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 چکیده
ب آنفرائض، علمی است که  ترکۀ    ه کمک  از  وارثان  از  سهم االرث هر یک 

می  مشخص  از  میت  مختصری  شامل  فرائض،  علم  از  بخش کوچکی  و  شود 
به  فرائض  علم  در  حساب که  از  مقدار  این  است.  حساب  می علم  رود،  کار 

شود. موضوع پژوهش حاضر، حساب  اصطالحاً »حساب الفرائض« نامیده می
قواعد و   همراه با عرضۀی است و الفرائض در متون فقهی شیعی در دورۀ اسالم

مطالعه شده  اصول آن، میزان ورود فقها به علم حساب و نحوۀ بیان این قواعد  
. در این نوشتار ابتدا گزارشی از کلیات این مبحث ارائه و سپس نکات  است

است. از حیث   طور جداگانه آورده شدهخاص هر کتاب حول این موضوع به
مرتبط با این موضوع تا زمان پایان حیات شیخ  به مطالب  زمانی، این پژوهش  

ها حول »تصحیح مسائل«  . در حساب الفرائض، عمدۀ تالشپردازد بهایی می 
است تا سهم همۀ افراد به صورت کسری از ترکه با مخرج مشترک و صورتی  
صحیح بیان شود و بر اساس این نسبت، مقدار سهم هر فرد از ترکه معین شود. 

یا اصلأاصل مس آن  له  ها  فریضه، مخرج مشترک کسرهایی است که صورت 
افراد آن مشترک است، مشخص می بین  کند. همچنین  سهام هر صنف را که 

دست آوردن حداقل عددی است که  ه تصحیح، در اصطالح علمای فرائض، ب
امکان دارد نصیب هر یک از ورثه را بدون ایجاد کسر اعشاری از آن تأدیه  

ترین مخرجی که با آن سهم هر فرد از ترکه ن کوچکدست آورد ه یعنی ب  ،کرد 
شود؛  طور صحیح بیان شود. تصحیح مسائل به نسبت میان اعداد مربوط میبه 

 
  ی موضوع حساب الفرائض در آثار فقه  ی بررسنامۀ کارشناسی ارشد مؤلف با عنوان »این مقاله برگرفته از پایان  .۱
ی« است که در حل ۀ الحساب« منسوب به عالم ی ترجمه و شرح »رسالة ف  ح،یبه همراه تصح ییبها خیتا زمان ش عهیش

 اللّه محمدعلی جاودان انجام گرفته است. دانشگاه تهران به راهنمایی دکتر سید جمال موسوی و مشاورۀ آیت
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این مفاهیمی چون متداخل، متوافق، متماثل، متباین و وفق در حساب    بر  بنا
برانگیز در موضوع  . همچنین یکی از موضوعات چالش آیندپیش می الفرائض  

کند، این است که گاهی جمع کسرهایی  حساب ارث هم راه پیدا میارث که به  
شود.  تر میتر یا کوچککه بیانگر سهم اصناف از ارث است، از واحد بزرگ

حساب   به  مربوط  موضوعات  دیگر  هم  ماندگان  آوار  زیر  ارثِ  و  مناسخات 
الفرائض است. در میان فقهای شیعه، محقق حلّی و خواجه نصیرالدین طوسی  

آنتأثی از  بعد  فقهای  و  بودند  موضوع  این  در  افراد  آثارشان  رگذارترین  به  ها 
ویژه  داشته توجه  بخش   ،اندای  بیان  در  جایی که گاهی  حساب  تا  از  هایی 

  تکرار الفرائض همان مطالب محقق حلی و خواجه نصیر را عیناً در کتابشان  
 اند.کرده

مسائل  :هاکلیدواژه الفرائض  ،تصحیح  بهایی ،حساب  فقه    ،شیخ  فرائض، 
  . شیعی، محقق حلّی، نصیرالدین طوسی



 ۱۶۹/ حساب الفرائض در آثاز فقهی شیعه تا زمان شیخ بهایی

 مقدمه 

های اصلی احکام فقهی در اسالم به مسألۀ تقسیم ارث اختصاص دارد. یکی از بخش
 اند: در تعریف »ارث« چنین گفته

به است؛  حقوقی  و  فقهی  اصطالحی  حقوق  ارث،  و  دارایی  انتقال  معنی 
درگذش شخص  رعایت  )میراث(  با  )وارث( که  زنده  شخص  به  )مُورِّث(  ته 

   (۴۴۹:  ۱375زاده،  )مهرعلی  شود.شرایط و موازینی خاص انجام می 

معنی  معنی واجبات، در مقابل نوافل به کلمۀ »فرائض« هم یک معنای عمومی دارد به
است به  مستحبات  فریضه(  )جمع  »فرائض«  اصطالح  این  در  االرث  اما  سهم  معنی 

؛ مانند نصف و ربع و است  است که شرع برای بعضی وراث معین کرده  ۱ترکهمعینی از  
غیره.سُ و  به   دس  »فرائض«  اصطالح  فقه،  به به  طور کلیدر  نیز  »ارث«  رفتهمعنی   کار 

مبحث  است شده  و  نامیده  الفرائض«  »علم  آورده که  پدید  را    نک.)  .است  مستقلی 
علم    (3۰۶  -3۰5:  ۱3۴3  نجات، این  میمش   نخستقواعد  چه کسانی خص  کند 

بناوارث میت هستند و ثانیاً مشخص می   بر   کند سهم االرث وارثان چه مقدار است. 
شامل مقداری علم حساب   ،ضرورتبه  ،این علم فرائض هم شامل مباحث فقهی و هم

  (۴5۱و  ۴5۰: ۱375زاده، )مهرعلی علم نسب است. و

فرائض   از حساب که در علم  نامیده کار میبهاین مقدار  الفرائض«  رود، »حساب 
بودند، میمی امور دینی  در  فقها که مرجع مردم  را میشود و  آن  در  بایست  تا  دانستند 

تقسیم ترکه دچار مشکل نشوند که در کتب فقهی نیز آورده شده است تا طالب علوم 
 دینی و مردم نیز آن را بیاموزند.

بازۀ م در  شیعی   فقهی  متون  در  الفرائض  حساب  بررسی  حاضر،  پژوهش  وضوع 
  نیز  و   اثر یا مؤلف آن   با توجه به جایگاه فقهی  است.  تا قرن یازدهم  2زمانی قرن پنجم 

 :اندشدهاین آثار بررسی  ،ضئمیزان پرداختن به حساب الفرا 

 ق( ۴۱3 -33۸یا  33۶، تألیف شیخ مفید )المقنعة  ➢

 
 که از مرده به جا مانده باشد.  ی، مالراثیم .۱

مفید    .2 شیخ  از  پیش  تا  است که  آن  پنجم  قرن  برگزیدن  بهنمیدلیل  برد که  نام  کتابی  از  توجهی  توان  قابل  طور 
 حساب الفرائض را  بررسی کرده باشد.
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، تألیف شیخ طوسی مشهور به المبسوط فی فقه اإلمامیة و    العشرالرسائل   ➢
 ق( ۴۶۰ -3۸5شیخ الطائفه )

لتحرير   ➢ الحاوي  )يالفتاوالسرائر  حلی  ادریس  ابن  تألیف   ،5۴3-  
 ق(5۹۸

 ق( ۶72 -5۹7، تألیف خواجه نصیرالدین طوسی )جواهر الفرائض ➢

الحرام ➢ و  الحالل  تألیف محقق  شرائع اإلسالم في مسائل   -۶۰2حلی )، 
 ق(۶7۶

ام في معرفة کقواعد األح  و  تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیة ➢
 ق( 72۶ -۶۴۸، تألیف عالمۀ حلی )الحالل و الحرام

 ق(7۸۶ -73۴، تألیف شهید اول )الدروس الشرعية في فقه اإلمامية ➢

النافع ➢ المختصر  في شرح  البارع  فهد حلی )المهذب  ابن  تألیف   ،757-  
 ق( ۸۴۱

األفهام إلی تنقيح شرائع  کمسالو  وضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيةالر ➢
 ق( ۹۶5یا  ۹55-۹۱۱تألیف شهید ثانی ) اإلسالم

 ق(۹۴۰، تألیف محقق کرکی )د. يکرکرسائل المحقق ال ➢

 ق( ۱۰3۱ -۹53شیخ بهایی ) ۱، الفرائض البهائیة ➢

شیعه و    یان فقه  ماگرچه از حیث قواعد فقهی و سهم هر یک از وراث، اختالفاتی   
اما حساب الفرائض از حیث ماهیت ریاضی در بین کتب فقهی شیعه   ،هستاهل سنت 

ترکه   از  وراث  از  یک  هر  سهم  یافتن  الفرائض  حساب  هدف  ندارد.  تفاوتی  سنی  و 
در شرع سهم هر صنفی به  است.  دقیق  ترکه( مشخص شده  2طور  به کل    )نسبت سهم 

 
باب میراث   زیرا .بررسی نشدنیز در این باره از شیخ بهایی موجود است، اما در این پژؤهش  جامع عباسی کتاب  .۱

و بنای نویسنده در    است  این کتاب، تألیف شیخ بهایی نیست و این باب بعد از او توسط شاگردانش تألیف شده
 این پژؤهش، بررسی آثار، تا زمان شیخ بهایی بود.

 برد؛ مثالً گروه فرزندان، گروه برادران و خواهران، گروه پدران و مادران، منظور، هر گروهی است که ارث می.  2
 گروه همسران و ...



 ۱7۱/ حساب الفرائض در آثاز فقهی شیعه تا زمان شیخ بهایی

با    ،است مختلفی  اصناف  اگر  باما  آمدند،  ورثه گرد  از  مختلفی  آوردن ه تعداد  دست 
سهم هر یک از وراث نیاز به محاسبات ریاضی دارد. پس مقصود اصلی از حساب در  

است تا بدین وسیله سهم هر فرد نسبت به کل ترکه    این فن اصطالحاً تصحیح مسائل
 مشخص شود.

 تصحیح مسائل 

: دو )مخرج  باشدبط با سهم ارث  تواند مخرج کسر مرتمطابق قرآن کریم پنج عدد می
ثُ )مخرج  سه  ثُنصف(،  دو  و  سُلث  )مخرج  شش  ربع(،  )مخرج  چهار  و لث(،  دس( 

ثُ )مخرج  تا    م من(.لذا الزهشت  محاسبات  است  را  کوچکدر  مشترک  مخرج  ترین 
یک کسر ه ب صورت  به  ترکه  از  افراد  تمام  سهم  مشترک  مخرج  آن  با  که  آورد  دست 

 مشخص شود. صحیح

شود: اول مسائل صحیح که در آن  بر همین اساس به دو نوع تقسیم می  مسائل ارث
تعداد سهام هر صنف از ورثه بر افراد آن قابل قسمت است یعنی پس از تقسیم ارث با 

  ماند. دوم مسائل نیازمند به تصحیح که در این حالتمقداری باقی نمی  عددی صحیح 
و بر اساس آن با    شودمحاسبه میمشترک بین سهم وارثان از ترکه    ترین مخرجکوچک

  کسر صحیحتوجه به تعداد وراث، و با ضرب آن در مخرج مشترک، سهم هر وارث با  
می اصل  مشخص  مشترک  مخرج  این  به  را  له  أمسشود.  روش  این  و  فریضه  اصل  یا 
 گویند.تصحیح می

نظر بگیرید دارد وفات می  ؛این مثال را در  نظرمردی که سه زن  با در   کند، حال 
با وجود فرزند، یک هشتم میراث است، سهم هر زن    زوجات  صنف  داشتن اینکه سهم 

با توجه به   است.له  أمساصل    در اینجا هشت، اصطالحاً  ؟ از میراث شوهر چقدر است
زناین تعداد  یعنی  که  نیست  ۸بر    3ها  قسمت  اینکه  ،قابل  مسائل   ءجز  همسأل  برای 

نیاز به تصحیح است. برای این تعداد وراث را در اصل مسأله   کارصحیح قرار گیرد 
3ها  شود. بدین ترتیب سهم همه زنمی  (2۴=۸×3)   کنیمضرب می

است که نصیب   2۴
۱هر زن  

 آید.دست میبهصورت کسری صحیح به 2۴

این  عدد  دو  نسبت  فقهی،  کتب  متبایندر  عدد  دو  شده که  بیان  متوافق    ،  گونه 
متماثل  )متشارک( یا  و  )متناسب(  متداخل  م  هستند  ،  م  عدد ب  دو  یعنی  متباین؛   .

