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یض السقم      :لغة: تعریف التصحیح  - لصحة نق ا ، و لصحة ا عیل من  اصطالحاً . تف :و
. المسألة) َمَصحَّ(ویسمى ذلك العدد . كسر

متى یضطر إلى تصحیح المسألة؟ 
ُیضطر إلى تصحیح أي مسألة إذا كانت سھام فرض أو أكثر أو سھام تعصیب من -

. أصل المسألة، أومن عولھا،  ال تنقسم على مستحقیھا بال كسر، أما إذا كانت منقسمة فال حاجة إلى التصحیح
: وإلیك مثاال لالنقسام-.

)اثنا عشر(فأصل ھذه المسألة ) ثالث زوجات، وثمان شقائق، وعم(
) () ثالثة (للزوجات الثالث الربع    

. فال حاجة إذًا إلى تصحیح ھذه المسألة. وھو منقسم علیھ أیضًا) واحد(الباقي 
: قال صاحب الرحبیة

فترك تطویل الحساب رِبح وإن تكن من أصلھا تصح 
: وإلیك مثاًال لعدم االنقسام-.

أو كان العم أكثر من واحد، فحینئذ ُنضطر إلى ) ثالثًا(أو كانت الشقائق ) اثنتین(ِفي المسألة السابقة إذا كانت الزوجات 
. التصحیح ألن سھام أحد الَفْرَضیْن أو التعصیب ال تنقسم على مستحقیھا بال كسر

التصحیحمستعملة في باب مصطلحات
). فریقًا(مستحقو فرض، أو تعصیب إذا كانوا عددًا یعبر عن مجموعھم :الفریق

) الرؤوس(ب  ) الفریق(یعبر عن أفراد     .الرؤوس
. ثالثة رؤوس) شقیق مع شقیقة(أو ) فابن مع بنت(}للذكر مثل حظ األنثیین{ : لقولھ تعالى

). انكسارَا(:االنكسار
. منكسرة، والرؤوس منكسرة علیھا

. لمعرفة نصیب الفرد بال كسر-ولو عائال-ھو أصغر عدد یضرب فیھ األصل:جزء السھم
:الرواجع

وبین السھام والمسائل المتوافقة والمتباینة في المناسخات وما بعدھا 
. ھو ناتج ضرب أصل المسألة في جزء السھم:الَمَصح
. نھایة مصحات المسائل :الجامعة

: تصحیح أي مسألة فرضیة البد لھ من معرفة شیئین-.التصحیحكیفیة
. من مخارج الفروض، أو ھو عدد رؤوس العصبة عند عدم الفروض-كما تقدم-ویعرف األصل:معرفة أصل المسألة-1
: ویعرف بنظرین:معرفة جزء السھم-2

-أ
. كما تقدم-)الرواجع: (وتسمى

. المسألة) جزء سھم: (بالنسب األربع والناتج) الرواجع(ب النظر بین 
. اهللا تعالىسیأتي بیانھا تفصیَال في باب المناسخات وما لعده من األبواب إن شاء ا ) 1(
. المسألة) َمَصحُّ: (ُضِرَب األصل في جزء السھم، و الناتج) جزء السھم(و) األصل(وإذا ُعِرَف -.
. وَمَصّح المسألة ھو العدد الذي ینقسم على أفراد الورثة بال كسر-.

. منقسما على أفراد فریق ذلك الفرض أو التعصیب بال كسركان الناتج ) جزء السھم(وإذا ضِرَبْت سھام فرٍض أو تعصیب في -.
. ومجموع األنصباء یساوى َمَصحَّ المسألة-.

في حال االنكسار على فریق واحدالتصحیح
. متوافقان، أو متباینان: إذا كان االنكسار بین سھام فریق واحد ورؤوسھ، فھما إما-.

