 

خواهر تني 
هنگامي كه عصبه 

 مع الغير باشد.

 م
به وسيله 

دختر (فرع 
 وارث)

 سبب

توسط 
دختر و 

برادران از 

3
 به 1

6
1 

حجب 
 شود. مي

چون 
تنهاست  

و 
عصبه 
اي 

همراه او 
 نيست
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 پسر عموي پدري عموي پدري خواهر پدري+برادر پدري دختر2 مادر )3(

 سهام
6
1

 

3
2

 

گيرد  باقيمانده را به عصبه بودن مي
مذكر دو برابر مونث اينجا  در
گيرد،پس در اينجا (خواهر  مي

 همراه برادر) عصبه بالغير است،
عصبه مع الغير اوليتر از  كه

(خواهر همراه دختر) است پس 
 وجود برادر متقدم است. بخاطر

 م
به وسيله 
 ،برادر پدري
ترجيح از 
 لحاظ جهت

 م
به وسيله پدر ترجيح 
از لحاظ جهت و به 

ري وسيله عموي پد
ترجيح از لحاظ قوه 

 قرابت

 سبب

به دليل وجود فرع 
وارث و برادران از 

3
1

به  
6
1

حجب  

 شود. مي
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 دختر پسر+پسر پسر دختر مادر پدر شوهر )4(
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 سهام
4
1 

6
1 

6
1 

2
 باقيمانده را به عصبه بودن 1

گيرند و در اينجا چيزي  مي
ماند و  باقي نميها  آن براي

اين برادر اخ مشؤوم است 

چون اگر نبود دختر پسر
6
1 

 گرفت. تكملإلالثلثين را مي

 سبب

شوهر از 
2
1 

به 
4
توسط  1

دختر حجب 
 شود مي

وجود فرع 
 وارث مذكر

وجود فرع 
 وارث

چون تنهاست 
اي  و عصبه

همراه او 
 نيست

 صفر 6 2 2 3 12
 251جدول 



 
 

 

 جواب تمرينات فصل پنجم

 نوزدهم:
1- )2 ،3 ،4 ،8.( 
2- )6 ،12 ،24.( 
 الغرم بالغنم. -3
 عصبه. 2 -4
 صاحبان سهام. -5
 ها. از عصبه -6
 بيشتر از يك واحد صحيح. -7
 كمتر از يك واحد صحيح. -8
 كمترين عدد. -9

 نظر وجود دارد. 2بيستم: در رد تركه بر زن و شوهر 
نخست: قائلين به عدم جايز بودن رد به زن و شوهر كه عقيده  عمر و علي و ابن 

 كنند: مي زير اشاره مسعود و ابن عباس است كه به دليل

ْ ﴿ فرمايد: خداوند متعال مي -1 ْوشُوا
ُ

رَۡحامِ ٱَوأ
َ
�ۡ  ُِ ٰ ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�

َ
ُضُهۡم أ ِ ٱَ�ۡع َّ﴾ 

 .]75األنفال: [
 شود. رد نميها  آن رسد، پس به رابطه ازدواج با مرگ با اتمام مي -2

 د به دليل:ولي به نظر من قول راجح اين است كه به تمام وارثان رد شو
و زن و » كسي كه مالي را بجاي بگذارد براي وارثانش است«عام بودن حديث  -1

 وارث هستند. ءشوهر نيز جز
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ْ ﴿ آيه -2 ْوشُوا
ُ

رَۡحامِ ٱَوأ
َ
�ۡ  ُِ ٰ ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض ِ� كَِ�

َ
ِ ٱَ�ۡعُضُهۡم أ در مورد منع  ]75األنفال: [ ﴾َّ

دليلي در مورد رد به زن و شوهر در آن  ارث بردن از طريق سوگند و پيمان نازل شده و
 وجود ندارد.

 شود چون: رابطه ازدواج با مرگ تمام نمي -3
يكي از اسباب ازدواج صحيح حقيقي يا حكمي است و ارث جز بعد از مرگ  -الف

را زن و شوهر ناميده است و ها  آن شود و خداوند متعال بعد از مرگ نيز محقق نمي
 معين كرده است.ها  آن سهمي از تركه را براي

شوهران با هم و و خداوند متعال از بهشتي بودن يا جهنمي بودن بعضي زن  -ب

ْ ٱ﴿ فرمايد: بعد از مرگ صحبت كرده است، از جمله ميها  آن استمرار ازدواج ُخلُوا ّنةَ ٱ ۡد َ ۡۡ 
وَن  ُ�َ ۡ ُُ ُٰجُ�ۡم  �َ ۡز

َ
َُتۡم َوأ

َ
ْ ٱَ﴿ فرمايد: و مي ]70الزخرف: [ ﴾٧أ وا ينَ ٱ ۡحُ�ُ ِ َّ  ْ ُموا َظلَ

َٰجُهمۡ  �َ ۡز
َ

 .]22الصافات: [ ﴾َوأ
كه هزينه دفن زنش را از اموال خودش  -رأي راجح –بر شوهر واجب است  -ج

 بدهد هر چند كه زن اموال زيادي داشته باشد و اين به دليل بقاي رابطه زوجيت است.

 بيست و يكم: دو روش براي تصحيح مسايل وجود دارد:
كنيم،  شود را در اصل مسأله ضرب مي كسري ميها  آن ي كه مسأله باتعداد ورثان -1

دختر و يك برادر داشته باشد، شوهر 5مثال: اگر زني بميرد و شوهر و 
4
، دختران 1

3
و  2

 كنيم و است كه در عدد دختران ضرب مي 12باقيمانده براي برادر است و اصل مسأله 

× 60=15پس سهم شوهر=  12×5=60شود  مي
4
×60=40و سهم دختران=  1

3
و هر كدام  2

8=
5
 ماند. ) سهم براي برادر باقي مي40+15(-60=5گيرند كه باقيمانده  سهم مي 40
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ا در سهام تمام وارثان ضرب شود ر كسري ميها  آن تعداد وارثاني كه مسأله با -2
كنيم  ضرب مي 3كنيم تا كسري وجود نداشته باشد. در مثال قبل سهم شوهر را در  مي
 .5×1=5و سهم برادر را  5×8=40و سهم دختران را  3×5=15

 ليره است: 100000برادر دارد كه تركه او  5ميرد و شوهر و  يممثال ديگر: زني 

 روش دوم                                                       روش اول 
 برادر5 شوهر  برادر5 شوهر 

اصل مسأله قبل 
 2از تصحيح
 20بعد تصحيح 

20
100000 

 5000  = 

2
1 

1 
2×5=10 

ده سهم 
 براي شوهر

10×5000 
=50000 

 ب. ع
1 

2×5=10 
ده سهم براي 

برادران هر كدام 
 سهم 2

5×10=50000 
براي هر كدام ده 

 هزار

 اصل مسأله
 قبل تصحيح

2 
 بعد تصحيح

10 

 