بزرگبزرگ م  م  عدد ب  دو  یعنی  )متشارک(؛  متوافق  ندارند.  از یک  یک  تر  از  تر 
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پذیر پذیر نیستند. متداخل )متناسب(؛ یعنی دو عدد بر هم بخشدارند ولی بر هم بخش 
است. دیگری  م  م  یکی ب  و  یکی هستند که مخرج   ؛متماثل  ۱هستند  عدد  دو  یعنی 

 بر  شود. بنابه معکوس ب م م هم »وفق« گفته می  مشترک در این حالت واضح است.
وفق   از ضرب  بود  عبارت  مشترک  مخرج  یا  م  م  عدد در  این ک  در  اعداد  از  یکی 

زیرا دیگر. پس اگر دو عدد متباین باشند، مخرج مشترک برابر با ضرب دو عدد است  
وفقشان برابر با یک است و اگر متداخل باشند این حاصل ضرب برابر است با عدد  

 تر است.تر زیرا وفق دو عدد، معکوس عدد کوچکبزرگ

تر را از عدد برای فهم اینکه نسبت دو عدد به همدیگر چگونه است، عدد کوچک
میبزرگ کم  بار  چند  تا  یک  چیتر  این کم کردن،  از  بعد  اگر  عدد  کردند.  از  زی 
اصطالحاًبزرگ و  نماند  باقی  عاد(    تر  )شمرده،  افنا  عدد کوچکتر  توسط  بزگتر  عدد 

 :۶و  2مثل  ،شد، دو عدد متداخل هستند

۶-2=۴, ۴-2=2, 2-2=۰ 

تر، چیزی بیشتر از تر از عدد بزرگاما اگر پس از چند بار کم کردن عدد کوچک
عدد کوچک از  که  بماند  در  یک  و  باشد  کمتر  عدد  تر  دو  هر  شمارندۀ  حال  عین 

 ۱۰و  ۱2، مثل تر باشد، دو عدد متوافق هستند تر و بزرگکوچک

۱2-۱۰=2 

بار کم کردن،   را    ۱2و    ۱۰دست آمد که دو،  هب  2عدد  در مثال فوق بعد از یک 
۱کند. پس وفق این دو عدد  ها را افنا میشمارد یا به اصطالح قدما آنمی

است. مثال    2
 است:  ۶و  2۰دیگر، 

2۰-۶=۱۴, ۱۴-۶=۸, ۸-۶=2 
کند. را افنا می  2۰و    ۶  که  رسیدیم   2عدد  در این مثال پس از چند بار کم کردن به  

۱پس وفق این دو عدد هم  
 است. 2

 
اگر دو عدد ب م م بزرگتر از یک داشته باشند؛ ولو این ب م م، عدد کوچکتر باشد، ما توافق بالمعنی األعم    .۱

داریم؛ اما اگر در توافق، ب م م، عددی بزرگتر از دو و غیر از دو عدد باشد، توافق بالمعنی األخص داریم. در 
مقصود همان توافق بالمعنی األخص است. زیرا توافق بالمعنی األعم شامل  گویند »توافق«،  کتب فقهی هر گاه می

 شود.تداخل نیز می
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تر، چیزی بیشتر از تر از عدد بزرگکوچک  اما اگر پس از چند بار کم کردن عدد
عدد کوچک از  که  بماند  عدد  یک  دو  هر  شمارندۀ  حال  عین  در  و  باشد  کمتر  تر 

 ۱7و   5، مثل ، دو عدد متباین هستند دتر نباشتر و بزرگکوچک

۱7-5=۱2, ۱2-5=7, 7-5=2 
دست آوردن اصل فریضه عالوه بر ک م م از ب م م هم  هدر برخی مسائل برای ب

آن   نامباید استفاده شود که عکس  اگر متوفی ده شداستفاده میوفق    با  . برای مثال: 
5دختر داشته باشد و سهم همه دخترها روی هم  

صورت سهم    اصل ترکه باشد. در این  ۱2
دختران   تعداد  در  ترکه  مخرج  ضرب  از  مسأله  اصل  حساب کنید.  را  کدام  باید  هر 

 بر  اند بنادست بیاید اما چون صورت کسر اصل مال و تعداد دختران دو عدد متباینه ب
۱اصل تصحیح شد حاصل ضرب   این در وفق نیز باید ضرب شود. به این ترتیب

)وفق  5
۱  . و سهم هریکی از دختران2۴ر است با که براب ۱2در  ۱۰( در ۱۰و  5

 است.  2۴

 بررسی حاالت مختلف تعدد ورثه

ذَ  -۱آید:  شوند، سه حالت پیش می هنگامی که ورثه متعدد می الفروض ویهیچ یک 
 ؛ برند بعضی به فرض و بعضی به قرابت ارث می  -2  ؛برندنیستند و به قرابت ارث می

 ۱برند.ث میالفروض هستند و به فرض ارهمگی ذوی -3

. مثل اینکه شخصی چهار  است  تعداد ورثهله  أمسبر باشند،  اگر وراث همگی قرابت
۱برابر است با چهار که به هر پسر  له  أمسپسر دارد و  

رسد. و البته اگر هم پسر ترکه می  ۴
داشته باشد و هم دختر، باید هر پسر را دو دختر حساب کرد؛ مثالً اگر کسی دو دختر  

 شود هشت. میله أمسو سه پسر دارد، 

؛ پس سهم سه پسر و دو دختر مجموعاً برابر است 𝑥و سهم دختر=    2𝑥سهم پسر=  
۱۱به هر دختر ؛ بنابراین ۸𝑥با 

2سر و به هر پ ۸
 رسد. ترکه می ۸

 
، به اين كسر »فرض« و به وارثی كه  است   سهم االرث خويشاوندان نسبی و سببی گاه با كسر مشخّصی معيّن شده  .۱

بدون كسر مشخّصی تعيين شده گويند. و گاه سهم االرث  بر« میبرد، »صاحب فرض« يا »فرضبه اين شکل ارث می
 شود.بر« خوانده میبرد »قرابتوارثی كه به اين شکل ارث می ؛است
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شود ها داده میبربر باشند، ابتدا سهم فرض بر و بعضی قرابتاگر بعضی ورثه فرض
باقی قرابت و  به  فرضرسدمی  برهامانده  مسائل  تصحیح  از  پس  ترتیب  بدین  بران،  . 

آوریم و در نهایت  دست میه هاست، بکه بر اساس تعداد افراد آن  ،بران راقرابت لۀ  أمس
 بران است.بران و قرابت فرضلۀ أمسهایی، ک م م نلۀ أمس

ذوی همگی  استاگر  فریضه  با  مساوی  فروضشان  باشند،گاهی  یعنی   ،الفروض 
می برابر  واحد  با  است  ترکه  از  افراد  سهم  دو جمع کسرهایی که  ورثه  اگر  مثالً  شود. 

دس سُ  ،لث و سهم پدر و مادر، هر یکدختر و پدر و مادر باشند، سهم دو دختر دو ثُ 
 شود.  یک می دسلث و دو سُمجموع دو ثُ است که

 زیادتی سهام از اصل فریضه

شوهر و پدر و مادر    مثل زمانی که وراثْ  ،شودتر میگاهی جمع کسرها از واحد بزرگ
رُ این صورت، شوهر،  در  باشند که  دو دختر  مادر، مجموعاًو  و  پدر  و  دو  ثُ  بع  و  لث 

۱شود و جمع کسرها  برند که مجموع سهام از کل ترکه بیشتر میلث میدختر، دو ثُ
از    ۴

آورند. به  دست میهب  «عول»را با  له  أمسواحد بیشتر. در اینجا بعضی از مذاهب اسالمی  
شود و همه مقدار الفروض به نسبت سهمشان نقص وارد میاین معنی که به تمام ذوی 

 برند. مثالً در همین مثال داریم: میکمتری از آنچه در شرع تعیین شده ارث  

۱
۶ +

۱
۶ +

۱
۴ +

2
3 =

۱5
۱2 

 بر  شود تا با کسر واحد مواجه شویم. بنا  ۱5طبق قاعدۀ عول باید مخرج هم مساوی  
 این باید این تغییرات در سهام افراد به وجود آید: 

۱
۶ =

2
۱2 →

2
۱5 

۱
۴ =

3
۱2 →

3
۱5 

2
3 =

۸
۱2 →

۸
۱5 

 بدین ترتیب داریم:

2
۱5 +

2
۱5 +

3
۱5 +

۸
۱5 =

۱5
۱5 
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 الفروض کم شد.  پس سهم تمامی ذوی

الفروض بر دیگران مقدم هستند و نقص نباید بر  اما طبق نظر شیعه برخی از ذوی
طور کامل  ها باید سهم خود را بهبلکه ابتدا برخی از آن  ،الفروض وارد شودتمام ذوی

ارثِ در  برسد.  به سایرین  ماند  باقی  ترکه  از  و سپس هر چه  او  دریافت کنند   ۱لطبقۀ 
می وارد  دختران  یا  دختر  بر  برای حل  نقص  مثال  همین  در  فقه له  أمسشود.  روش  به 

5طور کامل داده شود و سپس  شیعه باید ابتدا سهم شوهر و پدر و مادر به
مانده به باقی   ۱2

2.5دو دختر برسد و سهم هر دختر  
از کل ترکه است. البته طبق قواعد حساب الفرائض    ۱2

از ترک فرد  با صورت و مخرج صحیح  سهم هر  به صورت کسری  باید  و    آوردهه  شود 
5شود  چون صورت باید صحیح باشد سهم هر دختر می

2۴ . 

شود. مثالً ورثه، شوهر و  در ارث طبقۀ دوم نقص بر متقرب پدر و مادری وارد می
این صورت سهم شوهر نصف و   باشند. در  پدر و مادری و دو خواهر مادری  خواهر 

پد خواهر  ثُسهم  مادری  خواهران  سهم  و  نصف  هم  مادری  و  است که  ر  ترکه  لث 
این میمجموع  بیشتر  واحد  از  خواهران  ها  سهم  و  شوهر  سهم  ابتدا  باید  پس  شود. 
طور کامل داد و سپس هر چه باقی بماند سهم خواهر پدر و مادری است.  مادری را به

آید.  ز واحد( پیش نمیدر طبقۀ سوم هم اصالً این اشکال )بیشتر شدن مجموع کسرها ا
 ها.شود نه تمام آنلذا طبق راهکار شیعه نقص بر بعضی از ورثه وارد می

 نقصان سهام از اصل فریضه

مثل زمانی که وارث فقط دختر باشد که   باشد،مجموع کسرها از واحد کمتر    حال اگر
دیگر می و نصف  است  او نصف  این صورت سهم  نوع مسائل در  این  در حل  ماند. 

