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 یمنسوب به عالمه حل یدر حساب الفرائض از حسن المک یارساله للحسابا یرسالةا ف
 محمدجواد محمدحسینی

 کارشناس ارشد تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران
mjavadmh@yahoo.com 

 (18/06/1399، پذیرش: 14/05/1399)دریافت: 
 چکیده

است. این موضوع « حساب الفرائض»یکی از پیوندهای ریاضیات با فقه، 
 کتاب»یا  «کتاب الفرائض»های مفصل فقهی و در بخش عمدتاً در کتاب

یی نیز در این زمینه تألیف شده است. هدف هانگاریتک ؛ اماآیدمی «المیراث
اری نگهاست. این تکنگاریاز این مقاله تحقیق و برررسی یکی از این تک

ای منسوب به عالمۀ حلی و با موضوع حساب الفرائض است. این انتساب رساله
ی بر تصریح کاتب در ابتدای نسخۀ مذکور است. در این مقاله این انتساب نمبت

شود: اوالً در میان دو فهرستی که عالمۀ حلی از آثار ردود قلمداد میبه دو دلیل م
است، نامی از این کتاب نیامده است و ثانیاً پس از مطالعۀ متن این خود نگاشته

رساله، مشخص است که این اثر در حوزۀ فقه اهل سنت تحریر شده است و نه 
ف در انتهای رساله مؤلفقه شیعی. عالوه بر دو دلیل فوق باید در نظر داشت که 

است و عالمۀ حلی به این نام مشهور معرفی کرده« حسن المکی»خود را به نام 
نیست. محتمل است که حسن بن محمد، مشهور به قاضی حسن المکی، مؤلف 

باشد و در صورت صحت این احتمال، چنین شخصی در  رسالة فی الحساب
برخوردار  نیزهای نجومی نشاست و ظاهراً از دازیستهقرن یازدهم هجری می

میراث است که موضوع اصلی « تصحیح»بارۀ روش  است. عمدۀ رساله دربوده
حساب الفرائض است. مؤلف در ابتدای کتاب مقدماتی ابتدایی از علم حساب 
را آموزش داده و سپس وارد موضوعات فقهی شده است. او ضمن تعریف 

دهد و سپس ل رد را آموزش میقواعد کلی در باب تصحیح مسائ« رد»اصطالح 
های بعد با بیان سهم ذوی االرحام، جد و گمشدگان، قواعد تصحیح در بخش

مسائل هر یک از این موارد را آموزش داده و در انتها، هر بخش را با ارائۀ مثالی 
 برد.پایان میبه 

 .، عالمه حلیرسالة فی الحسابحسن المکی،  ،حساب الفرائض ها:کلیدواژه
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 قدمهم
در موضوع حساب ارث یا حساب فرائض  بررسی خواهد شدای که در این مقاله رساله

 اند:در معنای ارث چنین نوشتهنوشته است. 

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

 (.449زاده، )مهرعلی شودص انجام میموازینی خا

یز ن« ارث»معنی طور کلی )اعم از اجمال و تفصیل( بهبه« فرائض»در فقه، اصطالح 
نامیده  «علم الفرائض»است و مبحث ارث خود علم مستقلی را پدید آورده که کار رفتهبه

ان یشو. پیرامون حساب الفرائض گاه در ضمن بحث فرائض یا میراث سخن به ممی
 هایی تألیف شده است.نگاریطور مستقل در این زمینه تکهاست و گاه بآمده

معنی ، جمع فریضه، واجبات است، در مقابل نوافل، به« فرائض»معنای عمومی کلمۀ 
مستحبات. اما در علم الفرائض منظور از این کلمه سهم االرث معینی از ترکه است که 

دس و غیره. قواعد این علم بع و سُانند نصف و رُشرع برای بعضی وراث معین کرده؛ م
کند کند که اصالً چه کسانی وارث میت هستند و ثانیاً مشخص میدر ابتدا مشخص می

 علم الفرائض بنا بر اینکه پس از فوت شخص، سهم االرث وارثان او چه مقدار است. 
 دانستن قدریشود هم هم شامل مباحث فقهی است، هم تا حدی به علم نسب مربوط می

(. این مقدار از حساب 451-450زاده، علم حساب برای آن ضروری است )مهرعلی
 شود و بخشنامیده می« حساب الفرائض»رود، اصطالحاً که در علم فرائض به کار می

 دهد.کوتاهی از این علم را تشکیل می

 در حساب الفرائض« تصحیح»معنا و روش 

طور کلی از همۀ ترکه مشخص شده است؛ اما اگر در شرع، سهم هر صنف از وراث به
قرار باشد سهم یکی از اشخاص در حالتی که اصناف وراث متعدد است و هر صنف نیز 

دست آید، حل مسأله نیازمند انجام برخی محاسبات شود بهشامل اشخاص متعدد می
 «صحیحت»سهم هر شخص نسبت به کل ترکه  ۀیعنی محاسب ،ریاضی است. به این کار

عددی است  حداقلدست آوردن هشود. تصحیح، در اصطالح علمای فرائض، بگفته می
که امکان دارد نصیب هر یک از ورثه را بدون ایجاد کسر اعشاری از آن تأدیه کرد؛ 

طور صحیح ترین مخرجی که با آن، سهم هر فرد از ترکه بهدست آوردن کوچکهیعنی ب
 شود. ادا
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ه با آن آورد ک دستبهمخرج مشترکی را  ترینکوچک بر این اساس در تصحیح باید
مخرج مشترک سهم تمام افراد از ترکه به صورت کسری گویا قابل بیان باشد یعنی کسری 

جز عدد صحیح، ه در مسائل توریث ب 1.که صورت و مخرج آن عددی صحیح است
 عدد دیگری قابل قبول نیست.

هر گاه تعداد سهام  -1ته تقسیم کرد: توان مسائل ارث را به دو دسمی سبر این اسا
هر صنف از وراث متناسب با تعداد اشخاص آن باشد، بدین ترتیب که در تقسیم سهم 
آن صنف بر تعداد اشخاص، هر شخص سهمی برابر با عددی صحیح دریافت کند و 

د و گوین« صحیح»ای را در اصطالح این علم لهأچنین مس مقداری اضافی باقی نماند،
مسائلی که تعداد سهام هر  -2 ای نیازمند تصحیح نیست.ست که چنین مسألهمشخص ا

صنف از وراث متناسب با تعداد اشخاص آن نیست و الزم است که سهم هر شخص از 
 روش تصحیح محاسبه گردد.

سهام مقدره یا معینه یعنی سهم هر صنف از وراث از کل ترکه مقداری ثابت است 
ه شود کاست. این سهم، بر اساس مخارج سهام معین میکه در قرآن کریم مشخص شده 

(، بعلث(، چهار )مخرج رُلث و دو ثُبر پنج قسم است: دو )مخرج نصف(، سه )مخرج ثُ
 من(.دس( و هشت )مخرج ثُشش )مخرج سُ

 منسوب به عالمه حلی رسالةا فیا للحساب

 اطالعات نسخه شناختی

 است: شناسایی شده از این رساله به قرار زیر ۀدو نسخ

آستان قدس رضوی که تاریخ کتابت آن سال  کتابخانۀ 2/1148 شمارۀ نسخۀ -1
است و کاتب این نسخه معلوم نیست. این نسخه در پاورقی متن مُصَحَح  1295

 مشخص شده است.« ر»با عالمت 

ه صفایی خوانساری بوده اللّ کتابخانۀ آیت 1148 مجموعۀاز ، رسالۀ دوم «ر»نسخۀ 
شان با دستور مقام معظم رهبری یشان نسخ خطی کتابخانهاست. پس از رحلت ا

شود.کاتب هر دو رسالۀ این مجموعه خریداری و به کتابخانۀ آستان قدس رضوی اهدا می

                                            
با توجه به موضوع که اعداد منفی در آن وجود ندارد کافی است صورت و مخرج کسر متعلق به مجموعۀ اعداد  .1

 طبیعی باشد.
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شیخ بهایی است که در سال  خالصة الحسابمعلوم نیست؛ اما رسالۀ اول این مجموعه، 
 (.346است )استادی، ( کتابت شدهرسالة فی الحسابسال قبل از کتابت  62) 1233

فاضل خوانساری که تاریخ کتابت آن سال  کتابخانۀ 11/393 شمارۀ نسخۀ -2
است و کاتب آن شخصی به نام علیقلی ابن همتعلی سرابی است. این  1296

، دنا ،مشخص شده است. )درایتی« خ»نسخه در متن مصحح با عالمت 
 .(187-36/186، 12/961، فنخا، ؛ همو11/781-783، 4/626

 : ـهم یاد شده است )نک المواریثو  قواعد فی تصحیح مسائل الرداز این رساله به 
  مقاله(. دنبالۀ

 روش تصحیح

با توجه به ارزش یکسان دو نسخه هم از نظر قدمت و هم از نظر صحت روش التقاطی 
برای تصحیح آن انتخاب شد و هیچ یک از این دو نسخه اساس تصحیح قرار نگرفت. 

هایی وارد اختالفی با هر یک از نسخ ذکر شده است. هر دو رساله تحشیهدر پانویس م
حش »هر یک از نسخ در پانویس با عالمت اختصاری  ساسا دارند که این موارد نیز بر

 آورده شده است.« خ/ حش ر

رسم الخط هر دو نسخه به شکل امروزی تصحیح شده است، برای مثال از این 
یر اشاره کرد: ذالک/ ذلک، کذالک/ کذلک، حیوة/ حیاة، توان به موارد زتغییرات می

تاخذ/ تأخذ، ثلثین/ ثالثین، ثلثون/ ثالثون، اخر/ آخر، سبعمأئة/ سبع مأئة، رؤس/ رئوس، 
 احاد/ آحاد، مآة/ مائة، علیحده/ علی حدة، الوف/ ألوف، ذک/ ذاک، کلمن/ کل من.

 دو شاهد در رد انتساب رساله به عالمه حلی

در  کند عنوانی است که کاتبکه انتساب رساله را به عالمه حلی تأیید می تنها شاهدی
می اما شواهد محک«. للعلّامة الحلّی رسالة فی الحساب»ابتدای هر دو نسخه نوشته است: 

 علیه انتساب وجود دارد.

 شاهد اول: رساله در فقه اهل سنت است

 ـخصوص اصل تعصیب )نکمطالب این رساله همه بر اساس قواعد فقهی اهل سنت، به
واضح است عالمۀ حلی از فقهای شیعه  اله( است که در شیعه مردود است ومق دنبالۀ :

 هایی که انتسابش به ایشان مسلم است، کتابی بر اساساست و ایشان در میان تمام کتاب
تحریر درنیاورده است. در کتب فقهی عالمه، قواعد  قواعد فقهی اهل سنت به رشتۀ
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اند. رث بر اساس فقه شیعه آورده شده که با قواعد مذکور در این رساله متفاوتتقسیم ا
، از حیث محتوایی با توجه به اشتهار عالمۀ حلی به تشیع، فرض انتساب یک بنا بر این

رسالۀ فقهی بر اساس قواعد اهل سنت به ایشان منتفی است. برای درک بهتر این 
 اره کرد: توان اشها به سه مثال زیر میتفاوت

ه یعنی رد در صورتی است ک«: إنّما یتحقّق الرّد إذا لم یکن في المسئلة عصبة» -
ندارند  ای از ارثله عصبه نباشد؛ در حالی که طبق فقه شیعه عصبه بهرهأدر مس

در ارث، « عصبه»گانۀ وراث رعایت شود. اصطالح و باید قاعدۀ طبقات سه
ظر آن است که میزان زیاد آمدۀ مختص اهل سنت است. تَعصیب مطابق اهل ن

های وارثان از اصل ارث کمتر باشد، رسد، یعنی وقتی سهمارث به عصبه می
گیرد. آن مقدار اضافه به عصبه متوفی یعنی خویشان پدری متوفی تعلق می

چه مجموع سهم اشخاص تعصیب در زمرۀ قواعد فقه شیعه نیست بلکه چنان
اندۀ میراث به همان نسبت مقرر برای متر از اصل میراث باشد، باقیکم

گر دیشود و به صنف دیگری یا های وارثان میان ایشان دوباره قسمت میسهم
 .(34)مسعودی،  گیردخویشان متوفی تعلق نمی

مثاله أمَ و بنت و ثالث بنات إبن... لألمّ ثالثة و للبنت تسعة و لبنات اإلبن » -
رث برسد که مطابق قواعد ارث در ؛ یعنی با وجود فرزند به نوه هم ا«ثالثة

تشیع نیست زیرا در تشیع شرط ارث بردن نوه این است که فرزندی از متوفی 
 باقی نباشد.

ضابطة في توریث ذوي االرحام: ذو الّرحم كلّ قریب لیس بذي فرض و ال » -
عصبة و یقال ایضا كل قریب خارج عن المعدودین في الورثة و ذو االرحام 

ق بندی مطاب؛ در احکام ارث شیعه تقسیم...«اصناف:  عند التفصیل عشرة
وجود ندارد و تفصیل ذوی األرحام به اصناف مختلف « توریث ذوی االرحام»

ه برند کنیز مخصوص فقه اهل سنت است. در فقه شیعه، برخی وراث فرض
که  برندها از ترکه مطابق سهام مقدره معین است و برخی دیگر قرابتسهم آن
قه گیرند و هر طباز ترکه معین نیست و وراث نیز در سه طبقه جای می هاسهم آن

نکـ : ) استهم اصنافی دارد که ذکر آن در کتب فقهی شیعه به تفصیل آمده
 (142-117محمدحسینی، 
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شناسی، در میان آثاری که در کتب مختلف از عالمۀ حلی ذکر شده از حیث کتاب
البته عالمه حلی در موضوع حساب الفرائض نیست.  رسالة فی الحساباست، نامی از 

اند که انتسابشان به عالمۀ حلی مسلم است، اما هیچ کدام از این آثار آثاری نوشته
های اوست که به این موضوع نیز در آن نگاری نیست و بخشی از یکی از کتابتک

ه ک پرداخته شده است. در زیر فهرستی از آثار عالمه حلی با مشخصات کردن صفحاتی
 حساب الفرائض است آمده است: در بارۀ

تصحیح و تحقیق ابراهیم  .تحرير األحکام الشرعية علی مذهب اإلمامية .1
 .102-5/90ق(. 1420السالم. )صادق علیه مبهادری. قم: مؤسسۀ اما

تصحیح و تحقیق گروه پژوهش  .قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام .2
ن وابسته به جامعۀ مدرسیتر انتشارات اسالمی دف . قم:دفتر انتشارات اسالمی

 .416-3/405ق(. 1413. )علمیه قم حوزۀ

ر دفتقم:  .حسونفارس : تصحیح و تحقیق .إرشاد األذهان إلی أحکام اإليمان .3
ق(. 1410. )علميه قم ۀمدرسين حوز ۀانتشارات اسالمی وابسته به جامع

2/134-136. 

