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 ميبسم اهللا الرحمن الرح
 

 گفتار چاپ پنجم پيش
دي اسـت كـه پروردگـار جهانيـان     خداون شايستهها همه ي ستايش

يـامبر مـا محمـد و بـر     پ ،است و درود و سالم بر خـاتم پيـامبران  
  .دبا ايشاني ياران  همهخاندان و 

الفوائـد الجليـه فـي    ( هـارم كتـاب   هنگاميكه نسخه هاي چـاپ چ 
درخواســت  ،از كتــاب فروشــيها تمــام شــد) المباحــث الفرضــيه 

 و دانشجويان براي آن كتاب فراوان شد و نياز به آن شدت گرفـت 
با توجه به عالقه شديدي كه به منفعت مسلمانان و رغبتي كـه بـه   

  .تصميم گرفتم تا دوباره آنرا به چاپ برسانم ،شتمانتشار علم دا
اصالح  وجود داشتاشتباهات اندكي را كه در چاپ چهارم  اكنون

مـي   اوو از  خدا را جهت توفيق اين كار خيـر مـي سـتايم    كرده و
خواهم كه نفع اين كتاب را نصيب عموم مسلمين بگرداند و من و 

ـ      راي خداونـد و  سائر مسلمانان را بـراي فهـم ديـن و نصـيحت ب



 

 ٣ 

همانا او بر همه  .توفيق عنايت فرمايد ،بندگانش و اخالص در علم
خداوند بر سرور ما محمـد   .چيز توانا و شايستة فرمانپذيري است

تــا روز قيامــت درود  شو خانــدان و يــاران و پيــروان نيكــو كــار
 ) مؤلف (               ..بفرستد
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .مي جوييم و فقط بر او توكل مي كنيم فقط از او ياري 

همه ي ستايشها از آن خداوند است او را مي ستاييم و از او ياري 
مـي نمـاييم و از او طلـب     ،مي طلبـيم و هـدايتش را درخواسـت   

آمرزش مي كنيم و بسوي او باز مي گرديم و از بديهاي نفسهايمان 
خداوند او  كسي كه ،و كردارهاي زشتمان به خداوند پناه مي بريم

و كسـي كـه    گمـراه سـازد  كـس نمـي توانـد او را    را هدايت كند 
شهادت مي  .خداوند او را گمراه كند دبگر راهنمايي نخواهد يافت

ـ  تنها و ،دهم كه هيچ معبودي جز خدا نيست ي شـريك اسـت و   ب
درود  ،شهادت مي دهم كه حضرت محمد بنده و فرسـتاده اوسـت  

خالصة  مقاله اين .ان و يارانش بادو سالم فراوان خدا بر او و خاند
 -مختصر و مفيدي است در علم فـرائض در مـذهب امـام احمـد    

 كـه آن  -خداوند روحش را پاك نگه دارد و قبرش را نوراني كنـد 
يشـتر  ب .دانش مانند خـودم جمـع آوري نمـودم    افرادي كمرا براي 

شـيخ عالمـه محمـد بـن شـيخ       ،مسائلش را از تقريرات اسـتادمان 
خداوند اورا در  .بن شيخ عبدالطيف بطور خالصه آورده امابراهيم 

 هايباغهاي وسيع بهشت خود ساكن كند و نفع علوم و فائده بخشـ 
 .آمين .را شامل ما و ساير مسلمين بگرداند
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 ايبر كردن اختصار و آسان ه دليلو حال اينكه در اغلب مواضع ب 
ر علـت  از آوردن دليل و ذكـ  ،را حفظ كند كه مي خواهد آن كسي

 اختالفـات، در مسائل خود داري كرده ام  و گاهي هم بـه بعضـي   
دليل مقتضي تـرجيح   را كه، بخاطر قوت آن اشاره كرده ام و آنچه

 ام و نام آن ترجيح داده هيشادر ح چهدر متن كتاب و  چه، آن باشد
گذاشتم و از خداوند مي ) الفوائد الجليه في المباحث الفرضيه ( را 

را بـراي   اين كتابو تالش در  سازدرا همگاني  آنخواهم كه نفع 
وسيله رسيدن به بهشتهاي  آن راذات گرامي خود خالص گرداند و 

زيرا فقط او متولي چنين كـاري اسـت و بـر آن     ،پر نعمت گرداند
 .توانايي دارد
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خدا رحمتت كند كه پيامبر در احاديث بسياري مـردم را بـر    بدان 
ن جملـه  آاسـت از   تشويق و ترغيب نمـوده فراگيري علم فرائض 

و روايت كرده اسـت  كه ابو داوود از عبداهللا بن عمر است ياحاديث
واضـح   -آيـه اي محكـم   -علم سـه نـوع اسـت   ( :كه پيامبر فرمود

يا سنتي كـه پـا بـر جاسـت و يـا علـم        –المعني در مقابل متشابه 
عـدالت رعايـت شـده     ميـراث فرائضي كه در آن در بين صـاحبان  

هريره روايـت كـرده انـد كـه     وو دار قطني از اب هو ابن ماج )شدبا
را را بـه   علـم فـرائض را يـاد گيريـد و آن    ( :فرمود رسول خدا 

مردم بياموزيد زيرا  نصف علـم اسـت و در عـين حـال از يادهـا      
و اين علم اولين علمي است كه از امت من سلب  )زدوده مي شود

كـه   معنـي ايـن   :گفته است –رحمه اهللا  –سفيان بن عيينه  .ميشود
ن دچـار مـي   آفرائض نصف علم است آنست كه همه ي مردم به 

و حافظ ابـن رجـب گفتـه     )آن نياز خواهند داشتيعني به ( شوند
دليل نصف علم بودن فرائض آنست كه احكـام مربـوط بـه     :است

نوعي متعلق به زمان حيات و ديگري به اهل تكليف دو نوع است 
 .سم دوم علم فرائض استقلق دارد و امور بعد از مرگ تع

 آن الزمستارث و مباحث بعد از   اسباب به قبل از شروع نمودن 
 :امور مهمي را بشناسيم
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 شناخت تعريف اين علم  :امر اول 
 شناخت موضوع آن  :امر دوم

 شناخت فائده آن  :امر سوم 
 كم اين علم در شرع شناخت ح :امر چهارم 
 ارث  شناخت اركان :امر پنجم 
 شناخت شرائط ارث  :امر ششم 

ي كـه در تَرَكـة ميـت وارد مـي     شناخت بيشترين حقـوق  :امر هفتم
 .شود

علم فرائض عبارتست از آگاهي بـه احكـام    :اما تعريف اين علم 
متعلق به مواريث و همچنين آگاهي از علم حساب به اندازه اي كه 

الي اسـت  ماترك و امـو  موضوع آندر اين علم مورد نياز است و 
عبارتسـت از   فائده و ثمـرة آن و  ،كه از مردگان بر جاي مي ماند

فـرض   حكـم آن در شـرع  رساندن حقوق صاحبان حق به آنها و 
ا انجام دهد تكليـف از بقيـه سـاقط    ر كفائي است هر گاه كسي آن

 . شودمي 
ارث بـه جـا    –مـورث   -2وارث  -1 :ركن است 3ارث داراي  و

 :روط آن نيز سه استحق موروث و ش -3گذارنده 
زنـده   تـاً حقيق ،شرط اول آنست كه در وقت مـرگ مـورث وارث   
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زندگان باشد مانند حملي كه در شـكم مادرسـت    باشد يا در حكم
در زمـان مـرگ    كه او هم بـه دو شـرط ارث مـي بـرد اول اينكـه     

موروث وجود حمل در رحم قطعي باشـد اگـر چـه هنـوز در آن     
 .ا حيات كامل از مادر جدا شده باشدب زمان نطفه باشد دوم اينكه، 

ست كه مرگ مـورث ثابـت شـده باشـد يـا      ا آن :شرط دوم ارث 
بوسيله ديدن و يا از راه انتشار خبر مرگش بگونه اي كه آن خبر از 

 ،داده باشندكسي پوشيده نماند يا دو نفر عادل به مرگ او شهادت 
ه مردگان ير بدنيست ولي در حكم يا در تق مرگ او قطعي اينكه يا

ماننـد مفقـوداالثر و دوم ماننـد جنينـي كـه       ،ملحق شده است اول
مـرده از   ،مادرش در معرض جنايت قرار گرفته باشد و بعد جنـين 

 –غره اي واجب مـي شـود   مادر سقط شده باشد كه در ديه ي آن 
كه بايد جاني به وارثين جنين پرداخت نمايد در اين  –بنده يا كنيز 

جنين در اول زنده و بعد بـر اثـر جنايـت     مورد فرض مي شود كه
 .جان باخته است تا آن غره از وي به ارث برده شود

ارث بري از  –توارث  علم به مقتضيات :شرط سوم از شروط ارث
است كه منظور از آن شناخت اسباب ارث و جهـت و   –همديگر 

كـه در   حقوقيو اما بيشترين  .مي باشد درجه ي وارث و مانند آن
ن حقـوق در صـورتيكه   آشود پنج حق است و  ده وارد ميتركة مر
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به ترتيب از  را همه ي حقوق نكند كفافتركة مرده اندك باشد و 
 :مي شوند هما ترك برداشت

 و مانند آنحفر قبر  واول هزينة تشييع جنازه از قبيل حق كفن  
نه به ذمه ي مـرده   –دوم بدهيهايي كه متعلق به خود تركه هستند  

كه در مقابل آن رهن گذاشته شـده اسـت و ماننـد     قرضيمانند  –
كسـي كـه    –حقي كه در عين بندة جنايت كار براي مجنـي عليـه   

توضيح اينكه اگر  :ثابت مي شود –جنايت بر وي واقع شده است 
بندة كسي بر كس ديگر جنايت كند مثالً دست او را قطـع كنـد و   

ه بر ذمه عبـد  عاقبت قضيه به گرفتن ديه منجر شود حق مجني علي
نيست يعني عبد به او بدهكار نمي شود بلكه به رقبه ي وي تعلق 

لك مجنـي عليـه   ممي گيرد يعني به اندازه مقدار ديه از قيمت عبد 
شود در نتيجه مجني عليه با مالك بنده به اندازة مقـدار ديـه ي    مي

ناميـده مـي    ريك مي شود كه اين مقدار ديـه ارث خود در بنده ش
 –شود 

يهاي مطلق كه به هيچ چيزي تعلق پيدا نكرده است اعـم  هبدم سو 
  .از اينكه حق خدا يا حق آدمي باشد

چهارم اداي وصايايي كه يك سوم يا كمتر از تركـه را در برگرفتـه   
است كه اگر وصيت به بيش از يك سوم يا براي وارث باشد اعـم  
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  .از كم و بيش براي تنفيذ آن رضايت ديگر وارثين الزم است
  .پنجم ارث

 اسباب ميراث مبحث
اسباب جمع سبب است و آن در لغت عبارتست از چيزي كـه در  
مسير رسيدن به هدفي مقصود از آن به عنوان وسيله اسـتفاده مـي   

وجـود و از   ،شود و در اصطالح چيزي است كه ذاتاً از وجـودش 
 . شودعدم الزم مي  ،عدمش

ـ   :سه چيـز اسـت   ارثو اسباب  و نكـاح   .بنكـاح و والء و نس
عبارتست از عقد صحيح زناشويي اگر چه جماع و خلوتي هم در 
بين زوجـين صـورت نگرفتـه باشـد و بـه وسـيلة آن زوجـين از        

ه طـالق رجعـي   يكديگر ارث مي برند و باز هم اگر همسر در عد
سـبب   .باشد و يكي از زوجين بميرند از همديگر ارث مـي برنـد  

 –كه عبارتست از عصوبتي  )آزاد كردن: والء( است عتقدوم والء 
كه سبب پيدايش آن نعمتـي اسـت كـه آزاد     –يك پيوند ريشه اي 

كننده بر آزاد شده خويش نهاده است پـس آزاد كننـده و عصـبات    
معنـي عصـبة ذاتـي و     –يـر او  غير و مـع ال غذاتي او نه عصبات بال

، ارث مـي  پيونـد بوسـيله آن   –ير بعداً خواهد آمـد  غير و مع الغبال
و  .مـي بـرد  نولي بندة آزاده شده از آزاد كنندة خـويش ارث  برند 
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اين حق ولي  اين حكم والء به فرع آزاده شده نيز سرايت مي كند 
چ هـي اول اينكه دو شرط گر با وجود موالء بر فرع ثابت نمي شود 

از پدر و مادرش در اصل حر نبوده باشند دوم اينكـه هيچگـاه    يك
دك در حريـت و بنـدگي تـابع    و كـو  ،بندة هيچ كسي نبوده باشـد 

مادرش است ولي در دين تابع بهترين والدين از جهت ديـن مـي   
وضيح اينكه اگر مرد ت –شود و والء هم مانند نسب تابع پدر است 

نـان توسـط شخصـي    آيق باشند و بعد هر يك از زني هر دو رق و
ندي شدند والي فرزند آنان براي آزاد زاگر داراي فر وآزاد گردند 

ولـي گـاهي والء فـرع     –پدر است نه براي آزاد كنندة مادر  كنندة
ست بـدين  ا براي آزاد كنندگان مادر ست و آن هم در يك صورت

گونه كه بنده اي زن آزاد شده اي را به عقد نكاح خويش در آورد 
و در بين آنان فرزندي متولد شود كه در اين مـورد والء فرزنـد از   

د ولي در اين مورد هم با تحقـق  آن آزاد كنندگان مادرشان مي باش
  :سه شرط والء فرزند به آزاد كنندگان پدر باز مي گردد

               .مادر آزاد شده باشد :شرط اول
  .پدر در حال تولد فرزند بنده باشد شرط دوم 

  .پدر قبل از مرگ آزاد گردد :شرط سوم
 –ب است كـه عبارتسـت از قرابـت    سسبب سوم از اسباب ارث نَ
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اصول و فروع و حواشي را شـامل   ،و سبب قرابت -خويشاوندي 
ادر مي شود كه اصول عبارتند از پدران و مادران و پدر بزرگان و م

و فـروع عبارتنـد از    ،ن بـاال رود بزرگان هر چند كـه رتبـه ي آنـا   
و  رودفرزندان و فرزندان پسـران هـر چنـد رتبـه ي آنـان پـايين       

رتبه ي آنـان   پسران آنان هر چندهم عبارتند از برادران و  يحواش
هر چند رتبه ي آنان باال باشد و پسران عمـو   پايين باشد و عموها

 . ها هر چند رتبه ي آنان پايين باشد
 موانع ارث مبحث

مانع در لغت حائل در بين دو چيـز اسـت و در اصـطالح چيـزي     
ولي از عدمش نه وجود و  شود است كه از وجودش عدم الزم مي

كه عبارتست از  »شرط«درست عكس  .شودي الزم نمي نه عدم ذات
الزم مي آيد ولي از وجودش نه وجـود   ،چيزي كه از عدمش عدم

 ،رق :و نه عدم ذاتي الزم نمي آيد و موانـع ارث سـه چيـز اسـت    
  .اختالف دين ،قتل

كـه الزمـه ي    ،كمي و اعتباريو آن عجزي است ح :قاول رِمانع 
و سبب اصلي پيـدايش آن   مي كنددا انسان گرديده و به آن قيام پي

ارث بـرده مـي    و نه از اوپس رقيق نه ارث مي برد  .كفر مي باشد
معني حجب بعداً خواهد آمد  –و نه كسي را حجب مي كند  شود
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كسي كه قسمتي از وجـودش بنـده و قسـمتي     – بندة مبعضو  –
به اندازه حريتي كه در او وجـود دارد ارث مـي    –ديگر آزاد است 

 وارثين دورتر از خود را چنينو از او ارث برده مي شود و همبرد 
  .حجب مي كند
قتلي مانع ارث مي شود كه باعث قصـاص يـا ديـه      :مانع دوم قتل
و قتلي كه منجر به اين سه چيـز نگـردد مـانع ارث     ،يا كفاره گردد

  .نخواهد بود
پس مسلمان از كافر ارث نمي برد جز از  :مانع سوم اختالف دين

برد جز به والء و اگر كـافر   يق والء و كافر از مسلمان ارث نميطر
 قبل از تقسيم تركه مسلمان شود براي اينكه او را به اسالم ترغيـب 

است ودليل عدم  انواع مختلفيكفر و. شود به او ارث داده مي كنيم
احاديـث وارده از رسـول اهللا   مختلف  دين  توارث در بين اهل دو

  .باشد ميوسلم صلي اهللا عليه وآله 
 

 )ارثبران از ذكور( بيان وارثين مرد مبحث
 پايينتر آيد هقسمند پسر و پسرپسر هر چ 15وارثين مرد به تفصيل 

و پدر و پدر و بزرگ از طرف پدر هر انداز با ذكـور محـض بـاال    
رود و برادر تني و برادر پدري و برادر مادري و پسـر بـرادر پـدر    



 

 ١٤ 

عمـوي پـدر    ،انـدازه پـايين باشـند   مادري و پسر برادر پدري هـر  
پـدر  و پسـر عمـوي    .مادري و عموي پدري هر اندازه باال باشـند 

و پسر عموي پدري هر اندازه پايين باشند و شـوهر و آزاد   مادري
  .كننده

 
 ذكر زنان وارث مبحث
دختـر پسـر هـر     ،دختـر  :ان زن به تفصيل يازده نوع هستندارث بر

مـادر بـزرگ    :مادر بـزرگ مـادري   ،مادر ،اندازه پدرش پايين باشد
 ،خـواهر پـدري   ،خواهر پدر مـادري  ،پدري و مادر بزرگ پدر پدر

پس به اين ترتيب دانسته شد  ،و آزاد كننده ،همسر ،خواهر مادري
  .نوعند 26كه تعداد وارثين زن و مرد 

در كتاب خداوند  شدهعين ت ومقدر  »رثهاسهم اإل «باب فروض 
وعه اي از معاني اطالق مي گردد كه فرض در لغت بر مجم .تعالي

اصل همه ي آنها به قطع و بريدن بر مي گردد و در اصطالح شرع 
به نصيب مقدر و معيني گفتـه مـي شـود كـه شـرعاً بـراي وارث       
مخصوصي در نظر گرفته شده كه جز با رد افزون نمي گردد و جز 

معني رد و عول بعـداً خواهـد    –بوسيلة عول كاهش پيدا نمي كند 
  .وارث بر دو نوع است –مد آ



 

 ١٥ 

يعني ارث بردن به عنوان عصبه بودن  –اول فرض و دوم تعصيب 
و وارثين به اعتبار اين دو نوع بـه چهـار قسـم     –نه با فرض معين

فقط با فرض ارث مي برند و آنان هفـت   تيقسم .قسم مي شوندت
 –يعنـي خـواهر و بـرادر مـادري      –دسته اند مادر و دو فرزندش 

و قسمي  .وهر و مادر بزرگ پدري و مادر بزرگ مادريهمسر و ش
پسر پسر هر  ،پسر :نوعند 12فقط به تعصيب ارث مي برند و آنان 

پسـر   ،برادر پـدري  ،برادر پدر مادري ،اندازه درجه اش پايين باشد
پسر برادر پدري هر اندازه درجه ي آنـان پـايين    ،برادر پدر مادري

هر اندازه درجه ي آنان باال  عموي پدري ،عموي پدر مادري .باشد
پسر عموي پدري هر انـدازه درجـه    ،پسر عموي پدر مادري .باشد

 سـوم  تمرد آزاد كننده وزن آزاد كننده و قسم ،ي آنان پايين باشد
به تعصيب و گاهي ديگر هم بـه فـرض و    گاهيگاهي به فرض و 

و  .و پدر بزرگ پدر :هم به تعصيب ارث مي برند و آنان دو نفرند
گاهي به فرض ارث مي برند و گاهي به تعصيب و  چهارمت مقس

فرض و تعصيب ارث نمي برند و  يعني باهيچگاه به هر دوي آنان 
آنان چهار نوعند يك يا بيش از يك دختر و يك يـا بـيش از يـك    

از  يـك يـا بـيش    .دختر پسر هر اندازه درجه ي پدرش پايين باشد
  .واهر پدرييك يا بيش از يك خ .يك خواهر پدر مادري



 

 ١٦ 

عدد هستند كه عبارتنـد از   6 فروض معين در كتاب خداوند متعال

2
1

4
1

8
1

3
2

3
1

6
1 و فرض هفتمي هم بـه اجتهـاد ثابـت شـده      ،،،،،

معروف به مسأله ن يك سوم باقي براي مادر است در دو آاست و 
ة«مساله  ريّ مَ   .بعداً خواهد آمدكه بعدا شرح آن  »عُ

 

ض فر به ذكر كسانيكه مبحث
2
 ارث مي برند 1

(اهل نصف
2
دختر پسر هـر انـدازه    ،دختر ،شوهر :پنج دسته اند )1

 .خـواهر پـدري   ،پدر مـادري  ،خواهر ،درجه ي پدرش پايين باشد
 وجـود  پس شوهر با يك شرط عدمي كه عبارتست از عـدم فـرع  

ث عبارتند از فرزندان و و فرع وار ،وارث نصف را به ارث مي برد
و دختـرهم بـا    .فرزندان پسران هر اندازه درجه ي آنان پايين باشد

دو شرط عدمي استحقاق نصف را دارد و آن دو شرط يكي آنست 
در ايـن مبحـث    عصبه(كسي كه او را عصبه مي كند –كه معصب 

 – )به معناي كسي است كه ارث اصحاب فروض را كم مـي كنـد  
 ب وي برادرش مـي باشـد و شـرط ديگـر آن    نداشته باشد و معص

ست كه داراي خواهري نباشد كـه در ارث بـا وي شـريك شـود     ا
كه نصف مي برند دختر پسر است هر اندازه ي وارث سوم از كسان

ي پدرش پايين باشد ولي بـا سـه شـرط عـدمي  اسـتحقاق       درجه



 

 ١٧ 

  :نصف را پيدا مي كند
ب وي بـرادر و  ب نداشته باشد و معصـ صعآنست كه م :شرط اول

 . باشد مي اوعموي هم درجه ي  پسر
آنست كه داراي خواهر يا دختر عموي هـم درجـه اي    :رط دومش

آنست كـه فـرع    :شرط سوم .نباشد كه درارث با وي شريك شوند
 .وارث باالتر از او موجود نباشد

وارث چهارمي كه استحقاق نصـف را دارد خـواهر پـدر مـادري      
رط عدمي شايسته ي نصـف تركـه مـي    است كه او هم با چهار ش

 :گردد
آنست كه معصب نداشته باشد و معصب وي فقط برادر :شرط اول

  .مي باشد او پدر مادري
آنست كه داراي خواهر پدر مـادري نباشـد كـه در ارث    :شرط دوم

 .شريك او گردد
 .آنست كه ميت داراي فرع وارث نباشد:شرط سوم

 ورث مـذكر نباشـد   داراي اصـل وا  ميـت آنست كه :شرط چهارم 
مذكر به پدر و پدر بزرگي است كه فقط بوسيله ي  ،منظور از اصل

 .ميت متصل شود
وارث پنجمي كه فرض نصف به او تعلق مي گيرد خواهر پـدري   



 

 ١٨ 

شرط  .است كه با پنج شرط عدمي استحقاق نصف را پيدا مي كند
شـرط دوم آنسـتكه خـواهر     .اول آنست كه معصب نداشـته باشـد  

 .وجـود نداشـته باشـد   ي كه در ارث شريك وي شود پدري ديگر
شـرط چهـارم    .شرط سوم آنستكه مرده داراي فـرع وارث نباشـد  

كـه   آنست كه مرده اصل مذكر نداشته باشد و شرط پـنجم آنسـت  
  .مرده داراي برادران و خواهران پدر مادري نباشد

 

 يك چهارم )ياوارثين(انبر ارث ذكر مبحث
4
1 

 .ربع دو دسته اند يكي شوهر و ديگري همسر يا همسـران  وارثين
شوهر با يك شرط وجودي كـه عبارتسـت از وجـود فـرع وارث     
مستحق يك چهارم مي شود و همسر يا همسـران بـا يـك شـرط     
عدمي كه عبارتست از نبودن فرع وارث براي مرده مسـتحق يـك   

   .چهارم مي شوند

ذكر كسانيكه مستحق  مبحث
8
 هستند1

يك هشتم فقط يك دسـته انـد كـه عبارتنـد از همسـر يـا        وارثين
همسر يا همسران مستحق يك هشتم مي شـوند بـا يـك     .همسران

 .شرط وجودي كه عبارتست از اينكه مرده فرع وارث داشته باشد
 



 

 ١٩ 

بيان كسانيكه مستحق  مبحث
3
 هستند 2

خـواهران   ،دختـران پسـر   ،دختران .ته اندسوم چهار دس وارثين دو
دختران بـا يـك شـرط وجـودي كـه       .خواهران پدري ،پدر مادري

تعـدد و يـك شـرط     ) يعني بيشتر از يك نفـر بـوده  (عبارتست از
و  ،عدمي كه عبارتست از عدم معصب مستحق دو سوم مي شـوند 

دختران پسر با يك شرط وجودي كه همان تعدد است و دو شرط 
دو  .دن معصب و نبودن فرع وارث باالتر از آنانسـت عدمي كه نبو

و خـواهران پـدر مـادري بـا يـك شـرط        ،را مـي برنـد   ارث سوم
 وجودي كه همان تعدد است و سه شرط عدمي كه عبارتند از عدم 

اصـل مـذكر    وجود فرع وارث و عدم وجود عدم و معصبوجود 
ط و خواهران پدري با يـك شـر   ،دو سوم را مي گيرند ،براي مرده

شرط عدمي كه عبارتند از عـدم   4وجودي كه همان تعدد است و 
اصـل مـذكر    وجـود  عـدم  ،فرع وارث وجود عدم ،معصب وجود

مسـتحق دو   ،پـدر مـادري   خواهران و برادران وجود وارث و عدم
  .سوم مي شوند

 

اب ذكر كسانيكه مستحق ب
3
 .مي شوند1

 در و برادران و خـواهران مـادري،  ما :يك سوم دو دسته اند وارثين



 

 ٢٠ 

شـرط اول آن   .دمستحق يك سوم مي شـو  مادر با سه شرط عدمي
ط دوم آن است كه مرده شر .وارث نباشد عاست كه مرده داراي فر

ر و برادر نداشته باشد يا فقط داراي يـك خـواهر و يـا    اصالً خواه
يك برادر باشد تعدادشان به حد جمع نرسيده باشد كـه در اينجـا   

هم  2واحد اطالق مي گردد يعني شامل  بيشتر از يك نفرمع به ج
مي شود خواه هر دو مذكر يا هـر دو مؤنـث يـا هـردو خنثـي يـا       
جنسشان مختلف باشد و خواه پدر مـادري يـا پـدري يـا مـادري      
باشــند و خــواه ارث ببرنــد يــا بوســيله شــخص ديگــري از ارث  

مسـأله  شرط سوم آن است كـه   .شده باشند –محروم  –محجوب 
ن دو آيتين نباشـد و  عمرمسأله در درآن است يكي از دو كه مااي 

مرده يا عبارتند از پدر و  هروهم عبارتند از پدر و مادر و شمسأله 
يك سوم مسأله كه مادر در اين دو  ،همسر يا همسران مرده مادر و

باقيمانده بعد از اخراج سهم االرث هر يك از زوجين را مي گيـرد  
ي پـدر  مسأله ي پدر و مادر و شوهر يك ششم و در  مسألهكه در 

و مادر همسر يك چهارم خواهد بـود دسـته ي دوم از گيرنـدگان     
يك سوم خواهران و بـرادران مـادري هسـتند كـه بـا يـك شـرط        

 وجـود  دمي كه عبارتنـد از عـدم  وجودي يعني تعدد و دو شرط ع
مستحق يك سوم مـي   ،وارث اصل مذكر وجودعدم  فرع وارث و



 