دارند. به این معنی که مثالً نصف    « تعصیب»ای موسوم به  ی مذاهب اسالمی شیوهبعض

 
 :شودوارثان خويشاوند نسبی در سه طبقه قرار دارند، و طبقۀ اوّل و دوم از دو صنف تشکيل می .۱

 ؛ واسطه( يا باواسطه  فرزندان )بی صنف دوم:  پدر و مادر. صنف اوّل: دارای دو صنف است: طبقۀ اوّل:
برادر و   صنف دوم ؛واسطه(  واسطه يا با پدر بزرگ و مادر بزرگ )بی صنف اوّل دارای دو صنف است: طبقۀ دوم:

 ؛ واسطه( واسطه يا با خواهر و برادرزاده و خواهرزاده )بی
 ؛ هاكه يك صنف است: عمو و عمّه و دايی و خاله و فرزندان آن :طبقۀ سوم

بردن  برند و مانع ارث، بلکه زن و شوهر همراه تمامی طبقات ارث مینیستندگانه  بندی سهطبقهاین  زن و شوهر در  
 بر هستند. زن و شوهر، فرض شوند.ای هم نمیهيچ طبقه



 ۱۴۰۱ بهار و تابستان ، ۱، شمارۀ 2۰، دورۀ تاریخ علم /۱7۶

مردانی   اند: عصبهگفته دهند. در تعریف عصبه  به عصبۀ میت میدر همین مثال  زائد را  
برای کسب . )هستند که بدون واسطه یا به واسطۀ مردی دیگر منتسب به میت هستند

اما شیعیان    (۴۶  -37:  ۱37۴  شیخ االسالمی،  نکـ:اطالعات مفصل در مورد عصبه  
به را  زائد  ذویمقدار  به  فرض  به  که  نسبتی  بین  همان  دوباره  رسیده،  الفروض 

گردد. کنند. در این مثال نصف زائد دوباره به خود دختر برمیالفروض تقسیم میذوی
میت   برد. مثالًمی  »رد«بدین ترتیب دختر نصف ترکه را به فرض و نصف دیگر را به  

برند و  لث ترکه و دختر نصف ترکه را به فرض مییک مادر و یک دختر دارد. مادر ثُ
میسُ باقی  ترکه  سُدس  این  شیعه  فقه  طبق  اما  ماند.  برسد  دختر  و  مادر  به  باید  دس 
5همان نسبتی که به فرض بردند. در اینجا  به 

3کل ترکه به مادر و دختر رسیده که    ۶
سهم    ۶

و   2دختر 
مادر    ۶ به دختر است   بودهسهم  تا  و سه  مادر  به  تا  دو  پنج قسمت،  از  . پس 

2مانده باید  دس باقیسُاز  است. پس    رسیده
2آن که مساوی با    5

کل ترکه است به مادر    3۰
3برسد و 

3مانده که معادل  دس باقیسُ  5
کل ترکه است، به دختر. بدین ترتیب در نهایت    3۰

2طبق فقه امامیه  
3کل ترکه به مادر و   5

 رسد.به دختر میآن  5

راه دیگری نیز برای این نوع مسائل وجود دارد که آن را خواجه نصیرالدین طوسی 
 کند:ارائه می

إن   و  عليهم،  يرّد  من  سهام  المال  أصل  فاجعل  رّد،  المسألة  في  وقع  ان  کفإن 
سهامهم  علی  منقسماً  سهميهما  أخذ  بعد  الباقي  فاجعل  زوجة،  أو  زوج    معهم 

 ( ۴2  :  ۱۴2۶،  جواهر الفرائض  ین،نصیرالد   )طوسی،

نبودند، اصل   یا زوجه  اگر در ورثه زوج  این است که  جمع   لهأمس توضیح عبارت 
شود )برخی افراد مثل زوج یا زوجه فقط به فرض ها رد میکه به آن  است  سهام افرادی

به آنارث می شود(، و اگر در بین ورثه زوج یا زوجه بودند، ها رد نمیبرند و چیزی 
آنان داده می باقی مال بر اساس سهم افرادی که بدانابتدا سهم  شود،  ها رد میشود و 

مجموع سهام مادر و دختر پنج است گوییم  می  مثالً در همین مثال قبلیشود.  تقسیم می
را پنج قرار  له  أمساین از همان ابتدا    بر  که سه تا سهم دختر و دو تا سهم مادر است. بنا

 . کنیمبه نسبت گفته شده تقسیم میدهیم و می

 فروعات حساب الفرائض
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نیز  آوارماندگان و  از دیگر مباحث حساب الفرائض، مناسخات و چگونگی توریث زیرِ
ق مقدار سهم هر وارث از ترکه است. این مباحث همگی از طریق آنچه تا ی شناخت دق

خاصی از مسائل ارث  نوع  اینکه هر یک  اما به سبب    ،کنون گفته شده قابل حل است 
 . اندها نوشتهنویسندگان آثار فقهی جداگانه در بارۀ آن، دهندرا تشکیل می

 مناسخات 

تمام  اگر سهم  بمیرد.  ترکه  تقسیم  از  قبل  وراث  از  یکی  معناست که  بدان  مناسخات 
وراث   برای  و سپس  شود  نگهداری  هم  دوم  میت  سهم  و  شود  داده  اول  میت  وراث 
میت دوم دوباره تقسیم ترکه صورت گیرد، هیچ مشکلی نیست. اما اگر قرار شود سهم 

ده شود، مسائل مربوط به مناسخات  وراث میت دوم از همان تقسیم ترکۀ میت اول دا
که عالوه بر وراث    پیدا بشودای  له أمسشود. در مناسخات هدف این است که  مطرح می

دوم   میت  وراث  سهم  اول،  همان    نیزمیت  فقهی    معلومله  أمساز  کتب  در  شود. 
گوناگونی در نظر گرفته شده که آیا وراث میت دوم همان وراث میت اول    هایت حال

یا خیر و جهت استحقاق وراث میت دوم همان جهت استحقاق وراث میت   هستند 
اول  ست  ااول   میت  ترکۀ  از  دوم  میت  سهم  نگریست که  باید  حال  هر  به  خیر.  یا 

، سهم وراث  دشومعلوم میچیست؟ اگر بتوان از همان سهم که به صورت یک کسر  
همان است و دیگر له  أمسو کسر اعشاری به وجود نیاید،    نیز تعیین کردمیت دوم را  
اما اگر نتوان سهم ورثۀ میت دوم را از سهم میت دوم از ترکۀ میت اول    ؛بحثی نیست

را تصحیح کرد. تصحیح هم دو صورت دارد: یا بین نصیب میت دوم  له  أ مسداد، باید  
دوم وفق وجود دارد یا وفق وجود ندارد و این دو عدد متباین   از فریضۀ اول و فریضۀ

 هستند. 

در صورت نخست، وفق )وفق بین فریضۀ دوم و نصیب میت دوم از فریضۀ اول(  
نهایی است و در صورت  لۀ  أمسشود و حاصل  میدر فریضۀ دوم در فریضۀ اول ضرب  

 شود.دوم فریضۀ دوم در فریضۀ اول ضرب می

می زنی  جای    میردمثالً  بر  پدری  برادر  دو  و  مادری  برادر  دو  و  شوهر  خود  از  و 
ثُمی مادری  برادران  سهم  و  نصف  زوج  سهم  باقی گذارد.  و  سُلث  ترکه  مانده که  دس 

است.    مالِاست،   پدری  است  له  أمسبرادران  اینجا شش  برادران    و چوندر  مورد  در 
نیست،    ،پدری قسمت  قابل  دو  بر  بمی  ۱2  لهأمسیک  هر  )سهم  پدری  شود  ۱رادر 

۱2  
میرد و از همسر دیگرش یک پسر و دو دختر بر  است(. اما قبل از تقسیم ترکه شوهر می
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۶گذارد. سهم شوهر از همسر خود  جای می
)یک پسر  است    است و فریضۀ دوم چهار  ۱2

 گیریم(. وفق بین چهار و دو دختر وراث میت دوم هستند که پسر را دو برابر در نظر می
۱،  )نصیب میت دوم از فریضۀ اول(  شش و    )فریضۀ دوم(

نهایی حاصل  لۀ  أمساست.    2
۱ضرب  

برابر می   ۱2در چهار در    2 با  است که  . بدین ترتیب سهم تمام وراث  2۴شود 
۴میت اول و میت دوم از ترکۀ میت اول عبارت است از:  

برای هر برادر مادری میت   2۴
2اول،  

3برای هر برادر پدری میت اول،    2۴
۶برای هر دختر میت دوم و    2۴

برای پسر   2۴
 میت دوم. این مثال صورت اول بود.

دوم مثال صورت  می  ؛اما  و یک  زنی  پدری  برادر  و یک  مادری  برادر  دو  و  میرد 
از    میرد و دو پسر و یک دخترگذارد و شوهر قبل از تقسیم ترکه میشوهر بر جای می

دیگرش ثُ بر جای می  همسر  مادری  برادر  دو  برادر  گذارد. سهم  و  و شوهر نصف  لث 
میت  لۀ  أمسبرای میت اول برابر با شش است.  له  أمسدس است که در نتیجه  پدری سُ

اول( تباین لۀ  أ مسدوم هم برابر با پنج است که پنج با سه )نصیب شوهر از همسرش در  
. سهم 3۰شود با  برابر می  نهایی حاصل ضرب پنج در شش است کهلۀ  أمسدارد. پس  

از:   است  عبارت  اول  ترکۀ میت  از  دوم  و  اول  5وراث میت 
مادری،    3۰ برادر  5سهم 

3۰  
پدری،   برادر  3سهم 

و    3۰ شوهر  ۶دختر 
است.   3۰ شوهر  پسر  حلی،   سهم  محقق  )نک. 

 (5۶ -55/ ۴: ۱۴۰۸، شرائع االسالم

 توریث زیر آوار ماندگان

به بیان    است  ی فقهی آمدههااحکام مربوط به این بحث در کتاب و فقها نیز معموالً 
تفاوت این بحث با مناسخات    .اندو وارد حل مثال نشده  حکم این بحث اکتفا کردند

و   نیست  مشخص  ورثه  مرگ  تأخر  و  تقدم  اینجا  در  است که  فروض  له  أمساین  با 
می یا شودمختلف حل  ساختمان  ریختن  فرو  سبب  به  و ب  الف  اگر شخص  یعنی  ؛ 

شود اول  مرده، یک بار فرض می  اولبمیرند و معلوم نباشد که کدام یک    ۱شدنغرق  
برد و با توجه به ارثی که برده، الف مرده و سپس ب و بدین ترتیب ب از الف ارث می

 
اگر سبب موت چیز دیگری باشد، مثالً هر دو به مرگ طبیعی مرده باشند و تقدم و تأخر هم معلوم نباشد، در   .۱

 یقۀ توارث بین فقها اختالف نظر وجود دارد. طر
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شود که اول ب مرده و سپس الف و  دهند و یک بار فرض هم میاش را میسهم ورثه
 د. دهنبدین ترتیب به ورثه الف و ب ارث می

قالب چهار مثال طریقۀ   این    ۀمحاسبخواجه نصیرالدین طوسی در کتاب خود در 
 :ایمها را در اینجا آوردهیکی از مثال. آورده استنوع مسائل را 

برادر،    کاند؛ از مرد يدختر آنها همگی زير آوار مرده  دوپسر و    کزن و شوهر، ي
يفيت تقسيم کجا مانده است؛  هبی از دو دختر شوهر  کاز زن پدر، از پسر همسر، و از ي

 ارث ميان آنها بدين صورت است: 

از ديگران فرض می نيم. دراين صورت اصل مال وی  کابتدا مرگ شوهر را پيش 
𝑥)   سهم همسر(،  𝑥)  دارایی شوهر.  است  32

7𝑥(، مجموع سهم فرزندان )۸

(، سهم پسر ۸

(
7𝑥

۸
2 =

7𝑥

(، سهم هر دختر ) ۱۶
7𝑥

۸
۴ =

7𝑥

32). 

