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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی از پرطرف دارترین رشته های 

دانشگاهی کشور، تعداد فراوانی از دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی 

که پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های گوناگون به ایفای وظیفه 

مشغول می شوند. 

منابعی که در دانشکده های حقوق، مبنای کار قرار گرفته و تحصیل دانشجویان بر مدار آن ها 

قرار دارد، در واقع، مجموعه ی کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 

این، درحالی است که نیاز مبرم دانش پژوهان به مجموعه های پربار و سودمند، امری انکارناپذیر 

نیازهای علمی دانشجویان  برای رفع  ارزشمند  و  به این ترتیب، ضرورت تدوین کتب غنی  است. 

رشته ی حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد؛ کتاب هایی 

که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه 

و لحاظ ناشر و نویسنده، قرار گرفته باشد. 

کتب  نشر  امر  در  پیشگام  مؤسسه ای  مقام  در  آزاد چتردانش،  عالی  آموزش  مؤسسه ی 

آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق 

بردارد. این مؤسسه افتخار دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 

علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد آن ها، تسهیل آموزش و 

تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، 

شایستگی های خود را در این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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فهرست



مقدمه مترجم

الحمدلله رب العالمین و الصالة والسالم علی خیر خلقه و أشرف برّیته محمد المصطفی و آله الطیبین 

الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم الی یوم الدین

این کتاب ترجمه و شرحی در تبیین کتاب شرائع االسالم تألیف جعفربن حسن محقق حلی است� 

میان  در  اعتبار خاص  و  دارای عظمت  و  است  عصر خویش  فقهای  مشهورترین  از  محقق حلی  مرحوم 

مجتهدان می باشد، به حّدی که وقتی کلمه »محقق« را بدون قرینه و نشانه ای در میان فقها ذکر کنند، 

شخصیت تحقیقی و علمی ایشان مورد نظر است�

محقق حلی فقه و اصول را در نزد پدرش حسن بن یحیی آموخت و از محضر فقهای مشهور حّله، مانند 

ابن نما و سید فخار موسوی- شاگرد ابن ادریس حلی- بهره برد� محقق با یک واسطه شاگرد ابن زهره و 

ابن ادریس حلی است و استاِد عالمه حلی بوده است�

مرحوم محقق در زمینه های منطق، کالم و ریاضیات و هیئت تبحر داشته است و خواجه نصیرالدین 

طوسی متکلم و ریاضی دان مشهور، با او در حّله مالقات کرده است و در جلسه درسش حضور یافته است�

کتابهای محقق همچون معارج االصول، تلخیص الفهرست، شرح نکت النهایه و معارج االحکام و��� مخصوصًا 

کتاب شرایع االسالم همیشه مورد توجه طالب است چرا که این کتاب مشتمل بر فتوای مشهور فقهای قدیم 

می باشد� و فقهای بسیاری این کتاب را شرح کرده و یا حاشیه بر آن نوشته اند�

محقق حلی در سال 676 ه�ق در سن 74 سالگی بدرود حیات گفت و بدن مطهر ایشان را در جوار 

به نقل عالمه سید حسن صدر صاحب کتاب تأسیس  بنا   به خاک سپردند� )و  امیرالمؤمنین  بارگاه 

الشیعه در حّله به خاک سپردند(�

به صورت  االسالم است که  از کتاب شرایع  الفرائض(  ارث )کتاب  ترجمه بخش   و  کتاب حاضر متن 

مستقل از دیگر بخش های این کتاب منتشر می گردد�

ما در این کتاب سعی کرده ایم که با شرح و آوردن مثالهای آسان، کلمات آن بزرگوار را تبیین نماییم تا 

موجب تسهیل طالب و دانشجویان که قصد خواندن این کتاب ارزشمند را دارند، شود و خداوند را شاکرم 

که توفیق این امر را برای حقیر فراهم نمود�

در پایان از همه کسانی که بنده را در چاپ و نشر این مجموعه یاری رساندند کمال تشکر را دارم� 

            
             مهدی رحیمی

           اردیبهشت 1396
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کتاب الفرائض

و�النظر�في:�المقدمات�و�المقاصد�و�اللواحق��

و�المقدمات:�أربع�

� األولٰی:�في�موجبات�االرث:

1  و هي: اما نسب، و اما سبب. 

