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(حفظو اهلل)

کتاب الفرائض واملواريث

سهام مقدره فی کتاب اهلل/حساب

(ج )12

مقداری از کالم صاحب جواىر را خواندمی ات تسلط بیشرتی
پیدا کنیم و مطلب روشن شود و بعد بو سراغ حساب برومی
منتهی چند مطلب در اینجا قابل ذکر است:
اول اینکو اگر در میان ورثو ذوفرض نباشد (خود فروض
مذکور در قران شش ات بودند :ثلث ،ثلثان ،سدس ،نصف،
ربع و مثن منتهی کسانی کو از این فروض ارث می برند
اپنزده نفر می ابشند) مثل اعمام و اخوال ای مثل اجداد کو
ذوفرض نیستند یعنی در قران فرضی برای آهنا ذکر نشد ،در
اینصورت اینها ابلقرابة ارث می برند یعنی اب توجو بو رواایتی
کو دارمی ارث می برند و برای تقسیم اصل مسئلو بو عدد
رئوس آهناست مثال یک نفری از دنیا رفتو و پنج عمو دارد
ای اینکو از دنیا رفتو و پنج پسر دارد خب در اینصورت مال
بو پنج قسمت تقسیم می شود اما اگر مثال دو عمو و دو



آایت ارث در قران کرمی را یک ابر دیگر می خوانیم:
اهلل يف أَو ِ
الد ُک ْم لِل َذ َک ِر
آیو  11از سوره نساء﴿ :يُوصي ُک ُم َُ ْ
ِ
ظ ْاْلُنْ ثَيَ ْ ِ ِ
ساء فَ ْو َق اثْ نَتَ ْ ِ
ْي فَ لَ ُه َن ثُلُثا ما
ِمثْ ُل َح ِّ
ْي فَإ ْن ُک َن ن ً
ف و ِْلَب وي ِو لِ ُک ِل ِ
تَ رک و إِ ْن کانَ ْ ِ
واح ٍد
ت واح َد ًة فَ لَ َها النِّ ْ
َ ََ
ص ُ َ ََْ ّ
الس ُد ِ
ِ
ک إِ ْن کا َن لَوُ َولَ ٌد فَِإ ْن ََلْ يَ ُک ْن لَوُ َولَ ٌد
س ِمَا تَ َر َ
م ْن ُه َما ُّ ُ
س
ث فَِإ ْن کا َن لَوُ إِ ْخ َوةٌ فَِِل ُِّم ِو ُّ
َو َوِرثَوُ أَبَواهُ فَِِل ُِّم ِو الثُّلُ ُ
الس ُد ُ
ِمن ب ْع ِد و ِ
صيَ ٍة يُوصي ِِبا أ َْو َديْ ٍن آاب ُؤُک ْم َو أَبْنا ُؤُک ْم ال
ْ َ َ
ِ
ِ
اهلل إِ َن َ
يضةً م َن َ
اهللَ کا َن
ب لَ ُک ْم نَ ْفعاً فَر َ
تَ ْد ُرو َن أَيُّ ُه ْم أَق َْر ُ
َعليماً َحکيماً﴾.1
واج ُک ْم
ص ُ
ف ما تَ َر َ
آیو  11از سوره نساءَ ﴿ :و لَ ُک ْم نِ ْ
ک أَ ْز ُ
الربُ ُع ِِمَا تَ َرْک َن
إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن ََلُ َن َولَ ٌد فَِإ ْن کا َن ََلُ َن َولَ ٌد فَ لَ ُک ُم ُّ
ِمن ب ع ِد و ِ ٍ
الربُ ُع ِِمَا تَ َرْکتُ ْم إِ ْن
وصْي ِِبا أ َْو َديْ ٍن َو ََلُ َن ُّ
صيَة يُ َ
ْ َْ َ
ََلْ يَ ُک ْن لَ ُک ْم َولَ ٌد فَِإ ْن کا َن لَ ُک ْم َولَ ٌد فَلَ ُه َن الث ُُّم ُن ِِمَا تَ َرْکتُ ْم
ِ
ِ ٍِ
ِ
ث
ور ُ
م ْن بَ ْعد َوصيَة تُ ُ
وصو َن ِبا أ َْو َديْ ٍن َو إِ ْن کا َن َر ُج ٌل يُ َ
ت فَلِ ُک ِل ِ
واح ٍد ِم ْن ُه َما
َکاللَةً أَ ِو ْام َرأَةٌ َو لَوُ أَ ٌ
خ أ َْو أُ ْخ ٌ
ّ
ِ ِ
ک فَ ُهم ُشرکاء ِيف الثُّلُ ِ
الس ُد ِ
ث
س فَإ ْن کانُوا أَ ْکثََر م ْن ذل َ ْ َ ُ
ُّ ُ
صيَةً ِمن َِ
ِ
ِ ٍِ
ار و ِ
ِ
اهلل
ْي ُم َ
ض ٍّ َ
َ
م ْن بَ ْعد َوصيَة يُوصي ِبا أ َْو َديْ ٍن غَ ْ َ

عمو دارد در اینجا عمو طبق "للذکر مثل حظ االُنثيْي" دو
برابر عمو ارث می برد ای مثال اگر پنج عمو و پنج عمو
داشتو ابشد مال بو  15سهم تقسیم می شود و  11سهم
برای اعمام و پنج سهم برای عمو ىا می ابشد علی ِّ
أی
حال در ىر موردی کو ذوفرض نباشند تقسیم بو عدد رئوس
آهنا می ابشد.
دوم اینکو گاىی ترکو برای ذوفرض است و دقیقا بو قدر
سهام آهنا می ابشد بدون کسر مثل اینکو زنی از دنیا رفتو و
اوالد ندارد کو در اینصورت زوج نصف می برد و اخت
واحده أبوینی ای اخت واحده أبی نیز نصف می برند.
خب و اما کالم جواىر را می خوانیم ات مطلب روشن شود،

