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چهار برادر دو برابر چهار خواىر ارث می برند ،البتو
ابید توجو داشتو ابشید کو در کاللو اُمی ولو اینکو زن و
مرد ابشند مهگی مساوی ارث می برند و مهچننی اگر



مهگی مذکر ابشند ای مهگی مونث ابشند مساوی ارث
می برند.
خب و اما صورت دیگر این است کو وراث فرض بر

مطلب اول اینکو عالمو و حمقق و شهیدین در حساب
فرائض اینطور فرمودند کو ما ابتدا ابید خمرج ىا را بو
صورت کسر متعارفی از فروضی کو در قران ذکر شده

ابشند و این نیز دو صورت دارد یکی اینکو ذوفرض
واحد ابشد و دیگری اینکو ذوفرض متعدد ابشد و
حبثمان فعال در این است کو فقط یک ذوفرض در بنی
ابشد و درکنار او غیذوفرض نیز وجود داشتو ابشد،

پیدا کنیم لذا نصف خمرجش  2و ثلث خمرجش  3و ربع
خمرجش  4می ابشد و ىکذا .
مطلب دوم اینکو مهو وراث فرض بر نیستند بلکو در
قران کرمی شش فرض و اىل آهنا ذکر شده ولی می دانیم

خب حاال بعد از اینکو بر اساس کسر متعارفی و ذکر
خمارج ترکو را تقسیم کردمی گاىی می بینیم نتیجو وافی بو
تعداد وراث است و انکسار الزم منی آید اما گاىی

کو در ارث عده ای ىم ابلقرابة ارث می برند بنابراین
وراث دو دستو اند وراثی کو ابلفرض ارث می برند کو
مهان فروض مقدره در قران کرمی شامل آهناست و وراثی

وافی نیست و کسر الزم می آید ،حاال چند مثال
می زنیم ات مطلب روشن شود.

کو ابلقرابة ارث می برند مثل اعمام و اخوال و جد و
اجداد کو سهمشان در رواایت ذکر شده.
مطلب سوم اینکو گاىی متام وراث از وراث ابلقرابة
ىستند و گاىی متامشان از وراث ابلفرض ىستند و

مثال اول :زنی از دنیا رفتو درحالی کو اوالد ندارد و

شوىر و یک برادر دارد کو خب در این صورت شوىر

نصف می برد و الباقی یعنی نصف دیگر متعلق بو برادر
زن می ابشد و انکسار پیش منی آید.

گاىی ىم ابلفرض و ىم ابلقرابة ىستند.
خب و اما ابتدا وراث ابلقرابة مثل اعمام و اخوال ،جد
و اجداد و برادرىا را مورد بررسی قرار می دىیم ،در این

مثال دوم :زنی از دنیا رفتو درحالی کو اوالد ندارد و
شوىر و پنج برادر دارد کو خب نصف مال متعلق بو
شوىرش می ابشد و نصف دیگر یعنی یک دوم متعلق
بو پنج برادر می ابشد کو اینجا انکسار الزم می آید،

موارد مالک عدد رئوس آهنا می ابشد کو اب توجو بو
عدد رئوس و بر اساس طبقات ارث طبقو بندی
می شوند(طبقو اول آابء و اوالد ،طبقو دوم إخوة و
أجداد ،طبقو سوم أعمام و أخوال و در کل این طبقات

قاعده کلی این است کو عدد رئوس غیذوفر(یعنی )5
ابید در خمرج اصلی(کو در اینجا عدد  2است) ضرب
شود کو در اینجا حاصل ضرب  5در  2می شود 01
و حاال نصف آن یعنی  5سهم بو شوىر داده می شود

نیز األقرب مینع األبعد) و مال بنی آهنا تقسیم می شود،
البتو ابید توجو داشتو ابشیم درجائی کو زن و مرد ىستند
مردىا دوبرابر زن ىا ارث می برند مثال شخصی فوت

و  5سهم ابقیمانده بنی پنج برادر تقسیم می شود و بو
ىرکدام  0سهم داده می شود.

کرده و چهار خواىر و چهار برادر دارد کو در اینجا
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مثال سوم :شخصی از دنیا رفتو درحالی کو چند خواىر

صورت عدد رئوس آهنا یعنی  6را در خمرج اصلی یعنی
 6ضرب می کنیم حاصلش می شود  36و بعد یک
ششم از این مقدار یعنی  6سهم برای پدر است و

می ابشند مهگی ابلسویة ثلث می برند لذا مال بو سو
قسمت تقسیم می شود و یک سوم آن بو کاللو اُمی
داده می شود و دو سوم ابقیمانده را ابید بو پنج برادر

ابقیمانده یعنی  31سهم بنی  6پسر تقسیم می شود و
بو ىر کدام  5سهم داده می شود.
مثال ششم :اگر مردی از دنیا رفتو درحالی کو زن و

أبوینی بدىیم کو کسر الزم می آید لذا عدد رئوس اینها
یعنی  5را در خمرج اصلی یعنی  3ضرب می کنیم و
حاصلش می شود  05و ثلث آن یعنی  5سهم را بو
کاللو اُمی می دىیم و  01سهم دیگر را بنی پنج برادر

ىفت پسر دارد کو خب در اینجا زن مثن می برد لذا
مال بو ىشت قسمت تقسیم می شود و یک ىشتم آن
بو زن داده می شود و بقیو یعنی ىفت ىشتم بنی ىفت
پسر تقسیم می شود و کسر الزم منی آید ،اما در مهنی

و برادر اُمی دارد و پنج برادر أبوینی دارد ،خب در
اینجا فرض بر کاللو اُمی ىستند و چون متعدد

مثال اگر میت سو پسر داشتو ابشد در این صورت
کسر الزم می آید لذا عدد رئوس آهنا یعنی  3را در
خمرج اصلی یعنی  8ضرب می کنیم و حاصلش می شود

أبوینی تقسیم می کنیم و بو ىر کدام  2سهم می دىیم
و درست می شود.

مثال چهارم :زنی از دنیا رفتو و شوىر و سو پسر دارد

 24و بعد مثن از این مقدار یعنی  3سهم را بو زن
می دىیم و الباقی را بنی سو پسر تقسیم می کنیم و بو
ىر کدام  7سهم می دىیم و درست می شود.
بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

کو در اینجا چون زن فرزند دارد شوىر ربع می برد لذا
ترکو بو چهار قسمت تقسیم می شود و خمرج اصلی ما
عدد  4می شود و یک چهارم برای شوىر و سو چهارم
ابقیمانده برای سو پسر می ابشد و کسر الزم منی آید،
حاال اگر در مهنی مثال زن پنج پسر داشتو ابشد در
اینصورت عدد رئوس آهنا یعنی  5را در خمرج اصلی یعنی
 4ضرب می کنیم و حاصلش می شود  21و بعد ربع

واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

آن یعنی  5سهم را بو شوىر می دىیم و  05سهم
دیگر را بنی پنج پسر تقسیم می کنیم و بو ىر کدام 3
سهم می دىیم و درست می شود.
مثال پنجم :شخصی از دنیا رفتو و پدر و پنج پسر

دارد کو خب در اینجا چون فرزند دارد پدر سدس
می برد لذا مال بو شش قسمت تقسیم می شود و یک
ششم آن بو پدر داده می شود و پنج ششم دیگر بو
پنج پسر داده می شود و کسر الزم منی آید ،حاال در
مهنی مثال اگر میت شش پسر داشتو ابشد در این
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