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ترکو را نیز تقسیم کنند و اما موقع تقسیم گاىی کسر
الزم می آید چون تعداد وراث فرق می کند ،حاال وقتی
کسر الزم می آید فقهاء ما اینطور فرمودند کو ابید



نسبت بنی عدد رئوس و اصل فریضو را بسنجیم لذا
چهار نسبت متماثل و متداخل و متباین و متوافق را
بیان کردند و طبق اینها حماسبو کردند ولی ایشان

دو نوشتو دارمی کو می خوانیم ،اول اینکو زنی فوت کرده
و ارث برىای او زوج و سو پسر و چهار دخرت ىستند
در این فرض ترکو چگونو ابید تقسیم شود؟ در اینجا ما

می گوید نیازی بو این امور نیست بلکو اگر تعداد رئوس
کسانی کو کسر برای آهنا بوجود آمده را در اصل فریضو
ضرب کنیم مطلب متام می شود.
خب و اما جواب این است کو فقهاء ما می فرمایند کو

یک فرض بر دارمی و آن زوج است کو خباطر وجود
اوالد ربع می برد لذا اصل فریضو  3است و در اوالد نیز
پسرىا دو برابر دخرت ىا ارث می برند کو عدد رئوس آهنا
میزان است منتهی پسر را دو رأس حساب می کنیم کو

ما مهیشو سعی می کنیم کو أقل عدد ای مهان کوچکرتین
مضرب مشرتک را پیدا کنیم ات عدد خیلی ابال نرود و
کسر بر طرف شود ولی ایشان اینطور منی گویند مثال

می شود  5و  3دخرت مجعا عدد رئوس آهنا می شود
 01و بعد این را در اصل فریضو یعنی  3ضرب
می کنیم حاصلش می شود  ، 31حاال ربع آن یعنی

مردی از دنیا رفتو کو ابوین و ده پسر دارد ،در اینجا
ابوین فرض بر ىستند و ىرکدام سدس یعنی یک ششم
می برند لذا مال ذااتً ابید بو  5قسمت تقسیم شود
حاال یک ششم پدر و یک ششم مادر می برد و چهار

 01سهم برای شوىر است و  01سهم آن برای سو
پسر است یعنی ىرکدام  5سهم و  01سهم برای چهار
دخرت می ابشد یعنی ىر کدام  2سهم و درست
می شود.

ششم ابقی می ماند برای ده پسر لذا کسر الزم می آید
و ما ابید کاری کنیم کو کسر برطرف شود ،حاال ایشان
می گوید برای برطرف کردن کسر در مهنی مثال ابید
 01را در  5کو اصل فریضو است ضرب کنیم کو

مطلب دوم اینکو نوشتو اند ما برای تقسیم بو حماسباتی
کو بیان شد یعنی مهان نسبتهای چهارگانو بنی خمارج
نیازی ندارمی بلکو عدد رئوس کسانی کو نسبت بو آهنا
کسر الزم آمده را در اصل فریضو ضرب می کنیم و بعد
قسمت می کنیم و مسئلو درست می شود و دیگر
نیازی نیست نسبت نصیب و عدد رئوس آهنا را در نظر
بگریمی ،در واقع این مشی ایشان اب مشی فقهاء ما کو

حاصلش می شود  51منتهی ما این کار را منی کنیم
بلکو اول نسبت بنی  01و  5را می سنجیم و بعد
حاصلش را در فریضو ضرب می کنیم کو در اینجا 01
و  5اب ىم متوافقان ىستند زیرا ىر دو بر  1قابل اند لذا
بر مقسوم علیو مشرتک تقسیم می کنیم و بعد در
دیگری ضرب می کنیم 5 ،تقسیم بر  1می شود  2و
ضرب در  01می شود  21و مهچننی  01تقسیم بر 1

عرض کردمی خمالفت دارد ،خب و اما تفاوت فرمایش
ایشان و آنچو کو ما از فقهاء نقل کردمی در این است
کو ما در اول حبث حساب گفتیم کو فقهاء ما عالوه بر
ذکر حکم خدا یعنی بیان فروض و سهام می خواىند

