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ُ َُوالْوََصايَاُالَْفَرائِِضُُِكتاب 

ةُ ُالرَِّجالُُِِمن1ََُُوالَْواِرث ونَُ َُُسَفَل،َُوإِنُُْاِِلبِْنَُُواْبنُ ُاِِلْبنُ :َُعََشَ ب 
َ
َُُعََل،َُوإِن2َُُْواْْلَدُ َُواْْل

ُاند: پسر و پسر پسر و اگر پایین برود؛ و پدر و پدربزرگ و اگر باال برود؛ بران از مردان ده کس و میراث
خُ 

َ
ِخَُُواْبنُ َُواْْل

َ
،َُوإِن3ُُْاْْل ،َُتبَاَعَدا،َُوإِنُُْالَْعمَُُِّواْبنُ 4َُوالَْعمُ ُتََراََخٰ ْوج  َُوالَْمْوَلَُُوالزَّ

. ْعِتق  5ُالْم 
ُو برادر و پسر برادر و اگر به حاشیه برود؛ و عمو و پسرعمو و اگر دور برود؛ و شوهر؛ و آقای آزاد کننده.

ُ :ُالنَِّساءُُِِمنََُُوالَْواِرثَات  ،َُسبْع  ُُاْْلِنْت  ،َُوبِنْت  م 
 
َُواْْل ة ،ُاِِلبِْن، ،َُواْْلَدَّ ْخت 

 
،َُواْْل وَْجة  َُوالزَّ

.َُوالَْمْوَِلةُ  ْعِتَقة  6ُُالْم 
ُاند: دختر؛ و دختر پسر؛ و مادر؛ و مادربزرگ؛ و خواهر؛ و همسر؛ و خانم آزاد کننده. بران از زنان هفت کس و میراث

 در اقناع آمده: اصل در میراث قبل از اجماع، آیات مواریث و احادیث است از آن:. 1

ُُانلَِّبُ ُقَاَلُ وا وََسلََّم:َُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ْْلِق 
َ
ْهِلَها،ُالَْفَرائَِضُُأ

َ
وَُُبَِقََُُفَماُبِأ ْوَلَُُٰفه 

َ
ل ُُِْل .ُُرَج   2376بخاری َذَكر 

 گیرد. ترین شخص مذکر تعلق می فرائض را به اهلش ملحق کنید. آن چه باقی ماند به نزدیک

 ذوی االرحام است.جد یعنی پدر پدر، اما پدر مادر از . 6

 در اقناع آمده: یعنی پسر برادر شقیق و پدری، اما پسر برادر مادری از ذوی االرحام است.. 7

 در اقناع آمده: یعنی عموی شقیق و پدری، اما عموی مادری از ذوی االرحام است. . 4

بری نداشته باشد در  لی که میراثای را آزاد کند و بعد از مثال یک سال، آن بنده وفات یابد در حا اگر کسی بنده. 5

برد. اگر در قید حیات نباشد عصبات او ارث  این صورت اگر آقای آزاد کننده در قید حیات باشد مال او را به ارث می

 برند. می

برند. همچنین نصوص آتی بر آن، داللت  در کفایه االخیار آمده: تمامی اشخاص نام برده، به اجماع ارث می. 2

 دهند. می
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َُُِلَُُمنُْوَُ ط  وَْجاِن،:ََُخَْسةُ ُِِبَالُ ُيَْسق  بََواِن،ُالزَّ
َ
لِْب.َُوَوَلُ َُواْْل 1ُُالص 

ُاند: شوهر و همسر؛ و پدر و مادر؛ و فرزند کمری. شوند، پنج کس و کسانی که به هیچ حالتی ساقط نمی
َُُِلَُُوَمنُْ ،:َُسبَْعةُ ُِِبَالُ ُيَرِث  ،ُالَْعبْد  َدبَّر  مُ 2َُوالْم 

 
،َُوأ ،3ُالَْوَلِ ََكتَب  .4َُوالْم  5َُُوالَْقاتِل 

 ی مکاتب؛ و قاتل.  ی مدبر؛ و ام الولد؛ و بنده اند: بنده؛ و بنده برند، هفت کس و کسانی که هرگز ارث نمی

 در اقناع، اجماع در این رابطه بیان شده است. . 1

برند: پدر، پسر و زوج. و اگر  تنها سه نفر ارث میدر منهاج و النهایه شرح ابی شجاع آمده: اگر تمام ذکور جمع شدند، 

 -برند: دختر، دخترپسر، مادر، خواهر شقیق و همسر. و اگر تمام ذکور و اناث  تمام اناث جمع شدند، پنج نفر ارث می

 برند: پدر، مادر، پسر، دختر و یکی از دو زوج. جمع شدند؛ تنها پنج نفر ارث می -که امکان اجتماع ایشان باشد 

شود یعنی سید، آزادیش  ای، مدبر گفته می ای که آقایش به او بگوید: اگر از دنیا رفتم تو آزادی، به چنین بنده بنده. 6

 را به بعد از حیاتش موکول کرده است. در کتاب عتق در مورد آن خواهد آمد.

 عتق در مورد آن خواهد آمد.شود. در کتاب  اگر آقائی از کنیزش فرزندی را متولد کند آن کنیز أم ولد او می. 7

کند. سپس به کار مشغول  ای که با مبلغی مشخص در چندین قسط، خودش را از آقایش خریداری می بنده. 4

 پردازد. در کتاب عتق در مورد آن خواهد آمد. شود و اقساط خویش را می می

بر اقناع چنین آمده: زیرا بنده اگر ارث  ی نبراوی برند: در حاشیه دلیل این که بنده، مدبر، ام ولد و مکاتب ارث نمی

 شود. ای محسوب می دارد که این آقا از طرف میت شخص بیگانه رسد و آقایش آن را برمی ببرد به آقایش می

شود زیرا بنده، مالک چیزی  برند از ایشان ارث برده نمی گونه که ارث نمی در کفایه االخیار آمده: افراد یاد شده، همان

﴾ُ﴿فرماید:  آن، خداوند متعال مینیست، دلیل  َُشيْئ  ٰ ُلََعَ َُِلَُيْقِدر  اَُمْمل وًكا َُعبْدا َُمثََلا سوره نحل، ََضََبُالل 

 35آیه 

 زند که بر چیزی توانائی ندارد )که انفاق کند(. ی مملوکی را مثال می زوجل، بندهاهلل ع

ُُقَاَلُ. 5 ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ،ُلِلَْقاتِِلُُلَيَْسُ: ء  نُُْلَمَُُْوإِنََُُْشْ َُُلُ ُيَك  ُُفََواِرث هُ َُوارِث  قَْرب 
َ
ُأ

َُُوَِلُُإََِلِْه،ُانلَّاِسُ ُُيَرِث   4524حسن، ابوداوود َشيْئاا.ُُالَْقاتِل 

ی مقتول( نیست. و اگر برای مقتول وارثی )از اهل فروض( نباشد پس وارث او )عصبات  برای قاتل چیزی )از دیه

 برد. ترین مردم به اوست. و هرگز قاتل، چیزی را )از مورث خود( ارث نمی نزدیکیعنی( 
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، ْرتَد  1َُُوالْم  ْهل 
َ
.َُوأ 2ُُِملَّتَْْيِ

 و مرتد و اهل دو دین.