یوسفی حیح و تحقیق محمد هادی تص .تبصرة المتعلمين في أحکام الدين .4
 .چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ۀمؤسستهران:  .غروی

 .176-174ق(.1411)

تصحیح و تحقیق هاددی فبیسی. قم:  .تلخيص المرام في معرفة األحکام .5
 .277ق(. 1421. )علميه قم ۀانتشارات دفتر تبليغات اسالمی حوز

د کاری محققانه در مورهای کالمی عالمۀ حلی اندیشهاب اشمیتکه در فصل دوم کت
های خود عالمۀ حلی که فهرستی از است و از نوشتهفهرست آثار عالمۀ حلی انجام داده

های جهان، در این های نسخ خطی کتابخانهو نیز بسیاری از فهرست آوردهآثار خود را 
داند، ها را از عالمۀ حلی میآنتحقیق استفاده کرده است. در میان آثاری که اشمتیکه 

 (114-50نیست. )اشمیتکه،  رسالة فی الحسابنشانی از 

هایی است که خود عالمه از ترین سند، همان فهرستفارغ از تحقیق اشمیتکه، مهم
و اجازۀ عالمه به یکی از شاگردان  خالصة األقوالاست؛ یعنی کتاب آثار خود ارائه داده
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 کتابی رجالی است که در این کتاب خالصة األقوالنان. کتاب ایشان به نام مهنأ بن س
د. راویان را هم دهها نظر مین آندد و در مورد ثقه بوبرعالمه نام راویان حدیث را می

آورده عنوان یکی از راویان نام خودش را نیز به او. آورده استبر اساس حروف الفبا 
که در این مورد باز هم نشانی از  کندیهای خود یاد مبااسامی کتاز جا و همان است

، تآورده اس خالصة األقوالرسالۀ مورد نظر ما نیست. تاریخی که عالمه کتب خود را در 
( البته 113-109، خالصة األقوال)حلی، است ق693بنا به گفتۀ خودش ربیع الثانی 

ز را نی هایشموجود است که عالمه در زمان حیاتش اسامی برخی از کتابنیز شواهدی 
 است ، به این فهرست افزودهه استتألیف کرد ق،693، یعنی سالاین که بعد از 
 (.51)اشمیتکه، 

موجود است. در این  بحار األنوارمتن اجازۀ عالمه به مهنأ بن سنان نیز در کتاب 
اجازه، عالمه کتب خود را بر اساس موضوع برشمرده است یعنی کتب فقه و احادیث و 

برخی از ه، اصول دین، نحو و معقول. البته در این اجازه عالمه فقط رجال، اصول فق
 سابرسالة في الحدر اینجا نیز نام ...«. فمن ذلک »نویسد: زیرا می ،است نام بردهآثارش 

به نظر اشمیتکه اجازۀ  (.149-104/147)مجلسی،  خوردعنوان مشابهی به چشم نمییا 
( لذا با توجه به سال جاهماناشمیتکه، ) شته شده استنگا ق720 عالمه در محرم
این احتمال همچنان  خالصة األقوالو سال تألیف  ،ق726یعنی  ،درگذشت عالمه

تنها  توانیمذکر نشده باشد و نمیخالصة األقوال وجود دارد که برخی از کتب عالمه در 
هنأ بن م و اجازه به خالصة األقوالاکتفا کنیم. اشمیتکه عالوه بر  خالصة األقوالبه 

برای  نیزاز منابع دیگری  آورده است هاسنان که عالمه شخصاً آثار تألیفی خود را در آن
ای الذریعة، ریاض العلما، کشف الظنون، مقدمه :است از جملهتحقیق خود استفاده کرده

لی، های ملی، مجلس شورای م، فهرست کتابخانهشناسیو کتاب بر فقه شیعه کلیات
الهیات مشهد، آستان قدس  ۀانشگاه تهران، اصفهان، دانشکدمرعشی، مهدوی، د

مطالعات اسماعیلی، دیوان هند، اپنهایم، پرینستون، چسترسیتی، ملی  ۀسسؤرضوی، م
سالة رپاریس. با اعتماد به تحقیق اشمیتکه، در هیچ یک از منابع مذکور هم نشانی از 

م تألیف شده بررسی کرده 1990نیست. البته اشمتیکه منابعی را که تا سال  في الحساب
ها از آن سال تا کنون دستخوش تغییراتی شده باشند و باید توجه و احتماالً این فهرست

 است. ندیده نیزها را داشت که ایشان فهرست بسیاری از کتابخانه
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 حسن المکّی شاهد دوم: انتساب رساله به

که در  کند این استپذیرش می شاهد دیگری که انتساب رساله به عالمۀ حلی را غیرقابل
مصنّفه المولی الفاضل فرید دهره و »متن نسخه به صراحت نام مؤلف آن آمده است از: 

و علی سایر  ه علیهرحمة اللّ  حسن المکّیوحید عصره المولی معین الحقّ و الدّین 
 مؤلف این رساله، شخصی به نام حسن المکی است. احتماالً بنا بر این«. المسلمین

تب رساله گمان کرده حسن المکی همان عالمۀ حلی است اما نام عالمۀ حلی، حسن کا
بن یوسف بن مطهّر حلّی است که در هیچ جا نیامده که ایشان به حسن المکی معروف 

 باشد.

وه هم عال المواریثروی برچسب ابتدای نسخۀ کتابخانۀ آستان قدس رضوی، نام 
است که رساله از حسن بن زین العابدین عاملی آمده و نوشته شده  رسالة فی الحساببر 

ت زیرا نیز درست نیس یا حسن المکی است. اما انتساب به حسن بن زین العابدین عاملی
از یک سو حسن بن زین العابدین عاملی، فرزند شهید ثانی، فقیه مشهور شیعه در قرن 

ف اصول فقه از کتب معرومعالم الدین و مالذ المجتهدین دهم هجری و صاحب کتاب 
و بعید است که کتابی بر اساس فقه اهل سنت تألیف کرده باشد، از سوی  شیعه است

ناوین یا قریب به این ع الحسابیا  رسالة فی الحسابای به نام دیگر در آثار او نیز رساله
 وجود ندارد.

 حسن المکی در بارۀ

ه با ن المکی است کنماید این است که این رساله اثر شخصی به نام حسآنچه مسلم می
توجه به تعریف و تمجیدی که در نسخه از وی شده و از او به فرید دهره و وحید عصره 

رود آثار دیگری نیز از وی موجود باشد. اما با مراجعه به یاد شده است، انتظار می
ل قواعد في تصحیح مسائفهرست نسخ تنها یک رساله از او به جا مانده است با عنوان 

( این رساله 36/744، 25/506، فنخا؛ درایتی، 11/1207، 8/312 ،دنا ،ایتی.)درالرد
ه اللّکتابخانۀ آیت رسالة فی الحساب دردر همان مجموعۀ شامل  12/393 به شمارۀ

 ،قواعد في تصحیح مسائل الردشود، اما تاریخ کتابت فاضل خوانساری نگهداری می
(. 2/76)اشکوری،  تق اس1297 شعبان 9، رسالة فی الحساب سال پس از حدود یک

ه اللّکتابخانۀ آیت 393عۀ نام کاتب هر دو رساله علیقلی بن همتعلی سرابی است. مجمو
های متعدد است. پس از بررسی مشخص فاضل خوانساری یک جُنگ، حاوی رساله

واعد فی قه فاضل خوانساری اشتباه کرده است. اللّنویس کتابخانۀ آیتشد که فهرست
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ویس، ناست که فهرست رسالة فی الحسابیکی از عناوین همان  سائل الردتصحیح م
 ق هم تاریخ کتابت رسالۀ1297شعبان  9است و  آن را یک رسالۀ مجزا پنداشته اشتباهاً

رسالة فی که بعد از  1استهو الفرایض فی میراث األوالد و األبوین و الّزوج و الّزوجة 
 در گنجه کتابت شده است. در همان مجوعه آمده است که الحساب

نام حسن بن محمد مشهور به قاضی حسن از شخصی به معجم المؤلفیندر کتاب 
این  باشد، در رسالة فی الحسابالمکی فلکی یاد شده است که ممکن است او مؤلف 

ها کتاب تاریخ حیات او قرن یازدهم هجری ذکر شده است که با تاریخ کتابت نسخه
ز اشاره نی در التتويج بتقريب مؤامرات الزيجاز او تحت عنوان  مطابقت دارد. به اثری

 نام این رساله آمده است. ایضاح المکنونو  الخدیویة فهرست نسخۀ وشده است که در د
(. اگرچه تاریخ حیات این 5/245 ؛ المیهی،1/465؛ بغدادی، 3/288)کحاله، 

و ای که به اسالهشخص با تاریخ نگارش مطابقت دارد اما صفت فلکی و موضوع ر
دهد که او در نجوم متخصص بوده است با این حال مانع نسبت داده شده است نشان می

 ای نیز در حساب فرائض که دشوار نیست داشته باشد.شود که رسالهاز این نمی

توان حدس زد که حسن المکی احتماالً فردی شافعی مذهبی بوده از متن رساله می
ثمّ األصحّ في توریث ذوي األرحام من مذهب اهل »کند: میاست. او در متن تصریح 

داند که این رأی را او روش اهل تنزیل در توریث ذوی األرحام را صحیح می«. التنزیل
است و فقهای متأخر مالکی و شافعی نیز قائل به همین هستند  احمد بن حنبل پذیرفته

ر رساله آمده است که در فقه (. از طرف دیگر توریث جد و اخوه د51)شیخ االسالمی، 
ی باشد تواند حنفطور قطع نمیدو شاهد مؤلف رساله به بنا بر اینحنفی جایی ندارد، لذا 

 .(301)یزدان پرست، 

 کند، این عبارت از رساله است:عبارت دیگری که ما را به مذهب مؤلف رهنمون می

ي بین أصولهم. قال أنّ الجمهور علی أنّه یسوي بین اوالد اوالد األمّ كما یسو
اوالد  اإلمام و قیاس اهل التنزیل تفضیل ذكورهم علی أناثهم، ألنّهم یقدّرون

 و قسّم نصیب كلّ»الوارث كأنّهم یرثون منه و به یشعر لفظ الحاوي. حیث قال 
 كأنّه منه  علی مشبّه

                                            
 ه فاضل خوانساریاللّاز نسخ خطی کتابخانۀ آیت 393مجموعۀ  99عکس  .1
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 پسرِ  دختر و دخترِ دو نکته در این عبارت وجود دارد: اوالً حنابله معتقدند که دخترِ
ز پسر یبرند، ولی شافعیه و مالکیه معتقدند در این فرض ندختر ارث یکسانی می دخترِ

ثانیاً مؤلف در این قسمت به  .(725-724)یزدان پرست،  برددو برابر دختر ارث می
است  اثر سیوطی الحاوي للفتاوی است که منظور او یا کتابع دادهارجا الحاويکتاب 

ر ماوردی. در کتاب سیوطی اصالً باب توریث ذوی األرحام وجود اث الحاوي الکبیرو یا 
اگرچه عین عبارت نیامده است، اما عباراتی وجود  الحاوي الکبیرندارد اما در کتاب 

( که با توجه به تعلق 8/175)الماوردی البصری،  دارد که داللت بر همین مضمون دارد
 د.ر شافعی بودن مؤلف رساله باشتواند دلیل دیگری باین کتاب به مذهب شافعی، می

 علیقلی بن همتعلی سرابی در بارۀ

ای از رسائل است که ه فاضل خوانساری مجموعهاللّکتابخانۀ آیت 393مجموعۀ شمارۀ 
ب از اوراق مهر مربع بزرگ كات یکاتب آن علیقلی بن همتعلی سرابی است و در بسيار

 های این مجموعه برخین رسالهود. در میاشدیده می« ه الغني عبده علي قليالواثق باللّ»
معة الدمشقية في مذهب اللُ به عقاید و فقه شیعی اختصاص دارند، از جمله  تاًحصرا
ه ک الوجیزة فی عقد النکاحای در باب نکاح موسوم به نیز رساله از شهید اول، ماميةاإل

الۀ ی با عنوان رساتعه از احکام اختصاصی شیعه در آن بیان شده است و رسالهمسائل مُ
ام احک در بارۀمنحصراً  هو الفرایض فی میراث األوالد و األبوین و الزّوج و الزّوجة که

ای نشده است. در این رساله، ارث شیعی است و در آن به مسائل حساب الفرائض اشاره
و علمایی چون مفید و سید مرتضی و  شرح لمعهو  ال یحضره الفقیههای من به کتاب
یس ارجاع داده شده است که حکایت از ابتنای آن بر کتب فقهی شیعی دارد. ابن ادر

هایی مخصوص طالب علوم دینی است که عبارتند از: دیگر رسائل این مجموعه رساله
سید  از میر صغری در منطقاز نور علی شاه اصفهانی،  ای در منطق )کبری(منظومه

مختار  مال تجويدری در تجوید، از سید ابوالقاسم قا نظم الآلليشریف جرجانی، 
 فرهنگ شیخ بهایی، خالصة الحساب ابن مالک در صرف و نحو، الفیة، یاصفهان

عوامل است(، اصطالحات )خود کاتب، برخی لغات و اصطالحات را انتخاب کرده
 آداب المتعلمین ،طب النبیدر نحو،  یالدين محمد بن حسام جوسقاز كمال منظوم

د توان به این مواراین مجموعه می ۀو تربیت. از مطالب متفرق خواجه نصیر در تعلیم
الب در بيان غ یاصحيفه، رساله ۀاشاره کرد: يافتن جذر در اعداد بزرگ، فهرست رسال
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مختصر در طب به  یاسکندر نوشته، رساله ا یو مغلوب در علم اعداد كه ارسطو برا
 انتخاب كاتب.