 ٢١ 

هران و برادران مادري با احكام ويـژه اي از وارثـين   و خوا .دندگر
اول اينكه مذكر و مؤنثشان چه بـه تنهـايي و    .ديگر جدا مي شوند

دوم اينكـه   .چه به همراه يكديگر در احكام و اندازة ارث مساويند
به مرده متصل مي  –يعني مادر خويش  –مذكرشان بوسيله مؤنث 

و حال اينكه قاعده آن اسـت كـه    – گردد در حاليكه ارث مي برد
 .هر مذكري بوسيله مؤنث به مرده متصـل گـردد نبايـد ارث ببـرد    

حجب نقصان مي كنند كـه بوسـيله ي او   را سوم اينكه آنان كسي 
در حاليكه قاعده آن اسـت كـه    –به مرده رسيده و وارث شده اند 

متصل گردد نبايد او را به مرده اگر كسي به واسطه ي كس ديگري 
چهام اينكه آنان با كسـي   –حجب حرمان يا حجب نقصان بنمايد 

و  –ارث مي برند كه واسطه ي اتصالشان به مرده گرديـده اسـت   
و در ايـن  –واسـطه ارث ببـرد    همـراه حال آنكه نبايد ذوالواسـطه  

  .مشاركت دارند انويژگي چهارم مادرپدر و مادر پدر پدر با آن
 

ذكر كسانيكه استحقاق  مبحث
6
 را دارند1

گيرندگان
6
 :هفت دسته اند 1

كه با تحقق يك شرط وجـودي كـه وجـود فـرع وارث      :اول پدر 
  .براي ميت است مستحق يك ششم مي شود



 

 ٢٢ 

كه باز هـم بـا تحقـق يكـي از دو شـرط وجـودي كـه         :دوم مادر
ان دو يـا  عبارتست از وجود فرع وارث يا جمع خواهران و بـرادر 

 .بيشتر مستحق يك ششم مي شود
ارتسـت از  كه با تحقق يك شرط وجودي كـه عب  :سوم پدر بزرگ 

كه عبارتست از عـدم وجـود    وجود فرع وارث و يك شرط عدمي
  .استحقاق يك ششم را پيدا مي كند ،پدر

كه با تحقق يـافتن دو شـرط عـدمي     :چهارم دختر يا دختران پسر
نزديكتـر بـه    –فرع وارث بـاالتر  ه ك ديگر آنيكي عدم معصب و 

 ،از آنها جز دختري كه حائز نصـف اسـت موجـود نباشـد     –ميت 
 ،جز همراه يك دختـر ميـت   استحقاق يك ششم را پيدا مي كند و

  .دختر پسر مستحق يك ششم نخواهد شد
پنجم يك خواهر پدري يا بيشتر كه با تحقق دو شرط مستحق يك 

مراه يك خواهر پـدر مـادري   شرط اول اينكه او ه .ششم مي شود
تركه را از راه فرض نه تعصيب به ارث برده  ميت باشد كه نصف 

  .شرط دوم عدم معصب است .باشد
ششم يك مادر بزرگ يا بيشتر كه با يك شرط عدمي يعني نبـودن  
مادر و با يك شرط وجودي كه عبارتسـت از اينكـه مـادر بـزرگ     

وارث بـوده   بوسيله ي كسي به ميت برسـد كـه آن كـس خـودش    



 

 ٢٣ 

 .استحقاق يك ششم را پيدا مي كند .باشد
كـه بـا سـه شـرط      :هفتم فرزند مادر يعني برادر و خواهر مـادري  

 ،فـرع وارث  وجـود  شـرط اول عـدم   .مستحق يك ششم مي شود
شرط سوم اينكـه فرزنـد    ،عدم اصل وارث مذكر وجودشرط دوم 

 ).يعني تك نفر و تنها باشد(مادر منفرد باشد
اول مـادر   .نفـر هسـتند   3در بزرگهايي كه ارث مي برند و اكثر ما 

و  فقـط بوسـيله ي مونـث بـاال رود     اومادر هر اندازه كه درجه ي 
هر اندازه كه درجه او فقط به وسـيله ي مونـث بـاال     پدر دوم مادر

و سوم مادر پدر پدر هر اندازه به محض مؤنـث درجـه ي او    رود
ز نظر درجه با هم مسـاوي  پس اگر همه ي مادر بزرگها ا .باال رود

باشند يك ششم را در بين خود سه قسمت مي كنند واگر يكـي از  
آنان از حيث درجه به ميـت نزديكتـر باشـد يـك ششـم از آن او      

ي دو خويشاوندي  در بزرگها به وسيلهگر يكي از مابود و ا ،دخواه
به ميت برسد بواسطه ي آن دو قرابت دو سوم از يك ششم را بـه  

اش را عقد كند بعـد آن   د چنانكه اگر مردي دختر عمهث مي برار
دختر عمه فرزندي به دنيا بياورد در اينصورت مادر بزرگ آن مرد، 

و همينطـور   ،مادر مادر فرزنـد و مـادر پـدر پـدر آن خواهـد بـود      
اش را به عقد خـود در بيـاورد و    اگر مردي دختر خالهخواهد بود 



 

 ٢٤ 

ت مادر بزرگ آن ر اين صورد ،فرزندي بدنيا بياورد آن دختر خاله
و هـر   .خواهـد بـود   اومادر فرزند و مادر مادر پدر مادر مادر مرد 

مادر بزرگي كه بوسيله ي مذكري در بين دو مؤنث به ميت برسـد  
مانند مادر پدر مادر ميت ديگر ارثي براي او در نظر گرفته نخواهد 

ر هر مادر بزرگي كه بوسيله ي پـدري بـاالتر از پـد   چنين همشد و
ولـي   ،بـزرگ مـرده   پـدرِ  بزرگ ميت به ميت برسد مانند مادر پدرِ

 مـادر پـدرِ  يعني ( شيخ االسالم ابن تيميه ارث بردن آن مادر بزرگ
  .را مانند مادر پدر بزرگ اختيار كرده است )بزرگ پدرِ

 
 تعصيب مبحث

تعصيب مصدر عصب يعصب تعصيباً است كه در اصل از عصـب  
مشتق شـده   ،يت نمودن يا بمعني احاطهبمعني استوار داشتن و تقو

پسران و مذكر هاي خويشاوند از جهت پدر مـي   ،است عصبة مرد
و علت نامگذاري اين خويشاوندان به عصبه آن اسـت كـه    ،باشند

آنان دور و بر مرد را احاطه كرده اند يا پشت همـديگر را اسـتوار   
و عاصب در اصطالح شرع به كسي گفته مي شود كـه   .مي سازند

و تعصيب نوع دوم از دو نوع ارث  .بدون سهم معين ارث مي برد
به سه دسته تقسيم مـي   –كه جمع عاصب است  –و عصبه  .است



 

 ٢٥ 

خود عصبه است  اًيعني كسي كه ذات –اول عصبه ي بالنفس  :شوند
دوم عصـبه   –ذاتي  – عصبه نشده است واسطه كس ديگري كه به

عصـبة ذاتـي   بالنفس يـا    عصبه ير وغسوم عصبه ي مع الو  .يرغبال
 ،پـدر ، پسر پسر هر اندازه درجه اش پـايين باشـد   ،پسر .نفرند 14

پدر بزرگ پدري هر چند درجه اش باال باشد بـرادر پـدر مـادري    
ـ       دبرادر پدري و پسران اين دو نوع برادران هـر انـدازه پـايين رون

عموي پدري پسر عموها از دو نوع فـوق هـر    ،عموي پدر مادري
ه ي آنان پايين باشد مرد آزاد كننده و زن آزاد كننـده و  اندازه درج

اول اينكه هـر يـك    ،ي بالنفس داراي سه حكم ويژه هستند عصبه
. تنها خودش وارث باشد تمام تركه را حائز مـي شـو د   گرا از آنان

اول سـهم   ،وجـود داشـتند  مسأله دوم اينكه اگر ذوي الفروض در 
تعلـق  عصبه ي بالنفس  به آنان پرداخت مي شود و سپس باقيمانده

سهام صـاحبان فـرض    –و حكم سوم اينكه اگر فروض  گيردمي 
تمام تركه را در بر گيرند اين نوع عصبه از ارث ساقط مي  –مقدر 

شوند مگر پسر و پدر و پدر بـزرگ كـه هيچگـاه محجـوب نمـي      
 :جهت عصوبيت هستند 6و عصبه ي بالنفس داراي  .گردند

               )فرزندي( تونُب :اول
                    )پدري  ( توباُ :دوم



 

 ٢٦ 

 )پدر بزرگي (  توددج :سوم
 )برادر و خواهر و پسران برادر ( توخُاُ :چهارم

      و پسر عموعمو  :پنجم 
 والء :ششم

جهات ترتيبي است و هـر صـاحب جهتـي بـر     اين جهات  كرذو 
در جهـت   صاحب جهت بعد از خودش مقـدم مـي گـردد و اگـر    

مساوي بودند قرب درجه در نظر گرفته مي شود و اگـر در درجـه   
گيريم  هم مساوي بودند قوه و نيروي جهت و درجه را در نظر مي

تقديم وارث در ارث را اول  :چنانكه جعبري رحمه اهللا گفته است
با جهت سپس با نزديكي درجه و بعد با قوت در جه و جهـت در  

ننـد  ننده و احكام و جهات آنان هـم ما كنظر بگير و عصبه ي آزاد 
و در اينجا سه قاعده ي مهم وجـود دارد كـه    .عصبه ي ميت است
اهللا آنها را ذكـر كـرده انـد قاعـده اول اينكـه       ماهل فرائض رحمه

هيچ ارثي ندارند مگر اينكـه عـالوه    –آزاد كننده  –عصبات معتق 
 بر نسبت عصبيت با عصبات معتق با خود او هم نسـبت عصـبيت  

داشته باشند و قاعده دوم ان اسـت كـه هـيچ ميراثـي بـراي معتـق       
ن معتـق  ر نظر گرفته نمي شود مگر اينكـه آ عصبات معتق ميت  د

عصبه اي را براي معتق ميت آزاد كرده باشد كه آن عصبه پـدر يـا   



 

 ٢٧ 

قاعده ي سوم اين است كه زنـان جـز    .پدر بزرگ معتق ميت باشد
مي برنـد مـورد اول جـايي    ندر دو مورد به سبب والء عتاق ارث 

كـه  مورد دوم آنست  و نده را آزاد كرده باشنداست كه خود زنان ب
 .نان بنده آزاد كرده باشدزآزاد شده ي 

 
دختـر   ،ير است و آنها چهار قسمندغعصبه بال :صبهقسم دوم از ع

پسر پسـر يـا پسـران     بادختر پسر  ،يا دختران همراه پسر يا پسران
اعم از اينكه برادر يـا عمـوزاده باشـند يـا      كه در درجه باشندپسر 

دختر و دختران پسر همراه پسر پسري باشند كه رتبـه اش از ايـن   
ر باشد در صورتيكه دختر پسر در ارث بري بـه ايـن   پايينتدختران 

قسـم سـوم از عصـبه ي     .پسر پايين تر از خود احتياج داشته باشد
اه بـرادر يـا   ير خواهر يا خواهران پدر مـادري اسـت كـه همـر    غبال

يـر  غارم از عصـبات مـع ال  برادران پدر مادر مي باشند و قسـم چهـ  
واهران پدري است كه همراه برادر يـا بـرادران پـدري    خواهر يا خ

  .باشد
 

ير است و آنها هم دو دسته اند الغ مععصبه ي  :قسم سوم از عصبه
اول خواهر يا خواهران پـدر مـادري و دوم خـواهر يـا خـواهران      



 

 ٢٨ 

 مـع  دختر يا دختران ميت عصبه يدو دسته به همراه  پدري كه هر
  .ير خواهند شدغال

 :ي مهم وجود داردمسأله و در اينجا دو 
هر گاه كسي بميرد و پدر معتق و معتق پدر را از خـود   :مسأله اول

مال او را به پدر معتق مي دهيم زيـرا ميـت    ،به جاي گذاشته باشد
هيچ والئي بر مرده ندارد آزاد شده ي پسرش است و اما معتق پدر 

 ،آن است كه آن فـرع  د شده شرط ثبوت والء بر فرع بندة آزا ازير
  .هرگز در قيد بندگي براي هيچ احدي نبوده باشد چنانكه گذشت

هر گاه خواهر وبرادري پدرشان را خريداري كنند و  :مسأله ي دوم
0Fبنده قني سپس پدر مالك ،دناز بندگي خالص شو

را  بشـود و آن  1
از پـدر ارث   –پسر و دختر  –دو  سپس پدر بميرد و آن ،آزاد كند

و ذوي  ده شده ي پدر بميرد و فاقد عصـبه  ببرند سپس بنده ي آزا
تمام دارائي او را تصاحب كنند در اين صـورت   باشد كه يالفروض

ر معتق اسـت  سبه خواهرش زيرا او پ نه ميراث او به پسر مي رسد
ـ باست زيرا جهـت   )آزاد كننده(نه به خاطر اينكه معتق معتق ت ونُ

و روايت مي شود كه امام  .مي شود مقدمبر جهت والء  )فرزندي(
از هفتاد قاضـي از  مسأله مالك رحمه اهللا تعالي گفت در مورد اين 

                                                 
که ا        = نق  ـ ١ شد  صافی با قد او که فا نده ای  و را در ب
 . رض آزادی قرار می دهد مع



 

 ٢٩ 

كه همگي در جواب اشتباه كردنـد و بـه    مقاضيان عراق سؤال كرد
شـده  قضـات نامگـذاري   مسـأله  به مسأله خاطر همين مطلب اين 

  .است و خداوند متعال داناتر از همگان است
 
 

 :چند فائده
هر گاه در شخصي دو جهت تعصيب يا بيشتر جمـع   :اول ي فائده
اگر كسي هم پسـر و   :ند با جهت مقدم ارث مي برد براي مثالشد

ط بخاطر پسر بودن ارث مـي بـرد نـه    فقهم معتق براي مرده باشد 
هـم   ،يهمچنين اگر شخص بخاطر اينكه معتق پدرش بوده است و

پسر مرده و هم پسر پسر عمو و هم پسر آزاده كننده ي ميت باشد 
باز هم به وسيله پسر بودن ارث مي برد نه به وسيله ي اينكه پسـر  

بر همـه ي جهـات    بنوتپسر عمو يا پسر معتق است زيرا جهت 
  .مقدم است

 ،شخصي دو جهت فرض و تعصب جمع شـد  هر در :ي دوم فائده
ر دوي آنان ارث مي برد مانند شوهري كه عـالوه بـر شـوهر    به ه

بودن عموزاده ي مرده هم هست و مانند برادر مـادري كـه عـالوه    
 .بر برادر بودن عموزاده ي ميت هم هست
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هر گاه در شخصي دو جهت فرض جمع شود به هر  :ي سوم هدفائ
يكــي از آن دو جهــت كــه شــرطي بــه دوي آن دو ارث مــي بــرد 

 را ديگـر  جهـت ، و اگر يكي از دو جهـت  ،ب نكندديگري را حج
 –با جهت حاجبه ارث مي برد نه با جهت محجوبه  كرد مي حجب

انند مادر بزرگي كه مادر مادر م -حجب شده از ارث محروم شده 

هر دو جهت دو سوم  در مادر و مادر مادر پدر باشد كه
6
را مـي   1

1Fگيرد 

در نكاح مجوس و –ع دو جهت فرض اجتما –و اين مورد  1
مانند اينكه يك مرد مجـوس   ،در جماع شبهه نيز قابل تصور است

مادرش را به نكاح خود در آورد و از مادر خويش دختـري را بـه   
دنيا بياورد و همين طور است اگر مردي بـه شـبهه بـا مـادر خـود      

پس در ايـن دو مثـال    ،سپس مادر دختري به دنيا بياوردجماع كند
جهت فرض در دختر جمع شده يكـي اينكـه او دختـر جمـاع      دو

است  هكننده است و ديگري آن است كه خواهر مادري جماع كنند
بميرد از او ارث مـي بـرد چـون دختـر     كننده  جماعپس اگر دختر 

فرزنـدان   ،زيـرا دختـر   اوست نه اينكه چون خواهر مادري اوست
  .مادر را حجب مي كند

 حجب  مبحث

                                                 
  اين مثال با ممثل له مطابقت نداردـ ١
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اب بزرگي در فرائض است تا جايي كه بعضي از بدان كه حجب ب
علماي فرائض فرموده اند بر كسي كه حجب را نمي شناسد حرام 

و حجب در لغت بمعني منـع اسـت و    .فتوا دهداست در فرائض 
منع نمودن ارث از كسي است كه داراي سـبب ارث  » :در اصطالح

  .باشد
منع شود و به ش منع شود يااز بيشترين سهم ثخواه او از همه ي ار

كمترين سهم قناعت كنـد و حجـب داراي دو قسـم اسـت يكـي      
حجب به اوصاف كه آن اوصاف همان موانع سه گانـه ارث اسـت   
كه بيان آن گذشت و ممكن است در همه ي وارثين متحقق شـود  

 بوده و كسي كه محجوب به وصف باشد وجود و عدمش مساوي
حجـب بـه   قسـم دوم   .ن لم يكـن تلقـي مـي شـود    أكوجودش و 

اشخاص است و اين هم به دو قسم تقسيم مي شـود اول حجـب   
كـه تحقـق آن    –منع وارث از تمام سهم االرث خودش  –حرمان 

نفـري كـه    6نفر امكان پـذير اسـت و آن   در تمام وارثين جز شش
حجب حرمان در آنها متحقق نمي شود عبارتند از پـدر و مـادر و   

حجب نقصان است كه و قسم دوم  ،پسر و دختر و همسر و شوهر
خود در هفـت   نقصان ي وارثين متحقق مي شود و حجب در همه

قسم اول انتقال است از فرضي بـه فرضـي    .قسم منحصر مي شود
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مانند شوهر كه از نصف به ربع منتقل مي شـود و همچنـين    ،كمتر
همسر كه از يك چهارم به يك هشتم انتقـال مـي يابـد قسـم دوم     

ب كمتر مانند انتقال خواهر پدر مادري و انتقال از تعصيبي به تعصي
يـر بـه درجـه عصـبه ي     غخواهر پدري از درجه ي عصبه ي مع ال

قسم سوم انتقال از فرضـي اسـت بـه تعصـيبي كمتـر از آن      . يرغبال
مانند انتقال زنان گيرنده ي نصـف بـه درجـه ي عصـبه ي      ،فرض

 نآقسم چهارم انتقال از تعصيبي است بـه فرضـي كمتـر از     .يرغبال
پدر بزرگ از درجه ي ارث به تعصيب تعصيب مانند انتقال پدر و 

به درجه ي ارث به فرض قسم پنجم گرد آمدن وارثـين بسـيار در   
يك فرض مانند گرد آمدن چند همسـر در يـك چهـارم يـا يـك      
هشتم و گرد آمدن عصبات در جميع تركه يا در باقيمانده از سهام 

در عـول ماننـد گـرد     صاحبان فرض قسم هفتم گرد آمدن وارثـين 
 12و 6 –آمدن صاحبان فرض در اصول سه گانـه ي عـول پـذير    

زيرا هر صاحب فرضي سهمش را اسماً دريافت مي كنـد نـه    24و
  – مهم  -نكتهدو  – اًًحقيق
د ول و فروع را جز فروع حجب نمي كناصول را جز اص :اول نكته

و حواشي حجب مـي شـوند بـراي    ولي حواشي با اصول و فروع 
مونه پدر بزرگها  به وسيله ي پدر حجب مي شـوند و هـر پـدر    ن



 

 ٣٣ 

مي كنـد و مـادر بزرگهـا     بزرگ نزديكي پدر بزرگ دور را حجب
در حجب مي شوند وهر مادر بزرگ نزديكي مادر بزرگ بوسيله ما

كه در تمـام ايـن مثالهـا اصـل بـا اصـل        –دور را حجب مي كند 
پسر يا بيشتر و فرزندان پسران بوسيله ي يك  –حجب شده است 

پسر دور را حجـب   پسر نزديكي پسرِ حجب مي شوند و هر پسرِ
مي نمايد و خواهران و برادران پدر مادري توسط پدر حجب مـي  

صحيح آنها را حجـب مـي    رايشوند و همچنين پدر بزرگ بنا به 
و پسر و پسـر پسـر هـر انـدازه كـه پـايين باشـد بـرادران و          ،كند

عالوه بـر  رادران و خواهران پدري خواهران را حجب مي كنند و ب
بـرادران پـدر    توسـط اشخاص فوق حجب مي شوند  توسطاينكه 

مادري نيز حجب مي شوند و خواهر پدر مادري زمانيكه عصبه ي 
ير باشد نيز بـرادران پـدري را حجـب مـي كنـد و بـرادران       غمع ال

پـدر   ،حجب مي شوند كه عبارتنـد از پـدر   گروه 6مادري بوسيله 
و دختران پسر بوسـيله ي   ،دختر پسر ،پسرپسر ،دختر ،پسر ،بزرگ

و همچنين اگر دختران ميت دو  شونديك پسر يا بيشتر حجب مي 
سوم را كامالً بگيريد و دختـران پسـر داراي معصـب نباشـند نيـز      

همراه آنان معصب وجود داشت به همراه اگرحجب مي شوند ولي 
ث مـي برنـد و   وي آنچه را كه بعد از دو سوم باقيمانـده اسـت ار  



 

 ٣٤ 

نان يا برادر خودشان مي باشد يا پسر عموي هم درجه ي آمعصب 
آنها است يا در صورت نياز مي تواند مذكري باشـد كـه از حيـث    

دختـران پسـر پسـر پـايين بـا       درجه از آنان پايين تر باشد و حكم
دختران پسر پسر باالتر مانند حكم دختران پسر ميـت بـا دختـران    

  .ميت است
پدري با يك برادر پدر مـادري يـا بيشـتر حجـب مـي       و خواهران

شوند و همچنين با يك خواهر شـقيقه پـدر مـادري يـا بيشـتر در      
ير باشند حجب مي شوند و همچنين اگر غصورتيكه عصبه ي مع ال

خواهران پدر مادري مقدار دو سوم را براي خود كـامالً گرفتنـد و   
پدري است  خواهران پدري معصب نداشتند كه معصب آنان برادر

باز هم حجب مي شوند ولي اگر معصب داشته باشـند بـه همـراه    
   . وي باقيمانده ي بعد از دو سوم را ارث مي برند

وارثين به اعتبار حجب حرمان بوسـيله اشـخاص بـه     :هشدار دوم 
چهار دسته تقسيم مي شوند دسته اي حجب مي كننـد امـا هرگـز    

در و مادر دختر و پسر حجب نمي شوند كه اين دسته عبارتند از پ
و دسته اي ديگر حجب مي شوند اما حجب نمـي كننـد كـه ايـن     
دسته عبارتند از برادران و خواهران مادري و دسته ي سوم كساني 
هستند نه حجب مي كنند و نه حجب مـي شـوند كـه ايـن دسـته      



 

 ٣٥ 

و دسته ي چهارم كساني هستند كه حجب  ،همسر و شوهر هستند
 .عبارتند از سائر وارثين نانو ايمي كنند و حجب مي شوند 

 
 ركهشَممسأله در بيان  مبحث

يا بيشـتر از   مادر يا مادر بزرگ ،شوهر :عبارتند ازمسأله اركان اين 
يك مادر بـزرگ و فرزنـدان مـادري و خـواهران و بـرادران پـدر       

باشد يا فقط خواهر و يا خـواهر  مسأله مادري خواه فقط برادر در 
ديگر الزم نيست فقط  و موجود باشندمسأله  در بهمراه هم و برادر

وجود داشته باشند و خواهران و برادران پدري مسأله خواهران در 
مشركه ناميده شده است مسأله جايگاهي ندارند اين مسأله در اين 

را بعضي از اهل علم به تشريك خواهران و برادران پدر مـادري  يز
مسـأله  و باز هـم ايـن   با خواهران و برادران مادري حكم كرده اند 

حماريه و يميه ناميده مي شود و چون اختالف علما در آن مشهور 
بعـد از   .ويژه اي اختصاص يافته اسـت  مبحثاست در فرائض به 

ساخته مي  6از عدد مسأله ذكر اين مطالب مي گوييم كه اصل اين 
سهم است به شوهر داده مي شـود و يـك    3نصف آن كه و د باش

م است به مادر يا مادر بزرگ داده مي شـود و  ششم آن كه يك سه
يك سوم آن كه دو سهم است به برادران و خـواهران مـادري داده   



 

 ٣٦ 

برادران پدر مادري بـاقي   و مي شود و ديگر چيزي براي خواهران
را در مسـأله  زيـرا فـروض ديگـر وارثـين تمـام سـهام        ،نمي ماند

حنيفه  مذهب احمد و ابي روش تقسيم كردنبرگرفته است و اين 
اين قول از علي و ابن مسعود و ابي بن كعـب و ابـن    كه مي باشد

روايـت شـده اسـت و     نيـز  عباس و ابي موسـي رضـي اهللا عـنهم   
و شافعي  .حضرت عمر در اول خالفتش به آن قضاوت كرده است

و مالك به شريك نمودن و خواهران پـدر مـادري بـا خـواهران و     
يك سـوم   بگونه اي كهد برادران مادري در يك سوم حكم كرده ان

در بين آنان به تعداد نفر بدون توجه به مذكر و مؤنث بودن تقسيم 
 مـا مي شود و اين قول از عثمان و زيـد بـن ثابـت رضـي اهللا عنه    

ن آروايت مي شود و حضرت عمر در اواخر خالفت خـويش بـه   
صلي اهللا قول اول صحيحتر است زيرا پيامبر قضاوت كرده است و

وده است فرائض را به صاحبان آن برسانيد بعد هـر  فرم عليه وسلم
چه باقي ماند براي نزديكترين مرد مذكر است و هر گـاه شـوهر و   
مادر يا مادر بزرگ و خـواهران و بـرادران مـادري سـهام خـود را      

پـس بـرادران و خـواهران     .باقي نمي ماند چيزيمسأله گرفتند در 
 .داناتر است لقبه امور خ پدر مادري ساقط مي شوند و خداوند

 



 

 ٣٧ 

احكام پدر بزرگ و برادران و خواهران پدر مـادري يـا    مبحث
 پدري

 بـه شـرطي كـه    ،منظور از جد پدرپدر است هر اندازه كه باال رود
خـواهران   اخوت مذكر به ميت برسد و منظور ازفقط به وسيله ي 

  .و برادران پدر مادر يا پدري است
يكـي اينكـه    ،د داردعلمـاي سـلف وجـو    ازدو قول مسأله در اين 

پـدر  يعني (به همراه جدرا برادران و خواهران پدر مادري يا پدري 
اين قول حضرت علي و ابـن مسـعود و    كهوارث گردانيم  )بزرگ

اختالفي كه در كيفيـت ارث دادن در  توجه به با  بودهزيد بن ثابت 
مذهب شافعي و مالك و  ،اين قول مچنينهبين آنان وجود دارد و 

قول دوم اينكـه جـد را ماننـد     .مي باشدر از امام احمد قول مشهو
پدر قرار دهيم و تمام خواهران و برادران را به وسيله ي او سـاقط  

از  مـي باشـد  ده نفـر از صـحابه    بـيش از  كنيم و اين قول گفته ي
جمله حضرت ابوبكر صديق و حضرت عايشه مادر مؤمنين و ابن 

 و ين رضـي اهللا عـنهم  عباس و جابر و ابو موسي و عمران بن حص
و ايـن   .نيز به اين روش حكم داده انداز تابعين  تعداديهم چنين 

قول گفته ي ابي حنيفه و اسحاق و داوود و مزني و ابـن سـريج و   
عمل به اين قول روايت  نيزو از امام احمد  نيز مي باشد،ابن منذر 



 