ُ قَْرب 
َ
،3ُالَْعَصبَاِت:َُوأ 4ُُاِِلْبن 

ُو نزدیک ترین عصبات: پسر،
)هرگاه مرتد بعد از مرگ مورث خود مسلمان شد، ارث در تحفه و مغنی آمده: آن چه ابن الرفعه بیان کرده که: . 1

برد( سبکی آن را رد کرده و گفته که او خرق اجماع کرده است. و در مغنی آمده که: ابو منصور بغدادی در این  می

 رابطه اجماع را بیان کرده است. در النهایه شرح ابی شجاع نیز در این رابطه اجماع بیان شده است.

ُُقَاَلُ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ َُُِلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ْسِلمُ ُيَِرث  ْسِلمَُُالََْكفِرُ َُوَِلُُالََْكفِرَُُالْم   2324بخاری .ُالْم 

 برد و نه کافر از مسلمان. هرگز مسلمانی از کافر ارث نمی

ُدر تحفه و مغنی، اجماع در این باره نقل شده است.. 6

ُُقَاَلُ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ َُُِلُ:ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ َُُيتََوارَث  ْهل 
َ
ُُِٰملَّتَْْيُُِأ  6111حسن صحیح، ابوداوود .َُشّتَّ

 برند. اهل دو دین هرگز از همدیگر ارث نمی

ی ارث را تصاحب  مانده شود که سهم مشخصی ندارد و بعد از صاحبان فروض، باقی عصبه به کسی گفته می. 7

 کند. می

ُُقَاَلُ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ وا: ْْلِق 
َ
ْهِلَها،ُالَْفَرائَِضُُأ

َ
ْوَلُُٰبَِقََُُفَماُبِأ

َ
ل ُُفَِِل َُذَكرُ ُرَج  بخاری .

2373 

 گیرد. ترین شخص مذکر تعلق می فرائض را به اهلش ملحق کنید. آن چه باقی ماند به نزدیک

ْم﴾ُلُِدر کفایه االخیار آمده: . 4 ْوَِلِدك 
َ
ُِِفُأ ُالل  م  :ُ﴿ي وِصيك  َُتَعاََلٰ آیه به اوالد  .11سوره نساء، آیه َقْوِلِ

کند. و اهلل عزوجل تعصیب پدر را با وجود او ساقط نموده است، اهلل  آغاز نمود وعرب نیز به اوالد خویش آغاز می

﴾ُُفرماید: عزوجل می اُتََرَكُإِْنََُكَنَُل َُوَل  ُِممَّ س  د  َماُالس  ُِمنْه  َُواِحد  ِّ بََويِْهُِلُك 
َ
  11سوره نساء، آیه ﴿َوِْل

 و برای پدر و مادر هر کدام از آن دو، یک ششم است از آن چه میت بجا گذاشت اگر برایش فرزندی باشد.

 أولی است که با وجود پسر ساقط شوند. شود پس غیر او ی پسر ساقط می پس هرگاه تعصیب پدر بوسیله
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،ُث مَُّ ،ُث م1َُُّاْبن ه  ب 
َ
ب وه ،ُث م2َُُّاْْل

َ
خُ ُث م3َُُّأ

َ
ِبُُاْْل

َ
،ُلِِْل مِّ

 
خُ ُث مََُُّواْْل

َ
ِب،ُاْْل

َ
ِخُُاْبنُ ُث م4َُُّلِِْل

َ
ُاْْل

ِبُ
َ
،ُلِِْل مِّ

 
ِخُُاْبنُ ُث م5ََُُّواْْل

َ
ِب،ُاْْل

َ
6ُُلِِْل

پدری و مادری )برادر شقیق(، سپس برادر پدری، سپس پسر  سپس پسرش، سپس پدر، سپس پدرش، سپس برادر
 برادر پدری و مادری، سپس پسر برادر پدری،

ُُٰالَْعمُ ُث مَُّ ِتيِب،ُٰهَذاُلََعَ ْ ،ُث مَُُّالَّتَّ ِدَمِتُُفَإِن7ُُْاْبن ه  ُُع  ْعِتق ُُفَالَْمْوَلُُالَْعَصبَات  8ُ.الْم 

 نبودند پس آقا یا خانم آزاد کننده.سپس عمو به همین ترتیب، سپس پسرش. پس اگر عصبات 

شود. پس در تعصیب نیز چنین  شجاع آمده: زیرا در سایر احکام به جای پسر جایگزین می در النهایه شرح ابی. 1

 است. و زیرا جهت بُنُوَّت بر سایر جهات مقدم است. 

که مقدم شده است. در المهذب آمده: در کفایه االخیار آمده: زیرا بر پسر والیت دارد پس به خاطر نزدیکی اوست . 6

 زیرا سایر عصبات به او چسبیده اند.

ی پدر است. زیرا هر دو در رسیدن به میت با همدیگر برابرند.  شجاع آمده: جد در درجه در النهایه شرح ابی. 7

 رسند.  همچنین هر کدام از آنان از طریق پدر بودن به میت می

َُُِّعنُْ. 4 ِبُُبِْنََُُعِ
َ
َُطالُُِأ ُُقََضُٰ:ُقَاَلُُب  ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ْعيَانَُُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ

َ
ُأ نَّ

َ
مُُِّبَِنُُأ

 
َُيتََواَرث ونَُُاْْل

ِت.ُُبَِنُُد ونَُ گوید: علما در شأن حارث اعور، راوی  . البانی آن را حسن دانسته. ترمذی می6371ابن ماجه الَْعَلَّ

نویسد: حارث در  ی اهل علم به این حدیث است. ابن کثیر در تفسیرش می عامهاند اما عمل  این حدیث، سخن نموده

 میراث، حافظ است و به میراث و حساب بسیار توجه داشت.

