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(حفظو اهلل)

کتاب الفرائض واملواريث

می شوند و یک چهارم مال زوج و دوچهارم مال بنت
خواىد بود و آن یک چهارم اضافو نیز متعلق بو بنت
خواىد بود بو ترتیبی کو بعدا خواىیم خواند و در مثال دوم
یعنی زوج و فرزندان پسر ،مال بو چهار قسمت تقسیم
می شود و یک چهارم متعلق بو زوج است و الباقی متعلق
بو فرزندان پسر می ابشد کو دیروز گفتیم اگر تعداد این
فرزندان زاید ابشد عدد رئوس را ابید در  4ضرب کنیم ات
حاصل بدست بیاید).



حبثمان در کالم صاحب جواىر بود ایشان تبعاً لشرایع
مقدماتی ذکر می کنند ات ببینیم بر چو اساسی ترکو ابید
قسمت شود ،عرض کردمی در قران کرمی شش سهم برای
وراث ذکر شده:
نصف ،ربع ،مثن ،ثلث ،ثلثان و سدس ،در قسمت ترکو
اول ابید ببینیم کدامیک از این سهم ىا وجود دارد و بعد بو
ترتیب کسر متعارفی می نویسیم یعنی اول آن جزئی کو از
کل می خواىد برداشتو شود را در صورت کسر می نویسیم
و بعد یک خط افقی زیر آن می کشیم و بعد زیر آن خط
کل را می نویسیم مثل نصف کو می نویسیم

سهام مقدره فی کتاب اهلل/حساب
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وإن اشتملت على نصف ومثن ،كزوجة(چون زوج اوال

دارد زوجو یک ىشتم ارث می برد) و بنت(چون بنت
واحده است نصف می برد) أو مثن وما بقي ،كزوجة(کو

مثن متعلق بو او می ابشد) و ولد(نصف متعلق بو فرزندان
پسر است کو در قران سهمی برای آهنا ذکر نشده) ،فهي

 ،ای مثل

من مثانية)در مثال اول یعنی زوجو و بنت دو خمرج دارمی

سدس کو می نویسیم و ىکذا ،حاال صاحب جواىر اول

یکی  2و دیگری  8کو متداخل ىستند لذا مال بو 8
قسمت تقسیم می شود و نصف آن متعلق بو بنت واحده و
یک ىشتم از آن متعلق بو زوجو می ابشد و اضافو نیز
متعلق بو بنت واحده می ابشد و در مثال دوم یعنی زوجو و
فرزندان پسر ،ترکو بو  8قسمت تقسیم می شود و یک
ىشتم آن متعلق بو زوجو و بقیو متلعق بو فرزندان پسر
می ابشد) .

شوند) ،أو نصف ومابقي(یعنی سهم مشخص و مفروض

وإن اشتملت على ثلث وثلثني ،كإخوة من األم(کو ثلث

در قران ندارند)كزوج وأخ ،فهي من اثنني(ترکو بو دو
قسمت تقسیم می شود زیرا خمرج مشرتک ىر دو صورت 2
می ابشد) .

وما بقي ،كإخوة من األم(کو ثلث می برند) وإخوة من

مثاهلائی می زنند ات بعد وارد کلی مسئلو بشوند ما نیز برای
روشن روشن مطلب کالم ایشان را نقل می کنیم.
صاحب جواىر در ادامو کالمشان کو دیروز خواندمی اینطور
می فرماید«:و كيف كان فــكل فريضة حصل منها
نصفان،كزوج واخت ألب(چون میت فرزند ندارد بو سراغ
اخت أبی آمده ،زوج و زوجو اب متام طبقات مجع می

می برند) وأخوات من األب(کو ثلثنی می برند) ،أو ثلث
األب(کو مابقی ىستند یعنی سهمی در قران برای آهنا ذکر
نشده لذا بقیو اموال یعنی ثلثنی بو آهنا کو دمکن است مرد و

وإن اشتملت على ربع ونصف ،كزوج(کو ربع می برد زیرا

میت ولد دارد) وبنت(کو چون بنت واحده است نصف
می برد) أو ربع ومابقي ،كزوج و ولد(مثل فرزندان پسر کو

زن ابشند می رسد) ،أو ثلثني(مثال یک نفر از دنیا رفتو و
چند دخرت دارد ای چند خواىر أبوینی دارد کو اینها ثلثان