 ٣٨ 

  مانند شيخ االسالم ابـن تيميـه   ايشانبعضي از پيروان  وشده است 
محمد بـن عبـدالوهاب   -و شاگردش عالمه ابن القيم و شيخ مجدد

زيـرا   مـي باشـد  همين قول صـحيح   به اين قول عمل كرده اند، و
  .داليل زيادي دارد كه محل بيان آنها كتابهاي طوالني است

جـد و   بنابر قول اول هر گاه ، كهبعد از بيان اين مطلب مي گوييم
ب فـرض بـا آنهـا    يا صاح جمع شونددر يك مسأله  با هم تاخو

اگر صاحب فرض نبود براي جـد سـه حالـت     ،وجود دارد يا خير
يك سوم  اينكه اول ،پيش مي آيد و در بين دو چيز مخير مي گردد

 كـه دوم مقاسمه بـا خـواهران و بـرادران     گيرد ورا مي  كل دارايي
  .ي او در نظر گرفته مي شودبرا هميشه سهم بيشتر و سودمند تر

آن است كه مقاسمه از يك سـوم كـل دارايـي نفعـش      :حالت اول
واخوات  اين است كه تعداد اخوتشرط اين حالت بيشتر باشد و 

از دو برابر جد كمتر باشند و اين مطلـب در   )خواهران و برادران(
جـد بـا يـك    -2جد با يك خـواهر  -1 :پنج صورت منحصر است

جد -5 خواهر جد با يك برادر و يك-4جد با دو خواهر -3برادر 
 . با سه خواهر

مساوي بودن مقاسمه و يك سوم كل دارايـي اسـت و    :حالت دوم
و اخـوات دقيـق دو    الت اين است كه تعـداد اخـوت  اين ح شرط



 

 ٣٩ 

جـد بـا دو   -1 :برابر جد باشند كه درسه صورت منحصر مي شود
 .جد با چهار خواهر-3جد با يك برادر و دو خواهر -2برادر 

م كل دارايي بـراي او از مقاسـمه   آن است كه يك سو :حالت سوم
 شـرط پس آن را بـه عنـوان فـرض مـي گيـرد و       ،سودمندتر است

است كه تعداد خـواهران و بـرادران از دو    اينشناسايي اين حالت 
برابر جد بيشتر باشند و صورتهاي آن فراوان و غير قابـل انحصـار   
مي باشند ولي اگر همراه وي يك صاحب فرض يا بيشـتر وجـود   

اي او هفت حالت پيش مي آيد و در بين سه امـر مخيـر   داشت بر
 :مي گردد

 3و از ايـن   ،يك ششـم تمـام دارايـي   -3ثلث باقي -2مقاسمه -1 
 .سودمند ترين  را بر مي گزيند مورد

كه مقاسمه از يك سوم باقي و  ،از هفت حالت آن است:حالت اول
سودمندتر باشد مانند اينكـه جـد همـراه مـادر      مال، يك ششم كل

  .زرگ و يك برادر پدر مادري باشدب
آن است كه ثلث بـاقي بـراي جـد از مقاسـمه و يـك       :حالت دوم
سودمندتر باشد ماننداينكه جد همـراه مـادر و سـه     مال، ششم كل

  .برادر غير مادري باشد
اين است كه يك ششم كل از مقاسـمه و ثلـث بـاقي     :حالت سوم



 

 ٤٠ 

و مـادر بـزرگ و دو   مانند اينكه جد همراه شوهر  ،سودمندتر باشد
  .برادر غير مادري باشد

و از يـك   ،آن است كه مقاسمه و ثلث باقي مساوي :حالت چهارم
غير و دو برادر  مادر مانند اينكه جد همراه ،ششم كل مفيدتر باشند

 . مادري باشد
آن است كه مقاسمه و سدس كل مسـاوي و از ثلـث   : حالت پنجم

مادر بزرگ و شوهر و يـك   اهمانند اينكه جد همر باشندباقي بهتر 
  .برادر پدر مادري باشد

و از  ،آن است كه ثلـث بـاقي وسـدس كـل مسـاوي      :حالت ششم
شوهر و سـه بـرادر غيـر     مقاسمه بهتر باشند مانند اينكه جد همراه

  .مادري باشد
آن است كه هر سه مورد يعني مقاسمه و ثلث باقي و  :حالت هفتم

مانند اينكه جد و همسـر و دو   ،باشندسدس كل براي جد مساوي 
جمع شوند و آن فرضي كه همـراه  مسأله برادر غير مادري در يك 

2Fجد در صورتهاي معاده

مي آيد يا يك ششم تنهـا اسـت يـا يـك      1
 دچهارم تنها و يا نصف تنها و يا يك چهارم و يـك ششـم خواهـ   

                                                 
ي و هم خواهران و بـرادران  است كه همراه جد هم خواهران و برادران پدر مادر أله ايمعاده مسـ ١

  .پدري موجود باشند 



 

 ٤١ 

آن است كه هـر گـاه همـراه بـرادران و      به دليلو اين مطلب  ،بود
پـدر   ،خواهران پدري جمع شـوند  و ندراابر يدر مادرخواهران پ

مادريها، پدريها را در مقابل جـد بخـاطر كـاهش دادن سـهم او در     
صورت نيازبه حساب مي آورند امـا وقتـي جـد نصـيب خـود را      

كنند  و آنچـه را  مي پدر مادريها به پدريها مراجعه  ،برداشت نمود
ولي اگـر   .ي كشندكه در دست آنان قرار دارد از چنگشان بيرون م

وجود داشت فرض مسأله از دسته پدر مادريها فقط يك خواهر در 
كامالً برداشت مي نمايد و اگر چيـزي   –يعني يك دوم  –خود را 

صورت  68باقي بماند به پدريها مي رسد و صور مسائل معاده در 
 ،اصـل اسـت   دو بـر منحصر مي شود كه همه ي اين مسائل مبتني 

دوم اينكـه در   .ريها كمتر از دو برابر جد باشـند يكي اينكه پدر ماد
كنار پدر مادريها به اندازه اي از پدريها اشخاص قرار داده شود تـا  
دو برابر جد را به حد كمال برساند يا هنوز از دو برابر جـد كمتـر   

 :باشند كه صور كمتر از دو برابر منحصر در پنج صورت است
 جد همراه يك خواهر پدر مادري -1 
 جد همراه يك برادر پدر مادري-2
 جد همراه دو خواهر پدر مادري-3 
 جد همراه يك برادر و يك خواهر پدر مادري-4 



 

 ٤٢ 

 .جد همراه دوخواهر پدر مادري-5 
 :وجه قابل تصور است  پنج )خواهر پدر مادري (همراه شقيقه  
 جد و شقيقه و خواهر پدري-1 
 جد و شقيقه و برادر پدري-2 
 و دو خواهر پدريجد و شقيقه -3 
 جد و شقيقه و يك برادر و يك خواهر پدري-4 
 .خواهر پدري 3جد و شقيقه و -5 
 :سه صورت قابل تصور است )برادر پدر مادري(همراه شقيقه  
 خواهر پدري  و) برادر پدر مادري ( –جدو شقيق -1
 جد و شقيق و دو خواهر پدري -2
  .جد و شقيق و يك برادر پدري-3

خواهر پدر مادري مانند شـقيق سـه صـورت متصـور      و همراه دو
 :است

 جد و دو شقيقه و يك خواهر پدري -1
 جدو دو شقيقه و يك برادر پدري -2
 .جد ودو شقيقه و دو خواهر پدري-3

يـك   )مادريخواهر پـدر (و شقيقه )ر مادريپدبرادر(و همراه شقيق
صورت فقط تصور مي شود كه عبارتست از جد و شقيق و شقيقه 



 

 ٤٣ 

ك خواهر پدري و همراه سه شقيقه يك صـورت قابـل تصـور    و ي
صـورت را در   13بعـد ايـن    .است مانند صورت شـقيق و شـقيقه  

حاالت پنجگانه ي گذشته ضـرب مـي كنـيم كـه آن پـنج حالـت       
  :عبارت بودند از

 همراه جد و خواهران و برادران صاحب فرض نباشد -1
  .همراه آنان فقط صاحب سدس باشد-2
  .فقط صاحب ربع موجود باشد نآناهمراه -3
 همراه آنان فقط صاحب نصف موجود باشد -4
 همراه آنان صاحب يك چهارم و يك ششم موجود باشد -5

 66صورت حاصل مي شود و صـورت   65 ،5در  13رب ضكه از 
آن است كه همراه آنان صاحبان نصف و سدس جمع شـود ماننـد   

دري و صـورت  يك دختر و دختر پسر و جد و شقيقه و خواهر پ
آن است كه همراه آنان صاحبان نصف و ثمـن موجـود باشـند     67

 68مانند دختر و همسر و جد و شقيقه و خواهر پدري و صـورت  
آن است كه همراه آنان صاحبان دو سوم موجـود باشـند ماننـد دو    
دختر و جد و يك شقيقه و يك خواهر پدري و هر گاه فـرض در  

صورت  68ار صورت ديگر به معاده نصف و ثمن باشد چهمسأله 
كـه دو صـورت از   .قبلي اضافه مي شود كه با تأمل دانسته مي شود



 

 ٤٤ 

يـك بـرادر    -1 :آن چهار صورت همراه شقيقه است كه عبارتند از
دو خواهر پدري و يك صورت همراه شـقيق اسـت كـه    -2پدري 

ــدري و يــك صــورت هــم همــراه    عبارتســت از يــك خــواهر پ
است كه عبارتسـت از يـك خـواهر     )مادري پدردو برادر (شقيقين
و منظور از همه ي اينها آن است كه جد را به گرفتن يـك   پدر ي

 24مسـأله  صـور چهـار گانـه اصـل     ششم مجبور كنيم و در ايـن  
بود زيرا فرض سدس در آنها وجود دارد و با اضـافه ايـن    خواهد

  .صورت مي رسند 72صورتهاي معاده به  ،چهار صورت
 

 اكدريه ي بيان مسئله مبحث
و  عبارتند از شـوهر و مـادر و   مسأله اجزاي تشكل دهنده ي اين 

 3و خواهر  )پدر مادريخواهر ( شقيقه) پدر بزرگ(جدF

و  ،پدري  1
مشـوش و مكـدر   را اصول و قواعد زيد بن ثابت مسأله چون اين 

و در وجه تسميه ي آن اقـوال   .اكدريه نام گرفتمسأله به  ،ساخت
 كه و كدرت در اصول بخاطرآن است .ديگري هم گفته شده است

طبق قاعده در باب جد و اخـوه نبايـد خـواهران بـه فـرض ارث      
بلكه بايد به تعصيب ارث خـود را برداشـت نماينـد و اگـر      ،ببرند

                                                 
  نيازي به خواهر پدري نيستمسأله دراين ـ ١



 

 ٤٥ 

بيش از يك ششم چيزي بـاقي نمانـد نبايـد بـرادران و خـواهران      
چيزي را به عنوان ارث برداشت كنند ولي علمـا ايـن صـورت را    

كرده اند و نصف را براي خواهر و يك ششم را براي جـد   استثناء
 .است 6مسأله نظر گرفته اند و اصل در 

است براي شوهر در نظر گرفته مي شود و يـك   3آن كه يك دوم 
سهم است به مادر داده مي شود و يك ششم آن  2سوم آن هم كه 

و گفته اند  ،هم كه يك سهم است براي جد در نظر گرفته مي شود
ومعصـب نـدارد نبايـد ازارث     حاجـب مسأله شقيقه در اين چون 

محروم شود لذا نصف را هم براي او در نظر گرفته اند و به اندازه 
كامـل   9عول نمودند كـه در عـدد    رامسأله  ، اصلي تأمين نصف

سپس چون جد هميشه به بمنزله ي بـرادر بـراي شـقيقه     مي شود
قه د جـد و شـقي  است و بايد سهم او دو برابـر سـهم شـقيقه باشـ    

ن را به قاعده ي مـذكر دو برابـر   سهامشان را مخلوط كرده و بعد آ
دو برابر شقيقه  جد مؤنث در بين خودشان تقسيم مي كنند و چون

ريـم و  يـك نفـر بحسـاب مـي آو     را جد را دو نفر و شقيقه ،است
ن هم بر سه قابل تقسيم نيست چهار است و آ دو مجموع سهام آن

را  –نفـرات   –باين وجود دارد لذا عدد رؤس ار و تسو در آن انك
مي رسد در  3كه به احتساب جد به دو نفر و شقيقه به يك نفر به 



 

 ٤٦ 

است ضرب مي كنيم و حاصل  9با عولش كه مجموعاً مسأله اصل 
سـهم   4 ،سهم بـراي مـادر   6 ،سهم براي شوهر 9مي شود  27آن 

  .سهم براي جد خواهد بود 8براي خواهر و 
 
 

 حساب در فرائض بيان مبحث
 –اصـل سـازي    –أصـيل  تائض عبارتسـت از ساب مربوط به فرح

ن حساب معروفي كه چنين تعريف مي آ نه ،مسائل و تصحيح آنها
كـه بوسـيله ي    علم حساب عبارتست از قواعد و اصـولي = شود 

زيـرا ايـن تعريـف     ،آنها مجهوالت عددي را اسـتخراج مـي كنـيم   
و مـا مـي    ،ز مـي شـود  حساب شامل حساب فرائض و غير آن نيـ 

خواهيم فقط حساب فرائض را مورد بررسي قـرار مـي دهـيم كـه     
مـي   –تعيـين مسـتحق    –شامل تأصيل و تصحيح مسائل و صـور  

كـه   پس تأصيل عبارتست از بدست آوردن كمتـرين عـددي   .شود
و تصـحيح  شـود  فرض يا فروض مسأله بدون كسر از آن خـارج  

ثـه  روه بدون كسر بر ك عبارتست از بدست آوردن كمترين عددي
و مسأله هم عبارتسـت از معـين نمـودن فـرض هـر       .تقسيم گردد

عبارتسـت از تعيـين    و صـورت  .وارث با قطع نظر از مسـتحق آن 



 

 ٤٧ 

 7اتفـاق علمـاي فـرائض اسـت     صولي كـه مـورد   مستحق فرض ا
-4      چهاراصل -3      سه اصل-2           دواصل  -1 :اصلند
   ششاصل 

بيست اصل  -7           دوازدهاصل -6           هشتاصل -5   
  و چهار

 36و  18اصـل   :كه عبارتنـد از نيز وجود دارد و دو اصل اختالفي 
كه ويژه ي باب جد و اخوه هستند و قول صحيح آن است كه اين 

 –يعني از تصحيح حاصل نشده اند  –اصلند نه تصحيح مسأله دو 
را مسـأله  فـروض   و اصل مسأله كمترين عددي است كه فرض يا

و مصـحح مسـأله كمتـرين     .بدون كسر از آن استخراج مي نمـاييم 
و مجمـوع   .عددي است كه بدون كسر بر ورثه تقسـيم مـي شـود   

هستند مسأله  59مسائلي كه بر اين اصول نهگانه مترتب مي شوند 
اي صورتهاي فراواني را  در ضمن خود گرفته اسـت  مسأله كه هر 

 عـدد  اينصورت يا حتي بيشتر از  600 به نزديكو تمام صورتها 
و اين اصول نامبرده به اعتبار عول و عدم آن به دو قسم  .مي باشد

عائل و غير عائل تقسيم مي شوند و از مجموع اصول نهگانه فقـط  
        12:مسـأله دوم           6: اول مسـأله  .عول پذير هستندمسأله سه 

   24:مسأله سوم



 

 ٤٨ 

زوج و  10عول مي شود كه تا عـدد   10و 9و 8 و7 به  6و اصل  
عنـي  يفقـط بـه عـددهاي فـرد      12و اصـل   ،فرد را شامل مي شود

فقط بـه ثمـن خـودش كـه      24و اصل  ،عول مي شود 17و15و13
 6  مسألة و در اصل .مي رسد 27و به  است عول مي شود 3عدد 

  :له بدون عول وجود دارد، يازده مسأ)سدس(
 رگ و عمود مادر بزيك ششم تنها مانن-1
 مانند پدر و مادر و يك پسر  )السدسان( دو يك ششم -2 
 يك ششم و يك سوم مانند مادر و يك برادر مادري -3
 يك ششم و دو سوم مانند مادر و دو خواهر پدر مادري -4
مانند دو دختر  )الثلثان( و يك دو سوم )السدسان( دو يك ششم-5

 و پدر و مادر 
مانند يك دختر ميت و  )سدسال( و يك ششم )نصف(يك دوم-6

 يك دختر پسر ميت 
مانند دختر ميـت و   )سدسان( و دو يك ششم) نصف(يك دوم -7

 دختر پسر ميت و مادر 
مانند دختـر و   )ثالثة أسداس( و سه يك ششم )نصف(يك دوم-8

 دختر پسر و پدر و مادر 
 يك دوم و يك سوم مانند شوهر و مادر -9



 

 ٤٩ 

 شوهر و مادر و پدر  نصف و ثلث باقيمانده مانند-10
وهر و مادر و بـرادر  يك دوم و يك سوم و يك ششم مانند ش-11

 .مادري در اصل
 :شش مسأله بدون عول وجود دارد) 12(در اصل دوازده 

 يك ششم و يك چهارم مانند مادر بزرگ و همسر: مسأله اول 
 يك چهارم و يك سوم مانند همسر و مادر: مسأله دوم

مانند شوهر و  )سدسان( و دو سدس )الربع( يك ربع: مسأله سوم 
 پدر و مادر و پسر 

يك چهارم و يك سوم و يك ششم ماننـد همسـر و   : مسأله چهارم
 مادر و برادر مادري

: مسأله پنجم
4
1

2
1

6
1  .مانند شوهر و دختر و دختر پسر وو

:مسأله ششم
3
2

4
1  مانند شوهر و دو دختر  و

بـه  بـدون عـول   مسـأله   )6(شش نيز )24(بيست و چهار در اصل 
 :وجود مي آيد

: مسأله اول 
6
1

8
1  مانند همسر و مادر و پسر و

مانند همسـر و پـدر و    )سدسان( يك ثمن و دو سدس: مسأله دوم
 مادر و پسر 



 

 ٥٠ 

: مسأله سوم
3
2

8
1  مانند همسر و دو دختر و

:مسأله چهارم 
8
1

3
2

6
1  مانند همسر و دو دختر و مادروو

:مسأله پنجم 
8
1

2
1

6
1  مانند همسر و يك دختر و دختر پسروو

ماننـد   )سدسـان ( يك ثمن و يك نصف و دو سدس: مسأله ششم
 همسر و دختر و دختر پسر و مادر

مسـأله  عول شود چهـار   7اگر به عدد  )6(مسأله شش و در اصل  
 :اردوجود د

ــأله اول  ــواهر    :مس ــوهر و دو خ ــد ش ــوم مانن ــك دوم و دو س ي
 ادري غيرم

 :مسـأله دوم 
3
2

3
1

6
1 ماننــد دو خـواهر غيــر مـادري و دو بــرادر   وو

 مادري و مادر 
و يك سدس مانند شوهر و شقيقه  )نصفان( دو نصف :مسأله سوم

 و خواهر پدري 
ماننـد   )سدسان( يك نصف و يك ثلث و دو سدس :مسأله چهارم

 يك شقيقه و يك خواهر و دو برادر مادري
 :در آن وجود داردمسأله شود سه  عول  8به  6و اگر اصل  
 و يك ثلث مانند شوهر و شقيقه و مادر  )نصفان( دو نصف -1 



 

 ٥١ 

مانند شـوهر و يـك    )سدسان( و دو سدس )نصفان( دو نصف -2
 شقيقه و خواهر پدري و يك برادر مادري 

3- 
3
2

2
1

6
1  مانند زوج و دو خواهر غير مادري و مادر وو

 :استمسأله عول شود داراي چهار  9به  6واگر اصل  

 1- 
3
2

2
1

3
1 ر دو چند بـرا  مانند دو خواهر غير مادري و شوهر وو

 خواهر مادري  و

 2-
3
2

2
1

6
1

6
1 مانند دو خواهر غيـر مـادري و شـوهر و يـك      ووو

 در مادري و مادر بزرگبرا
و يك ثلث و يك سـدس ماننـد شـوهر و     )نصفان( دو نصف -3 

 شقيقه و برادران مادري و مادر
مانند شـوهر و   )ثالثة أسداس( و سه سدس )نصفان(دو نصف-4 

 شقيقه و خواهر پدري و يك خواهر مادري و مادر
 :استمسأله عول شود داراي دو  10به عدد  6و اگر اصل  
ماننـد   )سدسـان ( و يك ثلث و دو سدس )نصفان( فدو نص -1 

 شوهر و شقيقه و خواهر پدري برادران مادري و مادر

 2- 
3
2

2
1

3
1 و  وو

6
ــادري و شــوهر و   1 ــر م ــد دو خــواهر غي مانن

 برادران و خواهران مادري و مادر



 

 ٥٢ 

موجـود  ه مسأل 3عول شده باشد  13در حاليكه به  12و در اصل  
 :است

: مسأله اول 
3
2

4
1

6
1  مانند دو دختر و  شوهر و مادر وو

: مسأله دوم
2
1

4
1

3
1  مانند شقيقه و مادر و همسر وو

: مسأله سوم 
6
1

6
1

4
1

2
1 مانند دختر و دختـر پسـر و مـادر و    ووو

 شوهر 
 :استمسأله  رعول شود داراي چها 15به عدد  12 و اگر اصل

 :مسأله اول 
3
و 2

3
و 1

4
مانند دو خواهر غيـر مـادري و دو بـرادر    1

 مادري و همسر 

: دوم مسأله
3
و2

6
و1

6
1 

4
مانند دو خواهر غير مادري و يك برادر  1

 مادري و مادر و همسر 

: سوم مسأله
6
و1

3
و1

6
و1

4
ماند شقيقه و خواهر پدري و خـواهر  و1

 مادري و مادر و همسر 
  :استمسأله  2عول شود داراي  17به عدد  12اصل و اگر 

 :اول مسأله
3
و2

3
و1

6
و1

4
مانند هشت خواهر غير مادري و چهـار   1

بـه ام  مسـأله  خواهر مادري و دو مادر بزرگ و سه همسـر و ايـن   
ن آاست زيرا همـه ي ورثـه در   الفروج و ام االرامل ملقب گرديده 



 

 ٥٣ 

 .مؤنث هستند

: دوم مسأله 
2
و1

3
و1

6
و1

6
و1

4
و ماننـد شـقيقه و خـواهر پـدري      1

 چند برادر و خواهر مادري و مادر و همسر 
 :وجود داردمسأله م دو با عول ه 24و در اصل 

: اول مسأله
3
و2

6
و1

6
و1

8
 مانند دو دختر و پدر و مادر و همسر  1

: دوم مسأله
2
و1

6
و1

6
و1

6
و1

8
مانند يك دختر و دختر پسر و پدر  1

و مادر و همسر پس مجموع مسائلي كه در اين اصول سه گانه چه 
  .دمسأله مي باش 47با عول و چه بدون عول وجود دارد 

 :اندمسأله  6و آن مسائلي كه عول پذير نيستند 
   چهاراصل  -4           سهاصل  -2         دواصل  -1 
          شش و سياصل  -6       هيجدهاصل  -5      هشتاصل  -4

 :موجود استمسأله دو : 2كه در اصل 
 نصف فقط مانند دختر و عمو  -1 
 مانند شوهر و خواهر غير مادري  )نصفان( دو نصف -2

 :له موجود استسه مسأ 3و در اصل 
 يك سوم مانند مادر و عمو -1 
 مانند دو دختر و يك برادردو سوم -2 



 

 ٥٤ 

 3-
3
و2

3
 مانند دو خواهر غير مادري و دو برادر مادر ي 1

 :وجود داردمسأله نيز سه  4اصل و در  

: اول مسأله 
4
 و پسر  شوهرمانند  1

: دوم مسأله
2
و1

4
 مانند شوهر و دختر 1

:سوم مسأله
4
و1

3
 مانند همسر وپدر و مادر ه،باقي ماند 1

 :وجود داردمسأله دو  8و در اصل  

 1-
8
 مانند همسر و پسر 1

 2-
8
و1

2
 همسر و دختر مانند  1

 :وجـــود دارد كـــه عبارتســـت ازمســـأله يـــك  18و در اصـــل 

6
و1

3
سه برادر غير  )پدر بزرگ( مادر بزرگ وجد :مانندباقيمانده، 1
 مادري

وجــود دارد كــه عبارتســت از مســأله هــم يــك  36و در اصــل  

4
و1

6
و1

3
سه برادر غير مـادري   و مانند همسر و مادر ،باقي مانده 1

 وجود دارد كه اگر به مسائلمسأله  12پس در اين اصول ششگانه 
مسـأله   59 هـا در اصول گذشته اضـافه شـوند مجمـوع آن    موجود 

خواهد بود و اين حصر به نسبت مسائلي اسـت كـه در آنهـا يـك     



 

 ٥٥ 

آن مسائلي  –شتر وجود دارد اما اصول مسائل تعصيبي فرض  يا بي
مسـأله  قابل حصـر نيسـتند زيـرا اصـل      –كه در آنها فرض نيست 

 .كمترين عددي است كه بدون كسر بر آنان تقسيم شود عصبه 
كـه اگـر قابـل     ،مسأله يا بر ورثه قسمت پذير است يـا خيـر  اصل 

 قسـمت  تقسيم باشد از همان اصل خود صحيح در مي آيد و اگـر 
بـر يـك    يـا  ارسـ انك ،وجود آمـد  انكسار  بهمسأله پذير نبود و در 

سـهام آن   ،ار در يك صنف باشدسو اگر انك ،صنف است يا بيشتر
4Fصنف يا با عدد صنف تباين

5Fدارد يا توافق  1

در صـورت تبـاين    . 2
ضرب مسأله عدد صنف كه جزء السهم ناميده مي شود را در اصل 

ي عول باشد با همان عول ضرب مـي  دارامسأله مي كني حتي اگر 
ن صحيح در مي آدر مسأله ديگر حاصلضرب هر چه باشد  و شود
هر شخص از آن صنف درمصـحح مسـأله بـه انـدازه      سهام  و آيد

بود و اگـر سـهام    خواهدمسأله افراد آن صنف در اصل  سهام تمام

                                                 
ثماثل نسبت دو عدد مانند هم است  3و 8ـ تباين دربين دو عددي است كه كسر مشترك ندارند مانند 1

 4و4مانند 

دو عـدد بـزرگ و   تداخل نسبت بين  4و8ـ توافق در بين دو عددي است كه كسر مشترك دارد مانند 2

 . كوچك كه عدد بزرگ بر كوچك تقسيم شود 



 

 ٥٦ 

6Fآن صنف با عدد رؤسشـان توافـق داشـت وفـق    

رؤس آنـان كـه    1
ضرب مي شـود چـه بـا    مسأله مي شود در اصل  جزءالسهم ناميده

در آن مسـأله  عول و چه بدون عول و حاصل ضرب هر چه باشد 
و سهام هر شخص از مصحح مسأله به انـدازه   صحيح مي باشدبه 

وجـود  مسأله ي سهامي است كه براي وفق جماعت آنان در اصل 
  .داشت

ي مـ از چهـار  مسـأله  پسر است كه اصـل   5و مثال تباين شوهر و 
به شوهر مي رسد و سه سهم براي پنج پسر بـاقي  يك سهم  باشد،

مي ماند كه بر عدد آنان قابل تقسيم نيست و چون عـدد سـهام بـا    
كه جزءالسهم است در اصـل   را عدد رؤس تباين دارند عدد رؤس

تصحيح  20در عددمسأله كه عدد چهار بود ضرب مي كنيم مسأله 
هر يك از پسران سـه بيسـتم   و پنج بيستم به شوهر و به  .مي شود

 3سهمي كه به هر يك از پسران مي رسد همان  3داده مي شود و 
و مثـال   .همه ي آنان بود متعلق بهمسأله سهمي است كه در اصل 