ای که برادران پدری و مادری و برادران پدری با هم باشند( قضاوت کرد که  وسلم )در مسأله علیه اهلل رسول اهلل صلی

 رند به غیر از برادران پدری.ب برادران پدری و مادری ارث می

 ترند. شجاع آمده: به برادر قیاس گرفته شده است. زیرا پدران آنان به میت نزدیک در النهایه شرح ابی. 5

 تر است. شود، جهت پدری و مادری از پدری قوی برداشت می 6371ابن ماجه گونه که از مفهوم روایت  همان. 2

 دم شده زیرا او، پسر پدر است اما عمو، پسر جد است. در المهذب آمده: برادر بر عمو مق. 3

ْوَلُُٰبَِقََُُفَماآمده:  2373بخاری گونه که در روایت  همان
َ
ل ُُفَِِل ترین  چه باقی ماند به نزدیک : پس آنَذَكرُ ُرَج 

 گیرد. شخص مذکر تعلق می

 شجاع، اجماع در این باره بیان شده است. در النهایه شرح ابی. 8

ُُانلَِّبُ ُقَاَلُ َما:ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ْعتََق.ُلَِمنُُْالَْوَِلءُ ُإِنَّ
َ
6152ُبخاری  أ

 والیت برای کسی است که او را آزاد کرد.
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: ُُفَْصل  ر وض  وَرةُ َُوالْف  :َُتَعاََلُُٰاللُُِِكتَاِبُُِِفُُالَْمْذك  ،ُِستَّة  ،1ُانلِّْصف  ب ع  ،2َُوالر  ن  3َُواثل م 
،4َُواثل ل ثَاِن، 5َُُواثل ل ث  س  د  6ُ.َوالس 

های بیان شده در کتاب اهلل متعال شش است: یک دوم، و یک چهارم، و یک هشتم، و دو سوم، و یک سوم،  و فرض
 و یک ششم.

ُ ُُفَانلِّْصف  :ُفَْرض  ،ََُخَْسة  7ُُاْْلِنْت  8ُُاِِلبِْن،َُوبِنْت  ْخت 
 
ِبُُِمنََُُواْْل

َ
،ُاْْل مِّ

 
9َُُواْْل

 نصف، سهم پنج کس است: دختر، و دختر پسر، و خواهر از پدر و مادر )خواهر شقیق(،پس 

1 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ ﴾ِلَقْوِلِ  11سوره نساء، آیه َُوإِْنََُكنَْتَُواِحَدةاُفَلََهاُانلِّْصف 

ُاگر یک دختر بود برای او یک دوم است.
6 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ ُِلَقْوِلِ َُوَل  نَّ اُتََرْكنَُفَإِْنََُكَنُلَه  َُممَّ ب ع  ُالر  م   16سوره نساء، آیه ﴾ُفَلَك 

 گذارند. پس اگر برای همسرانتان فرزندی باشد، برای شما یک چهارم است از آن چه آنان از خود بجا می

7 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ ﴾ِلَقْوِلِ ن  ُاثل م  نَّ ُفَلَه  ْمَُوَل   16سوره نساء، آیه ُفَإِْنََُكَنُلَك 

ُفرزندی باشد، برای همسرانتان یک هشتم است.و اگر برای شما 
4 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ ُث ل ثَاَُماُتََرَك﴾ِلَقْوِلِ نَّ ُفَلَه  ُفَْوَقُاثْنَتَْْيِ ُنَِساءا نَّ  11سوره نساء، آیه ُفَإِْنُك 

 چه )از ارث( بجا مانده است. تر از دو نفر بودند، برای آنان دو سوم آنو اگر دختران، بیش

5 .ُ :ُ﴿ِلَقْوِلِ َُتَعاََلٰ ِهُاثل ل ث  مِّ
 
بََواه ُفَِِل

َ
ُأ َُوَوِرثَه  ْنَُل َُوَل   11سوره نساء، آیه ﴾ُفَإِْنُلَْمُيَك 

ُاگر برای او فرزندی نباشد و پدر و مادر از او ارث ببرند برای مادر او یک سوم است.
2 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ دُ ِلَقْوِلِ ِهُالس  مِّ

 
﴾فَإِْنََُكَنَُل ُإِْخَوة ُفَِِل  11سوره نساء، آیه ُس 

ُاگر برای او برادرانی باشد برای مادر او یک سوم است.
3 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ ﴾ِلَقْوِلِ 11ُسوره نساء، آیه َُوإِْنََُكنَْتَُواِحَدةاُفَلََهاُانلِّْصف 

 و اگر یک دختر بود برای او یک دوم است.
 به اجماع یک دوم می برد. در کفایت االخیار آمده: یک دختر پسر به هنگام نبودن دختر. 8

1 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ َُماُتََرَك﴾ُوَُِلَقْوِلِ ُفَلََهاُنِْصف  ْخت 
 
132ُسوره نساء، آیه َل ُأ

 و اگر برای میت، خواهر بود، برای او نصف آن چه میت از خود بجا گذاشته است.
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ُ ْخت 
 
ِب،ُِمنََُُواْْل

َ
ْوجُ 1ُاْْل نُُْلَمُُْإَِذاَُوالزَّ .َُمَعهُ ُيَك  2َُُوَل 

 و خواهر پدری، و شوهر هرگاه همراه او فرزندی نباشد.

ب عُ  َُُوالر  :ُفَْرض  ْوجُ ُاثْنَْْيِ و3ُُْالَْوَلَُُِمعَُُالزَّ
َ
و4َُُاِِلبِْن،َُوَلُُِأ َُُوه  وَْجةُُِفَْرض  وَْجاِتُُالزَّ َُمعََُُوالزَّ

و5ُُْالَْوَلَُُِعَدمُِ
َ
6ُُاِِلبِْن.َُوَلُُِأ

فرزند یا فرزند پسر، و آن سهم همسر و همسران همراه نبودن فرزند و یک چهارم، سهم دو کس است: شوهر همراه 
ُیا فرزند پسر است.

