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بگرید (گاىی دمکن است مردی کو مریض ىم ىست برای
اینکو زنش را از ارث حمروم کند او را طالق بدىد و از
طرفی برای اینکو از مالش بو فرزندانش کمرت داده شود زن
دیگری بگرید) شارع مقدس در اینجا فرموده فقط در
صورتی کو چننی شخصی قدرت بر وطی داشتو ابشد و
وطی کند بو زهنائی کو بعدا گرفتو نیز ارث می رسد اما اگر
قدرت بر وطی نداشت و وطی نکرد بو آن چهار زنی کو
بعدا گرفتو ارث منی رسد ،علی ِّ
أی حال مرحوم نراقی وجود
ىشت زن بو ترتیبی کو بیان شد را فرض کرده و فرموده در
فرض مذکور متام ىشت زن بو مقدرا یک ىشتم ارث
می برند.
مطلب چهارم اینکو ثلثان متعلق بو سو طائفو است؛ اول
بنتنی فصاعداً یعنی میت پسر ندارد بلکو دو دخرت ای بیشرت
از دوات دارد ،دوم اُختنی أبوینی فصاعداً و سوم اگر اُختنی
أبوینی نبودند اُختنی أبی جانشنی آهنا می شوند.
مطلب پنجم اینکو ثلث متعلق بو دو طائفو می ابشد؛ اول
مادر در صورتی کو میت فرزند نداشتو ابشد یک سوم ارث
می برد و دوم کاللو اُمی یعنی خواىر و برادران اُمی نیز یک
سوم ارث می برند.
مطلب ششم اینکو سدس متعلق بو دو طائفو می ابشد؛
اول پدر و مادر در صورتی کو میت فرزند داشتو ابشد و
دوم مادر در صورتی کو میت برادرانی داشتو ابشد.
خب و اما اینها سهامی بودند کو در قران ذکر شده اند
منتهی در اینجا فروضی بوجود می آید؛ اول مهنی فروضی
کو قران بیان کرده و دیگر بستگان و اقوامی بیشرت از این
ندارد کو خب مسلَّماً چونکو یک نفر است اضافو خواىد
آمد کو حاال ابید ببینیم کو آن مقدار اضافو بو چو کسی
می رسد ،دوم اینکو فرض بر یک نفر نیست بلکو متعدد
می ابشند کو این سو صورت پیدا می کند؛ اول تعدد دقیقا
بو اندازه سهام است ،دوم تعدد بیشرت از سهام است کو در



عرض کردمی سهام مقدر فی کتاب اهلل شش سهم ىستند کو
در آایت  11و  11و  176از سوره نساء برای وراث ذکر
شده اند:
:)1نصف :)1 ،ربع :)3 ،مثن :)4 ،ثلثان ،
:)5ثلث :)6 ،سدس .
ابید توجو داشتو ابشیم کو موقع در نظر گرفنت سهام مذکور
گاىی کم می آید و گاىی زاید می آید و گاىی نیز مساوی
است و از طرفی نیز ابید توجو داشتو ابشیم کو گاىی
طوائف خمتلفند یعنی ای یکی وجود دارد ای دوات وجود دارد ای
بیشرت خالصو صور خمتلفی در اینجا بوجود می آید لذا ما
ابید تسلط زایدی بو سهام و حساب داشتو ابشیم ات متام
صور برای ما روشن بشوند.
مطلب اول اینکو نصف متعلق بو چهار طائفو می ابشد؛
اول زوج در صورتی کو زوجو ولد نداشتو ابشد ،دوم بنت
واحده در صورتی کو فرزند دیگری نباشد ،سوم اُخت أبوینی
و چهارم اگر اُخت أبوینی نبود اُخت أبی.
مطلب دوم اینکو ربع برای دو طائفو است؛ اول شوىر در
صورتی کو زنش فرزند داشتو ابشد و دوم زن در صورتی کو
شوىر فرزند نداشتو ابشد.
مطلب سوم اینکو مثن متعلق بو یک طائفو است و آن
زوجو در صورتی کو زوج فرزند داشتو ابشد چو فرزند مع
الواسطو و چو فرزند بالواسطو.
از مجلو کتاهبائی کو ابید مطالعو بفرمائید جلد  11مستند
الشیعة مرحوم نراقی می ابشد ،ایشان در آذما فرموده گاىی
دمکن است ىشت زن بو مقدار مثن ارث بربند! بو این
صورت کو اگر کسی در حالت مریضی چهار زن دائمی کو
داشتو طالق بدىد و بعد در اایم عده آهنا چهار زن دیگر
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اینصورت کم می آید و سوم اینکو تعدد کمرت از سهام
است کو در اینصورت زاید می آید.
برای روشن شدن مطلب چند مثال بیان می کنیم ،مرحوم
نراقی در مستند الشیعة چند صورت را فرض کرده کو می
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ششم از  11ات کو می شود  1ات متعلق بو اُخت اُمی است
و ربع از  11ات کو می شود  3ات متعلق بو زوجو می ابشد
کو خب در این صورت یک سهم اضافو می آید.
صورت دوم ، ، ، :خب  6در  1متداخل است لذا

