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ىر کدام از پدر و مادر نیز یک ششم داده می شود و
یک ششم اضافو می آید کو این اضافو أمخاساً یعنی بر
طبق سهامشان تقسیم می شود بو این صورت کو ما



یک ششم دارمی و ابید آن را بو  4قسمت کو نسبت
سهامشان است (2سهم دخرت و  0سهم پدر و  0سهم
مادر کو مجعا می شود  4سهم) تقسیم کنیم ،نسبت بنی

حبثمان در طبقات اإلرث بود ،مسائلی را در مورد طبقو
اول ارث یعنی أبوان و أوالد عرض کردمی کو اب حبثهای
قبلی ما در مورد حساب مرتبط بودند حبثهائی مثل
تسلط بر چهار عمل اصلی و ای تسلط بر کسر متعارفی
و ای اینکو گاىی ترکو بر اساس فروض مذکور در قران

سهام یعنی  4و فریضو ی اولیو یعنی  5تباین است لذا
در ىم ضرب می شوند و نتیجو می شود  21و
ابقیمانده یعنی آن یک ششم بو  21قسمت تقسیم
می شود ،حاال یک پنجم از  21ات یعنی  5سهم بو

کرمی تقسیم می شود و کسر الزم منی آید مثال زنی فوت
کرده و فقط یک شوىر و یک خواىر دارد کو خب در
این صورت شوىر نصف و خواىر واحد ىم نصف
می برد و چیزی اضافو منی آید ولی گاىی بعد از تقسیم

پدر و مهچننی یک پنجم از  21ات یعنی  5سهم بو
مادر و سو پنجم از  21ات یعنی  01سهم را بو بنت
واحده می دىیم).

بر اساس فروض مقدر در قران کرمی انکسار الزم می آید
بو عبارت دیگر بنی سهام و فروض توافق وجود ندارد کو
در این صورت ابید سهامشان را اب اصل فریضو بسنجیم

 :12ولو كان إخوة لألب صاحلون للحجب(چون

و حماسبو کنیم و گفتیم کو خمارج چهار نسبت متماثلنی
و متداخلنی و متبایننی و متوافقنی اب ىم دارند.
در جلسو قبل مقداری از کالم صاحب جواىر و
فروعاتی کو ایشان در مورد طبقو اول ارث مطرح کرده

سدس تقلیل پیدا می کند و اما در تقسیم دوم یعنی در
آن مقداری کو اضافو آمده دیگر بو مادر چیزی

برادران حاجب ىستند در تقسیم اولی کو بر اساس
سهام مقدر در قران کرمی است سهم مادر از ثلث بو

منی دىیم لذا أرابعاً تقسیم می شود) كان الرد على
البنت واألب أرابعا على نسبة سهامهما ،وال رد على

بودند را مشاره بندی کردمی و خواندمی کو  01مورد اول
روشن بود و نیازی بو حساب نداشت اما مورد  00و
 01نیاز بو حساب داشت ،کالم صاحب جواىر این

االام للحاجب الذي حيجب االام عما زاد على السدس
من غري فرق بني الرد وغريه بال خالف أجده فيو  ،بل

يف املسالك وكشف اللثام وحمكي اجملمع االتفاق عليو

است :11 «:ولو كان مع األبوين بنت خاصة،

 ،وىو احلجة يف ختصيص أدلة الرد.1».

فلألبوين السدسان وللبنت النصف والباقي يرد عليهم

خمرج نصف  1و خمرج سدس  5است کو اب ىم تداخل

أمخاسا على حسب سهامهم(.در اینجا یک خمرج  5و

دارند لذا ترکو بو  5قسمت تقسیم می شود و نصف آن
یعنی سو ششم بو دخرت داده می شود و یک ششم بو
پدر و یک ششم نیز بو مادر داده می شود و یک

یک خمرج  1دارمی کو در ىم متداخل ىستند لذا 5
میزان است و ترکو بو  5قسم تقسیم می شود ،حاال
نصف آن یعنی سو ششم بو دخرت داده می شود و بو
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ششم ابقی می ماند کو در اینجا ابقیمانده اب توجو بو
سهامشان أرابعاً حماسبو می شود لذا سهم دخرت یعنی 2
و سهم پدر یعنی  0اب ىم مجع می شوند کو می شود 3

می ابشد و پنج دوازدىم ابقی می ماند کو متعلق بو
دخرت واحد می ابشد در حالی کو دخرت واحد ابید
نصف یعنی شش دوازدىم ارث بربد منتهی ما در اینجا

و بعد  3کو نسبت سهام دخرت و پدر است را اب  5کو
فریضو اولیو است می سنجیم کو اب ىم متوافقنی ىستند
لذا ىر کدام از آهنا را بر مقسوم علیو مشرتک تقسیم

طبق قواعد و رواایتی کو دارمی نقص را فقط بر دخرت
وارد می کنیم خالفاً للعامو کو قائل بو عول شده اند و
نقص را بر مهو وارد می کنند.

می کنیم و بعد ضرب در دیگری می کنیم ،در اینجا 1
مقسوم علیو مشرتک  5و  3می ابشد 5 ،تقسیم بر 1
می شود  2ضرب در  3می شود  ، 01ای  3تقسیم بر
 1می شود  1ضرب در  5می شود  ، 01بنابراین

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

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحمو آلو الطاىرين

ابقیمانده یعنی آن یک ششم را بو  01قسمت تقسیم
می کنیم و  2سهم یعنی نو دوازدىم بو دخرت و یک
سهم یعنی سو دوازدىم بو پدر می دىیم و مهان طور کو
عرض کردمی بو مادر چون حاجب دارد چیزی منی رسد.
صاحب جواىر در ادامو اینطور می فرماید :13«:ولو
زوج كان لو
دخل معهم (پدر و مادر و یک دخرت) ا
نصيبو األدىن وىو الربع ،ولألبوين كذلك ومها
السدسان ،والباقي للبنت لعدم العول عندان.2».

یک خمرج  5و یک خمرج  3و یک خمرج  1دارمی و چون
 1در  3متداخل است  3را أخذ می کنیم لذا دو خمرج
 5و  3دارمی کو نسبتشان متوافقنی است لذا یکی را بر
مقسوم علیو مشرتک یعنی  1تقسیم می کنیم و ضرب
در دیگری می کنیم 5 ،تقسیم بر  1می شود  2ضرب
در  3می شود  ، 01ای  3تقسیم بر  1می شود 1
ضرب در  5می شود  01و ترکو بو  01قسمت تقسیم
می شود و از این مقدار ربع یعنی سو دوازدىم متعلق
بو شوىر است و سدس یعنی دو دوازدىم متعلق بو پدر
و مهچننی سدس یعنی دو دوازدىم متعلق بو مادر
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