نُ  َُُواثل م  وَْجةُُِفَْرض  وَْجاِتُُالزَّ و7ُُْالَْوَلَُُِمعََُُوالزَّ
َ
8ُاِِلبِْن.َُوَلُُِأ

و یک هشتم سهم همسر و همسران همراه فرزند یا فرزند پسر است.
ُ

1 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ َُماُتََرَك﴾ُوَُِلَقْوِلِ ُفَلََهاُنِْصف  ْخت 
 
132ُسوره نساء، آیه َل ُأ

 چه میت از خود بجا گذاشته است. و اگر برای میت، خواهر بود برای او نصف آن

6 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ ﴾ِلَقْوِلِ َُوَل  نَّ ْنُلَه  ْمُإِْنُلَْمُيَك  ك  ْزَواج 
َ
َُماُتََرَكُأ ْمُنِْصف  16ُسوره نساء، آیه َُولَك 

 گذارند اگر برای آنان فرزندی نباشد. چه همسرانتان از خود بجا می ا یک دوم آنو برای شم

7 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ اُتََرْكَن﴾ِلَقْوِلِ ُِممَّ ب ع  ُالر  م  ُفَلَك  َُوَل  نَّ 16ُسوره نساء، آیه ُفَإِْنََُكَنُلَه 

 گذارند. خود بجا میچه آنان از  پس اگر برای همسرانتان فرزندی باشد برای شما یک چهارم است از آن

 در اقناع، اجماع در این رابطه نقل شده است.. 4

:ُ﴿وَُ. 5 َُتَعاََلٰ ﴾ِلَقْوِلِ ْمَُوَل  ْنُلَك  اُتََرْكت ْمُإِْنُلَْمُيَك  ُِممَّ ب ع  ُالر  نَّ 16ُسوره نساء، آیه ُلَه 

 رزندی نباشد.گذارید اگر برای شما ف چه شما از خود بجا می و برای همسرانتان یک چهارم است از آن

 در اقناع، اجماع در این رابطه نقل شده است.. 2

3 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ ﴾ِلَقْوِلِ ن  ُاثل م  نَّ ُفَلَه  ْمَُوَل  16ُسوره نساء، آیه ُفَإِْنََُكَنُلَك 

 و اگر برای شما فرزندی باشد برای همسرانتان یک هشتم است.

 در اقناع، اجماع در این رابطه نقل شده است.. 8
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َُُواثل ل ثَانُِ :ُفَْرض  ْرَبَعة 
َ
،ُأ 1ُُاْْلِنْتَْْيِ ْختَْْي2ُُِاِِلبِْن،َُوبِنَْتِ

 
ِبُُِمنََُُواْْل

َ
،ُاْْل مِّ

 
ْختَْْي3َُُِواْْل

 
َُواْْل

ِب.ُِمنَُ
َ
4ُُاْْل

 و دو سوم، سهم چهار کس است: دو دوختر، و دو دختر پسر، و دو خواهر شقیق، و دو خواهر پدری.

1 .: َُتَعاََلٰ ُث ل ثَاَُماُتََرَك﴾﴿ُِلَقْوِلِ نَّ ُفَلَه  ُفَْوَقُاثْنَتَْْيِ ُنَِساءا نَّ 11ُسوره نساء، آیه ُفَإِْنُك 

 چه )از ارث( بجا مانده است. تر از دو نفر بودند برای آنان دو سوم آن و اگر دختران بیش

ُقَاَلُُاللَُُِعبْدُُِبِْنَُُجابِرَُُِعنُْ ةُ َُجاَءِتُ:
َ
بِيعُُِبِْنَُُسْعدُُِاْمَرأ ولُُِإََِلَُُٰسْعدُ ُِمنُُْبِابْنَتَيَْهاُالرَّ ُاللُُِرَس 

ُ َُفَقالَْتُُوََسلََّم،َُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ وَلُُيَا: بِيِع،ُبِْنَُُسْعدُُِابْنَتَاَُهاتَانُُِالِل،ُرَس  َماُق ِتَلُُالرَّ ب وه 
َ
ُيَْومََُُمَعَكُُأ

دُ  ح 
 
ا،ُأ َماَُوإِنََُُّشِهيدا ه  َخذََُُعمَّ

َ
َما،ُأ َماُيََدعُُْفَلَمَُُْمالَه  ُُلَه  ُُت نَْكَحانَُُِوَِلَُُماِلا َماُإِِلَّ ،َُولَه  :ُقَاَلَُُمال 

ُ َُيْقِضُ لَْتُُٰذلَِكُُِِفُُاّللَّ َُُفبََعَثُُالِْمرَياِث،ُآيَةُ :َُفََنَ ول  ُُاللُُِرَس  ِهَما،ُإََِلُُٰوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ :َُفَقاَلَُُعمِّ
ْعِطُ

َ
،َُسْعدُ ُابْنََتُُْأ ْعِطُُاثل ل َثْْيِ

َ
مََُُّوأ

 
َماأ َن،ُه  وَُُبَِقََُُوَماُاثل م   6916حسن صحیح، ترمذی لََك.َُُفه 

وسلم آمد و گفت: ای رسول خدا!  علیه اهلل زن سعد بن الربیع با دو دخترش که از سعد داشت به نزد رسول اهلل صلی

پدر این دو دختر که در جنگ احد همراه شما بود شهید شد. و عموی این دو، مال میراث آنان را گرفته و برای آنان 

وسلم  علیه اهلل که مالی داشته باشند. رسول اهلل صلی کند تا این مالی را رها نکرده است. و کسی با آنان ازدواج نمی

وسلم کسی را بسوی  علیه اهلل ی میراث نازل شد. رسول اهلل صلی کند. پس آیه فرمود: خداوند در این رابطه حکم می

اند برای تو عموی آنان فرستاد و گفت: به دو دوختر سعد، دو سوم بده و به مادرشان یک هشتم بده و آن چه باقی م

 شود.  می

 ابواسحاق در المهذب، اجماع را در این باره بیان نموده است.. 6

:ُ﴿. 4و7 َُتَعاََلٰ اُتََرَك﴾ِلَقْوِلِ َماُاثل ل ثَاِنُِممَّ ُفَلَه  132ُسوره نساء، آیه َُفإِْنََُكَنتَاُاثْنَتَْْيِ

 بجا گذاشت.چه )میت(  پس اگر دو خواهر بودند برای آن دو، دو سوم است از آن

،َُعنُْ ُ:ُقَاَلَُُجابِر  َُُسبْعُ ُوَِعنِْديُاْشتََكيْت  َخَوات 
َ
َُُّفََدَخَلُُأ ََُُعَ ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ َُفنََفخَُُ،وََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ

،ُوَْجِِه،ُِِفُ َفْقت 
َ
ُُفَأ لْت  وَلُُيَا:َُفق  ،ُرَس  ِ َِلُُاّللَّ

َ
وِصُُأ

 
َخَواِتُُأ

َ
ْحِسنُْ:ُ»قَاَلُُبِاثل ل ِث؟ُِْل

َ
ُ،ُ=ُ«أ
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ُ َُُواثل ل ث  :ُفَْرض  مُ ُاثْنَْْيِ
 
َْجْب،ُلَمُُْإَِذا1ُاْْل 2ُُُت 

 و یک سوم، سهم دو کس است: مادر هرگاه حجب نشد، 

ُ ؟:ُ=ُق لْت  ْطر  ْحِسنُْ:ُ»قَاَلُُالشَّ
َ
،ُيَا:ُ»َفَقاَلَُُوتََرَكِن،َُخَرجَُُث مَُُّ«أ َراكََُُِلَُُجابِر 