كـه   مي باشد 4 ازمسأله اصل  كه عمو است 6توافق يك همسر و 
 6سهم براي  سه ربع آن معادل يك سهم به همسر داده مي شود و

                                                 
كسر مشترك بين آنان وفق ناميده  6و8ـ اگر دو عدد در كسري مثالً يك دوم توافق داشته باشند مانند 3

  .سه است  6چهار و وفق  8مي شود مثالً در يبن مثال وفق 



 

 ٥٧ 

و از طرفـي   و بر رؤس آنان تقسيم پذير نيست است اندمي معمو 
وجود  هم چون در بين عدد رؤس و عدد سهام  آنان توافق بالثلث

س را كه جزء السهم ناميده مي شود و عبارتسـت از  دارد  وفق رؤ
كه چهار اسـت ضـرب مـي كنـيم حاصـل      مسأله ، در اصل 2عدد 

و به هـر   مي شود و دو هشتم آن به همسر داده مي شود 8ضرب 
يك هشتم داده مي شود توضيح اينكـه بـراي وفـق     وهايك از عم

مسـأله  وجود داشت و در مصحح مسأله عموها يك سهم در اصل 
  .به هر يك از آنان يك سهم رسيده است

ار سـ و صنف يا بيشتر بود كه اصناف داراي انكدار بر سو اگر انك 
 ،نمـي رود  ر عليهم ناميده مي شوند از چهار صنف فراتـر سكه منك

پس از دو حالت خارج نيست زيرا سهام هر صنف با عـدد رؤس  
در صورت تباين عدد رؤس هر صنف  و آن يا تباين دارد يا توافق

و در صورت توافق وفق رؤس هر صنف را نگه مي داريـم سـپس   
عدد رؤس يا وفق آنها را با هم مي سـنجيم تـا ببينـيم كـداميك از     

در بـين   ،و تداخل و تباين و توافقتماثل نسبتهاي چهارگانه يعني 
آنها وجود دارد كه تماثل يا مماثله عبارتست از اينكـه عـدد رؤس   

و تداخل يا مداخله آن است كه عدد  ،2و2مساوي هم باشند مانند 
بزرگ بر كوچك تقسيم پذير باشدو كسـري در كـار نباشـد و يـا     



 

 ٥٨ 

بزرگ را يك يا چنـد مرتبـه   عدد تداخل آن است كه عدد كوچك 
اني كند يعني بعد از تقسيم باقي مانده اي وجود نداشته باشد و يا ف

كوچكتر جزء مفرد از عدد بزرگتر باشـد و هـر سـه تعريـف     عدد 
و موافقه يـا توافـق آن اسـت     4و2براي تداخل صحيح است مانند 

متفق باشند –كسري از كسور  –كه عدد اصناف با جزئي از اجزاء 
 6و  4ي كنـد و آن هـم ماننـد    و تعريف تداخل بر توافق صدق نم

مباينه يا تباين عبارتسـت از اينكـه عـدد اصـناف در هـيچ       و .مثالً
بـه   –جزئي از اجزاء متفق نباشند بلكه با هم اختالف داشته باشند 

عبارت ديگر تباين آن است كه دو عدد كسر مشترك نداشته باشند 
كـي از  پس اگر رؤس با هم تماثل داشتند به عدد ي .3و  5مانند  –

ي متماثلـه اكتفـا مـي شـود و همـان يكـ       ين متماثل يا اصناففصن
ضـرب  مسـأله  ن را در اصـل  آجزءالسهم قرار داده مي شود و بعد 

 از حاصلضرب صحيح مي شود و اگر اصناف يـا مسأله مي كنيم و 
و صنف با هم تداخل داشتند عدد بزرگتر جزء السـهم قـرار داده   د

چـه بـا عـول و چـه     مسأله اصل مي شود و به آن اكتفا شده و در 
قرار مـي  مسأله اصل  رابدون عول ضرب مي شود و حاصلضرب 

  .صحيح در مي آيدمسأله دهيم و از همان حاصلضرب 
 .گيـرد  عول داشت همراه عول مورد ضرب قـرار مـي  مسأله و اگر 



 

 ٥٩ 

اگر اصناف يا دو صنف با هم توافق داشتند وفق يـك صـنف را   و
يم و حاصلضرب را جزء السـهم  در تمام صنف ديگر ضرب مي كن

و  چه با عـول مسأله قرار مي دهيم و همين جزء السهم را در اصل 
له ي ما از ايـن حاصلضـرب   چه بدون عول ضرب مي كنيم و مسأ

صحيح در مي آيد و اگر اصناف بـا هـم تبـاين داشـتند بعضـي از      
اصناف را در ديگري ضرب مي كنيم و حاصلضرب را جزء السهم 

بـا عـول يـا بـدون عـول      مسـأله  در اصل را  و آن  قرار مي دهيم 
مثـال   .به اين ترتيـب مسـأله صـحيح مـى شـود     ضرب مي كنيم و 

 ،چهـار اسـت   ازمسـأله  اصـل   كه مماثله چهار همسر و چهار عمو
يك سهم براي همسران و سه سهم براي عمـو هـا كـه سـهم هـر      
صنف با عدد آن مباين است و بعـد از نگـه داشـتن رؤس هـر دو     

لوم مي شود كه بين آن دو تماثل وجود دارد لذا به يكـي  صنف مع
مـي شـود و در اصـل    از آنان اكتفا شده و جزء السـهم قـرار داده   

مـي رسـد و    16كه چهار است ضرب مي شود كه به عـدد  مسأله 

صحيح مي شود تاينجا  درمسأله 
16
براي همسران براي هر يـك   4

16
و براي هر عمو 1

16
در نظر گرفته مي شود و براي هـر يـك از   3

اندازه اي سهام در نظر گرفتـه  مسأله افراد هر دو صنف از مصحح 
براي همه ي آنان در نظر گرفتـه شـده   مسأله مي شود كه در اصل 



 

 ٦٠ 

سـهم   3بود كه عبارت بود از يك سهم براي همـه ي همسـران و   
برادر  8ومثال تداخل مانند دو برادر مادري و  براي همه ي عموها

هم آنها و س پدري در نظر گرفته مي شود و در بين دو برادر مادري
است كه يـك   3 اصل مسئله برادر پدري 8تباين و در بين دو سهم 

توافـق   سهم براي بـرادران پـدري   2سهم براي دو برادر مادري و 
و وفـق عـدد    اسـت  2وجود دارد تمام عدد صنف اول كـه عـدد   

است نگه داشته مي شوند و بعـد از بررسـي    4صنف دوم كه عدد 
بنـابراين بـه عـدد     وجـود دارد معلوم مي شود كه بين آنان تداخل 

است ضرب مـي   3كه مسأله اكتفا و آن را در اصل  4بزرگتر يعني 
قرار مـي گيـرد و   مسأله است اصل  12كنيم و حاصلضرب آن كه 

دو هريـك از بـرادران مـادري     بـه  و به صـحت مـي رسـد   مسأله 

 دوازدهم
12
و به هر يك از برادران پدري يك سهم داده مي شود  2

اندازه اي سهام مي مسأله كه هر يك از افراد اين صنف از مصحح 
مسـأله  برند كه برابر است با سهامي كـه بـراي وفـق آن در اصـل     

و يـك شـقيقه و   وجود داشت و مثال توافق ماننـد چهـار همسـر    
 مي باشد 12از مسأله اصل اين  كه دوازده خواهر پدري و ده عمو

دل ان كه معآربع 
12
است براي چهار همسر در نظـر گرفتـه مـي     3
 4ف با هم تباين دارند لذا عـدد صـنف يعنـي    نشود كه سهام و ص



 

 ٦١ 

يعني  مال و نصف ،نگه داشته مي شود
12
بـراي شـقيقه در نظـر     6

گرفته مي شود و چون عدد صنف و سهام با هم تباين دارنـد بـاز   

در نظر گرفته مي شود و  1هم عدد صنف يعني 
6
معادل 1

12
هـم   2

خواهر پدري منظور مي شود و چون عدد سهام و صنف  12براي 
اسـت نگـه    6صنف كه عـدد   توافق دارند وفقدر يك دوم  هم با

داشته مي شود و 
12
باقيمانده را به ده عمو مي دهيم كـه در بـين    1

را در نظر مـي گيـريم    10سهم و صنف تباين وجود دارد لذا عدد 
كه جز عـدد   10و6و1و4عبارتند از مسأله كه مجموع عدد اصناف 

نصف توافق دارنـد   يك كه با هم تباين دارند بقيه عددها با هم در
ضرب مي كنيم و  5يعني  10را در وفق  2كه اول وفق چهار يعني 
ضرب مـي كنـيم حاصلضـرب     6را در  10حاصلضرب يعني عدد 

را در يـك   مي شود و بعد چون با عدد يك تباين دارد آن 60عدد 
ن را جـزء  خواهد بود كه آ 60باز هم حاصلضرب ضرب مي كنيم 

مسأله ضرب مي كنيم و  12يعني مسأله  السهم قرار داده و در اصل
سهم هر پس سصحيح مي شود و ت 720در حاصلضرب يعني عدد 

سهم همسران را در  ترتيب به اين ،تقسيم مي كنيمبر آن را  صنف
ضرب مي  است كه جزء السهم 60است در  3كه عدد مسأله اصل 



 

 ٦٢ 

مي شود و به هر همسـر  180كنيم حاصلضرب 
720
 ، ورسـد  مـي  45

ضـرب مـي كنـيم     60را در  سهم دارد آن 6مسأله شقيقه در اصل 

720
سـهم   2مسأله مي شود و سهم دوازده خواهر پدري از اصل  360

مي شود  120ضرب مي كنيم و حاصلضرب  60را در  است كه آن

و براي هر خواهر 
720
ه عمـو از  در نظر گرفته مي شود و سـهم د 10

ــيم و  60را در  آن واســت  1عــدد مســأله اصــل  ضــرب مــي كن

مي شود بعد به هر عمو  60حاصلضرب آن 
720
و  .داده مي شود 6

دو سـوم مثال تباين مانند پنج دختـر  
3
و سـه مـادر بـزرگ يـك      2

ششم
6
و چهار همسر يك هشتم 1

8
مسـأله  اصل و  ،هفت عمو و 1

دو سوم .مي باشد 24
3
براي پنج دختر در نظـر   سهم 6آن معادل  2

را كه عدد  5گرفته مي شود كه سهام و صنف تباين دارند لذا عدد 
 3سهم براي  4معادل مسأله يك ششم  .صنف است نگه مي داريم

و چون سهام و صنف تباين دارند عدد مادر بزرگ منظور مي شود 
را مسأله را به طور كامل نگه مي داريم و يك هشتم  3صنف يعني 

سهم اسـت   3در نظر مي گيريم و آن معادل  همسر چهار هم براي
را  )4يعنـي (لذا عدد صنف  ،است تباين دارد 4و با عدد صنف كه 

را  نگه مي داريم و يك سهم براي هفت عمو باقي مي ماند كـه آن 



 

 ٦٣ 

به تعصيب مي برند و چون در بين سهم و صنف تباين وجود دارد 
را  نگه مي داريم سپس بـه عـددهاي نگـه داشـته     ) 7(عدد صنف 
مي كنيم و چون همگي با هـم تبـاين    گاهن 7و 4و 3و 5شده يعني 

1535صورت در هـم ضـرب مـي كنـيم      دارند آنها را به اين =× 
60415420760 جزء السهم است و آن را  420كه عدد ×=−×=

ضـرب مـي كنـيم و حاصلضـرب     اسـت    24كـه  مسـأله  در اصل 
، صـحت مـي رسـد    )420(ايـن عـدد  در مسأله مي شود و  10080

و   دختر را در جزء السهم ضرب مي كنيم 5سهم  16و بعد  پسس
و سهم كرده تقسيم  5مي باشد و اين عدد را بر 6720حاصلضرب 

هر دختر
10080
مي شود و سهام سه مادر بزرگ يعني عدد چهـار   1344

و حاصلضـرب آن   كردهضرب  مي باشد 420را در جزء السهم كه 
 به اين ترتيب تقسيم مي كنيم و  3ن را بر عدد آمي شود كه  1680

 بزرگ هر مادر 
10080

و  مي شـود  560
8
سـهم   3 معـادل  رامسـأله   1

 420سهم آنان را در جزء يعنـي   3براي چهار همسر قرار داديم و 
 4بود بر عدد رؤس يعنـي   1260ضرب نموديم حاصلضرب را كه 

در نتيجـه سـهم هـر همسـر      مي نماييمهمسر تقسيم 
10080

مـي   315
را در جـزء السـهم يعنـي    مسأله يك سهم باقيمانده از  پسس شود،
بـر  سـپس آن را   مي باشد 420ه حاصل همان ك كردهضرب  420



 

 ٦٤ 

عدد عموها يعني عدد هفت تقسيم نموديم در نتيجه سهم هر عمو 

10080
  .مي باشد 60

ز نه اصول ذكر شده انكسار فقـط  بايد توجه داشت كه در بعضي ا
و در  2عبارت اسـت از اصـل    بر يك صنف صورت ميگرد كه آن

و آن  مي باشـد ط بر دو صنف قابل تصور ار فقسبعضي از آنها انك
و ســي و  18و هجــده 8و هشــت 4و چهــار 3عبارتنــد از اصــول 

ته قابـل تصـور   ر جز بر چهـار دسـ  ساعضي هم انكو در ب 36شش
چنانكـه ذكـر شـد    و  24و  12نيست و آن عبارت است از اصـل  

 .نمي باشد تصورقابل ر در باالتر از اين عدد ها انكسا
 
 
 

 باب بيان مناسخه
در لغت به معني نقل مكان و كه مناسخه از نسخ مشتق شده است 

زدودن و دگرگون كردن است و در اصطالح عبارت است از اينكه 
شخصي بميرد و قبل از تقسيم تركـه اش يـك شـخص ديگـر يـا      

 :بيشتر بميرد و در اين راستا سه حالت پيش مي آيد
 



 

 ٦٥ 

 
 
انـدگان مـرده   آن است كه وارثين مردة دوم سـاير بازم  :حالت اول 

اول باشند و ميزان ومقدار ارثشان از ميـت دومـي ماننـد مقـدار و     
ميزان ارثشان از ميت اول باشد و اين حالت پيش از انجام عمليات 

ل اختصار مي گردند و بهمين دليل اختصار مسائل ناميده ئحل مسا
فرقي نمي كند كه از مـرده ي اول بـه تعصـيب محـض      وشود  مي

ا فرضي در ميان بوده و سپس متحول به تعصيب ارث برده باشند ي
شخص بميرد وارثان او ده پسـر باشـند   يك شده باشد مانند اينكه 

سپس پسرها يكي پس از ديگري قبل از تقسيم تركه بميرند و تنها 
سشـان  ؤنان از عدد رآدوپسر باقي بماند كه در اين صورت مسأله 

ن همسري باشـد  ساخته مي شود و همينطور اگر همراه آنا 2يعني 
آنها جـز دو نفـر    پسرانه سپس هم نيز مي باشدكه مادر خودشان 

بميرند و بعد مادر هم بميرد و همين دو پسـر   گريدي پس ازيكي 
اگر وارثين به فـرض و تعصـيب    چنينهمو  ،را از خود جا گذارد

شخص بميرد و پنج بـرادر مـادري كـه    يك ارث ببرند مانند اينكه 
وارثين او باشند و بعد يكي پس از  ي باشندم نيزپسر عموي مرده 

آنـان در همـان عـدد رؤس    مسـأله  ديگري جز دو نفرشان بميرند 
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مختصر مي شود و هر يك از دو برادر هم به فرض و  2يعني عدد 
ولي اگر وارثين از مردة اول بـه   ،هم به تعصيب يك سهم مي برند

شرط دو  مي شود،شرط الزم  3بردند در اين صورت بفرض ارث 
گذشته كه عبـارت بودنـد از اينكـه وارثـين  مـرده ي دوم همـان       

ان اشند  و اندازه و اسم و رسـم فروضشـ  بازماندگان مرده ي اول ب
مـرده ي اول  مسـأله  تغيير نكرده باشد و شرط سوم آن اسـت كـه   

بميزان تأمين سهم مرده ي دوم يا بيشتر عول خـورده باشـد ماننـد    
ن الفـوت وي يـك شـوهر و يـك     كه زني بميرد و وارثين حي اين

سپس قبل از تقسيم تركه و بعـد   ،پدري باشدشقيقه و يك خواهر 
مسأله خواهر پدري بميرد بعد مسأله از ازدواج با شوهر موجود در 

اختصـار مـي شـود يـك      2بدون در نظر گرفتن مرده ي دومي در 
براي شقيقه و اما اختصار بعد از عمـل   يسهم براي شوهر و ديگر

ار سهام ناميده مي شود آن است كـه همـه ي نصـيبها در    كه اختص

يك دوممانند   »كسري از كسور«جزئي  
2
و يك سـوم  1

3
و غيـر   1

آنان توافق داشته باشند كه در اين جا هر مسأله اي و همچنين هـر  
بميرد  مانند اينكه شخصي ،ديبي به وفق خود بازگردانده مي شونص

و وارثين حين الفوت وي يك همسر و يك پسر و يك دختر باشد 
و سپس دختر بميرد و وارثين حين الفوت او همان همسر باشد كه 



 

 ٦٧ 

در اين جا به مادر تبديل مي شود و همان پسر باشد كه در اين جا 
تصحيح مي شود  24و در  8اولي از مسأله شود  ميبه برادر تبديل 

سـهم   14سهم و پسر داراي  7دختر داراي سهم و  3همسر داراي 
سهم ميت دوم  7است كه با  3ي مرده ي دوم مسأله است و اصل 

مسأله اول داشته است تباين دارد و چون مادر در اين مسأله كه در 

يك سومداراي 
3
دو سوماست و پسر هم  1

3
را مـي   بـاقي مانـده   2

و  3تقسـيم پـذير نيسـت و     3سهم مرده ي دوم بر عدد  7گيرد و 
هفت با هم تباين دارند لذا اين دو عدد را در هم ضرب مي كنـيم  

سـهم   21تصحيح مي شود و چون نمي توانيم اين  21در مسأله و 
ي مسـأله  اول اسـتخراج كنـيم لـذا در صـدد تشـكيل      مسأله را از 

ام ميـت دوم از  سـه  7در بـين   كـه  جامعه بر مي آييم و مي گوييم

يك هفـتم ي مرده ي دوم توافق مسأله  21 و اولمسأله 
7
وجـود   1

ضـرب   24اول يعنـي  مسـأله  را در  3يعني عدد  21لذا وفق  دارد 
سـپس سـهم    شـود  مـي تصـحيح   72ي جامعـه در  مسأله كرديم و 

 3بود در جزء السـهم يعنـي عـدد     3اول كه عدد مسأله همسر در 
سهم رسيد و سهم وي به صفت  9و حاصلضرب آن به  ضرب شد
است در وفق سهم ميـت دوم   7دوم كه عدد مسأله در  مادر بودن 

به هفت سهم رسيد  7×1ي اول ضرب شد حاصلضرب مسأله در 
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 14اول مسـأله  سهم شدو سهام پسر در  16 گرديداضافه  9به  7و 
سهم شد  42 ،ضرب نموديم 3ن را در جزء السهم يعني عدد آبود 

بود در وفق سهم ميت  14 دوم را كه چهاردهمسأله و سهام وي در 
است وفـق آن عـدد    7دوم ضرب نموديم و چون سهام ميت دوم 

اضـافه   42يك است و حاصل آن چهـارده سـهم شـد و آن را بـه     
سـهم پسـر در يـك     56سهم مادر و  16و  .شد 56كرديم حاصل 

ن دو را آمي باشد و  56/7و وفق  16/2هشتم توافق دارند كه وفق 
ي مسأله مي شود كه اختصار بعد از عمل  9به هم اضافه مي كنيم 

جامعـه بـه   مسـأله  سهمي تبديل كرد پس  9مسأله به را  سهمي 72
شود و نصيب هـر كـدام    است باز گردانده مي 9خود كه عدد  ثمن

و ثمـن   7پسـر   نيز به ثمنش باز گردانده مي شود كـه ثمـن سـهام   
 .است 2سهام همسر 

 
ـ ارث نبر اوحالت دوم اينكه وارثين هر ميتـي از غيـر    در ايـن   ،دن

اول را تصحيح مي كنيم و سهم هـر وارث شـناخته   مسأله صورت 
و آن را بـر   ممي شود سپس براي هر ميتي مسأله اي قرار مي دهـي 

 م،و سهام او مي نگـري مسأله سپس به  موارثين ميت تقسيم مي كني
بـين آنهـا    اين داشته باشند يـا توافـق  ممكن است تقسيم شود يا تب



 

 ٦٩ 

دوم مسأله  )امكان تقسيم شدن( در صورت اول وجود داشته باشد
اول صحيح مي شود و عمليات پايان مـي پـذيرد و   مسأله از همان 

مـي  ي دوم يـا وفـق آن را نگـه     هردممسأله اگر تقسيم نشد اصل 
يم تـا  گاه مي كنن مداشته اي هبين عدد هايي كه نگ بينسپس  يمدار

كداميك از نسبتهاي چهارگانه ي قبلـي وجـود دارد    مشخص شود
مانند جزء السهم بـه   مدست آدب كهپس در اين سنجش هر عددي 

كه در حاصلضرب  ماول ضرب مي كنيمسأله حساب مي آيد و در 
در  سـهمي د سپس هر كسي كـه داراي  رس ها به صحت ميمسأله 
كـه ماننـد جـزء     ضرب مـي كنـد   سهمياول باشد آن را در مسأله 

و  السهم بـه حسـاب آمـده اسـت و حاصلضـرب را بـر مـي دارد       
ضرب مي شـود كـه    سهميي سهام هر مرده اي در  همينطور همه

بميرد و وارثين حين الفـوت   ياينكه شخصمانند  ،السهم است جزء
قبل از تقسـيم تركـه يكـي از پسـران بميـرد و       و ،پسر باشند 3او 

بميــرد و  پســران از يكــي ديگــر بازمانــده ي او دو پســر باشــد و
بميـرد و  نيـز  پسـر باشـند و سـپس پسـر سـومي       3و ابازماندگان 

 )پـدر  مسأله يعني( ي اولمسأله  ،دنبازماندگان وي چهار پسر باش
ي پسر اول از عدد مسأله و  ،و هر پسر داراي يك سهم است 3از 
و مسائل  مي باشد، 4پسر سوم ازمسأله و  3پسر دوم از مسأله و  2
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سپس مسائل سه گانه را با نسـبت   ،ددارو سهام همه ي آنان تباين 
ي اول داخـل در  مسـأله  هاي چهار گانه مي سنجيم  مي بينيم كـه  

را در چهـار ضـرب مـي     3دومي با سومي تباين دارند لـذا   و دوم
 مي شود و آن را مانند جـزء السـهم قـرار    12كنيم و حاصلضرب 

 36ضـرب مـي كنـيم و در    اسـت   3ي اول كـه  مسأله در داده  و 
سهم است و هر يك  12تصحيح مي شود پسر مرده ي اول داراي 

 12برند و پسـر مـرده ي دوم هـم داراي     ميسهم  6از دو پسرش 
سهم مـي رسـد و پسـر     4سهم است كه به هر يك از سه پسرش 

سهم است كـه بـه هـر يـك از چهـار       12مرده ي سوم هم داراي 
  .سهم مي رسد 3پسرش 

آن است كه وارثان مرده ي دوم همان وارثان مـرده ي   حالت سوم
اول باشند ولي ميزان ارثشان متفاوت باشد يا وارثان ديگري به آنها 

ي مسـأله  در اين صورت طريقه ي عمل آن است كـه   اضافه شود،
سـپس   م و سهم هر وارثـي را شناسـايي كـرده   اول را تصحيح كني
مـي  وارثـانش تقسـيم    و بـر  ادهاي قرار دمسأله براي مرده ي دوم 

س پس ،كنيممي  داشت آن را تصحيح و اگر نياز به تصحيح نماييم 
يـا   :حالت خارج نيسـت  3كه از  كرده گاهنو سهام ميت مسأله  به

 .منقسم مي شود يا موافقت مي كند يا مبانيـت دارد مسأله سهام بر 



 

 ٧١ 

ي دوم در اول تصـحيح مـي شـود و در    مسأله م شد يقستبعد اگر 
و در حاصلضـرب   شـده ق وفق دومي در اولي ضرب صورت تواف

 ضرب همان جامعـه  اين حاصلتصحيح مي شوند و مسأله هر دو 
اول هر سهمي داشـته باشـد آ ن را   مسأله پس اگر كسي در  .است

ي دوم ضرب مي كند و حاصلضرب را بر مي دارد مسأله در وفق 
ي دوم داراي هر سهمي باشـد آن را در وفـق   مسأله و هر كس در 

دارد و بـا   سهام ميت دوم ضرب مي كند و حاصلضرب را بر مـي 
خـود   ،و در صـورت تبـاين   ،مي نمايد ي اولش جمعمسأله سهام 
ي اول ضرب مي كنيم و حاصلضـرب هـر   مسأله دوم را در مسأله 

، و اين همان جامعه اسـت در آن تصحيح مي شود مسأله چه باشد 
ن را در ي اول ســهمي داشــته باشــد آمســأله  كــه درپــس كســي 

دوم ضرب مي كند و حاصلضرب را نگه ميدارد و كسـي   ي مسئله
باشد آن را در عدد سـهام ميـت    سهميي دوم داراي مسأله كه در 

مسـأله  دوم ضرب مي كند و حاصلضرب را بر ميدارد  و با سـهام  
آن مسـأله  و مثال براي انقسام سـهام بـر    ،ي اولش جمع مي نمايد

عبـارت باشـند از يـك     او گاناست كه شخصي بميـرد و بازمانـد  
سپس دختـر بميـرد و    ،همسر و يك دختر و يك برادر پدر مادري

درسـت   8اول در مسأله  ،بازماندگانش يك شوهر و يك پسر باشد



 

 ٧٢ 

مي شود و يك هشتم آن معادل يك سهم براي همسر است و يك 
دوم آن معادل چهار سهم به دختر داده مي شـود و سـه هشـتم آن    

ي دوم از عدد چهـار  مسأله و  ،برادر است لق بهمتعسهم  3معادل 
آن معادل يـك سـهم بـراي شـوهر و سـه      و يك چهارم  مي باشد

و حال اينكه سهام مـرده   ،سهم براي پسر است 3چهارم آن معادل 
ي مسـأله   كهاول چهار سهم بوده و مسأله در  )يعني دختر(ي دوم

و  كــه بميــردو مثــال توافــق ماننــد زنــي  .دوم منقســم مــي شــود
سـپس   ،بازماندگان وي يك شوهر و يك دختر و يك برادر باشـد 

قبل از تقسيم تركه دختر بميرد و وارثين او يك شوهر و يك پسر 
فراهم مي آيد و يـك چهـارم آن    4ي اول در عدد مسأله باشد كه 

 2معادل يك سهم به شوهر داده مي شود و دو چهـارم آن معـادل   
براي برادر باقي مـي مانـد و    سهم به دختر داده ميشود و يك سهم

از عدد چهار ساخته مي شود و يك  نيز )يعني دختر(ي دوممسأله 
چهارم آن معادل يك سهم به شوهر داده مي شودو سه چهـارم آن  

اش مسـأله  سهم به پسر داده مي شود و دو سهم دختر با  3معادل 
ي اول مسـأله  اش را در مسـأله  در نصف توافق دارنـد لـذا وفـق    

اول مسأله جامع حاصل مي شود شوهر در  عدد كنيم و ضرب مي
 2ي دوم يعني عـدد  مسأله داراي يك سهم است و آن را در وفق 
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مسـأله  ضرب مي كند و دو سهم را بر مي دارد و برادر هم كـه در  
ي اول يك سهم دارد مانند شوهر عمل كند و دو سهم خود را بـر  

