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سوم یعنی چهار دوازدهم از جهت امومیت به زن داده
می شود و اما چون فرض بر این است که کس دیگری
نیست الباقی یعنی پنج دوازدهم نیز به مهنی مادر که زن



او نیز بوده داده می شود بنابراین مهه مال به او داده
می شود.

موضوع :مریاث اجملوس.
حبث فرق و ادیان بسیار مفصل می باشد و اگر خبواهیم
مبسوطاً مطرح کنیم از حبث اصلی خودمان دور خواهیم
شد لذا به مهان مقدار که عرض کردمی کافی می باشد.
خب واما صاحب جواهر چند مطلب در مورد مریاث

فرض دوم ( :وكذا ) الكالم في ( بنت هي زوجة ) فإن
(لها الثمن) نصیب الزوجیة ( والنصف ) نصیب
البنتیة (والباقي يرد علیها بالقرابة إذا لم يكن) لها (
مشارك  ،ولو كان ) له ( أبوان كان لهما السدسان

جموس با شرح و بسط تبعاً للشرایع ذکر کرده که مربوط
به علم حساب که قبال خواندمی نیز می شود ،ایشان

ولها الثمن والنصف  ،وما يفضل ) عنهما ( يرد
بالقرابة علیها و على األبوين ) أخماسا.

می فرماید« :فرض اول ( :و ) حینئذ فـ ( ـعلى هذا

اگر مردی با دخرت خود ازدواج کند و مبرید ،دخرتش

القول لو اجتمع األمران لواحد ورث بهما مثل ام هي

یک هشتم از جهت زوجیت ارث می برد و از جهت
بنت واحده بودن نیز نصف می برد ،در اینجا دو خمرج
 8و  1دارمی که با هم متداخل هستند لذا اکثر یعنی 8

زوجة ) فإن ( لها نصیب الزوجیة  ،وهو الربع مع عدم
الولد  ،والثلث نصیب المومة من األصل  ،فان لم
يكن ) لها ( مشارك كاألب فالباقي يرد علیها بالمومة

را اخذ می کنیم و اصل مال را به  8قسمت تقسیم
می کنیم و حاال نصف یعنی چهار هشتم را از جهت
بنت واحده بودن و یک هشتم را از جهت زوجیت و
جمموعاً پنج هشتم به او داده می شود و چون فرض بر

) كما أن له منها نصیب الزوجیة النصف مع عدم
الولد والربع معه  ،والباقي إن لم يكن له مشارك.

اگر شوهر مبرید و اوالد نداشته باشد یک چهارم به مادر
که زنش هم هست از جهت زوجیت داده می شود و
از طرفی نیز چون میت اوالد ندارد یک سوم نیز از

این است که کس دیگری وجود ندارد سه هشتم
باقیمانده نیز به مهنی زن داده می شود.
حاال در مهنی فرض اگر میت ابوان نیز داشته باشد یک

جهت مادر بودن به او می رسد پس به این زن از دو
جهت یعنی زوجیت و امومیت ارث می رسد ،حاال در
اینجا دو فرض یعنی یک سوم و یک چهارم دارمی حاال

ششم متعلق به پدر و یک ششم نیز متعلق به مادر
می باشد و یک هشتم از جهت زوجیت و یک دوم
نیز از جهت بنت واحده بودن متعلق به دخرتی که
زوجه میت هم هست می باشد ،خب حاال چهار خمرج

طبق مهان کسر متعارفی که قبال خواندمی خمرج ها را در
نظر می گریمی یعن  3و  4که با هم متباین هستند لذا
یکی را در دیگری ضرب می کنیم و نتیجه می شود
 ، 21پس فریضه به  21قسمت تقسیم می شود ،حاال

 6و  6و  8و  1دارمی که خب  1در  6و  8داخل
است لذا آن را کنار می گذارمی و دو خمرج  6نیز در هم
متماثل هستند لذا یکی از آهنا را کنار می گذارمی و در

یک چهارم یعنی سه دوازدهم از جهت زوجیت و یک
1
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هنایت دو خمرج  8و  6باقی می ماند که با هم متوافقنی
هستند و مقسوم علیه مشرتک هر دوی آهنا  1می باشد
لذا یکی را تقسیم بر دیگری می کنیم و خارج قسمت

میراث المجوس

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

را ضرب در دیگری می کنیم به این صورت که 6
تقسیم بر  1می شود  3و بعد  3ضرب در  8می شود
 14و یا  8تقسیم بر  1می شود  4و بعد ضرب در 6
می شود  ، 14بنابراین اصل فریضه به  14قسمت
تقسیم می شود ،نصف آن یعنی  21سهم از جهت
بنت واحده بودن و  3سهم از جهت زوجیت یعنی
مجعاً  21سهم به زن داده می شود و اما یک ششم

یعنی  4سهم به پدر و مهچننی  4سهم به مادر داده
می شود و  2سهم باقی می ماند که این را امخاساً
تقسیم می کنیم یعنی سه پنجم را به آن زن که دخرتش

هم هست می دهیم و یک پنجم به پدر و یک پنجم
نیز به مادر می دهیم ،یعنی کل فریضه را امخاساً تقسیم
می کنیم  1 ،را ضرب در  14می کنیم و حاصلش
می شود  211و بعد امخاساً بنی آهنا تقسیم می کنیم به

این صورت که سه پنجم یعنی  21سهم متعلق به زوجه
که دخرتش نیز هست می باشد و دو پنجم یعنی 48
سهم متعلق به ابوین می باشد یعنی هر کدام  14سهم
ارث می برند.
فرض سوم ( :وكذا اخت هي زوجة لها الربع ) نصیب
الزوجیة مع عدم الولد ( والنصف ) نصیب الختیة

(والباقي يرد علیها بالقرابة إذا لم يكن) لها (مشارك).
فرض چهارم :وكذا جدة هي اخت  ،كما لو تزوج زيد
بنته فأولدها بنتا ثم تزوج البنت فأولدها ولدا اسمه

بكر فأم البنت جدة بكر و اخته.8».

بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
 2جواهرالکالم ،شیخ حممد حسن جنفی ،ج ،33ص ،313ط  43جلدی.
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