در نظر گرفته   32اولیه    ۀفریض یا  له  أمساست. پس    32،  32و    ۱۶و    ۸مخرج مشترک  
 شود.می

شود. می  منتقله از وی به پدرش  کشود  ازاين مقدار چهار سهم به همسرش داده می
می  ۱۴و   داده  وی  پسر  به  ورثهکشود  سهم  ميان  نمیه  تقسيم  رُبع   ۱۴زيرا    ،شوداش 

جا مانده که ربع ترکه سهم زوجه است( لذا اصل را ه بصحيح ندارد )چون از پسر زوجه  
ه  کاز اين مقدار سهم زوجه هشت تاست    رسیم،می  ۶۴نيم و به عدد  کدر دو ضرب می

می  منتقل  پدرش  پسر  به  سهم  و  منتقل کاست    2۸شود  او  زوجۀ  به  آن  سهم  هفت  ه 
ه  کتاست    ۱۴ه شوهر دارد نيز  کگيرد و سهم دختری  شود و بقيّه به جدّش تعلّق میمی

شود، و سهم دختری  شود و بقيّه به جدّش داده میهفت سهم آن به شوهرش منتقل می
 شود. ه همگی به جدّش منتقل میک  ستتا ۱۴ه شوهرندارد نيز ک

دراين صورت اصل    ،زوجه پيش از ديگر وارثان مرده است ه  کنيم  کسپس فرض می
سهم به شوهرش   ۱2از اين مقدار هشت سهم به پدر وی و    .خواهد بود  ۴۸مال زوجه  

را در دو   ۴۸لذا  ،گيرد و برای آن ربع صحيح وجود نداردسهم به پسرش تعلّق می ۱۴و 
گيرد  در زوجه تعلّق میسهم به پ  ۱۶از اين مقدار    رسیم.می  ۹۶نيم و به عدد  کضرب می

سهم به پسرش داده   2۸شود.  ه به برادر او منتقل میکرسد  میسهم به شوهرش    2۴و  
سهم نيز    ۱۴شود.  اش به جدّ او منتقل میه هفت تا از آن به زوجۀ وی و بقيّهکشود  می
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ه هفت تا از آن به شوهرش و بقيّه به کشود  ه شوهر دارد منتقل میکبه آن دختر ميّت  
ه از او به جدّش  کشود  سهم نيز به دختر ديگر ميّت داده می  ۱۴شود.  ش منتقل میجدّ

 شود. منتقل می

در اين صورت اصل    .نيم کمرگ پسر را پيش از دو خواهر فرض میدر حالت بعد  
می  ۱2مال   وی  زوجۀ  به  سهم  سه  بود؛  تعلّق  خواهد  وی  مادر  به  سهم  چهار  رسد، 

ه از  کرسد  ه پنج سهم باشد به پدر ميّت میکشود، بقيّه  ه به پدرش منتقل میکگيرد  می
 شود.  وی به برادرش منتقل می

در اين   .نيمکه شوهر دارد پيش از ديگر وارثان فرض میکسپس مرگ دختری را  
گيرد و دو سهم ت شش خواهد بود؛ سه سهم به شوهرش تعلّق میصورت اصلِ مال ميّ

سهم به پدر ميّت تعلّق    کشود و يه از وی به پدرش منتقل میکشود  به مادرش داده می
 شود. ه از وی به برادرش منتقل میکگيرد می

در اين صورت    .نيمکدر پايان مرگ دختر ديگر را پيش از ديگر وارثان فرض می
را  مال  قرار می  اصل  يسه سهم  داده می  کدهيم؛  ميّت  مادر  به  به کشود  سهم  او  از  ه 

ه از وی به برادرش منتقل کگيرد  و دو سهم به پدر ميّت تعلّق می  شود پدرش منتقل می
 شود. می

برادرزادۀ    ۀکسهم و از تر  ۹۶سهم از    2۴،  زوجهۀ  کاز تر   شوهراين به برادر    بر  بنا
از   از  ۱2پسر پنج سهم  و  برادرزادۀ  ۀ  کتر  سهم،  از  کدختر  آن  دارد یک سهم  ه شوهر 

تر از  و  سهم،  برادرزادۀ    ۀکشش  تعلّق  کدختر  آن  سهم  سه  از  سهم  دو  ندارد  شوهر  ه 
)یعنی مرگ ای ندارد.  رسد و از اصل بهرهتمام اين سهام به انتقال به وی می  .گيردمی

 برد(مستقیم از او ارث نمیطور ه هر کسی را که ابتدا در نظر بگیریم، برادر شوهر ب

سهم    ۱۶ه از اين مقدار  کگيرد  سهم تعلّق می  ۹۶سهم از    5۸ۀ زن  کبه پدر زن از تر
 ۶۴سهم از  5۰مرد  ۀکاز تر و  بقيّه به انتقال به وی رسيده است است و از اصلِ مالِ زن 

م دو سه  ،ه شوهر داردکۀ دختری  کسهم، و از تر  ۱2پسر چهار سهم از    ۀکترسهم، و از  
ه همگی به ک  -سهم  سه ه شوهر ندارد یک سهم از  کۀ دختری  کاز شش سهم، و از تر

 گيرد. تعلّق می -انتقال بوده است
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تر از  پسر  از    شوهرش  ۀ پدرکبه زنِ  تر  ۶۴هفت سهم  از  و   شوهرش  ۀ مادر کسهم، 
از   سهم  از    ۹۶هفت  سهم  سه  و  انتقال،  به  تر  ۱2سهم  اصل  از  به    هکسهم  )مربوط 

 گيرد. تعلّق می شوهرش(

ۀ پدرِ دختر هفت کۀ دختر سه سهم از شش سهم، و از ترکبه شوهر دختر از اصل تر 
از   تر  ۶۴سهم  از  و  از  کسهم،  مادرش هفت سهم  تعلّق می  ۹۶ۀ  انتقال  به   گيرد.سهم 

الفرائض   نصیرالدین،  طوسی،  نک.) جواهر    همو،  و  53  -5۱  :۱۴2۶،  جواهر 
 (۱۴7 -۱۴5: ۱۴2۶، الفرائض در ارث

 شناخت مقدار سهم وارث از ترکه 

، گویدمی  شهید اول   آن طور کهو    آمده است   ۱از کتب فقهی  اندکی این مبحث در تعداد  
است. همین  الفرائض  اول،    ثمرۀ حساب  شهید  شناخت    (3۸7:  ۱۴۱7)نک.  برای 

ث شد  حمقدار سهم ورثه از ترکه )تا اینجا در مورد نسبت سهم هر وارث از کل ترکه ب
همان نسبتی که هر شود( باید به طور دقیق مشخص میبهمقدار سهم    ،و در این مبحث

همان نسبت از ترکه بردارد و برای همین کار دو روش  ( دارد، به لهأمسوارث از فریضه )
البته این دو روش، یکی است و فقط بیانشان فرق دارد. روش اول این   ارائه کردند که

در مقدار سهام هر فرد از ورثه )صورت   را  و حاصل کننداست ترکه را بر فریضه تقسیم 
لۀ  أمس. روش دوم این است که ترکه در نصیبی که هر وارث بر اساس  کنندکسر( ضرب  

)مخرج کسر(  له  أمس حاصل بر  تصحیح شده دارد )صورت کسر( ضرب گردد و نهایتاً
ترکه  اولی  در  این است که  در  تفاوتش  فقط  و  است  دو روش یکی  این  تقسیم شود. 

شود و در دومی ترکه ابتدا در  شود و بعد در صورت ضرب میابتدا بر مخرج تقسیم می
اما همین تقدم و تأخر ضرب و    ،شودشود و بعد بر مخرج تقسیم میصورت ضرب می

 است.  ان فقها به دو »طریقه« تعبیر شدهتقسیم در بی

، باید این مقدار را بر اساس  کسری در آن ظاهر شداگر مقدار ترکه صحیح نبود و  
 است: چنین است مخرج همان کسر بسط داد. عبارتی که در کتب فقهی آمده

 
شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و  ها این مبحث وجود داشت:  که بررسی شد، در این کتاب   هاییاب در میان کت  .۱

الدروس الشرعية  ،  قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام،  تحرير األحکام الشرعية على مذهب اإلمامية،  الحرام
 . مسالك األفهام إلی تنقيح شرائع اإلسالم، ماميةفي فقه اإل 
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ة  کسر في الترکال کسر بأن تضرب مخرج ذلکال کة من جنس ذلکفابسط التر 
إل  أضفت  ارتفع  الفما  حلی،    سرکيه  االسالم)محقق  ؛  ۴/57:  ۱۴۰۸،  شرائع 

و   ۱3/3۱۸: ۱۴۱3؛ شهید ثانی، 5/۱۰2: ۱۴2۰، تحریر االحکامعالمه حلی، 
 ( 3/۴۱5:  ۱۴۱3،  قواعد االحکامنک. عالمه حلی،  

باشد و یک جزء صحیح و یک جزء    مرکبیعنی اگر ترکه به تعبیر امروزی یک عدد  
کسری داشته باشد، باید آن را به صورت کسری در آورد و طریقۀ آن هم این است که  

کسری  عدد صحیح در مخرج کسر ضرب شود و با صورت کسر جمع شود تا صورت  
جنس بودن با  هم»عبارت  این  همان مخرج کسر است. در  ،  مخرجالبته  و    دست آیدبه 

 بودن با آن. یعنی هم مخرج «کسر

می تقسیم  دسته  دو  به  صحیح  اعداد  قدیم  حساب  عدد در  أصمّ.  و  مُنطق  شدند: 
گانه )که کسور نُه  ۱۰باشد یا یکی از اعداد دو تا    شتهدامنطق عددی است که یا جذر  

نُه    ؛ها باشددهند( و مضارب آنرا تشکیل می از  و عدد اصم نه جذر دارد و نه یکی 
مخرج کسور است که  آننُه  عددی  مضارب  نه  و  دهد  می  تشکیل  را  )شیخ    ها.گانه 

 (۱3 -۱2: ۱37۱، اللباببهایی، 

ماند باقی میله  أمساصم بود و آنچه از تقسیم ترکه بر  له  أمساند که اگر  فقها آورده 
به   را  دینار  بود،  دینار  یک  از  اگر    مع)ج  «قراریط»کمتر  باز  و  دهید  بسط  قیراط( 

به قیراط باقی  به    ماندۀ تقسیم  حبة( بسط دهید و   مع)ج  «حبات»نیز نرسید، قیراط را 
باقی اگر  به  باز  را  حبه  نرسید،  هم  حبه  به  و    مع)ج  «ارزات»مانده  دهید  بسط  ارزة( 

 ۱مانده را بر حسب کسری از ارزه بیان کنید. نهایتاً اگر به ارزه هم نرسید، باقی

 بیان نکات خاص هر کتاب

ا ر   ن یدر  خاص  نکات  تار   یاضیقسمت  کتاب    ی خیو  برخدیآیم هر  البته  از    ی . 
ها  آن  به  نجایدر ا  نیا  بر  نبودند و بنا  ی خاص  ۀنکت  یحاو  اندبررسی شدهکه    ییهاکتاب
 خواهد شد.ناشاره 

 

 
قیراط است و هر قیراط سه حبه و هر حبه چهار ارزه است و بعد از ارزه دیگر وزنی که اسم خاصی   2۰هر دینار،    .۱

