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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﭼﺎپ ﭘﻨﺠﻢ
ھﻤﻪی ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺧﺪاوﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ و
درود و ﺳﻼم ﺑﺮ ﺧﺎﺗﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان و ھﻤﻪی ﯾﺎران
اﯾﺸﺎن ﺑﺎد.
ھﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﻧﺴﺨﻪھﺎی ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم ﮐﺘﺎب »اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳉﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺒﺎﺣﺚ

اﻟﻔﺮﺿﻴﻪ« از ﮐﺘﺎب ﻓﺮوﺷﯽھﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ،درﺧﻮاﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺮای آن ﮐﺘﺎب

ﻓﺮاوان ﺷﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آن ﺷﺪت ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و رﻏﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻢ داﺷﺘﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺎ دوﺑﺎره
آﻧﺮا ﺑﻪ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ.
اﮐﻨﻮن اﺷﺘﺒﺎھﺎت اﻧﺪﮐﯽ را ﮐﻪ در ﭼﺎپ ﭼﮫﺎرم وﺟﻮد داﺷﺖ اﺻﻼح ﮐﺮده و
ﺧﺪا را ﺟﮫﺖ ﺗﻮﻓﯿﻖ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ و از او ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب را ﻧﺼﯿﺐ ﻋﻤﻮم ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮕﺮداﻧﺪ و ﻣﻦ و ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮای ﻓﮫﻢ
دﯾﻦ و ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﺮای ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ و اﺧﻼص در ﻋﻠﻢ ،ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ .ھﻤﺎﻧﺎ او ﺑﺮ ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻓﺮﻣﺎﻧﭙﺬﯾﺮی اﺳﺖ .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ
ﺳﺮور ﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﺎران و ﭘﯿﺮوان ﻧﯿﮑﻮ ﮐﺎرش ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ درود
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ...
)ﻣﺆﻟﻒ(
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ﻓﻘﻂ از او ﯾﺎری ﻣﯽﺟﻮﯾﯿﻢ و ﻓﻘﻂ ﺑﺮ او ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ھﻤﻪی ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ او را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﯿﻢ و از او ﯾﺎری
ﻣﯽﻃﻠﺒﯿﻢ و ھﺪاﯾﺘﺶ را درﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و از او ﻃﻠﺐ آﻣﺮزش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺑﺴﻮی او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﯾﻢ و از ﺑﺪیھﺎی ﻧﻔﺲھﺎﯾﻤﺎن و ﮐﺮدارھﺎی زﺷﺘﻤﺎن ﺑﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ او را
ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﺪ دﺑﮕﺮ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﯾﺎﻓﺖ .ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻨﮫﺎ و ﺑﯽ ﺷﺮﯾﮏ
اﺳﺖ و ﺷﮫﺎدت ﻣﯽدھﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺪه و ﻓﺮﺳﺘﺎده اوﺳﺖ ،درود و
ﺳﻼم ﻓﺮاوان ﺧﺪا ﺑﺮ او و ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎد .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻﮥ ﻣﺨﺘﺼﺮ و
ﻣﻔﯿﺪی اﺳﺖ در ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ در ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ -ﺧﺪاوﻧﺪ روﺣﺶ را ﭘﺎک
ﻧﮕﻪ دارد و ﻗﺒﺮش را ﻧﻮراﻧﯽ ﮐﻨﺪ -ﮐﻪ آن را ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻢداﻧﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻮدم ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮدم .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﺶ را از ﺗﻘﺮﯾﺮات اﺳﺘﺎدﻣﺎن ،ﺷﯿﺦ
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺷﯿﺦ اﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻦ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻄﯿﻒ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ آوردهام.
ﺧﺪاوﻧﺪ اورا در ﺑﺎغھﺎی وﺳﯿﻊ ﺑﮫﺸﺖ ﺧﻮد ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻨﺪ و ﻧﻔﻊ ﻋﻠﻮم و ﻓﺎﺋﺪه
ﺑﺨﺸﯽھﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺑﮕﺮداﻧﺪ .آﻣﯿﻦ.
