درس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی



جلسو 22

﴿يکشنبو﴾

96/ 8 / 7

(حفظو اهلل)

کتاب الفرائض واملواريث

سهام مقدره فی کتاب اهلل/حساب
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متبایننی وجود دارند کو طریقو حماسبو در متماثلنی و
متداخلنی و متوافقنی را از کالم صاحب جواىر اب ذکر مثال
عرض کردمی و اما امروز متبایننی را بیان می کنیم ،البتو متام
این مباحث و امثلو را مسالک نیز دارد و صاحب جواىر
این امثلو را از مسالک گرفتو.



ترتیبی کو ما در حبث دارمی در نظر ابشد کو ما اول فروض
مقدره مذکور در قران کرمی در آایت  11و  11و  176از
سوره نساء را بیان کردمی و گفتیم این فروض مقدره شش ات
ىستند؛ نصف و ربع و مثن و ثلث و ثلثان و سدس کو بو
صورت کسر متعارفی نوشتو می شوند ،و بعد کسانی کو
این فروض برای آهنا ذکر شده را بیان کردمی و گفتیم کو در
قران این فروض برای  15نفر ذکر شده ،بو مهنی ترتیب
پیش آمدمی و رسیدمی بو این مطلب کو اگر در ترکو فقط
یک فرض بر ابشد مثال زنی از دنیا رفتو و فقط شوىری
دارد و  11برادر نیز دارد کو خب چون فرزندی ندارد
شوىر نصف مال را ارث می برد در اینصورت تقسیم ترکو
معلوم است منتهی مسلّماً از ترکو اضافو خواىد آمد زیرا
ابالخره این تک فرض جزئی از ترکو است و مهو آن نیست،
حاال ابید ببینیم افراد دیگر چو کسانی ىستند درست است
کو در قران فرض ندارند ولی ابالخره وارث ىستند و سهم
دارند خب در این صورت عدد رئوس الباقی وراث را در
نظر می گریمی مثال شوىر نصف را ارث می برد و نصف
دیگر بنی  11برادر ابید تقسیم شود کو خب عدد رئوس
اینها میزان است و آن را در خمرج ضرب می کنیم ،خالصو
اگر فقط یک فرض بر ابشد در بقیو عدد رئوس آهنا میزان
می ابشد و گفتیم کو اگر مهو مرد ابشند بو طور مساوی
تقسیم می کنیم ولی اگر مرد و زن ابشند مردىا دوبرابر زهنا
ارث می برند.
در ادامو حبث رسیدمی بو مواردی کو چند فرض بر وجود
دارد کو عرض کردمی در این صورت ابید خمرج ىا را در نظر
بگریمی و ببینیم اب ىم چو نسبتی دارند ،گفتیم در اینجا
نسبتهای چهارگانو؛ متماثلنی و متداخلنی و متوافقنی و

صاحب جواىر در مورد متبایننی اینطور می فرماید« :وإن
كاان متباينني ،كما ":"1إذا اجتمع الربع والثلث يف مثل
زوجة(کو چون میت ولد ندارد ربع می برد) و ام(کو چون
میت ولد ندارد ثلث می برد):"2" ،أو الثمن ومع الثلثني

يف مثل زوجة(کو چون شوىر اوالد دارد مثن می برد)
وبنتني(کو ثلثان می برند):"3" ،أو الثلث مع النصف يف
مثل زوج(کو چون زن اوالد ندارد نصف می برد) ،وأم(کو
چون میت اوالد ندارد ثلث می برد) ،ضربت أحد
املخرجني يف اآلخر وجعلت احلاصل ىو أصل الفريضة
وىو اثنا عشر يف األول  ،وأربعة وعشرون يف الثاين ،

وستة يف الثالث».1
توضیح کالم صاحب جواىر:

مثال اول :دو خمرج  4و  3دارمی کو متبایننی ىستند در
اینصورت ابید یکی از دو خمرج را در دیگری ضرب کنیم
یعنی  4ضرب در  3کو می شود  11کو ربع از  11یعنی
 3سهم برای زوجو است و ثلث از  11یعنی  4سهم برای
مادر می ابشد و  5سهم اضافو می آید کو بعدا در این
رابطو کو اضافو می آید ای کم می آید حبث خواىیم کرد البتو
در اینجا بو مادر برمی گردد.
مثال دوم :دو خمرج  8و  3دارمی کو  8را ضرب در 3
می کنیم و می شود  14کو مثن از آن یعنی  3سهم برای
زوجو است و ثلثنی از آن یعنی  16سهم برای بنتنی است
و  5سهم ابقی می ماند کو بعدا خواىیم گفت این اضافو را
چو ابید بکنیم.
 1جواىر الکالم ،شیخ دمحم حسن جنفی جواىری ،ج ،39ص ،336ط  43جلدی.
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مثال سوم :دو خمرج  1و  3دارمی کو ضرب در ىم
می شود  6کو نصف آن یعنی  3سهم برای زوج است و
ثلث آن یعنی  1سهم برای مادر می ابشد و  1سهم
اضافو می آید.
صاحب جواىر بعد از ذکر چهار نسبت متماثلنی و
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فالفريضة من اثنني لكل منهما نصف ،أو بنتني(ثلثنی)

وأبوين(سدس) ،أو أبوين(سدس) وزوج(نصف) ،فالفريضة
من ستة و ىي تنقسم بغري كسر كما ىو واضح».3

بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

متداخلنی و متوافقنی و متبایننی می فرماید«:وقس على ىذا

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

ما يرد من ابقي الفروض جمتمعة ومتفرقة  ،فهذا القدر ىو

املطلوب من أصل املسألة إذا كان يف املسألة ذو فرض

سواء كان معو غريه أم ال ،فإن مل يكن يف اجلميع ذو
فرض فأصل املال عدد رؤوسهم مع التساوي كأربعة أوالد
ذكور ،وإذا اختلفوا ابلذكورية واالنوثية وكانوا يقسمون

للذكر مثل حظ االنثيني فاجعل لكل ذكر سهمني ولكل

أنثى سهما ،فما اجتمع فهو أصل الفريضة(ترکو ای کو
برای آن فروضی بو عنوان ارث در نظر گرفتو شده در واقع
حمل آن فروض می ابشد و چون این ترکو حمل فروض است
ما امسش را فریضو گذاشتو امی و اتء در فریضة اتء انقلو
است و لغةً معنای فریضو واجب می ابشد منتهی در اینجا
فریضو بو آن مال و ترکو ای می گوئیم کو در آن فروضی
برای وراث در نظر گرفتو شده بنابراین ما فریضو را از معنای
اصلی و لغوی خودش نقل بر معنای دیگری کرده امی یعنی
در واقع بو ترکو می گوئیم فریضو) ،مث إن انقسمت(الفریضة)
على اجلميع بصحة(بر مجیع فرض بر ىا بدون کم و
کاست) فذاك  ،وإن انكسرت فسيأيت تفصيلو».2

صاحب جواىر در ادامو شروع بو ذکر صور خمتلف فریضو
می کند و اینطور می فرماید«:فـإذا عرفت ىذا،

فالفريضة(أی الرتکة) إما وفق السهام أو زائدة أو انقصة.
القسم األول:

أن تكون الفريضة بقدر السهام ،فان انقسمت من غري

كسر فال حبث ،مثل أخت ألب(نصف) مع زوج(نصف)،
 3جواىر الکالم ،شیخ دمحم حسن جنفی جواىری ،ج ،39ص ،336ط  43جلدی.

 2جواىر الکالم ،شیخ دمحم حسن جنفی جواىری ،ج ،39ص ،336ط  43جلدی.
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