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متعلق بو بنت واحده است و یک ششم ابقی می ماند
کو این اضافو نیز بو مهنی نسبت بنی ذی فروض تقسیم
می شود ،مثال فرض کنید  66تومان ترکو است کو 06



تومان آن مال بنت واحده است و  56تومان مال پدر
و  56تومان مال مادر است و  56تومان ابقی
می ماند کو ابز نصف آن متعلق بو دخرت و مهچننی ىر

امروز روز بسیار مبارکی است ،روز آغاز امامت امام
عصر علیو السالم را تربیک عرض می کنیم.
دو سوال درابره حبث دارمی؛ اول اینکو مشا در توضیح

کدام از پدر و مادر نیز سدس می برند حاال وقتی این
مقدار اضافو را نیز بو مهان نسبت قبلی تقسیم کنیم کالً
می شود مهان پنج قسمتی کو در رسالو نوشتو امی یعنی
سو پنجم آن متعلق بو دخرت و یک پنجم مال پدر و

املسائل فرمودید«:اگر وارث میّت فقط پدر ومادر ویک

دخرت اب شد ،چنانچو میّت دو برادر اي چهار خواىر اي
یک برادر ودو خواىر پدري نداشتو اب شد ،مال را پنج
قسمت مي کنند ،پدر ومادر ،ىرکدام یک قسمت
ودخرت سو قسمت آن را مي برد واگر دو برادراي چهار
خواىر اي یک برادر و دوخواىر پدري داشتو ابشد ،در
اینجا نیز برادران و خواىران حاجب مادر مي شوند

یک پنجم دیگر متعلق بو مادر می ابشد.
ابز نوشتو اند کو در رسالو فرمودید«:اگر وارث میّت
فقط پدر و یک دخرت اي مادر و یک دخرت ابشد ،مال
را چهار قسمت مي کنند ،یک قسمت آن را پدر اي
مادر ،و ب ّقیو را دخرت مي برد» ،2در این صورت چرا
مال بو  2قسمت تقسیم می شود؟ عرض می کنیم اینجا
نیز مهان طور است زیرا مادر خباطر وجود فرزند یک

ومانع از بردن مادر بیش از شش یک مال مي گردند و
لذا مال را شش قسمت مي کنند ،پدر ومادر ،ىرکدام
یک قسمت ودخرت سو قسمت مي برد و یک قسمت
ابقي مانده را چهار قسمت مي کنند ،یک قسمت را
بو پدر و سو قسمت را بو دخرت مي دىند ،مثالً اگر
مال میّت را  42قسمت کنند  51قسمت آن را بو
دخرت و  1قسمت آن را بو پدر و  2قسمت آن را بو

ششم می برد و دخرت نیز نصف یعنی سو ششم می برد
کو مجعا می شود چهار ششم و دو ششم ابقی
می ماند کو بو مهنی نسبت تقسیم می شود و در نتیجو
مال بو چهار قسمت تقسیم می شود.

مادر مي دىند» ،1علت تقسیم مال بو  1قسمت در
فرض مذکور چیست؟
در جواب عرض می کنیم خمرج نصف  4و خمرج سدس
 6است کو اب ىم تداخل دارند و گفتیم کو در صورت

مطلب دیگری کو نوشتو شده این است کو در جلسو
 46گفتو شده انسان اي ابلفرض ارث می برد اي ابلقرابة
ولی ظاىرا فرض سوم آن است کو ىم ابلفرض و ىم
ابلقرابة ارث می برد ،بلو مهنی دو مسئلو ای کو در

تداخل عدد بزرگرت را أخذ می کنیم لذا در اینجا ترکو بو
 6قسمت تقسیم می شود کو یک ششم متعلق بو پدر
است و یک ششم نیز متعلق بو مادر است و سو ششم

جواب سوال اول عرض کردمی موردی است کو ىم
ابلفرض ارث می برند ىم ابلقرابة.

