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بسم هللا الرح ن الرحیم
موضوع  :مسئله  ( 51فرع ایل  :اقرار احد الورثه به مدیونیت میت )

(مسألة  51إذا أقر بعض الورثة بوجوب الحج على ال ورث ی
أنكره اآلخرین لم يجب علیه إال دفع ما يخص حصته بعد التوزيع
ی إن لم يف ذلك بالحج ال يجب علیه تت ی ه من حصته ك ا إذا
أقر بدين ی أنكره غیره من الورثة فإنه ال يجب علیه دفع األزيد
ف سألة اإلقرار بالحج أی الدين مع إنكار اآلخرين نظیر مسألة
اإلقرار بالنسب حیث إنه إذا أقر أحد األخوين بأخ آخر ی أنكره
اآلخر ال يجب علیه إال دفع الزائد عن حصته فیكفي دفع ثلث ما
في يده ی ال ينزل إقراره على اإلیاعة على خالف القاعدة
للنص

1

مرحوم سید

در این مسئله متعرض این فرع مش یود که

اگر برخش از یرثه اقرار کردند که بر میت حج بوده است ی بقیه
انکار کردند ؛ آیا در این جا یاجب است بر این یخصش که اقرار
کرده از سهم خود کل شزینه حج را بدشد یا بالنسبه بپردازد که
ایشان مش فرماید حج دین است مثل سایر دیون ی باید
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بالنسبه آن را بپردازد ی اگر حصه ی سه ش که از دین باید
بدشد یافش به ت ام شزینه حج نبود الزم نیست از بقیه اموالش
آن را تت یم کند ی مانند دین است ی ش چنین اقرار به نسب
است ی مش فرماید این مطلب از ریایات خاصه استفاده مش
یود شر چند م کن است خالف قاعده باید.
مرحوم سید

در این جا سه فرع را متعرض یده است که

آنها را از باب یاحد احتساب کرده است ی لیکن باید آن سه فرع
مذکور را از شم جدا کرد
فرع اول  :اقرار احد الورثه به مدیونیت میت
فرض دوم  :اقرار به یجوب حجة االسالم بر میت
فرع سوم  :اقرار به نسب که مثال میت دی فرزند دارد یکش از
آنها اقرار مش کند که فالنش شم فرزند پدر ما است.
مرحوم سید

شر سه را از باب یاحد قرار داده است که اگر

این اقرار شا اثر دایته باید بر مقر نافذ است ی اثرش این
است که مقر له در سهم ای سهیم است در دیون با میت ؛
حال به چه اندازه سهیم است؟ آیا در کل آن مبلغ سهیم است
؟ که مشهور این است که بالنسبه سهیم است نه بیشتر اگر
چه خالف قاعده است چرا که این مطلب متقضا
خاصه است .
فرع اول  :اقرار به دین

ریایات

اگر یکش از دی یارث – مثال در جایش که میت دی یارث بیشتر
ندایته باید – اقرار کرد که بر میت دینش است ی دیگر

آن را

انکار کند  ،این اقرار بر خودش حجت است ی بر دیگر
مدعاست حال چقدر ملزم است که از آن سهم االرثش را که
مش برد  ،بپردازد اینجا در باب دین گفته یده است که مبتنش
است بر این که آیا حق میت از دین در ترکه  -که منتقل به
یارث ن ش یود ی بر ملک میت باقش است ی متعلق حق دیان
قرار مش گیرد  -به نحو ایاعه است یا یرکت در اعیان ؟ مثال
عین ترکه مشاع مش یود بین یارثین ی میت یا به نحو کلش
فش ال عین است ی حق میت ی یا دیان در مج وع ترکه است
نه کل جزء جزء از آن ی لذا اگر بخشش از ترکه تلف ید باز کل
دین در آن مابقش ثابت است ی آن دین ش چنان باقش است ی
این با ایاعه سازگار نیست که عین خارجش متعلق آن دین
بوده باید بلکه با کلش در معین سازگار است ی این یکش از
آثار این دی نحو تعلق حق میت است که در ریز گذیته عرض
کردیم لذا در این جا گفته یده است که این حق دین در ترکه
که به یارث منتقل نشده است اگر به نحو ایاعه باید
مقتضا