 
ُٰهَذا،ُوََجِعَكُُِمنَُُْميِّتااُأ

ََُُوإِنَُّ نَْزَلُُقَدُُْاّللَّ
َ
َُُأ يَُفبَْيَّ ِ َخَواتَِكُُاَّلَّ

َ
نَُُّفََجَعَلُُِْل َُُجابِرُ ُفَََكنَُ:ُقَاَلُُ،«اثل ل ثَْْيُُِلَه  ول  نِْزلَْتُ:َُيق 

 
ُٰهِذهُُِأ

ُ ُق ِلُُ﴿يَْستَْفت ونََكُ:ُِِفَُُّاْْليَةُ  مُُْاّللَّ ْفِتيك  لَِة﴾ُِِفُُي  6883ُصحیح، ابوداوود .ُ[132: نساء]ُاللََْكَ
وسلم بر من داخل شد و در صورتم  علیه اهلل گوید: بیمار شدم در حالی که هفت خواهر داشتم. رسول اهلل صلی جابر می

دمید پس به هوش آمدم. گفتم: ای رسول خدا! آیا به خواهرانم به یک سوم وصیت نکنم؟ فرمود: نیکوئی کن. گفتم: 
بینم که از این بیماری از دنیا بروی  و فرمود: ای جابر! نمینصف. فرمود: نیکوئی کن. سپس خارج شد و مرا رها کرد 

چه برای خواهرانت از میراث است. پس برای آنان دو سوم قرار  و همانا اهلل عزوجل قران نازل نمود و بیان کرد آن

ُ ُق لُُِ﴿يَْستَْفت ونََكُُگفت: این آیه در شأن من نازل شده است: داد. جابر می مُُْاّللَّ ْفِتيك  لَِة﴾ُِِفُُي  ُ.[132: نساء]ُاللََْكَ

1 .﴿ُ : َُتَعاََلٰ ُفَإِنُِْلَقْوِلِ ُاثل ل ث  ِه مِّ
 
ُفَِِل بََواه 

َ
ُأ َُوَوِرثَه  َُوَل  َُل  ْن ُيَك  ُلَْم هُُِإِْخَوةُ َُلُ ََُكنَُُفَإِْن مِّ

 
ُفَِِل

ُ س  د  11ُسوره نساء، آیه ﴾ُالس 
مادر او یک سوم است. و اگر برای او برادران باشد برای اگر برای او فرزندی نباشد و پدر و مادر از او ارث ببرند برای 

 مادرش یک ششم است.

ُُابِْنَُُعِنُ نَّهُ َُعبَّاس 
َ
َُُٰدَخَلُُأ ثَْمانَُُلََعَ انَُُبِْنُُع  َخَوْيِنُُإِنَُّ:ُ»َفَقاَلَُُعفَّ

َ
انَُُِِلُُاْْل مَُُّيَر دَّ

 
ُ«اثل ل ِثَُُعِنُُاْْل

ُ ُقَاَلُ َُُعزَُُّاّللَّ هُُِإِْخَوةُ َُلُ ََُكنَُُ﴿فَِإنُْ:ُوََجلَّ مِّ
 
﴾ُفَِِل س  د  َخَوانُِ[ُ»11: نساء]ُالس 

َ
ُلَيَْساُقَْوِمَكُُبِِلَسانُُِفَاْْل

ثَْمانُ َُفَقاَلُُ«بِإِْخَوةُ  انَُُْبنُ ُع  َُعفَّ ْسَتِطيعُ َُِلُ:
َ
نُُْأ

َ
ر دَُُّأ

َ
ْمَصارُُِِِفَُُوَمَضَُُٰقبِْلََُُكنََُُماُأ

َ
ُبِهُُِتََوارََثُُاْْل

ُ  صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده.آن را  3129حاکم در مستدرک .ُانلَّاس 

دهند. زیرا اهلل عزوجل  ابن عباس بر عثمان بن عفان داخل شد و گفت: دو برادر، سهم مادر را از یک سوم چرخ نمی
ترین جمع سه نفر است( باشد پس برای مادرش  ی جمع آمده و کم فرماید: پس اگر برای او، برادران )به صیغه می

َخَواِن:ُیک ششم است. 
َ
توانم چیزی  یعنی برادران نیستند. عثمان گفت: نمی إِْخَوة :یعنی دو برادر به زبان قوم تو اْْل

را تغییر دهم که قبل از من بر آن قضاوت شده و در شهرها گذشته و مردم نسل به نسل به این قضاوت عمل 
توانم  گردانند و در اجماع نمی به یک ششم بازمی اند )یعنی قبالً اجماع بر آن بوده که دو برادر، سهم مادر را کرده

 تغییری ایجاد کنم(. 

ُمادر هرگاه حجب نشد، یعنی: همراه او فرزند یا فرزند پسر یا دو یا چند نفر از خواهران و برادران نباشد.. 6
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وَُ ثْنَْْيَُُِوه  اُلِْْلِ َخَواِتُُاْْلِْخَوةُُِِمنَُُفََصاِعدا
َ
مِّ.َُوَلُُِِمنَُُْواْْل

 
1ُُاْْل

 تر از برادران و خواهران از فرزندان مادر است. و آن برای دو نفر یا بیش

ُ س  د  َُُوالس  :ُفَْرض  مُ َُسبَْعة 
 
و2ُُْالَْوَلَُُِمعَُُاْْل

َ
و3ُُِاِِلبِْنَُُوَلُُِأ

َ
اُاثْنَْْيُُِأ ُاْْلِْخَوةُُِِمنَُُفََصاِعدا

َخَواِت،
َ
و4ََُُواْْل ةَُُِوه  مِّ،َُعَدمُُِِعنْدَُُلِلَْجدَّ

 
5ُاْْل

تر از برادران و خواهران. و آن  ششم، سهم هفت کس است: مادر همراه فرزند یا فرزند پسر یا دو نفر یا بیشو یک 
ُهنگام نبودن مادر، برای مادر بزرگ است.

1 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ ُِِفُاثل ل ِث﴾ِلَقْوِلِ ًَكء  َ ْمُُش  ُِمْنُٰذلَِكَُفه  ْكََثَ
َ
132ُسوره نساء، آیه ُفَإِْنََُكن واُأ

 تر بودند، آنان در یک سوم شریکند. خواهران و برادران مادری از یک نفر بیشپس اگر 

6 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ َماِلَقْوِلِ ُِمنْه  َُواِحد  ِّ بََوْيِهُِلُك 
َ
﴾َُوِْل اُتََرَكُإِْنََُكَنَُل َُوَل  ُِممَّ س  د  11ُسوره نساء، آیه ُالس 

چه )میت( بجا گذاشت اگر برای او فرزندی  از آن و برای پدر و مادرش برای هر کدام از آن دو، یک ششم است
 باشد.