ندارد. وجود  باشد،  ثانی  نک.)  داشته  نجفی،    3۱۹/ ۱3:  ۱۴۱3،  شهید   :۱۴۰۴و كاشانی،    3۶2/ 3۹  :۱۴۰۴و 
 ( ۱۶2۰/ ۴: ۱3۶2 ، ترجمۀ فارسی شرائع اإلسالم، حلی و محقق 553
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 المقنعة 

از اولین کتب فقهی شیعه حائز اهمیت است. شیخ مفید در    در مقاماین کتاب   یکی 
و   است  احکام  با  ممزوج  آورده که  مطالبی  الفرائض  حساب  ای پیچیدهلۀ  أمسباب 

تقسیم کردهاو  ندارد.   باب  شش  در  را  زمانی که است   مطالب  به  مربوط  باب  یک   :
بارۀباب هم    5بر نیستند و  وراث هیچ یک فرض میان وراث،  که در    هایی تحال  در 

هایی  است و مثال  شیخ در هر باب یکی از فروض را بررسی کرده  .بر وجود داردفرض 
نیاز به تصحیح له  أمسهایی برای زمانی که  کند، از جمله مثال یا مثالمطرح می  برای آن

  آوردهپس از این فصل هم در دو فصل، زیادتی و نقصان سهام از اصل فریضه را . دارد
 زند.میو برایش مثال 

به این  ریاضیات  در  مفید  شیخ  دارد.  ساده  نسبتاً  سطحی  این کتاب،  در  رفته  کار 
گونه نیست که  است؛ یعنی این  کتاب رویکرد آموزش بر مبنای مثال را در پیش گرفته

بیان کند و سپس برایش ابتدا قواعد را در باب حصول کوچک ترین مخرج مشترک 
ترین عددی مبنی بر اینکه باید کوچک آورد  میۀ کلی  ابتدا یک جمل  بلکه او ،مثال بزند

ب آن  اساس  بر  هر کس  یافت که سهم  این  هرا  برای  و  بیان شود  صورت کسر صحیح 
با حل چندین مثال    و بعد این جملۀ کلی را  ۱هایی انجام شودمنظور گاهی باید ضرب

می مثالتفصیل  با  را  الفرائض  حساب  قواعد  و  بهدهد  می  ها  یاد  در خواننده  دهد. 
شیخ   نک.)  کتاب وی حتی اثری از اصطالحاتی چون توافق و تباین و تداخل نیست.

  2(7۱۸ -7۰7 :۱۴۱3، المقنعةمفيد، 

همین رویکرد شیخ مفید )آموزش بر مبنای حل مثال( در بخش حساب الفرائض،  
، الرسائل العشر ،  طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن  نک.)  الرسائل العشرهای  در کتاب

الفتاوىو    (2۸۱  -27۹  :۱۴۱۴ :  ۱4۱۰)نک. ابن ادریس،    السرائر الحاوي لتحرير 
های مذکور نیز بحث نسب میان  شود. در کتابدنبال می  (32۰  -3۱4و    3۰7  -3۰3

 
السهام فتستخرج منه حقوق الوارث    ی فصل و األصل في حساب هذه الفرائض أن تنظر في أقل عدد يحتوي عل»  .۱

على الصحة دون االنكسار فإن انكسرت السهام على بعضهم نظر في أصل سهام المنكسر عليهم فحصلت ثم ضربت  
 ( 7۱۰: ۱۴۱3، المقنعة، )شیخ مفید«. في أصل الحساب فإنها تخرج على سهام صحاح غير منكسرات إن شاء الله

اوست؛ وی در »باب فی    مسائل العویصمسائل ارث و حساب آن، کتاب    شاهد دیگری بر تسلط شیخ مفید بر   .2
می  پاسخ  را  ارث  باب  در  پیچیده  مسئلۀ  هشت  المیراث«  غامض  فی  مفید  نک.)گوید.  مسائل  مسائل ،  شیخ 

  (5۶ -53 :۱37۱، العویص 
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شود. شیوۀ بیان حساب الفرائض مطرح نمی  موضوعاعداد و اصطالحات خاص این  
الفرائضهای  در کتاب الحرام و    جواهر  و  الحالل  مسائل  في  اإلسالم  متحول    شرائع 

بر خالف کتاب می ما  و  بیانی  شود  با  ششم  و  پنجم  قرن  مواجه    منسجمهای  منظم  و 
کار رفته و پس از بیان قواعد برای هر یک از  شویم که در آن اصطالحات ریاضی بهمی
 شود.ها مثال مطرح میآن

 الرسائل العشر

ما شیخ طوسی  ا  ،گویندسخن می  ۱فقها بیشتر در قسمت احکام در مورد ارث فرد خنثی 
در این کتاب عالوه بر بخش احکام، ارث فرد خنثی را در  که  ظاهراً اولین کسی است  

. حکم کلی در مورد خنثی این  است  طور کامل و روشن توضیح دادهبه له  أمسقالب یک  
کنند و یک بار او را پسر و یک بار او را دختر فرض  است که ترکه را دو بار تقسیم می

میانگیمی و  میکنند  به خنثی  را  مقدار  دو  این  ورثه  ن  دیگر  بین  را  ترکه  باقی  و  دهند 
، طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن  نک.)  کنند.مطابق آنچه استحقاق دارند تقسیم می

به تعبیر دیگر به خنثی نصف سهم زن به اضافۀ نصف    (2۸۰:  ۱۴۱۴  ،الرسائل العشر 
: ۱۴۱۴  ،الرسائل العشر ،  طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن  نک.)  دهند.سهم مرد را می

 مثال شیخ طوسی بدین شرح است: (275

می بمردی  فرزند خنثی  و یک  پسر  و  و همسر  مادر  و  پدر  از خود  و  جای ه  میرد 
شود سه تا من است که میشود. برای همسر ثُمیخارج    2۴گذارد. اصل فریضه از  می

 ۱3مانده  شود هشت تا و باقی دس است که میسهم( و برای پدر و مادر دو سُ  2۴)از  
تاست که قابل تقسیم صحیح بر پسر و خنثی نیست. باید دنبال مالی بود که هم نصف  

  است  ۱2  و آن   لثلث داشته باشد و هم نصف ثُداشته باشد و هم نصفِ نصف و هم ثُ
فرزندان دو است که به هر یک، یک سهم لۀ  أ مس)اگر خنثی مرد در نظر گرفته شود،  

فرزندان سه است که دو سهم به پسر لۀ  أمس رسد و اگر خنثی زن در نظر گرفته شود،  می
رسد و در هر صورت چون سهم خنثی نصف سهم مرد به اضافۀ و یک سهم به دختر می

باید مقدار   باشد(. نصف سهم زن است،  قابل تقسیم  بر شش  بر چهار و هم  مال هم 
می ضرب  فریضه  اصل  در  را  آن  فریضه که  پس  اصل  به    2۴کنی.  سهم   2۸۸بود 

گیرند و سهم می  ۹۶سهم و پدر و مادر    3۶شود  من بود، میرسد. سهم همسر که ثُمی
 

 کسی که هم آلت مردان را دارد و هم آلت زنان را. .۱
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سهم است برای پسر و خنثی است. اگر خنثی پسر فرض شود، برای هر   ۱5۶باقی که  
پسر   دو  از  فرض شود،    7۸یک  دختر  اگر  و  است  است.    52سهم  دختر  برای  سهم 

سهم که برای خنثی    ۶5سهم است که نصف آن برابر است با    ۱3۰جمع این دو مقدار،  
باقی که   و  است.  ۹۱است  پسر  برای  است  ابو جعفر  نک.)  سهم  بن   طوسی،  محمد 

 (2۸۱ -2۸۰: ۱۴۱۴ ،الرسائل العشر ، حسن

 جواهر الفرائض 

در  یا الشیعة  ن کتاب که  تصانیف  الی  نام  الذریعة  النصبا    فهرست شده   ریةیالفرائض 
از دو جهت حائز اهمیت است:   (۱5۰  /۱۶  :۱۴۰3آغا بزرگ طهرانی،    نک.)  ،است

این کتاب یکی از تک  فقطنه  ها در باب فرائض است و ثانیاً مؤلف آن  نگاریاوالً 
است برجسته  ریاضیدان  یک  بلکه  فقیه،  شروحی  یک  و  حواشی  این کتاب  نیز  .  بر 

. برخی فقهای نامدار نیز مثل است  ها اشاره شدهبه آنالذریعة  است که در    نوشته شده
حل بهایی عالمۀ  شیخ  و  آمدچنان-  ی  خواهد  کتاب  -که  نصیر  در  خواجه  از  هایشان 

نقل کرد الفرائض  باب حساب  در  تأثیر گرفتاهمطالبی  وی  از  و  طول اه ند  در  لذا  ند. 
 است. شیعیان بسیار تأثیرگذار بوده در علم فرائض در میان تاریخ، این کتاب 

به اما مؤلف    ،ی )ارث( استهمان معنای اصطالحدر عنوان این کتاب، فرائض، 
است و کتاب مشتمل بر تمام مباحثی است که مربوط   فقط به مسائل ارث اکتفا نکرده

به وصیت هم می مربوط  مسائل  به  و  است  ترکۀ میت  را  به  احکام  هم  پردازد. مؤلف 
می نصیر بیان  خواجه  حساب،  به  مربوط  مباحث  در  را.  ریاضی  مسائل  هم  و  کند 
 بیشتری دارد.  تبحرنسبت به سایر فقها  اشسواد ریاضیبه مقتضای احتماالً 

و بعد    آیندکار میدر تصحیح بهکه  آورده است  او مقدمتاً قواعدی را از علم حساب  
می مناسخات  و  تصحیح  و  وارثان  بر  مال  تقسیم  چگونگی  مسائل  مقدمۀ  وارد  شود. 

او   بارۀریاضی  اقسام  نسبت   در  بیان  و  اعداد  میان  میان   .ست اکسرههای مختلف  در 
. خواجه سخن گفته است  هااقسام کسر  در بارۀاین اولین کتابی است که    ،کتب فقهی

کند و سپس کسر مرکب را هم به دو دستۀ  نصیر ابتدا کسر را به مفرد و مرکب تقسیم می
می تقسیم  معطوف  و   ،الفرائض   جواهر  نصیرالدین،  طوسی،  )نک.  ۱کند. مضاف 

 
است و کسر مضاف مثل نصفِ سدس یا ثلثِ ثمن است و کسر معطوف    ۱5کسر مفرد مانند سدس یا جزئی از    .۱

 مثل نصف و ثلث. 
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در مسائل (  ۱2۰  -۱۱۰  : ۱۴2۶،  ارث  در  الفرائض  جواهر  ،همو   و  ۴۰  -3۹  :۱۴2۶
داریم کار  و  سر  معطوف  و  و مضاف  مفرد  سه کسر  هر  با  ما  فرائض  به  اما    ، مربوط 
تواند دانستن انواع کسرها ضروری نیست و اگر کسی انواع کسرها را نداند باز هم می

 سهم هر یک از ورثه را محاسبه کند.  

