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دیگر آن یعنی  3سهم نیز متعلق بو مادر می ابشد و 81
سهم ابقی می ماند کو بو سو سهم تقسیم می شود و از این
مقدار دو سهم یعنی ىشت ىجدىم متعلق بو پسر و یک
سهم یعنی چهار ىجدىم متعلق بو دخرت می ابشد.
خب و اما دیروز عرض کردمی کو صاحب جواىر صور



عزیزان دو مطلب مرقوم داشتو اند؛ مطلب اول اینکو قبال
عرض کردمی کو سدس مربوط بو دو طائفو است کو یکی از
آهنا مادر است البتو در صورتی کو میت فرزند نداشتو ابشد
ولی در عنی حال برادرانی داشتو ابشد کو عرض کردمی در
اینجا این برادران حاجب مادر می شوند و مادر چونکو
میت فرزند ندارد جبای اینکو ثلث ارث بربد خباطر وجود این
برادران سدس ارث می برد و حجب آهنا نسبت بو مادر
حجب بو نقصان می ابشد﴿:فَِإ ْن ََلْ يَ ُک ْن لَوُ َولَ ٌد َو َوِرثَوُ
س﴾.1
ث فَِإ ْن کا َن لَوُ إِ ْخ َوةٌ فَِِل ُِّم ِو ُّ
أَبَواهُ فَِِل ُِّم ِو الثُّلُ ُ
الس ُد ُ
مطلب دوم اینکو شخصی از دنیا رفتو درحالی کو پدر و
مادر و یک پسر و یک دخرت دارد کو در اینصورت این دو
فرزند سهم مفروض ندارند ولی ترکو طبق ":يُوصي ُک ُم ه
اهللُ يف
أَو ِ
ظ ْاْلُنْ ثَيَ ْ ِ
ي" بنی آهنا تقسیم می شود،
الد ُک ْم لِل هذ َک ِر ِمثْ ُل َح ِّ
ْ
خب اینجا فریضو بو شش سهم تقسیم می شود زیرا پدر و
مادر ىرکدام سدس می برند و ىر دو خمرج اب ىم متماثل
ىستند لذا مال بو شش سهم تقسیم می شود و یک ششم
را پدر و یک ششم را مادر می برد و چهار ششم ابقی
می ماند کو این چهار ششم را ابید بو سو سهم تقسیم کنیم
ات دو سهم را پسر و یک سهم را دخرت بربد یعنی در واقع
انرسایی در کسرىا بوجود می آید زیرا درست است کو
نصیبشان چهار ششم است ولی ابید بو سو سهم تقسیم
شود کو خب قبال عرض کردمی درصورت انرسایی در کسرىا
بو عدد رئوسشان نگاه می کنیم و آن را میزان قرار می دىیم
کو در اینجا  3می ابشد و بعد این عدد رئوس را در اصل
فریضو کو  6بود ضرب می کنیم کو حاصلش می شود 88
و حاال سدس از  88یعنی  3سهم متعلق بو پدر و سدس

خمتلفی را برای فریضو ذکر می کند بو این بیان کو«:ف إذا
عرفت ىذا ،فالفريضة(أی الرتکة) إما وفق السهام أو زائدة
أو انقصة.

القسم اْلول:

أن تكون الفريضة بقدر السهام ،فان انقسمت(أی

الفریضة) من غري كسر فال حبث ،مثل اُخت ْلب(نصف)
مع زوج(نصف) ،فالفريضة من اثني لكل منهما نصف،
أو بنتي(ثلثنی) وأبوين(سدس) ،أو أبوين(سدس)
وزوج(نصف) ،فالفريضة من ستة و ىي تنقسم بغري كسر
كما ىو واضح».2

نکتو :فریضو در ابب عبادات بو منازىای واجب گفتو
می شود اما در ابب ارث بو آن سهام مالی کو ورثو از ترکو
می برند گفتو می شود یعنی در آجنا اسم معنی و حدث و
عمل است ولی در ابب ارث مال و اسم ذات و اسم عنی
می ابشد بو عبارت دیگر فریضو در اینجا یعنی ترکو ای کو
برای آن فروض و سهامی بو عنوان ارث در نظر گرفتو شده
است و در واقع حمل آن فروض می ابشد.
صاحب جواىر در ادامو صورت دیگری را برای فریضو ذکر
می کند و می فرماید«:وإن انكسرت الفريضة فإما على
فريق واحد أو أكثر(مثل أبوین و مخس بنات کو یک ششم
پدر و یک ششم مادر می برند و چهار ششم می ماند و
پنج دخرت کو جور در منی آید) ،فاْلول ال يعترب فيو من
النسبة بي العدد(کو در مثال مذکور  5بود زیرا پنج دخرت

بودند) والنصيب(کو نصیبشان در مثال مذکور  4از 6
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بود) سوى التوافق والتباين ،لالحتياج إىل تصعيد ادلسألة
على وجو تنقسم على ادلنكسر ،واعتبار التداخل يوجب

بقاء الفريضة على حاذلا فال حيصل الغرض ،ولذا يقتصر
على اعتبار النسبة بي نصيب من انكسر عليو وعدد

رؤوسهم ،ف يضرب حينئذ عددىم(یعنی  5دخرت در مثال
مذکور) يف أصل الفريضة(یعنی در  )6إن َل يكن بي
نصيبهم وعددىم وفق أي كاان متبايني ،فما اجتمع

صحت منو ادلسألة ،مثل زوج وأخوين ،فإن الفريضة فيو
من اثني ،فإن الزوج لو نصف ،ومها أقل عدد خيرج منو

النصف صحيحا ،فواحد منهما نصيب الزوج والثاين
ينكسر على اْلخوين ،وال موافقة فيضرب عددمها(یعنی

عدد دو برادر) يف أصل الفريضة(یعنی  )1فبلغ أربعة،
فتصح القسمة حينئذ بال كسر(کو دو سهم بو زوج و بو
ىر کدام از أخوین یک سهم می دىیم).
و مثل أبوين ومخس بنات ،فإن فريضتهم ستة ْلن فيها
من الفروض سدسا(برای پدر و مادر) وثلثي(برای مخس

بنات) ،وخمرج الثلث(یعنی  )3يداخل خمرج السدس(یعنی
 )6فأصل الفريضة خمرج السدس ،وىو ستة  ،لِلبوين
منها اثنان  ،فتبقى نصيب البنات من ذلك أربعة ،ال

تنقسم على البنات صحيحة ،وال وفق ْلنك إذا أسقطت
اْلربعة من اخلمسة بقي واحد ،فيضرب عددىن وىو

مخسة يف ستة ،فما ارتفع فمنو الفريضة ،وىو ثالثون،
لِلبوين عشرة  ،وللبنات عشرون  ،لكل واحدة أربعة».3
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

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