 در اقناع در این باره اجماع بیان شده است.. 7

4 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ هُُِإِْخَوةُ َُلُ ََُكنَُُفَإِنُِْلَقْوِلِ مِّ
 
ُُفَِِل س  د   11ُسوره نساء، آیه  ﴾الس 

  و اگر برای او برادران باشد برای مادرش یک ششم است.
 که گذشت. 3129مستدرک حاکمو همچنین حدیث 

،ُبِْنُُقَِبيَصةََُُعنُْ ُقَاَلُُذ َؤْيب  ةُ َُجاَءِتُ: ِبُُإََِلُُٰاْْلَدَّ
َ
ُ ُرَِضَُُبَْكرُ ُأ ولَُُِبْعدََُُعنْهُ ُاّللَّ ُُِرَس  ُاّللَّ

ُ ا.ُِلُُإِنَُّ:َُفَقالَْتُُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ وُُِابْن ُُاْبنَُُإِنََُُّحقًّ
َ
َُُما:ُقَاَلَُُماَت،ُِلُُاْبنَةُ ُاْبنَُُأ ُِِفُُلَِكَُُعِلْمت 

ُُِِكتَاِبُ اُاّللَّ َُُوَِلَُُحقًّ ولُُِِمنَُُْسِمْعت  ُُِرَس  ُُاّللَّ َُُشيْئااُِفيهُُِوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ل 
َ
ْسأ

َ
مُُْانلَّاَس،ُوََسأ لَه 

َ
ُفََسأ

ِغرَيةُ ُفََشِهدَُ ْعَبةَُُْبنُ ُالْم  ُ ُرَِضَُُش  نَُّ»َُعنْهُ ُاّللَّ
َ
وَلُُأ ُُِرَس  ُُاّللَّ ْعَطاَهاُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ

َ
َسُُأ د  :ُقَاَلُُ«الس 

دُ ُفََشِهدََُُمَعَك؟ُٰذلَِكَُُسِمعََُُمنُْ َمَّ ْعَطاَهاَُمْسلََمَة،ُْبنُ ُُم 
َ
ب وُفَأ

َ
ُُبَْكرُ ُأ َس. د  حاکم در مستدرک الس 

 آن را بر شرط شیخین صحیح دانسته و ذهبی با او موافقت نموده. 3138
وسلم، مادربزرگی به نزد ابوبکر صدیق آمد و گفت: برای من حقی است. پسر  علیه اهلل اهلل صلیبعد از حیات رسول 

دانم و از  پسرم یا )گفت( پسر دخترم وفات کرده است. ابوبکر صدیق گفت: برای تو در کتاب خداوند حقی را نمی

ی اصحاب( سوال خواهم گرفت. پس از آنان وسلم نیز در این باره چیزی نشنیدم. از مردم )یعن علیه اهلل رسول اهلل صلی

وسلم به مادربزرگ، یک ششم داده است. ابوبکر  علیه اهلل پرسید. مغیره بن شعبه شهادت داد که رسول اهلل صلی

صدیق گفت: آیا به همراه تو، کسی آن را شنیده است؟ پس محمد بن مسلمه نیز شهادت داد. )با شهادت محمد بن 

ُمادربزرگ یک ششم داد. مسلمه( ابوبکر صدیق به
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لِْب،ُبِنِْتَُُمعَُُاِِلبِْنَُُوِْلِنِْتُ و1َُُالص  ْخِتَُُوه 
 
ِبُُِمنَُُلِِْل

َ
ْخِتَُُمعَُُاْْل

 
ِبُُِمنَُُاْْل

َ
مِّ،ُاْْل

 
2َُواْْل

وَُ َُُوه  ِبُُفَْرض 
َ
و3ُُْالَْوَلَُُِمعَُُاْْل

َ
4ُاِِلبِْن،َُوَلُُِأ

همراه خواهر پدری و مادری )شقیق(، و آن سهم پدر و برای دختر پسر همراه دختر کمری، و آن برای خواهر پدری 

ُُهمراه فرزند یا فرزند پسر است.

َزيِْلَُُعنُْ. 1 َْحِبيَل،ُبِْنُُه  ُقَاَلُُُش  ئَِلُ: ب وُس 
َ
وَسُُٰأ َُُعنُُْم  ،ُابْن َُُواْبنَةُُِبِنْت  ْخت 

 
َُفَقاَلَُُوأ ُلِلِْبنِْتُ:

، ْخِتُُانلِّْصف 
 
،َُولِِْل ِتُُانلِّْصف 

ْ
،ُاْبنََُُوأ ود  ِن،َُمْسع  ئَِلُُفََسي تَابِع  ،ُاْبنُ ُفَس  ود  ْخِبََُُمْسع 

 
ِبُُبَِقْولَُُِوأ

َ
ُأ

وَسُٰ َُفَقاَلُُم  ُُلََقدُْ: نَاَُوَماُإِذااَُضلَلْت 
َ
ْهتَِديَن،ُِمنَُُأ قِْضُُالْم 

َ
ُانلَِّبُ َُقَضُُبَِماُِفيَهاُأ

ُ ،ُلَِِلْبنَةُِ:ُ»وََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ُُابْن َُُوِِلْبنَةُُِانلِّْصف  س  د  ،ُتَْكِملَةَُُالس  ْخِتُُبَِقََُُوَماُاثل ل ثَْْيِ
 
ُ«فَِلِْل

تَيْنَا
َ
بَاُفَأ

َ
وَسُُٰأ نَاهُ ُم  ْخَبْ

َ
،ُابِْنُُبَِقْولُُِفَأ ود  َُفَقاَلَُُمْسع  ل وِنَُُِلُ:

َ
ُُاْْلَْبُ ُٰهَذاَُدامََُُماُتَْسأ ْم. بخاری ِفيك 

2372 

پرسیده شد، پس گفت: برای دختر، نصف و برای خواهر، از ابوموسی اشعری از )میراث( دختر و دختر پسر و خواهر 

کند. پس از ابن مسعود پرسیده شد و از  نصف است. و به نزد ابن مسعود برو که )در این رأی( او با من موافقت می

ام و از هدایت  قول ابوموسی به او خبر داده شد. ابن مسعود گفت: )اگر قول ابوموسی بگیرم( بنابراین گمراه شده

کنم. برای دختر، نصف و برای  وسلم حکم می علیه اهلل باشم. در این )مسأله( به قضاوت رسول اهلل صلی فتگان نمییا

گیرد. به نزد ابوموسی آمدیم و  چه باقی بماند به خواهر تعلق می ی ثلثین است و آن دختر پسر، یک ششم که تکمله