سهمی در قران برای آهنا ذکر نشده) ،فهي من أربعة (در
مثال اول یعنی زوج و بنت واحده یک خمرج  4و یک خمرج
 2دارمی کو متداخل ىستند لذا بو  4قسمت تقسیم

می برند) وما بقي(مثل برادرىا کو برای آهنا سهمی در قران

ذکر نشده) ،فهي من ثالثة .
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می شود  22و مهچننی  6را بر  2تقسیم می کنیم کو
می شود  3و بعد در  4ضرب می کنیم کو می شود .)22

وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثني ،كأحد

األبوين(کو سدس می برد) مع البنتني(کو ثلثنی می برند)،

ولو كان بدلو(نصف) مع الثلثني مثن ،كزوجة(کو چون

أو سدس وما بقي ،كأحد األبوين مع الولد(کو سدس

مرد اوالد دارد زوجو مثن می برد) وبنتني(کو ثلثنی می برند)

می برد و بقیو متعلق بو فرزندان است کو در قران سهمی
برای آهنا ذکر نشده و ما ابید ببینیم چند نفر ىستند ات طبق

أو كان مثن وسدس وما بقي ،كزوجة وأحد األبوين وابن،

عدد رئوسی کو دارند بینشان تقسیم کنیم) ،فــهي من

كانت من أربعة وعشرين(در این صورت دو خمرج  8و 3

ستة(در سدس و ثلثنی دو خمرج  3و  6دارمی کو متداخل
ىستند لذا مال بو  6قسمت تقسیم می شود).

دارمی کو ابىم متباین ىستند لذا در ىم ضرب می شوند و
حاصلش می شود .1» )24
صاحب جواىر در ادامو نتیجو گریی می کند و

نصف می برد) واالخوة لالم(کو چون متعدد ىستند ثلث
می برند و در این مثال دو خمرج دارمی یعنی  2و  3کو
متباین ىستند لذا در ىم ضرب می شوند و حاصل ضرب

میفرماید«:وعلى كل حال فالفروض الستة املذكورة(در
قران کرمی) إما أن يقع يف املسألة واحد منها أو اثنان
فصاعدا  ،فان مل يقع فيها(ترکو) إال واحد فاملخرج املأخوذ

می شود  6و مال بر  6قسمت تقسیم می شود) ،أو

من ذلك الكسر ىو أصل املسألة(مثال فقط یک ربع بر ای

الثلثني والسدس ،كاألم(کو سدس می برد) والبنتني(کو

نصف بر دارمی)  ،فالنصف من اثنني والثلث من ثالثة

الثلث والثلثني ،فــمن ستة(چون سدس بوده و خمرجش رقم
ابالتر بوده و آن خمرج دیگر داخل در این بوده).

خب و اما اینکو سهم برىائی کو در قران سهم مشخصی
دارند متعدد ابشند چگونو حماسبو خواىد شد مباند برای
بعد إن شاء اهلل تعالی. ...

والنصف مع الثلث ،كالزوج(کو چون زن فرزند ندارد

والربع من أربعة  ،وعلى ىذا القياس».

ثلثنی می برد) ،أو مع أحدمها أي مع السدس وواحد من

ولو كان بدل النصف مع الثلثني مثال ربع ،كزوج(چون
زوجو فرزند دارد زوج ربع می برد) وبنتني(کو ثلثنی می برند)

كانت الفريضة من اثين عشر(زیرا دو خمرج  3و  4دارمی و

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی

چون متباین ىستند در ىم ضرب می شوند و ربع از 22
یعنی  3سهم را بو زوج می دىیم و الباقی متعلق بو بنتنی

دمحم و آلو الطاىرين

می ابشد) ،وكذا لو كان ربع وسدس ،كزوج(چون زن فرزند
دارد زوج ربع می برد) وأم(کو سدس می برد) وابن(االن در

اینصورت دو خمرج  4و  6دارمی کو اب ىم متوافق ىستند زیرا
ىر دو بر عدد  2تقسیم می شوند یعنی یک مقسوم علیو
مشرتک دارند لذا متوافق می ابشند و در متوافقان یکی را
بر مقسوم علیو مشرتک تقسیم می کنیم و حاصلش را در
دیگری ضرب می کنیم یعنی در اینجا  4را بر  2تقسیم
می کنیم کو می شود  2و بعد در  6ضرب می کنیم کو
 1جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص .994ط 49
جلدی.
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