 در دار 1292به سال  توان دریافت که اواز روی تاریخ و مکان کتابت رساالت می
در مدرسه حسن پادشاه، از مدارس  1296در قريه اندرابه، در  1296االرشاد اردبيل، در 

در بلده گنجه بوده است. در برگ آخر  1297قدیمی تبریز، و در دارالسلطنه تبريز و در 
به نجف رفته  ق1300دهد او در مجموعه نیز، یادداشتی از کاتب آمده است که نشان می

 .(78-2/74)حسینی اشکوری، ق از آن شهر خارج شده است1309و در 

توان دریافت که کاتب احتماالً شیعه مذهب بوده است از مجموع این اطالعات می
که چرا او در میان این در بارۀکرده است، و در نواحی شمال غربی ایران زندگی می

توان توجه به بخش حساب آن را در ست تنها میرساالت شیعی این رساله را افزوده ا
شیخ بهایی نیز کتابت شده و دو رسالۀ  خالصة الحسابنظر گرفت به خصوص که 

 ابتدایی ریاضی نیز در مطالب متفرقه این مجموعه هستند.

خطی از این رساله توسط آقا سید احمد خوانساری  ۀرسد این دو نسخبه نظر می
کشف االستار عن وجه »سی آثار شیعه را تحت عنوان ق( که کتابشنا1359)متوفی 

 فراهم آورده، تهیه شده و به خوانسار برده شده باشد.« الکتب و االسفار

 محتوای رساله

مؤلف در این رساله، با بیانی شیوا و دقیق، در هر بخش، قواعد فقهی و قواعد حسابی 
رساند. اتمام میبخش را به کند و سپس با ارائۀ مثال، مطلب هر تصحیح آن را بیان می

 «إعلم»رسد مخاطب رساله، طالب هستند و مؤلف در رساله مکرراً از کلمۀ به نظر می
ملیات ع در بارۀگرچه در این کتاب هم احکام فقهی بیان شده و هم کند. ااستتفاده می

موضوع این کتاب نه فقه است و نه حساب؛ بلکه حسابی مطالبی بیان شده است، اما 
ضوع این رساله، حساب الفرائض است که به هر دو حوزۀ علمی تعلق دارد. رساله در مو

دهد و سپس وارد موضوعات فقهی ابتدا مقدماتی ابتدایی از علم حساب را آموزش می
، که تقسیم اضافۀ ماترک پس از تخصیص «رد»شود. در این بخش ضمن توضیح می

دهد و سپس در ئل رد را آموزش میسهم وراث است، قواعد کلی در باب تصحیح مسا
های بعد با بیان قواعد فقهی سهم ذوی االرحام، جد و گمشدگان، قواعد تصحیح بخش
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ان پایها را نیز آموزش داده و در انتها رساله را با بیان مثال به مسائل هر یک از گروه
 برد.می

و  در بخش مقدمات حساب، مؤلف ضمن تعاریف دقیق از مفاهیمی چون عدد
شمرد و نوعی متفاوت از ضرب و نیز، بیان ارزش مکانی اعداد، اقسام ضرب را می

دهد. مؤلف در بیان ضرب آحاد در آحاد، یک شناسیم ارائه میجدول ضربی که می
با  5دهد و حاصل ضرب اعداد تک رقمی بزرگتر از ارائه می پنجدر  پنججدول ضرب 

آید. این شیوه متفاوت از شیوۀ می دستبه پنجدر  پنجاستفاده از این جدول ضرب 
فعلی، ضرب تمام  دَهدر  دَهدهگانی متعارف ریاضی مدرن است که با جدول ضرب 

جام ای انآوردن حاصل ضرب، محاسبه دستبهکنیم و برای رقمی را حفظ میاعداد تک
 دهیم.نمی
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 متن رساله

 1رسالة في الحساب للعلّامة الحلّي

 بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

 ]ذکر مقدمات في الحساب[

في علم الفرائض من معرفة قوانین من علم  2اعلم أسعدك الله أنّه البد لكل خایض
 الحساب الحتیاجه إلیها لتصحیح المسائل و القسمة. 

نعرف منها المجهوالت  4و في االصطالح علم بأصول 3الحساب في اللغة العدّ فنقول
العددیة صحاحا و كسورا. و العدد الكمّیّة المتألّفة من الوحدات و قد یقال العدد ما 

 یساوی نصف مجموع حاشیتیه و علی التفسیرین الواحد لیس بعدد. 

، إن مراتب األعداد ال نهایة لها. فإنك تقول آحاد، عشرات، مآت، ألوف ثمّ اعلم
عشرات ألوف، مآت ألوف، ألوف ألوف، عشرات ألوف ألوف، مآت ألوف ألوف، 
ألوف ألوف ألوف و هلم جّرا الی غیر النهایة. فكل واحد منها مرتبة و لكن األصول فیها 

 اربعة: اآلحاد و العشرات و المآت و األلوف و البواقي منشعبة منها. 

أتّی الّا في مقدارین یسمّی أحدهما أن من اصطالحاتهم الضّرب و هو ال یت ثمّ اعلم
مضروبا و اآلخر مضروبا فیه و معناه في اصطالحهم تضعیف أحد العددین بقدر ما في 
العدد اآلخر من اآلحاد و االولی أن یقال الضّرب طلب مقدار یكون نسبة أحد المضروبین 

 و الكسورَ.  7لیشمل الواحد   6الی المضروب اآلخر 5إلیه كنسبة الواحد

كل مائة و كل ألف و كل  9الی واحد و كذلك 8إذا أردت الضرب ترد كلّ عشرة ثمّ
كلّ مرتبة آحادا علی  10عشرة ألف و كل مائة ألف الی غیر ذلك؛ یعني تأخذ بدل أفراد
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عدد تلك األفراد و تسمّی تلك اآلحاد عقودا و إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الضّرب أربعة 
 أقسام:

تجمع المضروب و المضروب  1حاد و الضابطة فیه أنضرب اآلحاد في اآلاألول: 
فال إشكال فیه و إن زاد فخذ لكلّ واحد من الّزاید عشرة.  2فیه فإن لم یزد المجموع عشرة

من العشرة في مقدار نقصان اآلخر  3ثمّ زد علیه الحاصل من ضرب مقدار نقصان أحدهما
 اآلخر منها.

فاجمعهما؛ یكون المجموع خمسة عشر؛ فخذ  4إذا قیل لك كم سبعة في ثمانیة؟ مثالً
لكلّ واحد من الخمسة الزائدة علی العشرة عشرةً؛ یكون خمسین؛ ثّم زد علیه الحاصل 

 من ضرب اثنین في ثالثة و هو ستة؛ یكون ستة و خمسین و قس علیه باقي األمثلة.

ضربت  فإذا 8 7و ضرب العقود في العقود. 6ضرب اآلحاد في العقود 5القسم الثاني:
اآلحاد في العقود او العقود في العقود بالطریق المذكور في ضرب اآلحاد في اآلحاد و 

تعدّ مراتب كلّ واحد  10فیه أن 9أردت معرفة ما یُؤخذ لكلّ واحد من المبلغ، فالضابطة
 15و تسقط من المجموع واحدة 14 13الكلّ  12و تجمع 11من المضروب و المضروب فیه

 إلیها.  19خذ لكل واحد من المبلغ المرتبة  التی انتهی العدّ و تأ 18 17ما بقي 16ثمّ تعدّ
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إذا قیل لك كم ستة ألف في خمسة ألف؟ فاضرب خمسة في ستّة؛ یكون ثالثین؛  مثالً
و اطرح منها واحدة ثّم  3 2ثمانیة 1ثمّ اجمع مراتب المضروب و المضروب فیه؛ تكون
فخذ لكلّ واحد من المبلغ الّذي  4ف؛عدّ البواقي و هي سبعة. فینتهي العدّ علی ألف األلو

 هو ثالثون ألف ألف؛ فیكون المجموع ثالثین ألف ألف و قس علیه سایر األمثلة.

ضرب المركب في المركب و ضرب المركب في المفرد و بالعكس.  القسم الثالث:
امّا االوّل فكضرب اآلحاد و العقود في اآلحاد و العقود و الطریق فیه أن تضرب العقود 

ي العقود و تضرب آحاد كلّ في عقود اآلخر. كلّ ذلك بالطریق المذكور في القسم ف
الثاني. ثمّ اآلحاد في اآلحاد كما سبق في القسم االّول و تجمع الحاصل فما بلغ فهو 

 ذاك. 

إذا قیل لك كم أربعة و عشرون في إثنین و ثالثین؟ فالجواب سبع مأئة و ستون  مثالً
و امّا إذا  7معلوم و قس علیه ضرب المركب في المفرد و عكسهو العمل  6 5و ثمانیة؛

كان المركب مركبا من أكثر من مرتبتین، لكن یجب أن تعلم أنّ عدد الضّربات بعدد 
الحاصل من ضرب مقدار مراتب أحد المضروبین في مقدار مراتب اآلخر و لك في هذا 

و تأخذ من  8لمرتبة التی تلیهالقسم طریق آخر و هي أن تضبط نسبة أحد المضروبین الی ا
ثمّ تأخذ لكل واحد من المأخوذ في المرتبة  11 10 9المضروب اآلخر بتلك النسبة؛

المنسوبِ إلیها. مثالا إذا قیل لك كم خمسة و عشرون في ثمان مأئة؟ فإن شئت قلت نسبة 
یه و فالخمسة و العشرین الی المرتبة التی تلیها و هي المآت بالربع فتأخذ ربع المضروب 

؛ فیكون عشرین الفا و إن شئت قلت نسبة ثمان مأئة 12هو مأتان و تأخذ لكلّ واحد مأئة
و هي األلوف بالخمس؛ فتأخذ أربعة اخماس المضروب و تسقط  13الی المرتبة التی تلیها
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الفا؛ فیكون  1خمس واحدة من األخماس األربعة و هي عشرون و تأخذ لكلّ واحد
 امثاله. عشرین الفا ایضا و قس علیه

ضرب الكسور في مثلها او في غیرها و الّضابطة فیه ان تضیف  القسم الرابع:
 المضروب الی المضروب فیه؛ فالحاصل الخارج من تلك األضافة. 

النصف الی الثلث؛ فالحاصل  2مثالا إذا أردت أن تضرب النصف في الثلث، فأضف
الی النصف؛ یكون  النصف 3السدس و إن أردت أن تضرب النصف في النصف، فأضف

الحاصل الریع و علی هذا القیاس و إن أردت أن تضرب الكسر في العدد الصحیح 
 6. مثالا إذا أردت أن تضرب النّصف في إثنین، فأضف5الكسر الیه كذلك 4فأضف

و الله أعلم  7النّصف الی اإلثنین؛ یكون الحاصل واحدا و قس علیه سایر األمثلة
 بالصّواب.

 المسائل الّرد[]قواعد تصحیح 

في تصحیح المسائل الرّد: الرّد في اللّغة معروف و في إصطالحهم نقیض هذه قاعدة 
العول؛ ألنّه إنّما یكون عند نقصان السّهام عن اصل المسئلة و العول عند زیادتها علیه و 
إنّما یتحقّق الرّد إذا لم یكن في المسئلة عصبة. فیُردّ الباقی علی ذوي الفروض بنسبة 

من یردّ »و باقي ذوي الفروض « من ال یُردّ علیه»فروضهم غیر الّزوجین. فیسمّی الّزوجین 
 ثمّ ال یخلو إمّا أن الیكون في المسئلة من ال یرّد علیه او یكون.«. علیه

إن كان من یرّد علیه شخصًا  8أن الیكون فیها من الیردّ علیه نظر؛الحالة األولی 
إن كانوا من صنف  9و فرضا و إن كان اكثر من واحد نظر؛واحدا فجمیع المال له ردّا ا

واحد فالمال بینهم بالسّویة ذكورا كان او إناثا او كلیهما في اوالد األمّ و عدد رئوسهم 
اصل المسئلة و إن كانوا من صنفین او اكثر فالمسئلة من مخرج فروضهم و تُردَ علی 

ثمّ یُنظر بین سهام كل صنف و عدد و یُجعل عدد سهامهم كأنّه اصل المسئلة  10سهامهم
رئوسهم؛ فإن انقسمت علیهم فذاك و الّا فتصحیح المسئلة بالطریق المذكور في غیر 
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الرَد. مثاله أمَ و بنت و ثالث بنات ابن. المسئلة من ستّة و تردَ الی الخمسة و تُجعل 
ة عشر. سالخمسة كأنها اصل اصل؛ ثمّ یضرب عدد رئوس بنات االبن في خمسة؛ تبلغ خم

 لألمّ ثالثة و للبنت تسعة و لبنات االبن ثالثة و قس علیه سایر األمثلة. 

أن یكون فیها من ال یردّ علیه. فتُصحّح مسئلة من یردّ علیه كما تُصحّح  الحالة الثانیة
كذلك من مبلغ ینقسم فرضه  1عند عدم من ال یردَ علیه؛ ثمّ ت صحّح مسئلة من ال یردّ علیه

معه و یترك الباقي بعد فرضه؛ ثّم یُنظر بین  2ه و تغییر وجود من یحجبهمنه علی رئوس
من مبلغ مسئلة  5فالمسئلة تُصحّح 4. فإن انقسم علیها3مسئلة من یردّ علیه و بین هذا الباقي

فإن كان بینهما موافقة، ضرب وفق مسئلة من یرّد في  6من ال یردّ علیه و إن لم ینقسم
یه و إن كان بینهما مباینة، ضرب جمیع مسئلة من یردّ علیه في جمیع مسئلة من ال یردّ عل

جمیع مسئلة من ال یردّ علیه. فما بلغ من المضروبین تصحّان منه؛ ثمّ من له شیء من 
مسئلة من ال یردّ علیه یأخذه مضروبا فیما ضرب فیها و من له شیء من مسئلة من یردّ 

 من ال یرّد علیه في صورة المباینة و فيعلیه یأخذه مضروبا في جمیع الباقي من مسئلة 
 وفقه في صورة الموافقة. 