. در طبقۀ اول هفت دسته  است  هر طبقه احصا کردهخواجه نصیر مسائل رد را در  
وجود دارد که سه دسته مربوط به عدم وجود زوجین و چهار دستۀ دیگر با وجود  له  أمس

دارد. وجود  رد  مسائل  دسته  چهار  هم  دوم  طبقۀ  در  و  است  زوجین  از   )نک.  یکی 
 در  الفرائض  جواهر  ،همو  و  ۴۴  -۴3  :۱۴2۶  ،الفرائض  جواهر  نصیرالدین،  طوسی،

 ( ۱3۰ -۱2۹ :۱۴2۶، ارث

بدان اشاره شد، خواجه نصیر راه دیگری   افزون بر دو راهی که در مسائل رد قبالً 
کند و البته بعد  هایی که نزدیک به زمانش هستند، نقل میبرای مسائل رد از قول کتاب

 پردازد:هم به نقد آن می

برخی   است:تاب کدر  شده  ارائه  ديگری  روش  جديد  فرض  های  يا  به  بر 
رسد، از مخرج سهام آنها، به  ه به آنها می کبران به جای هر سهم از سهامی  فرض 

گيرد و به بقيّۀ وارثان به جای هر سهم از تعداد سهام بقيّۀ وارثان، ارث تعلّق می
سهامشان، به تعداد سهام بقيّۀ وارثان از مخرج ياد شده پس از اخراج فرض يا  

 گيرد. ها، ارث تعلّق میفرض 

ب دختر  دو  پسر،  دو  شوهر،  مادر،  و  پدر  ميّت  از  است؛  ه  مثال:  مانده  جا 
و شوهر  فرض  مادر  و  پدر  تاک  هستندبران  دوازده  از  تا  ست  ه سهمشان هفت 

با  )جمع ثُ 7لث و ربع مساوی 
5ست ) تا  شش، و سهم ديگر وارثان  است(  ۱2

۱2  
لث  دختر و به هر پسر ثُدس آن به هر  تقسیم شود که سُ  ششمانده باید بر  باقی 

بران برای هر سهم از سهام هفتگانه، شش تا، و به بقيّۀ  به فرض  .رسد(آن می
شود؛ و اصل مال به  گانه، پنج تا داده میوارثان به جای هر سهم از سهام شش 

دوازده(  رسدمی  72 در  شش  وارثان  )ضرب  ديگر  جای  به  رّد  صاحبان  و   .
 بر هستند.ه با آنها باشند فرض کتی  نشينند، و زوج يا زوجه درصورمی

  ،اين روش هرچند جامع افراد استگوید:[  ]خواجه نصیر در نقد این روش می
های فراوان نيازمند است.  لف کتردن، به  کم  ک ها جهت  ن در برخی صورت کلي

آن بر  ادّعاکگونه  آن  عالوه  نيست  ردهک ه  نداشته  کاند  و ضرب  جمع  به  نياز  ه 
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ردن عددی به عدد ديگر، و ضرب جز چند برابر  کضميمه  زيرا جمع جز    ،باشد
خورد هر  عدد نيست؛ و هر دو عمليّات در اين روش به چشم می  کردن يک

  الفرائض  جواهر  نصیرالدین،  ،)طوسی  اند.ردهکچند خود اينها به آن تصريح ن
   (۴۸  -۴7  :۱۴2۶  ،الفرائض   جواهر  همو،  و نک.  ۱3۸  :۱۴2۶، ارث  در

که   است  آن  »کتابمشکل  از  او  منظور  نیست  کدام مشخص  جدید«،  های 
 هاست؟کتاب

 شرائع اإلسالميف  مسائل الحالل و الحرام

نامی شیعه است و این کتاب و کتاب   محقق حلی، مؤلف این کتاب، یکی از فقهای 
النافع   ویژهاز کتابالمختصر  توجه  ایشان  از  بعد  فقهای  که  بدانهایی هستند  ها  ای 

های تأثیرگذار  لذا این دو کتاب از کتاب  ،اندها نوشتهبر آناند و شروح بسیاری  داشته 
به شمار می فقه شیعه  اشاره خواهد شد در همین بحث حساب    آیند. چنانچهدر  بعداً 

الفرائض فقهای بزرگی چون عالمۀ حلی و شهید ثانی مطالبشان را تحث تأثیر مطالعۀ  
االسالم میاند.نوشته   شرائع  نشان  بررسی  این  نتایج  اولین   دهدهمچنین  این کتاب، 

 است. پرداخته «ةکع »معرفة سهام الوراث من الترکتابی است که به موضو

می اشاره  از کتاب  مثالی  به  اینجا  اشتباه حل شده  در  اصلی  متن  در  البته  کنیم که 
 مربوط است نسبت تماثل    بهکه    آورده. محقق حلی در تبیین نسبت تداخل، مثالی  است

نه تداخل. مثال این است که ورثۀ میت سه برادر مادری و شش برادر پدری هستند. 
ثُ  و  آنان سه است  به مادریفریضۀ  به پدریلث  اما در مورد    ،رسدها میها و دو ثلث 

ها دو بر شش قابل قسمت  در مورد پدری  ها، یک بر سه قابل قسمت نیست ومادری
ها و تعداد  که با توجه به اینکه نسبت بین تعداد مادری  است   نیست. محقق حلی گفته

ها )سه و شش( تداخل است، پس عدد بزرگتر یعنی شش را در فریضه که سه  پدری
)نک. محقق    دهیم.رسانده و سهم هر فرد را می  ۱۸است ضرب کرده و فریضه را به  

ترجمۀ فارسی شرائع اإلسالم في مسائل همو،    و  ۴/5۱:  ۱۴۰۸،  شرائع االسالم،  حلی
اشتباه محقق حلی این است که اگرچه  (  ۱۶۰۱  -۱۶۰۰/ ۴:  ۱3۶2  ،الحالل و الحرام

اما نسبت دو و شش تداخل است و    ،ها دو بر شش قابل قسمت نیستدر مورد پدری
با    ،شود سهمیکه  نصف شش  شش و دو باید در وفق خودشان ضرب شوند. در نتیجه  

ها تماثل دارد و فریضه باید در سه ضرب شود و نه در شش. پس فریضۀ  تعداد مادری
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عددی  ها سه باشد،  ها شش و تعداد پدریتعداد مادری  ر. البته اگ۱۸نهایی نُه است نه  
 .که محقق حلی به دست آورده است صحیح خواهد بود

 مذهب اإلمامية  یام الشرعية علکتحرير األح

 سخنان بخش آخر  تأثیرپذیری عالمه حلی از محقق حلی در این کتاب واضح است.  
 :است نوشته شده شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام عالمۀ حلی از روی  

لو   التر کو  فاقسم  أصم  عددا  المسألة  دينارا  کانت  يبلغ  ال  ما  بقي  فإن  عليه  ة 
ما ال يبلغ قيراطا فابسطه حبات و اقسمه فإن  فابسطه قراريط و اقسمه فإن بقي  

فانسبه   أرزة  يبلغ  ال  ما  بقي  فإن  اقسمه  و  أرزات  فابسطه  حبة  يبلغ  ال  ما  بقي 
ة  ک باألجزاء إليها و قد يغلط الحاسب فاجمع ما يحصل للوراث فإن ساوی التر

؛  ۴/5۸:  ۱۴۰۸،  شرائع اإلسالمحلّى،  )محقق    فالقسمة صواب و إال فهي خطأ
 ( ۱۰2  /5  :۱۴2۰  ،تحرير األحکام  ی،  حلّعالمه  

این   آنچه  متن  اختالف  این قسمتبا  در  و    محقق حلی  است  اندک  بسیار  بود  آورده 
 .سهو کاتبان پیش آمده باشدممکن است به دلیل 

 اميف  معرفة الحالل و الحرامکقواعد األح

متعددی بر آن  ترین کتب عالمۀ حلی است که حواشی و شروح  این کتاب یکی از مهم
کند و بعد به  است. عالمه در بخش حساب الفرائض ابتدا مقدماتی ذکر می  نوشته شده

عالمه از خواجه نصیر در  یرپذیریکند. تأثقبل از خود بحث می  سیاق سایر کتب فقهیِ
روی   از  را  مبحث  این  از  بخشی  ایشان  و  است  ملموس  جواهر  این کتاب کامالً 

است. مقدمات عالمه در این مبحث از جمله انواع     آوردهخواجه نصیر عیناً  الفرائض
از روی  کسرها و نسبت بین اعداد و حتی اصالحات و مثال   جواهر الفرائضها عیناً 

است. سپس مثل دیگر کتب فقهی در مورد نسبت سهام و فریضه بحث کرده و پس از  
از ترکه ر  توضیحاتی در آورده است. بارۀ مناسخات همان بحث معرفت سهام ورثه  ا 

بحث   شایستۀنکتۀ   وارد  الفرائض  بخش حساب  در  نصیر  آنجاست که خواجه  توجه 
مثال وصیت،  حساب  در  بابی  اختصاص  ضمن  و  شده  هم  از  وصیت  ممزوج  هایی 

 اما عالمه در این بخش فقط به بحث ارث پرداخته   ،است  وصیت و ارث مطرح کرده
ها عیناً در رد که یکی از این مثالآو. عالمه پس از بحث مناسخات دو مثال میاست

الفرائض بود   جواهر  آمده  الفرائض   نصیرالدین،  طوسی،  نک.)  . نیز   : ۱۴2۶،  جواهر 
األحکامحلّی،  عالمه    و  ۶۴  -۶2 و له  أمسصورت    (۴۱3  -3/۴۱۱  :۱۴۱3،  قواعد 
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الفرائضجواب آن عیناً همان است که در   ظاهراً عالمه توجه    .است  نیز آمده  جواهر 
ناظر    ستا  نداشته شده  مطرح  هم  وصیت  بحث  آن  در  مثال که  بوده که    هباین  این 

نیز   را  اما عالمه بحث وصایا را در    آورده بودخواجه در همین بخش، بحث وصیت 
مطرح    ،ام في معرفة الحالل و الحرامکقواعد األحدر جلد دوم    ،کتاب وقوف و عطایا

لذا ظاهراً  کرده از روی  است.  مثال  این  ذکر  الفرائض عالمه در  نکته   جواهر  این  به 
نداشته  تألیف    دقت  نداریم که  اطالعی  األح است.  مذهب کتحرير  علی  الشرعية  ام 

تألیف    اإلمامية یا  بوده  األحمقدم  الحرامکقواعد  و  الحالل  معرفة  في  بهام  اما  هر    ؟ 
دو   این  در  ترکه«  از  ورثه  سهام  »معرفت  بخش  بعضی  حال  در  و  هم  به  شبیه  کتاب 
محقق عبارتی که  آن  البته  و  است  هم  عین  حساب   حلی  عبارات  بخش  انتهای  در 

آورده در  است  الفرائض  الحرامکقواعد األح،  و  الحالل  معرفة  في  مثل    ام  تحرير  نیز 
آورده شدهام الشرعية  کاألح   : ۱۴۱3،  قواعد األحکامحلّی،  )نک. عالمه    .است  عیناً 

3/۴۱5 ) 

  فقه اإلمامية يف  الشرعية الدروس

در  نکتۀ حائز اهمیت در این کتاب این است که شهید اول قواعد مربوط به تصحیح  
الفرائض   فروض را  حساب  و  ورثه  طبقات  و  ورثه  اقسام  بیان  از  پس  ابتدا  همان  در 

در    گانهشش حالی که  در  است،  الفرائض  آورده  حساب  فقهی  جامع  کتب    دردیگر 
کتاب از  بخش  مواریث(    آخرین  یا کتاب  فرائض  )یا کتاب  استمیراث  این  .  آمده 

قرار   ثانی  شهید  توجه  مورد  بعدها  آمد،  خواهد  ادامه  در  چنانکه  اول،  شهید  شیوۀ 
 گیرد.می

 تنقيح شرائع اإلسالم  یاألفهام إل کمسال

است، قبل  شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام  شهید ثانی در این کتاب که شرح  
)محقق    : »خاتمة في حساب الفرائض ...«گفته بوداز شروع بحث به کالم محقق که  

االسالمحلی،   شده   (۴۸  /۴:  ۱۴۰۸،  شرائع  در    معترض  آموزشی  ایراد  یک  و  است 
 : نویسدمیکند و طرح بحث مطرح می

مقدمۀ کتا» خاتمه،  این  است که  این  مضمون کتابْ حق  تا  باشد  فرائض    ب 
 الدروسدر    )اول(  طور که شهیدحفظ و در مسائل کتاب استفاده شود؛ همان

طور که مصنف  است. اما قرار دادن این مبحث در انتها، همان  این کار را کرده
شود که طلبه مضمون  )محقق حلی( و اکثر فقها همین کار را کردند، باعث می
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به این بحث برسد و دوباره رجوع کند و این باعث کم  کتاب را نفهمد تا آنکه  
 ( ۱3/2۸5:  ۱۴۱3)نک. شهید ثانی،    شدن سود کتاب است!«

داند: تصحیح مسائل و تقسیم  مؤلف در این کتاب مقصود از حساب را دو چیز می
 ترکه بر ورثه.

