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اثنني ،والربع من أربعة ،والثمن من مثانية ،والثلث



والثلثان من ثالثة ،والسدس من ستة».

حمقق بعد از ذکر خمارج کسور مثاهلائی می زند ات مطلب

بیشرت روشن شود لذا در ادامو می فرماید«:وكل فريضة(أی

حبث ارث اب حساب خیلی ارتباط دارد و بدون دانسنت
حساب کسی منی تواند مسائل ارث را کامال حتلیل کند،
بعضی از فقهاء ما کلیاتی از حساب مطرح کرده اند

الرتکة) حصل فيها

فرزند ندارد بلکو شوىر و اُخت واحده دارد کو در این صورت شوىر

و اُخت واحده ىرکدام نصف می برند) أو نصف وما

ولی مبسوطا مسائل و قواعد آن را بیان نکرده اند من
مجلو امام رضوان اهلل علیو و مرحوم نراقی کو در
حتریرالوسیلة و مستند الشیعة چیزی ذکر نکرده اند ولی
شرایع و قواعد مطالبی را در مورد حساب بیان کرده اند

بقي(در

مثال اول دو فرض بر داشتیم اما در اینجا یک فرض بر دارمی مثال
زنی از دنیا رفتو و فرزند ىم ندارد ولی شوىر و یک برادر دارد کو در
اینصورت شوىرش نصف می برد ولی برای برادرش سهمی در قران

ذکر نشده البتو در رواایت برایش سهمی ذکر شده) فهي من
اثنني.

و ما نیز برای آشنائی ابید مقداری از حساب را مطرح
کنیم خصوصا حبث کسر متعارفی کو ابید دقیقا آن را
بدانیم ،مثال یک چیز را بو نصف تقسیم می کنیم و می

وإن اشتملت(أی الفریضة) على ربع

ونصف(مثال زنی از دنیا

رفتو و بنت واحده و شوىر دارد کو در این صورت چون فرزند دارد

شوىرش ربع می برد و بنت واحده نصف می برد) ،أو ربع وما

گوئیم یک دوم ای بو ثلث تقسیم می کنیم و می گوئیم
یک سوم ای بو ربع تقسیم می کنیم و می گوئیم یک
چهارم و ىکذا و نوشنت اینها نیز بو این صورت است:

بقي(در اینجا یک فرض بر دارمی مثال زن از دنیا رفتو و شوىر و
یک فرزند پسر دارد کو در اینصورت شوىر ربع می برد ولی برای

فرزند پسر در قران سهمی ذکر نشده) فهي من أربعة.

نصف  ،ربع  ،مثن  ،ثلثان  ،ثلث  ،سدس .

وإن اشتملت على مثن

خب و اما برای روشن شدن مطلب عبارت حمقق در
شرایع را می خوانیم البتو صاحب جواىر نیز در صفحو
 333از جلد  33جواىر  33جلدی کالم حمقق را شرح

ونصف(مثال شوىر از دنیا رفتو

درحالی کو زن و یک دخرت دارد کو در اینصورت زن مثن و بنت

واحده نصف می برد) ،أو مثن وما

بقي(مثال شوىر از دنیا رفتو

درحالی کو زن و یک فرزند پسر دارد کو در اینصورت زن مثن می برد

ولی فرزند پسر سهمی در قران ندارد) ،فهي من مثانية.

کرده ،کالم حمقق در شرایع این است«:خامتة  :يف

وإن اشتملت على ثلث

حساب الفرائض وىي تشتمل على مقاصد :األول :
يف خمارج الفروض

نصفان(مثال زنی از دنیا رفتو درحالی کو

وثلثني(مثال شخصی از دنیا رفتو

درحالی کو چند کاللو اُمی دارد کو ثلث می برند و چند کاللو أبوینی

الستة(فی کتاب اهلل یعنی نصف و ربع و مثن

ای أبی دارد کو ثلثان می برند) ،أو ثلث وما

و ثلثان و ثلث و سدس) وطريق احلساب.

بقي(مثال شخصی از

دنیا رفتو و چند کاللو اُمی دارد کو ثلث می برند و مابقی مثل عمو

ونعين ابملخرج  :أقل عدد خيرج منو ذلك اجلزء

ای عمو ای خالو و امثال اینها سهمی در قران ندارند) ،أو ثلثني وما

صحيحا(زیرا ىرچو عدد کوچکرت ابشد ما مسلط تر خواىیم

بقي(مثال چند کاللو أبوینی ای أبی دارد کو ثلثان می برند و مابقی

بودمی) ،فهي(یعنی خمرج بو طور کلی) إذا مخسة :النصف من

سهمی در قران ندارند) ،فهي من ثالثة.
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وثلثني(كأحد

األبوین مع البنتني ،البتو در اپورق نوشتو شده کو حمقق فرموده ما در
قران چنني چیزی ندارمی کو این دو اب ىم مجع شوند مگر اینکو
اینجور فرض کنیم کو مثال حاجب نباشد مادر ثلث می برد و بقیو

برای پدر خواىد بود) ،أو سدس وما

بقي(كأحد األبوین مع

الولد) ،فمن ستة.
والنصف مع الثلث(كالزوج واالخوة لالُم) ،أو الثلثني
والسدس(كاألم والبنتني) ،أو مع أحدمها(أي مع السدس و
واحد من الثلث والثلثني) ،من ستة».1

بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

 1شرایع ،حمقق حلی ،ج ،3ص ،058ط استقالل.
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