آن را  كـه  م استي دوم داراي يك سهمسأله مي دارد و شوهر در 
يعني عدد يك ضرب  ،ي اولمسأله در وفق سهام مرده ي دوم در 

سـهم   3ي او حاصل مي شود و پسـر هـم   مي كند و يك سهم برا
سهم بـراي   3خود را در وفق سهام مرده ي دوم ضرب مي كند و 

وي حاصل مي شود و مثال تباين ماننـد اينكـه شخصـي بميـرد و     
وارثين حين الفوت وي يك مـادر و يـك خـواهر و يـك عمـوي      

سپس خواهر بميرد و بازماندگان وي شـوهر و يـك    ،پدري باشند
فـراهم مـي آيـد و يـك سـوم آن       6ي اول در له مسـأ  ،پسر باشند

سهم بـه خـواهر    3سهم از آن مادر و يك دوم آن معادل  2معادل 
ي مسـأله  و  ،ماند داده مي شود ويك سهم هم براي عمو باقي مي

يـك چهـارم آن    ،ته مـي شـود  سـاخ  4از عدد  )يعني خواهر( دوم
سه سهم به شوهر داده مي شود و سه چهارم آن معادل  يك معادل

اش مسـأله  سهم به پسر داده مي شود و چون سه سهم خـواهر بـا   
جامعـه در  عدد ضرب مي كنيم و  6را در  4تباين دارد لذا  4يعني 

ي اول داراي دو سـهم اسـت   مسأله  در مادر ،درست مي شود 24
ي دوم ضـرب مـي كنـد و    مسأله كه آن دو سهم را در چهار يعني 
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عمـو كـه يـك سـهم در      سهم را بر ميدارد و 8حاصلضرب يعني 
ي اول داشت آن را در چهار ضرب مي كند و بر ميـدارد و  مسأله 

رعـدد  و آن را د .ي دوم داراي يـك سـهم اسـت   مسأله شوهر در 
ضرب مي كنـد و از آن خـود مـي     3سهام مرده ي دوم يعني عدد 

 مسـأله  سهم خواهد رسيد و پسـر هـم در    3كند كه نصيب وي به 
 3را در سـهام مـرده ي دوم يعنـي عـدد     سهم دارد كه آنها  3دوم 

 .بـر ميـدارد   مي باشـد سهم  9ضرب مي كند و حاصلضرب را كه 
عـدد   و  ممـل مـي كنـي   همينطـور ع  ،بميرد نيزاگر شخص سومي 

مـا   عـدد  ي بـه نسـبت  عـدد جـامع  و هر  ممي سازي يديگر جامع
  .دومي ناميده مي شود عدد ش اولي وما بعد آنبعد
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 كاتتقسيم تر مبحث
اي  و تقسيم تركـات تنهـا ثمـره    ،تركه عبارت است از ميراث مرده
شود و آن مباحث گذشته از قبيل  است كه از علم فرائض قصد مي

تركه يـا   .ي مهم است تأصيل و تصحيح وسيله رسيدن به اين ثمره
پـس اگـر    .پـذير  ميقسـ غير ت مالهايپذير است يا  قسمت مالهاياز 

هـا و دينارهـا و پولهـاي رايـج و      پذير باشـد ماننـد درهـم    قسمت
شدني و مانند آنها، با يكـي از پـنج وجـه     چيزهاي پيمودني و وزن

از شوند و اين پنج وجه بر اعداد اربعه متناسبه بـا يكـي    مي تقسيم 
اولي به  هاي هندسي جدا از هم مبتني است كه نسبت هاي نسبت
عـه  ارب اعـداد   مانند نسبت سومي به چهارمي اسـت و ايـن  دومي 

آن  اين بـدليل متناسبه در استخراج مجهوالت، اصل مهمي است و 
 ،اسـت مسأله به مصحح مسأله است كه نسبت نصيب هر وارثي از 

پـس چهـار عـدد حاصـل     . مانند نسبت نصيب او از تركه به تركه
دوم عـدد مصـحح   . شود، اول عدد نصيب هر وارثـي از مسـئله   مي

ين همان عدد مجهـول  سوم عدد نصيب وارث از تركه كه ا .مسئله
پس وجه اول از پنج وجـه آن اسـت كـه     .چهارم عدد تركه. است



 

 ٧٦ 

نسـبت دهيـد، و كسـر    مسأله را به عين مسأله نصيب هر وارثي از 
معلوم و به همـان نسـبت سـهم او را از تركـه     مسأله سهم او را از 
ــوع تقســيم، ســودمندترين و عمــومي . معلــوم كنيــد ــرين  ايــن ن ت

پـذير و در اشـياء    زيرا در اشـياء قسـمت  صورتهاي پنچگانه است 
پس اگر وارثـين، شـوهر و   . ناپذير صالحيت و كاربرد دارد قسمت

است  6آنان از عددمسأله مادر و يك خواهر غيرمادري باشند اصل 
 . شود عول مي 8وبه عدد 

 نيـز باشـد وخـواهر    سـهم مـي   3معـادل  سـوم    يـك  شوهر داراي
م معادل دو سـهم اسـت و   سو همينطور است و مادر نيز داراي يك

نصيب هر يك از زوج و خواهر را  .باشد تركه هم بيست درهم مي
چهـارم و   دهيم كه نصيب هر يك از آنـان يـك   نسبت ميمسأله به 

عدد هشت است و هـر يـك از   مسأله زيرا (است مسأله هشتم  يك
چهـارم و   آنان داراي سه سهم هستند كه دو سهم آن هشت و يـك 

بعد به همان نسبت سهام هر يك از ). است هشتم يك سهم آن يك
كنـيم كـه بيسـت و     آنها را از تركه يعني بيسـت درهـم معـين مـي    

است پـس سـهم    5/2ويك هشتم آن  5عدد بيست  چهارم از  يك
خواهد شد و نصيب مادر را نيز به  5/7هر يك از شوهر و خواهر 

 چهارم معـادل دو  يكمسأله دهيم كه نسبت آن به  نسبت ميمسأله 



 

 ٧٧ 

چهـارم سـهم او را از تركـه     سهم است بعد به همـان نسـبت يـك   
وجه .  رسد مثال سهم مادر به پنج سهم مي كنيم كه در پرداخت مي

دوم از وجوه پنجگانه آن است كه عدد اول يعني نصيب هر وارث 
كنـيم   را در عدد چهارم يعني عدد تركه صرب ميمسأله از مصحح 

تقسـيم  مسـأله  د مصـحح  ضرب را بر عدد دوم يعني عد و حاصل
قسمت هر چه باشد نصـيب آن وارث از تركـه    بعد خارج .كنيم مي

كـه در پـي آن   خواهد بود واين همان عدد مجهول سـومي اسـت   
بوديم مثالً در مثال گذشته سه سهم هر يك از شوهر و خـواهر را  

شـود   مـي  60كنيم كه حاصـل آن   ضرب مي 20در عدد تركه يعني 
ــپس  ــأله را بر 60س ــدد  يعمس ــي ع ــي  8ن ــيم م ــه   تقس ــاييم ك نم

خواهد شد پس به هر يـك از شـوهر و خـواهر     5/7قسمت  خارج
درهـم   20شود و دو سهم مادر را هم در تركـه يعنـي    داده مي 5/7

يعني عدد مسأله را بر  40كنيم و حاصلضرب يعني عدد  ضرب مي
كنيم و خارج قسـمت را كـه پـنج سـهم اسـت بـه او        تقسيم مي 8

 .دهيم مي
عـدد   يعنـي نه آن است كه عدد چهـارم  سوم از وجوه پنج گاوجه 
و خارج  ردهتقسيم كمسأله بر عدد دوم يعني عدد مصحح  را تركه 

و در عـدد اول يعنـي عـدد     مقسمت را مانند جزء السهم قرار دهي



 

 ٧٨ 

كـه حاصلضـرب عـدد نصـيب او از      منصيب هر وارث ضرب كني
ـ   ه دنبـال آن  تركه خواهد بود و اين همان عدد مجهول است كـه ب

تقسيم مـي  مسأله كه را بر عدد تر مثالً در مثال گذشته عدد ،هستيم
خـارج   سپ،سـ  20×8=5/2خواهد شد   5/2كنيم و خارج قسمت 

قسمت را در سهم هـر يـك از زوج و خـواهر ضـرب مـي كنـيم       
خواهد بود و باز همين خـارج قسـمت را در دو    5/7حاصلضرب 

مسأله مي شود مانند  سهم مادر ضرب مي كنيم و حاصلضرب پنج
 .گذشته

وجه چهارم از وجوه پنج گانه آن است كه عدد دوم يعني مصـحح  
خـارج   ، ورا بر عدد چهارم يعني عدد تركه تقسيم مي كنيممسأله 

سر است يـا فقـط   قسمت يا فقط عدد صحيح است يا صحيح و ك
اگر خارج قسمت صحيح محض باشد نصيب هر عدد كسر است، 

يم مي كنيم و خارج قسمت همان عدد مجهول وارث را بر آن تقس
و نصيب وي از تركـه همـين عـدد     هستيماست كه ما به دنبال آن 

هـم صـحيح و هـم كسـر باشـداول      و اگر خارج قسمت  مي باشد
صحيح را از جنس كسر قرار مي دهيم سپس نصيب هـر وارث را  
مانند آن به كسر تبديل مي كنيم سپس آن را بر خارج قسمت قبلي 

وارث از تركـه  م مي كنيم كه خارج قسـمت آن نصـيب هـر    تقسي



 

 ٧٩ 

كسـر باشـد نصـيب هـر      خواهد بود مثالً اگر خارج قسمت فقـط 
ن تقسيم مي كنـيم و خـارج   آوارث را از جنس آن قرار داده و بر 

مثالً درمثال گذشـته عـدد    ،قسمت نصيب وي از تركه خواهد بود
مي كنيم كـه   به كسر يك پنجم تبديل مي باشد 8مسأله را كه عدد 

عدد چهل تا  8مجموع 
5
 سپس، خواهد بود1

5
تقسـيم   20را بـر  40

مي كنيم كه خارج قسمت آن دو پنجم خواهد بود سـپس نصـيب   

است باز بـه كسـر   3زوج را كه عدد 
5
 كـه  تبـديل مـي كنـيم   1

5
15 

د شد بعد خواه
5

تقسيم مي كنيم خارج قسمت و نصيب  2را بر 15
خواهد بود و همين عمليات را در نصيب مادر و خواهر  5/7زوج 

  .انجام مي دهيم
از وجوه پنج گانه آن است كه عدد مصـحح مسـأله را    :وجه پنجم

ارث تقسـيم  كه عدد دوم است بر عدد اول يعني عدد نصيب هر و
اگر صحيح  ،صحيح است يا صحيح و كسرخارج قسمت يا ، ردهك

 مي كنـيم، بود آنرا بر عدد چهارم كه عبارتست از عدد تركه تقسيم 
نصـيب وارثـي اسـت كـه مصـحح       ،در اين صورت خارج قسمت

و ايـن همـان    متقسيم نمـودي مسأله را بر سهام وي از اصل مسأله 
يح و اگر خارج قسمت هـم كسـر و هـم صـح     .عدد مجهول است



 

 ٨٠ 

و عدد چهارم  كردهعدد صحيح را به جنس همان كسر تبديل  ،بود
سپس آن را بر  م،يعني عدد تركه را از جنس همان كسر مي گرداني

آنچـه  كرده، كسر واقعي و كسر حاصل آمده از عدد صحيح تقسيم 
مـثالً در مثـال    مـي باشـد  اين همان عدد سوم مجهول  مدآ بدست

اسـت   2بر نصيب مادر كه عدد را  8گذشته اصل مسأله يعني عدد 
قـرار   مـي باشـد  و خارج قسمت را كه عدد چهار  مكني تقسيم مي

كـه خـارج    من تقسيم مـي كنـي  آيرا بر  20و عدد تركه يعني  ادهد
و  .قسمت پنج مي شود كه اين همان نصيب مـادر از تركـه اسـت   

 3بر نصيب هر يك از زوج و خواهر يعني عـدد  مسأله همين طور 
واحد و دو سوم واحـد خواهـد    2و خارج قسمت تقسيم مي شود

يعني بـه صـورت كسـر از     ممي كني تجنيسعدد دو را  سپس ،بود
سـوم خواهـد    8 ،و مجمـوع  وريمجنس كسر همراه خود در مي آ

را نيز به صورت كسـر   20شد سپس عدد تركه يعني 
3
 دهدر آور 1

كه
3

خارج قسـمت   ردهك آن را بر هشت تقسيم ميبعد  ،مي شود60
  .خواهد بود 5/7

 –ي قسمت ناپذير باشد ماننـد عقـار   ولي اگر تركه از قبيل چيزها
براي تعيين سهام در آنها  ،نهاآو حيوان و مانند  –اموال غير منقول 

عبارتسـت   روش اول نسبت مي باشد كه ،در پيش است روشدو 



 

 ٨١ 

سـپس   م،نسبت دهيمسأله را به  مسألهاز اينكه نصيب هر وارث از 
كه اين وجه همان  م،دهيزه آن نسبت از تركه به وارث ارث به اندا

 روش و مي باشد كـه قـبال ذكـر شـد،    وجه اول از وجوه پنج گانه 

دوم طريق قيراط است كـه عبارتسـت از ثلـث ثمـن يعنـي      
24
و 1

أله را خواســتيم قيــراط مســاســت پــس وقتــي كــه  24مخــرج آن 
بعـد   مـي كنـيم  است تقسيم  24ن را بر مخرج قيراط كه آ بشناسيم

و هـر گـاه    ،خارج قسمت هر چه باشد قيراط مسأله خواهـد بـود  
مخصوص هر وارث را شناسايي  –جمع قيراط  –قراريط  مبخواهي

 مـي كنـيم،  را بـر مخـرج قيـراط تقسـيم     مسـأله  نصيب او از  مكني
دد صامت باشد كه به بشرطي كه عدد قيراط مخصوص وي يك ع

 آن اصم هم گفته مي شود و عدد صامت عبارت اسـت از عـددي  
در  5و3كه از ضرب عددي در عدد ديگر بوجود نيامده باشد مانند 

اين صورت خارج قسمت هر چه باشد قـراريط آن وارث خواهـد   
يعنـي عـددي باشـد كـه از      ،بود و اگر عدد قراريط يك عدد ناطق

 و شده باشـد ماننـد چهـار و شـش     در هم حاصل ،ضرب دو عدد
 اضالع خود يعني اجزايـي كـه از آن   عدد قرار يط را به ،نهاآامثال 

سپس نصـيب هـر وارث را بـر     م،تركيب يافته است بر مي گرداني
 م،تقسيم مي كنـي  گبه بزر تك تك آن اضالع به ترتيب از كوچك



 

 ٨٢ 

كه آخرين  ترگبزرآغاز و در ضلع  تركوچكيعني تقسيم را از ضلع 
حاصل  اين تقسيم كه از ياهر نتيجه  و ماست پايان مي دهي عضل
در صـورتيكه   –قراريط وارث يا اجزاي قيراط او خواهد بـود   شد

مثـال آنچـه قيـراط وي صـامت     –م نباشد وي يك قيراط تماسهم 
 24مسـأله  اصـل   ،است مانند يك همسر و دو دختـر و سـه عمـو   

ر و پـنج سـهم   سهم براي دو دختـ  16سهم براي همسر و  3است 
براي سه عمودر نظر گرفته مي شود اما چون پنج سهم سه عمو بر 
رؤس آنها قابل تقسيم نمي باشـد و در بـين سـهام و رؤس تبـاين     

 24يعنـي  مسـأله  را در اصـل   )عموها(هست لذا عدد رؤس اعمام
در آن بـه  مسـأله  مـي شـود و    72ضرب مي كنيم و حاصلضـرب  

يـراط اسـت و همسـر از    ق 3داراي  72تصحيح مـي رسـد و عـدد   
مسـأله  سهم است كه بر قراريط سه گانه ي  9مصحح مسأله داراي 

تقسيم مي شود در نتيجه همسر داراي سه قيراط خواهد بـود و دو  

داراي  نيزدختر 
3
 لمعاد2

72
هستند كه باز هم بر قراريط سه گانه  48

خواهـد بـود در    6خارج قسمت عـدد   تقسيم مي شود ومسأله ي 
قيـراط خواهـد    8قيراط خواهند بـود هـر دختـر     16نتيجه داراي 

سهم را به تعصـيب مـي    5داشت و هر يك عمو هاي سه گانه نيز 
معلوم مي شود كـه هـر عمـو داراي     3بر  5برند كه بعد از تقسيم 



 

 ٨٣ 

و مثـال آنچـه عـدد قيـراط آن      .يك قيراط و دو سوم قيراط اسـت 
مسـأله  اصـل   ،شد چهار همسر و دو دختر و سه عمو استناطق با

سهم براي دو دختر و  16سهم براي چهار همسر و  3است  24از 
دو صـنف  مسـأله  سهم به سه عمو تعلـق دارد و چـون در ايـن     5

ر عليهم داريم يكي همسران و ديگر اعمام و عدد آنان يعنـي  سمنك
ي كنـيم كـه   را در هـم ضـرب مـ    4و3لذا اول  ،متباين هستند 3و4

و جزءالسهم خواهد بود و همين عـدد را در   12عدد  حاصلضرب
خواهد شد واين همـان   288 ضرب مي كنيم 24يعني مسأله اصل 

سـه و چهـار    12و اضالع  12است كه قراريط وي مسأله مصحح 

 سپس، مي باشد
8
برابر است با مسأله 1

288
ن چهـار  براي همسـرا 36

را بـر   9عـدد   لسهم خواهد بـود كـه او   9گانه و سهام هر همسر 
خواهـد   3تقسيم مي كنيم خـارج قسـمت    3ضلع اصغريعني عدد 

را تبديل به ارباع مي كنيم كه دوازده ربع خواهد  3سپس عدد . بود
تقسـيم مـي كنـيم كـه      4آن را بر ضلع اكبر يعني عـدد   سپسشد 

ود و ربع قيراط خواهد ب 3خارج قسمت 
3
برابـر اسـت بـا    مسأله 2

288
 96براي دو دختر در نظر گرفته مي شود و هر دختـر داراي   192

است تقسيم مي  3را بر ضلع اصغر كه عددن  سهم خواهد بود و آ
آن را بر ضلع اكبـر   سپس ،خواهد بود 32كنيم خارج قسمت عدد 



 

 ٨٤ 

خواهد بود پـس هـر    8رج قسمت عدد تقسيم مي كنيم خا 4يعني
و هر يك از عموها داراي بيست سهم  ،قيراط است 8دختر داراي 

مـي شـود و خـارج     تقسـيم  كه سهام او را بر ضـلع اصـغر   هستند

نرا بـه ايـن شـكل   آاست كه  2عدد  .و باقي ماند 6قسمت عدد 
3
2 

و  6يعني خارج قسمت  مثابت مي كني
3
را  6سپس عـدد   ،است 2

و  1كه خارج قسـمت   متقسيم مي نمايي 4بر ضلع اكبر يعني عدد 
دو چهارم  خواهد بود و دو چهارم نصـف واحـد اسـت پـس در     

يعني تا اينجا هر عمو داراي يـك   ،واقع با قيمانده يك و نيم است
 2است سپس باقيمانده همراه اصغر را كه عـدد  قيراط و نصف آن 

بررسي معلوم مـي شـود كـه    از  بعد م،د به اصغر نسبت مي دهيبو
باقيمانده دو سوم اصغر بوده است و اصغر را هـم بـه ضـلع اكبـر     

زيرا نسبت هر ضلع بـه   م،را ربع اكبر مي يابي وآن منسبت مي دهي
ن است پس در واقـع دو سـوم   آما فوق خود مانند نسبت واحد به 

يعني دو سوم ربع قيـراط كـه    اصغر برابر است با دو سوم ربع اكبر
آن هم برابر است باسدس قيراط و اگر سـدس را بـه يـك و نـيم     

پس سـهم هـر عمـو يـك      ،يك و دو سوم خواهد بود ماضافه كني
قيراط و دو سوم قيراط است واگر قيراط كسر داشت نصـيب هـر   

سـپس عـدد    مي كنيم،از نوع كسر قيراط تبديل  ،وارث  را به كسر



 

 ٨٥ 

در اين صورت خارج قسمت  كردهيراط تقسيم نصيب را بر عدد ق
هر چه باشد قراريط آن وارث خواهد بود مانند يـك شـوهر و دو   

شـوهر داراي   مـي باشـد و   12از مسأله اصل  كه دختر و يك عمو
معـادل   ،سهم است و دو دختر داراي دو سوم 3يك چهارم معادل 

زده سهم هستند و يك سهم براي عمو باقي مي ماند و قيراط دوا 8

پس نصيب زوج را به كسـر   ،نصف يك سهم است
2
تبـديل مـي   1

تا  6 ،كنيم
2
نصـف قيـراط    را بر يـك  6سپس عدد  ،خواهد بود 1

قسم خواهد بود زيرا مقسوم بـر واحـد    6پس داراي  رده،تقسيم ك
ر همه اش براي او حاصل مي شود و همينطور در نصيب دو دختـ 

ولي اگر قيراط از عدد صحيح و  .مو عمو عمليات را انجام مي دهي
سـپس   قرار دهـيم، كسر تشكيل شده بود صحيح را از جنس كسر 

و بـر تمـام قيـراط     كـرده نصيب هر وارث را از جنس كسر قيراط 
وارث  قـراريط  ،در ايـن صـورت خـارج قسـمت     مي كنيمتقسيم 

مسـأله  اصل  كه عمو 3خواهد بود مانند يك همسر و دو خواهر و 

 ،است 12از 
4
سـهم از آن همسـر و   3آن معادل 1

3
 8آن معـادل   2

، براي سه عمو باقي مي ماند سهم براي دو خواهر و يك سهم هم
 و يرد گصورت مي  ارانكس نتيجه نها تقسيم نمي شود و دربر آ كه

مسـأله  د رؤس را در اصـل  رؤس تبـاين دارنـد عـد   و چون سـهم  



 

 ٨٦ 

، تصحيح خواهد شد 36در عدد  كرده، مسأله ضرب 
4
 لآن معـاد 1

سهم براي همسر و 9
3
اسـت و   24آن براي دو خواهر كه معادل 2

سـهم مـي بـرد و     هر عمو يك ،سه سهم آن براي عموها مي باشد
پس واحد س ،ف قيراط استيك قيراط و نص مسأله قيراط مصحح 

را به كسر 
2
تبديل مي كنيم كه مجموع آن سه نصف است سپس  1

سـهم اسـت بـه كسـر      9نصيب همسر را كه 
2
در مـي آوريـم و    1

 ،3نصف مي رسد سـپس آن را بـر عـدد     18مجموع كسور آن به 
قيراط خواهد شـد   6قيراط تقسيم مي كنيم حاصل آن  ينصف ها

و همين طور در نصيب دو خواهر و عموها عمليات را انجام مـي  
انـدازه   ،به وسيله ي يكي از وجـوه پـنج گانـه    داگر خواستي .دهيم

را در جاي تركه  24راط يعني قراريط هر وارث را بدانيد مخرج قي
 .ده و مانند گذشته عمل مي كنياديعني عدد چهارم قرار د

 
 ل و حمل و مفقودشكم و ،خنثي بيان ميراث مبحث

خنثي مشكل انساني است كه داراي هر دو آلت تناسلي مـرد و زن  
يـك از آلتهـاي زن و مـرد     هيچ وراخي دارد كه بهاست يا اينكه س

شبيه نيست و چنين چيزي تنها در فرزنـدان و فرزنـدان پسـران و    



 

 ٨٧ 

 برادران وپسران آنان و عموها و پسرانشان وكسانيكه صاحب والء
 :هستند قابل بحث است و خنثي از دو حال خارج نيست

  .وجود دارد اول اينكه اميدي به كشف حال او در آينده
 وي نيست  دوم اينكه اميدي به كشف حال
مانند اينكه هنـوز   ،وي وجود داشت پس اگر اميدي به كشف حال

7Fكودك باشد با او و هم ارثانش به زيان آور ترين 

معاملـه  حالت   1
در خواست تقسيم  ويت به شرطي كه قبل از كشف حال مي شود

نمايند و باقيمانده تركه متوقف مي گردد تا زماني كـه امـر خنثـي    
نها حال خنثـي كشـف مـي    آاموري كه بوسيله ي  :روشن مي شود

 –شود فراوان است يكي از آنان ادرار كـردن از يكـي از دو آلـت    
لت زنانه نشـانه  آو از يعني ادرار از آلت مردانه نشانه ي مرد بودن 

سـابقترين   كرد ادرار ميپس اگر از هر دوآلت  –ي زن بودن است 
آنها را به حساب مي آوريم و اگر همزمان از هر دو آلت ادرار مي 
آمد از هر آلتي ادرار بيشـتر آمـد آن را بـه حسـاب مـي آوريـم و       

از آن امور حيض است كه نشـانه انوثـت اسـت و يكـي      چنينهم
ن پستانهاي اوست و يكي هم روييـدن مـوي ريـش    ديگر گرد شد

اگر اميدي به كشف حـال او نبـود بـه گونـه اي كـه در       لياست و

                                                 
  دير برايش در نظر گرفته مي شوديعني به هر تقدير از ذكورت و انوثت ارث كمتر بگيرد آن تقـ ١



 

 ٨٨ 

كودكي بميرد يا بالغ نشود و امر او روشـن نگـردد نصـف ميـراث     
شرطي كه به هـر دو  ب ،ف ميراث انثي به او داده مي شودذكر و نص

ببرنـد و  ير ذكورت و انوثت با تفاوت بين مذكر و مؤنث ارث تقد
ير فوق به يك اندازه ارث ببرد سهم االرث خـود  داگر به هر دو تق

رت ارث ببـرد نصـف   وير ذكـ و اگر فقط با تقد .را كامالً مي گيرد
و اگر فقط با تقـدير انوثـت ارث    ،ميراث ذكر به وي داده مي شود

الت اول يعني ث انثي به او داده مي شود پس در حببرد نصف ميرا
وارثين  و وجود داردي به روشن شدن حال وي كه اميد در حالتي

درخواست تقسيم كرده باشند دو مسأله را بنا به هر دو تقدير براي 
فقـط يـك خنثـي در مسـأله موجـود       بشرطي كه ماو قرار مي دهي

و نسبتهاي چهار گانـه   كردهدو مسأله را با هم مقايسه سپس ، باشد
 مدازه ارث مي دهيسپس به هر وارث آن ان م،نها را معلوم مي كنيآ

را برداشت كند و باقي تركه را تـا روشـن    آن يقيناًكه به هر تقدير 
مثـال آن ايـن اسـت كـه شخصـي       م،داري ميشدن حال خنثي نگه 

بميرد و بازماندگان وي يك پسر و يك دختر و يك كودك خنثـي  
خواهـد   5پس اگر او را مذكر به حساب بياوريم مسـأله در   ،باشند

خنثي هر يك دو سهم و بـراي دختـر يـك سـهم      بود براي پسر و
 4وي مسـأله  منظور مي شـود و اگـر او را مؤنـث حسـاب كنـيم      



 

 ٨٩ 

مـي  يك سهم پسر دو سهم و دختر يك سهم و خنثي  ،خواهد بود
را در  4نسبت تباين موجود است پس مسأله و در بين هر دو  .برد
پـس تقـدير زيـان     ،ميشود 20حاصلضرب عدد  كه كردهضرب  5

ي را مـذكر حسـاب كنـيم    ا ي پسر و دختر آن است كه خنثآور بر
م هي ذكوريت مي پردازيم كه سمسأله ث آنان را از پس سهم االر

سهم و سهم  8ي انوثت مساوي با مسأله يعني  4ضرب در  2پسر 
سهم است و تقـدير زيـان بـار     4دختر يك ضرب در چهار معادل 