: زوجتان و ثالث جدّات و سبع إخوة ألمّ. مسئلة من یردّ علیه من ثالثة و ستّین المثال
و مسئلة من ال یردّ علیه من ثمانیة و الباقي بعد أخذ الرّبع ستّته بینه و بین مسئلة من یردّ 

اضرب ثلثها و هو أحد و عشرون في جمیع مسئلة من ال یردّ علیه علیه الموافقة بالثّلث. ف
تبلغ مائة و ثمانیة و ستّین و منها تصحّان للّزوجین من مسئلتهما اثنان إضربهما في 

و  7المضروب فیها و هو أحد و عشرون. تبلغ اثنین و اربعین لكل واحد أحد و عشرون
ن. هو إثنان. تبلغ ایضا اثنین و اربعی للجدّات أحد و عشرون اضربها في الثلث الباقي و

أحد و عشرون و لإلخوة إثنان و أربعون. اضربها في إثنین تبلغ أربعة و  8لكلّ واحده
 ثمانین. لكل واحد إثنی عشر و قس علیه سایر االمثلة و الله أعلم بالصّواب. 

                                                
 حش ر: اي عند عدم من یردّ علیه .1
حش ر: ای تغییر وجود من یحجبه من الیردّ علیه  .2

معه کحجب النقصان و لهذا قال تصحح مسائل من 
یردّ علیه عند من ال یردّ علیه و من ال یردّ علیه عند 
عدم من یردّ علیه لعسر فیها وجود الحاجب من اصل 

علیه أنّه إذا مات عن ام  یردّ علیه في مسئلة من ال یردّ
و بنت فیصحّح من خمسة و من ال یردّ علیه مثل مات 

 عن زوجتان فیصحّح عن ثمانیة

 حش ر: من مسئلة من ال یردّ علیه .3
 حش ر: اي علی مسئلة من یردّ علیه .4
 ر و خ: تصحّ  .5
 حش ر: الباقي من مسئلة من ال بردّ علیه .6
تبلغ اثنین و اربعین لكل واحد أحد و »عبارت .7

 در نسخۀ خ نیست.« عشرون
 خ: واحد .8



 1399 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 18، دورۀ تاریخ علم/ 234

 ]توریث ذوي االرحام[

س بذي فرض و ال عصبة و ذو الرّحم كّل قریب لیضابطة في توریث ذوي االرحام: 
یقال ایضا كل قریب خارج عن المعدودین في الورثة و ذو االرحام عند التفصیل عشرة 

الثاني: اوالد البنات و اوالد بنات االبن.  1اصناف: االول: كل جد و جدة ساقطین.
الرابع: اوالد األخوات كذلك. الخامس: بنو  2الثالث: بنات اإلخوة من الجهات الثالثة.

خوة لألمّ. السّادس: األعمام من األمّ. السّابع: بنات األعمام من الجهتین. الثّامن: اإل
. التّاسع: األخوال. العاشر: الخاالت. لكنّهم في الحقیقة 3العمّات من الجهات الثالثة

اربعة أصناف. ألنّهم إمّا أن یُنسَّموا الی المیّت و هم اوالد البنات و اوالد بنات االبن و 
بهما او  5بهم او یُنسَّمی المیّت إلیهم و هم كل جدّ و جدّة ساقطین و المدلون 4ونالمدل

یُنسَّموا الی أحد ابوی المیّت او كلیهما و هم اوالد األخوات و بنات اإلخوة و بنو اإلخوة 
بهم او یُنسَّموا الی أحد أجداده او جدّاته او كلیهما و هم العَمومیّة و  6لألمّ و من یدلی

 بهم.  8للمیّت او أحد أصوله و المدلون 7یّةالخول

بذلك لتنزیلهم  10ذوي األرحام من مذهب اهل التنزیل. سُمّوا 9ثمّ األصحّ في توریث
فیرفع كلّ واحد و ینزل بطنا بطنا الی أن ینتهي الی  11كلّ ذی رحم منزلة من یدلی به

وارث. األعمام و العمّات للمیّت او ألحد أصوله و المدلون بهما فإنّهم ینزلون منزلة 
أخیهم و األخوال و الخاالت للمیّت او ألحد أصوله و من یدلی بهما فإنّهم ینزلون منزلة 

 ب بعضهم بعضا و إن تفاوتا بأن كانأختهم؛ ثمّ ینظر إن استوی في الدّرجات فال یحج
الی الوارث من بعض، فالسّابق یحجب كلّ مسبوق هو من صنفه ال من  12بعضهم اسبق

صنف آخر من األصناف األربعة و یقال لذلك الوارث اصل و مشبّه به و لذی الرحم نوع 
المدلی و المدلی به ایضا و طریق تصحیح المسئلة أن ینظر في  13و مشبّه و یقال

إجتماعهم ففروع الحجوب محجوبة ایضا  15؛ فإن حجب بعضهم بعضا لو قدّر14صولاأل
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و الّا فیفرض كانّ المیّت خلّفهم؛ فیصحّح مسئلة علی تقدیر تخلّف المیّت ایّاهم حتّی 
مسئلة  3و غیرها؛ ثّم تصحّح لفرع كلّ اصل 2و التّسویة 1یراعي الرّّد و العول و التّفضیل

األصل هو المیّت. فیراعي الحجب و الّردّ و العول و التفضیل علی تقدیر ان یكون ذلك 
و التّسویة و غیرها الّا أّن الجمهور علی أنّه یسوي بین اوالد اوالد األمّ كما یسوي بین 
 4أصولهم. قال اإلمام و قیاس اهل التنزیل تفضیل ذكورهم علی أناثهم، ألنّهم یقدّرون

و قسّم نصیب كّل »یشعر لفظ الحاوي. حیث قال اوالد الوارث كأنّهم یرثون منه و به 
ثمّ ینظر ان انقسمت سهام كلّ اصل علی مسئلة فرعه فذاك و «. كأنّه منه 5علی مشبّه

تصحّح المسئلة من مبلغ مسئلة األصول و الّا فإمّا أن یكون الكسر علی مسئلة او أكثر و 
هامهم زلة الرّئوس المنكسرة سعلی التّقدیرین یقدّر مبلغ كلّ مسئلة من مسائل الفروع بمن

علیهم و سهام اصلهم المنكسرة علیهم بمنزلة سهام ملك الّرئوس المنكسرة علیهم. فیعمل 
لتصحیح المسئلة بال فرق. فما یحصل من الّضرب یصّح  6هنا علی نحو ما یعمل هناك

منه المسئلة؛ ثمّ من له شیء من مسئلة األصول تأخذه مضروبا فیما ضرب في مسئلة 
الی األصل المنزل هو بمنزلته امّا إذا لم یكن  8إذا كان الفرع وارثا بالنّسبة 7األصول. هذا

وارثا كبنات األخوال و اوالد الخاالت و العمّات و إن سفلوا و اوالد بنات البنات و 
السّاقطة في بعض  9اوالد اإلخوة و األخوات و إن سفلوا و أصول األجداد و الجدّات

و  10، فتصحّح المسئلة لألقرب الوارث؛ ثمّ لمن بعده الی أن ینتهي إلیه.الصّور و غیرهم
 11یقدّر كلّ من صححت له المسئلة من األوساط اصالا لمن دونه في جمیع ما ذكرنا.

قرابتان او أكثر بالّرحم كبنت بنت بنت هي بنت  12و لو إجتمعت في شخص واحد
ته خری ابن فنكح االبن بنت خالابن بنت، بأن یكون لرجل بنتان ألحدیهما بنت و لأل

جهات القرابة، فإن سبق بعضها الی الوارث قدّمت و الّا قدّرت  13فتلد له بنتا فتنزل
الجهات اشخاصا و ورث بالجمیع كما یقتضیه الحال. و لو كان مع ذوي األرحام زوج 
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 3بعللّزوج و ال غیر و من الرّ 2اوالً نصیب من وجد منهما من النّصف 1او زوجة یخرج
 5و طریق التصحیح 4للزّوجة ال غیر و یقسم الباقي علیهم كما یقسم الجمیع لو إنفردوا. 

فتصحّح مسئلة  6هو ما بیّنّا في تصحیح مسائل الرّد؛ إذا إجتمع الصّنفان من یرد علیه
ذوي األرحام علی تقدیر عدم الّزوجین ثمّ تصحّح مسئلة من وجد منهما. فیعمل هنا 

  7اك.العمل المذكور هن

: ابنان و بنتان لبنت و ثالثة بنین ألخت ألبوین و أربع بنات أخ ألبوین و خمسة المثال
و عمّ لألمّ للمیّت و سبع بنات  8بنین و بنت ألخ من األمّ و ستّ عمّات متفرّقات ألبیه

عمّ للمیّت و أب ألمّ و أب أمّ أمّ األب و أمّ أب األمّ و ثمان خاالت للمیّت و تسعة أخوال 
ألبیه و أربع زوجات. المسئلة من ستّة عشر: أربعة للّزوجات و نصف الباقي إلبن البنت 

 و بنتیها و ثالثة لعمّ المیّت من األمّ و سدسه ألب األمّ و العمل معلوم و الله أعلم.

 ]تصحیح مسائل الجد و بیان ما هو خیر له[

: إذا إجتمع خیر له بیان تصحیح مسائل الجدّ مع اإلخوة و األخوات و بیان ما هو
الجدّ مع اإلخوة و األخوات من األبوین او من األب، فإن لم یكن معهم ذو فرض فللجدّ 
الخیر من المقاسمة معهم و ثلث جمیع المال. و الطّریق في معرفة ما هو الخیر منهما أّن 

د فالقسمة خیر له و ذلك في خمسة مسائل: ج 9اإلخوة و األخوات إن كانوا دون المثلین
فاألمران  10و أخ او أخت او أخ و أخت او أختان او ثالث أخوات و إن كانوا مثلیه

مستویان و ذلك في ثالث مسائل: جد و أخوان او أخ و أختان او أربع أخوات و فیما عدا 
المسائل الثمانیة یكون الثلث خیرا له. و طریق تصحیح المسئلة أن تنظر فیما هو خیر له؛ 

را كان كأخ منهم؛ یكون المسئلة من عدد رئوسهم بعد فرض كل كانت القسمة خی 11فإن
ذكر أنثیین و بعد عدّ اوالد األب علی الجد. و إن كان الثّلث خیرا فالمسئلة من ثالثة: 
للجدّ واحد و الباقي بینهم للذّكر مثل حظّ األنثیین. فإن انقسم فذاك و الّا فتصحّح 
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 2یذكرون 1لة بأیّ تقدیر شئت؛ لكنّ الف رَضیینالمسئلة و إن استوی األمران فتصحّح المسئ
ألنّه أسهل. و إن كان معهم ذو فرض فللجدّ خیر األمور الثّالثة من المقاسمة  3الثلث حسنا؛

و سدس جمیع المال و ثلث ما یبقي بعد الفرض. و الّذي یرث معهم من ذوي الفروض 
ستّة: البنت و بنت االبن و األمّ و الجدّة و الزّوج و الّزوجة. و طریق معرفة ما هو الخیر 

و تأخذ الثّلث من الباقي بعد الفرض  4السّدس من مخرج الفرض من هذه الثّالثة: أن تأخذ
و اإلخوة و األخوات؛ فما كان من هذه  5و تأخذ ما حصل له من قسمة الباقي علی الجدّ

اكثر فهو الخیر للجدّ. و ذكر بعضهم في معرفة ما هو الخیر للجدّ ضابطة  6المقادیر الثّالثة
و  8دون مثلي الجد 7دونه فالقسمة خیر إذا كانوا و هي أنّ الفرض إن كان قدر النّصف او

 13فالقسمة خیر إذا كانوا مثله 12دون الثّلثین 11فوق النّصف و 10فثلث الباقي و إن كان 9الّا
قدر الثّلثین فالقسمة خیر مع أخت واحدة و الّا  15فالسّدس و إن كان 14او أقلّ و الّا

ما ذكرنا أسهل و أضبط. و طریق فالسّدس متعین و  16فالسّدس و إن كان فوق الثّلثین
هو أن تنظر فیما هو خیر له؛ فإن كان السّدس خیرا و یخرج السّدس  17تصحیح المسئلة

علی اإلخوة و  18من مخرج فرضهم فأعط الجدّ السّدس من ذلك المخرج و اقسم الباقي
علی ذوي الفروض نصیبهم فذاك و الّا  19األخوات؛ فإن انقسم الباقي علیهم و انقسم

الی فرضهم  21. و إن لم یخرج السّدس من مخرج فروضهم فضمّ السّدس20حّح المسئلةفص
و یكون المسئلة من مخرج المجموع ثمّ أعط صاحب الفرض فرضه و أعط الجدّ سدسه 

إن كان فیها كسر و إن لم یكن  22و اقسم الباقي بین اإلخوة و األخوات و صحّح المسئلة
في مخرج فرضهم و أعط صاحب الفرض للباقي ثلث صحیح فإضرب مخرج الثلث 
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فرضه من الحاصل و أعط الجدّ ثلث ما بقي الباقي بین اإلخوة و األخوات و صحّح 
المسئلة إن كان فیها كسر. و إن كان الخیر المقاسمة معهم كان الجدّ كأخ و اقسم الباقي 

 و الله أعلم.  1بینه و بینهم و صحّح المسئلة لو كان فیها كسر. تمّت

 ح مسائل المفقود[]تصحی

أن ینظر في الحاضرین؛ فإن كان فیهم من و الضّابطة في تصحیح مسائل المفقود 
حقّه بحیاته یقدّر في  2یحجب بتقدیر حیاة المفقود او موته ال یعطی شیئا و من ینقص

حقّه بموته یقدّر في حقّه موته و من ال یختلف نصیبه بحیاته و  3حقّه حیاته و من ینقص
 5علی تقدیر حیاته و أخری 4نصیبه؛ ثمّ إن كان المفقود واحد فتصحّح المسئلة موته یعطی

علی تقدیر موته. و إن كان المفقود إثنین فصاعدا نظر إن كانوا من صنف واحد فتصحّح 
عددهم مع زیادة واحدة و إن كانوا من صنفین فصاعدا فتصحّح ما أمكن  6المسائل بقدر

منها؛ فتؤخذ إحدی المتماثلین و أكثر المتداخلین و حاصل التّقدیر؛ ثمّ ینظر بین إثنین 
إن تباینتا؛ ثمّ بین الحاصل و  7ضرب إحدیهما في وفق األخری إن توافقتا و في كلیهما

الثّالثة كذلك؛ ثمّ بین الحاصل و الرّابعة كذلك؛ و هكذا الی اخر المسائل. فما حصل 
الحاضرین من هذا المبلغ علی تقدیر نصیب كلّ واحد من  8تصحّ منه المسائل؛ ثمّ یضبط

كلّ مسئلة؛ فیعطی األقلّ و یوقف الباقي. و طریق معرفته أن تضرب نصیب كلّ واحد من 
كلّ مسئلة في وفق المبلغ الّذي هو جزء تلك المسئلة؛ فیضرب نصیب كلّ من له شیء 

 9شر المبلغفي عمن السّتّة مثالا في سدس المبلغ و من األربعة في ربع المبلغ و من العشرة 
الی كلّ واحد ما هو األقلّ من تلك  11فیصرف 10و علی هذه القیاس الی أن تتمّ المسائل؛

 المقادیر و یوقف الباقي. 

