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ارث بو او برسد ندارمی لذا ابید ببینیم در صورتی کو
فرض بر واحد است بقیو مال را چو ابید بکنیم کو این
صوری دارد ،مثال زنی از دنیا رفتو و پنج پسر دارد خب



چون فرزند دارد شوىرش ربع می برد و بقیو متعلق بو
پسرىایش می ابشد  ،در اینجا فریضو را ربع در نظر
میگریمی و یک چهارم از آن مال شوىر است و سو

ما در حبثمان ابتدا بر اساس آایت قران(آایت  11و
 11و  171از سوره نساء)فرض ىا یعنی نصف و ربع
و مثن و ثلثان و ثلث و سدس و مهچننی فرض برىا را

چهارم ابقی می ماند کو در اینجا کسر بوجود می آید،
البتو گاىی کسر الزم منی آید مثال زنی از دنیا رفتو
درحالی کو اوالد ندارد ولی یک اُخت واحده دارد خب
در اینصورت شوىرش نصف و اُخت واحده ىم می برد

ذکر کردمی و گفتیم کو  11نفر فرض بر ىستند اما ابید
توجو داشتو ابشیم کو وارث منحصر در اینها نیست
بلکو کسانی دارمی کو در قران سهمی برای آهنا ذکر
نشده ولی از اخبار اىل بیت علیهم السالم سهم آهنا

کو در اینجا ىر دو فرض بر ىستند و کسر نیز الزم
منی آید.
کالم صاحب جواىر در این رابطو را می خوانیم ات

استفاده می شود مثال در قران برای جد و اجداد ای
اعمام و اخوال سهمی ذکر نشده بلکو این موارد از
رواایت اىل بیت علیهم السالم استفاده می شود بنابراین

مطلب روشن شود«: «:وعلى كل حال فالفروض

وارثنی را اینطور تقسیم می کنیم کو ای فرض بر ىستند و
بر اساس فروض مقدره در قران ارث می برند ای ابلقرابة
ارث می برند کو طبقات و خصوصیات این قرابت نیز
از اخبار استفاده شده است.

الستة املذكورة إما أن يقع يف املسألة واحد منها أو
اثنان فصاعدا ،فإن مل يقع فيها إال واحد فاملخرج
املأخوذ من ذلك الكسر ىو أصل املسألة ،فالنصف
من اثنني ،والثلث من ثالثة ،والربع من أربعة  ،وعلى

در مواردی کو سهام مقدره در قران ندارند ابید بو عدد
رئوس و سهام آهنا کو در رواایت ذکر شده توجو کنیم
مثال شخصی از دنیا رفتو و پنج عمو دارد کو در

ىذا القياس».1

خب و اما بعد از اینکو فهمیدمی سهم فرض برىا را
چگونو ابید در نظر بگریمی و بنویسیم مهانطور کو عرض
کردمی گاىی فقط یک فرض بر دارمی کو خب در

اینصورت مال بو پنج قسمت تقسیم می شود و ای مثال
اگر عمو و عمو دارد عموىا دوبرابر عمو ىا ارث
می برند.
خب و اما در مواردی کو فرض بر ىستند گاىی فرض

اینصورت قطعا مهو مال بو او منی رسد لذا ابید ببینیم کو
بقیو مال بو چو کسی می رسد مثال زنی از دنیا رفتو و
یک شوىر و یک برادر دارد کو خب شوىرش نصف
مال را ارث می برد و اما برادر نیز نصف دیگر را

برىای متعددی در بنی است مثل زوجو و اُخت ولی
گاىی فرض بر واحد است و حبث فعلی ما نیز در مهنی
موردی است کو فرض بر واحد می ابشد البتو ابید توجو

ابلقرابة ارث می برد کو در اینصورت کسر الزم منی آید،

داشتو ابشیم کو در قران کرمی ما فرض بر واحدی کو امام

 1جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص .995ط 39
جلدی.
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در بسیاری از موارد مهینطور است یعنی بعد از اینکو
فرض بر سهم خود را بر می دارد ابقی مال بو صورتی
است کو اب سهام و عدد رئوس ابقی ورثو مهاىنگ است

سهم ابقی می ماند کو بو ىر پسر  1سهم می دىیم و
درست می شود ،بنابراین قاعده کلی این است کو ما
ابید فرض بر را در نظر بگریمی و یک کسر متعارفی

و کسر الزم منی آید اما گاىی اینطور نیست مثال زنی از
دنیا رفتو و شوىر و پنج برادر دارد کو خب در
اینصورت شوىر نصف یعنی یک دوم می برد و یک

ترتیب بدىیم و در کسر متعارفی فرضی کو فرض بر دارد
را معنی می کنیم و صورت و خمرج ترتیب می دىیم و
بعد سراغ بقیو می رومی کو خب بقیو فرض بر نیستند اما

دوم دیگر برای پنج برادر ابقی مانده کو خب در اینجا
یک دوم اب پنج مهاىنگی ندارد ،در چننی مواردی عدد
رئوس و سهامشان را ابید در نظر بگریمی اگر مهگی مرد
ىستند ای مهگی زن ىستند ابلسویة ارث می برند اما اگر

سهام و رئوسشان معلوم است کو در اینصورت عدد
رئوس و سهام آهنا را در خمرج اولیو ای کو بدست آوردمی
ضرب می کنیم و بر اساس آن مال را تقسیم می کنیم
البتو ابید توجو داشتو ابشیم کو وقتی ضرب شد رقم

مرد و زن ىستند مردىا دوبرابر زن ىا ارث می برند ،اما
در مثال مذکور عدد رئوس پنج برادر را در نظر
می گریمی کو  1است و بعد  1را ضرب در  1می کنیم

وسعت پیدا می کند و ابال می رود و کال ضرب در
اینجا خیلی بو ما کمک می کند.
بقیو حبث مباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی. ...

حاصل ضرب می شود  11کو نصف آن یعنی پنج
دمهم را بو شوىر می دىیم و پنج دىم ابقیمانده برای
پنج برادر است کو بو ىر کدام یک پنجم می دىیم و
درست می شود و این یک قاعده کلی در تقسیم

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

می ابشد.
مثال دیگر اینکو مثال شخصی از دنیا رفتو درحالی کو
پنج پسر و یک پدر دارد کو در اینجا پدر سدس یعنی
یک ششم می برد لذا اصل مال بو  1قسمت تقسیم
می شود و یک ششم مال پدر است و پنج ششم ابقی
مانده متعلق بو پنج پسر است و ىر کدام یک ششم
ارث می برند و درست می شود ،اما اگر در مهنی مثال
پسرىا  7نفر ابشند در اینصورت کسر الزم می آید زیرا
پنج ششم ابقیمانده ابید بنی  7پسر تقسیم شود کو
جور در منی آید ،خب در اینصورت  7را در  1ضرب
می کنیم کو حاصل ضرب می شود  21و از این 21
سهم یک ششم یعنی  7سهم را بو پدر می دىیم و 51
2