َو َ
ليم﴾.2
ليم َح ٌ
اهللُ َع ٌ

ک قُ ِل َ
اهللُ يُ ْفتي ُک ْم ِيف
آیو  176از سوره نساء﴿ :يَ ْستَ ْفتُونَ َ
ت فَ لَها
الْ َکاللَ ِة إِ ِن ْام ُرٌؤ َىلَ َ
س لَوُ َولَ ٌد َو لَوُ أُ ْخ ٌ
ک لَْي َ
ک َو ُى َو يَ ِرثُها إِ ْن ََلْ يَ ُک ْن َلَا َولَ ٌد فَِإ ْن کانَتَا
ص ُ
ف ما تَ َر َ
نِ ْ
ْي فَلَهما الثُّلُ ِ ِ
ک َو إِ ْن کانُوا إِ ْخ َوةً ِرجاالً َو
ثان ِمَا تَ َر َ
اثْ نَتَ ْ ِ ُ َ
اهلل لَ ُکم أَ ْن تَ ِ
ِ
ظ ْاْلُنْ ثَيَ ْ ِ
ضلُّوا َو
ساء فَلِل َذ َک ِر ِمثْ ُل َح ِّ
ْي يُبَِّ ُ
ْي َُ ْ
ن ً
ٍ
َ ِ
ليم﴾.3
اهللُ ب ُک ِّل َش ْيء َع ٌ

صاحب جواىر اینطور می فرماید«:وعلى كل حال

فالفروض الستة املذكورة(وىی الثلث والثلثان والسدس
والنصف والربع والثمن) إما أن يقع يف املسألة واحد

منها(فروض ستة) أو اثنان فصاعدا ،فإن َل يقع فيها إال
واحد فاملخرج املأخوذ من ذلك الكسر ىو أصل
املسألة(یعنی فقط یک فرض بر دارمی مثال فقط ِّ
زن میت بو

 1سوره نساء ،آیه .11
 2سوره نساء ،آیه .11
 3سوره نساء ،آیه .171

تنهایی بو عنوان فرض بر وجود دارد و میت فرزندی ندارد
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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 و بعد سو چهارم ابقیمانده بنی بقیو کو سهم
مفروض در قران کرمی ندارند طبق قاعده ای کو بعدا عرض

سهام مقدره فی کتاب اهلل/حساب

(ج )12

می شود  ،)11فهو أصل املسألة ،ولو اجتمع الثمن

والسدس ،كزوجة(کو چون فرزند ىست مثن می برد) وأحد
اْلبوين مع ابن(کو چون فرزند ىست سدس می برد)،
فأصل الفريضة أربعة وعشرون ْ ،لن الثمانية توافق الستة

ابلنصف فتضرب نصف إحدامها ابْلخرى(مثن خمرجش 8
است و سدس خمرجش  6است کو متوافقنی ىستند و ىر
دو بر  1قابل قسمت ىستند لذا  8تقسیم بر  1می شود
 4و ضرب در  6می شود  14و  6تقسیم بر  1می شود

خواىیم کرد تقسیم می شود) ،فالنصف من اثنْي ،والثلث

من ثالثة ،والربع من أربعة  ،وعلى ىذا القياس».4

ادامو کالم صاحب جواىر« :وإن وقع فيها اثنان

 3و ضرب در  8می شود  ،)14وىكذا».5

كالثلثْي(إخوه أبوینی) والثلث(إخوه اُمی) ،فالثالثة أصل

بنابراین ما امروز متماثلنی و متداخلنی و متوافقنی را اب آن
مقدمو و مهراه اب مثال عرض کردمی ،حبث را مطالعو کنید ات
بقیو را فردا إن شاء اهلل بیان کنیم. ...

فصاعدا(یعنی دو فرض بر دارمی) فان كاان من خمرج واحد،
املسألة(بو این دو خمرج متماثلنی گفتو می شود لذا یکی از
آهنا را أخذ می کنیم و مهان اصل مسئلو می شود).
وإن كاان خمتلفي املخرج أخذان املخرجْي ونظران فيهما ،

واحلمد هلل رب العاملْي و صلی اهلل علی

فإن كاان متداخلْي كما إذا اجتمع الثمن(زوجو اگر زوج

دمحم و آلو الطاىرين

فرزند داشتو ابشد) والنصف(بنت واحده) ،أو

السدس(مادر میت در صورت وجود إخوه حاجب)
والنصف(بنت واحده) ،فأكثر املخرجْي أصل املسألة(کو
بو این دو خمرج متداخلنی گفتو می شود) ،وىو الثمانية يف

اْلوىل والستة يف الثانية.

وإن كاان متوافقْي كما إذا اجتمع السدس والربع يف مثل

زوجة(کو چون میت فرزند ندارد ربع می برد) و واحد من

كاللة اْلم(کو سدس می برد) ،أو زوج(کو چون زن اوالد
دارد ربع می برد) وأحد اْلبوين مع ابن(کو سدس می
برد) ،ضربت وفق أحد املخرجْي يف مجيع اآلخر ،فاجملتمع
ىو أصل املسألة ،ففي املثال تضرب ثالثة يف أربعة أو

اثنْي يف ستة يبلغ اثين عشر(ربع خمرجش  4است تقسیم بر
 1می شود  1و ضرب در  6می شود  11و سدس
خمرجش  6است تقسیم بر  1می شود  3و ضرب در 4
 5جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص .993ط 39
جلدی.

 4جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،33ص .335ط 43
جلدی.
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