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اینجا دو خمرج  3دارمی کو اب ىم متماثل ىستند و حاال
اگر بعد از معنی شدن اصل مسئلو در صورتی کو وافی
بو تعداد آهنا نباشد و کسر الزم بیاید بو سراغ عدد



رئوس آهنا می رومی و طبق عدد رئوس آهنا سهامشان را
معنی می کنیم و بعد در اصل مسئلو یعنی  3ضرب
می کنیم و سپس طبق آن سهام را تقسیم می کنیم.

یکی از آقااین سوالی در زمینو تقسیم ارث در صورتی
کو زوجو از دنیا رفتو و شوىر و پنج پسر دارد پرسیده،
معلوم است کو در اینجا سهم زوج ابلفرض ربع خواىد

متوافقان :زنی از دنیا رفتو درحالی کو شوىر و پدر و

بود و سو چهارم ابقیمانده را پنج پسر ابلقرابة ارث
می برند و طبق قاعده ای کو خواندمی عدد رئوس افرادی
کو ابلقرابة ارث می برند یعنی پنج پسر را در اصل
مسئلو کو طبق سهم فرض بر مشخص شده یعنی 4

یک ولد دارد ،در اینجا دو فرض بر دارمی شوىر خباطر
وجود ولد ربع و پدر نیز سدس می برد کو در اینصورت
دو عدد  4و  6متوافقنی ىستند زیرا ىر دو مقسوم علیو

مشرتک یعنی  0دارند بو عبارت دیگر متوافق بر نصف
ىستند ،حاال یکی از خمارج را در مقسوم علیو مشرتک
تقسیم می کنیم و خارج قسمت را در دیگری ضرب

ضرب می کنیم کو در اینجا حاصلش می شود  02و
سپس ربع آن یعنی  5سهم را بو شوىر می دىیم و 55
سهم ابقیمانده را بنی پنج پسر تقسیم می کنیم و بو

می کنیم و در اینجا  4را تقسیم بر  0می کنیم خارج
قسمت یعنی  0را در  6ضرب می کنیم و حاصلش
می شود  50و ای  6را بر  0تقسیم می کنیم و خارج
قسمت یعنی  3را در  4ضرب می کنیم و حاصلش

ىرکدام  3سهم می دىیم و درست می شود.
خب و اما کالم در جائی بود کو یک فرض بر دارمی و
بقیو غریذوفرض ىستند و ابلقرابة ارث می برند و گفتیم
این نیز دو صورت دارد گاىی بعد از دادن سهم فرض

می شود  50و بعد ربع آن یعنی  3سهم را بو شوىر و
سدس آن یعنی  0سهم را بو پدر می دىیم و حاال اگر
یک ولد داشتو ابشد  7سهم ابقیمانده را بو او می دىیم

بر وقتی الباقی را بنی غریذوفرض تقسیم می کنیم کسر
الزم منی آید ولی صورت دوم جائی است کو کسر الزم
می آید و مهانطور کو گفتیم در ىر جائی کو کسر الزم

ای اگر ىفت ولد داشتو ابشد بو ىر کدام یک سهم
می دىیم و اما اگر تعدادشان غری از اینها ابشد طبق
قاعده عدد رئوس آهنا را در اصل مسئلو یعنی  4و 6
ضرب می کنیم و سپس سهام را تقسیم می کنیم،

بیاید عدد رئوس افراد را در خمرج اصلی ضرب می کنیم
و بواسطو این ضرب کسر برطرف و تقسیم درست
می شود ،اما مطلب دیگر این است کو بنی عدد رئوس
و خمرج اصلی چهار نسبت وجود دارد؛ متماثالن و

خالصو این متوافقان بود کو بو عرضتان رسید.

متداخالن و متباینان و متوافقان.

متباينان :شخصی از دنیا رفتو درحالی کو اُخت واحده

متماثالن :شخصی از دنیا رفتو و کاللو أبوینی متعدد

و کاللو اُمی متعدد دارد ،اُخت واحده نصف یعنی یک

دارد کو ثلثان یعنی دوسوم می برند و مهچننی کاللو اُمی
متعدد دارد کو ثلث یعنی یک سوم می برند خب در

دوم و کاللو اُمی متعدد ثلث یعنی یک سوم می برند،
خب در اینجا  0و  3اب ىم متباین ىستند و تباین
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صورتی است کو اگر یکی را از دیگری تفریق کنیم عدد
 5ابقی دباند ،حاال وقتی دو عدد متباین شدند یکی را
در دیگری ضرب می کنیم کو  0ضرب در  3می شود
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وعشرون ،وقد جيتمع فيها األوصاف أبن يكون بعضها
مباينا لبعض ،وبعضها موافقا ،وبعضها مداخال.1».
بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

 6حاال نصف آن یعنی  3سهم را بو اُخت واحده
می دىیم و ثلث آن یعنی  0سهم را بو کاللو اُمی
می دىیم و  5سهم ابقی می ماند کو در اینجا متعلق

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

بو اُخت خواىد بود البتو بعدا در مورد صوری کو اضافو
ای کم می آید و حنوه تقسیم حبث خواىیم کرد.
متداخالن :شخصی از دنیا رفتو درحالی کو اوالد ندارد
و زن و یک خواىر دارد کو در اینجا زن ربع یعنی یک
چهارم می برد و اُخت نصف یعنی یک دوم می برد،
این دو خمرج یعنی  4و  0در ىم داخل ىستند کو در
صورت تداخل اکثر یعنی  4را أخذ می کنیم و مال را
بو  4قسمت تقسیم می کنیم ،ربع آن یعنی یک چهارم
متعلق بو زن است و نصف آن یعنی دو چهارم متعلق
بو اُخت است و یک چهارم ابقی می ماند کو متعلق بو
اُخت خواىد بود.
برای مطالعو مشا عزیزان و روشن شدن مطلب مقداری
از کالم صاحب جواىر را نقل می کنیم ،ایشان در

جواىر اینطور می فرماید«:وابجلملة انكسار الفريضة
على أكثر من فريق إما أن يستوعب اجلميع أو حيصل
على البعض الزائد عن فريق دون البعض ،وعلى
التقديرين إما أن يكون بني سهام كل فريق وعدده وفق
أو يكون للبعض دون البعض أو ال يكون للجميع
وفق ،فالصور ست ،وعلى التقادير الستة إما أن تبقى
األعداد بعد إبقائها على حاهلا ،أو ردىا إىل جزء الوفق
أو رد البعض وإبقاء البعض متماثلة أو متداخلة أو
متوافقة أو متباينة ،ومضروب الستة يف األربعة أربعة
 1جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص ،993ط 39
جلدی.

2