فالنسب: مراتب ثالث 

األولٰی: األبوان، و الولد و إن نزل.

الثانیة: االخوة و أوالدهم و إن نزلوا، و األجداد و إن علوا.

الثالثة: األخوال، و األعمام.

 1 کتاب فرائض1

و بحث در چند امر است: مقدمات، مقصدها، ملحقات.

مقدمات:چهارمقدمهاست:موجباتارث،موانعارث،حجب،مقادیرسهامها

اول: موجبات ارث: 

1  موجباتارثعبارتنداز:نََسب،َسَبب.
نََسبسهمرتبهدارد:اول:پدرومادروفرزندهرچندپایینبیایند)یعنیاوالِدفرزندانهمهدرمرتبهیاولهستند(

دوم:برادروخواهرواوالِدآنهاواوالِدفرزندانشانهرچهپایینبرودواجدادوپدِراجدادهرچندباالبرود.
سوم:خالهوداییوعمووعمه)واوالدایشانهرچندپایینبرود(

1- فرائض جمع فریضه به معنی تقدیر و قطع است و در اینجا به معنی میراث است به معنای سهم های مشخص شده در قرآن و سنت 

 پیغمبر



7 کتاب فرائض

2  و السبب: اثنان زوجیة و َوالء. 

ن الجریرة، ثم والء االمامة. و الوالء ثالث مراتب: والء العتق، ثم والء تضمُّ

3  و ینقسم الوّراث: فمنهم من ال یرث إال بالفرض، و هم االم من بین األنساب إال علٰی الرد، و الزوج 

 .
ً
و الزوجة من بین االسباب اال نادرا

 بالفرض و أخرٰی بالقرابة، و هم األب و البنت أو النبات، و االخت أو االخوات 
ً
4  و منهم من یرث تارة

و کاللة األم. و من عدا هؤالء ال یرث إال بالقرابة.

2  وسببدوتااست:زوجیتووالء)نوعیخویشاونداعتباریوشرعیکهموجبارثمیشودوبهوجهیغیراز
سببونسباست.(

والءسهمرتبهدارد:والءعتق،سپسوالءضمانجریره،وسپسوالءامامت.)والءعتقیعنیعبدیکهآزادشده
بمیردوهیچوارثینداشتهباشد،کهدراینصورتموالیقبلیاشازاوارثمیبرد.

والءضمانجریرهایناستکهدونفرباهمشرطکنندکهاگریکیازآنهامرتکبجنایتیشد،نفِردومعهدهدار
دیهیآنجنایتشود؛پساگرنفِردومبمیردوهیچوارثینداشتهباشد،ضامنجریرهازاوارثمیبرد.

ووالءامامتبهاینمعنااستکهاماموارِثهرکسیاستکهوارثینداشتهباشد(
3  وارثان)ازجهتدیگر(تقسیممیشوند:کسیکهفقطبهفرض)سهممعّیندرکتاباهلل(ارثمیبردوآنها
عبارتنداز:مادر،دربیِنخویشاونداننسبی؛مگراینکهمالیباردشدِنارثبهاوبرسد)مثاًلسهممادریکسومیا
یکششماستامااگردرطبقهیاول،وارِثدیگریغیرازاونباشد،بقیهیمالراهمبهاوردمیکنندواوهمهی
اموالرابهارثمیبرد(وشوهروهمسرشدربینخویشانسببی،کهجزدرفرِضنادر،مالیبهاورّدنمیشود)فقط
درصورتیکهمّیتغیرازشوهروارثنسبیوسببینداشتهباشدووارثوالییغیرازامامنداشتهباشد،همهی

ارثبهشوهرردمیشود،اماهیچگاهبقیهیارثبهزنردنمیشود.(
4  وبعضیازوّراثگاهیبهفرض)سهممعیندرکتاباهلل(ارثمیبرندوگاهیبهسببخویشی)وسهمیکه
درسّنتپیامبرمشخصشدهاست(،کهآنهاعبارتندازپدرودختریادختران،وخواهروخواهرهاوکاللِهاّمی.

وغیرازاین،افرادفقطبهسبِبخویشی)سهِممشخصشدهدرسنِتپیامبرارثمیبرند.(
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. و إن شارکة من ال 
ً
 کان أو مساببا

ً
5  فاذا کان الوارث ال فرض له، و لم یشارکه آخر فالمال له، مناسبا

فرض له، فالمال لهما. 