: زوج مفقود و أختان ألب و عمّ. المسئلة علی تقدیر حیاته من سبعة و علی المثال
تقدیر موته من ثالثة و بینهما مباینة؛ فیضرب ثالثة في سبعة؛ تبلغ إحدی و عشرین؛ ثّم 
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و من السّبعة في سبع المبلغ؛  1یضرب نصیب من له شیء من الثّالثة في ثلث المبلغ
 وقف الباقي و قس علی ذلك سایر األمثلة. عشر و یالی األختین إثنی 2فیصرف

الفاضل، فرید دهره و وحید عصره، المولی  4المولی 3تمّت النّسخة الشّریفة. مصنّفه
]افتاده  7و علی سایر المسلمین. 6حسن المكي، رحمة الله علیه 5معین الحقّ و الدّین،

 است[

                                                
 حش ر: الحاصل من الضرب .1
 خ: فیضرب .2
 ر: مصنّف .3
 ر: مولی .4

در نسخۀ « المولی معین الحقّ و الدّین» عبارت  .5
 خ نیست.

آید: حرّره الحقیر علیقلي از اینجا در نسخۀ خ می .6
 1296ابن همّتعلي سرابي 

 1295آید: سنة بعد از این در نسخۀ ر می .7



 1399 بهار و تابستان، 1، شمارۀ 18ۀ ، دورتاریخ علم/ 240

 ترجمه و شرح رساله

 ذکر مقدماتی از حساب

خواهد در علم فرائض مطالعه و کند، بدان هر کسی که میای که خدا تو را نیکبخت 
به خاطر احتیاجش به آن، برای تصحیح مسائل  اندیشه کند باید قوانین علم حساب را

 و تقسیم کردن، بداند.

گوییم حساب در لغت به معنی شمردن است و معنی اصطالحی آن، علم به پس می
چه به صورت صحیح و چه به صورت قواعدی است که از طریق آن به مجهوالت عددی 

شود هاست و گاهی گفته مییابیم و عدد، کمیتی تشکیل شده از یککسری دست می
)عدد قبل و بعدش( و با هر دو تفسیر،  اشعدد برابر است با نصف مجموع دو حاشیه

 یک، عدد نیست. 

یکان(، )گویی آحاد سپس بدان که برای مراتب اعداد نهایتی نیست. پس همانا تو می
عشرات )دهگان(، مآت )صدگان(، الوف)هزارگان(، ده الوف، صد الوف، هزار 

طور ادامه پیدا الوف، ده الوف الوف، صد الوف الوف، هزار الوف الوف و همین
ها چهار اصل ها یک مرتبه از اعداد است؛ ولی در تمام اینکند. پس هر یک از اینمی

هایی از زارگان. و مراتب دیگر همه شاخهفرماست: یکان، دهگان، صدگان، هحکم
 ها هستند. این

آید دانان( ضرب است. و آن نمیها )حسابسپس بدان که یکی از اصطالحات آن
شود. و ها مضروب و دیگری مضروب فیه نامیده میمگر در دو مقدار که یکی از آن

عداد ت د به اندازۀمعنای اصطالحی آن در نزد حسابدانان چند برابر کردن یکی از دو عد
های عدد دیگر است )این تعریف برای ضرب اعداد طبیعی در همدیگر درست یک

است؛ اما برای ضرب اعداد غیر طبیعی در همدیگر یا ضرب یک عدد طبیعی در یک 
یا ضرب یک عدد در یک، درست نیست( و سزاوار است که  2/3عدد غیر طبیعی مثل 

نسبت یکی از دو مضروب به آن با نسبت یک  گفته شود ضرب، طلب مقداری است که

𝑎 ؛a.b = abبه مضروب دیگر برابر است )

𝑎𝑏
 =1

𝑏
(؛ تا تعریف )تعریف ضرب(، یک و 

د یا تواند یک باشکسور را در بربگیرد )طبق این تعریف مضروب و حاصل ضرب می
 کسر باشد(. 
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هر  گردانی و همچنینتایی را به یک باز میسپس هر گاه خواستی ضرب کنی هر ده
یعنی جای افراد هر  صدتایی و هر هزارتایی و هر ده هزارتایی و هر صدهزارتایی و ...؛

دهی )مراد از مرتبه ده و صد و هزار و ... است. هایی به تعداد آن افراد قرار میمرتبه یک
خواهی در پنج ضرب کنی تعداد افراد مرتبۀ صدگان که یک است را را می 100اگر 

 شود. وها )که به تعداد افراد هر مرتبه است( عقود نامیده میضرب کن( و این یک
 زمانی که این را فهمیدی پس بدان که ضرب چهار قسم است: 

اول ضرب آحاد در آحاد و ضابطه در آن این است که مضروب و مضروب فیه را 
د به بیشتر ش بیشتر نشد اشکالی نیست و اگر 10کنی. پس اگر مجموعشان از جمع می

 10را در  10دهی )مقدار بیشتر از تا اختصاص می 10بیشتر شد  10هر واحد که از 
در  10ها از ضرب مقدار کمبود یکی از مضروبکنی(؛ سپس بر آن حاصلضرب می

را  10ها از کنی. )کمبود مضروب( را اضافه می10مقدار کمبود مضروب دیگر از آن )
 کنیر قبلی اضافه میدر هم ضرب کرده و به مقدا

𝑋 = 𝑎 + 𝑏, 𝑦 = (10 − 𝑎) (10 − 𝑏) 

𝑦 = 10𝑎 + 10𝑏 − 100 + 100 + 𝑎𝑏-10𝑎 − 10𝑏 

= 𝑎𝑏 + (𝑋 − 10) 10 

شود؟ پس آن دو را جمع کن. مثالً اگر گفته شود هفت در هشت چقدر می
تا  10بود،  10. پس به هر واحد از این پنج تایی که بیشتر از 15شود مجموعشان می

. سپس بر آن حاضل ضرب دو در سه را اضافه کن که 50شود اختصاص بده که می
 ها بر همین قیاس است.و باقی مثال 56شود می

(8 × 7 = 56 = 3 × 2 + 50;  10 − 7 = 3, 10 − 8 = 2,10 × 5
= 50,15 − 10 = 35,7 + 8 = 15) 

قسم دوم ضرب آحاد در عقود است و ضرب عقود در عقود. پس هر گاه آحاد در 
رب آحاد در آحاد گفته شد، انجام دادی و عقود یا عقود در عقود را با روشی که در ض

خواستی بدانی آنچه را که برای هر واحد از مقدار اختصاص داده شده است، پس ضابطۀ 
آن این است که تعداد مراتب هر واحد از مضروب و مضروب فیه )آحاد و عشرات و 

کی کم ها یکنی و و از مجموع آنها را جمع میشماری و تمام آنمآت و الوف( را می
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ارش ای را که شمشماری و به هر واحد از مقدار، مرتبهکنی، سپس آنچه را باقی ماند میمی
 دهی.به آن منتهی شد، اختصاص می

شود، پس پنج را در شش ضرب کن چقدر می 5000در  6000مثالً اگر گفته شود 
شود . سپس تعداد مراتب مضروب و مضروب فیه را جمع کن که می30شود که می

هشت. و یکی را از آن بینداز. سپس آنچه را باقی مانده بشمار و آن برابر با هفت است. 
ضرب  6را در  5شود شمارش به هزار الوف ختم می شود. )امروزه گفته می بنا بر این

قرار بده؛ اما تعبیر مؤلف این  6در  5کن و مجموع صفرها را در مقابل حاصل ضرب 
صفر، هفت مرتبه است و باید حاصل ضرب را در  است که عدد یک میلیون با شش

شده است، هزار هزار  30یک میلیون ضرب کرد.( پس به هر واحد از مقداری که 
 ها را با همین قیاس کن. اختصاص بده و سایر مثال

قسم سوم ضرب مرکب در مرکب و ضرب مرکب در مفرد و بالعکس است. در 
د و عقود است و روش آن این است که صورت اول مانند ضرب آحاد و عقود در آحا

همان ها بهکنی و آحاد هر یک را در عقود دیگری. تمام اینعقود را در عقود ضرب می
طور که در قسم اول روش گفته شده در قسم دوم است. سپس آحاد را در آحاد همان

کنی. پس به هر چه رسیدی کنی و همۀ آنچه را حاصل شده جمع میگذشت، ضرب می
 ن جواب است.هما

شود، پس جواب چقدر می 32در  24مثالً هر گاه به تو گفته شود که حاصل ضرب 
 است و عمل انجام شده معلوم است.  768

(768 = 8 + 40 + 120 + 600 = 20 ×  30 + 30 × 4 + 20 × 2 + 4 × 2
= 24 × 32) 

و ضرب مرکب در مفرد و عکسش را با همین روش انجام بده. و اما هر گاه مرکب 
رسید( )تعداد مراتب مرکب، بیش از دو تا بود و به مآت و باالتر میاز دو مرتبه بیشتر بود 

ها برابر است با عدد حاصل از تعداد مراتب یکی از دو باید بدانی که تعداد ضرب
مضروب در تعداد مراتب مضروب دیگر و برای تو در این قسم راه دیگری نیز هست و 

ه آید، نگای که در پی آن میآن این است که نسبت یکی از دو مضروب را به مرتبه
 دستبهداری و به هر واحد از آنچه داری و به همین نسبت از مضروب دیگر برمیمی

ه دهی. مثالً هنگامی که بای را که در نسبت از آن استفاده شد، اختصاص میآمده مرتبه
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به  25توانی بگویی نسبت شود، اگر بخواهی میچقدر می 800در  25تو گفته شود 

1آید و آن مآت است، ای که دنبال آن میمرتبه
1است. پس  4

داری از مضروب فیه را برمی 4

. 20000شود دهی که میتا اختصاص می 100است و به هر واحد از آن  20که مقدار آن 
آید و آن الوف ای که در پی آن میبه مرتبه 800توانی بگویی نسبت و اگر بخواهی می

1است، 
4، 1000به  800)اشتباه گفته شده و نسبت  است 5

4است(. پس  5
از مضروب را  5

داری یعنی یک خمس از چهار خمس )اشتباه گفته شده و یک خمس از پنج برمی
تا اختصاص  1000است و به هر واحد  20اندازی که حاصل خمس صحیح است( را می

 مین روش قیاس کن. هایش را به هشود و مثالمی 20000دهیم که همان می

قسم چهارم ضرب کسرها در مثل خودش یا در غیر خودش است. ) ضرب کسر در 
کسر یا در عدد( و ضابطه در ان این است که بین مضروب و مضورب فیه تناسب ایجاد 

1 مثالً برای ضربآِید )می دستبهکنی. پس حاصل چیزی است که از این تناسب می
2 

1در 
درست می کنیم:  این تناسب را 3

1
2

1 =
𝑥

1
3

  .) 

1خواهی مثالً هنگامی که می
1را در  2

ها نسبت ایجاد کن. پس ضرب کنی بین آن 3

1حاصل 
1است و اگر خواستی  6

1را در 2
1ضرب کنی پس بین  2

1و  2
تناسب ایجاد کن.  2

1شود حاصل می
ر را در عدد صحیح ضرب کنی پس و به همین ترتیب اگر بخواهی کس 4

تناسب ایجاد کن بین کسر و آن عدد صحیح همچنان که قبالً این کار را کردی. مثالً هر 

1گاه خواستی 
1را در دو ضرب کنی پس بین 2

و دو تناسب ایجاد کن. حاصل، یک 2

 . تتر اسها را با همین روش قیاس کن. و خداوند به درستی آگاهشود. باقی مثالمی

 قواعد تصحیح مسائل رد

ای برای تصحیح )هر گاه ورّاثی که استحقاق ارث بردن دارند، متعدد باشند این قاعده
اورد و مانده نی؛ یعنی باقیو تعداد سهام هر صنف از ورثه بر افراد آن قابل قسمت باشد

حیح گونه نباشد، به تصرا صحیح گویند؛ ولی اگر این مسألهکسری حاصل نشود، این 
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نیازمندیم تا به هر یک از وّراث رقم صحیحی بدون کسر تعلق گیرد. تصحیح در  مسأله
آوردن حداقل عددی است که امکان دارد نصیب هر  دستبهاصطالح علمای فرائض، 

یک از ورثه را بدون ایجاد کسر اعشاری از آن تأدیه کرد. برای تصحیح باید تعداد 
یا  همسألآید، در اصل نمی دستبهها عدد صحیح آنافراد صنفی را که از تقسیم سهام 

( مسائل رد است. معنای رد در لغت معلوم است و در 1با عول آن ضرب کرد. مسألهدر 
 مسألهها )فقها( نقیض عول است. زیرا فقط در زمان کمبود سهام از اصل اصطالح آن

 تدسبه مسألهصل توضیحاتی داده شود؛ مقصود از ا« مسألهاصل »)الزم است در مورد 
آوردن حداقل عددی است که استخراج سهام هر صنف از وّراث، بدون کسر اعشاری 
از آن ممکن باشد، زیرا در مسائل توریث بجز عدد صحیح، چیز دیگری قابل قبول 

یز ن مسألهنیست. طبیعی است که با اختالف اصناف ورّاث و وجود چند کسر، اصل 
دهد و عول در زمان اضافۀ ها خواهد بود.( رخ میمخرج مشترک این کسر ترینکوچک

، عصبه )عصبه هر مردی مسألهدهد که در . و رد تنها هنگامی رخ میمسألهسهام از اصل 
در 2است که بدون واسطه یا با واسطۀ ذکور به میت انتساب دارد( وجود نداشته باشند.

