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می کنیم 6 ،تقسیم بر  2می شود  3ضرب در 8
می شود  24ای  8تقسیم بر  2می شود  4ضرب در 6
می شود  ،24بنابراین ترکو بو  24قسمت تقسیم



می شود ،یک ششم از  24ات یعنی  4سهم برای پدر و
مهنی مقدار یعنی  4سهم نیز برای مادر می ابشد ،یک
دوم(نصف)از  24ات یعنی  12سهم برای بنت واحده

حبث در این بود کو گاىی بعد از تقسیم بر اساس سهام
مقدر در قران کرمی مقداری اضافو ای کم می آید ،در
اینجا بنی ما و عامو اختالف وجود دارد ،آهنا وقتی زاید
می آید آن مقدار زائد را بو عصبو(رجالی کو از طرف
پدر اب میت مربوط ىستند)می دىند ولی ما می گوئیم

می ابشد ،و یک ىشتم از  24ات یعنی  3سهم برای
زوجو می ابشد و یک بیست و چهارم یعنی  1سهم
اضافو می آید کو صاحب جواىر فرموده أمخاسا ابید
تقسیم شود ،بو این صورت کو نسبت سهام یعنی 3( 5

ابید دىان عصبو را پر از خاک کرد و چیزی بو آهنا
منی دىیم ،اما وقتی کم بیاید عامو قائل بو عول ىستند
یعنی سرشکن می کنند و بر مهو نقص وارد می کنند
ولی ما نقص را بو افراد خاصی وارد می کنیم بنابراین ما

سهم دخرت و  1سهم پدر و  1سهم مادر) را ضرب در
فریضو اصلی اولی یعنی  24می کنیم و حاصلش
می شود  121و حاال از این مقدار سو پنجم یعنی 72

ایشان در ادامو کالمشان اینطور فرموده :11«:ولو كان

سهم برای بنت واحده و یک پنجم یعنی  24سهم برای
پدر و یک پنجم یعنی  24سهم برای مادر می ابشد.
خب و اما صاحب جواىر روایتی را نقل کرده و حبث را

عول و تعصیب را قبول ندارمی.
در روزىای قبل کالم صاحب جواىر را نقل کردمی و اما
معهم(پدر و مادر و بنت واحده)زوجة ،أخذ كل ذي

اینطور ادامو داده کو  «:قال دمحم(دمحمبن مسلم)يف

فرض فرضو فتأخذ البنت النصف واألبوان السدسني

الصحيح  " :أقرأين أبو جعفر عليوالسلم صحيفة

والزوجة الثمن(چون میت فرزند دارد)،والباقي ربع

كتاب الفرائض اليت ىي إملء رسول اهلل

السدس(یک بیست و چهارم)يرد على البنت واألبوين

صلىاهللعليووآلو وخط علي بيده فوجدت فيها رجل

أمخاسا دون الزوجة فإنو ال يرد عليها كما عرفت .ومع

ترك ابنتو وأمو للبنة النصف  :ثلثة أسهم  ،وللام
السدس  :سهم يقسم ادلال على أربعة أسهم  ،فما

اإلخوة احلاجبني للام يرد الباقي على البنت واألب
أرابعا كما تقدم».1

أصاب ثلثة أسهم فللبنة وما أصاب سهما فهو للام،

در اینجا خمارج  2و  6و  8دارمی کو  2در  6داخل
است لذا  6کو اکثر ىست را أخذ می کنیم ،دو خمرج

قال  :وقرأت فيها رجل ترك ابنتو وأابه فللبنة

النصف :ثلثة أسهم  ،ولألب السدس :سهم يقسم

 6و  8ابقی می مانند کو اب ىم متوافقنی ىستند و
مقسوم علیو مشرتک آهنا  2می ابشد لذا یکی را بر
مقسوم علیو مشرتک تقسیم و ضرب در دیگری

ادلال على أربعة أسهم  ،فما أصاب ثلثة أسهم فللبنة
وما أصاب سهما فلألب ،قال دمحم  :وجدت فيها
رجل ترك أبويو وابنتو فللبنة النصف ثلثة أسهم،
ولألبوين لكل واحد منهما السدس ،لكل واحد منهما

 1جواىر الکالم ،شیخ دمحم حسن جنفی جواىری ،ج ،39ص ،113ط  43جلدی.
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سهم ،يقسم ادلال على مخسة أسهم ،فما أصاب ثلثة

فللبنة ،وما أصاب سهمني فلألبوين " ».2

صاحب جواىر در ادامو خرب دیگری را نقل می کند و
می فرماید«:ويف اخلرب" :يف رجل ترك ابنتو وأمو أن
الفريضة من أربعة  ،ألن للبنت ثلثة أسهم  ،وللم
السدس  :سهم  ،وما بقي سهمان  ،فهما أحق هبما
من العم ومن األخ ومن العصبة  ،ألن اهلل قد مسى ذلما

ومل يسم ذلم  ،فريد عليهما بقدر سهامهما" .3».

خب و اما رواایتی کو داللت دارند بر اینکو بعد از
تقسیم بر اساس فروض مقدر در قران کرمی اگر اضافو
بیاید بو چو کسانی ابید داده شود و مهچننی اگر کم
بیاید نقص بو چو کسی وارد می شود در وسائل الشیعة
 21جلدی ،جلد  ،17صفحو  417نقل شده اند کو
در اینجا صاحب وسائل خربی را از جممع البیان نقل
کرده کو در خبشی از آن اینطور گفتو شده﴿:فإن
نقصت الرتكة عن سهامهم دلزامحة الزوج أو الزوجة ذلم
كان النقص داخل على البنت أو البنات دون األبوين
أو أحدمها ودون الزوج والزوجة ويصح اجتماع
الكللتني معا لتساوي قرابتيهما ،وإذا فضلت الرتكة
عن سهامهم يرد الفاضل على كللة األب واالم أو

األب دون كللة االام...إلی آخر احلديث﴾.4

بقیو حبث دباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی
دمحمو آلو الطاىرين

 2جواىر الکالم ،شیخ دمحم حسن جنفی جواىری ،ج ،39ص ،114ط  43جلدی.
 3جواىر الکالم ،شیخ دمحم حسن جنفی جواىری ،ج ،39ص ،114ط  43جلدی.

 4وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،17ص ،417ابواب موجبات اإلرث ،ابب ،1
حدیث ،5ط اإلسالمیة.
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