6  فإن اختلفت الوصلة، فلکل طائفة نصیب من یتقرب به، کالخال أو األخوال مع العم أو األعمام، 

فلالخوال نصیب االم و هو الثلث، و لألعمام نصیب األب و هو الثلثان.

 نصیبه. فإن لم یکن معه مساٍو، کان الرد علیه، مثل بنت مع أخ أخت 
َ
ذ
َ
خ
َ
7  فإن کان الوارث ذا فرض، أ

 و ال علٰی الزوج 
ً
مع عم، فلکل واحدة نصیبها و الباقي یرد علیها، ألنها أقرب. و ال یرد علٰی الزوجة مطلقا

. مع وجود وارث عدا االمام

5  واگربرایوارثیفرضیوجودنداشتهباشد)یعنیدرکتاباهللبرایاوسهمیمعیننشدهباشد(ووارِثدیگری
بااوشریکنباشد)اوتنهاوارثباشد(همهیارثبرایاوخواهدبود،فرقینمیکندکهخویشاوندنسبیباشد)مثل
عمو(ویاسببیباشد)مثلعبِدآزادشده(واگروارِثدیگریکهبرایاوهمدرقرآنسهمیمعیننشدهبااوشریک

شود)مثاًلعموباداییوارثباشند(همهیمال،برایآندونفرخواهدبود.
6  پساگرپیوندخویشاوندیمختلفباشد؛هرگروهیسهمآنکسیراداردکهبهواسطهیاوبهمّیتنزدیک
است.مثاًلاگردایییاداییهاباعمووعموهاجمعشوند،برایداییهاسهممادرکهیکسوماستخواهدبودو
برایعموهاسهمپدرکهدوسوماستخواهدبود.)چراکهاگرمّیتفقطپدرومادرداشتبرایمادریکسومو

برایپدردوسومارثمیرسید.(
7  واگروارث،دارایسهِممعیندرقرآنبود)صاحبفرض(سهمشرامیبرد.سپساگرکسیمساویدررتبهی
اونباشد،بقیهیاموالهمبهاوردمیشود،مثلدختربابرادریاخواهرباعمو.پسبرایهریکازدختریاخواهر،
سهمخودشخواهدبودوبقیهیارثهمبهخوداوردمیشود،چراکهاو)ازوارثدیگربهمّیت(نزدیکتراست.)و

وارثدیگردررتبهیاونیست(وهرگزباقیارثبهزِنمّیتردنمیشود)حتیاگرمّیتوارثیغیرازامامنداشته
باشد.(وهمچنین،باقیارثدرصورتیکهمّیت،وارِثدیگریغیرازامامداشتهباشدبهشوهِرمّیتردنمیشود.



9 کتاب فرائض

مت علٰی الفریضة. و إن زادت، کان  سِّ
ُ
8  و إن کان معه مساٍو ذو فرض، و کانت الترکة بقدر السهام، ق

 علیهم علٰی قدر السهام ما لم یکن حاجب ألحدهم، أو ینفرد بزیادة في الِوصلة. و لو نقصت الترکة، 
ً
الزائد ردا

، علٰی البنت أو البنات، أو یتقرب باألب، دون من یتقرب باالم.
ً
کان النقص داخال

، أو اثنان من ولد االم مع أختین لالب و االم، أو لالب، أو زوج و 
ً
9  مثال األول: أبوان و بنتان فصاعدا

أخت ألب.

10  و مثال الثاني: أبوان و بنت و إخوة.

8  واگرآنوارثی)کهسهممعیندرقرآندارد(بههمراِهخود،وارِثدیگریکهاوهمسهِممعیندرقرآندارد
داشتهباشدوماترِکمّیتبهمیزاِنسهمهایآنهاباشد،ترکهبهحسِبفرضبینآنهاتقسیممیشود.واگرچیزی
زیادآمد،آنمقداراضافیبهحسِبمقداِرفرضبهخودآنهاردمیشود.البتهدرصورتیکهیکیازآنهاحاجبنداشته
باشد)بحثازحاجبدرارثدرادامهخواهدآمد.(ویافقطبهیکیازآنهابهحسباینکهبامّیتخویشاوندِی
نزدیکتریداردمیرسد.واگرماترِکمّیتازمقداِرفرضآنهاکمترباشد،آننقصانبهسهماالرِثدختریادختران،
ویابهخویشاوندیکهازطریقپدربامّیتنزدیکاستواردمیشود؛اماکسیکهازطریقمادربامّیتخویشاوند