ي انوثت بـه او   مسأله تقدير انوثت است پس از تر در حق خنثي 
ي انوثـت بـه ضـرب در    مسأله ارث داده مي شود كه يك سهم از 

و بر سهم به او داده مي شود كه سهام ا 51ي ذكورت يعني مسأله 
سهم بـاقي مـي مانـد و نگـه      3پنج سهم بالغ مي شود در مجموع 

او كشـف مـي شـود پـس اگـر       كـه حـال   داشته مي شود تا زماني
ه به او داده مي سهم باقي ماند 3ع ذكورت او به اثبات رسيد مجمو

ي ثابت گرديد دو سهم از آن سه سهم به پسـر  شود واگر انوثت و
و يك سهم به دختر داده مي شود و اما در حالت دوم يعني حالتي 
كه اميدي به كشف وضعيت خنثي نداشته باشيم بگونه اي كـه وي  
در كودكي مرده باشد يا به حد بلـوغ رسـيده و حـال وي روشـن     

براي وي به تقـدير انوثـت و   مسأله شده باشد چنانكه گذشت دو ن



 

 ٩٠ 

و  كـرده نظـر مـي   مسـأله  در بين دو  سپس مذكورت قرار مي دهي
پـس   م،نسبت بين آن دو از نسبتهاي چهار گانه را اعتبار مي نمـايي 

نتيجه ي نظر هر چه باشـد آنـرا در دو حالـت ذكـورت و انوثـت      
عدد بحسـاب مـي    2 يعني خود دو حالت فوق به مضرب مي كني

در آن تصـحيح مـي   مسـأله  پس حاصلضرب هر چه باشـد   –آيند 
بـا مالحظـه ضـرب در دو    مسـأله  سپس از مصـحح هـر دو    ،شود

حالت ذكورت و انوثت تمام سهامي كه بدست هر وارثي رسيده از 
و بر دو حالت ذكورت و انوثت تقسيم مـي   رفته مي شوددستش گ

مثال بـراي ايـن    م،ويل مي دهيبه آنها تح را و خارج قسمت م،كني
اسـت   ير ذكورت و انوثت متفاوت شـود آن  كه ارث خنثي با تقد

رد و بازماندگان وي يك پسرو يـك فرزنـد خنثـي    يكه شخصي بم
است به هر كدام يك سهم داده مـي   2ذكورت وي در مسأله باشد 

سهم و به خنثي يـك   2است به پسر  3انوثت او در مسأله شود و 
بـا هـم تبـاين دارنـد در هـم      مسأله شود و چون دو سهم داده مي 

را در  6 سپسخواهد بود  6ضرب مي شوند و حاصل ضرب عدد 
مـي   12دو حالت ذكورت و انوثت ضرب مي كنـيم حاصلضـرب   

مسـأله  پسـر بـه اعتبـار     سـپس  ،قرار مي گيـرد مسأله شود و اصل 
انوثـت  سهم است وبـه تقـدير    6ذكورت داراي نصف تركه يعني 



 

 ٩١ 

را بـا هـم جمـع مـي      6و8سهم است  8سوم تركه يعني  داراي دو
را نيز بر دو حالت ذكورت و انوثت تقسيم  14و  شود مي 14كنيم 

يعنـي پسـر داراي    مي باشـد،  7خارج قسمت عدد  مي نماييم
12
7 

سـهم   6است و خنثي به اعتبار ذكورت داراي نصف تركـه يعنـي   
يك سوم تركـه يعنـي چهـار سـهم      است و به تقدير انوثت داراي

سـهم خواهـد    10جمع مـي كنـيم حاصـل آن     6را با 4است بعد 
را بر دو حالت ذكورت و انوثت تقسيم مي كنيم  10بودسپس عدد 

در نتيجه خنثي داراي  ،خواهد بود 5خارج قسمت عدد 
12
 .است 5

ـ   اينمثال  د و در هـر  كه ارث خنثي به ذكورت و انوثت تغييـر نكن
حـق او را   در نتيجـه  ،دو حال مساوي باشد فرزنـد مـادري اسـت   

از اين كه اميدي به كشف حال داشته باشيم يـا   اعم ردهكامالً ادا ك
خير و مثال اين كه خنثي فقط به تقدير ذكورت ارث ببرد آن است 

و يــك پســر  كــه وارثــين دو دختــر و يــك بــرادر زاده ي خنثــي
خواهـد بـود دو سـهم بـراي      3از  ذكـورت وي مسـأله   باشندعمو

 بـه دختران و يك سهم براي خنثي و پسر عمو حجب مي شـود و 
خواهد بود دو سهم بـراي دختـران و    3در مسأله تقدير انوثت نيز 

يك سهم براي پسر عمو و ديگر خنثي ارث نخواهد داشت زيرا به 
تقدير انوثت دختر برادر اسـت و او جـزء ذوي االرحـام اسـت و     



 

 ٩٢ 

تماثل وجود دارد به يكي از آنها مسأله رد و در بين دو ارث نمي ب
اكتفا مي شود و در دو حالت ذكورت و انوثت ضرب مي گـردد و  

خواهد بود دو دختر در هر يك  6عدد مسأله حاصلضرب و اصل 

ذكورت و انوثت داراي مسأله از 
3
سهم هستند كـه   4تركه يعني  2

ن را بـر دو  سـهم خواهـد بـود و آ    8سـأله  مهر دو جمع سهام در 
چهـار سـهم    نحالت ذكورت و انوثت تقسيم مي كنـيم حاصـل آ  

است به دو دختر به هر يك دو سـهم داده مـي شـود و خنثـي در     
ذكورت داراي يـك سـوم دارايـي اسـت پـس دو سـهم از       مسأله 

سهم   2براي وي در نظر گرفته مي شود بعد مسأله سهم  6مجموع 
كورت و انوثت تقسيم مي شود و خارج قسمت يك بر دو حالت ذ

و پسر عمـو بـه    سهم است در نتيجه خنثي داراي يك سهم است 
تقدير انوثت خنثي يك سوم دارايي را كـه مقـدار دو سـهم اسـت     

آنرا بر دو حالت ذكورت و انوثـت تقسـيم    سپساحراز مي نماييد 
 مي كند و خارج قسمت را بـراي خـود بـر ميـدارد در نتيجـه وي     

داراي دو سهم است و مثال اينكه خنثي فقط به تقدير مؤنث بودن 
ارث ببرد آن است كه وارثين عبارت باشند از شوهر و يك شـقيقه   

 2در مسـأله  و يك فرزند پدري كه خنثي باشد به اعتبـار ذكـورت   
خواهد بود يك سهم براي شـوهر و سـهم ديگـر بـراي شـقيقه و      



 

 ٩٣ 

از شـوهر و شـقيقه    مـي باشـد هـر يـك     6ي انوثت در مسأله 
2
1 

 7را بـه  مسـأله  سهم مي برند و براي تأمين سـهم خنثـي    3معادل 

عول مي كنيم كه در راستاي كامل نمودن 
6
1

3
2 به خنثي به تقـدير  و

در را  2تبـاين دارنـد لـذا    مسـأله  انوثت داده مي شود و چـون دو  
مي باشد كه آن را در  14عددهفت ضرب مي كنيم و حاصلضرب 

حاصل و اصل  28دو حالت ذكورت و انوثت ضرب مي كنيم عدد

قرار داده مي شود كه سهم زوج به اعتبار ذكورت خنثـي مسأله 
2
1  

سهم است و به اعتبار انوثت وي  14دارايي معادل 
28
 12يعني  12

سهم اسـت و بـر    26سهم است كه مجموع سهام به هر دو اعتبار 
سـهم   13دو حالت ذكورت و انوثت تقسيم مي شـود حاصـل آن   

تعيين مي گردد  روشبراي زوج است و سهام شقيقه هم به همين 
و خنثي هم به اعتبار انوثت يك هفتم دارايي معادل چهار سـهم را  

ت و انوثـت دو سـهم   دارد و بعد از تقسيم آن بر دو حالت ذكـور 
دو خنثي يا بيشتر وجـود  مسأله و اگر در  ،حاصل مي شود اوبراي 

سـاخته مـي شـود پـس اگـر      مسأله داشت به اندازه ي احوال آنان 
خواهند داشت زيـرا احـوال   مسأله عدد باشند چهار  2تعداد خنثي 

خواهـد شـد    8باشد مسائل آن  3آنان چهار است و اگر تعدادشان 



 

 ٩٤ 

است و همين طور هر گاه بـر تعـداد آنـان     8الشان زيرا تعداد احو
يكي افزوده شود احوالشان و مسائلشـان دو برابـر مرتبـه ي قبلـي     

حالت و مسائل و پنج خنثي  16خواهد بود پس چهار خنثي داراي 
مسـأله  حالت و مسائل خواهند شد يعني هر حالت يك  32داراي 

مسائلشـان  و طريق عمـل بدينگونـه اسـت كـه در بـين       ،نياز دارد
 چنـان  مرا مالك قرار دهي و آن كردهنسبتهاي چهار گانه را معلوم 

بعـد از نظـر در    يعنـي  ،ي توضـيح داده شـد  كه در مورد  يك خنث
شـان   ئلعـدد مسـا   نسبت بين مسائل هر چه حاصل شد از همـان 

باشد ارث تصحيح مي شود سپس اگر اميد به روشن شدن حالشان 
در نظـر گـرفتن زيانبـارترين حالـت      آنها و ديگر ورثه با به دادن 

 ،خواهد بود و باقي مانده را تا كشف حال خنثـي نگـه مـي داريـم    
مصـحح مسائلشـان را در    ،اگر اميدي به كشف حال آنان نبود ليو

 ، عـدد عدد احوال آنان ضرب مـي كنـيم كـه حاصلضـرب مسـأله     
جـاي داده  جامعه ناميده مي شود زيرا همه ي مسـائل را در خـود   

نصـيب هـر وارث از مسـائل از مجمـوع جامعـه را       سـپس  ،است
هر چه بدست  ، وكنيم ميبدست مي آوريم و بر احوال آنان تقسيم 

چنانكه در مورد مسائلي كه داراي يك  .آمد نصيب آن وارث است
ا بـر  جامعـه ر  چنين مي توانهمو  ،خنثي هستند اين حكم گذشت



 

 ٩٥ 

يم جـزء  كه حاصـل تقسـ   ردثي تقسيم كاي از مسائل خنمسأله هر 
نصيب هـر وارث ازآن مسـائل را در جـزء     سپسسهم خواهد بود 

 ،خواهد بـود مسأله حاصلضرب نصيب او از آن  رده،سهم ضرب ك
و بـر عـدد    ردهسپس سهمهاي هر وارث از تمام مسائل را جمع ك

نصـيب آن وارث اسـت    ،كـه خـارج قسـمت    ييماحوال تقسيم نما
ر و دو فرزنـد خنثـي   اين كه وارثين عبارت باشند از يك پس مانند

 3بـه تقـدير ذكـورت از    مسـأله  كه يكي بزرگتر از ديگـري باشـد   
 بـودن  مي باشد و به تقدير ذكـر  4خواهد بود و به تقدير انوثت از

، و عكـس  خواهد بود 5ازمسأله ثي بودن خنثاي خنثاي بزرگ و ان
ي اول مسـأله  و در بين عدد  گونه خواهد بوداين قضيه نيز همين 

در هم ضرب مي  كه آنها را وجود داردي دوم تباين  مسألهو عدد 
ي سـوم و چهـارم بـا هـم     مسأله مي شود و  12كنيم حاصلضرب 

مي سـنجيم و چـون بـا هـم      12تماثل دارند لذا يكي از آنها را با 
مي شود   60د حاصلضرب عدد نتباين دارند در هم ضرب مي شو

ـ  ،مصحح مسائل چهار گانه مي باشدكه  ه كشـف  پس اگر اميدي ب
مسـأله  از   -غيـر خنثـي   -حال آنان داشتيم سهم پسـر واضـح را   

براي وي زيانبـارترين حالـت   مسأله ذكورت مي پردازيم زيرا اين 
مي كنـيم كـه    است و سهم هر يك از دو خنثي را طوري پرداخت



 

 ٩٦ 

ير اضـر  دگويا اين مؤنث و خنثاي همتايش مذكر است زيرا اين تق
قي مانده را تا زمان كشف حال او تقادير براي وي خواهد بود و با

و اگر اميدي به كشف حال آنان نبود مصحح مسـائل   م،نگه ميداري
كـه   كردهاست در احوال چهار گانه دو خنثي ضرب  60را كه عدد

پـس بنـابر شـيوه اي كـه در مسـائل       ،مي شـود  240حاصلضرب 
-غيرخنثـي  -مربوط به يك خنثي گذشت مي گويي پسـر واضـح  

كورت داراي به تقدير ذ تنتنن
3
سهم است و به  80دارايي معادل  1

تقدير انوثت هر دو خنثي داراي 
2
سـهم مـي    120تركـه معـادل    1

اصـغر داراي   اكبر و انوثت خنثايِ تقدير ذكورت خنثايِ به باشد و

5
ين قضيه هم به همان سهم است و در عكس ا 96دارايي معادل 2

را بـا هـم   مسـأله  هارسهم است كه سـهام هـر چ   96تفصيل داراي 
ن را بـر  آ سـپس  .سهم خواهـد بـود   392حاصلش  منيجمع مي ك

 98كـه خـارج قسـمت    كرده احوال چهار گانه ي دو خنثي تقسيم 
م مان وارث است و بنـابر طريقـه ي دو  سهم است و اين نصيب ه

و  كـرده ذكورت تقسـيم  مسأله بر  را 240جامعه يعني مسأله همان 
سـپس   م،ار مـي دهـي  را جزءالسهم قـر  80خارج قسمت يعني عدد

سهم خواهد شد و نصيب  80كه  كردهن ضرب نصيب پسر را در آ
و بـراي هـر يـك از     كردهضرب  80هر يك از دو خنثي را نيز در



 

 ٩٧ 

انوثـت  مسـأله  سهم حاصل مي شود سپس جامعـه را بـر    80آنان 
را جـزء السـهم    60كه حاصلضرب يعنـي عـدد   م و نيكتقسيم مي 

 مرا در آن ضرب مي كني 2و نصيب پسر يعني عدد  مقرار مي دهي
سپس نصيب هر يـك   ،سهم خواهد شد 120پسر داراي  در نتيجه
كـرده  ضـرب   60در جزء السهم يعني را  1ثي يعني عدد ناز دو خ

 سـپس   ،سهم هر خنثي خواهـد بـود   60كه حاصلضرب يعني عدد
خنثاي اكبـر   در آن  كه ماي تقسيم مي كنيمسأله ه را بر جامععدد 

مذكر و خنثاي اصغر مؤنث به حساب آمده انـد در ايـن صـورت    
خواهد بود كه نصيب هر يك از پسر و خنثاي اكبر  48جزء السهم 

 96ضرب مي كنيم كه سهام هر يك از آنـان   48در را  2يعني عدد
 48را در  1سهم خواهد شد و نصـيب خنثـاي اصـغر يعنـي عـدد     

بعـد جامعـه    سپس ،سهم مي شود 48داراي  نيز كه او كردهضرب 
ن انوثـت اكبـر و ذكـورت    كه در آ ماي تقسيم مي كنيمسأله را بر 

 48اصغر در نظر گرفته شده اسـت كـه بـاز هـم جـزء السـهم آن       
خواهد شد و باز هم نصيب هر يك از پسر و خنثاي اصـغر يعنـي   

كه هر يك از آن  مم ضرب مي كنييعني جزء السه 48را در  2عدد 
ي قبـل و بـاز هـم    مسـأله  ماننـد   .سهم خواهند بـود  96دو داراي 

 48را در جزءالسـهم يعنـي عـدد    1نصيب خنثاي اكبر يعني عـدد  



 

 ٩٨ 

 ،سـهم مـي شـود    48خنثاي اكبـر داراي   در نتيجه مضرب مي كني
سهم است كه آن را بر حاالت چهار  392سپس مجموع سهام پسر 

سـهم   98كه مانندگذشـته داراي   مثي تقسيم مي كنيگانه ي دو خن
مسأله خواهد بود و مجموع سهام هر يك از دو خنثي در هر چهار 

تقسيم مـي   گانهسهم است كه سهم هر يك را بر احوال چهار 284
سهم  71است در نتيجه هر يك از آنان  71كه خارج قسمت  مكني

  .د گرفتنخواه
 

كه در شكم مادرست بچه اي (مل فصلي در بيان حكم ح( 
اما حمل نه ارث مي برد و نه از او ارث برده مي شود جـز بـه دو   

 –شرط يكي تحقق وجود وي در رحـم در هنگـام مـرگ مـورث     
اگر چه نطفه هم باشد و آن هم به ايـن گونـه    –ارث بجا گذارنده 

مـاه از مـرگ مـورث از     6شناخته مي شود كه به گذشت كمتر از 
در  ،زن ،همسـر  –از اينكـه مـادرش فـراش     مدر متولد شود اعـ ام

شوهر يا سـيد يعنـي كنيـز     –معرض جماع و با مشروعيت جماع 
يـا   –كسي بوده است كه وي را مخصوص جماع گردانيـده باشـد   

اصالً فراش نباشد و همين طور وجودش متحقق اسـت بشـرطيكه   
مادرش غير فراش باشد يعني همسر كسي نباشد و با گذشت بيش 



 

 ٩٩ 

كمتر از چهار سال او را به دنيـا آورده باشـد ولـي اگـر     ماه و  6از 
يا كنيز سيدي باشد كـه بـا وي جمـاع كـرده      مرديمادرش همسر 

مـده باشـد   آماه از مرگ مـورث بـدنيا    6است و كودك هم بعد از 
نمي توانيم اطمينان داشته باشيم كه حمل در زمان موت مورث در 

جمـاع جديـد    شكم مادر وجود داشته است زيرا ممكـن اسـت از  
همسر زوج يا كنيز سيدي بـود كـه    ،آفريده شده باشد اما اگر مادر

بنا به عللي از قبيل غائب بودن از محل يا امتناع ورزيدن از جمـاع  
مطمئن بوديم كه جماعي صورت نگرفته است و نوزاد  ،و غير اينها

ماه و قبل از چهار سال از مرگ مورث به دنيا  6هم بعد از گذشت 
ت به تحقق وجود آن در حين مرگ مورث حكم مي كنيم آمده اس

در بعـد از  فراش نباشد ولي اگر مـا  كه كه مادرِ درست مانند زماني
گذشت چهار سال از مرگ مورث او را به دنيا آورد ديگـر وجـود   
وي در زمان مرگ مورث متحقق نيست چه مادر فـراش باشـد يـا    

ل چهار سال مدت حم طوالني ترينخير زيرا بنابر مذهب صحيح 
ولي بعضي از علما عقيده دارند كه مـدت حـاملگي نهـايتي     ،است

و  .براي اكثر آن نيست و از نظر دليل قـول راجحتـر همـين اسـت    
شرط دوم آن است كه نوزاد با حيات كامل و استقرار يافته زنده از 
مادر منفصل شده باشد و نشاني آن گريه كردن با صداي بلند است 



 

 ١٠٠ 

د يا شير بخورد يا چيزي از اين قبيل پس هر گاه يا اينكه عطسه كن
شخصي بميرد و ورثه اي از خود بجا گذارد كه در ميان آنان حمل 

تقاضاي تقسيم نمايند  ،وارثي هم موجود باشد و وارثين غير حمل
مي شـود   شتهو نگه داميراث دو مذكر يا دو مؤنث براي ابيشتر از 

سـد بـه وي داده مـي شـود و     او مي رو به هر وارثي آنچه يقيناً به 
سي كه كودك اورا حجب نمـي كنـد ماننـد مـادر بـزرگ كـامالً       ك

نصيبش به او داده مي شود و اگر حمل سـهم وارثـي را كـم كنـد     
ت سـ يعني او را حجب نقصان نمايد پس آنچه يقيناً سـهم آن وارث 

به او داده مي شود و اگر كسـي از بازمانـدگان جـز بـا بعضـي از      
ارث داده نمي شود تا وضعيت حمـل   برد به او تقديرها ارث نمي

پس هر گاه حمل متولد شد سهم االرث خود را مـي   ،روشن شود
برد و آنچه از او باقي بماند به صاحبش مي رسد و اگـر چيـزي را   
كم آورديم بگونه اي كه سهم دو قلو نگـه داشـته شـده بـود ولـي      

را كاهش حمل سه قلو به دنيا آمد در صورتيكه حمل سهم وارثين 
 .گرفته خواهد شددهد به اندازه ي تأمين حق حمل از وارثين پس 

زيرا از دو حالت خارج نيست اول  ،تقدير است 65و حمل داراي 
اينكه فرض شود حمل با حيات كامل ديده به جهان مي گشـايد و  

 ،بنـابر فـرض اول   ،دوم اينكه از مادر جدا شود بدون حيات كامـل 



 

 ١٠١ 

مؤنـث خواهـد يـا دو مـذكر و يـا دو       حمل يا يك مذكر و يا يك
امـا اينكـه ممكـن     بود، مؤنث و يا يك مذكر و يك مؤنث خواهد

 .است حمل بيش از دو قلو باشد نادر است و محتاج تقدير نيست
و قاعده مربوط به حساب مسائل حمـل آن اسـت كـه بـراي هـر      

نسبتهاي چهار گانه را در  سپس متقديري مسأله اي جداگانه بسازي
 و م،ائل مالحظه و طبق نسبت موجود در بين آنها عمل كنيبين مس

ي مسأله نتيجه ي عمل همه ي مسائل را در خود جاي مي دهد و 
ـ   آجامعه ناميده مي شود و بعد  كـه   يمن را بر مسـأله اي تقسـيم كن

زيان بارترين تقادير ششگانه را براي وارثين دارد و خارج قسـمت  
سپس نصيب هر وارثي  ،بوده باشد جزءالسهم مسأله خواهد چهر 

يقيناً حاصلضرب  مي كنيمرا از هر مسأله اي در جزءالسهم ضرب 
نصيب هر وارث از هـر   سپسنصيب وي از آن مسأله خواهد بود 

پس اگـر كسـي سـهم او بـا وجـود و       كرده،مسأله اي را شناسايي 
به طور كامل سهم خود را مي بـرد و   ،احوال حمل تغيير نمي كرد

ادير حمل نصيب او دگرگون مـي شـود بـا كمتـرين     كسي كه با تق
و  ،يقينـي اسـت   ،يـن حـداقل  ا اتقدير ارث به او داده مي شود زير

كس كه جز در بعضي از تقادير ارث نمي بـرد چيـزي بـه او داده    
نمي شود و كسي كه قواعد گذشته در تصحيح و تأصيل را بدانـد  



 

 ١٠٢ 

كنـون  هـم ا  .طريق تصحيح مسائل حمل بر او پوشيده نمـي مانـد  
ن آقاعـده بوسـيله   وقت آن آمده است كه يك مثال بياوريم تا اين 

بميـرد وارثـين او دو    يروشن شود و آن مثال اين است كه شخص
مسـأله  و  اسـت برادر مادري و مادري باشد كه از پدر ميت حامله 

است كه  6مل در حال مردگي از عددي آنان بنابر تقدير انفصال ح
بر  3به عدد  –د بعداً دانسته مي شود اصطالح ر –به قاعده ي رد 

سهم براي دو بـرادر مـادري در    2مي گردد يك سهم براي مادر و 
ا حيـات  بزنده  حمل به فرض اين كهمسأله نظر گرفته مي شود و 

سـاخته مـي    6مادر جدا شود و يك مذكر باشـد از عـدد    زكامل ا
د سهم آن براي حمل باقي مي ماند و نگه داشته مي شـو  3شود و 

 6از عددمسأله و بنابر تقدير اين كه حمل يك مؤنث است باز هم 

است كه يك ششم معادل يك سهم براي مادر و 
3
سهم  2دل امع 1

براي برادران منظور مي شود و 
2
سهم براي حمـل نگـه    3معادل 1

يـك مؤنـث   داشته مي شود و به تقدير اين كه حمل يك مـذكر و  
خواهد بـود وضـعيت تقسـيم هـم ماننـد       6از مسأله باشد باز هم 

قبل است با اين فرق يك سـهم از سـه سـهم حمـل بـراي      مسأله 
سهم آن براي مذكر است و با تقدير اين كـه حمـل دو    2مؤنث و 

خواهد بـود و چـون سـه سـهم دو      6از مسأله مذكر باشد باز هم 



 

 ١٠٣ 

وجود ن سهام و رؤس تباين مذكر بر آنها تقسيم نمي شود و در بي
در مسـأله  ضرب مي كنـيم و   6را در  2ؤس يعني ولذا عدد ر دارد

سـهم و   2معـادل   ،تصحيح مي شود يك ششم بـراي مـادر   12
3
1 

سهم براي برادران مادري هر برادر دو سـهم منظـور مـي     4معادل 

شود و
2
سهم در نظر  3راي حمل هر مذكر سهم ب 6معادل مسأله  1

گرفته مي شود و به تقدير اين كه حمل دو مؤنـث باشـد بـاز هـم     
مسـأله  است ولي به خاطر تأمين دو سوم آن دو مؤنث  6در مسأله 

سـهم مـي    2عول مي شود مادر يك سهم و دو برادر مادري  7به 
مسأله سهم هم براي حمل نگه داشته مي شود و در بين  4گيرند و 

ي بزرگتر اكتفا مي مسأله پس به  وجود دارد،ول و دوم تداخل ي ا
ي دوم و سـوم و چهـارم   مسـأله  اسـت و در بـين    6شود كه عدد 

ن هـم در  آتماثل وجود دارد و به يكي از آنهـا اكتفـا مـي شـود و     
ي مسـأله  ولـي   ،اكتفا مـي شـود   12داخل است پس به  12مسأله 

را در  12دارنـد  لـذا    تبـاين  7ششم يعني مسأله با  12پنجم يعني 
خواهد شد كه ايـن عـدد    84هفت ضرب مي كنيم و حاصلضرب 

جامع و در برگيرنده ي همه ي مسائل است پس هر گاه خواسـتيد  
را  84ي جامعه يعني مسأله سهم مادر و دو برادر مادري را بدهيد 

حمـل بـه دو مؤنـث فـرض      ،اي تقسـيم كـن كـه در آن   مسأله بر 
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تقـادير بـراي وارثـين     زيان بار تـرين قدير گرديده است زيرا اين ت
 12و خـارج قسـمت    كـرده تقسـيم   7را بر  84است بدينگونه كه 

است و جزء السهم قرار داده مي شود پس يك سـهم مـادر در آن   
سهم حاصل مي شـود و نصـيب    12ضرب مي شود كه براي وي 

 24 كه ضرب مي شود 12سهم است در  2دو برادر مادري هم كه 
براي حمل نگه تا زمان وضع حمل  نيز سهم باقي 48وخواهد شد 

سهم به آنـان   48داشته مي شود پس حمل اگر دو مؤنث باشد آن 
سهم متوقف شده  48داده مي شود و اگر حمل يك مذكر باشد از 

سـهم بـراي او    42سهم آن به حمل داده مي شود زيرا همـين   42
م شود و يقسخودش تمسأله منظور مي گردد اگر چنانچه جامعه بر 

و  گـردد  مـي خودش در جزء السـهم  ضـرب   مسأله نصيب وي از 
سهم اسـت كـه بـه     6متوقف شده باقي مي ماند سهم  48نچه از آ

سهم براي مادر و  دو برگردانده مي شود و ي مادر و دو برادر مادر
تكميل فرضشان در نظـر گرفتـه مـي     جهتسهم براي دو برادر  4

و اگر حمـل   ،يك مؤنث باشد و همين طور است اگر حمل شوند
يك مذكر و يك مؤنث به احتساب مذكر دو برادر مؤنـث تقسـيم   

سهم خواهد بـود و اگـر    14و سهام دختر  28مي شود سهام پسر 
سـهم در   42حمل دو مذكر بود باز هم همين طور است و تعـداد  



 

