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عدد خيرج منو النصف صحيحا ،فواحد منهما نصيب



الزوج والثاين ينكسر على األخوين ،وال موافقة
فيضرب عددمها يف أصل الفريضة فبلغ أربعة ،فتصح
القسمة حينئذ بال كسر.

حبثمان درابره تقسیم فریضو(ترکو) بود کو بر چو اساسی
فریضو تقسیم می شود ،عرض کردمی در این مورد ابید
فروض مقدره در قران کرمی و مهچننی کسانی کو فرض بر

و مثل أبوين ومخس بنات ،فإن فريضتهم ستة ،ألن
فيها من الفروض سدسا وثلثني ،وخمرج الثلث يداخل
خمرج السدس فأصل الفريضة خمرج السدس ،وىو

ىستند را بدانیم و بشناسیم.
کالم در صورتی بود کو چند فرض بر مجع شده ابشند
کو گفتیم ابید کسر متعارفی درست کنیم و خمارج را در
نظر بگریمی و ببینیم چو نسبتی ابىم دارند کو در مقایسو

ستة ،لألبوين منها اثنان ،فتبقى نصيب البنات من
ذلك أربعة ال تنقسم على البنات صحيحة وال وفق
ألنك إذا أسقطت األربعة من اخلمسة بقي واحد،
فيضرب عددىن ـ وىو مخسة ـ يف ستة فما ارتفع فمنو

آهنا اب ىم چهار نسبت وجود دارد؛ متماثلنی و
متداخلنی و متبایننی و متوافقنی کو مهیشو ابید این نسب
اربعو را در نظر داشتو ابشیم.

الفريضة وىو ثالثون ،لألبوين عشرة ،وللبنات
عشرون ،لكل واحدة أربعة.
و حينئذ فــكل من حصل لو من الوراث من الفريضة

گاىی ترکو را تقسیم می کنیم و کسر الزم منی آید یعنی
سهم وراث داده می شود و کم و کسری بوجود منی آید
ولی گاىی بعد از تقسیم ترکو کسر الزم می آید و حاال
می خواىیم بدانیم کو در اینصورت چو ابید بکنیم.

سهم قبل الضرب كاألبوين فاضربو يف مخسة ،وذلك
قدر نصيبو ومن ىنا قلنا  :إن لألبوين عشرة ،ىذا كلو
مع التباين بني نصيبهم وعددىم.1».

خب واما صورتی کو توافق بنی خمارج ابشد مباند برای
فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

صاحب جواىر در این رابطو می فرماید«:وإن انكسرت
الفريضة فاما على فريق واحد أو أكثر ،فاألول ال
يعترب فيو من النسبة بني العدد والنصيب سوى التوافق

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی

والتباين ،لالحتياج إىل تصعيد ادلسألة على وجو تنقسم

دمحم و آلو الطاىرين

على ادلنكسر ،واعتبار التداخل يوجب بقاء الفريضة
على حاذلا ،فال حيصل الغرض ،ولذا يقتصر على
اعتبار النسبة بني نصيب من انكسر عليو وعدد
رؤوسهم ،فــيضرب حينئذ عددىم يف أصل الفريضة إن
مل يكن بني نصيبهم وعددىم وفق أي كاان متباينني ،فما
اجتمع صحت منو ادلسألة ،مثل زوج وأخوين ،فإن
الفريضة فيو من اثنني ،فإن الزوج لو نصف ،ومها أقل

 1جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص ،993ط 39
جلدی.
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