 ا زمانی که این عالم نزد شماست از من نپرسید.از قول ابن مسعود او را آگاه ساختیم. ابوموسی گفت: ت

برد خواهر پدری همچنین. و اگر  برد خواهر شقیق همچنین. و دختر پسر، نصف می به قیاس، زیرا دختر، نصف می. 6

تر، دو سوم می برند خواهر  برند خواهر شقیق همچنین. و دو دختر پسر یا بیش تر بودند، دو سوم می دو دختر یا بیش

کنند پس با  مچنین. و اگر دختر پسر همراه دختر بود دختر، نصف و دختر پسر یک ششم، تکمله الثلثین میپدری ه

 شود. قیاس بر آنان، به خواهر شقیق، نصف و به خواهر پدری یک ششم داده می

7 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ َماِلَقْوِلِ ُِمنْه  َُواِحد  ِّ بََوْيِهُِلُك 
َ
اُتََرَكُإَُُِوِْل ُِممَّ س  د  ﴾الس  11ُسوره نساء، آیه ُْنََُكَنَُل َُوَل 

چه )میت( بجا گذاشت اگر برای او فرزندی  و برای پدر و مادرش برای هر کدام از آن دو، یک ششم است از آن
 باشد.

 در اقناع در این باره اجماع بیان شده است.. 4
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ُ ِب،َُعَدمُُِِعنْدَُُاْْلَدَُُِّوفَْرض 
َ
1ُُاْْل َوُفَْرض  .َُوَلُُِِمنُُْالَْواِحدَُُِوه  مِّ

 
2ُُاْْل

 و سهم پدربزرگ هنگام نبودن پدر، و آن سهم یک نفر از فرزند مادری است.

ُ ط  َُُوتَْسق  ات  مُُِّاْْلَدَّ
 
ْجَدادُ 3ُبِاْْل

َ
ِب.َُواْْل

َ
4ُُبِاْْل

 شوند. ها با )وجود( پدر، ساقط می ها با )وجود( مادر و پدربزرگ و مادربزرگ

ُ ط  مَُُِّوَلُ َُويَْسق 
 
:َُمعَُُاْْل ْرَبَعة 

َ
،ُأ ِب،ُاِِلبِْن،َُوَوَلُُِالَْوَلِ

َ
.َُواْْل 5َُُواْْلَدِّ

 شود: فرزند، و فرزند پسر، و پدر، و پدربزرگ. و فرزند مادری با )وجود( چهار کس ساقط می

ُ ط  خُ َُويَْسق 
َ
ِبُُاْْل

َ
مُُِّلِِْل

 
:َُمعََُُواْْل ِب.ُاِِلبِْن،َُوابِْنُُاِِلبِْن،ُثَََلثَة 

َ
6َُُواْْل

 شود: پسر، و پسر پسر، و پدر. شقیق همراه سه کس ساقط میو برادر 

ُ ط  ِبَُُوَلُ َُويَْسق 
َ
َِلءُُِاْْل ِخُُاثلَََّلثَِة،ُبِٰهؤ 

َ
ِبَُُوبِاْْل

َ
مِّ.ُلِِْل

 
7َُُواْْل

 شود. و برادر پدری به این سه )یعنی به پسر، پسر پسر و پدر( و به برادر شقیق ساقط می

 اجماع بیان شده است.در کفایه االخیار در این باره . 1

6 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ ﴾َُوَلُ ِلَقْوِلِ س  د  َماُالس  ُِمنْه  َُواِحد  ِّ ُفَِلُك  ْخت 
 
ْوُأ

َ
ُأ خ 

َ
11ُسوره نساء، آیه ُأ

 و برای او )یعنی برای میت( برادر یا خواهر )مادری( باشد برای هر کدام از آن دو )در حالت انفراد(، یک ششم است. 

 باره اجماع بیان شده است.در اقناع در این . 4و7

 ی کالله تفسیر شده به کسی که اصل و فرعی ندارد. در اقناع در این باره اجماع بیان شده است. همچنین آیه. 5

ُُقَاَلُ. 2 ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ وا:ُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ْْلِق 
َ
ْهِلَها،ُالَْفَرائَِضُُأ

َ
ْوَلُُٰبَِقََُُفَماُبِأ

َ
ل ُُفَِِل بخاری .َُذَكرُ ُرَج 

2373 

مسلّم است که این  گیرد. ترین شخص مذکر تعلق می فرائض را به اهلش ملحق کنید. آن چه باقی ماند به نزدیک

 ترند. اشخاص از برادر شقیق به میت نزدیک

ترند به ارث اولی هستند. و چون  آمده است، عصباتی که به میت نزدیک 2373بخاری حدیث گونه که در  همان. 3
 کنند.  ترند در نتیجه او را ساقط می اشخاص نام برده از برادر پدری به میت نزدیک

َُُِّعنُْهمچنین حدیث:  ِبُُبِْنََُُعِ
َ
ُُأ َُُقَضُٰ:ُقَاَلَُُطاِلب  ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ ُُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ

َ
ُأ نَّ

َ
مُُِّبَِنُُْعيَانَُأ

 
ُاْْل

ِت.ُُبَِنُُد ونََُُيتََواَرث ونَُ  . آلبانی آن را حسن دانسته.6371ابن ماجه الَْعَلَّ

ای که برادران پدری و مادری و برادران پدری با هم باشند( قضاوت کرد که  وسلم )در مسأله علیه اهلل رسول اهلل صلی

 برادران پدری.برند به غیر از  برادران پدری و مادری ارث می
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َ
ب ونََُُوأ َعصِّ َخَواتِِهْم:ُي 

َ
،ُأ خُ 2ُاِِلبِْن،َُواْبنُ 1ُاِِلْبن 

َ
ِبُُِمنََُُواْْل

َ
،ُاْْل مِّ

 
خُ 3َُواْْل

َ
ُِمنََُُواْْل

ِب.
َ
4ُُاْْل

ُگردانند: پسر، و پسر پسر، و برادر شقیق، و برادر پدری. و چهار کس، خواهرانشان را عصبه می
ْرَبَعةُ 

َ
َخَواتِِهْم:ُد ونَُُيَِرث ونََُُوأ

َ
مُ ُأ ،َُوه  ْعَمام 

َ
ْعَماِم،َُوَبن وُاْْل

َ
ِخ،َُوَبن وُاْْل

َ
5ُُاْْل ُوََعَصبَات 

ْعِتِقُُالَْمْوَلُ 6ُ.الْم 

برند: و آنان عموها، و پسران عموها، و پسران برادر، و عصبات آقا و خانم  و چهار کس به غیر از خواهرانشان ارث می

 آزاد کننده هستند.