 ١٠٥ 

بين دو مذكر به دو مقدار مساوي تقسيم مـي شـود كـه هـر يـك      
مرده از مادر منفصل شود  ،د شد و اگر حملسهم خواهن 21داراي 

سهم متوقف شده به مادر و دو بـرادر مـادري برگردانـده مـي      48
 16سهم به دو برادر مـادري هـر يـك     32سهم به مادر و  16شود 

 28بـه   12بـه اضـافه    16سهم مي رسد كه سهام مادر به احتساب 
علق سهم ت 28سهم مي شود به هر يك از آنها  32سهم مي رسد و 

 .و مانند اين مثال در بقيه موارد عمل خواهد شد ،مي گيرد
 

 )گم شده (فصلي در بيان احكام مفقود 
و اما مفقود كسي است كه خبر وي پنهـان مانـده باشـد و بخـاطر     
اسارت يا سفر يا غير آن دو دانسته نشود كه آيا زنده است يا مرده 

 سـالمتي  گمان اول حاليكه در آن بيشتر دارد،پس او در دو حالت 
يـا ماننـد   علم مفقود مي رود مانند كسي كه براي تجارت يا طلب 

آن مسافرت كرده باشد پس براي چنين شخصـي از زمـان والدت   
دوم حالتيكـه در آن بيشـتر    .مقدار نود سال در نظر گرفته مي شود

گمان از بين رفتن مي رود مانند كسي كه در يك وسيله ي سواري 
كه بعضي از سرنشينان آن سالم و بعضي هـم  غرق دريا شده باشد 

ـ        ين دو صـنف  از بين رفته باشـند يـا در ميـان اهـل خـود يـا در ب
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شـده باشـد در ايـن صـورت از زمـان       متخاصم و مانند آن ناپديد
مقدار چهار سال براي وي در نظر گرفته مي شود بعد  شدن ناپديد

از گذشت دو مدت فوق در دو حالت مختلـف دارائـيش در بـين    
ود كه در زمان صدور حكم به مرگ او زنـده  ش تقسيم مي ارثانيو

حكم نمودن به مرگ مفقـود  از كه پيش  اند نه در بين وارثاني بوده
8Fمرده اند و اگر مورث

مفقود بميرد در آن مدتيكه در انتظـار خبـر    1
در ايـن   ،مفقود هستيم و هنـوز بـه مـرگ وي حكـم نشـده باشـد      

سيم تركه با در نظر گرفتن زيان صورت معامله با وارثان وي در تق
بارترين حالت است و باقي مانده ي تركه تا روشن شدن وضعيت 
مفقود يا سپري شدن مدت انتظار نگه داشته مـي شـود پـس اگـر     
ظاهر شد كه او زنده است نصيبش به او پرداخت مي شـود و اگـر   
چيزي باقي بماند به مستحق خود داده مي شود و همين طور است 

سپري شود و خبر مفقود معلوم نگردد و اگر معلوم شود  اگر مدت
آن سهمي كه  ،وي قبل از مرگ مورثش اتفاق افتاده است گكه مر

براي وي نگه داشته شده بـود بـه صـاحب حـق خـود برگردانـده       
ني از خود بـه جـا گـذارد    شود پس هر گاه شخصي بميرد وارثا مي

يكـي بـه    دسـاخته شـو  مسأله دو  او ن است كه برايطريق عمل آ

                                                 
  كسي كه مي ميرد و براي وارثان خود ارث بجا مي گذارد: مورث- 1
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تقدير مرگ او سپس به نسـبتهاي چهـار    هفرض حيات و ديگري ب
تا معلوم شود كه كداميك از آن نسـبتها در بـين دو    كردهگانه نظر 

به اقتضاي آن دو نسـبت در بـين دو    پسس و ،موجود استمسأله 
هـر   مسـأله  دو  رعمل مي شود كه پـس از نظـر و عمـل د   مسأله 

هـر   پسسـ  ،خواهـد بـود  له مسـأ عددي حاصل شود جامع هر دو 
او  به يك اندازه ارث ببرد بطور كامل سـهم مسأله وارثي در هر دو 

ق داشـته  فـو مسأله در دو پرداخت مي شود و هر وارثي ارث وي 
ديگـر بسـيار باشـد     ي انـدك و در مسـئله   اي باشد يعني در مسئله

به او داده مي شود و هـر وارثـي كـه در يكـي از دو      ارث كمترين
داشته و در ديگري ارث نداشته باشد چيزي به او داده  ارثمسأله 

نمي شود مثالً اگر وارثين شوهر و يك شقيقه و يك خواهر پدري 

مي باشـد   2ير مرگ وي در به تقدمسأله گم  شده باشد 
2
 بـراي   1

بر شوهر 
2
فتـه  شقيقه هر يك معادل يك سـهم در نظـر گر  براي  1

عول مـي   7و به عدد  6در مسأله و به فرض حيات وي  .مي شود

شود براي هر يـك از زوج و شـقيقه   
2
سـهم در نظـر    3معـادل   1

گرفته مي شود و يك ششم هم براي خـواهر پـدري معـادل يـك     

سهم بخاطر تكميل نمودن 
3
دو در بين  در نظر گرفته مي شود و 2
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د لــذا آنهــا را در هــم ضــرب مــي كنــيم تبــاين وجــود دارمســأله 
جامعه است هر يـك از  مسأله كه اين همان  باشد، 14 حاصلضرب

موت دو سـهم  مسأله سهم و در  3حيات مسأله شوهر و شقيقه در 
 6دارند كه هر دو درهم ضرب مي شوند و حاصل هر يك از آنان 

همين حالـت زيـان    سهم مي شود زيرا 12وعاً مسهم است كه مج
بارترين حالت براي آنها است و دو سهم هم براي خـواهر پـدري   

متوقف مي شود پس اگـر معلـوم شـود كـه زنـده       و ناپديد منظور
است آن دو سهم به او داده مي شود و اگر معلوم شـود كـه مـرگ    
وي قبل مرگ مورث بوده است آن دو سهم هم به زوج و شـقيقه  

از  دوند و اگر معلـوم شـود كـه وي بعـ    اصفه برگردانده مي شنبالم
مورث مرده است و يا مدت انتظار سپري شود و خبـرش دانسـته   

اموالش بـر ورثـه ي وي تقسـيم    نشود اين دو سهم هم مانند سائر 
د و در شوهر و دو خواهر پدري و يك برادر پدري مفقـود  مي شو
عول مي شود  7ساخته شده و به  6به فرض مرگ مفقود از مسأله 

سهم براي دو خواهر منظور مي شود و به  4هم براي شوهر و س 3
تصحيح  8ساخته مي شود و در عدد  2از مسأله فرض حياه مفقود 

اي خـواهران و دو  مي گردد چهار سهم براي زوج و دو سـهم بـر  
فقود هم منظـور مـي شـود و چـون در بـين دو      سهم براي برادر م
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كنيم كه جامعه در  يضرب م مآنها را در ه وجود داردتباين مسأله 
سهم اسـت آنهـا    3موت داراي مسأله درست مي شود زوج در 56

 24دريافت مي كنـد كـه    ،8حيات يعني عددمسأله را با ضرب در 
حيات يك سـهم  مسأله سهم خواهد شد و هر يك از خواهران در 

 18بر مي دارند و  7موت يعني عددمسأله دارندكه ان را به ضرب 
 14د پس اگر معلوم شد كه زنـده اسـت   سهم هم متوقف مي گرد

سهم خواهد گرفت و چهار سهم بـاقي مانـده    18سهم خود را از 
ويند فرض ا تتمهبه شوهر برگردانده مي شود زيرا اين چهار سهم 

و همين طور است كه اگر مدت انتظار سپري شود ولي خبر مفقود 
فق توا 7و7و14و28دانسته نشود و چون در بين سهام وارثين يعني 

 8بر مي گردانيم كـه در   هفتوجود دارد لذا جامعه را به  هفتدر 
تصحيح مي شود و اگر معلوم شـود كـه مـرگ وي قبـل از مـرگ      

ثش بـوده اسـت همـه ي سـهم االرث وي بـه خـواهران بـاز        رمو
دانده مي شود زيرا اين كامل كنند فرض آنان است و شـوهر و  رگ

بـر نصـيب مفقـود    دو خواهران مي توانند بر چهار سـهم اضـافي   
بـه كـس    شـوهر  سازش كنند زيرا اين چهـار سـهم جـز آن دو و   

  .ديگري تعلق ندارد
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 بيان ميراث غرق شدگان و مانند آنها مبحث
يا بيشتر كه وارث همـديگر باشـند بـه وسـيله      هر گاه دو شخص 

با آتـش يـا طـاعون و     اني يا غرق شدن در سيالب يا سوختنوير
  .ي پنج حالت خواهند بودمانند آن بميرند آنان دارا

آن است كه مرگ يكي از وارثين حتي اگر بـراي يـك    :حالت اول
لحظه هم باشد متأخر از ديگري باشـد در ايـن صـورت بـه دليـل      
اجماع آنكه مرگش متأخر اسـت وارث آن اسـت كـه قـبالً مـرده      

  .است
آن است كه با هم مرده اند پس به دليل اجمـاع ارثـي   : حالت دوم
  .تدر كار نيس

آن است كه وضعيت مجهول باشد يعني مرده شدن با  :حالت سوم
  .هم يا با تقديم و تأخير معلوم نباشد

آن است كه دانسته شود كه مرگ متوارثين به تقديم  :حالت چهارم
 .الحق معين نباشد و تأخير بوده است ولي مرده ي سابق يا

تقـديم   آن است كه دانسته شود كه مرگ متوارثين به: حالت پنجم
الحق هـم معـين شـده باشـد ولـي بعـداً        و تأخير بوده و سابق يا
حالت اخير هر گاه ورثه ي هيچ مـرده اي   3فراموش شده است در

ادعاي متأخر بودن مرگ مورثشان را ننموده باشند، در اين صورت 
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بخاطر جلوگيري از پديده ي دور هر يك از مردگان در اموال غير 
ثي از همـديگر ارث مـي برنـد و ايـن     موروثي نه در امـوال مـورو  

مذهب امام احمد است رحمـه اهللا و همچنـين قـول عمـر و ابـن      
شريح قاضي و ابـن ابـي ليلـي و    ما است  و مسعود رضي اهللا عنه
زيـد بـن    راي ن حكم كرده انـد امـا  آاهللا به  مابراهيم نخعي رحمه

و همين  .گردد ضرب مي مي باشدهللا عنه عدم توريث ثابت رضي ا
شيوه ي عمل بر مذهب امام احمد آن  .مذهب ائمه ثالثه استقول 

كه يكـي از دو مـرده يـا مردگـان قبـل از       يمكنمي است كه فرض 
يعنـي   –ديگر مرده گان همراه خود مرده است سپس مال اصليش 

را كه تالد ناميده مي شود بروارثان زنده و وارثي كـه   -غير مورثي
كـه از دارايـي    پس هر ماليس مي كنيم،همراه وي مرده اند تقسيم 

اصلي وي براي هر يـك از مردگـان همـراه وي حاصـل شـد كـه       
 .مـي كنـيم  طريف ناميده مي شود بر وارثان زنده آن مـرده تقسـيم   

پس اگر بـر  س .ه شدهالبته بعد ازآن كه براي آنان مسأله اي قرار داد
ي اول درست مـي  مسأله ي ايشان از همان مسأله آنان تقسيم شد 

يازي به عمل ديگري نيست و اگر تقسيم نشد طريف را با شود و ن
 ،مانند سنجيدن صنف و سهام كـه گذشـت   مآنان مي سنجيمسأله 

را كـامالً نگـه   مسـأله  تباين داشـت عـدد   مسأله پس اگر طريف با 
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سـپس اگـر    مرا نگه مي داريمسأله و اگر توافق داشت وفق  داشته
بـر وارثـان زنـده     زمرده ي سومي هم در كار باشد طريف او را ني

و  .مو مانند گذشته عمليات را ادامه مـي دهـي   ماش تقسيم مي كني
 .همين طور عمليات را پي مي گيري تا مردگان به پايان مي رسـند 

اعداد مسائل نگه داشته شده و يا وفقهاي آنها را با نسبتهاي  سپس
نتيجه ي نظر و عمليات حسـابي هرچـه   و  م،چهار گانه مي سنجي

 ي مـرده ي اول مسـأله  در مي شـود و   تلقيند جزءالسهم باشد مان
و مسـائل  ي مـرده اول   حاصلضـرب مسـئله  درگـردد و   ضرب مـي 

زندگان وارث كساني كه با ميت اول مرده اند تصحيح مـي گـردد   
ي اول چيزي داشـته باشـد ابتـدا آن را در    مسأله بعد هر وارثي در 

ي بـرد و  به ارث م جزءالسهم ضرب مي كند و بعد حاصلضرب را
  هر وارثي در مسائل بعدي داراي چيزي باشد ابتدا آن را در سـهام 

ضرب را بـراي  مي كند و بعد حاصلمورث خود يا وفق آن ضرب 
و  ماز اين به احوال مرده ي دوم مـي پـردازي  خود بر ميدارد و بعد 

ريف مرده ي همراه او مانند تـالد مـرده ي اول و   طدر تالد وي و 
و اگر مردگان ديگري هـم   معمل مي كني طريف مرده ي همراهش

اگـر   مـثال  معمليات را پي مي گيـري  به همين ترتيبوجود داشت 
زني و پسرش با هم بميرند وحال مجهول باشد يـا اينكـه دانسـته    



 

 ١١٣ 

شود كه يكي از آنها قبل از ديگري در گذشته است اما عين سـابق  
اسـت و  معين نباشد و يا معين هم شده باشد و بعداً فراموش شده 

و مادرش را جا گذاشته و پسر هم يك دختر را بعـد از  .آن زن پدر
است هر يـك از پـدر و    6زن از مسأله خود ترك كرده است پس 
سهم را به ارث مي برنـد چهـار سـهم     1مادرش يك ششم معادل 

ي وارثان زنـده ي  مسأله باقيمانده هم براي پسر منظور مي شود و 
مادر بزرگ يعني مادر مـادر يـك   است كه براي  6پسر هم از عدد 

ششم معادل يك سهم و براي دختر 
2
منظور مي گـردد   3معادل  1

پسـر  مسـأله  و چون در بين  .و دو سهم باقي هم براي عصبه است
در نصف توافق وجـود دارد   4و سهام وي يعني عدد  6يعني عدد 

مسأله رفته و در كه عدد سه و جزءالسهم است را گمسأله لذا وفق 
براي هر  .مي رسد 18به مسأله كه  مضرب مي كني 6زن يعني عدد 

ي وي منظور مي شود و مسأله يك از پدر و مادر زن يك سهم از 
ضرب مي شود پس بـراي هـر يـك از     3در جزءالسهم يعني عدد 

ي پسـر بـا   مسـأله  آنان سه سهم حاصل مي شود و همين مادر در 
اراي يك ششم  معادل يـك سـهم اسـت    عنوان مادر بزرگ بودن د

ضرب مي شود  2كه همين يك سهم در وفق سهام پسر يعني عدد 

كه براي وي دو سهم حاصل مي آيد و در مجموع داراي 
18
مـي   5



 

 ١١٤ 

ت كـه آن  سهم اس 3وارثان پسر داراي مسأله شود و دختر پسر در 
د و در مجمـوع  بر مـي دار  2را به ضرب در وفق سهام پسر يعني 

داراي
18
خواهد شد و عصبه هـم داراي دو سـهمند كـه آن را در     6

وفق سهام پسر ضرب مي كنند و آنها هـم داراي 
18
مـي شـوند و    4

است مادرش يك ششم معادل يك سهم و  6ي تالد پسر از مسأله 

دخترش 
2
م را خواهند برد و دو سـهم بـاقي مانـده    سه 3معادل  1

 6عـدد   ي وارثين زنده ي مادر هـم از مسأله براي عاصب است و 
است هر يك از پدر و مادرش يك ششم معادل يـك سـهم را بـه    

فرض مي برند و دختر پسرش هم 
2
سهم را بـه فـرض    3معادل  1

در  .خواهـد بـرد   مي برد و يك سهم باقيمانده را پدر بـه تعصـيب  
ي وارثان مـادر  مسأله نتيجه پدر داراي دو سهم مي شود و در بين 

ي ورثه ي مادر يعنـي جـزء   مسأله و سهام تباين موجود است لذا 
هستند ضرب مي شود و  6ي پسر كه هر دو عدد مسأله السهم در 

سهم داشت  3پسر مسأله خواهد بود دختر پسر از  36حاصلضرب 
مـي شـود و عاصـب پسـر هـم از       18كنيم  ضرب مي 6آن را در 

 6ي پسر دو سهم داشت كـه در جـزء السـهم يعنـي عـدد      مسأله 
سهم براي وي حاصل مي آيد و دختر پسر از  12ضرب مي شوند 



 

 ١١٥ 

سهم است كـه آن را در يـك سـهم     3ي وارثان مادر داراي مسأله 
سهم بـراي وي حاصـل مـي آيـد پـس       3مادر ضرب مي كند كه 

سهم مي شود و پدر مـادر   21مسأله تر در دو مجموع مال اين دخ
مادر دو سهم دارد در تك سهم مادر ضرب مي شـود در  مسأله در 

سهم به او مي رسد و مادرمادر هم داراي يك سهم اسـت   2نتيجه 
كه آن را به ضرب يك در يك بـر ميـدارد و داراي يـك سـهم در     

ـ   مسأله  ان آزاد مادر مي شود و اگر دو برادر بميرند كـه يكـي از آن
و ديگري آزاد شده ي زيد باشـد مـال آزاد شـده ي     ومرشده ي ع

و براي زيد و دارايـي آزاد شـده ي زيـد هـم بـراي       ومرعومـر ع 
 .خواهد بود

 آن نباب بيان رد و مستحقا
و افزايش دادن نصيبهاي ورثـه اسـت   مسأله رد، كاهش دادن سهام 

ه تمام و شرط آن عدم وجود عصبه است و رد ب ،درست ضد عول
اهل فرض جز زوجين تعلق مي گيرد و اصول مسائلي كه اهـل رد  

مسـأله  چهـار   ،خود باز مي گـرد اننـد  ارثشان را بوسيله ي آنها به 
و اصـل   4و اصل  3و اصل  2و اصل  6هستند كه همگي از اصل 

هرگاه اين مطلب را شناختيد بدان كه اگر مـردود  آيند  فراهم مي 5
يك شخص باشد مانند  –رد مي شود كسي مشمول قانون  –عليه 



 

 ١١٦ 

ورد بـراي خـود    مادر يا دختر يا مانند آنها همه دارايي را با فرض
ود عليـه متعـدد باشـند  و مقـدار ارث آنـان      مي گيرد و اگـر مـرد  

مساوي باشد مانند برادران مادري يا دختران  يـا دختـران پسـر  و    
ـ  مانند آنها باز هم  با فرض ورد تمام دارايي را مي مسـأله  و   دبرن

آنان عدد رؤس خودشان خواهد بود و اگر  اندازه ي ارثشان فـرق  
حاصـل   رده،جمع كـ  6اصل  زداشته باشد  تمام نصيبهاي آنان را ا

مـي  رد است آنگاه بر آنان تقسـيم  مسأله جمع هر عدد باشد اصل 
كه يكـي از سـه    ردهسپس هر صنف را با سهامش  مقايسه ك كنيم

عدد  -2هام بر عددصنف تقسيم ميشود س -1: حالت پيش مي آيد
سهام بر عدد صنف تقسيم نمي شود و بين دو عدد تبـاين وجـود   

ولـي بـين دو    عدد سهام بر عدد صنف تقسيم نمي شـود   -3دارد
در حالت اول سهام را برعدد صنف تقسيم  .وجود داردتوافق عدد 

مي كنيم ديگر عمليات  پايان  مي پذيرد و اين امري است واضـح  
ر حالت دوم و سوم كه سهام همه ي اصناف منقسم نمي شـود  ود

يا بر بعضي منقسم وبر بعضي ديگر منقسم نمي شود عمليات را تا 
  ،مانند آنچه كه در باب حساب گذشت  .ادامه مي دهيمحل نهائي 

مـادر و دو خـواهر    بميـرد  و وارثـين وي يـك    يسمانند اينكه  ك
است يـك ششـم آن    6دد ي ايشان از عمسأله مادري باشند اصل 



 

 ١١٧ 

معادل يك سهم به مادر تعلق مي گيرد و
3
سـهم بـه    2آن معادل  1

خواهران داده ميشود و بعد سهام را جمع مي كنيم و حاصل جمع 
 رار مي دهيم كه يك سهم آن با فرضقمسأله را اصل  3يعني عدد 

هـر خـواهر   ورد به مادر و دو سهم آن با فرض ورد به دو خواهر 
يك سهم تعلق مي گيرد و دو سهم خـواهر بـر آنـان منقسـم مـي      

و اگر شخصي بميرد وارثين وي يك دختر و پنج دختر پسر  ،شود

 است و  6از مسأله باشند اصل 
2
سهم براي دختـر   3آن معادل   1

اهر منظور مـي شـود و   و يك ششم معادل يك سهم براي پنج خو
ي رد عدد چهار خواهد مسأله چهار مي شود پس ، 1و  3مجموع 

براي پنج دختر پسر منظور مي سهم براي دختر و يك سهم  3بود 
 5و 1شود و چون يك سهم بر پنج تقسـيم نمـي شـود و در بـين     

را كه عدد رؤس و جـزء السـهم اسـت در     5لذا عدد  وجود دارد،
حاصلضـرب كـه    سـپس  ،ضرب مي كنيم 4يعني عدد مسأله اصل 

سهم دختـر   3يرد و سپس گقرار مي مسأله اصل  مي باشد 20دد ع
ضـرب مـي كنـيم و     5رد را در جزء السهم يعنـي عـدد   مسأله در 

سهم را به دختر مي دهيم و تك سهم را بـه   15حاصلضرب يعني 
دختر پسر مي دهيم كه به هر نفر يك سهم تعلق مي گيرد و اگر  5

خـواهر غيـر مـادري     5مادر بزرگ و  2شخصي بميرد وارثين وي 



 

 ١١٨ 

است يك ششم معـادل يـك سـهم     6ي آنان از عدد مسأله باشند 

براي مادر بزرگهاو 
3
 ،سهم براي پنج خواهر خواهد بود 4معادل  2

مسـأله  براي رد سهام هر دو صنف را جمع مي كنيم و اصل  سپس
هم سـ  4قرار مي دهيم كه به فرض ورد دو سهم به مادر بزرگها و 

به پنج خواهر تعلق مي گيرد و سهام هر دو صنف بـا عـدد رؤس   
لذا عدد هـر دو صـنف را بـه     ،است آنها متباين و غير قابل تقسيم

با هـم تبـاين    5و  2حال خودشان باقي مي گذاريم و سپس چون 
دارند لذا آن دو را در هم ضرب مي كنيم و حاصلضرب يعني عدد 

 5رد يعني عـدد  مسأله در اصل را جزء السهم قرار مي دهيم و  10
بعد تـك   سپس، تصحيح مي شود 50در مسأله ضرب مي كنيم كه 

ضـرب مـي    10سهم دو مادر بزرگ را در جزء السهم يعني عـدد  
كنيم و به دو مادر بزرگ مي دهيم و بر آنان تقسيم مي كنيم كه بـه  

رد را در مسـأله  سهم خـواهران در   4هر يك پنج سهم مي رسد و 
ضرب مـي كنـيم و حاصلضـرب يعنـي      10يعني عدد  جزء السهم

سـهم تحويـل مـي     8را به پنج خواهر و هر يك به مقدار  40عدد 
كه يكي از زوجين همراه اهل  دهيم و نوع عمل كردن زماني است

ا شد ولي اگر يكي از زوجين همـراه اهـل رد بودنـد طريـق     رد نب
فرض  از مخرج كسر را عمل آن است كه ابتدا سهم زوج يا زوجه



 

 ١١٩ 

خودش پرداخت كنيم و باقي مانده را براي اهل رد قرار دهيم پس 
در اين هنگام اگر اهل رد يك نفر باشد تمام باقي مانده را با فرض 
و رد خواهد گرفت مانند اينكه شوهر يا همسر با دختـر يـا دختـر    

متعدد بودنـد  پسر و يا مادر و مانند آنها باشند و اگر مردود عليهم 
ي ارث آنان مساوي بـود پـس بـاقي مانـده را بعـد از       ولي اندازه

بر آنـان تقسـيم    ،پرداخت فرض يكي از زوجين موجود در مسئله
اگـر   سـپس . با اهل رد مانند عصبه عمل مـي شـود   دقيقاً ممي كني

بعد از فرض يكي از زوجين بـر اهـل رد قابـل تقسـيم      هباقي ماند
م نشد سـهام  باشد كار خيلي آسان و بسي واضح است و اگر منقس

و  ،در صورت تبـاين عـدد رؤس   ،و رؤس يا تباين دارند يا توافق
ضـرب مـي   مسـأله  در صورت توافق وفق عدد رؤس را در اصـل  

در آن به تصحيح مي رسد مانند مسأله كنيم پس آنچه حاصل شود 
از چهـار اسـت و   مسأله دختر باشند اصل  3اينكه وارثين شوهر و 

سـهم   3هر داده مـي شـود و   يك چهارم معادل يك سهم بـه شـو  
دختر هر دختـر يـك سـهم داده مـي      3باقيمانده با فرض و رد به 

قابـل   ان شود در اين مثال باقي مانـده از شـوهر بـر تعـداد دختـر     
باشند در آن صـورت سـهام    5تقسيم است ولي اگر تعداد دختران 

بر رؤس منقسم نمي شود زيرا در بين سهام و رؤس تباين وجـود  



 

 ١٢٠ 

ضـرب   4يعني عدد مسأله را در اصل  5د رؤس يعني دارد لذا عد
يك سهم شوهر  سپس، تصحيح مي شود 20در مسأله مي كنيم كه 

ضـرب مـي كنـيم و     5را در جزء السهم يعني عدد مسأله از اصل 
سـهم   3شـود و   سهم است بـه شـوهر داده مـي    5حاصلضرب كه 
ضـرب مـي    5را در جزء السهم يعني عـدد  مسأله دختران از اصل 

است به دختران به تعداد هر دختر  15يم و حاصلضرب كه عدد كن
بـه انـدازه ي   مسأله سه سهم داده مي شود كه هر دختر از مصحح 

را برداشـت نمـوده اسـت و اگـر     مسأله سهام همه ي آنان از اصل 
دختـر باشـند اصـل     14شخصي بميرد و وارثين وي يك همسر و 

بـود   دخواه 8مسله به اعتبار رد از 
8
آن معـادل يـك سـهم بـه       1

سهم باقي مانده به دختران تعلق مي گيرد  7همسر داده مي شود و 
در  14و7منقسـم نمـي شـود و چـون      14بر  7اما معلوم است كه 

توافق دارنـد لـذا    هفت
7
مسـأله  يعنـي عـدد دو را در اصـل     14 1

تصـحيح  مسـأله  در آن مي شود و  16ضرب مي كنيم حاصلضرب 
را در جزء السهم يعني مسأله مي گردد و يك سهم همسر در اصل 

 2ضرب مي كنيم و حاصلضرب يعني عـدد   14همان وفق  2عدد 
را در جـزء  مسـأله  سـهم دختـران از اصـل     7را به او مي دهيم و 

سهم است به دختران  14حاصلضرب كه  والسهم ضرب مي كنيم 



 

 ١٢١ 

اده مي شود كه اين تـك سـهم  برابـر    سهم د 1به مقدار هر دختر 
وجـود  مسـأله  است با آنچه كه بـراي وفـق رؤس آنـان در اصـل     

ديگـري بـراي    يمسـأله  . و اگر ارث اهل رد متفاوت بـود . اشتد
نيازمنـد  مسـأله  و اگـر   مـي كنـيم  نان تقسـيم  آبر  و دادهآنان قرار 