. شودان رد داده میهمان نسبت سهمشاین صورت آنچه باقی مانده به ذوی الفروض به
ده نامی« شود(ها رد داده نمیمن ال یُردّ علیه )کسانی که به آن»که زوجین  3غیر از زوجین

 سألهمهستند. پس شکی نیست که یا در « من یُرّد علیه»شوند و بقیۀ ذوی الفروض می
 وجود ندارد یا وجود دارد. « من ال یردّ علیه»

، محل بحث است: اگر وجود ندارد« ردّ علیهمن ال ی» مسألهحالت اول که در آن 
شود شخصی واحد باشد، پس تمام مال از اوست که یا به خاطر کسی که به او رد داده می

شود یا به خاطر فرض. و اگر بیش از یک نفر باشد، باز محل بحث رد به او داده می
ها مساوی آنها از یک صنف باشند و فرزندان مادری باشند، مال بین است: اگر آن

بر سر تعداد افراد است. و اگر از دو  مسألهشود چه پسر باشند و چه دختر و تقسیم می
ه به شود )با توجاز مخرج مشترک فروض شروع می مسألهصنف یا بیشتر باشند پس 

فرض هر یک از اصناف باید مخرج مشترک گرفته شود( و به نسبت سهام صاحبان 
شود )مثالً ها قرار داده میاز مقدار سهام آن مسألهاصل  شود و گوییفرض، رد داده می

                                            
 123-122شیخ االسالمی،  نکـ : .1

 ست نه نظر امامیهاینکه ترکه به عصبه برسد، نظر اهل سنت ا .2

 با اینکه زوجین هم ذوی الفروض هستند .3
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رکه تقسیم سه است؛ یعنی ت مسألهبران دو برابر دستۀ دیگر باشد، اگر سهم بعضی از فرض
شود(. سپس به سهام هر صنف و تعداد افراد آن صنف نگاه می شود. پس اگر بر سه می

ل ح مسألههمان است و  مسألهاصل تعداد سهام هر صنف بر تعداد افراد آن تقسیم شد، 
شده است اما اگر تقسیم نشد )صورت کسری که نشان دهندۀ مقدار سهم هر فرد از کل 

را با راهی که در غیر از رد ذکر شد، تصحیح کرد  مسألهترکه است، صحیح نباشد( باید 
ها عدد که گفته شد: برای تصحیح باید تعداد افراد صنفی را که از تقسیم سهام آن)همان

با عول آن ضرب کرد(. مثال آن مادر  مسألهیا در  مسألهآید، در اصل نمی دستبهصحیح 

1)مخرج مشترک  شوداز شش شروع می مسألهپسر است.  و دختر و سه دخترِ
1و  6

، شش  2

1)سهم مادر  شوداست( و به پنج رد داده می
3و سهم دختر  6

1پسر  و سهم دخترِ 6
 1(است 6

1که 
5همان نسبتی که آید و این مقدار بهاضافه می 6

بین ورثه تقسیم شد، به آنان رد  6

3شود. بدین ترتیب می
1از این  5

1شود و به دختر رد داده می 6
1از این  5

1به مادر و  6
دیگر  5

1از این 
1سهم دختران پسر است. در نهایت سهم نهایی مادر،  6

1و سهم دختران پسر  5
و  5

3سهم دختر 
 آوریم: از ترکه است؛ برای نمونه طریقۀ محاسبۀ سهم مادر را به تفصیل می 5

سهم مادر =
1
6 +

1
6 ×

1
5 =

1
6 +

1
30 =

6
30 =

1
5  

از شش به پنج رسید. به عبارتی دیگر  مسألهشود، اصل طور که مشاهده میو همان
در ابتدا شش  مسألهدس است و اصل پسر سُ دس و دخترِسُ درست است که سهم مادر

است؛ اما با توجه به اینکه تمام ترکه باید بین همین صاحبان فرض رد داده شود و 
گوییم که سهم مادر و سهم دختر پسر برابر است و وجود ندارد می مسألهای در عصبه

ادر و دختر کنیم و به میم میهاست. لذا ترکه را به پنج قسمت تقسسهم دختر سه برابر آن
رد. سپس گیقرار می مسألهدهیم( و گویی پنج، اصل پسر یک سهم و به دختر سه سهم می

شود )سهم صنف دختران می 15شود که حاصل تعداد دختران پسر در پنج ضرب می

                                            
 (.35-34شیخ االسالمی، )نکـ :  رسددس به دختران پسر میطبق قواعد فقه اهل سنت، در این حالت سُ  .1
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1پسر 
و تعداد افراد این صنف، سه نفر است و یک بر سه قابل قسمت نیست و باید  5

ود، شکرد که سهم هر فرد از کل ترگه که به صورت یک کسر نمایش داده می کاری
تصحیح شود و برای تصحیح  مسألهصورت و مخرجش صحیح باشد. پس باید اصل 

باید تعداد افراد این صنف را در مخرج که پنج است، ضرب کرد(. سه سهم برای مادر 
)که به هر دختری یک سهم و نه سهم برای دختر و برای دختران پسر سه سهم است. 

1رسد و بدین ترتیب سهم هر دختر پسر می
 از کل ترکه است.  15

1سهم هر دختر پسر از کل ترکه 
5 ×

1
3 =

1
؛ پس سهم مادر هم از کل ترکه مساوی 15

1است با 
5  =3

3و سهم دختر از کل ترکه مساوی است با  15
5  =9

ها را با ( و باقی مثال15

 همین روش قیاس کن. 

)منظور  مسألۀوجود دارد. پس « من ال یرد علیه»، مسألهحالت دوم این است که در 
« همن یردّ علی»همان مخرجی است که خصوصیات آن توضیح داده شد( کسانی که جزو 

 «من ال یردّ علیه»شود که قبالً در صورت عدم وجود گونه تصحیح میهستند، همان
گونه که از تقسیم مقدار فرض بر همانبه« من ال یردّ علیه» ألۀمستصحیح شد و سپس 

شود و نیز با توجه به وجود یا عدم وجود کسانی که تعداد ذوی الفروض حاصل می
ماندۀ ترکه بعد از اختصاص فرض معین شود. مقدار باقیشوند، تصحیح میحاجب او می

قدار و بین این م« من یردّ علیه» لۀمسأشود. سپس بین کنار گذارده می« من ال یرد علیه»

7عنوان سهم ذو الفرض برداشته شود، شود. )مثالً اگر ثُمن از ترکه بهمانده نظر میباقی
8 

رد و به تقسیم ک« من یردّ علیه»ماند و حال باید این هفت سهم را بین کل ترکه باقی می
شخص م« ن یردّ علیهم» مسألۀجدیدی است که باید نسبتش با  مسألۀعبارتی هفت، 

مانده قابل قسمت بود )باید مخرج مقدار باقی مسألۀبر « من یردّ علیه» مسألۀشود.( اگر 
من »فراد ا مسألۀتصحیح شود و حال بحث این است که آیا  مسألهمشترک گرفته شود و 

ر قدااز همان م مسألهمانده قابل قسمت هست یا نه.(، پس مقدار باقی مسألۀبر  «یردّ علیه
شود و اگر قابل قسمت نبود، پس اگر بین آن دو تصحیح می« من ال یردّ علیه» مسألۀ

مانده( موافقت بود، )ب م م بزرگتر از یک مقدار باقی مسألۀو « من یردّ علیه» مسألۀ)
 سألۀمیعنی حاصل تقسیم « من یردّ علیه» مسألۀ)وفق « من یردّ علیه» مسألۀداشتند( وفق 
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ضرب می شود و اگر بین « من ال یردّ علیه» مسألۀب م م( در تمام  بر« من یردّ علیه»
تمام  در« من یردّ علیه» مسألۀها مباینت )ب م م بزرگتر از یک نداشتند( بود، تمام آن

با توجه به حاصل ضرب  مسألهشود. پس سهام هر دو ضرب می« من ال یردّ علیه» مسألۀ
دارد  «من ال یردّ علیه» مسألۀنصیبی از  شود. پس هر کسی کهآمده تصحیح می دستبه

است(، آن « من ال یردّ علیه» مسألۀ)منظور، همان صورت کسری است که مخرج آن 
شود و کسی که نصیبی از در آن ضرب شد، ضرب می مسألهنصیب در همان چیزی که 

س ارد، پمباینت د« من ال یردّ علیه» مسألۀبا  مسألهدارد، اگر این « من یردّ علیه» مسألۀ
 ألۀمسشود و در صورت موافقت در وفق ضرب می« من ال یردّ علیه» مسألۀآن نصیب در 

 شود.ضرب می« من ال یردّ علیه»

)اشتباه  63از « من یرّد علیه» مسألۀمثال: دو زوجه و سه جدّه و هفت برادر مادری. 
از هشت )چون « من ال یردّ علیه» مسألۀاست و در ادامه، توضیح آن خواهد آمد( است و 

1متوفی فرزندی ندارد، به مجموع دو زوجه 
1رسد؛ پس به هر یک از زوجه می 4

ترکه  8

1مانده بعد از برداشتن رسد( است. و باقیمی
2از ترکه، شش سهم است )وقتی از یک،  4

8 

6کم کنیم، حاصل 
 نشود(. بیاست که این شش سهم بین برادران و جدات تقسیم می 8

 موافقت با« من یردّ علیه» مسألۀجدید است( و بین  مسألۀآن )منظور، شش است که 
 مسألۀاست در تمام  21ش را که ثُلثشود سه(. پس می 63است )ب م م شش و  ثُلث

شود و از آن سهام زوجین که در می 168)یعنی هشت( ضرب کن که « من ال یردّ علیه»
هم در آن ضرب شد،  مسألهکه  21د. دو در همان شوناولشان دو بود، تصحیح می مسألۀ

را در  21ها تاست و برای جدّه 21شود. برای هر یکی می 42شود. حاصل ضرب می
مانده برادران مادری دو برابر جدات باقی که دو است، ضرب کن )از شش سهم باقی ثُلث

شود. می 42شش، سهم جدات است(. اینجا هم حاصل  ثُلثبرند و در نتیجه ارث می
برند( و برای ها ارث میشود )از سه جده فقط دو تای آنتا می 21ها برای هر یکی از آن

است )این جمله نیز با مبنای مصنف غلط است؛ بلکه سهم برادران چهار  42برادران 
بر هفت تقسیم شود( که  84آید و سپس  دستبه 84ضرب شود و  21است که باید در 

شود. و باقی تا می 12ها شود. برای هر یک از آنمی 84حاصل  آن را در دو ضرب کن.
 تر است.ها را با همین روش قیاس کن و خداوند به صواب آگاهمثال
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و  لثثُاست. با توجه به اینکه سهم برادران مادری )مصنف در این مثال اشتباه کرده
سه است. و شش،  21و ب.م.م  است 21این صنف  مسألۀتعدادشان هفت نفر است، 

. بدین 56یعنی هفت ضرب شود که حاصل برابر است با  21لث پس هشت باید در ثُ
ترتیب سهم هر زوجه هفت سهم است. و سهم جدات سدس مال و سهم برادران مادری 

 42ز ا ثُلثبرند، پس مال است. با توجه به اینکه جدات نصف برادران ارث می ثُلث
سهم و به هر جده هفت سهم  14رابر است با مانده برای جدات است که بسهم باقی

تصحیح  مسألۀرسد. لذا سهم است که به هر برادر چهار سهم می 28مانده باقی 1رسد.می
 .168باشد نه  56شده باید 

 J؛ جده= B؛ برادر مادری= Z؛ زوجه= Tکل ترکه= 

2Z =
T

4
, Z =

T

8
 

 T-2Z =
6T

8
= 7B + 2J 

7B = 2 × 2J = 4J 

6T

8
= 6J → J=

T

8
, B=

4J

7
=

4T

56
=

T

14
 

Z = J =
T

8
=

7T

56
,   B=

4T
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 ارث دادن ذوی االرحام

در ارث دادن ذوی االرحام: ذو الرحم هر یک از نزدیکان است که صاحب  ضابطه
 هر یک از»فرض نیست و از عصبه هم نیست و همچنین تعبیر دیگری نیز هست: 

)یعنی در کتاب و سنت هم  «اشندنزدیکانی که خارج از افراد شمرده شده در ورثه ب
مشخص و مقدری برای آنان در نظر گرفته نشده باشد( و در تفصیل این امر باید گفت 

صنف هستند: اول: هر جد و جدّۀ غیر صحیح )در فقه اهل سنت  10که ذوی األرحام 

                                            
 برند.ها ارث میاز سه جده فقط دو تای آن .1
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دو نوع جد داریم: صحیح و غیر صحیح. جد غیر صحیح کسی است که از طریق مادر 
بت پیدا کند(. دوم: فرزندان دختران و فرزندان دختران پسر. سوم: دختران با میت قرا

برادران از سه جهت )برادران مادری و پدری و پدر و مادری(. چهارم: فرزندان خواهران 
از سه جهت. پنجم: پسران برادران مادری. ششم: عموهای مادری. هفتم: دختر عموها 

ها. دهم: ها از سه جهت. نهم: داییم: عمهاز دو جهت )پدر و مادری و پدری(. هشت
ها وابسته به میت ها در حقیقت چهار صنف هستند. زیرا یا حیات آنها. ولی آنخاله

رسد ها میها فرزندان دختران و فرزندان دختران پسر و هر کس که به ایناست و آن
 ها هر جد وت و آنهاسها(، هستند؛ یا حیات میت وابسته به آن)فرزندان و نوادگان این

رسد )پدران و مادران و اجداد هر ها میجدّۀ غیر صحیح هستند و هر کسی که به این
جده و جدۀ غیر صحیح(، هستند. یا حیاتشان وابسته به یکی از والدین میت یا هردوشان 

ها فرزندان خواهران و دختران برادران و پسران برادران مادری میت و هر است و آن
ها( هستند یا حیاتشان وابسته به یکی از اجداد رسد )فرزندان اینها میبه اینکسی که 

های ها و خالهها و عموها و داییها عمهدو است و آن یا جدّات میت یا هر دوی آن
 میت یا پدر و مادر میت یا اجداد میت هستند. 

