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متقرب به أب دو سهم دادمی درحالی که باید به سه
قسمت تقسیم شود چون "للذکر مثل حظ االُنثینی" و
به متقرب به اُم یک سهم دادمی درحالی که دو نفرند و



باید دو سهم بربند ،قبال خواندمی که وقتی انکسار
بوجود آمد باید سهام را در نظر بگریمی که سهام متقرب
به اُم  2و سهام متقرب به أب  3می باشد چونکه

یکی از آقایان نوشته اند که مشا فرمودید در جواهر
اقوال عامه مطرح نشده درحالی که در جواهر نیز به
اقوال عامه پرداخته شده ،عرض بنده این بود که آن
تشدد و عنایت و نظر خاصی که اهل بیت علیهم
السالم در مقابل فقه عامه داشتند را در کالم صاحب

"للذکر مثل حظ االُنثینی" 2 ،و  3متباین هستند لذا
أحدمها یضرب فی اآلخر که حاصلش می شود  6و بعد
این  6را در اصل فریضه که  3بود ضرب می کنیم
حاصلش می شود  81پس فریضه باید به  81قسمت

جواهر منی بینیم بلکه در کالم و سبک و مشی فقهی
آیت اهلل العظمی آقای بروجردی اعلی اهلل مقامه
می بینیم که ایشان با دقت سری تارخیی هر مسئله ای را
بیان کرده اند و درست هم مهنی است البته صاحب

تقسیم شود ،ثلث از  81یعنی  6سهم را به متقرب به
اُم می دهیم که دو نفرند هرکدامشان  3سهم می برند و
ثلثان از  81یعنی  82سهم را به متقرب به أب

جواهر در سبک و مشی خودش بسیار عالی حبث کرده
و در واقع این دو بزرگوار دو سبک و مشی خمتلف در
طرح و حبث مسائل فقهی دارند.

می دهیم که به  3قسمت تقسیم می شود و دو
قسمت آن یعنی  1سهم برای جد و یک قسمت آن
یعنی  4سهم برای جده می باشد.

خب و اما حبثمان در إخوه و أجداد بود ،عرض کردمی
که امام رضوان اهلل علیه در این حبث مسائلی را در
حتریر الوسیلة ذکر کرده که برخی از آهنا را می خوانیم و
بررسی می کنیم.

مسألة « : 10لو اجتمع اإلخوة من قبل األب واالام
أو من قبل األب ،مع الجد أو الجدة أو هما من قبل
االام ،فالثلث من التركة للجد(زیرا از طرف اُم و متعدد

هستند)ومع التعدد يقسم بالسوية مطلقا(ذکوراً کان أو

مسألة «: 9لو اجتمع الجد أو الجدة أو هما الام،

اُناثاً أو ذکوراً و اُناثاً) ،والثلثان لإلخوة ،ومع التعدد
واالختالف للذكر ضعف االانثى.0».

مع جد أو جدة أو هما ألب ،فللمتقرب باالام منهم
الثلث بالسوية(مانند کالله اُمی) وللمتقرب باألب

اصل فریضه به  3قسمت تقسیم می شود و مسئله را
اینطور فرض می کنیم که إخوه و أخوات أبوینی چهار
نفر مذکر(1سهم)و دو نفر مونث(2سهم) هستند که
در واقع می شود  81سهم زیرا "للذکر مثل حظ

الثلثان(مانند کالله أبی) ،لذلك مثل حظ األنثیین.1».

ما "مها" یعنی جد و جده باهم را فرض می کنیم لذا
اصل فریضه به سه قسمت تقسیم می شود ،ثلثان مال
متقرب به أب و ثلث مال متقرب به اُم می باشد ،بعد
از تقسیم بر هر دو طائفه انکسار وارد می شود زیرا به

االُنثینی" ،خب در اینجا انکسار بوجود آمده زیرا دو
ثلث را باید به  81سهم تقسیم کنیم ،و از طرفی جد و
 2تحریرالوسیلة ،امام خمینی(ره) ،ج ،2ص ،485ط نجف.

 1تحریرالوسیلة ،امام خمینی(ره) ،ج ،2ص ،483ط نجف.

1

درس خارج فقه حضرت آيت اهلل العظمی نوری

همدانی(حفظه اهلل) کتاب الفرائض والمواريث

طبقات االرث/طبقه دوم/إخوه و اجداد/اجداد ثمانیه (ج )111

جده اُمی نیز دو نفرند ولی به آهنا یک ثلث داده امی که
اینجا نیز انکسار بوجود می آید ،خب در اینجا باید
سهام را در نظر بگریمی که  81سهم( 1سهم مذکر و

هباء الدین حممد بن حسن حممد اصفهانی مشهور به
فاضل هندی در کشف اللثام در مورد اجداد مثانیه
مطالبی دارد که مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

 2سهم مونث)برای إخوه و أخوات أبوینی است و 2
سهم برای جد و جده اُمی می باشد 81 ،و 2
متداخالن هستند لذا أکثر که  81است را أخذ

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمدو آله الطاهرين

می کنیم و در اصل فریضه یعنی  3ضرب می کنیم
حاصلش می شود  ،31حاال دو ثلث از  31یعنی 21
سهم برای إخوه و أخوات أبوینی هرکدام  2سهم است
و یک ثلث از  31یعنی  81سهم برای جد و جده
اُمی هرکدام  5سهم می باشد.
متام مسائلی که امام رضوان اهلل علیه بیان فرموده را به
مهنی ترتیب و طبق قواعدی که قبال خواندمی باید حماسبه
کنیم.
خب و اما وارد حبث در اجداد مثانیه می شومی ،هرکسی
با دو نفر یعنی پدر و مادر مربوط است وقتی یک طبقه
باالتر می رومی با چهار نفر مربوط می شود یعنی پدر و
مادر و جد و جده أبی و اُمی ،بعد وقتی یک طبقه
دیگر باالتر می رومی با هشت نفر مربوط می شود یعنی
پدر و مادر و جد و جده أبی و اُمی و پدر جد و پدر
جده أبی و اُمی که این می شود مهان اجداد مثانیه و

حبث در حنوه تقسیم ارث بنی این هشت نفر می باشد.
خب و اما مقداری از کالم فاضل هندی در "کشف
اللثام" را می خوانیم تا مطلب روشن شود ،کشف اللثام
کتابی بوده که صاحب جواهر حتی یک سطر از
جواهر را بدون مطالعه و مراجعه به آن منی نوشته،
فاضل هندی قبل از سن بلوغ به اجتهاد رسیده بوده،
احواالت فاضل هندی را حمدث قمی در کتاب الفوائد
الرضویه مفصالً نوشته است.
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