. المسألة) جزء سھم(فإذا كانا متوافقین فأصغر وَفْق الرؤوس 
. المسألة) جزء سھم(وإذا كانا متباینین فكامل الرؤوس 

. المسألة) َمَصح(وناتج ضرب أصل المسألة في جزء السھم -.

ال كسر ثم إذا ُضرَبْت سھاُم الفریق في جزء السھم كان الناتُج نصیَب ذلك الفریق منَقسمًا علیھم ب-.

التصحیح 
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:أمثلة االنكسار على فریق واحد 
): زوج وست شقائق(:مثال للموافقة-.
وبین السھام والرؤوس موافقة . وھي منكسرة على الرؤوس) 4(وسھام الشقائق الست ) 7(وعالت إلى ) 6(تجد أصل المسألة -.

اجع () 3( لر لمسألة   ) ا ا عول ا جزء  (في  ) 7: (، وضربن
. وھو مصح المسألة) 21: (فكان الناتج) 3): (السھم

) :3 () :3 ×3=9 () :4 ×
). 2(لكل واحدة . وھو منقسم علیھن بال كسر) 12=3
). أختا من األب، وعم12، وزوجة(:مثال آخر للموافقة-

). 36(فالمصح ) 3(وجزء السھم ) 12(فاألصل ) ربع وثلثان(فروض المسألة -
): زوج وخمس شقائق(:مثال المباینة-

) 5() 5(ورؤوسھن  ) 4(ونصیب الشقائق   ) 7(وعالت إلى   ) 6(أصل المسألة   : تجد -
. وھو مصح المسألة) 35: (فیھ فالناتج) 7: (جز سھم المسألة وضربنا عول المسألة

فصار  . ) 25(
). 4: (لواحدةوللشقیقة ا) 15: (للزوج: نصیب الفرد

). وشقیق. زوجة، وتسع بنات، وأم،( :مثال آخر للمباینة
). 9: () ثمن وثلثان وسدس  (فروض المسألة    -

). 216: (فالمصح
في حال اإلنكسار على أكثر من فریقالتصحیح

).جزء السھم(ر على فریقین فأكثر فالبد من خطوتین للوصول إلى إذا كان االنكسا-.
:أوالھما

). الرواجع(، وتسمى ھذه األعداد المحتفظ بھا 
اجع (: لرو المسألة، ) : () ا

. المسألة) َمَصح: (ویضرب األصل فیھ، والناتج
. كان الناتج نصیب ذلك الفریق منقسمًا علیھم بال كسر) جزء السھم(ثم إذا ضربت سھام كّل فریق في -.
. ، ألن السھام حینئذ منقسمة على الرؤوس، فال حاجة إلى تصحیح المسألة)المتماثلة(ال ُینظر بین السھام والرؤوس -.

)المتداخلة(وال ُینظر بین السھام والرِؤوس     -.
) الرؤوس(األكبر، فُضرَب األصُل في العدد األكبر        العدَد األصغر والرؤوس العددَ   

بال كسر، ولما تقدم ال ُینظر بین السھام 
. في تصحیح المسألة) المماثلة والمداخلة(والرؤوس بالنسبتین -
. وافقانأن كل عددین  متداخلین مت) كلیات تتعلق بالنسب األربع(في -وقد تقدم-.

: أمثلة االنكسار على أكثر من فریق
.-

تقدم في كیفیة التصحیح 
. ناتج النظر بین مخارج الفروض:األصل-.:بمراعاة اآلتي-
. بالموافقة والمباینة فقط) السھام والرؤوس(بین ناتج النظر:الرواجع-.
. بالنسب األربع كلھا على الترتیب المتقدم) الرواجع(ناتج النظر بین :جزء السھم-.
). جزء السھم(في ) األصل(ناتج ضرب :المَصّح-.
). جزء السھم(في ) سھام كل فریق من األصل(ناتج ضرب :سھام كل فریق من المصح-.
.من المصّح، على عدد رؤوس كل فریق) سھام كل فریق(ناتج قسمة :نصیب الفرد الواحد-.
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