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موجبات اإلرث/نسب

واج ُک ْم إِ ْن َملْ يَ ُک ْن ََلُ َّن َولَ ٌد﴾.2
ص ُ
ف ما تَ َر َ
اولَ ﴿ :و لَ ُک ْم نِ ْ
ک أَ ْز ُ
دوم﴿ :و إِ ْن کانَ ْ ِ
ف﴾.3
ص ُ
ت واح َد ًة فَلَ َها النِّ ْ
َ
ت
سومِ﴿ :يف الْ َکالل َِة إِ ِن ْام ُرٌؤ َىلَ َ
س لَوُ َولَ ٌد َو لَوُ أُ ْخ ٌ
ک ل َْي َ
ک َو ُى َو يَ ِرثُها إِ ْن َملْ يَ ُک ْن َلَا َولَ ٌد﴾.4
ص ُ
ف ما تَ َر َ
فَ لَها نِ ْ
دوم ربع(" :والربع الثنني :الزوج مع الولد) للزوجة وإن نزل.



درابره مسئلو تلقیح صناعی کو قبال حبث کردمی یکی از
آقااین نوشتو ای دارد و اینطور نوشتو اند کو ابالخره مطلب
برای ما روشن نشد زیرا آنچو کو حرام است زان می ابشد و
تلقیح صناعی زان نیست ،اما آن چیزی کو بو نظر ما رسید
این بود کو دو چیز حرام است؛ اول زان و دوم قرار دادن
نطفو مرد اجنبی در رحم زن دیگر ،بعالوه ما عرض کردمی
اگر ادلو حرمت نیز متام نباشد ما در شبهات بدویو ی آنچو
کو مربوط بو اموال و فروج و دماء است نیز احتیاط
می کنیم و منی توانیم در این امور ثالثو بو برائت رجوع کنیم
و حتی این مطلب یعنی قرار گرفنت چیزی در رحم زن کو از
شوىرش نباشد در ارتکاز متشرعو یک امر مستنکر حبساب
می آید و در واقع خداوند متعال برای رحم زن یک
حصاری قرار داده و فقط دخالت در آن حصار در شأن
زوج و شوىر می ابشد و غری از این را عرف متشرعو
استنکار می کند و مهنی استنکار أقال برای ما شک اجیاد
می کند و در صورت شک نیز عرض کردمی کو احتیاط
می کنیم.
خب و اما عرض کردمی کو خداوند متعال در قران کرمی شش
فرض برای افراد خمتلف ذکر کرده:
:)1نصف:)2 ،ربع:)3 ،مثن:)4 ،ثلثان:)5 ،ثلث،
:)6سدس.

5

(والزوجة) وإن تعددت (مع عدمو( للزوج" .

ربع در قران کرمی:
صيَّةٍ
الربع ِِمَّا تَرْکن ِمن ب ْع ِد و ِ
اول﴿ :فَِإ ْن کا َن ََلُ َّن َولَ ٌد فَ لَ ُک ُم ُّ ُ ُ
َ َ ْ َ َ
وصني ِِبا أ َْو َديْ ٍن﴾.6
يُ َ
الربُ ُع ِِمَّا تَ َرْکتُ ْم إِ ْن َملْ يَ ُک ْن لَ ُک ْم َولَ ٌد﴾.7
دومَ ﴿ :و ََلُ َّن ُّ
سوم مثن(" :والثمن لقبيل واحد) وىو (الزوجة وإن تعددت مع
الولد) وإن نزل".8

مثن در قران کرمی:
صيَّةٍ
﴿فَِإ ْن کا َن لَ ُکم ولَ ٌد فَلَه َّن الثُّمن ِِمَّا تَرْکتُم ِمن ب ْع ِد و ِ
ُ
َ ْ ْ َ َ
ُُ
ْ َ
9
وصو َن ِِبا أ َْو َديْ ٍن﴾ .
تُ ُ
چهارم ثلثان)" :والثلثان لثالثة :البنتني فصاعدا .واألختني
ألبوين فصاعدا .واألختني لألب)  -مع فقد املتقرب ابألبوين
– فصاعدا ) كذلک) إذا مل يكن ذكر يف املوضعني"ٓٔ.

ثلثان در قران کرمی:
ِ
ِ
ساء فَ ْو َق اثْ نَتَ ْ ِ
ک﴾.11
ني فَ لَ ُه َّن ثُلُثا ما تَ َر َ
اول﴿ :فَإ ْن ُک َّن ن ً
ني فَ لَهما الثُّلُ ِ ِ
ک﴾.12
ثان ِمَّا تَ َر َ
دوم ﴿ :فَِإ ْن کانَتَا اثْ نَتَ ْ ِ ُ َ
پنجم ثلث(" :والثلث لقبيلني :لألم مع عدم من حيجبها) من
الولد واإلخوة (ولألخوين ،أو األختني ،أو لألخ واألخت
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اول نصف(" :فالنصف ألربعة  :الزوج مع عدم الولد) للزوجة

5

)وإن نزل) سواء كان منو أم من غريه( .والبنت) الواحدة.
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(واألخت لألبوين واألخت لألب) مع فقد أخت األبوين (إذا