2
1 

1 
1×5 

سهم براي  5
 شوهر

10
100000 

5×10000=
50000 

ب. ع=
2
1 

1 
1×5 

سهم براي هر  5
 كدام از برادران

5×10000=50000 
براي هر كدام ده 

 هزار

 252جدول 

نتيجه در هر دو مسأله يكي است ولي روش آسانتر روش اول است كه تعداد برادران 
 شود. در اصل مسأله ضرب مي

 بيست و دوم: حل مسأله ها:
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 خواهر پدري مادر مادر زن 1
برادر  3

 مادري
 دختر عمو

 سهام
4
1 

6
1 

2
1 

3
1 

برد  ارث نمي

چون جزء 

ذوي االرحام 

 است

 سبب
عدم وجود 
 فرع وارث

چون جده 
است و مادر 

وجود ندارد كه 
او را حجب 

 كند

كسي مثل پدر يا پسر 
و برادر تني وجود 

ندارد كه او را حجب 
 كند و تنهاست

چون چند 
نفر هستند و 
اصل وارث 

ث و فرع وار
 نيست.

 4 6 2 3 12اصل مسأله

عول  15مسأله به

يابد و نياز به  مي

تصحيح دارد كه 

=(تعداد 45

 3×15برادران)

 شود مي

9 6 18 12 
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 ).45كنيم تا اصل جديد به دست يابد ( اصل مسأله را در اصل بعد از عول ضرب مي
 دختر دختر پسر دختر دختر شوهر 2

4 4
1 

1 
2
 گيرد مي رد+ باقيمانده را به 1

3 

گيرند و  نه به فرض و نه به عصبه بودن ارث مي
وجود ها  آن وصيت واجب به اندازه سهم مادر براي

 دارد.
 ۲۵۴جدول 

 خواهر مادري3 خواهر پدري برادر تني7 پدر پدر 3

 سهام
6
1 

باقيمانده را به عصبه بودن 
 گيرد مي

محجوب به وسيله جد 
 و برادران تني

محجوب به 
 وسيله جد
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اصل 
 6مسأله

1 5 

6×7=42 7 
7
35 

 سهم 5براي هر كدام  سهم 7 با تصحيح
 255جدول 

كنيم تا اصل جديد به دست  داد برادران تني ضرب مياصل مسأله را در تع
 .6×7=42آيد

 دختر پسري2پسرپسر+ مادر مادر+مادرپدر 4

 
6
 گيرد باقيمانده را به عصبه بودن مي به شراكت 1

6 1 5 
 20 4 با تصحيح

 سهم 5براي هر دختر  10               10 4 24=4×6
 256جدول 

شود  سهم مي 4گيريم كه جمعاً  سهم در نظر مي 2دختر را 2پسر پسر را دو سهم و 
گيرند  سهم مي 4ها  شود و جده مي 24كنيم كه  ضرب مي 6را در اصل مسأله  4پس عدد 
گيرند و  سهم مي 5دختر ده سهم كه هر كدام  2سهم و  10سهم و پسر پسر  2هر كدام 

 گيرند. وارثان سهم صحيحي مي است كه هر يك از تصحيح براي اين مفيد





 
 

 

 جواب تمرينات فصل ششم

 بيست و سوم:
 در مورد ارث ذوي الرحام دو نظر وجود دارد:

كه زيد بن ثابت و مال و شافعي  هستندها  آن گروهي معتقد به منع ارث بردن نخست:

ه وقتي صاحب ديگران بر اين نظر هستند و گروهي ديگري معتقدند ك د ووواودبا  و
 رسد. سهام يا عصبه وجود نداشته باشد، تركه به بيت المال مسلمانان مي

وجود نداشته باشد، ذوي الرحام ارث ها  وقتي كه يك از صاحبان سهام يا عصبه دوم:

ديگران بر ومسعود و معاذ و ابوحنيفه و ابن حنبل  ابنبرند كه حضرت  عمر و علي و  مي
 اين نظر هستند.

 اني كه مانع ارث ذوي الرحام هستند:دليل كس
 را در آيات ارث ذكر نكرده است.ها  آن خداوند -1
روايتي كه بيهقي با سندش آورده كه رسول اهللا (ص) براي عمه و خاله استخاره  -2

 گيرند. ارث نميها  آن كرد كه آيه نازل شد كه
 هستند:ها  آن دليل كساني كه معتقد به ارث بردن

 ﴿ آيه -1
ُ

ْ َوأ رَۡحامِ ٱْوشُوا
َ

ۡوَ�ٰ بَِبۡعٖض  ۡ�
َ

 .]75األنفال: [ ﴾َ�ۡعُضُهۡم أ
دايي «... روايتي كه ترمذي با سندش از رسول اهللا (ص) آورده است كه فرمود:  -2

 ».وارث كسي است كه وارثي ندارد
ذوي الرحام از طريق اس�م و قرابت با شخص مرده نسبت دارند اما بيت المال  -3

 اس�م با شخص مرده ارتباط دارد.فقط از طريق 
قوي ها  آن برند چون دليل و به نظر من قول راجح اين است كه ذوي الرحام ارث مي

برند  است و دليل گروه اول ضعيف است به طوري كه حديث عمه و خاله ارث نمي
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اين است كه  است صحيحكند و آنچه كه  ضعيف و مرسل است كه حجتي را ثابت نمي
 برد و با نص قرآن موافق است. ميدايي ارث 

 بيست و چهارم:
 ذوي الرحام ارحام

شود و تمامي قرابتها را  ارحام شامل رحم زنان نيز مي
 گيرد به شكل عام در بر مي

خويشاونداني هستند كه سهم معيني ندارند و عصبه هم 
ين خويشاوندان است و به تر نزديك از نيستند پس پسر

ستند ولي در ارث ذوي شكل عمومي جزء ارحام ه
 الرحام نيست چون عصبه است.

 مذهب اهل قرابت مذهب اهل تنزيل
ذوي الرحام را به جاي پدرانشان يا مادرانشان قرار 

دهند پس پسر دختر جانشين دختر (مادرش)  مي
شود و پسر خواهر جانشين خواهر (مادرش ) و  مي

 دختر عمو جانشين عمو (پدرش) است.

 ز ذوي الرحام بر حسب قوت درجهمنزلت هر يك ا
پس قوت قرابت است كه به ترجيح ميان سو ها  آن
ها قياس شده است پس فرزندان دختر بر فرزندان  عصبه

 دختر پسر مقدم هستند.

