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كالثلثني(سهم إخوه ابوینی) والثلث(سهم اخوه اُمی)  ،فالثالثة
أصل املسألة(کو بو این دو خمرج متماثلنی گفتو می شود و ما
یکی از آهنا را أخذ می کنیم).

یکی از آقااین مطالبی را نوشتو؛ اول اینکو اگر میت فرزندی
نداشتو ابشد در قران ذکر شده الُمو الثلث (البتو بو شرط عدم
وجود حاجب مثل إخوه کو اگر ابشند در اینصورت سدس
می برد) ولی برای پدر در اینصورتی کو میت فرزندی نداشتو
ابشد چیزی در قران ذکر نشده ،ما عرض می کنیم بلو در فرض
مذکور برای پدر چیزی در قران ذکر نشده و ما بعدا خواىیم
گفت کو بو چو صورت تقسیم خواىد شد.
دوم اینکو " املطلقةُ رجعیةً زوجةٌ " یعنی متام احکامی کو بر
زوجو مرتتب می شود من مجلو ارث بر مطلقو رجعی نیز مرتتب
می شود حاال چطور در آن صورت مذکور چهار زن ارث
منی برند؟ در مورد آن صورت ابید عرض کنیم کو ما نص دارمی
کو اگر کسی چند زن داشت و برای حمروم کردن از ارث ای
رساندن نفع بو دیگری در حالی کو مریض است این چند زن
خود را طالق ابئن بدىد و چند زن دیگر بگرید در اینصورت
شارع مقدس برای اینکو جلوی این حیلو شرعی را بگرید فرموده
اگر قبل از شوىر رفنت آن چند زن مطلقو کو در عده ىستند و
مانده اند مرد مبرید و از طرفی مرد نیز قدرت آمیزش جنسی اب
زن ىای جدید را داشتو ابشد در اینصورت اگر مرد وطی کند
ارث وجود دارد یعنی ىم زهنای مطلقو(کو برای حمروم کردن از
ارث طالقشان داده و آهنا شوىر نکرده و ات یکسال مانده اند)
و ىم زهنای جدیدی کو گرفتو اگر آهنا را وطی کند از او ارث
می برند ،این یک مسئلو استثنائی می ابشد کو نص خاص دارد
و بعدا در آخر کتاب ارث آن را مطرح خواىیم کرد.
مطلب سوم اینکو گاىی بعد از تقسیم فروض مقدره اضافو
می آید ای کم می آید حاال اینکو در این دو حالت چو کار ابید
کنیم را بعدا حبث خواىیم کرد.
خب و اما صاحب جواىر بعد از اینکو فروضی را ذکر کردند و

كاان متداخلني كما إذا اجتمع الثمن(سهم زوجو اگر زوج فرزند
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وإن كاان خمتلفي املخرج أخذان املخرجني ونظران فيهما  ،فإن

داشتو ابشد) والنصف(سهم بنت واحده) ،أو السدس(سهم
پدر میت) والنصف(سهم بنت واحده) ،فأكثر املخرجني أصل
املسألة ،وىو الثمانية يف األوىل والستة يف الثانية.

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) و أحد األبوين مع ابن(کو سدس می برد) ،ضربت

وفق(یعنی مقسوم علیو مشرتک) أحد املخرجني يف مجيع اآلخر،
فاجملتمع ىو أصل املسألة ،ففي املثال تضرب ثالثة يف أربعة أو

اثنني يف ستة يبلغ اثين عشر(ربع خمرجش  4است تقسیم بر 2
می شود  2و ضرب در  6می شود  22و سدس خمرجش 6
است تقسیم بر  2می شود  3و ضرب در  4می شود ،)22

فهو أصل املسألة ،ولو اجتمع الثمن والسدس ،كزوجة(کو

چون فرزند ىست مثن می برد) وأحد األبوين مع ابن(کو چون
فرزند ىست سدس می برد) ،فأصل الفريضة أربعة وعشرون ،
ألن الثمانية توافق الستة ابلنصف فتضرب نصف إحدامها

ابألخرى(مثن خمرجش  8است و سدس خمرجش  6است کو
متوافقنی ىستند و ىر دو بر  2قابل قسمت ىستند لذا 8
تقسیم بر  2می شود  4و ضرب در  6می شود  24و 6
تقسیم بر  2می شود  3و ضرب در  8می شود  ،)24وىكذا.
بقیو حبث مباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی . ...
واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

مثاهلائی زدند بو اینجا رسیدند کو «:وإن وقع فيها اثنان

فصاعدا(یعنی دو فرض بر دارمی) فان كاان من خمرج واحد،
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