استفرضشکمنمیشود.
9  مثالاول:)یعنیترکهیمّیتمساوِیفرضهایورثهباشد(پدرومادرمّیتبادودختریابیشترازمّیتباقی
بمانند)کهبهپدرومادریکسوممیرسدوبهدودختریاچنددختردوسومارثمیرسد(ویادونفرازاوالدمادری
)کهفرقینمیکندهردوپسرباشندیاهردودخترباشندیایکیدخترویکیپسرباشد(بههمراهدوخواهرپدرو
مادری)کهآندوفرزندمادری،یکسوموایندوخواهرپدرومادری،دوسومارثمیبرند(ویاشوهرباخواهر

پدریباقیبمانند)کهبههریک،نصِفارثمیرسد.(
10  مثالدوم:)کهترکهیمّیتازفرضهایورثهزیادبیاید(کهپدرومادرویکدختروخواهروبرادرمّیتباقی
بمانند)کهبهپدرومادریکسومارثمیرسدونصفترکههمبهدخترمیرسدویکششمازترکهباقیمیماند
کهبهچهارقسمتقسیممیشود:سهقسمبهدخترمیرسدویکقسمبهپدرمیرسدوبهمادرارثاضافهای

نمیرسدچونباوجوِدخواهروبرادِرمّیت،اوحاجبدارد.(
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11  و مثال الثالث: أبوان و زوج و بنتان، 

12  أو أبوان و زوج و بنت

13  أو زوج، أو زوجة و إثنان من ولد األم اختین لالب و األم أو لألب.

14  و إن لم یکن المساوي ذا فرض کان له ما بقي، مثاله: أبوان أو أحدهما و ابن، أو أب و زوج أو زوجة، 

أو ابن و زوج أو زوجة، أو أخ و زوج أو زوجة.

11  ومثالسوم:)کهترکهازفرضهایورثهکمترباشد(سهمثالبرایآنبیانشدهاست:
اول:پدرومادرباشوهرودودختر)کهبهپدرومادریکسوموبهدودختردوسوموبهشوهریکچهارمارث
میرسدویکچهارمارثکممیآید،کهآننقص،فقطبهدودخترواردمیشودوترکهبهشصتقسمتتقسیم
میشودکهپانزدهقسمتکهمعادِلیکچهارِمترکهاستبهشوهروبیستقسمتکهمعادِلدوسوماستبهپدر
ومادر،وبیستوپنجقسمتباقیمیماندکهبهدخترانمیرسد.درحالیکهبایدچهلقسمتبهآنهامیرسیداما

کمآمدوایننقصانبرسهماالرثآنانواردشد(.
12  دوم:پدرومادروشوهرویکدختر)کهبهپدرومادریکسوموبهیکدخترنصفترکهوبهشوهریک

چهارمارثمیرسد،اماچونترکهکممیآیدویکدوازدهمکممیآیدکهازسهمدخترکممیشود(.
13  سوم:شوهریازنبههمراهدونفرازفرزندانمادریبادوخواهِرپدرومادرییافقطپدری

14  واگرآنکسیکههمرتبهاستسهماالرثمعّینیدرقرآنبرایشوجودنداشت،بقیهیارثبهاومیرسد؛
مثالشایناست:پدرومادریافقطیکیازآنهابههمراهپسرباقیبماندکهبههریکازپدرومادریکششم
میرسدوباقیبرایپسرخواهدبود(.یاپدربههمراِهشوهریازِنمّیتجمعشوند)کهبهشوهراگروارثباشدنصِف

ترکهوبهزناگروارثباشدیکچهارمارثمیرسدوباقیبرایپدرخواهدبود.
یاپسرباشوهریازنمّیتباقیبمانند)کهبهشوهریکچهارماگراووارثباشدمیرسدوبهزناگروارثباشد

یکهشتموباقِیارث،درهردوصورتبهپسرمیرسد(
ویابرادربههمراهشوهریازنمّیتباقیبمانند)کهبهشوهر،اگراووارثباشدنصفوبهزناگراووارثباشد

یکچهارموباقیمانده،درهردوصورت،بهبرادِرمّیتمیرسد(