8

مل يكن ذكر) يف املوضعني"ٔ.
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نصف در قران کرمی:
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کتاب الفرائض واملواريث

فصاعدا من جهتها) ولو قال :لالثنني فصاعدا من ولد األم

حساب می ابشد و این حرف درستی می ابشد بنابراین ما
ابید حساب را مطرح کنیم.
متام موارد مذکور بر اساس کسر متعارف می ابشد نو کسر
اعشار کو این دو اب ىم فرق دارند ،در کسر اعشار حساب
ده ده می ابشد و دمیز می گذارمی مثال می گوئیم  11/2و
 11/12و  11/112و مهینطور پیش می رومی اما در کسر
متعارف اینطور است کو مثال دو نفر یک سیب دارند و

ذكورا أم إاناث أم ابلتفريق كان أمجع".ٔ3

ثلث در قران کرمی:
ث﴾ .
اول﴿ :فَِإ ْن َملْ يَ ُک ْن لَوُ َولَ ٌد َو َوِرثَوُ أَبَواهُ فَِأل ُِّم ِو الثُّلُ ُ
ِ ِ
ک فَ ُهم ُشرکاء ِيف الثُّلُ ِ
ِ
ث ِم ْن
دوم ﴿ :فَإ ْن کانُوا أَ ْکثََر م ْن ذل َ ْ َ ُ
صيَّةً ِمن َِّ
ِ ٍِ
ار و ِ
ِ
اهلل﴾.ٔ5
ري ُم َ
َ
ض ٍّ َ
بَ ْعد َوصيَّة يُوصي ِبا أ َْو َديْ ٍن غَ ْ َ
ششم سدس(" :والسدس لثالثة :لألب مع الولد) ذكرا كان أم
14

أنثى وإن حصل لو مع ذلك زايدة ابلرد ،فإهنا ابلقرابة ،ال

می خواىند اب ىم نصف کنند کو نصف را ما می نویسیم
یعنی عدد  1را می نویسیم و زیرش یک خط افقی قرار
می دىیم و بعد عدد  2را زیر خط می نویسیم کو عدد
ابالیی می شود صورت و عدد اپینی خط می شود خمرج و
این کالً می شود کسر متعارف ،حاال در لغت عرب از یک
ات ده برای اینها اسم گذاشتو اند مثال نصف و ثلث و ربع
وغریىم اما در فارسی اسم ندارند بلکو می گویند یک دوم
ای سو چهارم و امثال ذلک.
خب و اما حاال حبث در این است کو اگر در جایی چند
نفر سهام خمتلفی ببند مثال یکی ثلث و یکی نصف و
دیگری سدس چگونو ابید حماسبو کنیم؟ بنابراین خیلی الزم
است کو ما بو این حساب ىا و کسرىا تسلط داشتو
ابشیم ،و اما مهان طور کو عرض کردمی صاحب جواىر تبعاً
لشرایع از صفحو  331بو بعد از جلد  39جواىر 43
جلدی این حبث را مطرح کرده.
اما نسبت خمرج این کسرىا چهار صورت دارد؛ متبایننی ای
متداخلنی ای متماثلنی ای متوافقنی می ابشند.
بنابراین ما ابید بو حساب و رایضی مسلط ابشیم ات بتوانیم
این کسرىای متعارفی را بو خوبی حمسابو کنیم إن شاء اهلل
تعالی. ...

ابلفرض (ولألم معو) أي مع الولد ،وكذا مع احلاجب من
اإلخوة (وللواحد من كاللة األم) أي أوالدىا".ٔ6

سدس در قران کرمی:
الس ُد ِ
ٍِِ
ِ ِِ
ک إِ ْن کا َن لَوُ
س ِمَّا تَ َر َ
اولَ ﴿:و ألَبَ َويْو ل ُک ِّل واحد م ْن ُه َما ُّ ُ
َولَ ٌد﴾.17
س﴾.18
دوم﴿ :فَِإ ْن کا َن لَوُ إِ ْخ َوةٌ فَِأل ُِّم ِو ُّ
الس ُد ُ
ت
ور ُ
خ أ َْو أُ ْخ ٌ
ث َکاللَةً أَ ِو ْام َرأَةٌ َو لَوُ أَ ٌ
سومَ ﴿ :و إِ ْن کا َن َر ُج ٌل يُ َ
فَلِ ُک ِل ِ
س﴾.19
واح ٍد ِم ْن ُه َما ُّ
الس ُد ُ
ّ

در شرایع و شرح ملعو اول طبقات و بعد سهام و فروض و
اىل آهنا را ذکر کرده کرده اند و در آخر کتاب فرموده اند
خامتةٌ فی احلساب و جواىر نیز تبعاً لشرایع مهینطور حبث
کرده منتهی مسالک کو شرح شرایع است یک مطلبی را در
بنی مطرح کرده و اینطور فرموده کو فقهاء ما وقتی از ارث
حبث می کنند اول ارث و بعد سهام و بعد اىالی سهام را
مطرح می کنند و بعد در آخر کتاب می گویند حساب
چیست در حالی کو خوب است حساب در اول کتاب
مطرح شود زیرا متام مسائلی کو مطرح شده بر اساس
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