و سـهام  مسـأله  سپس در بـين   مي كنيمتصحيح بود او را تصحيح 
اگـر قابـل انقسـام بـود      مي اندازيمانده از يكي زوجين نظر باقي م
ي يكي از زوجين تصحيح مي شود مانند يك مسأله آنان از مسأله 

است يك  4ي همسر از مسأله  كه ادريهمسر و مادر و دو برادر م
سـهم ديگـر بـراي     3سهم براي همسر است و  1ارم آن معادل چه

ود يك سهم براي مادر و ب دخواه 3ي اهل رد از مسأله اهل رد و 
ي اهـل رد  مسـأله  و باقي مانده بـر  دو سهم براي دو برادر مادري 

ي همسر تصـحيح مـي   مسأله ي اهل رد از همان مسأله است پس 
نشـد در   تقسـيم رد  ي اهـل رد مسأله شود ولي اگر باقي مانده بر 
 وجـود دارد  ي اهل رد يا توافقمسأله اين صورت در بين سهام و 

رد و در صورت تباين  در صورت توافق وفق مسأله ي هك يا تباين
ي احد الزوجين ضرب مي كنيم مسأله ي اهل رد را درمسأله تمام 

در آن به تصحيح مـي  مسأله پس حاصلضرب هر چه باشد هر دو 
رسد و بعد اين نصيب احد الزوجين را در صورت تباين در تمـام  



 

 ١٢٢ 

ي اهـل رد  مسـأله  ي اهل رد و در صورت توافـق در وفـق   مسأله 
ضرب مي كنيم حاصلضرب هر چه باشد سهام احد الزوجين است 
و نصيب هر يك از اهل رد را در صورت تباين در تمام باقيمانـده  
از احد الزوجين و در صورت توافق در وفـق بـاقي مانـده ضـرب     

در اين صورت حاصل هر چه باشد سـهم آن وارث خواهـد    كرده
يك همسر و دو مـادر بـزرگ و    بود مثال توافق مانند اينكه وارثين

است كه  4ي همسر از مسأله دو برادر مادري باشند 
4
آن معادل  1

مسـأله  سهم باقي براي اهـل رد و   3يك سهم براي همسر است و 
 3خواهد بود و بوسيله قانون رد به عـدد   6ي اهل رد  در اصل از 

 2نظـور مـي شـود و    باز مي گردد يك سهم براي دو مادر بزرگ م
ولي يك سهم دو مـادر بـزرگ بـر     ،براي دو برادر مادرينيز سهم 

ار دارد و هم تباين سعدد رؤس آنان منقسم نمي شود بلكه هم انك
لذا عدد رؤس آنان كه جزء السهم است در مسـأله اهـل رد يعنـي    

خواهد شـد پـس يـك     6ضرب مي شود و حاصل ضرب  3عدد 
 2را در جزء السهم يعني عـدد  أله مسسهم دو مادر بزرگ از اصل 

در نتيجه دو سهم براي آنـان حاصـل مـي شـود و دو      كردهضرب 
 ايدارنيز كنيم و آنها  سهم برادران را هم در جزء السهم ضرب مي

چهار سهم مي شوند و در بين سـهام باقيمانـده از احـد الـزوجين     



 

 ١٢٣ 

ق ي اهل رد توافق در ثلث وجود دارد لذا وفمسأله و  3يعني عدد 
ي زوجه ضرب مي شـود   مسأله در  2ي اهل رد يعني عدد مسأله 

سـهم   1تصحيح مي شـوند همسـر كـه     8در عدد مسأله و هر دو 
است ضرب مـي   2ي اهل رد كه عدد مسأله داشت آن را در وفق 

سهم براي وي حاصل مـي شـود  و يـك     2كنيم و به همين سبب 
وجه بـراي اهـل   سهم هر مادربزرگ را در وفق سهام باقيمانده از ز

است ضرب مي شود و يـك سـهم بـراي هـر يـك       1رد كه عدد 
هـم در   گـر بـار دي سهم هر يك از برادران را  2حاصل مي شود و 

وفق سهام نامبرده ضرب مي كنيم كه براي هر يك از آنها دو سهم 
و مثال تباين مانند اينكـه وارثـين شـوهر و يـك      .حاصل مي شود

ي شوهر از چهار اسـت و  له مسأدختر و يك دختر پسر باشند 
4
1 

سهم براي اهـل رد بـاقي مـي     3آن معادل يك سهم را مي گيرد و 
 .در ست مي شود 4هم از نيز اهل رد  ي ماند و مسئله

 و در بـين بـاقي   نـد سهم و دختر پسر يك سهم را مي برد 3دختر 
چهـار   دي اهل رد يعنـي عـد  مسأله و  3از زوج يعني عدد  .مانده

ي زوج ضـرب  مسأله را در  ي اهل ردمسأله تباين وجود دارد لذا 
خواهد شـد و همـان عـدد اصـل      16مي كنيم و حاصلضرب عدد 

مسـأله  خواهد شد زوج داراي يك سـهم بـود كـه آن را در    مسأله 



 

 ١٢٤ 

سهم بـراي وي حاصـل مـي شـود و دختـر       4اهل ضرب مي كند 
رب مـي كنـيم   سهم بود آن را در سـهام بـاقي مانـده ضـ     3داراي 

سهم براي وي حاصل مي شود و يك سهم دختـر   9كه  )3×3=9(
 3كـه   )1×3=3(پسر را هم در سهام باقي مانده ضـرب مـي كنـيم    

بر اين مسائل نظائر آنهـا قيـاس    و سهم براي وي حاصل مي شود
  .شود مي

 
 ميراث ذوي االرحام مبحث

داراي و آنان عبارتند از هر خويشاوندي كه نه داراي فـرض و نـه   
وارث بردن آنان مشروط به اين است كه جز يكـي   ،تعصيب باشد

موجـود نباشـد و    نيـز  از زوجين اهل فرض در كار نباشد و عصبه
يعنـي آنهـا را بـه منزلـه      –ذوي االرحام به تنزيل ارث مـي برنـد   

كساني به حساب بياوريم كه ذوي االرحام بوسيله ي آنها به مـرده  
ؤنث ذوي االرحام مانند هم ارث مي مذكر و م و –متصل شده اند 

  :برند و آنان يازده دسته اند
فرزندان دختران و فرزندان دختـران پسـران هـر انـدازه پـايين      -1

 .باشند
  .كه باشند مذكر ومونث فرزندان خواهران از هر نوع-2



 

 ١٢٥ 

 دختران برادران غير مادري و دختران پسرانشان -3
 فرزندان برادران مادري-4
خواه عموي ميت يا عمـوي پـدرش يـا عمـوي      عموي مادري-5

 جدش باشد 
عمه ها خواه عمه ي مرده يا عمه ي پدر و مادرش يـا عمـه ي   -6

 اجداد وجدات او باشند 
دختران عموها از هر نوع كه باشند و دختران پسر عموها از هر -7

 نوع كه باشند 
دايي ها و خاله ها خواه دايي و خاله خود ميت يا دايي و خالـه  -8

 . مادر يا اجداد وجدات او باشندو ي پدر 
پدر بزرگهايي كه از جهت مادر يا پدر ساقط شده اند مانند پدر -9

 پدر و امثال آنها مادر و پدرِ مادرِ 
 پـدرِ  از جهت مادر يا پدر مانند مـادرِ  شده مادر بزرگان ساقط-10

 مادر و مادر پدر پدر بزرگ بنابر قولي كه آنهـا را از ذوي االرحـام  
  .به حساب مي آورد

هر كس بواسطه ي يكي از اين ده گروه به مـرده متصـل مـي    -11
شود مانند عمه ي عمه و خاله ي خاله و پدر پدر مـادر وبـرادر و   

پس هر يك از ده صنف  .عمو و عمه ي عموي مادري و مانند آن



 

 ١٢٦ 

به منزله ي وارثي به حساب مي آيد كه بوسيله وي به مرده متصل 
فرزندان دختران هر انـدازه پـايين باشـند بمنزلـه ي     مي گردد مثالً 

بمنزله  .باشنددختران و فرزندان دختران پسران هر اندازه كه پايين 
ي دختران پسران به حساب مي آيند و فرزندان خواهر به منزله ي  

بـرادران بمنزلـه ي    خواهرانند و دختران برادران و دختران پسـرانِ 
د نادران مادري مذكر يا مؤنث باشـ پدران خود هستند و فرزندان بر

به منزله ي برادران مادري هستند و عموي مادري و عمه ها از هر 
نوع كه باشند بمنزله ي پدرند و دايي ها و خاله ها از هر نـوع كـه   
باشند به بمنزله ي مادرند و دايي هاو خاله هاي پدر از هر نوع كه 

ه هاي مادر از هر نوع و دايي ها و خال ،پدرند باشند بمنزله ي مادرِ
در و هر كس ديگري كـه  بمنزله ي مادر مادرند و پدر ما .كه باشند

بوسيله ي وي به مرده برسد مانند مادر بحساب مـي آينـد و پـدر    
پدر و هر كس ديگري بوسيله ي او به مرده برسد بمنزله مادر  مادرِ

مي شود كـه  بنابراين نصيب هر وارثي براي كسي قرار داده  .پدرند
جز يـك شـخص از   اگر پس   .ده مي رسدبوسيله  آن وارث به مر
 آن شخص تمـام دارايـي را   وجود نداشتذوي االرحام هيچ كس 

براي خود مي برد و اگر جماعتي به وسيله يك وارث به مرده مـي  
رسيدند و در منزلت همه ي آنها مساوي بودنـد در ايـن صـورت    



 

 ١٢٧ 

ارث مسـاوي   نصيب آن وارث مال آنهاست مـذكر و مؤنثشـان در  
دختـر را از خـود جـا     پسرِ 3شخص بميرد و  يك هستند پس اگر

 شود،به سه قسمت مساوي تقسيم مي  آنها گذارد دارايي را در بين
پسر و يك دختر خواهر دارايي به چهـار قسـمت مسـاوي     3و در 

در منزلـت مسـاوي نبودنـد بلكـه متفـاوت       اگر تقسيم مي شود و
اين شخص واسـطه   ،ه مرده مي رسندبودند با كسي كه بوسيله او ب
را در بـين ذوي  و نصـيب وي   آوردهرا به جاي مرده بـه حسـاب   

مـثالً در سـه خالـه     مشان تقسيم مي كنيت زلاالرحام به حسب من
ي آنان مسأله متفرقه يكي پدر مادري و يكي پدري و يكي مادري 

كه داده  رقرا 5را در 
5
مادري وآن به خاله پدر  3

5
به خاله پـدري   1

و 
5
كسي كه  هم براي خاله مادري در نظرگرفته مي شود زيرا آن 1

اند يعني مـادر اگـر    مرده رسيدهه اين سه خاله متفرقه بوسيله وي ب
همينگونـه از او   وي همين سه خاله متفرقه بودند مرد و وارثينِ مي

خـواهر مـي   مسـأله  ا در هـ  د زيرا آن وقت اين خالهارث مي بردن
خواهـد   5عمه متفرقه مسئلة آنان مانند خاله هـا از   3و در  .بودند

بود 
5
هاي پـدري و   از عمه براي عمه پدر مادري و براي هر يك 3

نيز  ي مادر
5
در حساب در نظر گرفته مي شود زيرا آنان بمنزلة پ 1



 

 ١٢٨ 

شده اند و بوسيلة او به مرده مي رسند و اگـر پـدر بميـرد همـين     
خواهـد   6دايي متفرقه مسئلة آنـان از   3گونه ارث مي بردند و در 

بود 
6
سـهم بـاقي مانـده     5مـادري و   معادل يك سهم براي داييِ 1

 براي دايي پدر مادري خواهد بود و دايي پـدري بوسـيله ي دايـي   
مادر همـراه دايـي    و و اگر پدر ،پدر مادري از ارث ساقط مي شود

د زيـرا اگـر   نساقط مي كن دند آنها را از ارث برنها و خاله ها باش
كه در آن وقت برادر و  –را  مادر بميرد و پدر و دايي ها و خاله ها

 .حجب  مي كند از خود جا گذارد پدر آنها را –خواهر مي شوند 
له ي گروه ديگر به مرده مي رسيدند دارايي در و اگر گروهي بوسي

تقسيم مي شود بگونـه اي كـه هـر نصـيبي      ،بين افراد گروه رسيده
بوارث به فرض يا به تعصيب مي رسيده است كسي كه بوسيلة آن 
وارث به مرده مي رسد آن نصيب را براي خود بـر ميـدارد و اگـر    

ر حق گروه بعضي از وارثان بوسيله بعضي ديگر ساقط مي شدند د
رسيده به مرده بوسيله آن وارثان نيز قاعده ي ساقط شدن بعضي با 

دختر خواهر گوناگون يكـي   3بعض ديگر اعمال مي شود مثالً در 
دختر خـواهر پـدري و يكـي ديگـر دختـر       يدختر شقيقه و ديگر

،آنان از پنج خواهد بودمسأله  .خواهر مادري
5
ه براي دختر شـقيق  3

و 
5
 و براي دختر خواهر پدري 1

5
هم براي دختر خواهر مـادري   1



 

 ١٢٩ 

آنان از مسأله  دختر و دختر دختر پسر و در دختر  .منظور مي شود
سهم براي دختر دختـر و يـك سـهم بـراي دختـر       3است  4عدد 

دري و دختـر  دختر برادر پدر ما 3مي شود و در  منظوردختر پسر 
  ،خواهد بود 6عدد  ازآنان مسأله برادر پدري و دختر برادر مادري 

6
معادل يك سهم به دختر برادر مادري يعني همان سهم پـدرش   1

سـهم باقيمانـده بـه دختـر بـرادر پـدر        5اگر زنده بود مي رسد و 
ـ  مادري مي رسد و دختر برادرِ ه پدري حجب مي شود و سهمي ب

او داده نمي شود زيرا دختران هر بـرادر بمنزلـه ي پدرانشـان مـي     
برادر پدري را ساقط مي كند  ،باشند و حال اينكه برادر پدر مادري

تقسـيم نمـي شـود و     هـا دختر برادر پدر مادري بـر آن  3سهم  5و 
س دختـران بـرادر پـدر    وار و تباين است پس عدد رؤساراي انكد

يعني مسأله در اصل  نيز مي باشدهم وجزء الس.3مادري را كه عدد 
 18در حاصلضـرب يعنـي عـدد    مسـأله  ضرب مي كنيم و  6عدد 

تصحيح مي شود و دختر برادر مادري يك سهم خـود را در جـزء   
نصـيب او مـي    3السهم ضرب مي كند و حاصلضرب يعني عـدد  

شود و دختران برادر پدر مادري هم پنج سهم خودشان را در جزء 
 15سه ضرب مي كنند و حاصلضرب يعني عدد  السهم  يعني عدد

خود مـي كننـد و اگـر جهـت      از آنِ ،سهم 5را به مقدار هر دختر 



 

 ١٣٠ 

ارث در ميان ذوي االرحام متحد باشد ذي رحم دور به ذي رحـم  
دختـر دختـر و    پس در بين پسرِ .نزديك حجب و ساقط مي شود

بـه   دارايي به دختر دختر پسر داده مي شود زيـرا  ،دختر دختر پسر
نزديكتر است و در بين پسر دختر برادر و دختر پسر برادر  ،وارث

غير مادري دارايي به دختر پسر بـرادر داده مـي شـود زيـرا او بـه      
وارث نزديكتر است و اگر جهت ارث گيري اصناف ذوي االرحام 

در آن صورت هر يك از ذوي االرحام هر چند  ،با هم فرق داشت
بوسيله او به مرده  ي فرض مي شود كهد به منزلة وارثندور هم باش

اعم از اينكه كسي كه نزديكتر از اوست سـاقط شـود يـا     ،مي رسد
متعلـق  خير مثالً در دختر دختر دختر و دختر برادر مادري دارايـي  

دختر دختر دختر است زيرا وي بمنزلة مادر بزرگ خـود يعنـي    به
دش است دختر مرده مي باشد و دختر برادر مادري بمنزلة پدر خو

برادر مادري را ساقط مي كنـد و در بـين    ،و معلوم است كه دختر
 2از عـدد  مسـأله  پسر دختر دختر دختر و دختر پسر برادر مادري 

خواهد بود به پسر دختر دختر دختر يك سـهم مـي رسـد كـه آن     
سهم نصيب مادر بزرگ مادرش است زيرا آن پسر بمنزلة اين مادر 

سر برادر غير مادري هم يك سهم بزرگ بحساب مي آيد و دختر پ
برد زيرا آن سهم به پدرش تعلق داشت كه دختر به منزلـة پـدر    مي



 

 ١٣١ 

ــام     ــات ذوي االرح ــت و جه ــود اس ــي    3خ ــت يك ــت اس جه
ــاُ بــدري(تو ــا و    )پ ــدر بزرگه ــل پ ــدر از قبي ــروع پ ــه در آن ف ك

 شـمار مادربزرگهايي از جهت پدر از وارثين ساقط شده انـد و در  
رفته اند مانند پدر مـادر پـدر و مادرپـدر جـد     ذوي االرحام قرار گ

كه او به هنگام وجود وارث ذي فرض از خويشـاوندان   بنابر قولي
و عصبه ساقط مي شود و همين طور است عموي مـادري و عمـه   
ها از هر نوع كه باشند دايي ها و خاله هاي پـدر از هـر نـوع كـه     

رزنـدان  باشند و دختـران بـرادران و دختـران پسـران بـرادران و ف     
  .خواهران و دختران عموها و دختران پسران عموها

مادر از قبيـل پـدر بزرگـان و    كه فروع  )مادري(توممدوم جهت اُ
مادر بزرگان ساقط از جهت مادر در آن داخل مي شوند مانند پدر 
مادر و مادر پدر مادر و پدر مادر مـادر و مـادر پـدر مـادر مـادرو      

مادر و عمه ها ي پدر و مادر  همين طور است عموها و عمه هاي
خاله هـا مـادر از هـر     و مادر و عموهاي پدر مادر مادر و دايي ها

نيز  دايي ها و خاله هاي پدر و مادر مادر چنينهم نوع كه باشند و
  .همين گونه هستند

نُجهت سوم بهـر   فرزندان دختران و فرزندان دختران پسران  :تو
پـس اگـر    ،داخل مي شـوند  )رزنديف(تونُب اندازه پايين باشند در



 

 ١٣٢ 

شخصي بميرد و وارثين وي يك پسر دختر دختـر و دختـر بـرادر    
 خواهد بود پسرِ 6آنان از عدد مسأله باشد  داييغير مادري و يك 

 دختر نصيب مادر بزرگ خود يعني دخترِ
2
سهم را مـي   3معادل  1

برد و دايي نصيب خواهر خويش يعني 
6
معادل يك سـهم را بـر    1

كـه وي   مي باشد،براي دختر برادر  مانده مي دارد و دو سهم باقي
و در دختر دختر خواهر پدر  .نصيب پدرش را برداشت كرده است

مي باشد كه  5 ازمادري و يك خاله مسئلة آنان 
5
آن براي دختـر   3

دختر خواهر پدر مـادري و  
5
آن بـراي خالـه خواهـد بـود و در      2

دختر برادر و عموي مادري يا عمه از هر نوع باشد دارايـي بـراي   
عمو يا عمه خواهد بود و در دختر برادر و عموي مادري يـا عمـه   
از هر نوع باشد دارايي براي عمو يا عمه خواهد بود زيرا هر يـك  

ر هم برادر را حجب مي كنـد  از عمو و عمه بمنزلة پدر است و پد
برادر مـادري همـه ي دارايـي     و دختر و در پسر دختر دختر دختر

براي پسر دختر دختر خواهد بود نه براي دختر برادر مادري زيـرا  
پسر به بمنزله مادر بزرگ دوم خود است كـه عبارتسـت از دختـر    
 ،مرده و دختر برادر مادري بمنزلة پدر خود است در حاليكه دختـر 

ادر مادري را حجب مي كند و هر كس از ذوي االرحـام بـه دو   بر



 

 ١٣٣ 

پـس در   .ارث مي بـرد  قرابت به مرده متصل شود به هر دوي آنها
 و دختـر عمـوزاده   .عموزادة باشـد  كه آن برادر ،دختر برادر مادري

دختر بـرادر   .خواهد بود 6ي آنان از مسأله 
6
معـادل يـك سـهم     1

داشت مـي كنـد و   رب )برادري(توخُد را به جهت اُنصيب پدر خو
پسـر عمـويش تقسـيم     پنج سهم باقي مانده بايد در بين او و دخترِ

ار و تباين است لـذا  سشود ولي قابل تقسيم نيست بلكه داراي انك
در جـزء   مسـأله  و جزء السهم را در اصل  2رؤس آنها يعني عدد 

ـ   2السهم يعني عدد  راي وي حاصـل  ضرب مي كنيم و دو سـهم ب
ضرب  2سهم باقيمانده را در جزء السهم يعني عدد  5مي گردد و 

را دربـين دختـر بـرادر     10حاصلضرب يعني عدد  پسس ،مي كنيم
 5مادري و دختر پسر عمو تقسيم مي كنيم در نتيجه براي هر يك 

را براي دختر بـرادر مـادري جمـع     2و5سهم حاصل مي شود بعد 
در پسر دختر دختـر كـه پسـر    و د مي شو 7مي كنيم حاصل جمع 

پسر يك دختر ديگر باشد با يك دختر دختر دختر ديگر دارايي به 
قسمت تقسيم مي شود و دو سهم به پسر دختر دختر مي رسـد   3

سـهم   2مادر بزرگ به مرده متصل مي شود و  2زيرا وي به وسيله 
دو مادر بزرگش را مي برد و يك سهم هم به دختـر دختـر دختـر    

ي رسد زيرا وي به يك مادر بزرگ به مرده متصـل شـود و   ديگر م



 

 ١٣٤ 

ذوي االرحـام  يكي از زوجـين  هر گاه  .تنها سهم او را بر مي دارد
كامل و بدون حجب و عول مي پردازيم و آنچه از را باشد سهم او 

پس اگـر   ،احد الزوجين باقي ماند براي خويشاوند ذي رحم است
اقيمانده را مي برد واگر موجود از ذي رحم يك نفر باشد همه ي ب

موجود از خويشاوندان ذي رحم يك گروه باشند و باقي مانده بـر  
مانند اينكه وارثين  ،آنها قابل تقسيم باشد همين طور عمل مي كنيم

هار است چاز مسأله پسر دختر يا خواهر باشند كه  3يك همسر و 
سـهم   3و يك چهارم آن معادل يك سهم را به همسر مي دهيم و 

و اگر باقي مانده از احد الزوجين  .پسر مي دهيم 3قي مانده را به با
ه و ادد اي ديگر قـرار مسأله شد براي آنان بر ذوي االرحام تقسيم ن

مسأله نياز به تصـحيح داشـت آن را    و اگر مي كنيمنان تقسيم آبر 
و باقيمانده بعد از فرض مسأله پس در بين س .تصحيح خواهيم كرد

 و بـاقي مسأله و معلوم مي شود كه در بين  ردهكاحد الزوجين نظر 
اگر توافق وجود داشـت وفـق    ،يا تباين وجود دارديا توافق  مانده

و در  ردهيكي از زوجين ضرب كـ مسأله در را ذوي االرحام مسأله 
مسـأله  ذوي االرحام تمام هر دو مسأله و  مانده صورت تباين باقي

تصحيح مسأله دو كه در حاصلضرب هر  مي كنيمرا در هم ضرب 
مثال توافق آن است كه بازماندگان يـك همسـر و يـك     .مي شوند



 

 ١٣٥ 

خواهر پدري و دو دختـر دو   دختر خواهر پدر مادري و يك دخترِ

است و  4همسر از مسأله  ،خواهر مادري باشند
4
آن معادل يـك   1

بـراي ذوي  مانـده  سـهم بـاقي    3و .سهم به همسر داده مـي شـود  
سـاخته مـي شـود كـه      6ذوي االرحـام از  مسأله و . رحام استاال

دختر خواهر پدر مـادري  
2
دختـر   ،سـهم را مـي گيـرد    3 معـادل 1

خواهر پدري 
6
معـادل يـك سـهم را مـي گيـرد و دو دختـر  دو       1

يـك   مقـدار يك سوم معادل دو سهم هـر يـك    نيز يخواهر مادر
ي ذوي االرحام و عدد باقي بـا  مسأله و  .رداشت مي كنندسهم را ب

را در  2يعنـي عـدد   مسـأله  هم در ثلث توافق دارند لذا وفق ايـن  
تصحيح مـي   8در عدد مسأله همسر ضرب مي كنيم هر دو مسأله 
ضرب مـي   2تك سهم همسر را در جزء السهم يعني  پسس شوند

 3شـود و  سهم است به همسر داده مـي   2كنيم و حاصلضرب كه 
 1يعنـي عـدد    مانده سهم دختر خواهر پدر مادري را در وفق باقي

تقديم مي كنيم  او را به 3ضرب مي كنيم و حاصلضرب يعني عدد 
در 1 عــددپــدري را نيــز بــا ضــرب  و تــك ســهم دختــر خــواهر

كه همان دو سهم حاصل مي شود هر يك بميزان يـك   السهم جزء
باين آن است كه بازمانـدگان  و مثال ت .داده خواهد شدسهم به آنها 

شوهر و دختر خواهر پدر مادري و دختر خـواهر پـدري و دختـر    



 

 ١٣٦ 

است 2ي شوهر از مسأله خواهر مادري باشند 
2
سهم  1آن معادل 1

مسأله براي شوهر است  يك سهم باقي براي ذوي االرحام است و 

است كه   5ي ذوي االرحام از 
5
سـهم بـراي دختـر     3آن معادل  3

خواهر پدر مادري منظور مي شود و براي هر يك از دختر خواهر 

پدري و دختر خواهر مادري 
5
سهم در نظر گرفتـه مـي    1بميزان  1

ذوي االرحام  و باقي مانـده  مسأله مي بينيم كه در بين  پسسشود 
را در هم ضرب مـي كنـيم كـه    مسأله لذا هر دو  وجود داردتباين 

در آن تصـحيح  مسـأله  دو  خواهد بود و هـر  10حاصلضرب عدد 
ي ذوي االرحـام  مسـأله  سهم خـود را در   1شوهر پسس ،مي شود

سهم اسـت بـر مـي دارد و     5ضرب مي كند و حاصلضرب را كه 
سهم خود را در باقي مانده ضرب  3دختر خواهر پدر مادر مادري 

حاصل مـي  سهم براي وي  3رد كه باز هم بر ميدا آن را مي كند و
 مانده بضرب باقيرا شود و دختر خواهر پدري نيز يك سهم خود 

معادل يك سهم مي گيرد و دختر خواهر مـادري هـم يـك سـهم     
و در بـاب ذوي   گيـرد مي سهم  1معادل  مانده خودرا بضرب باقي
 7بـه  6هيچ اصلي عول نخواهد شد كـه اصـل    6االرحام جز اصل 

شود مانند اين كه شخصي بميرد و بازمانـدگان وي يـك   عول مي 
دوخـواهر  دايي و دو دختر  دو خـواهر غيـر مـادري و دو دختـر     



 

 ١٣٧ 

آنان از دو به هفت عول مي شود مسأله مادري باشند 
6
آن معادل  1

يك سهم براي دايي و 
3
 خـواهر سهم براي دو دختر  4آن معادل 2

دو سهم و  مقدارپدر مادري هر يك به 
3
براي دو دختـر خـواهر    1

  .يك سهم منظورمي شود مقدارسهم هر يك  2مادري معادل 
ممكن شـد و   بندهاين آخرين چيزي است كه گرد آوري آن براي 

ــاتر اســت و همــة ستايشــها از آن خداونــد   ،خداونــد از همــه دان
و خداونـد تـا روز قيامـت بـر پيـامبر مـا       پروردگار جهانيان است 

 . حضرت محمد و همة خاندان و ياران او درود بفرستد
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