 

ُ

1 .﴿ُ: َُتَعاََلٰ ﴾ِلَقْوِلِ نْثََيْْيِ
 
ُاْْل َُحظِّ َكِرُِمثْل  ْمُلذِلَّ ْوَِلِدك 

َ
ُِِفُأ ُالل  م  11ُسوره نساء، آیه ُي وِصيك 

 کند. برای فرزندان ذکور دو برابر إناث است. اهلل عزوجل در مورد فرزندانتان شما را سفارش می

 شده است. در کفایه االخیار آمده: پسر پسر بر پسر قیاس گرفته. 6

:ُ﴿. 4و7 َُتَعاََلٰ ﴾ِلَقْوِلِ نْثَيَْْيِ
 
ُاْْل َُحظِّ َكِرُِمثْل  ُفَِلذلَّ َُونَِساءا 132ُسوره نساء، آیه َُوإِْنََُكن واُإِْخَوةاُرَِجاِلا

 و اگر برادران و خواهران با هم باشند برای مردان دو برابر زنان است.

برند اما خواهرانشان ارث  و پسران برادر چون عصبه هستند ارث میدر کفایه االخیار آمده: اما عموها و پسرعموها . 5

 برند زیرا از ذوی األرحام هستند. نمی

ُُقَاَلُ. 2 ول  ُُِرَس  ُُاّللَّ َْمةُ ُالَْوَِلءُ :ُُوََسلَّمََُُعلَيْهُُِاللُ َُصّلَّ ،َُِلُُالنََّسِب،ََُك ْحَمةُُِْل  بَاع  َُُوَِلُُي  . صحیح ي وَهب 

 4159لغیره، صحیح ابن حبان 

شود. پس عصبات  شود و هدیه داده نمی والء، قرابت و ارتباطی همانند قرابت و ارتباط نسبی دارد که فروخته نمی

 برند. مولی معتق همانند عصبات نسبی ارث می
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 حل مسائل:

 بود مانند: « متماثل»اگر مخارج  (1)

 

 
و  

 

 
یا  

 

 
و  

 

 
: دوم مسألۀ در و 2: اول مسألۀ در بنابریندهیم.  ، یکی از مخارج را اصل مسأله قرار می 

 .شود می مسأله اصل ،6

 

 مثال:

 2  

 4 پسر پسر ع

 

 
 1 پدر 

 

 
 1 مادر 

 

  شرح:

پدر 
 

 
برد زیرا فرع وارث مذکر وجود دارد. مادر  سهم می 

 

 
برد زیرا فرع وارث وجود دارد. پسر  سهم می 

 پسر عصبه است و از عصبات کسی نیست که او را حجب کند.

تر بود در حالی که آن مخرج  بود یعنی یکی از مخارج از دیگری بزرگ« متداخل»اگر مخارج  (2)

پذیر است، مانند:  تر بخش تر بر کوچک بزرگ
 

 
و  

 

 
پذیر است و مانند  بخش 6بر  2، در اینجا: 

 

 
و  

 

 
و  

 

 
دهیم  له قرار میتر را اصل مسأ مخرج بزرگ« تداخل»پذیر است. در  پخش 6و  4بر  8، در اینجا: 

 شود.  ، اصل مسأله می8و در مسألۀ دوم:  2بنابرین در مسألۀ اول: 

 مثال:
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 2  

 

 
 1 مادر 

 

 
 7 دختر 

 6 برادرشقیق ع

 

  شرح:

مادر 
 

 
برد زیرا فرع وارث وجود دارد. دختر  سهم می

 

 
برد زیرا یک نفر است و پسری نیست  سهم می 

 که او را عصبه بگرداند. برادر شقیق عصبه است و از عصبات کسی نیست که او را حجب کند.

پذیر هستند، مانند:  بود یعنی تمامی آنها بر یک عدد مشخصی بخش« متوافق»اگر مخارج  (3)
 

 
و  

 

 
 ،

پذیرند، و مانند  پخش 6دو بر عدد  اند یعنی هر با همدیگر متوافق 6این دو در عدد 
 

 
و  

 

 
 در دو این، 

، 6شود  می 7تقسیم بر  2بدین معنا که  پذیرند پخش 7 عدد بر دو هر یعنی اند متوافق همدیگر با 7 عدد
کنیم. بنابرین  وفقِ یک مخرج را در کُلِّ مخرج دیگر ضرب می« توافق». در 7شود  می 7تقسیم بر  1و 

 عددِ وفقِ یا ؛64: شود می کنیم، می ضرب 8 عدد در را - باشد 7 عدد که – 2 عددِ وفقِدر مسألۀ اول: 
 .64: شود می کنیم، می ضرب 2 عدد در را - باشد 4 عدد که – 8

 وفقِ ؛ یا18شود:  کنیم، می ضرب می 1را در عدد  -باشد  6که عدد  – 2و در مسألۀ دوم: وفقِ عددِ 
 . 18: شود می کنیم، می ضرب 2 عدد در را - باشد 7 عدد که – 1 عددِ

 مثال:

 16  

 

 
 7 شوهر 

 3 پسر ع

 

 
 6 پدر 
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  شرح:

شوهر 
 

 
برد زیرا فرع وارث وجود دارد که پسر باشد. پدر  سهم می 

 

 
برد زیرا فرع وارث مذکر  سهم می 

 وجود دارد. پسر عصبه است.

 بود یعنی متماثل یا متداخل یا متوافق نبود، مانند:« متباین»اگر مخارج  (4)
 

 
و  

 

 
، و مانند: 

 

 
و  

 

 
 .

پذیر  کنیم که دو مخرج مثل هم نیستند )یعنی متماثل نیستند( و یکی بر دیگری بخش مشاهده می
یستند( بنابرین پذیر نیستند )یعنی متوافق ن نیست )یعنی متداخل نیستند( و بر عدد مشخصی نیز بخش

کنیم.  یک مخرج را در مخرج دیگر ضرب می« تباین»یعنی تضاد وجود دارد. در « تباین»بین این دو 
را در  8و در مسألۀ دوم: عدد  ؛16: شود می کنیم، می ضرب 7 عدد در را 4بنابرین در مسألۀ اول: عدد 

 . 64شود:  کنیم، می ضرب می 7عدد 

 مثال:

 2  

 

 
 7 شوهر 

 

 
 6 مادر 

 1 برادرشقیق ع

 

  شرح:

شوهر 
 

 
برد زیرا فرع وارث وجود ندارد. مادر  سهم می 

 

 
برد زیرا فرع وارث و تعدادی از  سهم می 

ُخواهران و برادران وجود ندارد. برادر شقیق عصبه است.

ُ