 آنچه كه در ارث ذوي الرحام مورد اتفاق فقها است
آنچه كه فقها در ارث ذوي الرحام بر آن اخت�ف 

 دارند.
ميرد و يكي از ذوي الرحام از او اگر شخصي ب -1

گيرد مثل كسي كه مرده و  بجاي بماند، تمام اموال را مي
اش از او بجاي مانده باشد، تمام تركه را  تنها دايي

 گيرد. مي
وقتي كه تنها يك نفر از ذوي الرحام همراه يكي از  -2

انده را بعد از زن و شوهر از كسي بجاي بماند، باقيم
 گيرد. شوهر ميا گرفتن سهم زن ي

اگر ذوي الرحام متعدد باشند ارثشان چگونه است سه 
 نظر وجود دارد:

ارث اهل رحم (همگي به طور مساوي ارث  -الف
 گيرند) مي

 ارث اهل تنزيل -ب
 ارث اهل قرابت -ج

 257جدول 

 بيست و پنجم:

 ارث ذوي اإلرحام:
 مالحظات برادر تنيدختر  پسر پسر پسردختر  )1(
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 پسر

 گانه نظرهاي سه
2
گيرد چون  چيزي نمي ب. ع 1

است جزء ذوي االرحام 

و صاحبان سهام و 

 دارند. بهعص

تمامي مذاهب در مورد ارث 

ذوي االرحام معتقدند كه با 

وجود يكي از صاحبان سهام 

هيچ كس از ذوي ها  يا عصبه

 گيرد. االرحام ارث نمي

رحم و (اهل 

 تنزيل و قرابت
1 1 

 258جدول 

 مإلحظات مادر پدر مادر پدر مادر پدر پدر مادر )2(

مذهب  -الف

3 اهل رحم
1 

3
1 

3
1 

با صرف نظر از جهت 

يا درجه يا قوت 

ها  آن قرابت ميان

 كنند. قرار ميتساوي بر

مذهب  -ب

 اهل تنزيل

 

 مادر

3
1 +

باقيمانده 
 به رد

 مادر پدر

م به وسيله 

 مادر

 مادر پدر

برد  ارث نمي

چون او جد 

غير صحيح 

است و چيزي 

 برد. نمي

پدر مادر تمام تركه را 

گيرد چون به منزله  مي

مادرش است و وقتي 

او وجود داشته باشد، 

ب مادر پدر حج

شود و پدر مادر در  مي

گيرد  اينجا ارث نمي

چون جزء ذوي 

 اإلرحام است

مذهب  -ج

اهل قرابت 

همه تركه 

را به 
 برد نمي ارث برد نمي ارث

چونكه پدرِمادر دو 

درجه از پدرِمادرِپدر 
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 ارث (قانون مصر)

برد  مي

چونكه 

 رحم او

 تر نزديك

 است

 و مادرِپدرِمادر به ميت

 است.  تر نزديك
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)3( 
دختر 
 برادرتني

دختر 
برادر 
 پدري

پسر دختر 
 عموي پدري

 م�حظات

 -الف
مذهب اهل 

 رحم
 تقسيم تركه به طور مساوي 1 1 1

مذهب  -ب
 اهل تنزيل

برادرتني تمام 
تركه را به 
عصبه بودن 

 گيرد. مي

 برادرپدري
 حجوبم

به وسيله 
 برادر تني

دخترعموي 
 پدري
گيرد  ارث نمي

چون جزء ذوي 
 الرحام است

در اينجا دختر برادر تني مثل پدرش 
است و در اينجا دختر برادر پدري 

شود چون پدرش توسط  حجب مي
شود اما پسر دختر  برادر تني حجب مي

عموي پدري چون مادرش جزء ذوي 
 گيرد الرحام بوده پس ارث نمي

مذهب  -ج
اهل تنزيل 

 تمام تركه
 چيزي

 گيرد نمي
 گيرد چيزي نمي

چون دختر برادر تني هر چند كه در 
درجه دختر برادر پدري باشد ولي 
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(قانون 
 مصري)

 

برادر تني (پدرش) قرابتش از برادر 
پدري قويتر است و چيزي به پسر 

رسد به دو  دختر عموي پدري نمي
 قوت قرابت. -2درجه  -1دليل: 

 260جدول 





 
 

 

 ت فصل هفتمجواب تمرينا

 بيست و ششم: تفاوتها
 جنين مستقيماً پسر مرده نباشد جنين مستقيماً پسر مرده باشد.

مثل كسي كه بميرد و زن باردارش از او بجاي 
بماند بايد كه زنش در مدت كمتر از يك سال 

روز) از تاريخ وفات وضع حمل  365شمسي (
 كند.

مثل كسي كه بميرد و زن پدرش يا زن برادرش يا 
زن پسرش كه باردار باشد از او بجاي بماند دو 

 حالت دارد:
اگر حيات زناشويي قائم باشد بايد زن در  -1

روز از تاريخ وفات شوهر وضع  270كمتر از 
 حمل كند.

اگر حيات زناشويي غيرقائم باشد زن در زمان  -2
روز  365عده وفات يا ط�ق باشد بايد در كمتر از 

 حمل كند.از تاريخ وفات مورث وضع 
 حق ديگران در اموال مفقود حق مفقود در مال ديگران

شود و سهمش به طور كامل براي او  زنده تلقي مي
شود بر فرض زنده بودن او، تا  مي كنار گذاشته

 دهد. اينكه قاضي حكم به وفات او مي
شود تا حكم به وفات  مال مورثش به او اضافه مي

 او داده شود.

برند تا  ديگران از او ارث نميشود و  زنده تلقي مي
س پزماني كه قاضي حكم به وفات او نكرده باشد 

ساني كه در تاريخ حكم به وفات، زنده باشند از ك
 گيرند. او ارث مي

شود، تا زماني كه  اموالش براي او نگه داشته مي
حكم به وفاتش نشده باشد كسي از او ارث 

 برد نمي
 ارث خنثي ارث جنين

مذكر و يك بار ديگر مونث فرض يك بار جنين 
شود و بالترين سهم براي جنين كنار گذاشته  مي
شود و حداقل سهام براي جنين به وارثان ديگر  مي

يك بار خنثي مذكر و يك بار مونث فرض 
 شود. مي

و حداقل سهم براي خنثي و حداكثر سهم به 
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 شود. وارثان داده مي شود داده مي
 تخارج به اموال همه وارثان تخارج به مال يكي ازوارثان

شود كه گويي تخارج روي  مسأله طوري حل مي
نداده است و وارثي كه با او مصالحه كرده سهم 

 گيرد خود را از تركه مي

شود كه گويي تخارج روي  مسأله طوري حل مي
 نداده است و سهم فرد خارج شده به طور مساوي

ه او شود اگر به طور مساوي ب وارثان تقسيم مي بين
ه باشند و اگر اخت�ف به او پرداخت دپرداخت كر

 شود تقسيم ميها  آن نكرده باشند، اين اخت�ف ميا
 اند غرق شدگاني كه با اخت�ف مرده اند غرق شدگاني كه با هم مرده

 برند هيچكدام از ديگري ارث نمي
كسي كه ديرتر مرده از كسي كه زودتر مرده ارث 

به وارثان ديگرش برد و سهم او از ارث  مي
 رسد. مي
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 بيست و هفتم:
 براي ارث بردن جنين از زني غير از زن متوفي شرايط زير وجود دارد: -1

بايد جنين در وقت وفات مورث موجود باشد كه در اينجا فقها در دو حالت  -الف
 اند: زير با هم اخت�ف كرده

روز از تاريخ  270اشويي ادامه داشته باشد بايد در كمتر از اگر زندگي زن حالت اول:

وفات مورث وضع حمل كند مثل كسي كه مرده و زن باردار پسرش از او بجاي مانده و 
روز وضع حمل كند چون ممكن است كه  270ازدواج پايدار بوده باشد بايد در كمتر از 

 جنين بعد از وفات شكل گرفته باشد.

گي زناشويي مداوم نباشد مثل اينكه زن پسر مطلقه يا در عده اگر زند حالت دوم:

روز از تاريخ وفات  365وفات شوهرش باشد و در اينجا فقها و قانون اين مدت را به 
 اند. افزايش داده
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بايد جنين زنده به دنيا بيايد، چون وجود جنين به تنهايي كافي نيست و بايد  -ب
 اشد.هنگام وضع حتي براي يك لحظه زنده ب

 براي ارث مفقود از تاريخي قبل از حكم بيان شده باشد شرايط زير وجود دارد: -2
 ها به تاريخي قبل حكم داده باشد. بايد قاضي مبني بر قراين و نشانه -الف
 بايد وارث در اين تاريخ زنده باشد، حتي اگر قبل از بيان حكم مرده باشد. -ب
 ن از شوهر م�عنش شرايط زير وجود دارد:بردن بچه حاصل از لعا ثبراي عدم ار -3

 بايد شوهر زنش را لعنت كرده باشد كه او از مردي غير از او باردار شده است. -الف
 مبايد قاضي به نفي نسبت او با پدرش و بعد از م�عنه ميان زن و شوهر حك -ب

 كرده باشد.
 دارد:براي ارث بردن بعضي از غرق شدگان از همديگر شروط زير وجود  -4

 بعد از ديگري بميرد.ها  آن يكي از -الف
 سي بعداً مرده است.كبايد معلوم باشد كه چه كسي اول مرده و چه  -ب

 بيست و هشتم:

 دليل صحت تخارج: -1
 ل يا ح�لي را حرام نكند، جايزنوعي صلح است و تا زماني كه حرامي را ح� -

 ست.ا
ها  آن ا از يكي يا بعضي يا همهنوعي معامله بر اساس رضايت است كه چيزي ر -

 گذارد.  ميها  آن گيرد و سهمش را براي مي
دختر اصبغ) با ساير زنان او بعد از مرگ  رزن عبدالرحمن بن عوف (تماض -

 رها كرد.ها  آن عبدالرحمن صلح كرد و در قبال مالي كه به او دادند سهمش را براي

 برد ميدليل اينكه بچه حاصل از زنا از پدرش ارث ن -2
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روايتي است كه ترمذي با سندش از رسول اهللا (ص) آورده است كه فرمود: هر مردي 
برد و از او  آزاده يا كنيزي زنا كند، بچه حاصل از آن ولد زنا است وارث نمي نكه با ز

شود. و روايتي كه ابوداود آورده كه پيامبر (ص) ارث بچه حاصل از م�عنه  ارث برده نمي
 ا وارثانش قرار داده است.را براي مادر ي

 دهد دليل زنده تلقي كردن مفقود تا زماني كه قاضي حكم به وفات او مي -3
همان استصحاب است چون زنده بودن او اصل و يقيني است و حكم آن با حكم 

 كند. ديگر تغيير نمي

 دليل ارث بچه بعد از گريه و زاري كردن -4

اند كه فرمود:  است كه از پيامبر (ص) آوردهروايت امام احمد و ابن ماجه با سندشان 
 برد. بچه تا زماني كه شروع به گريه نكند، ارث نمي

 بيست و نهم:
1- 

 الف
 جنين پسر زن باردار

برادر 
 پدري

خواهر 
 پدري

برادر مادري 
 مفقود

 م�حظات

 سهام

8
1

 

وجود 
فرع 

وارث 
(جنين) 
مذكر يا 

 مونث

 ب. ع

 چون
ين تر نزديك

فرد مذكر 
 است

 م

به 
وسيله 

 پسر

 م

به 
وسيله 

 پسر

 م

به وسيله 
فرع وارث و 

در تمام 
حالت هيچ 

اعتباري 
 ندارد

اين مسأله بر فرض اينكه جنين پسر است 
شود و بار ديگر بر فرض  يك بار حل مي

شود كه در اينجا  مونث بودن حل مي
فرض مذكر بودن مانع اعطاي سهم برادر 

د چون باقيمانده را شو و خواهر پدري مي
گيرد پس اگر مونث به  به عصبه بودن مي

شود و  دنيا بيايد طبق مسأله بعدي حل مي

زن در هر حال
8
1

گيرد چون بر فرض  مي 

مذكر يا مونث بودن جنين
8
1

 گيرد. مي 

 سبب
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 م�حظاتبرادر مادري خواهر جنين  اردارزن ب -1
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 مفقود پدري+برادرپدري مؤنث ب

 سهام
8
1 

2
1 

 ب. ع 
مذكر دو برابر مونث 

 گيرد مي

 م 
 به فرع وارث

برادر مادري مفقود در 
گيرد  هر حال چيزي نمي

چون توسط فرع وارث 
 شود. حجب مي
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2- 
 الف

 دختر مادر پدر زن
 زن باردار پسر
جنين مذكر 
 (پسرپسرپسر)

خواهر 
 تني

 م�حظات

 سهام
8
1 

6
1 

6
1 

2
زن پسر ارث  -1 م ب. ع 1

گيرد چون جزو  نمي
ذوي الرحام است و 

گامي است كه اين هن
صاحبان سهام و 

وجود داشته ها  عصبه
 باشند.

 سبب
وجود 
فرع 
 وارث

وجود 
فرع 
 وارث

وجود 
فرع 
 وارث

چون 
 تنهاست

 چون
ين فرد تر نزديك

 مذكر است
توسط پدر 

و پسر 
 پسر

 سهم
24
3 

24
4 

24
4 

24
12 

24
1 
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2-
 ب

 دختر مادر پدر زن
جنين دختر 

 پسر
خواهر 

 تني
 م�حظات

 سهام
8
1 

6
1

+ب
 . ع

6
1 

2
1 

6
1 

تكملإل 
 لثينالث

 م
توسط 
فقط 
 پدر

مسأله دو بار حل شد يك بار بر  -2
فرض مذكر بودن و يك بار بر فرض 

 مونث بودن جنين
از اين دو مسأله پيداست كه به فرض  -3

مونث بودن جنين بهتر است پس
24
4 

شود نه  براي او كنار گذاشته مي
24
به  و 1

 
24
3 

24
4 

24
4 

24
12 

24
4 
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 شود داده ميها  آن هموارثان حداقل س
در مسأله دوم عول وجود دارد و به  -4

شود و تمام وارثان بايد اين  عول مي 27
 عول را متحمل شوند
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3- 
 الف

خواهر 
 تني

خواهر پدري 
خنثي بر فرض 

 مونث بودن
 م�حظات دختر عمو پسر عمو

 سهام
2
1 

6
 ب. ع 1

 چون
ين تر نزديك

فرد مذكر 
 است

برد  ارث نمي
چون جزءذوي 
 الرحام است

خنثي نيز مانند جنين  -1
شود بر  دو بار حل مي

مذكر يا مونث  فرض
 بودن.

حداقل سهم براي  -2
خنثي و حداكثر سهم 
براي وارثان در نظر 

شود بر عكس  گرفته مي
 جنين.

در اين مسأله بر  -3
فرض مذكر بودن خنثي 

گيرد و  نصف تركه را مي
بر فرض مونث بودن 

2
 فرضتركه، پس در 1

اول يعني فرض مونث 
شود  بودن مسأله حل مي

سهم كمتري به خنثي 

 سبب

تنهاست 
و 

عاصبي 
 ندارد

 تكملإل الثلثين

 3 1 2 

 ب-3
خواهر 

 تني

برادر پدري خنثي 
با فرض مذكر 

 بودن
 دختر عمو پسر عمو

 سهام

2
1 

 ب. ع چون
ين فرد تر نزديك

 مذكر است

م توسط 
 پدريبرادر 

 گيرد ارث نمي

 صفر 1 1
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شود و به وارثان  داده مي
 دهند. سهم بيشتر مي

 266جدول 

 م�حظات برادرمفقود دختر3پسر+ زن مادر پدرپدر 4

 سهام

ارث 
گيرد  نمي

چون جد 
بچه 

حاصل از 
زناست 
يعني 

نسبتش 
با او قطع 
 شده است

6
1 

وجود 
فرع 
 وارث

8
1 

وجود 
فرع 

 رثوا

 ب. ع
مذكر دو 

برابر مونث 
 گيرد مي

ممنوع از ارث 
چون پسر پدر 
است و نسبت 

ولد زنا با 
پدرش منتفي 
است و مانع 
ارث بردن يا 

ارث دادن او به 
برادرش 

 شود. مي

برادر مفقود در هر  -1
برد چون او  حال ارث نمي

پسر پدر است و نسبت او 
 با بچه زنازاده منتفي است.

و  ولد زنا از پدرش -2
 برد و جدش ارث نمي

نيز از او ارث ها  آن
برند ولي از طرف  نمي

فاميلهاي مادري هم ارث 
 گيرد برد و هم ارث مي مي
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 جواب تمرينات فصل هشتم

 ام: دليل هر كدام از احكام: سي
ء آورده كه است كه دارقطني با سندش از ابوالدردا يدليل مشروعيت وصيت روايت -1

خداوند با بخشش«پيامبر (ص) فرمود: 
3
از اموالتان در هنگام وفات به شما صدقه كرده  1

 ».كنيد زياداست، تا بتوانيد كارهاي نيك خود را 

َُ ﴿ فرمايد: دليل وجوب وصيت لفظ كتب در آيه است كه مي -2 ِ ا  ُكت َُ ِ َعلَۡيُ�ۡم ِ
َحَدُ�ُم 

َ
ۡمَ ٱَحَ�َ أ ا  ۡوُت ش ً�ۡ َخ تََرَك  ّيةُ ٱِِن  ِِ ِۡن وَ  شَۡو ي َ َِ ٰ ِ�َ ٱشِۡلَ� قَۡر�

َ
�ۡ  ِ َۡمۡعُروِف� ٱب َ  ش ََ ّقا  قِ�َ ٱَح ُۡمّت  ش

 .]١٨٠ة: البقر[ ﴾١
دليل كراهت وصيت به بيشتر -3

3
از ديدگاه بعضي از فقها روايتي است كه بخاري با  1

شايد مردم را بهآورده كه ابن عباس  سندش از
4
تشويق كرده باشد چون پيامبر(ص)  1

فرموده: 
3
و  1

3
 نيز زياد است. 1

دليل جايز بودن قبول وصيت از بچه مميز اين ك�م خداوند متعال است كه  -4

ْ ٱوَ ﴿ فرمايد: مي ْ  َحّ�   ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱ ۡ�َتلُوا ا بَلَُغوا ا َُ  ََِّ�حَ ٱَُِِ ۡنُهۡم رُۡشٗد َۡسُتم ّمِ � َءا ْ ٱَُِِۡن  ا َ�ُعوا َِِ�ِۡهۡم  ۡد
ۡمَ�ٰشَُهم

َ
 .]6النساء: [ ﴾أ

دليل جايز بودن وصيت مسلمان براي غيرمسلمان، عام بودم وصيت به والدين و  -5

ُ�ُم ﴿ خويشاوندان آيه است َحَد
َ

َحَ�َ أ ا  َۡموُۡت ٱَعلَۡيُ�ۡم َُِِ ا  ِِن ش ً�ۡ َخ ّيةُ ٱتََرَك  ِِ يِۡن  شَۡو َ َِ ٰ شِۡلَ�
ِ�َ ٱوَ  ۡقَر�

َ
�ۡ  ِ َۡمۡعُروِف� ٱب َ  ش ََ ّقا  ِ�َ ٱَح ُۡمّتق پس پايه شرط اس�م والدين يا  ]١٨٠ة: البقر[ ﴾١ ش

 خويشاوندان را معين نكرده است.
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دليل وجوب محروم بودن قاتل از وصيت، قياس به وجوب محروم بودن او از  -6
كسي كه ديگري را بكشد، از او ارث «ت كه در ك�م پيامبر(ص) آمده است ارث اس

اند به دليل عام بودن اين  كه بيهقي روايت كرده است و قياس اولي است وگفته» برد نمي
روايت كرده  آن را كه مالك ،برد فرمايد: قاتل چيزي به ارث نمي ك�م پيامبر (ص) كه مي

 .تاس

 سي و يكم:

 رتند از:مبطإلت وصيت عبا
 رجوع موصي از وصيت. -1
 مجنون شدن موصي به جنوني كه او را به مرگ برساند. -2
 مردن موصي له قبل از موصي يا مشكل بودن وجود او. -3
 برگرداندن وصيت توسط موصي له. -4
 كشتن موصي توسط موصي له. -5
 از بين رفتن مالي كه به آن وصيت شده است. -6
 شد.موصي به چيز حرامي با-7
 مشروط كردن وصيت به شرط محال. -8
 تنها شاهد وصيت موصي له باشد. -9

 وقتي كه هدف از وصيت ضرر زدن به وارثان باشد. -10

 سي و دوم:
 اموال نه باشد خودش اموال از بايد كند مي تصرف وصيت در كه كسي چون) √( -1

 .ديگران
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مال خودش است و فرد پرداخت شد، اموالش ي ها بدهي ) وقتي كه تمام√( -2
 وصيت به آن جايز است.

َُ ﴿ چون آيه عام است(×)  -3 ِ ُ�ُم  ُكت َحَد
َ

َحَ�َ أ ا  َُ ِ َۡموُۡت ٱَعلَۡيُ�ۡم ِ ا  ش ً�ۡ َخ تََرَك  ِِن 
ّيةُ ٱ ِِ ِۡن وَ  شَۡو ي َ َِ ٰ ِ�َ ٱشِۡلَ� قَۡر�

َ
�ۡ  ِ وِف� ٱب َۡمۡعُر َ  ش ََ ّقا  ِ�َ ٱَح ُۡمّتق و آيه مسلمان  ]١٨٠ة: البقر[ ﴾١ ش

 يا غير مسلمان بودن والدين يا خويشاوندان را شرط وصيت قرار نداده است. بودن
اجازه وارثان در وصيت وقتي لزم است كه از(×)  -4

3
 بيشتر باشد. 1

چون وصيت وقتي از(×)  -5
3
 بيشتر باشد مشروط به اجازه وارثان است. 1

اي كه ايجاد  طوري كه براي جنيني كه در راه است يا مؤسسه شرط نيست، به(×)  -6
خواهد شد، وصيت شود پس اگر آن شخص يا مؤسسه ايجاد شدند، استحقاق وصيت را 

 كنند. پيدا مي

 سي و سوم:
 هبه وصيت

تمليك بدون عوض است كه بعد از مرگ تحقق 

كند كه نبايد بيشتر از  پيدا مي
3
مگر اينكه باشد  1

 وارثان اجازه بدهند.

تمليك بدون عوض است كه در زمان حيات تحقق 

كند و مشروط به  پيدا مي
3
نيست چون در ملك  1

 خودش تصرف كرده است
 268جدول 

 

وصيت به 
3
وصيت به بيشتر از  1

3
1 

نيازي به اجازه وارثان ندارد و يك 
بار و به طور دائمي مسأله حل 

 شود. مي

نياز به اجازه وارثان دارد وقتي كه بيشتر از 
3
باشد و اگر با ان  1

 شود و اگر بعضي از موافق باشند طبق وصيت موصي عمل مي
ر بر فرض شود، يك با موافق نباشند مسأله دو بار حل ميها  آن

كه سهم هر وارث بر ها  آن اجازه و بار ديگر بر فرض عدم اجازه
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 شود حسب اجازه به او داده مي
 269جدول 

 رجعي باشد. هارث جنين وقتي كه مادرش مطلق
وصيت به جنين وقتي كه مادرش مطلقه رجعي 

 باشد
روز وضع  365شرط است كه در مدت كمتر از 

 دحمل كن
روز وضع حمل  270به شرط اينكه در كمتر از 

 كند و اين تفرقه توجيه شرعي ندارد.
 270جدول 

 سي و چهارم:
شود و يك بار بر فرض اجازه تمام وارثان به وصيت و بار  مسأله دوبار حل مي -1

 ها. آن ديگر بر فرض عدم اجازه
 بر فرض اجازه -الف -1

 حظاتم� پسر شوهر 

 سهام
4
1

 وصيت به نصف ب. ع 

 1 3  

12000=
4

48000
 12000=1×12000 36000=3×12000 48000=

2
96000
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 بر فرض عدم اجازه  -ب -1
 م�حظات پسر شوهر 

 سهام
4
1

وصيت به ب. ع 
3
1

 

 1 3 36000=
3

960001×
 

15000=
4

60000
 6000باقيمانده تركه 45000 15000 

 272جدول 
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شوهر اجازه بيشتر از 
3
 36000زه گيرد و پسر با فرض اجا مي 15000دهد پس را نمي 1

كه سهام  45000-36000=9000گيرد و مقدار وصيت با فرض اجازه مساوي است با  مي
 باشد: به شكل زير مي

  36000+9000=45000وصيت  -1
 15000شوهر  -2
  36000پسر  -3

  96000جمع          
و باقيمانده  200000وصيتي كه تمام وارثان اجازه بدهند كه وصيت به نصف باشد  -2

 شود. است كه ميان وارثان تقسيم مي 100000

 دختر پسر دختر خواهر دختر 
خواهر 
 پدري

 م�حظات

 سهام
2
1 

 ب. ع
گيرد چون  ارث نمي مع الغير

جزء ذوي الرحام 
است و در قانون به او 

 شود. وصيت مي

 م
به وسيله 

خواهر تني 
وقتي كه 
عصبه مع 
 الغير است

 
 1 1 2اصل

=
2

200000 

100000= 

=1×100000 
100000 

=1×100000 
100000 
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 جواب تمرينات فصل نهم

 سي و پنجم:
 وصيت واجب وصيت اختياري

 كند. متوفي قبل از مرگش به آن وصيت مي -الف
ممكن است كه براي خويشاوندان يا جهات  -ب

 خير باشد.
كه وارثان اجازه بدهند ممكن است كه وقتي  -ج

از
3
 بيشتر باشد. 1

 تواند وصيت را قبول نكند. موصي له مي -د
 شود. به بعد از وصيت واجب انداخته مي -هـ

 شود نه با اراده متوفي توسط قانون فرض مي -الف
فقط براي فرع فرزندان مرده است وقتي كه  -ب

جدش مرده باشد. (دختر پدرشان در حال حيات 
 دختر).

 شود. در هر حال از يك سوم بيشتر نمي -ج
شود  موصي له وقتي كه به او وصيت واجب مي -د

 حق رد كردن آن را ندارد.
 مقدم است. ها وصيت بر تمام -هـ
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 وصيت براي غيروارث وصيت براي وارث
د به طوري كه ائمه در آن اخت�ف دارن -الف

جمهور آن را قبول ندارند ولي شيعيان اماميه و 
 زيديه آن را قبول دارند.

ممكن است كه بعضي از وارثان را دوست  -ب
وصيت كند و باعث كينه ها  آن داشته باشد و به

 بشود.
ممكن است كه خير باشد وقتي كه وارث بايد  -ج

درس بخواند يا معوق بماند كه بايد موافقت 
 گرفته شود. وارثان

 تمام مذاهب با آن موافقند. -الف
 شود. باعث برانگيختن كينه و دشمني نمي -ب

هميشه خير است وقتي كه قصد موصي تقرب  -ج
به خداوند باشد و براي اشخاص يا جهات خير آن 

 را وضع كند.

 275جدول 
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 زه سهم يك وارث نامعينوصيت به اندا وصيت به اندازه سهم يك وارث معين

يك سهم جديد را به همان مقدار معين به وارثان 
كنيم و ممكن است كه از سهم معين  اضافه مي

بيشتر باشد، مثل كسي كه به يتيمي به اندازه سهم 
اي كه پدر، مادر و پسر  پدر وصيت كرده در مسأله

 وجود دارد به شكل زير:
 پدر+ مادر+ پسر+ وصيت يتيم

6
1     

6
ب.ع             1

6
1 

وت باشند سهمي به اندازه حداقل ااگر سهام متف
كنيم و اگر سهام مساوي  سهام به وارثان اضافه مي

كنيم  اضافه ميها  آن سهمي به اندازه يكي از ،باشند
به يتيمي  مث�ً اگر به اندازه سهم يكي از وارثان

 روصيت شده باشد در مسأله شوهر + مادر+ دخت
 باشد: به شكل زير مي

 شوهر+  مادر+ دختر+وصيت به يتيم

4
1       

6
1    

2
1             

6
1 

 گيرد. يبه اندازه سهم مادر كه حداقل سهم است م
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 سي و ششم:
كنيم، قبل از  از تركه و فقط به صورت رياضي استخراج مي رامقدار وصيت اختياري 

 اينكه واجب ار اجرا كنيم چون:
اصل اين است كه وصيت واجب استحقاق پدر از ارث بوده و در اصل وصيت  -1

 باشد. قبل از ارث مي
شود چون  ار را انجام ندهيم وصيت واجب بزرگتر از مستحق آن ميوقتي كه اين ك -2

 برند كه وصيت از آن استخراج نشده است. اي ارث مي وارثان با شرع و قانون از تركه
مانعي ندارد كه ما وصيت اختياري را به طور فرضي استخراج كنيم همچنانكه  -3

 كنيم. حيات فرزند متوفي را در وصيت واجب فرض مي

 سي و هفتم: سؤال
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وصيتي است كه صاحب تركه قبل از مرگش مالش  ،وصيت به تقسيم اشياي تركه  -1
كند،  ن را تقسيم ميآكند و مانند حق هر وارث در بعد از مرگ  را ميان وارثانش تقسيم مي
اي و اموالي را بجاي گذاشته و وصيت  مزرعه اي و منزلي و مثل كسي كه مال التجاره

و به دومي منزل و ... بدهند به شرط اينكه   ل التجارهاز فرزندانش ما كند كه به يكي مي
ظلمي به يكي از فرزندان صورت  نگرفته باشد. بدين معني كه قيمت و ارزش هركدام از 

 اشياء مساوي يا نزديك به هم باشد و اگر وارثان تسامح به خرج دادند، مشكلي نيست.
 ت دارد:وصيت به اندازه سهم وارث كه دو حال -2

شود كه گويي يك  وصيت به اندازه سهم يك وارث معين كه مسأله طوري مي -الف
 سهم اضافه بر سهام موجود وجود داشته است.

 وصيت به اندازه سهم يك وارث نامعين كه اگر سهام مساوي باشد يك سهم به -ب
كه به آن شود و اگر سهام مختلف باشد سهمي برابر حداقل سهام تر نيز اضافه ميها  آن

 شود. افزوده مي

 سي و هشتم:

 بررسي فقهي قانون وصيت واجب:
 دانند: نخست: دليل كساني كه اين قانون را مجاز مي

در آيه قائل به وجوب » حقا«و » كتب«گروهي از فقها هستند كه مبني بر كلمه  -الف

َُ ﴿ هستند. ِ ُ�ُم  ُكت َحَد
َ

َحَ�َ أ ا  َۡموُۡت ٱَعلَۡيُ�ۡم َُِِ تََركَ  ش ا  ِِن  ً�ۡ ّيةُ ٱَخ ِِ يِۡن وَ  شَۡو َ َِ ٰ قَۡر�ِ�َ ٱشِۡلَ�
َ
�ۡ 

 ِ وِف� ٱب َۡمۡعُر َ  ش ََ ّقا  قِ�َ ٱَح ُۡمّت  .]١٨٠ة: البقر[ ﴾١ ش
 داند. نظر ابن حزم كه وصيت را براي خويشاوندان غيروارث واجب مي -ب
ايز ها و ديگران ج امام حق دارد كه به امور مباح امر كند وقتي كه وصيت به نوه -ج

 را تخصيص بدهد.ها  آن باشد، پس امام حق دارد كه بعضي از
 هايي كه پدرانشان در زمان حيات جدشان مرده است. هاي نوه تعامل با شكايت -د
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 دوم: نقد اين قانون:
قانونگزاران حق دارند كه از ميان آراي ائمه يكي را انتخاب كنند ولي ابن حزم  -الف

شان واجب است نه بعضي ديگر. بلكه براي تعدادي نگفته كه وصيت به بعضي از خوي
نفر نباشند، واجب دانسته است تا رعايت صيغه جمع در كلمه  3خويشاوندان كه كمتر از 

 شده باشد.» القربين«
ابن حزم مقدار وصيت را به مقدار يعني مثل اندازه سهم پدرانشان اگر زنده  -ب

 بودند، محدود نكرده است.
ده چرا كه از ميان خويشاوندان گاهي افرادي هستند كه نوه نيستند قانون اهمال كر -ج

ولي عقب افتاده هستند و نيازهاي خاص و شديد دارند مثل كسي كه مرده و يك دختر 
 خواهر عقب افتاده دارد.

اجراي قانون مرزهايي دارد كه نبايد از بين بروند به طوري كه گاهي به فرع فرزند  -د
دهد كه اين  مرده مي تر نزديك بيشتر از فرع -ز مرده قرار دارددرجه دورتر ا –مرده 

برخ�ف نظام ارث است كه بايد جهت قرابت و درجه و قوه آن مدنظر باشد. مث�ً كسي 
دختر و دختر پسري دارد كه پدرش در زمان حيات جدش مرده است كه بر 4ميرد و  مي

 شود: طبق قانون اين گونه حل مي
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 دختر پسر  دختر           4

   
3
2                 

3
1   

 گرفت مي چون اگر پدرش زنده بود همين سهم را 2                   4  
 استپس هر دختر اصلي نصف سهم دختر پسر كه با وصيت واجب سهم گرفته 

باشد و بايد تعديلهاي  قبول نمي، و اين امر در هر حال از لحاظ فقهي قابل گيرد مي
 اساسي بر قانون وارد شود.

 سي و نهم:
ي اختياري و واجب با هم تزاحم دارند به ها وصيت مراحل كاربردري حل مسايلي كه

 شكل زير است:

از لحاظ رياضي وصيت اختياري را در حدود -1
3
دانيم و آن را از تركه كم  نافذ مي 1

 و باقيمانده براي وارثان و وصيت واجب است.كنيم  مي
كنيم و اگر  كنيم و مسأله را با اين فرض حل مي زنده بودن متوفي را فرض مي -2

سهمش بيش از 
3
بود آن را به  1

3
 گردانيم. بر مي 1

كنيم،  اختياري كم مي كنيم و آن را از وصيت مقدار وصيت واجب  را استخراج مي -3
گيريم و به  و اگر تمام وصيت اختياري را در بر گرفت، وصيت اختياري را در نظر نمي

ي اكنيم و اگر بعد از وصيت واجب چيزي باقي ماند آن را بر واجب اكتفا ميوصيت 
 گيريم. وصيت اختياري در نظر مي

 چهلم:
اسهم             

 ورثه
 مادر شوهر

خواهر 
 مادري

 دريجده پ
وصيت براي كمك به 

 پناهندگان
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 سهام
2
1 

3
1 

6
 م 1

6
1 

 سبب

عدم 
وجود 
فرع 
 وارث

وجود تنها 
 يك خواهر

چون 
 تنهاست

به وسيله مادر 
چون مادر 

ها  تمام جده
را حجب 

 كند  مي

چون وصيت نامعين 
ت و به اندازه حداقل اس

سهام براي او در نظر 
شود كه سهم  گرفته مي

 خواهر مادري است.

 1  1 2 3 6اصل مسأله

 سهام با وصيت
يابد و تركه  عول مي

شود   تقسيم مي 7بر
 6نه بر 

6000=
7

420000 

180000 120000 60000  60000 
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در اين مسأله وصيت واجب و اختياري در اندازه سهم پدر با هم تزاحم دارند،  -2
 شود: پس به شكل زير حل مي

كنيم، و به اندازه سهم پدر كه در اينجا مقدار وصيت اختياري را از تركه كم مي -1
6
1 

= 42000اري گيريم پس مقدار وصيت اختي در نظر ميواست براي ا
6

 مي باشد.×2520001

 كنيم از تركه كم  مي -به صورت فرض –وصيت اختياري را  -2
210000=42000-252000  

 شود: مسأله با فرض زنده بودن پدر پسر پسر به شكل زير حل مي -3
 م�حظات دختر+پسر2 مادر پدر 

 سهام
6
1 

6
پسر پسر در اينجا با وصيت واجب به  ب. ع 1

اندازه سهم پدرش اگر زنده بود،  مذكر دو برابر مونث وجود ود وج سبب
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فرع 
وارث 
 مذكر

فرع 
 وارث

باشد كه  مي 70000گيرد و در اينجا  مي چون عصبه بالغير است
كمتر از تركه است 

84000=
3

بنابراين  ×2520001

رسد  باقيمانده به وصيت اختياري مي
كه بعد از وصيت واجب به او 

 رسد. مي
14000=70000-84000 

 4 1 1 6اصل مسأله

=
6

210000 

35000= 
35000 35000 

سهم دارند و 2دختر 2
هر دختر يك سهم و 

سهم 2پسر پسر نيز 
براي  70000دارند. 
 دختر.2
 براي پسر پسر70000
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 70000وصيت واجب براي پسر پسر =
  14000وصيت اختياري= 

همان كه   84000= ها وصيت عمجمو
3
 باشد. مي 1

  252000-84000=168000باقيمانده تركه 
 اين تركه اي است كه بايد ميان وارثان تقسيم شود به شكل زير:

 دختر2 مادر پدر 

 سهام
6
 +ب. ع1

6
1 

3
2 

 چون دو نفر هستند وجود فرع وارث وجود فرع وارث مونث سبب
 4 1 0+1 6اصل

=
6

168000 

28000= 
28000 28000 

 56000هر دختر 112000
 سهم
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 حل نهايي
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  70000ي پسر پسر= وصيت واجب برا -1
  14000وصيت اختياري براي انجمن قرآن=  -2
  28000پدر                        =   -3
  28000مادر                      =  -4
  56000هر دختر  112000دختر              = 2 -5

ه كنيم كه اشتباه قانوني در وصيت واجب وجود دارد چون به درج در اينجا م�حظه مي
كه دختر است، داده است و اين امر بايستي با  تر نزديك دورتر (پسرپسر) بيشتر از درجه

اضافه كردن اين امر، اص�ح شود كه: به فرزند مرده اندازه سهم پدرش داده شود به شرط 

اينكه بيشتر از
3
 به مرده نباشد. تر نزديك نباشد يا بيشتر از سهم افراد 1

 شود: ين مسأله بر طبق مراحل زير حل ميا -3

مادر به دليل وجود فرع وارث -1
6
دختر 2گيرد،  مي 1

3
گيرند چون دو نفر هستند  مي 2

ماند چون جزو ذوي الرحام است و براي  و در اصل چيزي براي پسر دختر باقي نمي

ون دختران ماند چ دختر پسر نيز باقي نمي
3
يا پاينتر ها  آن گيرند و كسي در درجه مي2

 را عصبه كند.ها  آن وجود ندارد كه
به پسر دختر و دختر پسر وصيت كرد با  –قانوني  –بنابر آنچه كه گذشت بايد  -2

گيرند و نبايد بيشتر از  سهم پدر را ميها  آن فرض اينكه پدرشان زنده است پس
3
باشد  1

 به شكل زير:
 م�حظات دختر+پسر3 مادر 

 سهام
6
بر فرض زنده بودن مادر پسر دختر، دختران  ب. ع 1

رسند. بنابراين وصيت واجب  نفر مي 3به 
 باشد. اين گونه مي

 پسر دختر 8000
 دختر پسر 16000

 5 1 6اصل

8000=
6

48000 8000 
نفر تقسيم 5بر  40000

شود كه هر دختر  مي
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و براي پسر  سهم 8000
 ماند. سهم مي 16000

به 24000مجموع
3
شود  مي رد 1

=16000كه
3

است و ميان پسر ×480001

شود به پسر  دختر پسر تقسيم مي 3دختر و 

دختر
3
و به دختر پسر 1

3
 رسد مي 2
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گرديم كه عبارت است  بعد از كم كردن وصيت واجب به حل مسأله ميان وارثان بر مي
 از:

 دختر2مادر+ 

  
6
1        

3
  48000-16000=32000تركه بعد از وصيت واجب    2

=6400سهم             4           1
5

32000 

 سهم 6400ردي است پس براي مادر = ها  آن مسأله نسبت به ارث
 سهم  12800و هر دختر  25600براي دو دختر=           5اصل

 و مجموع سهام به شكل زير است:
  6400مادر=  -1
  12800هر دختر  25600دو دختر=  -2
 تقريباً 5444وصيت واجب=  پسر دختر -3
 تقريباً 10666دختر پسر وصيت واجب=  -4

 ليره 48000جمع                            =
 
 

 تم بحمداهللا
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