و   المسائل.  تصحيح  أحدهما:  شيئان،  الفنّ  هذا  في  الحساب  »مقصود 
 ( 2۸7  -2۸۶/ ۱3:  ۱۴۱3)شهید ثانی،    ة علی الورثة«کالثاني:قسمة التر

ایشان به تبعیت از محقق حلی، تقسیم ترکه بر ورثه را از موضوعات اصلی حساب  
این در حالی است که   ،کندداند و در ابتدای بحث به این امر تصریح میالفرائض می

تقسیم همان الفرائض در مورد  فقها در مبحث حساب  برخی  اشاره شد،  قبالً  طور که 
 گویند. ترکه بر ورثه سخنی نمی

این   دارد،  اشاره  بدان  به محقق حلی  انتقاد  در  ثانی  دیگری که شهید  مهم  مطلب 
معنی األخص  است که متداخالن در صورتی قسیم متوافقان هستند که ما توافق را بال

را    ،بدانیم متوافقان  حلی  محقق  مثل  اگر  باشد.  آن  از  خارج  باید  چیزی  قسیم  چون 
بالمعنی األعم کنیم، متداخالن داخل در متوافقان هستند و قسیمِ دانستن آن دو   متقسی
چون محقق حلی هم در تقسیم خویش از متوافقان، تعبیر بالمعنی   ،صحیح نیستهم  

 -3۰۱ /۱3: ۱۴۱3)نک. شهید ثانی،  سیم وی درست نیست.لذا تق ،است األعم کرده
تعریف    گویداو می.  آورده بوداشکال شهید ثانی به تعریفی است که محقق حلی    (3۰2

از   حلی  محقق  تعریف  دارد.  داللت  األعم  بالمعنی  توافق  بر  توافق،  از  حلی  محقق 
 متوافقان این است: 

ثر  کثر مرة أو مرارا بقي أکن األو المتوافقان هما اللذان إذا أسقطت أقلهما م
واحد   عشرکمن  االثني  و  حلی،    العشرة  االسالم)محقق   /۴:  ۱۴۰۸،  شرائع 

52)   

یعنی    ،کنندصدق می  نیزسخن شهید ثانی آن است که در این تعریف دو عدد متداخل  
ماند بیشتر از بار یا چند بار از هم کم شوند، آنچه باقی می  یک اگر دو عدد متداخل هم  

نمی  ،یک است ما صحیح  را  این سخن  تعریفی که محقق حلی    ،دانیماما  به  بنا  زیرا 
داده متداخل    ارائه  عدد  دو  اگر  باقی   دو است،  چیزی  شوند،  هم کم  از  بار  چند  یا 

کنند. اعداد متداخل ف صدق نمیماند و لذا به نظر ما دو عدد متداخل در این تعرینمی
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تر تر حداقل دو برابر عدد کوچکزیرا عدد بزرگ  ،حداقل باید دو بار از هم کم شوند
 : نویسداست. محقق حلی در مورد متداخالن، می

األ أقلهما  يفني  اللذان  هما  مرارا ثر  کفالمتداخالن  أو  مرتين  يتجاوز    إما  و ال 
 ( 52  /۴:  ۱۴۰۸،  السالمشرائع ا)محقق حلی،    ثرکاألقل نصف األ

این تعریف محقق حلی صحیح و دقیق است و اشکال شهید ثانی وارد نیست.    بر  بنا
به این نکته نمیخاطر نشان می کند، اما از تعریفی که  کنیم گرچه محقق حلی تصریح 

می ارائه  اعداد  میان  نسبت  از  حلی  ب محقق  میه کند،  عدد دست  که کم کردن  آید 
تر، تر باید تا آنجا ادامه یابد که حاصل تفریق از عدد کوچکرگتر از عدد بزکوچک

دهد که دو  نشان می  ۱2از    ۱۰یک بار کم کردن    ۱2و    ۱۰کمتر شود. مثالً در مثال  
مرتبه صورت پذیرد تا    دو، کم کردن باید  27و    ۱2اما در مثال    ،عدد متداخل نیستند 

از   تر شود و صفر هم نشود تا معلوم شود دو عدد متداخل کوچک  ۱2حاصل تفریق 
: »إذا  نویسدمینیستند. از همین روست که محقق برای دو عدد متوافق بمعنی األخص  

 ثر من واحد«کبقي أ مرة أو مراراثر ک أسقطت أقلهما من األ

المهذب  و    تنقيح الرائع لمختصر الشرائع الهای  گرچه قبل از این کتاب، در کتاب
النافع  المختصر  شرح  في  شده  البارع  لغوی  بحث  مناسخات  مورد   نک. )  ،است  در 

سيوری اللّٰه  عبد  بن  مقداد  الدين،   227  -۴/22۶:  ۱۴۰۴،  حلّی،  جمال  حلّی،  و 
مفصل  (۴/۴۴۴  :۱۴۰7 لغوی  بحث  این کتاب  در  ثانی  مناسخات اما شهید  از  تری 

 دهد:دهد و همچنین وجه تسمیۀ این نوع مسائل را به مناسخات توضیح میارائه می

تحویل   و  نقل  آن  معنی  مفاعلة.  باب  از  و  است  مناسخة  جمع  »مناسخات، 
ای  ه ای به نسخگویی کتاب را نسخ کردم، یعنی آن را از نسخه است. وقتی می 

می نامیده  نام  بدین  جهت  این  از  مسائل  این  منتقل کردی.  که  دیگر  شوند 
شوند و از عددی به عدد دیگر منتقل  ها به دلیل فوت میت دوم نسخ مینصیب 

را از حالی به حال دیگر منتقل  له  أ مسشوند و تصحیح نیز همچنین است که  می
آنمی از  یکی  فوت  سبب  به  هم  ورثه  مجموع  تعداد  و  به  کند  مقداری  از  ها 

شود؛ مانند: خورشید  شود؛ و گاهی بر ابطال، اطالق میمقدار دیگر منتقل می
فرض   است که  این  وجهش  و  باطل کرد  را  آن  زمانی که  نسخ کرد،  را  سایه 

باطل می را  تقسیم  آن  ترکه(،  تقسیم  از  قبل  ورثه  از  یکی  و )فرض موت  کند 
به تقسیم دی نهایی هر وارث(،  شود؛ مگر  گری واگذارده میمقصود )نصیب 
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سیم اول موافقت داشته باشد )ورثۀ میت دوم همان ورثۀ  قاینکه تقسیم دوم با ت
:  ۱۴۱3)نک. شهید ثانی،    میت اول باشند و همان استحقاق را داشته باشند(

۱3/  3۰۶ ) 

سازی  ساده  منظوربه  ۀ زیر راشهید ثانی در مورد معرفت سهام وراث از ترکه قاعد
 هد:دارائه می

سهام
فریضه 
 × ترکه = سهم وارث  

مضارب   و  ساده  )مخرج(  فریضه  با  )صورت(  ترکه  و  سهام  امروزی  روش  در 
می حذف  هست،  فریضه  و  ترکه  یا  فریضه  و  سهام  در  عمل  مشترکی که  همین  شود. 

 دهد:گونه توضیح میامروزی را شهید ثانی این

را دو  آن  وفق  باید  تو  بودند،  متوافق  ترکه  و  فریضه  هر    اگر  سهام  و  برگیری 
وارث را در وفق ترکه ضرب کنی و آنچه را حاصل شد بر وفق فریضه تقسیم  

آید، نصیب هر وارث از ترکه است و اگر خواستی  دست می ه کنی. پس آنچه ب
بر وفق فریضه تقسیم کن و حاصل را در سهم هر وارث ضرب  ترکه را  وفق 

برای راه  این  و  است  وارث  هر  نصیب  حاصل،  پس  آوردن    کن؛  بدست 
آسان اول  راه  از  است،  مخفی  نسبت،  زمانی که  اول مطلوب،  راه  و  است  تر 

  /۱3:  ۱۴۱3. )نک. شهید ثانی،  تر استزمانی که آن نسبت، ظاهر است، آسان 
3۱۶ ) 

 الرسالة اإلرثية  -الفرائض البهائية 

ارث  حسابی  مسائل  به  هم  و  است  احکام  برخی  حاوی  هم  است که  رسالۀ کوتاهی 
خواجه نصیر است. او نیز به    جواهر الفرائضدازد. شیخ در این کتاب تحت تأثیر  پرمی

می اقسام کسور  میبیان  ارائه  نکتۀ جدیدی که  و  را  پردازد  است که مخرجی  این  کند 
میه ب عدد  دست  آن  و  است  عُشر(  تا  نصف  )از  تسعه  مشترک کسور  مخرج  که  آورد 

 ( 2۶5 : ۱3۹۰، الرسالة اإلرثية -الفرائض البهائية )نک. شیخ بهایی،  است. 252۰

کند که البته این روش را در  ضمناً برای تعیین نسبت دو عدد روش دیگری ارائه می
الحساب می  خالصة  او  است.  آورده  بزنیز  عدد  کوچکگ رگوید  بر  را  تقسیم  تر  تر 

باقی  ،کنیممی هاگر  متداخل  عدد  دو  نداشت  باقیمانده  اگر  ولی  داشت، ستند  مانده 
مانده داشت، مقسوم علیه دوم مانده تقسیم کرده و باز اگر باقیمقسوم علیه را بر باقی
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رویم؛ اگر در انتها چیزی کنیم و به همین ترتیب پیش میماندۀ دوم تقسیم میرا بر باقی
ست؛ اما اگر در باقی نماند دو عدد متوافق هستند و مقسوم علیه آخر، ب م م دو عدد ا

باقی  هستند.انتها  متباین  عدد  دو  شود،  یک  بهایی،    مانده  شیخ  الفرائض )نک. 
 ( ۹۴ -۹3: ۱37۱، اللبابو همو.  2۶۴ : ۱3۹۰، الرسالة اإلرثية -البهائية 

نکتۀ آخر اینکه شیخ بهایی ضمن نام بردن از خواجه نصیر و نقل راه حل وی در  
به حدی مستند  را  او  راه  رد،  علیهمسائل  باقر  امام  از  در ث صحیحی  و  دانسته  السالم 

)نک. شیخ بهایی،    دهد.واقع کاربست این راه حل را در ابتدا به امام پنجم نسبت می
شیخ این احادیث را از قول محمد    (2۶5  :  ۱3۹۰،  الرسالة اإلرثية  -الفرائض البهائية 

کرده ذکر  مسلم  در  اما    ،است  بن  طوسی  شیخ  آنچه  االحکامطبق    نقل کرده  تهذیب 
مسلم.   ،است بن  محمد  نه  است  زراره  احادیث  این  جعفر   نک.)  راوی  ابو  طوسی، 

 ( 272/ ۹ :۱۴۰7، تهذیب االحکام، محمد بن حسن

 گیرینتیجه
محل جمله  از  الفرائض  برقرار  حساب  پیوند  ریاضیات  با  فقه  آن  در  است که  هایی 

به  می فقها  ورود  ازلۀ  أمس کند.  الفرائض،  فقیه آن  ذاتی  وظایف  حساب  عنوان  به    ها 
هم    تا  کند  چه  که  بیندیشد  شرعی خود  وظیفۀ  انجام  برای  تواندمی  مکلف   هر  و  نیست

با استفاده   فقها  ولی  حق کسی را ضایع نکند؛حق خودش از ترکۀ میت را بگیرد و هم  
کنند و  مکلفین را در اجرای احکام راهنمایی می  از مقدار مختصری از قواعد حساب،

است،  آگاه  ارث  احکام  به  دینی که  عالم  یک  از  مکلفین  خود  هم  مواردی  در  البته 
تمی باید  ناگزیر  عالم هم  آن  و  تقسیم کند  وارثان  بین  را  ترکه  تا  وان محاسبۀ خواهند 

 سهم االرث افراد را داشته باشد. 

شود، ساده و تنها  عنوان حساب الفرائض یاد میمحاسبات تقسیم ارث که از آن به
ها برای این است  مبتنی بر اعمال اصلی حساب است. در حساب الفرائض، تمام تالش

ان  که سهم همۀ افراد به صورت کسری از ترکه با مخرج مشترک و صورتی صحیح بی
حساب   پس  شود.  معین  ترکه  از  فرد  هر  سهم  مقدار  نسبت،  این  اساس  بر  و  شود 
الفرائض چیزی جز طریق بدست آوردن کوچکترین مخرج مشترک نیست و برای این 

کند. البته فقها معموالً در این مبحث به  منظور دانستن اعمال اصلی حساب کفایت می
م بزرگتر از یک هم توجه کرده و    نسبت بین اعداد از جهت داشتن یا نداشتن ب م

نوشته باب  این  در  دانستن مطالبی  همراه  به  علم حساب  دانستن  از  مقدار  همین  اند. 
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احکام شرعی مربوط به ارث، برای یک فَرَضی )کسی که به علم فرائض آگاه است(  
می به کفایت  توجه  با  البته  محاسبه کند.  میت،  ترکۀ  از  را  وارثان  سهم  بتواند  تا  کند 

شود، مثل زیادتی یا نقصان سهام از  های متنوعی که در خصوص ارث مطرح میحالت 
اصل فریضه، مناسخات، توریث زیر آوار ماندگان و ارث فرد خنثی، گاهی مسائل کمی  

شک بدون ممارست، تمرین و تکرار و صرفاً با دانستن ضرب و  شوند و بی پیچیده می
 ها را حل کرد. توان آنتقسیم، نمی

از  در   یکی  مواریث«  »حساب  یا  الفرائض«  »حساب  شیعه،  فقهی  آثار  میان 
آید و  موضوعاتی است که معموالً در بخش »کتاب الفرائض« یا »کتاب المیراث« می

دهد. در میان  البته بخش کوچکی از کتاب الفرائض )یا کتاب المیراث( را تشکیل می
د تأثیرگذاری در این موضوع فقهای شیعه، محقق حلی و خواجه نصیرالدین طوسی افرا

آن از  بعد  فقهای  و  ویژهبودند  توجه  آثارشان  به  داشتهها  خواجه  ای  خصوصاً  اند. 
ریاضی خود  طوسی که  بودهنصیرالدین  نیز  فرائض  است  دان  علم  در  مستقل  ، کتابی 

درآوردهبه  تحریر  نموده  رشتۀ  توجه  حساب  به  فقها  سایر  از  بیش  آن  در  و    است  که 
های جامع فقهی به مراتب باالتر است و ضمناً او کتاب او از سایر کتاب  ارزش حسابی 

که بعداً مورد توجه شیخ بهایی هم    راهکاری جدید در مسائل مربوط به رد ارائه کرده
از   راهکار،  این  تأیید  در  ارائۀ احادیثی  و  این راهکار  نقل  قرار گرفته و شیخ، ضمن 

های خوبی  . شهید ثانی هم در این موضوع دقتکندبزرگی یاد مینصیرالدین طوسی به
هایش که به شرح کالم محقق حلی اختصاص دارد، سخنان  و در یکی از کتاب  داشته 

خوبی شرح داده و البته گاهی سخنان او را  محقق حلی در باب حساب الفرائض را به
 .است مورد نقد هم قرار داده

 

  



 ۱۹5/ حساب الفرائض در آثاز فقهی شیعه تا زمان شیخ بهایی

 منابع 

ادريس احمد  ،ابن  بن  منصور  بن  الحاو  (.ق۱۴۱۰)  .حلی  محمد  الفتاوی   یالسرائر   .لتحرير 
قمتصحیح   المشرفة.  بقم  المدرسین  لجماعة  التابعة  االسالمی  النشر  انتشارات    :مؤسسة  دفتر 

  .چاپ دوم  .مدرسين حوزه علميه قم  ۀاسالمی وابسته به جامع

احمد بن    یگردآورد   .الذریعة الی تصانیف الشیعة  (.ق۱۴۰3. )محمدمحسن  ،آغا بزرگ طهرانی 
  .دار االضواء:  بیروت  .حسینیمحمد  

  . المهذب البارع في شرح المختصر النافع  (.ق۱۴۰7)  .جمال الدين احمد بن محمد اسدی  ،حلّی
مدرسين حوزه    ۀدفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامع:  قمتحقیق و تصحیح مجتبی عراقی.  

 چاپ اول.  .علميه قم

تحقیق و تصحیح    .التنقيح الرائع لمختصر الشرائع   (.ق۱۴۰۴)  .سيوری   مقداد بن عبداللّٰه  ،حلّی
   .چاپ اول  .ه مرعشی نجفیتابخانه آيةاللّکانتشارات  :  قم  .مریکوه کحسينی    سید عبداللطیف

  ة سسؤم  تحقیق  .الدروس الشرعية في فقه اإلمامية   .(ق۱۴۱7)  .یکمحمد بن م  ،عاملی  ،شهيد اول
ه مرعشی  آيةاللّ  ۀتابخانکانتشارات  :  قم  .النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة

   .چاپ دوم  .نجفی

ثانی علیزين   .عاملی  ،شهيد  بن  اإلسالم  کمسال  .(ق۱۴۱3)  .الدين  شرائع  تنقيح  إلی    . األفهام 
تصحیح  و  مؤسس  تحقیق  پژوهش  اسالمی   ۀگروه  اإلسالميةمؤسسة  :  قم  .معارف    . المعارف 

   .اولچاپ  

االسالمی سنت    .(ش۱37۴)  .اسعد  ،شیخ  اهل  چهارگانۀ  مذاهب  در  شخصیه   .ارث)احوال 
   .ها )سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه:  تهران  .(وصایت   .وصیت

  ۱. الرسالة اإلرثية  -البهائيةالفرائض    (.ق۱3۹۰)   .محمد بن حسين  .بهاءالدين  .عاملی  ،شیخ بهایی 
   .چاپ اول  .فروشی بصیرتیکتاب:  قم  .احمدیان  مرتضی  تحقیق

بهایی.   الحساب  (.ق۱37۱)شیخ  خالصة  بر  فارسی  شرح  محمدجواد   .اللباب  ذهنی   تحقیق 
   .حاذققم:    .تهرانی

مفید ع  ، شیخ  نعمان  بن  محمد  بن  )کبریمحمّد  النشر    ةسسؤ م  تحقیق  .المقنعة  (.ق ۱۴۱3. 
 2.جهانی هزاره شيخ مفيد  ۀنگرک  :قم  .سالمی التابعه لجماعة المدرسین بقم المشرفةاال

مفید.   العویص  (.ش۱37۱)شیخ  محسن  .مسائل  أللفية    :قم  .احمدی  تحقیق  العالمي  المؤتمر 
   .الشيخ المفيد

 
 . است به چاپ رسیدهرسائل شیخ بهایی و  حبل المتیناین کتاب یک رسالۀ کوتاه است که همراه با  .۱

و چاپ ديگر اين كتاب توسط    مجموعه مصنفات شيخ مفيد به چاپ رسيده است   ۱۴اين كتاب ضمن جلد    .2
 .ق صورت گرفته است۱۴۱۰ سالدفتر انتشارات اسالمى در 
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ام الشرعية علی مذهب کتحرير األح  (.ق۱۴2۰)  . حسن بن يوسف بن مطهر اسدی  .حلّی]عالمه[  
  .چاپ اول  .امام صادق عليه السالم  ۀمؤسس:  قم  .الحديثة(  -)ط    اإلمامية

دفتر انتشارات اسالمی  :  قم  .ام في معرفة الحالل و الحرامکقواعد األح  (.ق۱۴۱3)]عالمه[ حلی.  
   .چاپ اول  .علميه قم  ۀمدرسين حوز  ۀوابسته به جامع

بن حسن  ،طوسی محمد  االسالمیة :  تهران  . االحکامتهذیب    .(ق۱۴۰7)  .ابو جعفر  الکتب    . دار 
   .چاپ چهارم

بن حسن  ،طوسی العشر   (.ق۱۴۱۴)  .ابو جعفر محمد  دفتر  :  قم  .استادیرضا    تصحیح   .الرسائل 
   .چاپ دوم  .علميه قم  ۀمدرسين حوز  ۀانتشارات اسالمی وابسته به جامع 

:  قم  .قتلیکاظم    و  غفوریخالد  تحقیق    .جواهر الفرائض   (.ق۱۴2۶)  .خواجه نصير الدين   ،طوسی
  .چاپ اول  .دائرةالمعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بيت عليهم السالم   ۀمؤسس

نصیرالدین خواجه  ارث(.  ق۱۴2۶)  .طوسی،  در  الفرائض    و    شاهرودیمحمد    ترجمۀ  .جواهر 
قتلی  غفوریخالد  تحقیق    .شفیعی  حسن بر    ۀمؤسس:  قم  .و کاظم  فقه اسالمی  دائرةالمعارف 

   .چاپ اول  .مذهب اهل بيت عليهم السالم 

  . علميه ۀچاپخان: قم . توضيح البيان في تسهيل األوزان (.ق۱۴۰۴)  .ه شريفاللّمال حبيب ،اشانی ک
   .چاپ اول

حسن  .الديننجم   ،حلّی]محقق[   بن  و    .(ش۱3۶2)   .جعفر  الحالل  مسائل  في  اإلسالم  شرائع 
احمدترجمۀ    .الحرام بن    ۀ مؤسس :  تهران  .پژوهدانش  محمدتقی  به کوشش  .یزدی  ابوالقاسم 

   .چاپ سوم  . انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

  . اسماعيليان  ۀمؤسس:  قم  .شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام  (.ق۱۴۰۸)]محقق[ حلی.  
   .چاپ دوم

اسالمی(.  ش۱375)  .«ارث»  .قاسم  ،زادهمهرعلی بزرگ  جدائرةالمعارف  به کوشش کاظم    .7، 
 . ۴۶2-۴۴۹ص  .  مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی:  تهران  .موسوی بجنوردی

عول و تعصیب: در بیان کیفیت توریث و اختالفات اهل سنت    (.ش۱3۴3)  .عیدالرحیم  ،نجات
   .دانشگاه تهران:  تهران  .و امامیه در مسائل ارث یا الصواب و التصویب فی العول و التعصیب

دار إحياء التراث :  بيروت  .الم في شرح شرائع اإلسالمکجواهر ال (.ق۱۴۰۴)  .محمد حسن  ،نجفی
   .چاپ هفتم  .العربي