 1تىضیح المسبئل ،آیت هللا العظمی نىری همدانی حفظه هللا ،مسئله
.1372

 2توضیح المسائل ،آیت هللا العظمی نوری همدانی حفظه هللا ،مسئله
.5372

1

درس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی

(حفظو اهلل)

کتاب الفرائض واملواريث

خب واما حبث دیگری کو ابید مطرح کنیم مربوط بو

سهام مقدره فی کتاب اهلل/خمارج کسور
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اجتماع فروض می ابشد کو کالم شهید در ملعو را می

فرض کنید شخصی از دنیا رفتو و یک زن دارد کو ربع
می برد و پنج برادر نیز دارد کو سو چهارم ابقی مانده
ابید بنی این پنج برادر تقسیم شود کو خب کسر الزم

كزوج واخت ألب .ومع الربع كزوجة وأخت كذلك

می آید ،توجو داشتو ابشید کو ىرجايی کو ببینیم ابقی

خوانیم ات حبث روشن شود«:وجيتمع النصف مع مثلو
وكزوج

وبنت.

ومع الثمن

ومع الثمن كزوجة وبنت».3

كزوجة

مانده مال اب تعداد اشخاص مهاىنگ نیست کسر

وبنت.

الزم می آيد و در این موارد مسئلو مهمی کو ما اب آن
سرکار دارمی ضرب می ابشد کو وسعت می دىد و کار
را درست می کند ،در ماحنن فیو نیز ما رئوس را در نظر
می گریمی و بعد رئوس را در اصل خمرج ضرب می کنیم

این مربوط بو اجتماع فروض ابىم بود کو خوداتن
مطالعو بفرمائید.
مسئلو دیگر مربوط بو حساب است ،در حبث ارث از

کو در اینجا مال را بو چهار قسمت تقسیم کردمی و
یک چهارم را بو زن دادمی و حاال پنج کو عدد رئوس
پنج برادر است را در چهار ضرب می کنیم کو می شود
بیست و در اینصورت پنج سهم متعلق بو زن و اپنزده

فقهاء ما ىم بیان احکام ارث و دخالت در تقسیم ترکو
خواستو شده لذا ما ابید بو حساب نیز مسلط ابشیم.
بعد از اینکو فروض مشخص شد و فرض برىا سهم
بردند مسئلو مهم این است کو گاىی یک فرض بر دارمی
و بقیو ابلقرابة ارث می برند مثال مرد از دنیا رفتو و فقط
یک زن دارد کو ربع می برد و بقیو اعمام و اخوال
ىستند کو در قران سهمی برای آهنا بیان نشده ولی

سهم ىم بنی پنج برادر تقسیم می شود و بو ىر کدام
سو سهم می رسد و کار درست می شود البتو قبال
گفتیم کو خمرج ىا چهار حالت متداخل و متوافق و
متماثل و متباین دارند کو در متام اینها ابید بدانیم کو
چو چیزی را ابید در چیز دیگر ضرب کنیم و دانسنت
این مسئلو بسیار مهم می ابشد.
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

می
ابلقرابة ارث می برند ،سهم زن کو ربع است را
دىیم حاال سو چهارم دیگر را مثال ابید بنی ده عمو اي
ده برادر تقسیم کنیم کو خب قاعده این است کو رئوس
آهنا را حساب کنیم و بعد در عمو و عمو کو از طرف
پدر اب میت مرتبط ىستند طبق قاعده عمو دو برابر عمو
ارث می برد اما در خال و خاالت کو از طرف مادر
مرتبط ىستند مهو مساوی ارث می برند بنابراین ىرکجا

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

کو بنی مرد و زن تفاوت است سهم مرد را دوبرابر زن
حساب می کنیم مثال اگر دو برادر و یک خواىر دارد
سهم برادرىا دوبرابر خواىر می ابشد و اي مثال اگر دو
عمو یک عمو و یک خالو دارد عمو و عمو دو برابر
خالو ارث می برند.
 3الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة ،شهید ثبنی ،ج ،8ص.37
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