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و بعد سو چهارم ابقیمانده بنی بقیو کو سهم مفروض در
قران کرمی ندارند طبق قاعده ای کو بعدا عرض خواىیم کرد



تقسیم می شود) ،فالنصف من اثنني ،والثلث من ثالثة،
والربع من أربعة  ،وعلى ىذا القیاس».1

یکی از آقااین مطلبی نوشتو اند و مرقوم فرمودند کو مشا
چند حق برای میت مسلمان ذکر کردید؛ اول کفن ،دوم
دین ،سوم وصیت و چهارم بعد از اینها ابقیمانده بو عنوان
ارث بنی ورثو تقسیم می شود ،ایشان نوشتو اند مشا چیزی
راجع بو دفن میت نفرمودید درحالی کو یکی از حقوق

صاحب جواىر در ادامو مثاهلائی بیان می کند و اینطور

می فرماید«:وإن وقع فیها اثنان فصاعدا(یعنی دو فرض بر
دارمی) فان كاان من خمرج واحد ،كالثلثني والثلث(بو آهنا
متماثلنی گفتو می شود) ،فالثالثة أصل املسألة(یکی از آهنا
را أخذ می کنیم).

میت دفن آن می ابشد ،در جواب عرض می کنیم کو دفن

وإن كاان خمتلفي املخرج أخذان املخرجني ونظران فیهما ،

جزء حقوق نیست بلکو وظیفو ای برای مسلماانن بو عنوان
یک واجب کفائی می ابشد.
حبثمان در کالم صاحب جواىر بود ،ایشان مقدمةً و قبل از
ذکر چهار موضوع در کسر متعارفی یعنی متماثلنی و
متداخلنی و متبایننی و متوافقنی مثاهلائی را ذکر کردند و ما
عرض کردمی هبرت مهنی است کو جواىر را خبوانیم زیرا مطالب
خوب و مثاهلای دقیقی ذکر کرده کو بو روشن شدن حبث
کمک زایدی می کند.
مقداری از کالم صاحب جواىر را خواندمی ات رسیدمی بو

فإن كاان متداخلني كما إذا اجتمع الثمن(زوجو اگر زوج
فرزند داشتو ابشد) والنصف(بنت واحده) ،أو السدس(پدر

میت) والنصف(بنت واحده) ،فأكثر املخرجني أصل
املسألة ،وىو الثمانیة يف األوىل والستة يف الثانیة.

وإن كاان متوافقني كما إذا اجتمع السدس والربع يف مثل
زوجة(کو چون میت فرزند ندارد ربع می برد) و واحد من

كاللة األم(کو سدس می برد) ،أو زوج(کو چون زن اوالد
دارد ربع می برد)

وأحد األبوين مع ابن(کو سدس

می برد) ،ضربت وفق أحد املخرجني يف مجیع اآلخر،

اینجا«:وعلى كل حال فالفروض الستة املذكورة(در قران

فاجملتمع ىو أصل املسألة ،ففي املثال تضرب ثالثة يف

کرمی یعنی آایت 11و  11و  171از سوره نساء کو شش
فرض یعنی نصف و ربع و مثن و ثلث و ثلثان و سدس در

أربعة أو اثنني يف ستة يبلغ اثين عشر ،فهو أصل املسألة،

ولو اجتمع الثمن والسدس ،كزوجة(کو چون فرزند ىست

آهنا ذکر شده) إما أن يقع يف املسألة واحد منها(فروض

مثن می برد) وأحد األبوين مع ابن(کو چون فرزند ىست

ستة) أو اثنان فصاعدا ،فإن مل يقع فیها إال واحد(يعنی

سدس می برد) ،فأصل الفريضة أربعة وعشرون  ،ألن

فقط يک فرض بر دارمی) فاملخرج املأخوذ من ذلك

الثمانیة توافق الستة ابلنصف فتضرب نصف إحدامها

الكسر ىو أصل املسألة(مثال فقط زن میت بو تنهایی بو

ابألخرى(مثن خمرجش  8است و سدس خمرجش  1است کو
متوافقنی ىستند و ىر دو بر  1قابل قسمت ىستند لذا 8
تقسیم بر  1می شود  4و ضرب در  1می شود  14و 1

عنوان فرض بر وجود دارد و میت فرزندی ندارد لذا سهم زن
ربع می ابشد البتو میت از طبقات دیگر وارث دارد مثال
اعمام و اخوال ىستند منتهی بو عنوان فرض بر در قران کرمی
ذکر نشده اند کو در این صورت ترکو بو چهار قسمت
تقسیم می شود و سهم زن یعنی یک چهارم داده می شود

 1جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،33ص .335ط 43
جلدی.
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تقسیم بر  1می شود  3و ضرب در  8می شود ،)14
وىكذا.

وإن كاان متباينني ،كما إذا اجتمع الربع والثلث يف مثل
زوجة(کو چون میت اوالد ندارد ربع می برد) وأم(ثلث

می برد) ،أو الثمن مع الثلثني يف مثل زوجة(کو چون میت
اوالد دارد مثن می برد) وبنتني(کو ثلثنی می برند) ،أو الثلث
مع النصف يف مثل زوج وأم ،ضربت أحد املخرجني يف

اآلخر وجعلت احلاصل ىو أصل الفريضة وىو اثنا عشر

يف األول  ،وأربعة وعشرون يف الثاين  ،وستة يف الثالث».2
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی . ...
واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

 2جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص .995ط 39
جلدی.
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