و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮاﺿﻊ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎر و آﺳﺎن ﮐﺮدن ﺑﺮای ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،از آوردن دﻟﯿﻞ و ذﮐﺮ ﻋﻠﺖ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮد
داری ﮐﺮدهام و ﮔﺎھﯽ ھﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ اﺧﺘﻼﻓﺎت ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻗﻮت آن اﺷﺎره ﮐﺮدهام
و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ،دﻟﯿﻞ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ در ﻣﺘﻦ ﮐﺘﺎب و ﭼﻪ در
ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ دادهام و ﻧﺎم آن را »اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳉﻠﻴﻪ ﰲ اﳌﺒﺎﺣﺚ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ« ﮔﺬاﺷﺘﻢ
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و از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﺧﻮاھﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﻊ آن را ھﻤﮕﺎﻧﯽ ﺳﺎزد و ﺗﻼش در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﺑﺮای ذات ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﮔﺮداﻧﺪ و آن را وﺳﯿﻠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﮫﺸﺘﮫﺎی ﭘﺮ
ﻧﻌﻤﺖ ﮔﺮداﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﻘﻂ او ﻣﺘﻮﻟﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری اﺳﺖ و ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دارد.
ﺑﺪان ﺧﺪا رﺣﻤﺘﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﺣﺎدﯾﺚ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮدم را ﺑﺮ
ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺣﺎدﯾﺜﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ اﺑﻮ داوود از ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد) :ﻋﻠﻢ
ﺳﻪ ﻧﻮع اﺳﺖ -آﯾﻪای ﻣﺤﮑﻢ -واﺿﺢ اﻟﻤﻌﻨﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ – ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ
ﭘﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﻀﯽ ﮐﻪ در آن در ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﯿﺮاث ﻋﺪاﻟﺖ رﻋﺎﯾﺖ
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( و اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ و دار ﻗﻄﻨﯽ از اﺑﻮھﺮﯾﺮه رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪاص ﻓﺮﻣﻮد) :ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ را ﯾﺎد ﮔﯿﺮﯾﺪ و آن را را ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ زﯾﺮا
ﻧﺼﻒ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﯾﺎدھﺎ زدوده ﻣﯽﺷﻮد( و اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اوﻟﯿﻦ
ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻣﺖ ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﻣﯿﺸﻮد .ﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ ﻋﯿﯿﻨﻪ /ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮاﺋﺾ ﻧﺼﻒ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﺮدم ﺑﻪ آن دﭼﺎر
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺎز ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ( و ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻦ رﺟﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
دﻟﯿﻞ ﻧﺼﻒ ﻋﻠﻢ ﺑﻮدن ﻓﺮاﺋﺾ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اھﻞ ﺗﮑﻠﯿﻒ دو ﻧﻮع
اﺳﺖ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﯿﺎت و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﻣﻮر ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﺗﻌﻠﻖ دارد و
ﻗﺴﻢ دوم ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﺖ.
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ارث و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﻌﺪ از آن ﻻزﻣﺴﺖ اﻣﻮر
ﻣﮫﻤﯽ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ:
اﻣﺮ اول :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ.
اﻣﺮ دوم :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻮﺿﻮع آن.
اﻣﺮ ﺳﻮم :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺎﺋﺪه آن.
اﻣﺮ ﭼﮫﺎرم :ﺷﻨﺎﺧﺖ ُﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ در ﺷﺮع.
اﻣﺮ ﭘﻨﺠﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ارﮐﺎن ارث.
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اﻣﺮ ﺷﺸﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺷﺮاﺋﻂ ارث.
ََ
اﻣﺮ ھﻔﺘﻢ :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮ ِﮐﮥ ﻣﯿﺖ وارد ﻣﯽﺷﻮد .
اﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﻋﻠﻢ :ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از آ ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ اﺣﮑﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻣﻮارﯾﺚ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ آ ﮔﺎھﯽ از ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﻠﻢ ﻣﻮرد
ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻮع آن ﻣﺎﺗﺮک و اﻣﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ،
و ﻓﺎﺋﺪه و ