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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ارث

 ارثتعریف 

 .گویند ارث را خاص هایمالک و طشرای با است مرگ حكم در آنچه یا دیگری مرگ با حقّی یا مال استحقاق

 ارکان آن: مورث، وارث و میراث )ترکه( می باشد.

 ارکان ارث

 حق یا مال خواه -ماندمی باقی میّت از که آنچه به و «مورّث» گذاردمی برجای ارث خود از که کسی به ،«وارث» برنده ارث به

 .شودمی فتهگ «میراث» و «ترکه» -شفعه حق و خیار حق مانند انتقال قابل

 موجبات ارث

 الف( سبب: 

 (1، امامت1، ضمان جریره9)عتق 1، والء9ازدواج

 ب( نسب:

 (روند پائین که چه هر) اوالد مادر، و پدرطبقه اول:  -9
 .روند پائین چه هر فرزندانشان و خواهران و برادران – روند باال چه هر جده و جدطبقه دوم:  -1
 که شرط این با البته روند پائین چه هر فرزندانشان و روند باال که هم چه هر ها،خاله, هاایید ها،عمه عموها،: سوم طبقه -9

 .بكند تصدیق را آنها قرابت هم عرف

                                                           
 .روندنمی شمار به طبقات جزء رو، این از. برندمی ارث سببی و نسبی وارثان همة وجود با شوهر و زن. شودمی دیگری از شوهر و زن از یک هر بردن ارث موجب دائم . زوجیّت 9
 .برندنمی ارث یكدیگر از شوهر و زن نشود، یكدیگر از بری ارث شرط موقّت، عقد ضمن در اگر مشهور، قول به

 .بردمی ارث او از برده، برای نسبی وارث نبودن جمله از شرایطی با -است خویش بردة کنندة آزاد که -. موال 1

 .متاما والء و جریره ضمان والء عتق، والء: است قسم سه بر نسب، و زوجیّت طریق غیر از بیشتر یا نفر دو میان علقه و پیوند معنای به . والء 9

 ضمانت این و. ببرد هم را او  ارث و بدهد را او دیه باشد داشته دیه و شود صادر دیگری از که جنایاتی  و جریره هر که بشود ضامن کسی که است آن جریره ضامن از . مراد 1
 :امر چند جریره  ضامن نبود وارث در است شرط و. است صحیح قسم دو هر و طرف  یک از گاهی و شود می طرف دو از گاهی

 .معتق موالی وجود و ارحام،  از ثالثه طبقاتِ وجودِ مثلِ جریره، ضامن از اقربِ وارثی وجودِ نظیر  باشد، نداشته ارث گانه ده موانع از مانعی جریره ضامنِ آن آنكه :اول 
 و موجب باید و معنی، این بر  کند داللت که لفظی هر آن در کند می کفایت بلكه مخصوصی، لفظِ آن در  نیست شرط و بسازند واقع قبول و ایجاب بر مشتملِ عقدِ آنكه :دوم 

 . باشند قاصد و عاقل و بالغ قابل
 . بود خواهد باطل ضمانتش بنماید، عبدی ضمانتِ حرّی  یا بنماید ضمانت عبدی اگر که عنه، مضمونٌ و ضامن حرّیتِ :سوم

 نصیب و وارثند جریره ضامن با الزوجین احدُ بلی. معتق موالی از و ارحام ثالثه طبقاتِ از باشد نداشته اقربی  وارث موت، حالِ مثلِ ضمانت عقدِ حالِ در عنه مضمونٌ آنكه :چهارم
 خراسانی. مالهاشم ثار رساله بر )حضرت امام ره( حاشیه. ربع  و نصف از برند می هم را اعلی

 شریک بردن ارث در میّت زن با السّالمعلیه امام که این بود. در خواهد میّت وارث جریره، ضامن و موال میّت، شوهر نسبی، وارث از یک هیچ نبودن صورت در السّالمعلیه . امام 1
 .است شراکت مشهور، نظر. است اختالف شود،می او ارث از مانع میّت همسر وجود که آن یا است
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 موانع ارث

در باب ارث اموری وجود دارد که )عالرغم وجود مقتضی( مانع از رسیدن ارث به برخی افراد می شود که در این بخش به صور 

 ود و توضیحش در فصل بعدی ذکر خواهد شد.اجمال ذکر می ش

 :1الف( حجب حرمان

 لعان -1تولد از زنا،  -1بندگی،  -9قتل،  -1کفر،  -9 

 2:النقصان حجبب( 

 د با توضیحاتی قتل خطائی و شبه عم .9

 وجود پسر بزرگ مانع از ارث بردن حبوه است .1

 وجود مطلق وارث که نمی گذارد همسر زیادتر از فریضه ببرد .9

 که به بعض ورثه کمترداده میشود. ترکه میت از سهام مفروضه استکمبود  .1

 د که باعث نقصان سهم همسر می شودوجود فرزن .1

 میشوند.برای مادر برادروخواهربا شرایطی موجب نقص .6

 ارث استحقاق جهاتبیان 
 :شودمی تقسیم قسم سه به ارث سهم استحقاق جهات

  بالفرض: سهم
 9.است شده تصریح کریم، قرآن در وارث سهم بر یعنی است؛ «تسمیه» و «فرض» به گاهی ارث استحقاق

  بالقرابه: سهم
 تحت و است نشده تعیین ایشان برای سهمی قرآن، در که عمّه و عمو استحقاق مانند «قرابت» به ارث استحقاق نیز گاهی
 1هستند. مندرج «االرحام اولوا» عنوان
  بالردّ: سهم
 نیز میّت با قرابت سبب به فریضه بر افزون وارث، بردن ارث یعنی شودمی تعبیر «ردّ» به آن از که سبب دو هر به گاهی

 1.بردمی ارث «قرابت» به را دیگر نصف و «فرض» به را ترکه نصف باشد، دختر یک تنها وارث، اگر مثال، برای باشد،می

 6سهام بالفرضموارد 

 یک دوم

 د و فرزند زاده نداشته باشدشوهر در صورتی که همسرش از هیچ شوهری فرزن -9

                                                           
 چیزیست که از اصل ارث بردن مانع مى شود و نمى گذارد وارث ارث خود را ببرد که آن را مانع محروم کننده گویند . 9

 مانع کم کننده گویند چیزیست که باعث مى شود ارث وارث کمتر شود که آن را 1

 .    99آیه ،1سوره/. نساء 9
 .    71هآی ،8سوره/انفال. 6آیه ،99سوره/. احزاب 1
 .    111ص . االنتصار، 1

 ؛111و111، م9، سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج9، م، کتاب المواریث، األمر الثالث فی السهام1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،6
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 دختر در صورتی که میت به غیر از او فرزند دیگری نداشته باشد -1

 برادر ویا خواهر دیگری نداشته باشددر صورتی که  خواهر ابوینی یا ابی -9

 یک سوم

 مادر در صورتیكه میت فرزند یا فرزند زاده نداشته باشد و بشرطی که میت برادر و خواهر متعدد نداشته باشد -9

 برندبرادر و خواهر مادری که اگر متعدد باشند جمعا  یک سوم می -1

 یک چهارم

 شوهر در صورتی که زوجه فرزند یا فرزندزاده داشته باشد -9

 نداشته باشد ایاز هیچ زنی فرزند یا فرزند زادهزن در صورتی که شوهر  -1

 یک هشتم
 داشته باشد زن در صورتی که شوهر فرزند یا فرزند زاده   

 مدو سو

 تنها دو دختر یا بیشتر در صورتی که میت فرزند پسر نداشته باشد -9

ابوینی نداشته باشد یا دوخواهر ابی در صورتی که میت برادری دو خواهر ابوینی یا بیشتر در صورتی که میت برادری   -1
 نداشته باشد. ابی

 یک ششم

 پدر در صورتی که میت فرزند داشته باشد -9

 ل یعنی دارابودن میت فرزند وبرادروخواهرباشرایطی که برای حاجب الزم است.ب ازثلث مامادر  با وجود حاج -1

 برادر و یا خواهر مادری در صورتی که متعدد نباشند -9

 بالقرابه ماسهموارد 

حال که سهام مذکور در قرآن را دیدیم هر آنكس از وراث که سهمش در قرآن مشخصا بیان نشده است با قرابت و خویشاوندی 

 عد ارث( سهم می برد.)مطابق قوا

فرزندان میت چه پسر و چه دختر صاحب فرض نیستند آنچه ارث مى برند به قرابت است ، و همچنین پدر میتى در بین وراث: 

که بى اوالد در گذشته است و نیز جدها و جده ها بطور مطلق )چه پدر و چه مادرى(، و نیز برادر و خواهر ابوینى و پدرى در 

در بین آنها فرضى ندارند، و همچنین تمامى اصناف طبقه سوم یعنى عموها و عمه ها و دائى ها و خاله ها و صورت وجود ذکور 

 9(، آیت اهلل سیستانیامامحضرت ) .اوالد آنان هیچ یک فرض ندارند آنچه ارث مى برند به قرابت است
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 بررسی جهت استحقاق )بالفرض یا بالقرابة( در طبقات ارث

 ل و دومتفصیل در طبقه او

، و بعضى از آنها  ابینند پسر و برادر ابوینى و یا دارند مان، بعضى از آنها بطور مطلق فرض ارثطبقه اول و دوم در  مسئله:

اگر میت فرزند  که ؛در حالى دیگر ندارند مانند پدر بطور مطلق فرض دارند مانند مادر، و بعضى دیگر در یک حال فرض دارند و

نین است یک دارد و آن یک ششم است و اگر نداشته باشد همه مال را به قرابت مى برد، و همچ داشته باشد پدرش فرض

آنها فرض دارند و آن اگر میت برادر هم داشته باشد آنها فرض ندارند و اگر نداشته باشد  ابوینى که یاو ابیخواهر و دو خواهر 

 9امام(حضرت )ه و یا دو سوم ترکه است. نصف ترک

 م بالفرض ندارندکسانی که سه

اهل طبقه سوم از انساب فریضه اى ندارند زیرا دیدیم هیچیک از آن شش کسر شامل حال عمو و عمه ها، دائى و  مسئله:

 1امام(حضرت ) .خاله ها نشد، پس ارث این طبقه تنها از راه قرابت است

 ارث همسر بالفرض یا بالقرابة؟

ا به فریضه است مگر در یک صورت ، و آن در موردى است که میت زن جمه ارث بردن زن از شوهر و شوهر از زن ه مسئله:

باشد و به غیر از همسرش و امام علیه السالم وارثى دیگر نداشته باشد، که در اینجا فرض او را بعنوان فریضه باو مى دهند و 

 9امام(حضرت )بقیه را هم بعنوان رد به او مى دهند. 

 بالفرض و بالقرابهوارث  بین جمعکیفیت تقسیم در 

وارث ه را ب بقیه و داده می شود ابتداء سهم وارث بالفرض هارث بالقرابواگر براى میتى هم وارث بالفرض باشد و هم  مسئله:

د فرض پدر را که یک ششم است و فرض نمى دهند، مثال اگر از میتى پدر و مادر و فرزندان ذکور و اناث بر جاى بمان القرابهب

قسیم مى شود، و اگر وارث میت تنها ت ن میتبین فرزندااموال ن دو مى دهند و باقى ن هم یک ششم است به آمادر را که آ

عنوان ه والدین او باشند اگر حاجبى براى مادر او باشد یک سدس و اگر نباشد یک ثلث ترکه را بعنوان فرض به او و الباقى را ب

ابوینى با جد و جده مادرى میت جمع شوند یک یا چند خواهر فرض خود را  قرابت به پدرش مى دهند، و اگر یک یا چند خواهر

 1(، آیت اهلل سیستانیامامحضرت ). و باقى را جد و جده به قرابت مى برند و بدین منوال است صورتهاى دیگر

 وظیفه شرعی در فرض کم یا زیاد بودن ترکه نسبت به سهام 

 صور متصور ترکه نسبت به سهام فرض

 :مى شوند صورت تصورسه  به باشند می که داراى فرض ورثه ای
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 :ه میت استفرض آنها برابر با ترک :صورت اول

 )یا چهارششم(مثال وارث میت پدر و مادر و دختران متعدد باشند که هر یک از پدر و مادر یک ششم مى برند و دختران دو سوم 

 9یت اهلل سیستانی(امام، آحضرت ) .مى شود ترکه مساوی با سهام در نتیجه که 

 :اینكه ترکه بیشتر از سهام است :صورت دوم

که در اینصورت آنچه زیاد مى آید را بصاحبان فرض مى دهند نه به آنهائیكه ارث بردنشان به قرابت است ، مانند عصبه میت 

راین اگر در موردى وارث یعنى هر انسان مذکرى که یا بدون واسطه منتسب به میت است و یا بواسطه انسان مذکر دیگر، بناب

در مى دهند و دو ششم میت منحصر باشد به یک دختر و مادر میت نصف ترکه را به دختر و یک ششم آن را بعنوان فرض به ما

چهار قسمت نموده سه قسمت آن را به دختر و یک قسمت را به مادر مى دهند، )تعصیب که فتواى فقهاى اهل  راباقیمانده 

این دو ششم را باید به عصبه میت داد(، اما اگر ورثه میت منحصر بود به چند دختر و مادرش ، دو ثلث  سنت است این است که

عنوان فرض به مادر مى دهند و یک ششم باقیمانده را  و یک ششم را به می کنند از ترکه را بعنوان فرض بین دختران تقسیم

امام، حضرت ) .را بر دختران و یک قسمت را به مادر مى دهند که چهار قسمت( 9و 1پنج قسمت نموده )به نسبت سهام یعنى 

 1آیت اهلل سیستانی(

 :به چند طایفه از صاحبان فرض رد نمى شودمقدار اضافی 

در صورت دوم که صورت زیاد آمدن ترکه از سهام بود و گفتیم آن زیادى را باید بین صاحبان فرض به نسبت سهمشان رد کرد، 

ان فرض رد نمى شود: یكى زوجه است بطور مطلق که فرض او را به او و بقیه را به دیگران مى دهند در به چند طایفه از صاحب

دوم زوج است که فرض او را که نصف ترکه است به او و بقیه را . هر طبقه که باشند حتى آخرین طبقه یعنى امام علیه السالم

ن را بعنوان رد به او مى دهند. سوم مادر میت در ، آورت نصف دیگربغیر او مى دهند مگر آنكه غیر او کسى نباشد که در اینص

چهارم برادر و خواهر مادرى است چه یک نفر باشد و  (که داردادر میت با شش شرطى صورت وجود حاجب )یعنى خواهر و بر

موجود باشد از مازاد  میت بوینىیا ا ابی یا خواهرهای و برادر ی ازمیت و یا یك ابیاگر یكى از اجداد و جده هاى چه چند نفر که 

 9امام(حضرت ) .سهام محروم مى شوند

 :اینكه ترکه کمتر از سهام باشد :صورت سوم

دو  یا ابیر و یا یک خواهر ابوینى و یا بیشتیاو این همواره در مواردى پیش مى آید که در بین ورثه یک دختر و یا دو دختر و  

وارد مى شود، بنابراین اگر وارث میتى یک دختر و پدر و مادر و  افرادبر همین  نقصباشد ودر میان  ابیخواهر و بیشتر ابوینى یا 

مادر نیست زیرا  یک ششمپدر و  یک ششمشوهر و یک چهارم دختر،  یک دومشوهر او باشند )ترکه وافى به همه سهام یعنى 

س است بر سهم نتیجه یک دوازدهم که نصف سد است ( دردوازده شود در حالیكه کل ترکه مىسیزده دوازدهم جمع این سهام 

و همچنین دوبقیه را به دختر می دهند  وهر و پدر و مادر را کامل مى دهنفرض ش در چنین صورتی نقص وارد می شوددختر 
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 است در مثالهاى دیگر، )اهل سنت در اینجا قائل به عول هستند یعنى مى گویند کمبود بر همه وارد مى شود که این از نظر

 9امام، آیت اهلل سیستانی(حضرت ) (.شیعه باطل است

 

 عول و تعصیببطالن توضیح بیشتر در 

 این سرچشمه گوید، مى سخن «تعصیب» و «عول» مسأله درباره که کنیم مى برخورد مهم بحث دو به اسالمى ارث کتاب در
 بیشتر گاهى و کمتر، مال مجموع از گاهى شد، بیان گذشته آیات در که شكلى به ارث سهام که شود مى شروع آنجا از بحث
 .است

 مثال عول:

 مال نصف شوهر، ارث و مال، سوم دو خواهر، دو ارث باشند، بوده شوهر و( مادرى و پدر) خواهر دو فقط میت، ورثه اگر: مثال
 پیش بحث این اینجا در گردد، مى بیشتر مال مجموع از - ششم یک - یعنى شود، مى -ششم هفت - دو، آن مجموع که است
 گردد؟ کم معینى افراد از که این یا و شود؟ کم ورثه همه از سهام نسبت به باید - ششم یک - آیا که آید مى

 لغت در «عول» زیرا) نامند مى «عول» فقها را این و شود کم همه از باید که است این تسنن اهل دانشمندان میان در معروف
 (.است بلندى و ارتفاع و زیادى معنى به
 در دیگر، موارد در همچنین و 1شود کم آنها سهام نسبت به دو هر از باید اضافى، - ششم یک -: گویند مى فوق، مثال در و

 و نیست آنها همه مطالبات پرداختن به قادر بدهكار، که کنند، مى فرض طلبكارانى همانند اینجا در را ارث سهامداران حقیقت
 .کنند مى کسر طلبكاران همه از نسبت، به را کمبود مقدار جائى چنین در دانیم مى و است، شده «ورشكست» اصطالح به

 مى خواهر دو به فقط را کمبود فوق، مثال در و شود مى متوجه خاصى افراد به کمبود همیشه «شیعه فقهاى» عقیده به ولى
 را بیابان هاى ریگ حتى چیز، همه حساب که خداوندى نیست ممكن: »شده وارد حدیث در که طور همان: گویند مى و زنند
 به توجه با که کرده وضع قانونى موارد، گونه این در خداوند حتماً 9«باشد داشته کسرى که دهد قرار طورى را ارث سهام دارد،

 و «حداقل» نظر از ثابتى سهم قرآن در بعضى وارثان، میان در: که است این قانون، آن و نیست متصور کمبودى قانون، آن
 دو» و «خواهر دو» مانند نیستند، چنین دیگر بعضى ولى مادر و پدر و زن و شوهر سهم مانند شده، ذکر آنها براى «حداکثر»

 یعنى نشده مشخص آنها، سهم حداکثر و حداقل که بخورد کسانى به باید کسرى و کمبود همیشه که فهمیم مى این از ،«دختر
 .است نوسان در و تغییر قابل

 (.کنید دقت) کرد کم خواهر دو سهم از را اضافى - ششم یک - باید تنها و شود، نمى شوهر متوجه کمبودى فوق، مثال در لذا

 مثال تعصیب:

 تنها و برود دنیا از مردى اگر مثالً ماند، مى باقى اضافه، چیزى و است، کمتر مال، مجموع از سهام، مجموع عكس، به گاهى و
 که باشد مى مال - ششم سه - دختر و - ششم یک - صورت این در مادر سهم که دانیم مى د،بمان باقى او از مادر و دختر یک

 این: گویند مى تسنن اهل فقهاى و دانشمندان ماند، مى اضافه - ششم دو - یعنى شود، مى - ششم چهار - آنها مجموع
 اصطالحاً را این و داد( مثال این در متوفى درهاىبرا مثل( )9)بعد طبقه مردان یعنى( کسبه وزن بر) «عَصَبَه» به باید را اضافى
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 :که گیریم مى نتیجه چنین آمده، ریاضیات در که «نسبت به تسهیم» قاعده طبق که نماییم، تقسیم دو آن میان 9 و 1 نسبت به را - ششم یک - یعنى کنیم، کم
 .شود مى کسر - دوم و چهل سه - شوهر سهم از و - دوم چهل چهار - خواهر دو سهم از
 1 ،71 تا 79 صفحات ،16 جلد ،«الشیعه وسائل» ـ الْعَوْلِ إِبْطالِ فِى بابٌ ،71 صفحه ،7 جلد ،«کافى».  9

 .البیت آل چاپ
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 طبقه وجود با زیرا ;کرد تقسیم 9 و 9 نسبت به دو آن میان در باید را آن همه معتقدند شیعه فقهاى ولى نامند، مى «تعصیب»
 .رسد نمى بعد طبقه به نوبت قبل،

 مى محروم ارث از دلیل بدون را زنان که است اهلیتج دوران قوانین شبیه بعد، طبقه مردان به اضافى مقدار دادن عالوه، به
 9(.بخواهید فقهى کتب در را آن بیشتر شرح و آمد اینجا در آن خالصه که است علمى پیچیده بحث یک فوق بحث) ساختند

 برای واضحتر شدن بحث در ادامه صورتهای متصور و حكم هر یک در سهام را بیان می کنیم:

 میراث انسابلف در بررسی تفصیلی صورتهای مخت

 طبقه اول ارثحاالت متصور در الف( 
در این قسمت از جزوه قصد داریم به هدف روان شدن مباحث به صورت مفصل حاالت مختلف وراث نسبی را در کنار یكدیگر 

 از حیث مقدار سهم و جهت آن مورد بررسی قرار دهیم؛
 اث وی:اگر میت از دنیا رود و ورّ

 پدر تنها باشد:
 1(مكارمآیات عظام سیستانی و  ،امامحضرت ) رسد.موال به قرابت به او میهمه ا -

 مادر تنها باشد:

 9مكارم(آیات عظام سیستانی و  امام،حضرت ). بردفرض و بقیه را بعنوان رد میبال را یک سوم -

 پدر و مادر تنها باشند:
 مسئله دو صورت دارد:

 و سیستانی عظام آیاتامام خامنه ای،  ،امامحضرت ) برد.به قرابت می مادر سدس وبقیه را پدر دارد:1مادر حاجبالف( 
 1(مكارم
 و سیستانی عظام آیات امام خامنه ای، ،امامحضرت ) برد.مادر یک سوم و بقیه را پدر به قرابت می :مادر حاجب نداردب( 

 6(مكارم

 باشد: پسر تنها
 9(و مكارم سیستانییت اهلل آ ،امامحضرت رسد. )همه اموال به قرابت به او می  -

                                                           
 . سایت آیت اهلل مكارم: 9

https://makarem.ir/main.aspx?reader=9&lid=1&mid=11117&catid=6111&pid=69811 

توضیح  ناصر مكارم، ؛ شیرازی،1799م و توضیح المسائل، ؛9، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
؛ توضیح 1، رساله جامع، احكام ارث م1616سیستانی، سید علی حسینی، م ،؛ توضیح المسائل1116فومنی، محمد تقی بهجت، توضیح المسائل، مگیالنی، ؛1911م المسائل،

 ؛1711؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1879محمدفاضل موحدی، م المسائل، لنكرانی،

، ارث، 9؛و استفتائات، ج1791و 1799م  و توضیح المسائل، ؛9، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9
، رساله 1616سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1116فومنی، محمد تقی بهجت، توضیح المسائل، مگیالنی، ؛1911م توضیح المسائل، ناصر مكارم، ؛ شیرازی،11م

 ؛1711؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1879محمدفاضل موحدی، م ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،1جامع، احكام ارث م
 اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد حاجب مادر هستند . در بحث موانع مسامحی ارث بیان شد.1

توضیح  ناصر مكارم، ؛ شیرازی،1791م  و توضیح المسائل، ؛9، األولى، مل فی میراث األنساب، کتاب المواریث، المقصد األو1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
؛ توضیح 1، رساله جامع، احكام ارث م1617سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1117فومنی، محمد تقی بهجت، توضیح المسائل، مگیالنی، ؛1916م المسائل،

 ؛9917/19/11تاء: تاریخ استف :818119    شماره استفتاء؛ استفتاء از سایت، 1716؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1871محمدفاضل موحدی، م المسائل، لنكرانی،

توضیح  ناصر مكارم، ؛ شیرازی،1791م  و توضیح المسائل، ؛9، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،6
؛ توضیح 1، رساله جامع، احكام ارث م1617سیستانی، سید علی حسینی، م لمسائل،؛ توضیح ا1117فومنی، محمد تقی بهجت، توضیح المسائل، مگیالنی، ؛1916م المسائل،

 ؛9917/19/11تاریخ استفتاء:  :818119    شماره استفتاء؛ امام خامنه ای، 1716؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1871محمدفاضل موحدی، م المسائل، لنكرانی،

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=858003
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=858003
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 :چند پسر

 1(مكارمآیت اهلل  ،امامحضرت )شوداموال بطور مساوی بین آنها تقسیم می  -

 :دختر تنها

 9(و مكارم سیستانی آیات عظامامام خامنه ای،  ،امامحضرت ). بردیک دوم مال را به فرض و بقیه را  بعنوان رد می -

 چند دختر باشند:

 1(مكارمآیت اهلل  ،امامحضرت )تقسیم می شود.  و بطور مساوی بینشان بردفرض و بقیه را بعنوان رد میدو سوم اموال را به  -

 :دخترچند  و چند پسر

 1(و مكارم سیستانی آیات عظامامام خامنه ای،  امام،حضرت ). بردهر پسری دو برابر دختر میتمام اموال به ایشان می رسد؛  -

 د پسر:پدر یا مادر با یک پسر یا چن

برند که در این فرض بطور مساوی بین آنها تقسیم می عنوان قرابت میه بقیه را پسر یا پسران ب وپدر یا مادر یک ششم     -
 6(و مكارم سیستانی آیات عظام ،امامحضرت ) شود.

 پدر یا مادر با یک دختر:

پدر یا مادر به ت  را به دختر و یک قسمت را و بقیه را چهار قسمت نموده سه قسم و یا مادر یک دوم دختر یک ششم را پدر -
و  سیستانیعظام  آیات ،امامحضرت ). یک چهارم را پدر یا مادر و بقیه را دختر میبرد نتیجه اینكه دهند.عنوان رد می

 7(مكارم

                                                                                                                                                                                                 
توضیح  ارم،ناصر مك ؛ شیرازی،1799م  و توضیح المسائل، ؛1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

؛ توضیح 1، رساله جامع، احكام ارث م1616سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1116فومنی، محمد تقی بهجت، توضیح المسائل، مگیالنی، ؛1911م المسائل،
 ؛1711؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1879محمدفاضل موحدی، م المسائل، لنكرانی،

توضیح  ناصر مكارم، ؛ شیرازی،1799م  و توضیح المسائل، ؛1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جسیله، خمینی،. تحریرالو1
 ؛1711؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1189و1871، م ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،1116فومنی، محمد تقی بهجت، توضیح المسائل، مگیالنی، ؛1911م المسائل،

توضیح  ناصر مكارم، ؛ شیرازی،1799م  و توضیح المسائل، ؛1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9
؛ توضیح 1، رساله جامع، احكام ارث م1616سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1116توضیح المسائل، مفومنی، محمد تقی بهجت، گیالنی، ؛1911م المسائل،

 ؛9911/18/91تاریخ استفتاء:  :799111    شماره استفتاء؛ امام خامنه ای، 1711؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1879محمدفاضل موحدی، م المسائل، لنكرانی،

توضیح  ناصر مكارم، ؛ شیرازی،1799م  ئل،و توضیح المسا ؛1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
 ؛1711؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1889و1871؛ توضیح المسائل، لنكرانی،، م1116فومنی، محمد تقی بهجت، توضیح المسائل، مگیالنی، ؛1911م المسائل،

توضیح  ناصر مكارم، ؛ شیرازی،1799م  و توضیح المسائل، ؛1، األولى، مقصد األول فی میراث األنساب، کتاب المواریث، الم1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
؛ توضیح 1، رساله جامع، احكام ارث م1616سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1116فومنی، محمد تقی بهجت، توضیح المسائل، مگیالنی، ؛1911م المسائل،

شماره ؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1711؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م9811، س9، و جامع المسائل، ج1881و1871محمدفاضل موحدی، م كرانی،المسائل، لن

 ؛9916/11/11تاریخ استفتاء:  :716611    استفتاء

ناصر  شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1791م  و توضیح المسائل، ؛9، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،6
؛ توضیح المسائل، 8، رساله جامع، احكام ارث م1711سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1191فومنی، محمد تقی بهجت، مح المسائل، گیالنی،توضی ؛1911م مكارم،

 ؛1711؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1871محمدفاضل موحدی، م لنكرانی،

توضیح  ناصر مكارم، ؛ شیرازی،1797م  و توضیح المسائل، ؛9، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،7
؛ توضیح 91م، رساله جامع، احكام ارث 1711سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1191فومنی، محمد تقی بهجت، توضیح المسائل، مگیالنی، ؛1961م المسائل،

 ؛1819؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1871محمدفاضل موحدی، م المسائل، لنكرانی،

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=713029
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=796620
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 پدر یا مادر با چند دختر:

ن را به دختران )فرضا و ردا( داده که چهار قسمت آ نموده؛ قسمت( تقسیم پنجبه حاصل جمع مقدار سهام مفروضه )مال را  -
آیات  ،امامحضرت )دهند. شود و یک قسمت دیگر آن را )فرضا و ردا( به پدر یا مادر میبین آنها بطور مساوی تقسیم می

 9(و مكارم سیستانی عظام

 با دختر و پسر:پدر یا مادر 

و  سیستانی آیات عظام ،امامحضرت ). تر می بردپسر دو برابر دخباقی به فرزندان می رسد و پدر یا مادر یک ششم و  -
 1(مكارم

 :تنها دختر با مادر و پدر

 دو حالت دارد:

  :مادر حاجب ندارد -9

شود سه پنجم آن را)ردا و فرضا( به دختر و یک پنجم را )ردا و فرضا( پدر و یک پنجم را)ردا و ارث پنج قسمت می
 9(و مكارم سیستانی آیات عظامی، امام خامنه ا امام،حضرت برد. )فرضا( مادر می

 : دارد حاجب مادر -1

قسمت می شود یک قسمت به پدر و  1پدر و مادر هر کدام یک ششم و به دختر سه ششم می رسد و بقیه اموال چهار -
امام  امام،حضرت )مكارم: احتیاط آن است که آن دو در این تقسیم با هم صلح کنند( آیت اهلل ). بقیه به دختر می رسد

 1 (آیت اهلل مكارمخامنه ای، 
پدر یک پنجم و مادر یک ششم  و دختر سه پنجم و نسبت به بقیه اموال بنابر احتیاط واجب با یكدیگر مصالحه  -

 6سیستانی(آیت اهلل ). نمایند

                                                           
را  (چهار ششم)توضیح اینكه دختران از تمامى مال دو ثلث )و یا  9، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

تاست و آن را  1اضافه مى آید که  یک ششم  است و نتیجهیک ششم  مى شود که 1مى شود و سهم یكى از ابوین  11فرض کنیم سهم دختران  91مى برند که اگر آن راعدد 
مى شود، و فرض و رد یكى از ابوین :  (11+ 1) 11نیز پنج قسمت نموده چهار قسمت رابه دختران و یک قسمت را به وارث دیگر مى دهند، در مجموع فرض و رد دختران 

است به دختران و یک قسمت دیگر را  11مى شود، بدین جهت بود که مولفرضوان اهلل علیه فرموده است از همان اول مال را پنج قسمت نموده چهار قسمت را که همان 9+1=6
فومنی، محمد تقی گیالنی، ؛ توضیح المسائل 1911م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1791م  ل،و توضیح المسائ ؛ است به یكى از ابوین بعنوان فرض و ردمى دهند( 6که 

؛و جامع المسائل، 1889محمدفاضل موحدی، م ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،99، رساله جامع، احكام ارث م1719سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1191بهجت، ، م
 ؛9771، س9ج

ناصر  شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1796م  و توضیح المسائل، ؛ 9، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
؛ رساله جامع، 1، رساله جامع، احكام ارث م1719تانی، سید علی حسینی، مسیس ؛ توضیح المسائل،1199فومنی، محمد تقی بهجت، متوضیح المسائل، گیالنی، ؛1961م مكارم،

 ؛1811؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1881محمدفاضل موحدی، م ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،7احكام ارث م

ناصر  شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1799م  و توضیح المسائل، ؛1، األولى، مألنساب، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث ا1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9
؛ توضیح المسائل، 6، رساله جامع، احكام ارث م1618سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1118فومنی، محمد تقی بهجت، متوضیح المسائل، گیالنی، ؛1917م مكارم،

 ؛9916/19/99ستفتاء: تاریخ ا :719119    شماره استفتاء؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1717؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1871دی، ممحمدفاضل موح لنكرانی،

تا  1بخش، یكی سهم پدر بود و سه تا سهم دختر که جمعا  6تا است که از  1قسمت تقسیم می شود چون مجموع سهام مفروضه تقسیم شده بین پدر و دختر  1. دلیل اینكه به  1
 می شد. مادر هم که حاجب دارد.

ناصر  شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1799م  و توضیح المسائل، ؛1، األولى، ملمواریث، المقصد األول فی میراث األنساب، کتاب ا1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
حید، ؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین و1871محمدفاضل موحدی، م ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،1118فومنی، محمد تقی بهجت، متوضیح المسائل، گیالنی، ؛1917م مكارم،

 ؛9916/19/99تاریخ استفتاء:  :719119    شماره استفتاء؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1717م
 ؛6، رساله جامع، احكام ارث م1618ستانی، سید علی حسینی، مسی . توضیح المسائل،6

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=753021
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=753021
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 پدر و مادر با چند فرزند:

شود و بطور مساوی تقسیم می باشنداگر چند دختر یا چند پسر  بقیه بین فرزندان پدر یک ششم و مادر یک ششم )فرضا( و -
 9(و مكارم سیستانیآیات عظام  ،امامحضرت ) برد.د پسر دو برابر دختر میناگر مختلف باش

 :پدر یا مادر با زوجه

 9امام(حضرت ). می برد 1یک چهارم را زوجه بعنوان فرض بقیه را پدر بعنوان قرابت و یا مادر فرضا و ردا  -

 زوج: با مادر یا پدر

 1امام(حضرت ). بعنوان فرض بقیه را پدر بعنوان قرابت و یا مادر فرضا و ردا می برد دوم را زوج یک  -

 زوجه: با مادر و پدر

 دو حالت دارد:

 :مادر حاجب ندارد -9

حضرت )به عنوان فرض می برد و بقیه را پدر بعنوان قرابت می برد مجموع مال را  زوجه یک چهارم و مادر یک سوم 

 نكته: چون پدر در صورتی که میت فرزند ندارد سهم بالفرض ندارد. (مكارم آیت اهلل، امام

 :مادر حاجب دارد -1

. مجموع مال را را بعنوان فرض و بقیه را پدر بعنوان قرابت می برد زوجه یک چهارم را بعنوان فرض و مادر یک ششم 

 6(1مكارمآیت اهلل ، امامحضرت )

 پدر و مادر با زوج:

 حالت دارد:دو 

       ندارد حاجب رماد -9
 8امام(حضرت قرابت می برد ) هد و بقیه را پدر بنمجموع مال را به عنوان فرض می بر 7زوج یک دوم و مادر یک سوم

       دارد حاجب مادر -1
. زوج یک دوم را بعنوان فرض و مادر یک ششم مجموع مال را بعنوان فرض و بقیه را پدر بعنوان قرابت می برد

  9امام(حضرت )

                                                           
ناصر  شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1791م  و توضیح المسائل، ؛1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

؛ توضیح المسائل، 7، رساله جامع، احكام ارث م1611سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1111فومنی، محمد تقی بهجت، م،توضیح المسائل، گیالنی ؛1918م مكارم،
 ؛1718؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1871و1878محمدفاضل موحدی، م لنكرانی،

است که یا میت پدر دارد یا مادر و حاجب زمانی مطرح است که پدر در کنار مادر نیز باشد که با بودن خواهر  . در اینجا بحث حاجب مطرح نمی شود چون در صورت مسئله آمده 1
 و برادر میت به مادر رد نمی شود.

 ؛1879محمدفاضل موحدی، م كرانی،؛ توضیح المسائل، لن1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

 ؛1879محمدفاضل موحدی، م ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
  و خواهر داشته باشد در صورتی که پدر آنها با پدر میت یكی باشند.. مكارم: مقصود از حاجب اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و د1

 ؛9911، م9؛ مكارم، استفتائات، ج6، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،6

 باشد سهم مفروضش یک سوم است. نداشته متعدد خواهر و برادر میت که بشرطی و باشد نداشته زاده فرزند یا فرزند میت صورتیكه در . مادر 7

 ؛9899، س9؛ و جامع المسائل، ج1876، م ، توضیح المسائل، لنكرانی،6، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1. تحریرالوسیله، خمینی ، ج8
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 والد با زوج یا زوجه:ا

تر را زوج یا زوجه می برد بقیه اموال به اوالد می رسد که اگر همجنس باشند بطور مساوی تقسیم می شود و نصیب پایین -
 1(، امام خامنه ای)امام. صورت اختالف هر پسر دو برابر دختر ارث می برد و اگر یک فرزند بود همه را او ارث می برد در

 :جه یا زوج با یک دخترپدر یا مادر و زو

را دختر می  و سه چهارم)فرضا و ردا(  را پدر یا مادر چهارمیک قسمت کرده  و بقیه را چهار را می برد همسر نصیب کمتر -
 9امام(حضرت ) )فرضا و ردا(. برد

 :پدر یا مادر و زوجه با دو دختر

)فرضا و . دنمی بر هارا دخترچهار پنجم  ا و ردا(  ورا پدر یا مادر)فرض پنجمقسمت کرده یک  پنجو بقیه را  زوجه یک هشتم -
 1امام(حضرت )ردا(

برای سهولت امر، یک هشتم از کل ترکه، به همسر، و ما بقی به پنج قسمت تقسیم می شود. یک سهم به مادر و به هر  -

 1)امام خامنه ای( .دختر، دو سهم داده می شود

 :پدر یا مادر و زوج با دو دختر

 6امام(حضرت ). در یا مادر یک ششم و بقیه سهم دو دختر یا بیشتر می شودپ زوج یک چهارم -

 پدر یا مادر و زوجه یا زوج با یک پسر یا بیشتر یا مختلف:

یک ششم و بقیه به پسر در صورتی که یكی باشد و اگر چند پسر بود بطور مساوی بین  همسر نصیب کمتر و پدر یا مادر -
 7(، امام خامنه ایامامحضرت ). مختلف بودند پسر دو برابر دختر ارث می بردشود و اگر اوالد آنها تقسیم می

 :فرزند و مادر با زوجه

مادر یک ششم و بقیه اموال بین فرزندان اگر مختلف هستند بطور پسر بخش و دختر بخش تقسیم می  و زوجه یک هشتم -

 8(مكارم آیت اهلل) شود.

 :دختر یک و زوج با مادر و پدر

 9(مكارمآیت اهلل  ،امامحضرت ). چهارم و بقیه اموال به دختر می رسد یکو مادر یک ششم و زوج پدر یک ششم  -

                                                                                                                                                                                                 
؛ و 1876محمدفاضل موحدی، م ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،6، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1وسوی، جسید روح اهلل م. تحریرالوسیله، خمینی،9

 ؛9899، س9جامع المسائل، ج

 ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،79و91، ارث، س9فتائات، ج؛ و است7، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1

 :199911 شماره استفتاء؛ امام خامنه ای، استفتاءا ز سایت، 6181، س1؛ و استفتائات، ج1118فومنی، محمد تقی بهجت، م؛ توضیح المسائل، گیالنی،1879محمدفاضل موحدی، م

 ؛9911/19/18تاریخ استفتاء:  :667111    شماره استفتاءو 9911/91/17تاریخ استفتاء:  :711971    شماره استفتاءو 9917/17/19تاریخ استفتاء:    

 .8، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جه، خمینی،. تحریرالوسیل9

 .8، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
  ؛9916/16/11تاریخ استفتاء:  :811919    شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1

 ؛89، ارث، س9؛ و استفتائات، ج8، األولى، ماألنساب، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث 1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،6

 :161811    شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 8، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،7

 ؛9917/17/91تاریخ استفتاء:  :198911    شماره استفتاء و 9918/19/11تاریخ استفتاء: 
 9911ّ، س9مكارم، استفتائات، ج ؛9788، س9محمد فاضل موحدی، ج . جامع المسائل، لنكرانی،8

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=911352
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=744172
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=667520
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=805193
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=960802
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=918190
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 دختر: یک و زوجه با مادر و پدر

زوجه یک هشتم و مادر یک ششم و بقیه اموال را چهار قسمت کرده یک چهارم را به پدر )فرضا و  :مادر حاجب دارد  -9

 1(، امام خامنه ایامامحضرت )و ردا( ردا( و سه چهارم به دختر می رسد )فرضا 

و بقیه اموال را پنج قسمت نموده یک پنجم را مادر )فرضا و ردا( و یک پنجم را  زوجه یک هشتم :مادر حاجب ندارد -1

 9(، امام خامنه ایامامحضرت ) .پدر )فرضا و ردا( و سه پنجم به دختر می رسد)فرضا و ردا(

 :دختر دو و زوجه یا زوج با مادر و پدر

، امام خامنه امامحضرت ) .پدر یک ششم و مادر یک ششم و همسر نصیب کمتر و بقیه اموال بین دو دختر تقسیم می شود  -
 1(ای

 مختلف: یا بیشتر یا پسر یک با زوج یا زوجه و مادر و پدر

بود بطور مساوی  و پدر ومادر هر کدام یک ششم و بقیه به پسر در صورتی که یكی باشد و اگر چند پسرکمتر  همسر نصیب -
 1(امام خامنه ای ،امامحضرت ). شود و اگر اوالد مختلف بودند پسر دو برابر دختر ارث می بردبین آنها تقسیم می

 
نكته: با توجه به فرض هایی که در باال ذکر شد و ارث بردن افرادی که به قرابت ارث می برند، می توان مصادیقی که 

 ن اشاره نكرده اند را طبق همان قاعده پاسخ داد.بعضی از مراجع عظام تقلید به آ

 چند حكم در کیفیت تقسیم سهام

 اوالد اوالد در مقام والدین

 6(، سیستانی)امام اوالد اوالد هر چه که پایین روند در مقام والدین خود هستند. .9

 نوه ها حاجب نقصانی والدین میت

اگر میت  اوالد می داشت پدر و همانگونه که  و یز ارث می برندبماند آن نوه ها نو مادر و نوه باقی اگر از میت پدر  .1

همانطور که اگر میت اوالد  مادر سهم  کمتری می بردند، نوه هم داشته حاجب از سهم بردن بیشتر آن دو می شود، و

                                                                                                                                                                                                 
دو مادر پدر و و سهم  سه ششماینكه سهم یک دختر توضیح  .1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

که نقص در اینجا از سهم دختر کم می شود؛ جامع المسائل،  مى شود که نیم سدس کم مى آیدشش و نیم ششم است و جمع این سهام (ربعیک و نیم ششم )و سهم شوهر ششم 
 ؛9911، س9؛ مكارم، استفتائات، ج9811، س9محمد فاضل موحدی، ج لنكرانی،

؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 91، ارث، س9؛ و استفتائات، ج1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1

 ؛9917/91/16تاریخ استفتاء:  :119891    شماره استفتاء

تاء از سایت، ؛ امام خامنه ای، استف91، ارث، س9؛ و استفتائات، ج1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

 ؛9917/91/16تاریخ استفتاء:  :119891    شماره استفتاء

 :681918    شماره استفتاء؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1، األولى، مالمواریث، المقصد األول فی میراث األنساب ، کتاب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1

 ، البته در این استفتاء فقط سهم شوهر ذکر شده است؛9911/11/99استفتاء:  تاریخ

 ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،17، ارث، س9؛ و استفتائات، ج1، األولى، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
 و جامع المسائل، ؛ 1886و1881محمدفاضل موحدی، م

 سیستانی، ؛ توضیح المسائل،11، ارث، س9، وهاهنا امور؛ و استفتائات، ج، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 6
 ؛ 1619م حسینی سید علی،

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=941810
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=941810
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=685198
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قی باشند می داشت ارث او به طبقه بعدی و سایر اقارب او نمی رسید، نوه هم مانع می شود چه میت  پدر و مادرش با

 9)امام( یا نباشند.

 معادل سهم واسطهنوه و نبیره  سهم

، ، مكارم)امام بردن از او همان مقداری را ارث می برد که واسطه بین او و میت می بردنوه و نبیره میت در ارث  .9

 1(سیستانی

 3دختر زادهارث پسرزاده و 

 .پسر زاده دو سوم ارث می برد 

 .دختر زاده یک سوم ارث می برد 

 1همان مقدار ارث می بردند. همانطور که اگر پدر یا مادر اینها زنده بودندكته: ن

 پسرزاده و دخترزاده )همجنس و غیر همجنس(
دختر زاده ها مانند پسر زاده ها اگر از یک جنس باشند ارث را به طور مساوی بین خود تقسیم می کنند و گرنه پسر بخش  -

 1)امام(و دختر بخش می برند 

 حبوة

و دوخته است اگر چه نپوشیده است  یا برای پوشیدن گرفته و وکه بر تن داشته  ی راحبوه او یعنی لباسترکه پدر،  از .9

 6(، مكارمسیستانی امام خامنه ای، ،)امام انگشتر و شمشیر و قران مخصوص پسر بزرگ است.

 حبوه در صورت تعدد پسر بزرگ

و پسرى بزرگتر از آن دو نباشد حبوه بین آن دو بطور مساوى  اشندو هر دو هم سن باگر پسر بزرگ میت متعدد باشند  -
تقسیم مى شود، همچنین است اگر بیشتر از دو نفر باشند، و اگر فرزند ذکور میت یک نفر باشد حبوه به او مى رسد، و 

 9(، مكارمسیستانی، )امام .همچنین است اگر با او خواهر یا خواهرانى بزرگتر از او باشند

                                                           
 ، وهاهنا امور.المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب ، کتاب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 9

؛  توضیح المسائل، شیرازی، ناصر 1791و توضیح المسائل، م ، وهاهنا امور؛، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
؛ توضیح المسائل، 1887محمدفاضل موحدی، م ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،91، رساله جامع، احكام ارث م1711، سید علی حسینی، مسیستانی ؛ توضیح المسائل،1969مكارم، م

 ؛1819خراسانی، حسین وحید، م

 ؛ توضیح المسائل، گیالنی،1791و توضیح المسائل، م ، وهاهنا امور، االول؛، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 9
محمدفاضل  ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،1711سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1969؛ توضیح المسائل، شیرازی، ناصر مكارم، م1191فومنی، محمد تقی بهجت، م

 ؛1819؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1887موحدی، م

صف ترکه میت )مادر مادر یا پدر مادر( را مى برند، و در صورتى که میت نه باشد که در حیات خود او مرده است بچه هاى آن دختر تاگر میت تنها یک دختر داش. بعنوان مثال: 1
ثه ردى مى کنند هر چند که ورثه دختر، پسر باشند زیرا اگر مادرشان زنده غیر یک دختر پدر و مادر نیز داشته باشد باز ورثه دختر نصف مال را مى برند و در هر صورت مازاد را بور

پسرزاده هاى میت نیز ارثى را مى برند که اگر پسرزاده یک نفر باشد همه اموال میت به او مى رسد، و اگر با  .بود نصف مال را مى برد و اگر از سهام زیاد مى آمد به او رد مى شد
 .ل فریضه او را مى دهند بعد آنچه باقى ماند از آن پسرزاده استاو صاحب فریضه اى باشد او

 ، وهاهنا امور.، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1

سیستانی، سید  ؛ توضیح المسائل،1781، وهاهنا امور؛ و توضیح المسائل، مألنساب، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث ا1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 6
؛ 1819؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1118؛ توضیح المسائل، لنكرانی، محمد فاضل موحدی، م1116م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1791علی حسینی، م

 ؛9916/18/11تاریخ استفتاء:  :891171    شماره استفتاءیت، امام خامنه ای، استفتاء از سا

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=819579
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 اسهاي پدر حبوه استتمام لب

در لباس پدر فرقى نیست بین لباس استفاده شده او و لباسى که براى خود دوخته و هنوز استفاده نكرده ، و نیز فرقى نیست  -
بین اینكه یک دست لباس داشته باشد یا چند دست ، همچنانكه در قرآن و انگشتر و شمشیر فرقى بین واحد و متعدد 

حضرت ) ه باشند و یا براى استفاده کردن تهیه شده باشند نه براى فروش یا اهداء به دیگراننیست بشرطى که استفاده شد
 1امام(

اگر میت از این چهار چیز بیشتر از یكی دارد، مثال دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه مورد استعمال است یا برای استعمال  -
 3)امام خامنه ای( مهیا شده، مال پسر بزرگتر است

، که آنها را و انگشتر و شمشیر میت و لباسهایی را که پوشیده یا برای پوشیدن نگه داشته است، مال پسر بزرگتر استقرآن  -
حبوه می نامند همچنین غالف شمیشیر و بند آن و جاقرآنی تابع خود آنهاست واین حكم شامل ساعت و یا کتابهای میت و 

آن از سالحهای دیگر و همچنین در جهاز شتر احتیاط واجب در مصالحه مانند آن نمی شود ولی در تفنگ و خنجر و مانند 
بیشتر از یكی دارد، مثال دو قرآن یا دو انگشتری دارد، احتیاط واجب آن است که پسر  لو اگر میت از سه چیز او است؛

میت در زمان حیاط دست  اما لباس هرچند که متعدد باشد مال پسر بزرگتر است؛ واگربزرگ در آنها با ورثه دیگر صلح کند 
نداشته یا دودستش قطع شده بوده است، شمشیر جزو حبوه نخواهد بود همچنین اگر میت در زمان حیاط نابینا بوده است، 
قرآن جزو حبوه نیست البته اگر این حوادث بطور اتفاقی راه افتاده و قبال آنها را برای استفاده خودش آماده کرده بود، از 

 1سیستانی(آیت اهلل ).شودحبوه محسوب می 

پوشیده، یا براى پوشیدن آماده کرده، مال پسر بزرگتر هرگاه مردى از دنیا برود، قرآن، انگشتر و شمشیر و لباسى را که مى -
کرده اوست و اگر میّت از این چهار چیز بیش از یكى دارد، مثلًا دو قرآن یا دو انگشتر دارد چنانچه از همة آنها استفاده مى

 1مكارم(آیت اهلل رسد.)به پسر بزرگترش مى همه

 حبوه بودن سایر سالحها

ط از راه مصالحه اقوى آن است که غیر از شمشیر سایر سالحها و اسب و زین آن جزء حبوه نباشد، هر چند رعایت احتیا -
 6امام(حضرت ). بسیار مطلوب است

 7سالح شكاری حبوه محسوب نمی شود.) امام خامنه ای( -

نگ احتیاط مصالحه با سایر ورثه است و در صورتى که صغیر داشته باشد، باید حقّ صغیر را بدهند؛ و اگر بیش از در مورد تف -

) متعارف گلوله داشته باشد حق تمام ورثه است و نیاز به مصالحه با پسر بزرگ نمی باشد؛ اما نیزه ملحق به حبوه نیست

 8آیت اهلل مكارم(

                                                                                                                                                                                                 
؛ توضیح المسائل، 1789م و توضیح المسائل،؛9، وهاهنا امور، حبوه، مث، المقصد األول فی میراث األنساب، کتاب المواری1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 9
  ؛91، رساله جامع، احكام ارث م1711سیستانی، سید علی حسینی، م ؛  توضیح المسائل،6199، س1؛ و استفتائات، ج1117؛ توضیح المسائل، گیالنی، محمدتقی بهجت، م1781م

 ؛ مكارم، سایت، استفتائات، اموات، ارث، حبوه؛ 1811لمسائل، خراسانی، حسین وحید، متوضیح ا

 .1، وهاهنا امور، حبوه، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
  ؛9916/18/11تاریخ استفتاء:  :891171    شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 9
 ؛99، رساله جامع، احكام ارث م1791سیستانی، سید علی حسینی، م . توضیح المسائل،1
 ؛1116م ناصر مكارم، شیرازی، لمسائل،توضیح ا . 1

 ؛911و918، ارث، س9؛ و استفتائات، ج9، وهاهنا امور، حبوه، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 6
  ؛9916/19/11تاریخ استفتاء:  :716716    شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 7
  . مكارم، سایت، استفتائات، اموات، ارث، حبوه؛8

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=819579
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=756756
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 منحصر بودن اموال به حبوه

همان حبوه باشد و غیر از ه بوه این قید معتبر نیست که پدر اموال دیگرى داشته باشد، پس اگر اموال میت منحصر بدر ح -

 9امام(حضرت ) .آن مال دیگر نداشته باشد بنابر اقوى همه آن را پسر بزرگ مى برد، لكن احتیاط کردن خوب است

 اعتبار بلوغ در پسر بزرگ در حبوه

بر نیست و حتى بنابر اقوى الزم نیست که در لحظه مرگ پدر از مادر متولد شده باشد، پس اگر در در پسر بزرگ بلوغ معت -

شكم مادر باشد باید حبوه را براى او کنار بگذارند همچنانكه ارث او را کنار مى گذارند، پس اگر پسر بزرگ بعد از مرگ پدر 

پسر بوده ولى مرده بدنیا آمد ظاهر این است که حبوه مال  زنده متولد شد حبوه را مى برد، و اگر دختر باشد و یا اگر

بزرگترین پسر موجود است ، پس اگر میت از یک زن فرزندى نه ماهه و از زنى دیگر فرزندى هفت ماهه در شكم آنان 

 .اشددارد و فرزند نه ماهه مرده بدنیا آمد حبوه مخصوص آن فرزندیست که در شكم مادر است البته به شرطى که پسر ب

 1امام(حضرت )

در پسر بزرگ بلوغ معتبر نیست و حتى بنابر اقوى الزم نیست که در لحظه مرگ پدر از مادر متولد شده باشد، پس اگر در  -

؛ و حبوه به فرزند متوفی اختصاص دارد و شامل فرزند فرزند)نوه( نمی شكم مادر باشد باید حبوه را براى او کنار بگذارند

 9نی(سیستاآیت اهلل شود.)

 طبقه دوم ارثب( 

مرتبه دو از طبقات ارث برادران و خواهران میت و اوالدانشان است که آنان را کالله مى نامند و نیز اجداد میت است  مسئله:

 امام،حضرت ).و چه مادرى، و مادامى که از مرتبه قبلى کسى موجود باشد هیچیک از مرتبه بعدى ارث نمى برد مطلقا چه پدرى

 1(و مكارم سیستانی آیات عظام

 چند نمونه تقسیم ارث طبقه دوم:

 :ومادري پدري خواهران و برادران

 1 (و مكارم سیستانیآیات عظام  امام،حضرت ). اموال بطور پسربخش و دختر بخش تقسیم می شودهمه   -

 :مادري خواهر و برادر چند فقط

امام خامنه ای،  ،امامحضرت ا بطور مساوی تقسیم می شود   )یک سوم را بعنوان فرض و بقیه را بعنوان رد که اموال بین آنه -

 9 (.و مكارم سیستانی آیت اهلل

                                                           
 ؛1، وهاهنا امور، حبوه، متاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب، ک1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 9

 .6، وهاهنا امور، حبوه، م، کتاب المواریث، المقصد األول فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
  ؛91.  رساله جامع، سیستانی، سید علی حسینی، احكام ارث م9
 ؛ توضیح المسائل،1961م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،917و61، ارث، س9و استفتائات، ج 1718و1711و1619سید روح اهلل موسوی، مخمینی، سائل،. توضیح الم1

توضیح المسائل،   ؛97، رساله جامع، م1711و1619سیستانی، سید علی حسینی، م ؛  توضیح المسائل،6178و6116، س1؛و استفتائات، ج1191گیالنی، فومنی، محمد تقی بهجت، م
 ؛1811وم 1711؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م 1881محمدفاضل موحدی، م لنكرانی،

 ناصر مكارم، شیرازی، ل،؛ توضیح المسائ1719م ؛ و توضیح المسائل،9، م، کتاب المواریث، المقصد الثانی فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
 ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،98، رساله جامع، م1716سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1196گیالنی، فومنی، محمد تقی بهجت، م ؛ توضیح المسائل،1961م

 ؛1811؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1817و1819محمدفاضل موحدی، م
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 مادري و پدري خواهر و برادر با مادري خواهر و برادر چند

بقیه  هر چند که از لحاظ جنس مخالف باشند و یک سوم به برادران و خواهران مادر که بین آنها بطور مساوی تقسیم می شود -

برادر یا خواهر پدری و مادری می برد و در صورت تعدد اگر همجنس باشند بطور مساوی و اال پسر دو برابر دختر  اموال را

 1 (.مكارم و سیستانیآیات عظام ، امامحضرت ) .می برد

 مادري برادر و خواهر چند و پدري خواهر و برادر چند

 را آن قسمت یک ، کنند می قسمت سه را مال باشد، مادری رخواه و برادر چند و پدری خواهر و برادر فقط میّت وارث اگر -

 برادری هر و دهند می پدری خواهر و برادر به را بقیه و کنند می تقسیم خودشان بین مساوی طور به مادری خواهر و برادر

 9)مراجع( .برد می خواهر برابر دو

 تقدم برادران و خوهران أبوینی بر أبی:

ند و در و برادران پدری و مادری نداشته باشند برادران و خواهران پدری قائم مقام آنها می شو در صورتی که میت خواهران -

یا خواهر ابی ارث نمی برد و حكم آن کالله در یک نفر و چند نفر همان حكم کالله پدری و  صورت بودن ابوینی  برادر

 1 (.مكارمو  سیستانی آیات عظامامام خامنه ای، امام، حضرت مادری را دارد. )

 طبقه سوم ارثج( 

مرتبه سوم از طبقات ارث عمو و عمه و دائى و خاله میت است، مادامى که کسى از طبقه دوم موجود باشد اهل این طبقه   -

 1(مكارم و سیستانیآیات عظام  امام، حضرت) .ارث نمى برند

                                                                                                                                                                                                 
 ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1719م ؛ و توضیح المسائل،1، م، کتاب المواریث، المقصد الثانی فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جوسیله، خمینی،تحریرال . 9
 ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،11، رساله جامع، م1718سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1198گیالنی، فومنی، محمد تقی بهجت، م ؛ توضیح المسائل،1967م

 ؛9911/99/18تاریخ استفتاء:  :791117    شماره استفتاء؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1817توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م  ؛1818و 1891محمدفاضل موحدی، م

؛ توضیح 991، ارث، س9؛ و استفتائات، ج1711م ؛ و توضیح المسائل،6، م، کتاب المواریث، المقصد الثانی فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
، رساله جامع، ارث 1791سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1111گیالنی، فومنی، محمد تقی بهجت، م ؛ توضیح المسائل،1968م ناصر مكارم، ازی،شیر المسائل،

 ؛1811توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م ؛1111محمدفاضل موحدی، م توضیح المسائل، لنكرانی، ؛11م

 .1717راجع، م. توضیح المسائل م 9

یعنى اگر تنها وارث میت یک برادر مادرى باشد همه ترکه را مى برند، . 9، م، کتاب المواریث، المقصد الثانی فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
باشد ترکه را پسر بخش و دختر بخش مى کنند، و اگر تنها یک خواهر مانده باشد نصف ترکه را و اگر متعدد باشند آنرا بالسویه بین خود تقسیم مى کنند، و اگر خواهرى هم با آنان 

ناصر  شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1717و1716و 1711م ؛ و توضیح المسائل،به فرض و بقیه را به رد مى برد، و اگر متعدد باشند دو ثلث را به فرض و یک ثلث را به رد مى برند
؛ توضیح المسائل، 91، رساله جامع، م1717سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1197گیالنی، فومنی، محمد تقی بهجت، م ؛ توضیح المسائل،1961و1966م مكارم،

 :شماره استفتاءای، استفتاء از سایت، ؛ امام خامنه 1816؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م9811، س9؛ و جامع المسائل، ج1119و1811محمدفاضل موحدی، م لنكرانی،

 ؛9916/17/98تاریخ استفتاء: 891111    
 ؛ توضیح المسائل،99، رساله جامع، ارث م1719و1619؛ توضیح المسائل، سیستانی، حسینی سید علی، م1711و1718، مسید روح اهلل موسویخمینی، توضیح المسائل، .1

، 9؛ و جامع المسائل، ج1111محمدفاضل موحدی، م ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،1971م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1191فومنی، محمد تقی بهجت، مگیالنی،
 ؛1811و1711؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م9816س

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=735927
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=810209
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 چند نمونه تقسیم:

 1:عمو و عمه ابوینی یا پدري

مال بطور مساوی تقسیم  باشندعمو یا عمه  د همه اموال به او می رسد اما چند نفر باشند همه آنهادر صورتی که یک نفر باش  -

 و سیستانیآیات عظام  امام، حضرت) .تقسیم می شودپسر بخش و دختر بخش  هر دو باشند اموال بطورمی شود و اگر 

 2 مكارم(

 :مادري عمه و عمو

گر همه مرد یا زن هستند بطور مساوى بین خود تقسیم مى کنند و اگر از هر دو به آنان مى رسد، ا میت همه اش  اموال  -

 .)سیستانی: اگر هر دو باشند عمو دوبرابر عمه می برد(جنسند احتیاط را ترک ننموده با یكدیگر مصالحه و تراضى کنند

 3مكارم( و سیستانیآیات عظام  امام، حضرت)

 4خاله امی دایی و خاله ابوینی یا ابی  با دایی و

یک نفر است یک ششم و در صورتی که چند نفرند یک سوم می برند که بین خود بطور مساوی تقسیم می  دایی و خاله امی -

سیستانی: به احتیاط واجب در تقسیم آیت اهلل ) به احتیاط مستحب در تقسیم مصالحه نمایند(: مكارمآیت اهلل ) کنند.

بین آنها  بطور مساویبقیه اموال را می برند و در صورت تعدد و اختالف  یا ابی دایی و خاله ابوینی و مصالحه نمایند(

 آیات عظام سیستانی و )حضرت امام، .سیستانی: به احتیاط واجب در تقسیم مصالحه نمایند(آیت اهلل ) شود.تقسیم می

 مكارم(

 میراث همسر

 سهم زوج

 رسد.به شوهر او و باقیمانده به ورثة دیگر مى اگر زنى بمیرد و اوالد نداشته باشد، نصف همه مال -9
، )امامبرند.را ورثة دیگر مىاگر از آن شوهر، یا از شوهر دیگر اوالد داشته باشد، یک چهارم همة مال را شوهر و باقیماندة آن -1

 1(، مكارمسیستانی
 6(مكارمآیت اهلل ، امامحضرت نكته: مهریه زن نیز جزء ترکه ی اوست و شوهر از آن نیز ارث می برد )

                                                           
 در صورت نبودن ابوینی .9

فومنی، محمد گیالنی، ؛  توضیح المسائل،1716م؛و توضیح المسائل،9، م، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
؛ توضیح المسائل، 1911و1981م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،91، رساله جامع، ارث م1711سیستانی، سید علی حسینی، م ح المسائل،؛ توضی1199تقی بهجت، م

 ؛ 1819؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1191و1199و1191محمدفاضل موحدی، م لنكرانی،

فومنی، محمد گیالنی، ؛  توضیح المسائل،1716م؛و توضیح المسائل،1، م، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث األنساب1وی، جسید روح اهلل موستحریرالوسیله، خمینی، . 9
ی، حسین وحید، ؛ توضیح المسائل، خراسان1191و1199محمدفاضل موحدی، م ؛ توضیح المسائل، لنكرانی،1989م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1199تقی بهجت، م

 ؛91؛ رساله جامع، سیستانی، سید علی حسینی، ارث م1811م

 فومنی،؛ توضیح المسائل، گیالنی،1769و1761؛ و توضیح المسائل، م1، م، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث األنساب1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
؛ توضیح 1981و1981م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،97، رساله جامع، ارث م1711سیستانی، سید علی حسینی، م ضیح المسائل،؛ تو1196و1191محمد تقی بهجت، م

 ؛1111و1191محمدفاضل موحدی، م المسائل، لنكرانی،
 ناصر مكارم، شیرازی، توضیح المسائل، ؛ 19، رساله جامع، ارث، م1711سینی ، محسیستانی، سید علی  ؛ توضیح المسائل،1771سید روح اهلل موسوی، م. توضیح المسائل، خمینی،1
 ؛1899؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1199و1191م محمد فاضل موحدی، لنكرانی، ؛ توضیح المسائل،1916و1911م
 ؛9997و9911، س9؛ مكارم، استفتائات، ج18، س9، سید روح اهلل موسوی، ج؛ استفتائات، خمینی6111، س1. استفتائات، گیالنی، فومنی، محمد تقی بهجت، ج6
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 سهم زوجه

 برند.اگر مردى بمیرد و اوالد نداشته باشد یک چهارم مال او را زن و بقیّه را ورثة دیگر مى (الف
 برند.را ورثة دیگر مىیک هشتم مال را زن و باقیماندة آن یا از زن دیگر اوالد داشته باشد:اگر از آن زن،  (ب

که در زمان فوت شوهر وجود دارند لذا اگر اوالد قبل از فوت شوهر بمیرند و زمان فوت اوالدی است  از اوالد منظور نكته:

 9شوهر اوالد زنده ای نداشته باشد، همسر میت نصیب باالتر را می برد.) آیت اهلل مكارم(

 2میراث منقول و غیر منقول

 و بنا مثل بردنمی ارث هوایی خود از نیز و بردنمی ارث آن قیمت و زمین از ولی بردمی ارث منقول اموال همه از زن -
 (، آیت اهلل مكارمحضرت امام) .بردمی ارث هوایی قیمت  از فقط و درخت

زوجه خواه دارای فرزند از شوهرش باشد یا نباشد، از قیمت زمین ـ خواه زمین خانه یا مغازه یا زمین باغ یا مزرعه باشد ـ  -

 ) امام خامنه ای(.بردارث می

 خانه هوایی خود از نیز و آن، قیمت از نه و زمین خود از نه برد،نمی ارث دیگر هایزمین و زراعت و باغ و خانه زمین از زن -
 و ـ بدهند او به را قیمت دیگر، پولهای از توانندمی ورثه و ـ بردمی ارث آنها قیمت از ولی برد،نمی ارث درخت و بنا مانند

 که هایی میوه به نسبت ولی است، دیگر هایزمین و زراعت و باغ زمین در که اختمانیس و زراعت و درخت است همچنین
 سیستانی(آیت اهلل . )بردمی ارث آنها عین از است درختان بر شوهر فوت وقت در

 9.برد می ارث او اموال همه از دارد فرزند میت از که زنی: صافی اهلل آیت -

 منظور از غیر منقول

آالت بكار رفته در بناء در حال مرگ مورث است ، پس اگر قبل از مرگ او بنا خراب و اشجار قطع شده  منظور از غیر منقول

باشد آن آالت از غیر منقول خارج شده و زن از آنها ارث مى برد و دیگر مشغول مسئله قبل نیست ، و از جمله اموال منقول 

ل هاى بزرگ که در دکان آشپزیها و رنگرزیها کار برده شده و میوه سردرخت و زراعت و بذر کاشته شده است و همچنین پاتی

 .ثابت گشته على الظاهر جزء اموال منقول است ، همچنانكه على الظاهر دوالب و سایبان داربست جزء اموال غیر منقول است

 4امام(حضرت )

 ارث از اعیان موجود براي زوجه

د اعیانى است که در حال مرگ شوهرش موجود بوده پس اگر بعد از منظور از اعیانى که زوجه میت از قیمت آن ارث مى بر -

از آنچه در حال مرگ او بود پیدا  )مانند تعمیرات و نقاشی( مرگ شوهرش تا روز تقسیم ارث رشد و نموى و زیاده عینى

 5امام(حضرت ) .شده باشد زن از این مقدار ارث نمى برد

                                                           
  ؛9991، س9. مكارم، استفتائات، ج9
 ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،19م ارث، جامع، رساله ،1781م ، حسینی علی سید سیستانی، المسائل، ؛ توضیح1779سید روح اهلل موسوی، م. توضیح المسائل، خمینی،1
 ؛911؛ امام خامنه ای، راهنمای فتاوا، س1916و1917م
 .1779مراجع. م . رساله 9

 .1، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1

 ؛18، ارث، س9؛ و استفتائات، ج6فی میراث بسبب الزوجیه،م، کتاب المواریث، المقصد الثالث 1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
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 1معیار در قیمت اعیان

ست که مى خواهند به او بپردازند نه  که سهم االرث زوجه از آن پرداخته مى شود قیمت روزی عیار در قیمت اعیانىم -

که شوهرش از دنیا رفت ، در نتیجه اگر قیمت اعیانى ترکه در روز تقسیم بیشتر از قیمتش در روز فوت شوهر  قیمت روزی

کم می ز کمتر شده باشد از سهم االرث زن نیز باشد زن همان قیمت بیشتر را ارث مى برد همچنانكه اگر قیمتش از آن رو

 امام(حضرت شود، البته با تفاوت دو قیمت، احتیاط مصالحه است. )

 مكارم(آیت اهلل ) مالک است. ءمالک در قیمت اعیان، قیمت یوم االدا -

 طریق قیمت کردن مصالح ساختمانى و درخت

ا بر این فرض قیمت کنند که روزى که نپوسیده و از بین طریق قیمت کردن مصالح ساختمانى و درخت این است که آنها ر -

ه و مج انى خواهد ماند )مثال مصالحى که در دکان ارثى بكار رفته اگر فرضا در همان قطعه رنرفته در آن مكان بدون اجا

راین اگر مثال آن زمین زیر بنا بماند تا زمانیكه هست چه قیمتى دارد؟( از آن قیمت سهم االرث زوجه میت را مى دهند، بناب

ن و بشكل دکان بماند هزارها مى ارزد زوجه میت از این قیمت اضافى ارث مى هزار مى ارزد ولى اگر در آن مكا مصالح

 2امام(حضرت ) .برد

را قیمت نمایند، باید همانطور که نزد کارشناسان قیمت گذاری معمول است حساب کنند اگر بخواهند بنا، درخت و مانند آن -

رزش دارند یعنی این بنا یا درخت و قتی که به شكل عادی و طبیعی آن در این زمین می باشد چقدر ارزش دارد و به چقدر ا

تعبیری این بنا و منزل با حفظ هیات اجتماعی فعلیش و لحاظ خصوصیات ارصه و اعیان در آن قیمت گذاری شود، نه اینكه 

رند، یا اینكه قیمت آنها را در حالی که بدون اجاره در همین زمین باقی آنها را کنده شده از زمین فرض نمایند و قیمت گذا

 9سیستانی(آیت اهلل بمانند، حساب کنند.)

 قیمت از را زن سهم پس دارد، ارزش چقدر بماند باقى زمین آن در االجاره مال دادن با آنها اگر که کنند حساب چنین باید -

 هفت باشد ای اجاره زمین در درخت همین اگر اما دارد ارزش تومان ده یملك زمین در گردو درخت یک مثالً بدهند؛ آن

 1)مكارم( .برد می ارث تومان هفت از زن صورت این در شود، می گذاری قیمت تومان

 مجراى آب قنات و آجرهاى ساختمان

 مجراى آب قنات و مانند آن حكم زمین را دارد. -9
 6(، آیت اهلل مكارمسیستانیآیت اهلل ، 1امامحضرت ست در حكم ساختمان است.)آجر و چیزهایى که در آن به کار رفته ا -1

 7خانم از قیمت آنها ارث می برد. ) امام خامنه ای(نكته: 
                                                           

 ؛9911، س9؛ مكارم، استفتائات، ج7، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 9

 .8الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م ، کتاب المواریث، المقصد1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
  ؛11ارث، م ، رساله جامع،1791سیستانی، سید علی حسینی، م . توضیح المسائل،9
 و سایت معظم له: ؛1911م ناصر مكارم، شیرازی، . توضیح المسائل،1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=19&lid=1&catid=616&mid=111691 
 و برد،مى إرث عینا منقوالت سائر و آب از و دارد، را ساختمان حكم قنات و چاه و برد،مى إرث ساختمان و اشجار قیمت از و برد،نمى إرث اشجار و ساختمان عین و زمین از زن).  1

 ملک بر باقى ایدنكرده تملیک[ مرحومتان شوهر به] و است باقى آن عین اگر خودتان أموال و بدهند، آن ساختمان قیمت از را شما اإلرث سهم و بفروشند را خانه دارند حقّ ورثه
 .(98س ارث 987: ص ،9ج ؛(خمینى امام) استفتاءات. است شما خود

توضیح المسائل، ؛ 1111م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1799سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1771سید روح اهلل موسوی، مخمینی، . توضیح المسائل،6
 ؛ و سایت آیت اهلل مكارم:1897خراسانی، حسین وحید، م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=19&lid=1&catid=616&mid=111698 
  ؛9911/91/17تاریخ استفتاء:  :791191    شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 7

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=732534
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 است نه اعیان زوجه مستحق قیمت

و می تواند خود اعیان را قبول نكند همچنانكه حق مطالبه اعیان را ندارد. اقوى آنست که زوجه مستحق قیمت است  -

 1امام(حضرت )

اگر وارث در دادن قیمت به زوجه نسبت به آنچه که می تواند قیمتش را به زن بدهد مثل هوایی ساختمان و درخت رغبت  -

نداشته باشد و به زوجه، خودِ عین را بدهد، بر او قبول واجب است و در این صورت زن در آن عین مانند سایر ورثه شریک 

نماید و اگر پس از آن وارث از بذل عین به قیمت عدول نماید برزن واجب نیست قبول است. وحق ندارد قیمت را مطالبه 

 1کند )سیستانی(

 سهم زن از سرقفلى مغازه

 9امام(حضرت زن از حق سرقفلی ارث می برد.) -

و  مین تعلق میگیرد ارث میبرد بنابراین در زمین های موقوفه ای که متولی وقف اجازه ساخت بنازن از حقی که به ز -
مسكن در آن و معامله آن را داده است و این بنا به لحاظ اعیان به ضمیمه حق عرفی که به عرصه به عنوان جواز ساخت و 

، زن عالوه بر ارث بردن از قیمت هوایی بنا از حقی که به عرصه تعلق گرفته هم ساز تعلق گرفته در عرف معامله می شود
 1جمله سرقفلی مغازه ارث می برد.)سیستانی( ارث می برد. همچنین زن از سایر حقوق از

 1)آیت اهلل مكارم( .موقوفه غیر در چه و موقوفه امالک در چه برد، مى ارث سرقفلى از زوجه -

 سهم زن از مال االجاره

 زوجه از مال االجاره اجاره هایی که بعد از موت مورث داده می شود ارث نمی برد، ولی از مال االجاره اجاره ای که خود -
 6امام(حضرت ) میت انجام داده ارث می برد.

 7)امام خامنه ای( زوجه از مال االجاره اجاره هایی که بعد از موت مورث داده می شود ارث نمی برد. -
مین تعلق میگیرد ارث میبرد بنابراین در زمین های موقوفه ای که متولی وقف اجازه ساخت بنا و زن از حقی که به ز -

آن را داده است و این بنا به لحاظ اعیان به ضمیمه حق عرفی که به عرصه به عنوان جواز ساخت و  مسكن در آن و معامله
، زن عالوه بر ارث بردن از قیمت هوایی بنا از حقی که به عرصه تعلق گرفته هم ساز تعلق گرفته در عرف معامله می شود

 8می برد.)سیستانی( ارث می برد. همچنین زن از سایر حقوق از جمله سرقفلی مغازه ارث

                                                           
 .91، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 9
 ؛19سیستانی، سید علی حسینی، ارث، م ، رساله جامع، 1
  ؛19، ارث، س9. استفتائات، خمینی، سید روح اهلل موسوی، ج9
  ؛16. رساله جامع، سیستانی، سید علی سیستانی، ارث، م1
 . سایت معظم له: 1

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=19&lid=1&catid=616&mid=111611 
ساله به اجاره داده باشد پس از مرگ او همسرش در باقیماندة مدّت اجاره از  91)بنابراین اگر متوفّى مغازة خود را  ؛19و 8، ارث، س9استفتائات، خمینی، سید روح اهلل موسوی، ج . 6

ا نه از زمین مغازه ربرد ولى اگر ورثة متوفّى )پس از مرگ او و قبل از تقسیم ارثیه( مغازه را به اجاره بدهند همسر متوفّى سهمى در مال االجاره ندارد، زیمال اإلجارة آن ارث مى
 برد.(برد و نه از اعیانى آن، هر چند از قیمت أعیانى إرث مىارث مى

  ؛9911/11/99تاریخ استفتاء:  :611191    شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 7
  ؛16. رساله جامع، سیستانی، سید علی سیستانی، ارث، م8

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=649434
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 پرداخت دیون از منقول یا غیر منقول

متوفّى بدهكار است، آیا دین او از أموال منقول او باید پرداخت شود یا به نسبت بدهى او از أموال منقول و زمین )که زوجه اگر 
فرقى بین زمین و غیر آن در  شود ودین میّت از أصل ترکه خارج مى -برد( باید حساب کرد و پرداخت نمود؟جاز آن إرث نمى

 9این جهت نیست.)امام(

 از دیهزوجه ارث بردن 

 1(مكارمآیت اهلل ). زن از پولی که عوض دیه شوهر می گیرد نیز ارث می برد -

 امكان رسیدن تمام اموال به همسر؟

 3؟همه اموال را همسر به ارث می بردامكان دارد در شرایطی آیا 
مگر در یک صورت و آن یک مورد عبارت  ،وال دیگرى را بعلت همسرى ارث نمى بردهیچیک از زن و شوهر تمامى ام -

برد، است از اینكه: وارث میّت منحصر به زوج و امام )علیه السّالم( باشد؛ پس جمیع مال را به عنوان فرض و ردّ ارث مى
 یک چهارمفرض زوجه گاهى  ، ویک چهارمکما اینكه گذشت. و در گذشته معلوم شد که فرض زوج گاهى نصف و گاهى 

شود و نه زیاد مگر در فرضى که اى که باشند نه کم مىباشد و سهم اینها در هر طبقه یا درجهمى یک هشتمو گاهى دیگر 
 امام(حضرت تازه گذشت. )

 شروط ارث بردن براي همسر

 در ازدواج دائم باشند

. زوجه درعقد زوج باشد اگر چه به او دخول نكرده 1باشد؛ .عقد دائمی 9زن و شوهر از یكدیگر ارث می برند به دو شرط : -
 4(سیستانیآیت اهلل ، امامحضرت ) باشد. 

 حكم مطلقه رجعی

آیات امام خامنه ای،  ،امامحضرت ) .در حكم زوجه می باشد به خالف مطلقه بائن طلقه رجعی مادامی که در عده استم -

 5(مكارم و سیستانیعظام 

 حكم مطلقه بائن

 بائن ارث نمی برد مگر:مطلقه   

آیات عظام امام، حضرت ) برد؛به چند شرط از او ارث میکه به طالق بائن طالق دهد  مردی در حال مرض، همسرش را
 مكارم( سیستانی و

                                                           
 ؛81، ارث، س9استفتائات، خمینی، سید روح اهلل موسوی، ج . 9
 ؛9991، س9. مكارم، استفتائات، ج1

؛ 1111فومنی، محمد تقی بهجت، م گیالنی، ، توضیح المسائل،9ث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م، کتاب المواری1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 9
 ؛9991، س9مكارم، استفتائات، ج

؛ 1111منی، محمد تقی بهجت، مفو ؛ توضیح المسائل، گیالنی،1، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
 ؛19؛ رساله جامع، سیستانی، سید علی حسینی، ارث، م1116توضیح المسائل، لنكرانی، محمد فاضل موحدی، م

؛ 1119محمد تقی بهجت، مفومنی،  ؛ توضیح المسائل، گیالنی،1، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
؛ 1811؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1119م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،11، رساله جامع، ارث، م1796سیستانی، سید علی حسینی، م توضیح المسائل،

 ؛/https://www.leader.ir/fa/content/11188امام خامنه ای، سایت، استفتائات جدید، آذرماه، 
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 ماه هاللی(91مكارم: قبل از گذشتن و  سیستانیآیات ) امام(؛حضرت ). . بیش از یک سال از زمان طالق نگذشته باشد9
سیستانی: خواه چیزی به آیت اهلل ) اینكه طالق به رضایت زن نباشد( مكارم:آیت اهلل خواهش زن نباشد؛ ) . طالق به1

 شوهر داده باشد که او را طالق دهد یا نه(
 9. این زن در مدت این یكسال ازدواج ننماید؛9
 3ارم(نشود. )امام، سیستانی، مك 1. شوهر از مرضی که، زن را، در آن مرض طالق داده خوب1

 4نكته: اگر زن قبل از تمام شدن سال، در مرض شوهر، بمیرد شوهر از زن ارث نمی برد مگر اینكه در عده رجعی باشد. )امام(

 1شرط توارث در عقد موقت

اما اگر شرط ارث شده باشد چه از یک طرف و چه از هر دو طرف در نهایت اشكال است، در نتیجه احتیاط به ترک چنین  -

 شرط شد، احتیاط به صلح ترک نشود. )حضرت امام( شود، و اگر احیانا چنین چیزی در عقد انقطاعیشرطی رعایت 

اگر ضمن عقد ازدواج موقت ارث بردن برای طرفین یا یک طرف شرط شده، در صحت این شرط اشكال است لذا رعایت  -

 (سیستانیای احتیاط در این مورد ترک نشود. )آیت اهلل مقتض

 ر بیماري او را تزویج کرده و بمیردارث زوجه اي که د

بهبودى  اگر بیمار در همان حال بیماریش زنى را به عقد خود درآورد، اگر دخولى با او صورت دهد و یا از بیماریش مسئله:  -

د باطل خواه یابد از یكدیگر ارث مى برند، و اما اگر در همان بیمارى بمیرد و دخولى هم صورت نداده باشد عقد ازدواجش 

بود و آن زن نه مستحق مهرى است و نه مستحق ارثى . و همچنین است اگر در حال بیمارى شوهر )همان بیمارى که 

متصل به مرگ است ( زنش بمیرد در حالیكه هیچ دخولى صورت نگرفته باشد در اینجا مرد از آن ارث نمى برد، و اگر زن 

آنگاه زن یا مرد بمیرد از یكدیگر ارث مى برند، و در دخول فرقى  در حال بیمارى به عقد مردى درآید که او سالم است و

نیست ، همچنانكه على الظاهر الزم است مرگش در این مرض قبل از بهبودى به همین  «جلو و عقب»بین قبل و دبر 

 «شدن از بامنظیر پرت »فرض نه به مرض دیگر بوده باشد، پس اگر در همین بیمارى و قبل از بهبودى از آن بعلتى دیگر 

از دنیا برود باز از یكدیگر ارث نمى برند، و ظاهرا فرقى نیست بین اینكه بیماریش طوالنى باشد یا کوتاه ، و اگر بیمارى او 

بر طرف شدنش نمى گوید  زماننظیر جنون ادوارى مدتى برطرف مى شود و دوباره عود مى کند به آن نحوى که عرف در 

ى از او ارث نم «درآمد همانكه در حال بیمارى به عقدش »اگر از دنیا برود ظاهرا همسرش  که این بیمارى بهبودى یافته

 6(امام خامنه ای ،امامحضرت ) تبرد و لكن احتیاط در مصالحه اس

                                                           
  می برد.. بنابراین اگر در حال مرض، زن را طالق دهد و زن بعد  از انقضای عده، ازدواج نماید، سپس شوهر قبل از انقضای سال بمیرد از او ارث ن9
  . پس اگر از آن مرض خوب شود سپس مریض گردد و لو اینكه مثل همین مرض را مثال پیدا کند، زن از او ارث نمی برد.1

؛ 1111توضیح المسائل، گیالنی، فومنی، محمد تقی بهجت، م ؛1، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م1سید روح اهلل موسوی، جریرالوسیله، خمینی،تح . 9
؛ توضیح المسائل، لنكرانی، محمد فاضل موحدی، 1111م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،16، رساله جامع، ارث، م1797سیستانی، سید علی حسینی، م توضیح المسائل،

 ؛1819؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1116م

 .1، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
؛ رساله 1111؛ توضیح المسائل، لنكرانی، محمد فاضل موحدی، م1لمواریث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م، کتاب ا1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، 1

 ؛9917/91/11تاریخ استفتاء:  :196111    شماره استفتاء؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 17جامع، سیستانی، سید علی حسینی، ارث، م

مسائل، ؛ توضیح ال1778و1777و1776؛ و توضیح المسائل، م9، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 6
 ؛9917/19/11: استفتاء تاریخ    818199: استفتاء شماره؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1111فومنی، محمد تقی بهجت، م گیالنی،

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=936590
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اگر مرد در مرضی که به همان مرض از دنیا رفته زنی را عقد نماید و با او نزدیكی ننماید و بمیرد زن از او ارث نمی برد و  -

حق مهر هم ندارد. و اگر زن در حال مرض شوهر کند و به همان مرض بمیرد، شوهرش اگر چه با او نزدیكی نكرده باشد، 

  9سیستانی(آیت اهلل ) برد.از او ارث می

اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته زنی را عقد کرده، در صورتی از او ارث می برد که با او نزدیكی کرده  -

خواه  ارث مى برد، زناز  مرد اگر زن در حال بیمارى به عقد مردى درآید که او سالم است و آنگاه زن بمیرد 1م(باشد.)مكار

 9دخول کرده باشد یا نه)مكارم(

 متعدد بودن زوجه

آن در صورت نبود آن بین آنها به طور مساوى  یک چهارمآن در صورت وجود فرزند و  یک هشتمها متعدد باشند اگر زوجه

و زنى که در حال مرض موت طالق داده شده : امامحضرت )ترکه مال آنها است.  یک هشتمیا  یک چهارم؛ پس شودیم مىتقس

 4(مكارم و سیستانیآیات عظام امام خامنه ای، امام، حضرت ) (باشد.شریک مى -با شرائط گذشته -یک هشتمیا  یک چهارمدر 

 مهریه زن بعد از فوت شوهر

لب دارد می تواند مطالبه نماید؛ واگر برای سایر ورثه معلوم نباشد که مهریه خانم پرداخت شده یا خیر، اگر زن مهریه را ط -
)حضرت  چنانچه به طریق شرعی اداء مهر زنها ثابت نباشد، باید آن را مانند سایر دیون قبل از تقسیم ارث پرداخت نمایند.

 امام(
باشد بعد از مرگ شوهر میتواند آن را مطالبه کند و ورثه باید از اصل مال اگر زن مهریه خودش را نگرفته باشد و نبخشیده  -

 1(سیستانیآیت اهلل  میت مهریه زن را مثل بقیه دیون میت بدهند.)

 6.)امام(است محسوب او ىترکه جزء و گرددمى بر شوهر به مهر نصف« دخول»از قبل شوهر فوت در نكته:

 البسه زن بعد از فوت شوهر

را پوشیده باشد، بعد از مردن شوهر جزء مال شوهر مرد براى پوشیدن زن خود گرفته است، اگر چه زن آنلباسى که  -
و زن حق  است، یا ظاهر حال عرفا چنین باشدبه زن تملیک کرده  ثابت شود که شوهر آن را )سیستانی: مگر اینكهاست

 7(سیستانی آیت اهلل ،امامحضرت .)دارد بعنوان نفقه از شوهر مطالبه تملیک لباس کند(

گیرد مال همسر اوست، مگر اینكه ثابت شود که قصد تملیک لباس و زینت آالت و مانند آنها که مرد براى همسرش مى -
 8مكارم(آیت اهلل ) نكرده بلكه جنبة عاریتى داشته باشد.

                                                           
 .1787و  1786مسیستانی، سید علی حسینی،  . توضیح المسائل،9
 ؛1119م ناصر مكارم، شیرازی، . توضیح المسائل،1
 ؛1111م ناصر مكارم، زی،شیرا توضیح المسائل، 9

؛ 91، ارث، س9؛ و استفتائات، ج1771؛ و توضیح المسائل، م1، کتاب المواریث، المقصد الثالث فی میراث بسبب الزوجیه،م1سید روح اهلل موسوی، جتحریرالوسیله، خمینی، . 1
؛ 1898؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م1198م محمد فاضل موحدی،انی،لنكر ؛ توضیح المسائل،1111و1119توضیح المسائل، گیالنی، فومنی، محمدتقی بهجت، م

تاریخ  :691117    شماره استفتاء؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 9911، س9؛ مكارم، استفتائات، ج19، رساله جامع، ارث، م1791سیستانی، سید علی حسینی، م توضیح المسائل،
 ؛9911/19/11استفتاء: 

 ؛61م ؛ رساله جامع، سیستانی، سید علی حسینی، ارث،9811، س9؛ و جامع المسائل، ج1111لنكرانی، محمد فاضل موحدی، م توضیح المسائل، . 1
 ؛991و998و16و71و97و7و1، ارث، س9استفتائات، خمینی، سید روح اهلل موسوی، ج . 6
؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، 17، رساله جامع، ارث، م1798سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1771سید روح اهلل موسوی، مخمینی، . توضیح المسائل،7
 ؛1811م
  ؛1111م ناصر مكارم، شیرازی، ائل،. توضیح المس8

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=639007
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ملک زن شده و جزء اموال  آنچه مرد برای زن خریده و به او هدیه نموده و قبض و تحویل هم نسبت به آن صورت گرفته -
میت محسوب نمی شود ولی آنچه مرد خریده و در اختیاز زن قرار داده واستفاده از آن را بر زن مباح نموده مثل بعضی از 

 1(سیستانیشود. )آیت اهلل  وسائل منزل، جزء اموال مرد محسوب شده و بین ورثه تقسیم می

 اشد:در اختیار شوهر قرار داده ب کهزن  حكم اموال

آنچه را مرد به همسرش داده)مانند طال و هدایا( اگر ثابت نشود که به زن بخشیده جزء ترکة مرد محسوب است، و آنچه را  -

 1امام(حضرت ) .شوداند از ترکة مرد محسوب نمىبستگان مرد به زن بخشیده
 چند صورت دارد:  -

هر نمی تواند آن را به آن صورت گرفته، بعد از فوت شو  الف. اگر آنها را به شوهر بخشیده باشد و قبض و تحویل هم نسبت
 مطالبه نماید.

ب. اگر اموال خود را تبرعا و مجانی در اختیار شوهر قرار داده باشد و شوهر آن را مصرف کرده باشد، بعد از فوت شوهر نمی 
 تواند آن را مطالبه نماید. 

و استفاده از آن را برشوهر مباح نموده باشد و شوهر آن را مصرف نكرده ج. اگر اموال خود را در اختیار شوهر قرار داده باشد 
 باشد، بعد از فوت  شوهر می تواند آن را مطالبه نماید.

 د. اگر اموال خود را به شوهر قرض داده باشد می تواند بعد از فوت شوهر قرض خود را مطالبه نماید.
را به شراکت بخرد، در آن چیز با شوهر شریک می باشد و حق دارد سهم   ه. اگر اموال خود را به شوهر داده تا با آن چیزی

 3(سیستانیآیت اهلل ) شراکت خود را مطالبه نماید.

 نفقه بعد از فوت در زمان عده وفات

 4امام(حضرت ) در زمان عده فوت زن نفقه ندارد.-

 توضیح موانع حرمانی ارث

 (هر قسمى که باشده ب)کفر  :مانع اول

 ندن وارث کافر از ارث با بودن وارث مسلمانمحروم ما

فرقى نیست بین اینكه اصلى  کفردر اقسام برد، )امام: و زمانی وارث میت هم مسلمان باشد و هم کافر، وارث کافر ارث نمی -

ه در مرتبه اى تنها مسلمانان ارث مى برند هر چند کبنابراین از ورثه چنین مرده ((،ملی باشد یا فطریباشد  و یا ارتدادى )

آیات عظام  امام خامنه ای، . )حضرت امام،دوم یا سوم باشند و ورثه کافرش ارث نمى برند هر چند از مرتبه اول باشند

 1مكارم(سیستانی، 

                                                           
  ؛18. رساله جامع ، سیستانی، سید علی حسینی، ارث، م9
  ؛11و71و71و69و61، ارث، س9استفتائات، خمینی، سید روح اهلل موسوی، ج . 1
  ؛ 11. رساله جامع، سیستانی، سید علی حسینی، ارث، م9
  ؛97س ، ارث،9. استفتائات، خمینی، سید روح اهلل موسوی، ج1

؛ توضیح 1111؛ توضیح المسائل، گیالنی، محمدتقی بهجت، م1789و توضیح المسائل، م ؛9، کتاب المواریث، موانع ارث، کفر و م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
؛ 1111؛ توضیح المسائل، لنكرانی، محمد فاضل موحدی، م1118م صر مكارم،نا شیرازی، ؛ توضیح المسائل،69، رساله جامع، ارث، م1711سیستانی، سید علی حسینی، م المسائل،

تاریخ  :117811    شماره استفتاءو  9917/99/17تاریخ استفتاء:  :111817    شماره استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت،1816توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م
 ؛9917/99/96استفتاء: 

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=950827
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=947809
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 1 اگر وارث کافر مسلمان شود:

 .حكم مسلمان را دارد باشد: قبل از فوت متوفیالف( اسالم وی 
 باشد: متوفی فوت از بعد وی اسالمب( 

 بردنمی ارث مسلمان، تازه کافر صورت هر در  باشد: ارث تقسیم از عدب. 

 :قبل از تقسیم ارث باشد 
 برد.کافر تازه مسلمان شده ارث نمی :. وارث یكنفر بوده9
 برد.کافر تازه مسلمان شده ارث می :. وارث زوجه است1 
مانند آنان و اگر در رتبه مقدم از وارث باشد همه اگر کافر تازه مسلمان شده در رتبه آنان باشد  :. وارث متعدد است9

 رسد.ارث به او می

ها کافر ارثبله اگر تمام و ؛مسلمان می رسد نه کافر ارثبه و ارثکافر داشته باشد  ارثمسلمان و و ارثو ،رتی که میتدر صو
مرگ متوفی توبه کند یا قبل از تقسیم قبل از مرتد  در صورتی که ؛ دباشند اما بعد از مرگ، بعض ورثه مسلمان شود اثری ندار

 1)امام خامنه ای( .ارث در صورت تعدد وراث توبه کند، ارث می برد

 برد و برعكسشیعه از سایر مذاهب دیگر ارث می

برد مطلقا برد هر چند از نظر مذهب و اصول عقاید اختالف داشته باشند و کافر از کافر ارث میمسلمان از مسلمان ارث می -

 9امام(حضرت . )یل آن در محل خودش می باشدتفصکه 

 احكام مرتد فطري

 1مرتد مرد باشدالف( 

 شودمی فسخ طالق بدون ازدواجشان عقد -9

 رسدمی ورثه به ارث اموال مابقی و شودمی پرداخته دیونش و شودمی خارج ملكش از اموالش -1

 جدید عقد با مگر شودنمی محرم او به هم همسرش و گرددنمی باز او به او اموال کند توبه اگر -9

 باشد زن مرتدب( 

 شودعقد ازدواج بدون طالق فسخ می -9

 شودشود و جز بعد از مرگش بین ورثه تقسیم نمیاموالش از ملكش خارج نمی -1

مدخول بها نباشد عده ندارد، و اگر مدخول بها باشد عده دارد و اگر تا قبل از تمام شدن عده دوباره مسلمان شود  -9

 ماند.جیتش باقی میزو

 احكام مرتد ملی

اما مرتد ملى چه مرد باشد و چه زن اموالش به ورثه اش منتقل نمى گردد مگر بعد از مردن ، و اگر مرتد ملى مرد باشد بعد  -

خودبخود فسخ مى شود، و همچنین اگر زن مرتد و مرد مسلمان باشد اگر مدخول بها  از مرگش نكاح با زن مسلمانش 

                                                           
 ؛ 9، کتاب المواریث، موانع ارث، کفر، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9
 ؛9916/11/11تاریخ استفتاء:  :818199    شماره استفتاءو 9911/16/99تاریخ استفتاء:  :619181    شماره استفتاء. امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 1

 .1و م8، کتاب المواریث، موانع ارث، کفر، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

 ؛11، س9؛ و استفتائات، ج91، کتاب المواریث، موانع ارث، کفر، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=693982
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=828411
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جرد ارتداد و بدون عده از شوهرش جدا مى گردد و اگر مدخول بها باشد انفساخ عقد نكاح به گذشتن عده توقف نباشد بم

دارد، پس اگر قبل از تمام شدن عده مرد مرتد توبه کند یا زن مرتده توبه کند نكاحشان بحال اول بر مى گردد و گرنه 

اینجا اقسام دیگرى از ارتداد هست که در لحوق هر یک از آنها به  کشف مى شود که از حین ارتداد بهم خورده بود، البته در

 9مكارم(آیت اهلل امام، حضرت .)مرتد فطرى یا ملى اختالف است و موکول به محل خودش مى شود

 

                                                           
 ؛811، س9ج ناصر مكارم، شیرازی، ؛ استفتائات،91موانع ارث، کفر، م، کتاب المواریث، 1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9
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 قتل  :مانع دوم

 . بردقاتل از مقتول ارث نمی

 الف( قتل عمدی

 .بردنمی ارث  :ظلم روی از و ناحق به -9

 که بهائی خون از اما برد،می ارث  :«باشد کشته خود مال و وناموس جان از دفاع یا حد یا صقصا مانند» حق به -1

 .بردنمی ارث پردازدمی اشعاقله

 برد.ارث نمیخون بهاء برد اما از ارث می ب( شبه عمد:

 9 سیستانی()حضرت امام، امام خامنه ای، آیت اهللبرد. ارث نمی خون بهاء برد اما ازارث می :خطای محضج( 

 

برد برد، ولى اگر از روى خطا باشد ارث مىهرگاه کسى یكى از خویشاوندان خود را عمداً و به ناحق بكشد از او ارث نمى -

)مثل اینكه سنگى به هوا پرتاب کند و اتّفاقاً به یكى از خویشان او بخورد و او را به قتل برساند( و در این صورت از دیة 

 1برد.)مكارم(ث نمىقتل بنابر احتیاط ار

در قتل عمدى ظالمانه فرقى نیست در مانع شدنش از ارث بین اینكه بدست خودش انجام بدهد، مثل اینكه با دست : 1تبصره

خود او را سر ببرد و یا هدف تیر قرار دهد و یا آنكه به تسبیب باشد مثل اینكه او را در باغ وحش بیندازد و درندگان او را پاره 

بله در بعضى از تسبیت ها که گاهگاهى منجر بقتل و تلف مى شود تلف را به فراهم آورنده سبب نسبت نمى دهند  پاره کنند،

مثل اینكه کسى در سر راه عابران چاهى بكند و یا پوست خیار یا هندوانه را سر راه مردم بیندازد و مردم لیز بخورند و فرضا 

موارد اگر فراهم آورنده سبب ورثه آن کسى است که مثال در چاه افتاده و مرد از او کسى در اثر لیز خوردن بمیرد که در اینگونه 

.)سیستانی: اما اگر به این کار قصد قتل داشته یا عادتا این کار موجب قتل می شده قتل عمد محسوب شده و ارث ارث مى برد

 9سیستانی(آیت اهلل  امام،حضرت نمی برد( )

یست بین اینكه قاتل یک نفر باشد یا چند نفر، و در صورت تعدد نیز فرقى نیست بین اینكه در مانعیت قتل فرقى ن: 2تبصره

 1(، امام خامنه ایامامحضرت .)همه آنان وارث باشند یا بعضى از آنان

 :شود افراد در رتبه بعد نمی قاتل مانع از

آنكس که در  شود، پس تبه بعد هستند نمىهمانطور که قاتل از مقتول ارث نمى برد همچنین مانع از ارث دیگران که در ر -

طبقه بعدى واقع است ارث را مى برد و بود و نبود قاتل تاثیرى ندارد، بنابراین اگر کسى پدر خود را بكشد و پدر غیر از او 

حصر همه ارث جد مقتول خود را مى برد، و همچنین اگر اوالد مقتول منپسر وارثى ندارد و خود قاتل نیز پسرى دارد آن 
                                                           

؛ توضیح المسائل، گیالنی، 1781؛ و توضیح المسائل، م18، احكام ارث، س9و استفتائات ج 9، کتاب المواریث، موانع ارث، قتل، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9
؛ امام خامنه ای، سایت، استفتائات جدید، 61، رساله جامع، ارث، م1719سیستانی، سید علی حسینی، م سائل،؛ توضیح الم1161محمدتقی بهجت، م

96117https://www.leader.ir/fa/content/البته این آدرس فقط برای قتل شبه عمد است؛ ، 
 ؛1817؛ توضیح المسائل، خراسانی، حسین وحید، م9961و9917، س1و استفتائات، ج 1111م ناصر مكارم، ازی،شیر توضیح المسائل، . 1

 ؛1161؛ توضیح المسائل، گیالنی، محمدتقی بهجت، م1، کتاب المواریث، موانع ارث، قتل، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

؛ امام خامنه ای، استفتاء از سایت، 69سیستانی، سید علی حسینی، ارث، م؛ رساله جامع،1، کتاب المواریث، موانع ارث، قتل، م1هلل موسوی، جسید روح ا. تحریرالوسیله، خمینی،1

 ؛9916/11/96تاریخ استفتاء:  :769861    شماره استفتاء 

https://www.leader.ir/fa/content/16527
https://www.leader.ir/fa/content/16527
https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=763865
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باشد در همین پسرى که او را کشته ولى خود میت برادران و خواهرانى دارد میراث مقتول به آنها مى رسد نه به پسرش، 

 بلكه حتى اگر غیر از امام علیه السالم هیچ وارث دیگرى نداشته باشد امام علیه السالم همه ارث او را مى برد نه فرزندش

 9سیستانی(آیت اهلل امام، حضرت ).

 دیه سقط جنینهم جانی از س

سؤال: شخصی به علت عدم تمایل به بچه دار شدن، اقدام به سقط جنین کرده است؛ برای جبران گناه چه کاری باید انجام 

 دهد؟

سقط جنین حرام است و توبة جدی از آن الزم است و کسی که مباشر در سقط بوده است باید دیه پرداخت کند و دیه به  -

 .شود، ولی وارثی که مباشر در سقط جنین بوده است، از دیه سهمی ندارد یت طبقات ارث پرداخت میوارث جنین با رعا

 1خامنه ای( )امام

 یت و بردگىقر :مانع سوم

 9امام(حضرت ). فصل ارث شرح آن آمده استماین موضوع در کتب 

 زنا  تولد از :مانع چهارم

 توارثى نیستاو و پدر و مادر  زنازادهبین 

زندى از پدرى و مادرى متولد شده باشد که هر دو زنا کار باشند بین آن کودک و آن پدر و مادر توارثى نیست، اگر فر -

همچنانكه بین اقرباى آن کودک و اقرباى آن پدر و مادر توارث نیست، و اگر یكى از آن دو زنا کار باشند مثل اینكه یكى 

خیال کند طرف همسر خود اوست که در اینصورت بین طفل و بداند که دیگرى همسرش نیست ولى دیگرى به اشتباه 

، اما فرزند مذکور و پدر یا مادری که زناکار نبوده و خویشاوندان او از همدیگر ارث شخص زنا کار و اقربایش توارثى نیست

 1سیستانی(آیت اهلل امام خامنه ای، می برند.)امام، 

 حكم توارث بین متولد از زنا و سایر اقربایش

بین یكى از پدر و مادرش  و ن متولد از زنا با اقرباى از غیر زنایش مثال فرزند و همسرش و امثال آنها، و همچنین بین اوبی -

 1سیستانی(آیت اهلل امام، حضرت . )مانعى از توارث نیست، که زانى نیستند و بین طفل و منسوبین به آنكس که زانى نیست

                                                           
 ؛61؛ رساله اجوبه، سیستانی، حسینی سید علی، ارث، م9، کتاب المواریث، موانع ارث، قتل، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9
  ؛/19911https://www.leader.ir/fa/content. امام خامنه ای، سایت، 1

 ، کتاب المواریث، موانع ارث، الرق.1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

؛ رساله جامع، 1119؛ توضیح المسائل، لنكرانی، محمد فاضل موحدی، م9، کتاب المواریث، موانع ارث، التولد من الزنا، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1

 ؛9916/19/19تاریخ استفتاء:  :716991    شماره استفتاء؛ امام خامنه ای استفتاء از سایت، 66و61سینی، ارث، مسیستانی، سید علی ح

؛ رساله جامع، 1119؛ توضیح المسائل، لنكرانی، محمد فاضل موحدی، م1، کتاب المواریث، موانع ارث، التولد من الزنا، م1سید روح اهلل موسوی، ج، خمینی،. تحریرالوسیله1
 ؛61سیستانی، سید علی حسینی، ارث، م

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=K&id=756315
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 حكم متولد از شبهه در ارث

طى به شبهه مانند متولد از حالل است و بین او و اقاربش چه پدر و چه مادر و چه افرادى از طبقات و درجات متولد از و -

 9سیستانی(آیت اهلل امام، حضرت . )دیگر توارث برقرار است

 حكم تولد از حرام غیر از زنا

امام، حضرت . )ثال اینها مانع توارث نیستتولد از حرام غیر از زنا نظیر تولد از وطى در حال حیض و در روز ماه رمضان و ام -

 1سیستانی(آیت اهلل 

 نكاح سایر مذاهب و ادیان مانع از توارث نیست

نكاح سایر مذاهب و ادیان مانع از توارث نیست بشرطى که مطابق مذهب خود آنان واقع شده باشد هر چند که نكاح آنان  -

م که از نكاح با بعضى از محارم )مثل خواهر( متولد شده باشد مخالف با دستورات شرع مقدس اسالم باشد، حتى کودکى ه

 9امام(حضرت ).اگر به آن کیش صحیح باشد ولدزنا شمرده نمى شود

 لعان  :مانع پنجم

 شود و عكس آنلعان مانع ارث فرزند از پدر می

برقرار گردد، و اما بین او و لعان مانع است از اینكه بین فرزند و پدرش و همچنین بین او و خویشاوندان پدریش توارث  -

مادرش و بین او و خویشاوندان مادریش مانع نمى شود و در نتیجه از یكدیگر ارث مى برند و لعانى که انجام گرفته مانع آن 

 1امام(حضرت ).نمى شود

 موانع مسامحی ارث

 .ن مسامحه استدر موانع ارث غیر پنج مانعى که بیان شد چیزهاى دیگرى ذکر شده که از موانع شمردنشا

 حمل -1

 در طبقه بعد  افرادحمل مانع ارث 

اگر کسى از دنیا رفت و در رحم همسرش فرزندى داشت آن فرزند سهمى از ارث او نمى برد هر چند که بدانند در شكم  -

 میت غیر مادرش زنده است ، لكن حاجب و مانع از ارث بردن افرادیكه در طبقه بعد و یا در رتبه بعد هستند مى شود، مثال

از این حمل نوه ها و برادرانى دارد که اگر این حمل نبود ارث میت به نوه هایش مى رسید و اگر نوه نداشت ارثش به 

برادرانش مى رسید لكن بخاطر اینكه چنین حملى هست به آنها چیزى از ارث داده نمى شود تا وضع آن حمل روشن 

                                                           
 ؛67؛ رساله جامع، سیستانی، سید علی حسینی، ارث، م9ن الزنا، م، کتاب المواریث، موانع ارث، التولد م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

 ؛68؛ رساله جامع، سیستانی، سید علی حسینی، ارث، م1، کتاب المواریث، موانع ارث، التولد من الزنا، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1

 .1واریث، موانع ارث، التولد من الزنا، م، کتاب الم1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

 .9، کتاب المواریث، موانع ارث، اللعان، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
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به او مى شود، و اگر مرده بدنیا آمد آن وقت سایر اقارب ارث را مى گردد، پس اگر زنده بدنیا آمد همه ارث مختص 

 9مكارم(آیت اهلل امام، حضرت ).برند

 دو سهم براي حمل گذاشتنکنار 

اگر میت در طبقه آن حمل و در مرتبه او وارثى دیگر داشته باشد مثال غیر آن حمل فرزندانى دیگر داشته باشد براى آن  -

سهم دو پسر کنار مى گذارند و بقیه را بین باقى فرزندان میت تقسیم مى کنند سپس بعد واجب()بهجت: بنابراحتیاط حمل 

از آنكه وضع حمل روشن شد اگر مرده بدنیا آمد آنچه براى او کنار گذاشته بودند را به ورثه مى دهند بدینصورت که اگر 

آیت امام، حضرت ).اهلل بینشان تقسیم مى شودیک نفر است همه آن دو سهم را مى برد و اگر چند نفر هستند کما فرض 

 1مكارم(اهلل 

 که صورتى در برد،مى ارث بیاید به دنیا زنده اگر که است شكم در که اىبچه براى کنند، تقسیم را ارث بخواهند هرگاه -

 را آنها یا او سهم باید و پزشكى باشد علمى وسائل کمک با چند هر دختر، یا است پسر متعدد، یا است یكى باشد معلوم

 عدد مقدار بنابر احتیاط واجب به است، متعدّد که شود قابل توجّهى داده احتمال اگر پس نباشد، معلوم اگر و نگهدارد

و اگر  کنند تقسیم خودشان بین ورثه را زیادى آمد، بدنیا دختر یک یا پسر یک مثالً چنانچه و دارند نگه پسر سهم مُحتمَل

 3سیستانی(آیت اهلل .)رثى ندارد و مقدار کنار گذاشته شده بین ورثه تقسیم مى شودحمل مرده به دنیا آمد ا

 حال حمل  بودنمشخص 

اگر بوسیله آالت جدیده بتوانند حال حمل را مشخص کنند )مثال بفهمند یک کودک است یا دو قلو، پسر است یا دختر(  -

ت سهم یكى و اگر دو تا یا بیشتر است سهم آنان را کنار نصیب آنچه را که تشخیص داده اند کنار مى گذارند، اگر یكى اس

 1سیستانی(آیت اهلل امام، حضرت ).گذاشته بقیه را بین باقى ورثه تقسیم مى کنند

 وجود طبقه مقدم ارث -2

ه از چیزهایكه از روى مسامحه مانع ارث شمرده شد وجود طبقه مقدم است که نمى گذارد طبقه موخر ارث ببرد مگر آنك -دوم 

 1امام(حضرت ).طبقه مقدم به جهتى از ارث محروم باشد

 مقدم در هر طبقه درجهوجود رتبه و  -3

وجود درجه و رتبه مقدم در هر طبقه است که اگر خودش محروم از ارث نباشد نمى گذارد آنكه در رتبه بعد است ارث  -سوم 

یا چند فرزند مع الفصل یعنى نوه داشته باشد که ارث او تنها  ببرد، مثل اینكه کسى از دنیا برود یک یا چند فرزند بالفصل و یک

                                                           
ناصر  شیرازی، یح المسائل،؛ توض71و71، ارث، س9، کتاب المواریث، و هاهنا أمور عدت من الموانع، األول؛ واستفتائات، ج1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

 ؛1191م مكارم،

؛ توضیح المسائل، گیالنی، محمدتقی 1781؛ توضیح المسائل، م9، کتاب المواریث، و هاهنا أمور عدت من الموانع، األول، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
 ؛1191م ناصر مكارم، شیرازی، ؛ توضیح المسائل،1161بهجت، م

   ؛79ارث، م، رساله جامع،1711سیستانی، سید علی حسینی، م . توضیح المسائل،9

؛ توضیح المسائل، گیالنی، محمدتقی 1781؛ توضیح المسائل، م9، کتاب المواریث، و هاهنا أمور عدت من الموانع، األول، م1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
 ؛1711سیستانی، سید علی حسینی، م ،؛ توضیح المسائل1161بهجت، م

 ، کتاب المواریث، و هاهنا أمور عدت من الموانع، الثانی.1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
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به فرزندان بالفاصل او مى رسد و به نوه هایش نمى رسد، یا کسى از دنیا برود و وارث او برادرانى و برادرزادگانى باشند که تا 

 9امام(حضرت .)برادر هست برادرزاده ارث نمى برد

 ارث نقصانیموانع توضیح 

نع اصل ارث نیستند بلكه باعث کم شدن ارث هستند و نمى گذارند وارث همه سهم االرث خود را بگیرد، و آن موانعى که ما

 .موانع چند چیز است

 قتل خطائى و شبه عمد 

حضرت .)قتل خطائى و شبه عمد است که نمى گذارد قاتل سهم خود را از خون بها بگیرد ولى مانع از اصل ارث نیست -

 1امام(

 خصوص حبوه درگ وجود پسر بزر

رند و اگر پسر میت سهم ببپسربزرگ(ثه از خصوص حبوه )یعنى مختصات وجود پسر بزرگ است که نمى گذارد بقیه ور -

آیت اهلل امام، حضرت .)چند بزرگتر از خواهران خود نباشد( مانع سهم بردن بقیه ورثه از حبوه استهر یكى باشد )

 9سیستانی(

 وجود فرزند براي زن  یا شوهر

طور کلى داشتن فرزند است چه پسر و چه دختر، چه یكى و چه چند نفر، چه با واسطه )یعنى نوه ( و چه بدون واسطه که ب -

وجود فرزند باعث مى شود سهم زن از شوهر مرده و سهم مرد از همسر مرده اش کم شود، چنانكه اگر فرزند نبود شوهر 

راى همسر متوفى شوهرش یک چهارم و با وجود فرزند براى شوهر نصف و همسر یک چهارم مى برد ولى با وجود فرزند ب

 1امام(حضرت ).متوفى همسرش یک هشتم ارث مى برد

 براي زن یا شوهر براي بیشتر از فریضه وجود مطلق وارث است چه نسبى و چه سببى

ذارد زن از شوهر و وجود مطلق وارث است چه نسبى و چه سببى ، چه مرد و چه زن ، چه واحد و چه متعدد که نمى گ -

شوهر از زن زیادتر از فریضه خود یعنى شوهر نصف )در صورت نبودن فرزند براى زن ( و یک چهارم )در صورت وجود 

چهارم )در صورت نبودن فرزند براى شوهر( و یک هشتم )در صورت وجود فرزند( ببرند، توضیح اینكه اگر  فرزند( و زن یک

از زن و شوهر زیادتر شد آن زیادى را بغیر آن ها مى دهند، بله اگر وارثى غیر از شوهر در موردى ارث میت از فریضه یكى 

 و امام علیه السالم بجاى نمانده باشد آنچه از فریضه زیاد مى آید به شوهرش مى دهند نه به امام علیه السالم ، بدین

                                                           
 ، کتاب المواریث، و هاهنا أمور عدت من الموانع،الثالث.1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

 ، األول.، کتاب المواریث، و أما حجب النقصان أی ما یمنع عن بعض اإلرث1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1

؛ توضیح المسائل، گیالنی، 1781، الثانی؛ توضیح المسائل، م، کتاب المواریث، و أما حجب النقصان أی ما یمنع عن بعض اإلرث1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9
 ؛1791سیستانی، سید علی حسینی، م ؛ توضیح المسائل،1116قی بهجت، ممحمدت

 ، الثالث.، کتاب المواریث، و أما حجب النقصان أی ما یمنع عن بعض اإلرث1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
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ئیكه وارث میت منحصر باشد به زنش و امام صورت که ارث را بعنوان فریضه و زیادى را بعنوان رد مى برد بخالف آنجا

 9امام(حضرت .)علیه السالم که یک چهارم اموال را به زن او و بقیه مال امام علیه السالم است

 کمبود ترکه میت از سهام مفروضه

اهر و یا یک خو ابیاز اینكه یک دختر ابوینى یا  کمبود ترکه میت از سهام مفروضه است که این کمبود مانع مى شود -

ینكه بطور کامل که در همه نامبردگان نصف ترکه است ببرد، همچنانكه مانع مى شود از ا را فریضه اش ابیابوینى یا 

فریضه کامل خود را که دو ثلث است ببرند، بنابراین اگر میت  ابیو خواهران متعدد ابوینى یا  ابیدختران متعدد ابوینى یا 

شوهرش را )که اگر بخواهیم بدختر نصف و به پدر و مادر هر یک سدس و بشوهر  یک دختر بجاى گذاشته و پدر و مادر و

در حالیكه واحد ترکه  دوازدهم99یک چهارم بدهیم ترکه میت از سهام کم مى آید زیرا جمع این چند کسر مى شود 

مچنین اگر میت دخترانى کم مى آید( این کمبود را از سهم یک دختر بر مى دارند، و هدوازدهم 9است در نتیجه  دوازده91

متعدد و پدر و مادر و شوهر بر جاى گذاشته باشد )که اگر بخواهیم دو سوم بدختران و یک ششم به پدر و یک ششم به 

مى شود در  دوازدهم91مادر و یک چهارم به شوهرش بدهیم ترکه میت از سهام کم مى آید زیرا جمع این چند کسر 

 1امام(حضرت .)در سایر فرضها نیز بهمین صورت عمل مى کنیم است و  دوازده91حالیكه واحد ترکه

  ابیوجود خواهر ابوینى و یا خواهر 

است که مانع مى شود از اینكه خواهران و برادران مادرى از رد مازاد برخوردار شوند، و  ابیوجود خواهر ابوینى و یا خواهر  -

ه بیش از فریضه ورثه و سهامشان باشد( مانع مى شوند از در موردى که ترک) ابین خواهران متعدد ابوینى و یا همچنی

اینكه برادر مادرى یا خواهر مادرى از مازاد بر فریضه بعنوان رد سهم ببرند، همچنانكه وجود یكى از اجداد پدرى اگر موجود 

 9امام(حضرت ).گذارد برادر و خواهر مادرى از مازاد فریضه سهم ببرندباشد نمى

 در و مادر وجود فرزند مانع پ

وجود فرزند براى میت و اگر فرزند نداشت وجود نوه اوست که مانع مى شود از اینكه پدر و مادر میت بیش از یک ششم که  -

فریضه آنهاست بعنوان فریضه نه بعنوان رد ببرد، )مثال اگر میت دخترى و پدر و مادر بجاى گذاشته باشد دختر حاجب مادر 

است در صورت نبودن فرزند که در نتیجه دختر مانع مى شود از بردن زائد بر سدس لكن  مى شود از ثلث که فریضه مادر

مانع سهمیه او از رد نمى شود، بنابراین از ترکه میت نصف به دختر و یک ششم بر پدر و یک ششم بر مادر داده مى شود 

 1امام(حضرت (.)کنندیم مىبعنوان فریضه و یک ششم باقیمانده را بین هر سه نفر به تناسب بعنوان رد تقس

 مادر میت مانع وجود برادر و خواهر 

( که اگر میتى برادر یا خواهر داشته باشد بخاطر وجود آنها مادر میت است )البته خود آنان نه اوالدشانوجود برادر و خواهر 

بعنوان رد، و این حكم چند شرط  محروم از بیش از یک ششم است نه بعنوان فریضه مى تواند آن زائد بر یک ششم را ببرد و نه

                                                           
 ، الرابع.ان أی ما یمنع عن بعض اإلرث، کتاب المواریث، و أما حجب النقص1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

 ، الخامس.، کتاب المواریث، و أما حجب النقصان أی ما یمنع عن بعض اإلرث1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1

 ، السادس.، کتاب المواریث، و أما حجب النقصان أی ما یمنع عن بعض اإلرث1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،9

 ، السابع.، کتاب المواریث، و أما حجب النقصان أی ما یمنع عن بعض اإلرث1سید روح اهلل موسوی، ج. تحریرالوسیله، خمینی،1
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 :دارد

اینكه اگر میت برادر دارد کمتر از دو نفر نباشند و اگر خواهر دارد کمتر از چهار نفر نباشد و گرنه مانع نمى شوند و  :شرط اول

 .براى مانع شدن کافى است که میت یک برادر و دو خواهر داشته باشد

ه فوت میت زنده و به دنیا آمده باشند، بنابراین برادرانى از میت که قبل از او اینكه برادران و خواهران در لحظ :شرط دوم

 .مرده اند و یا در حین مرگ او در شكم مادر هستند مانع مادر نمى شوند از اینكه بیش از یک ششم سهم ببرد

 .نمى شوند اینكه برادران و خواهران میت یا ابوینى باشند یا پدرى اما برادران مادرى مانع: شرط سوم

 .اینكه پدر میت در حال مرگ او زنده باشد :شرط چهارم

اینكه برادران و پدر میت بعلت کفر و یا برده بودن ممنوع از ارث نباشند و برادران که حاجب و مانع از سهیم  :شرط پنجم

رده خود را کشته باشد ممنوع از شدن مادر در بیش از یک ششم هستند از زنا متولد نشده باشند و پدر هم بخاطر اینكه فرزند م

ارث نباشد، و اما اگر برادران قاتل صاحب مال باشند آیا باز هم حاجب مادر مى شوند یا نه ؟ محل اشكال است پس نباید احتیاط 

ترک شود، شرط ششم اینكه حاجب غیر از محجوب باشد و اما اگر هر دو یک نفر باشد که امكان آن در وطى به شبهه تصویر 

شود دیگر حجبى نیست )مثل اینكه مردى داراى دو دختر و یک پسر است و با یكى از دخترانش وطى به شبهه کند و دختر مى 

حامله شود و فرزندى بیاورد که اگر فرزند صاحب اموال باشد و از دنیا برود مادرش حاجب خودش از مازاد بر سدس اموال 

ه یک خواهر دیگر با یک برادر دارد پس مادر هم حاجب شد و هم فرزندش مى شود، زیرا خودش یک خواهر میت هست ک

 9امام(حضرت .)محجوب

 ملحقات

 جواز دریافت ارث خالف فتوا

 نظر آیت اهلل سیستانی:

 لكن. شودمی داده ـ او برادر مانند ـ میت عَصَبه به آن، بر میراث االرثسهم مازاد که است آن سنّت اهل نظر ـ 1811 مسأله

 را ارث از نیمی باید امامیه نظر از باشد، داشته برادری و دختری تنها و بمیرد مردی اگر مثالً است، آن خالف مامیها مذهب نظر

 اهل نظر لكن. گیردنمی تعلّق سهمی میت برادر به و بپردازند او به ردّ عنوان به را دیگر نیم و االرثسهم عنوان به دختر به

 اگر حال. رودمی شمار به میت عصبه از که چون شود،می پرداخت برادر به میت ارث از نیمی فرض این در که است آن سنّت

 باشند، مذهب امامی اگر میت عصبه نشود، پرداخت او به االرثسهم مازاد و باشد نافذ مذهب امامی وارث بر سنّت اهل مذهب

 .بگیرند را مذهب سنّی وارثِ االرثسهم مازاد نوعی، مقاصّه قاعده باب از توانندمی

 از آنكه حال. بردمی ارث غیره، و زمین مانند غیرمنقول و منقول از اعمّ شوهر تَرَکه همه از زن سنّت، اهل نظر از ـ 1811 مسأله

 بنابراین. آنها اصل نه برد،می ارث درختان و بنا قیمت از تنها و بردنمی ارث آن قیمت یا زمین اصل از زن امامیه، مذهب نظر
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 که صورتی در ببرد، ارث درختان و بنا اصل و زمین از مذهب سنّی زن که ایگونه به باشد نافذ شیعه بر سنّت اهل بمذه اگر

 که بگیرد رسد،می او به درختان و بنا اصل و زمین از که را میراثی تواندمی نیز مذهب امامی زن باشند، مذهب امامی ورثه دیگر

 9.باشند سنت اهل ورثه سایر

 واحد از دنیا بروند نفر که در آنِارث دو 

در آن واحد از دنیا بروند بطوریكه همه بدانند که هر دو در یک آن جان دادند بین  برندی که از همدیگر ارث میاگر دو نفر -

ى آن دو توارثى نخواهد بود، خواه آنكه هر دو به سببى واحد مرده باشند و یا هر کدام به یک سبب ، و یا هر دو بمرگ خدائ

مرده باشند، که در این فرض وارث زنده بعد از مردن هر یک از آنان ارث را مى برد. این حكم اختصاص بر دو نفر ندارد در 

  2(امام خامنه ای امامحضرت . )بیش از دو نفر نیز هم جارى است

 مشكوک بودن مرگ دو نفر در آن واحد

 دائى بمیرند، و یا سببى باعث مردن آن دو شود و معلوم نشود آیااگر دو نفر )که از یكدیگر ارث مى برند تصادفا( بمرگ خ -

ه ، و یا معلوم شود که با هم نبوده و شک شود در اینكه کدام جلوتر و کدام عقب تر از دنیا مرگ هر دو در یک آن بوده یا ن

مجهول از در اینصورت یكى اینكه تاریخ و لحظه مرگ یكى معین و تاریخ دیگرى مجهول باشد که  :رفته دو صورت دارد

ارث نمى برد. دوم اینكه تاریخ مرگ هیچ یک معلوم نباشد که در مسئله بعد حكم  معلوم از مجهولارث مى برد ولى  معلوم

آن را بیان مى کنیم ، و در صورت اول فرقى نیست بین دو نفر و بیشتر، و همانطور که قبال نیز گفتیم فرقى نیست بین 

  3امام(حضرت ) .اسباب

نكته: اگر تاریخ فوت معلوم بود بعنوان مثال خانم دیرتر از شوهر فوت نماید، از شوهر خویش ارث می برد، و از زن به ورثه اش 

 1امام(حضرت منتقل می شود و بخاطر اموالی که در این فرض به خانم می رسد مستطیعه نمی شود.)

   مشكوک بودن مرگ بین دو نفر در زمان فوت

دنیا رفته باشند و شک شود در اینكه کدامیک زودتر مرده و احتمال تقارن نیز در بین باشد و تاریخ فوت اگر دو نفر از  -

هیچیک معلوم نباشد، در صورتیكه سبب مرگ آنها غرق شدن و یا زیر آوار ماندن باشد اشكالى نیست در اینكه هر یک از 

مرگ هر یک غیر سبب ه هر علتى که بوده باشد و یا بدیگرى ارث مى برد، و اگر سبب مرگشان غیر آن دو سبب باشد ب

مصالحه ؟ و یا اینجا نیز حكم غرق و آوار را ه دیگرى باشد، در همه این صور آیا باید حكم به قرعه کرد؟ و یا حكم ب مرگ

صلح مطلوبست ، مخصوصا در موردیكه مرگ ه دارد؟ وجوهى است که اقواى آن همین آخرى است هر چند که احتیاط ب

گان )که از یكدیگر ارث مى برند( بیش از باشد، و این حكم در موردیكه مردهر دو و یا یكى از آنها بدون حادثه و طبیعى 

 5امام(حضرت ) .دو نفر باشند نیز جریان دارد
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 قرعه در زمان تردید فوت

نكه کدامیک بوده و تاریخ اگر دو نفر بمیرند و معلوم باشد که یكى زودتر از دیگرى فوت کرده لكن تردید شود در ای -

قرعه رجوع شود حال چه سبب مرگشان غرق و هدم باشد یا غیر آن دو، ه فوتشان هم مجهول باشد، اقوى آنست که باید ب

 1امام(حضرت ) .مرگ طبیعى مرده باشنده و یا یكى و یا هر دو ب

 راه ارث بردن در زمان تأخر و تقدم مرگ

زنده بودن هر یک از آنها در وقت مردن دیگرى، فرض شود و از ترکة او در وقت  راه ارث بردن هر دو طرف این است که -

برد. البته هیچ یک از آنها از آنچه که دیگرى از او مرگ، ارث ببرد؛ سپس وارث زندة او، آنچه را که او به ارث برده، ارث مى

رن مرگها معلوم نباشد و این پدر غیر از پسرى که برند. پس اگر پسر و پدرى بمیرند و تقدم و تأخر و تقاارث برده، ارث نمى

باشد و پسر میت، پسرى داشته باشد و آنچه را که ترکه گذاشته  تومان اش نهصدبا او مرده، دخترى داشته باشد و ترکه

ترکه است  سومکه دو  تومان شود و از پدرش ششصدباشد، پس اوال مرگ پدر و زنده بودن پسر فرض مى تومان  ششصد

باشد و بقیه حق خواهر او است. سپس مردن پسر و زنده بودن پدر برد و آن حق پسرش یعنى پسر پسر میت مىث مىار

شود و بقیه حق پسر برد و به دخترش داده مىاش است ارث مىترکه یک ششمکه  تومان شود پس، از پسر، صدفرض مى

 2امام(حضرت پسرش است. )

 ودن مانعارث دو میت از همدیگر در صورت نب

در ارث بردن هر دو طرف، مانع نبودن از ارث در هر یک از آنها شرط است.و اگر یكى از آنها محجوب باشد طرفش از او  -

برد پس در ارث او اى از مال یا حق نداشته باشد از کسى که ترکه دارد ارث مىبرد کما اینكه اگر یكى از آنها، ترکهارث مى

 3امام(حضرت ) شرط نیست. از طرف، ارث بردن طرف از او
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