قاعده شم ش ین است که با تقسیم ترکه حق دیان

شم بالنسبه تقسیم ی توزیع مش یود ی مقتضا

قاعده طبق

ریایات خواشد بود زیرا که در اینجا  ،آن سهم که برا

میت

است در ترکه به ش ان نسبت ثلث مثال ا مشاع است ی آن

سهم را میت یا دائن دارد ی تقسیم سبب ن ش یود که
ملکیت از بین برید ی این ملکیت در شر جزء موجود است ی یارث
که اقرار مش کند معنایش این است که ی

اقرا مش کند که
سه

مالش که در دستش است شر کدام از اجزاء این مال برا

نفر – دی یارث ی میت یا دائن  -بوده است یعنش اقرار مش کند
میت

که یک ثلث از نصف آنچه در دست خودش است برا

ث منکر صحیح باید ی چه باطل
است چه تقسیم ترکه  ،با یار ِ
باید پس سهم ثلث را در مال خودش برا

ای با اقرار ضامن

است نه بیشتر ی این در سایر موارد تقسیم شم صحیح است
مثال ا اگر یک مال  ،بین دی نفر مشترک بود ی کسش مقدار
مال را دزدید ی با خود برد ی دیگر

از

آمد اقرار کرد یریک سوم

شم داریم مفاد اقرارش این است که ثلث آن مال برا

مقرله

است ی باید ش ین مقدار را ضامن باید نه بیشتر از آن پس
مقتضا

اقرار در اینجا شم ش ین است که اگر اقرار به دین کرد

چون به نحو ایاعه است جزء مشاع شم در شر جزء خارجش
به نسبت است چه تقسیم ارث درست باید-که شست چون
بر مال خودیان که یالیت دارند – ی چه درست نباید زیرا که
در این فرض باز شم در طول تقسیم شر یریک نسبت به سهم
خودش مشاعاا در دست دیگر
دیگر
مقتضا

در مقابل ش ان اندازه از سهم

در دست خودش راضش است لذا بنا بر قول به ایاعه
قاعده ش ین است که اقرار یک یارث به اندازه ثلث در

حصه خودش است نه بیشتر تا که ملزم باید ت ام آن ثلث ی
آن دین دائن را از حصه اش بدشد ی این مطلب بنا بر یرکت ی
ایاعه ریین است یلش چون برخش اصل ایاعه را قبول
نکردند چون تالش فاسد دارد زیرا که اگر تلف ید از حق دائن
شم تلف مش یود بلکه تعلق حق میت یا دائن به نحو کلش در
معین است به این نحو که مادامش که به اندازه دین باقش
است اگر بقیه ترکه شم تلف یود به مقدار دین در بقیه ترکه
باقش است  .فلذا مقتضا
یعنش مقتضا

قاعده شم در اینجا بر عکس است

قاعده این است که یارثش که اقرار مش کند این

یارث باید کل آن کلش معین را از حصه خودش پرداخت کند
چون به یجود کلش در معین در مج وع ترکه اقرار کرده شر چند
یارثِ دیگر  ،آن را نفش میکند ی این اقرار ای مادامش که شر
مقدار از کلش در معین در سهم خودش موجود است باید بده
شر چند شر دی به آن مکلف شستند یلش به جهت انکار دیگر
اگر جاشل باید تکلیفش بر منجز نیست ظاشراا  ،اما بر اقرار
کننده منجز است که شر مقدار از آن کلش در مالش صادق
باید باید پرداخت کند ی در مالش آن کلش برا

دائن محفوظ

است که اگر داد  ،مالک بدلش در سه ش که در دست یارث
دیگر است  ،مش یود که مش تواند آن را مطالبه کند اگر اقامه
بینه مقدیر دایته باید ی یا مقاصه کند اگر جاحد باید یلش
در صورت جهل یارث دیگر  ،مقاصه جایز نیست ی باید از راه

محاکم اقدام کند پس مقتضا

قاعده بر عکس مش یود ی

یاجب است کل دینش که اقرار کرده است از سهم خودش
بدشد لذا صاحب این بیان بر متن ایکال کرده است ی در
تعلیقه گفته است باید ت ام آن را از سهم خودش پرداخت کند
زیرا که مقتضا