می شود  4و ضرب در  5می شود  21بنابراین روی
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حساب ما ترکو بو  21قسمت و روی حساب ایشان
بو  51قسمت تقسیم می شود منتهی چون فقهاء ما
فرمودند در تقسیم أقل عدد یعنی مهان کوچکرتین

اول حبث ارث عرض کردمی کو ما و اىل سنت در 041
مسئلو اختالف نظر دارمی البتو در طالق نیز زاید
اختالف نظر دارمی اما در ارث بیشرت از مهو ابواب فقو

مضرب مشرتک را ابید در نظر بگریمی انچارا بو سراغ
حساب رفتو اند اگر حساب را کنار بگذارمی و طبق
گفتو ایشان پیش برومی عدد خیلی ابال می رود و

اختالف نظر دارمی ،قبال روایتی را خواندمی کو اىل بیت
علیهم السالم فرمودند اگر روزی ما قدرت پیدا کنیم اب
اتزاینو آهنا را وادار خواىیم کرد خصوصا در ارث و

مشکل پیش می آید.
خب و اما برای اینکو اب مشی فقهاء آشنا ابشیم چند
روزی در حساب حبث کردمی منتهی اگر بو مهنی ترتیب
و طبق جواىر پیش برومی مطلب خیلی طوالنی

طالق کو طبق فرىنگ اىل بیت علیهم السالم مشی
کنند.
در عول عامو می گویند اگر کم آمد از حساب مهو بو
نسبت کم می کنیم مثل ابب دین کو شخص مدیون

می شود ،ما اصول مطلب را عرض کردمی بقیو را
خوداتن مطالعو کنید.
مطلب دیگری کو ابید در نظر ما ابشد این است کو در

مالش کمرت از دینش است کو در اینصورت ضرر بر مهو
وارد می شود ،ولی ما این را قبول ندارمی بلکو طبق
فرمایش اىل بیت علیهم السالم ضرر بر افراد خاصی

حوزه ىای علمیو ما ابید مسائل مبتلی بو را مورد توجو
قرار بدىیم ،بعضی از مسائل تصوراً حکم دارند ولی
مبتلی بو نیستند مثل حبث اجداد مثانیو کو در زمان ما
متصور نیست لذا مهنی مقدار کو در حساب حبث کردمی

وارد می شود ،حاال چند مثال ار کالم صاحب جواىر
می زنیم ات مطلب روشن شود«:أن تكون الفريضة قاصرة
عن السهام  ،ولن تقصر إال بدخول الزوج أو الزوجة كما

عرفت سابقا ،مثل أبوين وبنتني فصاعدا مع زوج أو زوجة،

فإن الفريضة تكمل بنصيب األبوين مع البنتني أو أبوين وبنت

کافی می ابشد.
حبث جدید این است کو گاىی بعد از تقسیم ترکو
اضافو بر فروض است و گاىی ترکو کمرت از فروض
است یعنی در صورت اول اضافو می آید و در صورت

وزوج فان الثلث والنصف والربع يزيد على الفريضة .أو أحد

األبوين وبنتني فصاعدا مع زوج ،فان الربع والثلثني والسدس
يزيد كذلك فــاحلكم حينئذ أن للزوج أو الزوجة يف ىذه

املسائل نصيبهما األدىن ،ولكل واحد من األبوين السدس ،وما

دوم کم می آید ،حاال می خواىیم بدانیم در جائی کو
زاید آمده زایدی را بو چو کسی ابید بدىیم و در جائی
کو کم آمده از سهم چو کسی ابید کم کنیم؟.

يبقى فللبنت أو البنتني فصاعدا ،و ذلك ألنو ال تعول

الفريضة عندان أبدا كما تقدم الكالم فيو مفصال.1».

بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

دو مسئلو در اینجا بوجود می آید کو از مسائل مهم و
اختالفی بنی ما اىل سنت می ابشد و آن مسئلو عول
و تعصیب است ،جائی کو کم بیاید عول و جائی کو
زاید بیاید تعصیب گفتو می شود منتهی ما در اینجا بر

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

اساس اخبار اىل بیت علیهم السالم پیش می رومی ،در

 1جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی جواهری ،ج ،93ص ،943ط 49
جلدی.
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