خوانیم ات کم کم مطلب روشن شود ،ایشان فرموده:

مال بو  6قسمت تقسیم می شود کو سو ششم یعنی نصف
متعلق بو بنت واحده است و یک ششم متعلق بو پدر و
یک ششم نیز متعلق بو مادر است ،خب در اینجا یک
ششم اضافو می آید کو در اینصورت این مقدار اضافو نیز
بو مهان نسبت بنی خودشان تقسیم می شود یعنی ابقیمانده
بو پنج قسمت تقسیم می شود و در اصلش یعنی شش
ضرب می شود و نتیجو می شود  33کو از این مقدار 15
قسمتش متعلق بو بنت واحده است و یک ششم از  33ات
یعنی  5ات متعلق بو مادر و  5ات ىم متعلق بو پدر است کو
می شود  15ات و پنجتای ابقیمانده امخاساً تقسیم می
شوند یعنی یک پنجم بو مادر و یک پنجم بو پدر و سو
پنجم بو بنت واحده تعلق می گرید.
بعدا بیشرت حبث خواىیم کرد إن شاء اهلل تعالی. ...

وأما اجلائز من أقسام الثالثي وىي مخسة ومخسون بعد
« ّ
املكررات من مائتني وستة عشر اليت ىي حاصل
حذف ّ
ضرب الستة يف الستة والثالثني سبعة:

 ١ـ اجتماع النصف والربع والسدس  ،كزوجة(ربع) وأُخت
ألب(نصف) وأُخت ُُلم)سدس).

 ٢ـ النصف والسدس والسدس  ،كبنت(نصف) وأُم وأب.

 ٣ـ النصف والسدس والثمن  ،كبنت وأحد األبوين
وزوجة.

 ٤ـ الثلثني والسدس والسدس  ،كبنتني وأب وأُم.
 ٥ـ الثلثني والسدس والثمن  ،كبنتني وأحد األبوين

وزوجة.

 ٦ـ الربع والسدس والسدس  ،كزوج وأب وأُم مع الولد.
 ٧ـ السدس والسدس والثمن  ،كأب وأُم وزوجة مع الولد.

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی

واملمتنع منها مثانية وأربعون».١

دمحم و آلو الطاىرين

صورت اول ، ، ، :وقتی خمرج ىا را در نظر
می گریمی چون  1در  4متداخل ىست کنار می رود و  4و
 6ابقی می مانند کو اب ىم متوافق ىستند زیرا ىر دو بر یک
عددی قابل قسمت ىستند کو در اینجا این دو عدد متوافق
یعنی  4و  6تقسیم می شوند و خارج قسمت در دیگری
ضرب می شود بنابراین  4تقسیم بر  1می شود و خارج
قسمت کو  1است ضرب در  6کو نتیجو می شود  11و
ای  6را بر  1تقسیم می کنیم و خارج قسمت کو  3است
ضرب در  4می کنیم و نتیجو می شود  ،11حاال نصف
از این  11یعنی  6ات متعلق بو اُخت أبی است و یک
 1مستند الشیعة ،مرحوم نراقی ،ج ،91ص.931
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