قاعده این است ی نص که مورد استناد قرار

گرفته است یا معتبر نیست ی یا داللت ندارد.
ایکالش بر این تفصیل یده است 7ی گفته یده که مقتضا
قاعده بنا بر کلش فش ال عین شم توزیع است نه اینکه مقر
ملزم باید کل کلش فش ال عین را از سهم خود بپردازد ی
بیانش که در این جا یده است چنین است که این کلش فش
ال عین در مال مشاع بوده است ی در مج وع الترکه بوده است
نه در مال احدش ا بالخصوص ی این نظیر این مطلب است که
کسش کلش فش ال عین از مال مشاعش از مج وعشان بخرد
نه از احدش ا بالخصوص مثال یک کیسه گندم که میان دی نفر
مشاع است ی مشتر

بیایید بگوید از این مال مشترک ی ا

یک کیلو گندم را مش خرم ی این کلش مضاف به مال مشترک
است لذا اجزا ی ابعاض شم مضاف است به مال مشترک ی کانه
در حقیقت از شر کدام از این دی نفر نصف کلش را خریده است ی
کل کلش را از یکش از این دیتا بالخصوص نخریده است ی لذا
مج وع این دیتا مکلف شستند که آن کلش را از مال مشترک
7
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پرداخت کنند ی مکلفند که از مج وع مال مشترک پرداخت کنند
نه از سهم خودیان چون کلش را از سهم شر دی خریده است
پس کلش  ،شم کلش ی شم اجزائش مضاف به شر دی است
مثال ا از  10کیلو یک کیلو مال مشاع را خریده است یک دشم به
نحو کلش از ده کیلو که مشترک است ملک ای است ی شر
بخشش که تقسیم یود به ش ان نسبت کل یک دشم را از آن
خریده است پس اگر مال مشترک را که عینش ملک دی نفر
است نه مشتر

کلش بین خودیان تقسیم کردند کلش فش

ال عین شم تقسیم مش یود ی به نحو کلش در معین نسبت به
شر دی مال تقسیم یده باقش مش ماند ی شیچ کدام مکلف
نیستند که کل مال کلش را پرداخت کنند چون از ایل کلش در
مال ای نبوده است بلکه نصف آن در مال ای بوده ی مکلف بوده
که آن را پرداخت کند پس علش القاعده شم بعد از تقسیم ،
مکلف به پرداخت دین نسبت به حصه خودش ن ش یود
این ایکال یارد نیست چون این که گفته مش یود که کلش
فش ال عین مضاف به مج وع مش یود درست است یلش
بدان عنش است که شر کدام از دی یریک مکلفند به این که آن
کلش در معین را از مال مشترک بدشند لیکن یالیت ندایتند که
کلش فش ال عین مشتر

را در مال مشترک تعیین ی تقسیم

کنند زیرا شر چند بر تقسیم مال خودیان یالیت دایتند لیکن
نسبت به کلش فش ال عین از مال مشترک حق تقسیم

ندایتند ی ش انطور که ن ش توانسته آن کل را در کیلو
معینش از مال مشترک معین کرده تا اگر تلف یود از مال
مشتر

تلف یده باید ش انگونه ن ش توانند بخشش ی نصف

آن را در شریک از دی سهم ی دی حصه معین کنند تا اگر که یکش
از دی سهم تلف یود نصف کلش شم تلف یده باید پس
یالیت بر تقسیم ندارند ی ن ش تواند شیچ مقدار از آن کلش فش
ال عین در مج وع را بدین رضایت مالک تعیین کند فلذا اگر تلف
یود از کیسه آنها –بایع -رفته است نه مشتر

که مالک کل

است پس این تقسیم نسبت به کلش فش ال عین یکل ن ش
گیرد تا گفته یود که نصف آن در شر یک از دی سهم قرار مش
گیرد .
بنابر این  ،این مطلب که گفته یده است کلش تقسیم مش
یود صحیح نیست ی کلش درمعین شنوز شم در مج وع دی مال
ی مال مشترک است که باقش است ی تقسیم در مقابل آن
باطل است ی شر دی یریک مکلف به پرداخت ت ام آن شستند
شرچند شر که پرداخت کند نصف آن را از دیگر
که مالک آن در آنچه به دست دیگر

مش گیرد چون

است میشود