)فقهای اهل است ترین راه در ارث بردن ذوی االرحام، از مذهب اهل تنزیل صحیح
اند: روش اهل رحم، روش اهل سنت برای توریث ذوی األرحام سه راه پیشنهاد کرده

اند به خاطر به این نام شنیده شده -. ((50)شیخ االسالمی، تنزیل، روش اهل قرابت 
اینکه هر ذی رحمی را در حکم نهایت این سلسله قرار دادند. )مثالً نوه را در حکم 

ه وارث شود تا باش( باال یا پایین برده میپس هر کسی )در سلسله -فرزند قرار دادند(
ها و عموهای میت یا )وارثی که ارثش در شرع مشخص شده است( منتهی شود. عمه

 ها ومنزلۀ برادرشان )همان پدر میت( هستند و داییپدر و مادر میت یا اجداد میت به
منزلۀ خواهرشان )همان مادر میت( های میت یا پدر و مادر میت یا اجداد میت بهخاله

شود؛ اگر در درجات برابر بودند، )در هر یک از اصناف به ذوی هستند. سپس نظر می
شود که آیا در یک درجه قرار دارند یا خیر و منظور از درجه، مرتبۀ األرحام نگاه می

 ندشود. و اگر تفاوت داشتنزدیکی به وارث است( پس کسی حاجب از کس دیگر نمی
ها به وارث از بعضی دیگر نزدیکتر بودند، پس نزدیک، حاجب از به اینکه بعضی از آن

دور در صنف خودش است نه از صنف دیگری از اصناف چهارگانه. و به این وارث 
« لی بهمد»شود و به ذی الرحم نوع و مشبه. و همچنین به وارث اصل و مشبه به گفته می
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این است که به اصول  مسألهود. و طریق تصحیح شگفته می« مدلی»و به ذی الرحم 
ها بعضی حاجب بعضی )سرسلسلۀ هر صنف( نظر شود؛ پس اگر در صورت اجتماع آن

دیگر هستند )مثالً فرزندان حاجب برادر و خواهر میت هستند(، پس فروع آن نیز 
ها طور فرض شود که گویی میت آنگونه نبود پس باید اینمحجوب است و اگر این

 سألهماست و شوند( را بر جای گذاشتههمان اصول که ذوی األرحام به ایشان منتهی می)
شود و رد و عول و تفضیل )پسر دو برابر دختر( و تسویه با همین فرض تصحیح می

)مثل زمانی که برادران و خواهران مادری یکسان ارث می برند( و غیر آن رعایت 
ی با این فرض که میت همان اصل است، برای فروع هر اصل مسألهشود. سپس می

ود. ششود. پس حجب و رد و عول و تفضیل و تسویه و غیر آن رعایت میتصحیح می
فقط جمهور علما نظرشان این است که ترکه بین فرزندان فرزندان مادر )فرزندان برادر 

 ها مساوی تقسیمطور که بین اصول آنشود؛ همانو خواهر مادری( مساوی تقسیم می
گوید باید پسران را بر دختران تفضیل داد. چرا و قیاس اهل تنزیل می 1؛ اما امامشودمی

ها )فرزندان خواهر یا اند )نه خود وارث( و گویی آنها فرزندان وارث فرض شدهکه آن
 الحاويبرند. و بدین وسیله کالم برادر مادری( از او )خواهر یا برادر مادری( ارث می

ود که شگونه تقسیم میو نصیب هر یک از فروع این»؛ آنجا که گفت شودفهمیده می
شود که آیا سهام تمام اصول بر سپس نگریسته می«. برندگویی از او )اصل( ارث می

 ألۀمساز همان مقدار  مسألهفروع قابل قسمت است یا خیر. اگر چنین بود پس  مسألۀ
شد و چه فرع با مسألۀچه کمتر از  شود و اال )اگر قابل تقسیم نبود(اصول تصحیح می

ای از ألهمسبیشتر باشد )ولی قابل تقسیم نباشد مثل هفت و سه(، در هر دو صورت هر 
انند تعداد شود. )ممنزلۀ تعداد افرادی است که سهامشان بیشان تقسیم میمسائل فروع به

منزلۀ ، بهشودها )فروع( که بینشان تقسیم میافراد یک صنف از وارثین( و سهام اصل آن
مان شود. پس در اینجا شیوۀ تقسیم مثل هسهام رییس افرادی است که بینشان تقسیم می

شد. انجام می مسألهکاری است که قبالً )در غیر مورد ذوی االرحام( برای تصحیح 
د. و شواز آن تصحیح می مسألهشود، بدون هیچ تفاوتی. پس آنچه از ضرب حاصل می

 اصول است(، مسألۀاصول دارد )صورت کسری که مخرج آن  مسألۀهر کس که چیزی از 
ها برای زمانی بود اصول در آن ضرب شد. این مسألۀشود که در همان مضربی ضرب می

                                            
طور که قبالً در مقدمه مؤلف این رساله هماندر متون فقه شافعی منظور از امام، امام الحرمین جوینی است و چون  .1

 اشاره شد، احتماالً شافعی است، پس منظور مؤلف از امام، احتماالً امام الحرمین جوینی است.
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شد. اما اگر فروع وارث منزلۀ وارث حساب میکه فرع به نسبت اصل وارث بود و به
های آنان( و تر )نوها و پایینهها و عمهها و فرزندان خالهنباشند، مثل دختران دایی

تر و اصول )پدران و فرزندان دختران دختران و فرزندان برادران و خواهران و پایین
برای  مسألهآیند و ...، پس مادران( اجداد و جدات که جد صحیح به حساب نمی

تهی رسد تا به فرع منها میشود و سپس نوبت به بعدیترین وارث تصحیح مینزدیک
برای او تصحیح شد، در تمام آنچه ذکر کردیم  مسألههر کسی که در این بین،  شود و

 سألۀمشود که آیا سهام تمام اصول بر )منظور همان است که گفته شد: سپس نگریسته می
ساب منزلۀ وارث حها برای زمانی بود که فرع به نسبت اصل وارث بود و بهفروع... . این

 شود. ودش در نظر گرفته میشد.(، اصلی برای بعد از خمی

و اگر در یک شخص دو یا چند قرابت با رحم جمع شد، مانند دختر دختر دختری 
که دختر پسر دختر نیز هست، به این صورت که مردی دو دختر دارد که یکی از این 

ند و کاش ازدواج میدختران پسر دارد و یکی دیگر دختر دارد و آن پسر با دختر خاله
شود. پس اگر بعضی از شود که جهات قرابت در او جمع میو متولد میدختری از ا

جهات از بعضی دیگر نسبت به وارث سبقت پیدا کند، آن جهت تقدم دارد و اال هر 
کند از طور که حال او اقتضا میشود و آن فرد همانجهتی مثل یک شخص فرض می

زوج یا زوجه باشد، ابتدا فقط  برد. و اگر همراه ذوی األرحامتمام از آن جهات ارث می
ا )ذوی هنصیب زوج که نصف و نصیب زوجه که ربع است، جدا می شود و باقی بین آن

ها گونه که در صورت عدم وجود زوجه یا زوجه بین آنشود؛ هماناالرحام( تقسیم می
شد. و راه تصحیح )مسائل ذوی األرحام و زوجین( همان است که در تصحیح تقسیم می

 سألۀمبا هم جمع شوند، « من یرد علیه»ل رد بیان کردیم. هنگامی که دو صنف از مسائ
 زوجین تصحیح مسألۀشود. سپس ذوی األرحام با فرض عدم وجود زوجین تصحیح می

 گیرد. شود. پس همان عمل مذکور در رد انجام میمی

ی و چهار مثال: دو پسر و دو دختر از یک دختر و سه پسر از یک خواهر پدر و مادر
دختر از یک برادر پدر و مادری و پنج پسر و دختر از برادر مادری و شش عمۀ متفرقه 
از پدر میت و یک عموی مادری و هفت دختر عموی میت و پدر مادر و پدر مادر مادر 

 16از  مسألهپدر و مادر پدر مادر و هشت خالۀ میت و نه دایی پدر میت و چهار زوجه. 
بع است و سهم هر ات )چون فرزندی نیست، سهم کل ازواج رُاست: چهار برای زوج
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1زوجه 
12است( و نصف آنچه باقی مانده ) 16

سهم بین ذوی  12باقی مانده که باید این  16

األرحام تقسیم شود. شش تای آن سهم پسران دختر است که چون دو پسر دختر وجود 
تا  3ر، صنف پسر دختر است( و دارند، سهم هر پسر سه تاست( برای پسر دختر )منظو

سهم که چهار تاست سهم عموی مادری است( و  12لث برای عموی مادری میت )ثُ
 12دس مانده بعد از اعطای سهم زوجات( برای پدر مادری )سُمانده )باقیسدس باقی

( و خدا برندبرده در مثال نصیبی نمیشود دو(. و عملیات معلوم است )باقی افراد ناممی
گا  تر است. هآ

 تصحیح مسائل جد و بیان آنچه برای او بهترین است

بیان تصحیح مسائل جد به همراه برادران و خواهران و بیان آنچه برای او )جد( بهتر 
است: هنگامی که جد با برادران و خواهران پدر و مادری یا پدری جمع شود، اگر با 

ل را جمیع ما ثُلثمقاسمه و ها صاحب فرضی نبود، پس جد بهترین نصیب از بین آن
 تمام مال را به جد ثُلثدارد. )دو راه داریم: یکی اینکه مقاسمه کنیم و یکی اینکه 

منزلۀ یک برادر پدر و مادری یا دو خواهر پدر بدهیم. مقاسمه همان است که جد را به
رسی رو مادری در نظر بگیریم( و راه فهمیدن اینکه بهترین نصیب از آن دو راه چیست، ب

حاالت مختلف است؛ اگر تعداد برادران و خواهران کمتر از دو برابر جد )منظور تعدادِ 
شمارشی نیست؛ بلکه تعداد حکمی است که هر مرد دو برابر هر زن است( بود، مقاسمه 

دهد: جد به همراه یک برادر، یا رخ می مسألهبرای جد بهتر است و این حالت در پنج 
ر و یک خواهر، یا همراه دو خواهر و یا همراه سه خواهر. در یک خواهر، یا یک براد

است. برای مثال اگر جد همراه سه خواهر باشد،  ثُلثتمام این حاالت سهم جد بیشتر از 
 داریم:

 T، کل ترکه= X، سهم خواهر= 2Xسهم جد= 

 3X ،4X>3X، سهم تمام خواهران= 4X، دو برابر سهم جد= 3تعداد خواهران= 

T

3
< همس جد = 2X + X + X + X = T, X =

T

5
, 2X =

2T

5
 

دو برابر جد بود، این دو امر مساوی هستند و این  اگر تعداد برادران و خواهران دقیقاً
دهد: جد به همراه دو برادر یا یک برادر و دو خواهر و یا رخ می مسألهحالت در سه 
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برابر جد بیشتر چهار خواهر. و در غیر این دو حالت )تعداد برادران و خواهران از دو 
ترکه برای جد بهتر )از مقاسمه( است.  ثُلثها آید که در آنپیش می مسألهباشد( هشت 

این است که در آنچه برای او خیر است نظر کنی. پس اگر قسمت  مسألهو راه تصحیح 
 با فرض اینکه هر پسری مسألههاست و برای او بهتر بود، جد مانند یکی از برادران آن

. هاستدو دختر است و جد هم مانند یکی از فرزندان پدر است، همان رئوس آنمنزلۀ به
بهتر باشد،  ثُلثهمان ورثه است: جد و برادران و خواهران( و اگر « هاآن»)منظور از 

شود. برای جد یک سهم و باقی برای بین برادران و خواهران با از سه شروع می مسأله
ود، شود. پس اگر قابل قسمت برث می برد، تقسیم میتوجه به اینکه مرد دو برابر زن ا

 مسألههمان است و اال  مسأله)اگر دو بر تعداد خواهران و برادران قابل قسمت بود( 
 را با هر مسألهو مقاسمه( مساوی بودند، پس  ثُلثشود. و اگر هر دو امر )تصحیح می

را  لثثُائض( همان کنی. اما فرضیین )علمای علم فرخواهی تصحیح میفرضی که می
گر تر است. و اکنند؛ چرا که آسان)در این حالت که دو امر مساوی باشند( بهتر یاد می

 سُدسها صاحب فرضی باشد، برای جد بهترین نصیب از سه راه مقاسمه یا همراه آن
ها است. و کسی که با آن باقی مال بعد از اعطای سهم صاحب فرض ثُلثتمام مال یا 
برد، از این شش دسته است: عنوان صاحب فرض ارث میران و خواهران( به)جد و براد

(، شوهر )نصف سُدس(، جده )ثُلثیا  سُدس(، مادر )سُدسدختر )نصف(، دختر پسر )
یا ربع( و زوجه )ثمن یا ربع(. و راه فهمیدن اینکه از این سه راه کدام بهتر است، )برای 

گیری )مخرج فرض، عنوان فرض برمیبه مال را سُدسجد( چنین است: )حالت اول:(
ماندۀ مال را که بعد از جدا کردن مقدار فرض باقی ثُلثشود(. )حالت دوم:(شش می

گیری. )حالت سوم:( آنچه را بعد از اعطای فرض باقی مانده بین است، برمیجا ماندهبه
ر قاسمه که ذکگیری. )همان مکنی و سهم جد را برمیجد و برادران و خواهران تقسیم می

آن گذشت( پس از بین این سه مقدار هر کدام که بیشتر است، همان برای جد بهتر است. 
ای ها )فرضیین( در مورد اینکه چه چیزی برای جد بهتر است، ضابطهو بعضی از آن

فرضی که همراه  اند و ضابطه این است که اگر مقدار فرض )فرض صاحبارائه کرده
ران است( به مقدار نصف یا کمتر از نصف کل مال بود، پس جد و برادران و خواه

مقاسمه در صورتی که تعداد )همان تعداد حکمی مد نظر است( برادران و خواهران 
گانه(، بهتر است و اال )تعداد برادران و خواهران کمتر از دو جد باشد )همان مسائل پنج

