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أصحاب فروض(یعنی در قران برای آهنا فرض معنی شده



است)فاطلب عددا لو ذلك السهم أو تلك السهام ،
واقسم الباقي بعد السهم أو السهام على رؤوس بٌن الورثة

إن تساووا  ،وعلى سهامهم إن اختلفوا».1
مطالب مذکور مقدمو بود و بعد از آن صاحب جواىر

در مسئلو ارث دانسنت و تسلط بر حساب نقش بسیار مهم
و زایدی در فهم مطالب دارد ،شرایع و جواىر در آخر
کتاب اإلرث یک حبثی حتت عنوان خامتو در مورد حساب
دارند کو اگر اول آن را حبث کنیم برای ما هبرت خواىد بود و
بو روشن شدن مطالب کمک خواىد کرد.

مطلب را شروع کرده و اینطور فرموده«:وذلك أبن تطلب
أوال خمرج الفروض  ،فما بقي إن مل ينكسر على ما بقي
من غًن أرابب الفروض كفى ما طلبتو  ،كزوج وأبوين وبنٌن

مخسة أو ابنٌن وبنت  ،فتطلب أوال خمرج السدس ابوين

عبارت صاحب جواىر این است« :خامتة يف حساب

والربع وىو اثنا عشر  ،فتعطى الزوج ثالثة  ،واألبوين

الفرائض  ،وىي تشتمل على مقاصد:

أربعة  ،والباقي مخسة ال تنكسر على الباقٌن  ،وإن انكسر

يف خمارج الفروض الستة (نصف ،ربع ،مثن ،ثلثان ،ثلث،

ضربت سهامهم يف العدد الكي حصلتو أوال  ،فإن كان يف

سدس) املقدرة يف كتاب اهلل عز وجل وطريق احلساب

املثال ابنان فاضرهبما يف االثىن عشر  ،وإن كان ابن وبنت

فنقول :اعلم أن عادة أىل احلساب إخراج احلصص(مثل

فاضرب الثالثة اليت ىي خمرج قسمتهما يف االثين عشر ،

نصف و ثلث و ربع و)...من أقل عدد(زیرا ىرچو عدد

وىككا».2

کوچکرت ابشد تسلط ما بیشرت خواىد بود)ينقسم على
أرابب احلقوق(مثل  23کو ىم ثلث و ىم ربع و ىم سدس

توضیح کالم صاحب جواىر:
مثال زنی از دنیا رفتو و یک شوىر و پدر و مادر و پنج
پسر دارد ،در اینجا زوج یک چهارم و ابوین ىرکدامشان
یک ششم می برند و پنج پسر نیز دارد ،خب خمرج کسر
زوج  5است و خمرج کسر ىرکدام از ابوین  7است پس ما
دو خمرج  7و یک خمرج  5دارمی و ىرجائی کو دو خمرج
متماثل داشتو ابشیم یکی از آهنا را حذف می کنیم و فقط
یکی از آهنا را می گریمی ،حاال  7و  5چونکو بو ىم قابل
قسمت ىستند و مقسوم علیو مشرتکی دارند متوافقنی
ىستند و مقسوم علیو  5و  7عدد  3می ابشد ،خب در
این موارد یکی را بر مقسوم علیو مشرتک تقسیم می کنند و
خارج قسمت را در دیگری ضرب می کنند کو در اینجا 7

دارد)من دون كسر(چون می خواىیم عدد صحیح ابشد)
،ويضيفون حصة كل واحد إىل ذلك العدد(یعنی مهان

ارابب احلقو)) ،فإذا كان ابنٌن مثال قالوا  :لكل ابن سهم
من سهمٌن من تركتو  ،وال يقولون الرتكة بينهما نصفان ،

ويسمون العدد املضاف إليو أصل املال وخمرج السهام.

ونعين ابملخرج أقل عدد خيرج منو ذلك اجلزء املطلوب
صحيحا(مهان کوچکرتین خمرج مشرتک)فهي إذا مخسة :
النصف من اثنٌن  ،والربع من أربعة  ،والثمن من مثانية ،

والثلث والثلثان من ثالثة  ،والسدس من ستة ،مث الورثة

إن مل يكن فيهم ذو فرض(یعنی در قران برای آهنا سهمی
معنی نشده)وتساووا يف اإلرث فعدد رؤوسهم أصل املال ،
كأربعة أوالد ذكور  ،وإن كانوا يقسمون للككر مثل ح

جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص .999ط 39
جلدی.
 2جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص .994ط 49
جلدی.

األنثيٌن فاجعل لكل ذكر سهمٌن ولكل أنثى سهما  ،فما

1

اجتمع فهو أصل املال  ،وإن كان فيهم ذو فرض أو
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تقسیم بر  3می شود  4و ضرب در  5می شود  23و ای
 5تقسیم بر  3می شود  3و ضرب در  7می شود 23
،بنابراین اصل مال در اینجا بو  23سهم تقسیم می شود و
حاال ربع یعنی سو دوازدىم را بو زوج می دىیم و بو ىر
کدام از پدر و مادر نیز سدس یعنی دو دوازدىم می دىیم
و الباقی را کو پنج دوازدىم است بو پنج پسر می دىیم.
مثال دوم صاحب جواىر این بود کو زنی از دنیا رفتو و یک
شوىر و پدر و مادر و دو پسر و یک دخرت دارد کو در
اینصورت نیز ابقی مانده پنج ات می شود زیرا ابننی می شود
چهارسهم چون ىر پسر دوبرابر دخرت سهم می برد و بنت
نیز می شود یک سهم و مجعا می شود مهان پنج سهمی کو
در مثال اول ذکر.
صاحب جواىر در ادامو کالمشان دو مثالی کو زدند را
تغیری می دىند و اینطور می فرمایند کو حاال اگر زوج و
ابوین و دو پسر ابشند در این صورت زوج سو دوازدىم و
پدر و مادر ىر کدام دو دوازدىم می برند و پنج سهم از
دوازده سهم ابقی می ماند در حالی کو دو پسر ابقی مانده
اند کو منی شود پنج سهم را بو دو پسر داد لذا ابید فکری
بکنیم ،خب  6و  3ابىم متباین ىستند کو در اینجا ابید 3
را در  23کو عدد رئوس بود ضرب می کنیم کو حاصل
ضرب می شود  35و درست می شود زیرا ربع از این 35
یعنی  7سهم برای زوج است و ىر کدام از پدر و مادر 5
سهم می برند کو ات اینجا می شود  25سهم و  21سهم
ابقیمانده را بنی دو پسر تقسیم می کنیم و بو ىرکدام 6
سهم می دىیم و درست می شود.
مثال آخری کو ایشان می زند این است کو از زن زوج و
ابوین و یک پسر و یک دخرت ابقی مانده ،کو در این
صورت سهم یک پسر و یک دخرت می شود  4سهم یعنی
یک سهم دخرت و دو سهم پسر ،خب حاال مثل مورد قبلی
 4را در  23کو عدد رئوس و خمرج اولی بود ضرب
می کنیم کو می شود  47و از این مقدار  9سهم بو زوج و
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 7سهم بو پدر و  7سهم بو مادر می دىیم کو مجعا
می شود  32سهم و ابقیمانده می شود  26سهم کو از این
مقدار  21سهم بو پسر و  6سهم بو دخرت داده می شود و
درست می شود .
بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی . ...

واحلمد هلل رب العاملٌن و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين
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