از دو  بیشتر از نصف و کمترباقی بهتر است و اگر فرض  ثُلثکمتر از دو جد نباشد( 
بود، پس مقاسمه بهتر است، در صورتی که تعداد برادران و خواهران برابر با جد  ثُلث
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بهتر است. و اگر  سُدسیا کمتر باشد )مانند جد و برادر یا خواهر یا دو خواهر(؛ و اال 
اه راز کل ترکه باشد، پس مقاسمه در صورتی که جد هم ُثلثمقدار فرض به میزان دو 

 لثثُبهتر است و اگر مقدار فرض بیش از دو  سُدسیک خواهر باشد، بهتر است و اال 
 سُدسمتعین است )جد با هر تعدادی از خواهران و برادران باشد،  سُدسباشد، پس 

تر است. و طریق مندتر و ضابطهبرایش بهتر است(. ]اما[ آنچه ما ذکر کردیم آسان
هتر ب سُدسی در آنچه برای او بهتر است. پس اگر آن است که نظر کن مسألهتصحیح 

شود )مخرج فروض شش در نظر گرفته عنوان فرض خارج میبه سُدساست از ترکه 
ا به جد ر سُدسببرد(، پس  سُدسبرها شود که این در صورتی است که یکی از فرضمی

 و اعطای فرض صاحب فرض سُدسبده و و باقی )آنچه از ترکه بعد از استخراج 
ها )تعداد مانده بر آناست( را بین خواهران و برادران تثسیم کن. پس اگر این باقیمانده

حکمی خواهران و برادران( قایل قسمت بود و مقدار فرض هم بر تعداد ذوی الفروض 
 از سُدساگر  را تصحیح کن و مسألههمان است و اال پس  مسألهقابل قسمت بود، 

رج فروض، شش در نظر گرفته نشده بود و به عبارتی مخرج فروض خارج نشده بود )مخ
ها را به فرض آن سُدسببرد، وجود نداشت( پس  سُدسدر میان ذوی الفروض کسی که 

ا به ر سُدسعنوان صاحب فرضی که )سایر ذوی الفروض( اضافه کن )یعنی جد را به
 فرضاز مخرج مجموع است. پس فرض صاحب  مسألهبرد، در نظر بگیر(. و فرض می
ا اگر ر مسألهجد را هم بده و باقی را بین برادران و خواهران تقسیم کن و  سُدسرا بده و 

 دسسُدر آن کسری بود )در صورت سهام هر فرد کسر ایجاد شد( تصحیح کن. و اگر 
ی نبود، صحیح ثُلثبهتر نبود و برای باقی ترکه )بعد از اعطای فرض ذوی الفروض( 

شان ضرب کن و فرض صاحب فرض را از مقدار حاصل را در مخرج فرض ثُلثمخرج 
آنچه را باقی مانده بده و باقی را بین برادران و خواهران تقسیم کن و  ثُلثبده و به جد 

مه را تصحیح کن و اگر مقاس مسألهاگر در آن )صورت سهام هر فرد از ترکه( کسری بود، 
د از اعطای ماندۀ ترکه بعباقی )باقیمنزلۀ برادر است و ها برای جد بهتر بود، جد بهبین آن

ها تقسیم کن و اگر کسری در آن )صورت سهام فرض ذوی الفروض( را بین او و بین آن
 تر است.را تصحیح کن. تمام شد و خدا آگاه مسألههر فرد( بود، 

 تصحیح مسائل مفقود 

 اضابطه در تصحیح مسائل مفقود آن است که نظر کنی در حاضرین. پس اگر کسی ب
 شود و کسی کهشود، به او چیزی داده نمیفرض زنده بودن یا مرگ مفقود محجوب می
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ه شود و کسی کشود، فرض بر حیات مفقود میواسطۀ حیات مفقود کم میحقش به
ت شود )ضابطه این اسشود، فرض بر مرگ مفقود میواسطۀ مرگ مفقود کم میحقش به

طا کرد برند، عفرض حیات یا ممات مفقود میکه باید به حاضرین حداقل ارثی را که با 
ر شود که ناظر بر حداقل ارث باشد(. و اگنه بیشتر از آن؛ و لذا فرضی در نظر گرفته می

صیب خود شود، نکسی در نصیبش از ترکه با حیات یا ممات مفقود تفاوتی حاصل نمی
بار با  و یک یک بار با فرض حیات مسألهبرد. سپس اگر مفقود یک نفر باشد، را می

شود. و اگر دو مفقود یا بیشتر باشند، محل بحث است: اگر فرض مماتش تصحیح می
از یک صنف باشند مسائل با در نظر داشتن تعدادشان که از یکی بیشتر است، تصحیح 

ح با هر فرضی که ممکن است تصحی مسألهشود و اگر از دو صنف یا بیشتر باشند، می
فقودین با فرض حیات یا مماتشان بررسی شوند و هر چه شود )باید هر یک از ممی

یابد(. تعداد مفقودین و تعداد اصناف مفقودین بیشتر شود، تعداد حاالت افزایش می
ی یک مسألهشود و یکی از دو متماثل )اگر دو ها )مسائل( نظر میسپس به دو تای آن

اخل بودند، متد مسألهاگر دو شود( یا متداخل بیشتر )ها گرفته میبودند، پس یکی از آن
 شود( یا در صورتی که توافق داشتند )ب م م بیشتر از یکآنکه بیشتر است گرفته می

ها در وفق دیگری، یا در صورتی که تباین داشته باشند، داشتند( حاصل ضرب یکی از آن
 وتصحیح شده از بین این د مسألۀعنوان شود )بهها برگرفته میحاصل ضرب هر دوی آن

( و قبلی مسألۀتصحیح شده از دو  مسألۀشود(. سپس بین حاصل )انتخاب می مسأله
 مسألۀشود. سپس بین حاصل و چهارمی )سوم( دوباره همین کار می مسألۀسومی )

. پس آنچه از آن مسائل حاصل شد تصحیح مسألهچهارم( و به همین ترتیب تا آخرین 
هایی ن مسألۀشود و مقدار تصحیح می مسألهشود )بر اساس تعداد رئوس مربوط به آن می

همین است(. سپس نصیب هر یک از حاضرین از این مقدار بر اساس هر یک از مسائلی 
ساس شود. پس کمترین )کمترین نصیبی که بر اکه فرض گرفته شده در نظر گرفته می

شود شود و باقی نگهداری میهای مختلف مسائل در نظر گرفته شده است( داده میفرض
ه این ماند ک)وقتی به تمام حاضرین حداقل نصیب داده شود، مقداری از ترکه باقی می

شود تا تکلیف مفقود روشن شود(. و راه فهمیدن آن )اقل نصیب( مقدار نگهداری می
نهایی که آن  مسألۀاین است که نصیب هر کس از هر یک از مسائل را در وفق مقدار 

و یکی از مسائل  35نهایی  مسألۀکنی )مثالً مقدار یاست ضرب م مسألهوفق جزء آن 
هفت است. پس باید نصیب مربوط به هفت را که در واقع صورت کسری است که هفت 
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1، 35ضرب کرد. وفق هفت و  35در  35مخرج آن است، در وفق هفت و 
است و  7

 زیعنی در پنج ضرب نمود(. پس نصیب کسی که چیزی ا 35باید نصیب را در وفق 
مقدار و نصیب کسی که  سُدسشش دارد )صورت کسری که مخرج آن شش است( در 

1دارد در عُشر ) 10چیزی از چهار دارد در ربع مقدار و کسی که چیزی از 
( مقدار 10

نهایی مضربی از تمام مسائل است و نصیب هر فرد در هر  مسألۀشود )مقدار ضرب می
 ضرب شود و لذا کافی است مسألهبر اساس همان  نهایی مسألۀباید در وفق مقدار  مسأله

مورد نظر تقسیم شود و حاصل تقسیم در نصیب ضرب  مسألۀنهایی بر  مسألۀکه مقدار 
ها شود تا مسائل تمام شوند؛ پس به هر یکی از آنشود(. و بر همین قیاس ادامه داده می
ی هاثه بر اساس فرضشود )مثالً سهم یکی از ور)ورثه( اقل از آن مقادیر پرداخت می

1مختلف حیات یا ممات مفقودین 
3و  6

3و  4
است. حال برای اینکه فهمیده شود که  10

1کدام یک نصیب کمتری دارد، 
3 مقدار نهایی و 6

3و  4
شود و فهمیده آن محاسبه می 10

اقل  یزشود که نصیب هر کس بر اساس هر فرضی چند سهم از مقدار نهایی است و نمی
گونه بیان شده که نصیب هر کسی بر اساس شود. همین مطلب در متن اینها معلوم میآن

نهایی ضرب می شود.  مسألۀمسائل مختلف که همان صورت کسر است در وفق مقدار 

1ه ک مسألهنهایی بر اساس  مسألۀباشد باید نصیب فرد در وفق مقدار  10 مسألهاگر 
10 

 شود. شود( و باقی نگهداری می مقدار نهایی است، ضرب

با فرض  مسألهمثال: ورثه، شوهری مفقود و دو خواهر پدری و یک عمو است. 
حیات شوهر از هفت است و با فرض مرگش از سه است. )با فرض حیات، سهم شوهر 

1
2و سهم دو خواهر  2

رسد. جمع سهام دو خواهر و شوهر می است و به عمو چیزی نمی 3

7شود 
و طبق فقه اهل سنت باید عول صورت گیرد و مخرج از شش به هفت تبدیل شود  6

2شود؛ اما با فرض ممات شوهر، از هفت شروع می مسألهو به عبارتی 
سهم خواهران و  3

: هفت و سه( مسألهها )این دو همان سه است( و بین این مسألهو  1باقی سهم عمو است
                                            

 رسد.رسد و چیزی به عمو نمیالبته طبق فقه شیعه باقی به رد به خواهران می .1



 257.../ الحساب یرسالة ف

 

نهایی  مسألۀ، مقدار 21شود )می 21شود و یمباینت است. پس سه در هفت ضرب م
 نهایی )مثالً سهم مسألۀمقدار  ثُلثاست(. سپس هر کسی که نصیبی از سه دارد در 

2خواهران در یک فرض 
( و 14شود ضرب شود که می 21 ُثلثاست و باید دو در  3

1نصیب هر کسی که چیزی از هفت دارد در سُبع )
شود ب مینهایی ضر مسألۀ( مقدار 7

4)در فرض دیگر سهم خواهران 
شود ضرب شود که می 21است و باید چهار در سُبع  7

سهم(  9کمتر است( و باقی ) 14از  12رسد )چون سهم می 12(. پس به خواهر 12
یزی چ بنا بر اینرسد، شود. )چون با فرض حیات شوهر، چیزی به عمو نمینگهداری می

 ها را با همین قیاس کن. قی مثالشود( و بابه عمو داده نمی

این نسخۀ شریف به اتمام رسید. نویسندۀ آن موالی فاضل، یگانۀ روزگارش و تنهای 
 کنندۀ حق و دین، حسن المکی است. رحمت خدا بر او و سایر مسلمانان.زمانش، یاری

 منابع

قالب حضرت فهرست هزار و پانصد نسخۀ خطی اهدائی رهبر معظم ان ش(.1373. )استادی، رضا
 .کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضویمشهد:  .به کتابخانۀ آستان قدس رضوی ایه خامنهاللّآیت

آستان مشهد:  ترجمۀ احمد نمایی. .های کالمی عالمه حلیاندیشه ش(.1378. )اشمیتکه، زابینه
 .های اسالمیقدس رضوی، بنياد پژوهش

 .الکتب و الفنون یكشف الظنون عن أسامالذيل علی  یإيضاح المکنون ف .بغدادی، اسماعیل
 .دار إحیاء التراث العربیبیروت: 

ه فاضل اللّهای خطی کتابخانۀ آیتفهرست نسخه ش(.1374. )حسینی اشکوری، سید جعفر
 .انتشارات انصاریان -ه فاضل خوانساریاللّعلمی و فرهنگی آیت ۀسسؤمقم:  .خوانساری

جواد قیومی.  تحقیق .خالصة األقوال ق(.1417. )سدیعالمه، حسن بن يوسف بن مطهر احلّی، 
 .نشر الفقاهة ةسسؤم چاپ اول.

سازمان تهران:  .(فنخا)های خطی ایران نسخه فهرستگان ش(.1394-1391. )درایتی، مصطفی
 .ملی جمهوری اسالمی ایران ۀاسناد و کتابخان

کتابخانه، موزه و تهران:  .جلد 12 .(دنا)های ایران دستنوشته ۀفهرستوارش(. 1398) .ــــــــــــــ 
 .مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
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گانۀ اهل سنت )ارث، وصیت، احوال شخصیه در مذاهب چهار ش(.1374. )شیخ االسالمی، اسعد
 .ها )سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهتهران:  .وصایت(

اء دار إحیبیروت:  .الکتب العربية یجم مصنفمعجم المؤلفين ترا ق(.1376. )کحاله، عمر رضا
 .التراث العربی

فقه مذهب االمام  یالکبیر ف یالحاو ق(.1414. )الماوردی البصری، ابی الحسن علی بن محمد
 .عبدالموجود و عادل احمدمعوض محمد علیتحقیق  .الشافعی و هو شرح المختصر المزنی

 .دار الکتب العلمیّةبیروت: 

 .بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار ق(.1403. )قر بن محمد تقیمجلسی، محمد با
 .دار إحياء التراث العربيبیروت: 

 .انتشارات در راه حق :قم .شرح کتاب ارث ش(.1378. )همسعودی، سید اسداللّ

بررسی موضوع حساب الفرائض در آثار فقهی شیعه تا  ش(.1396. )محمدحسینی، محمدجواد
. منسوب به عالمۀ حلی« رسالة فی الحساب»خ بهایی به همراه تصحیح، ترجمه و شرح زمان شی

انشگاه دنامه برای دریافت درجۀ کارشناسی ارشد رشتۀ تاریخ علم، پژوهشکدۀ تاریخ علم پایان
 .تهران

زیر نظر کاظم موسوی . دائرة المعارف بزرگ اسالمی.« ارث» ش(.1375. )زاده، قاسممهرعلی
 .462-449 تهران: مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.بجنوردی. 

فهرست الکتب العربية الموجودة بالکتبخانة  ق(.1307. )المیهی، احمد و الببالوی، محمد
 .المطبعة العثمانيةمصر:  .الخديوية

 .نشر احسانتهران:  .ارث در فقه اسالمی ش(.1391. )پرست، یونسیزدان

 

 

 


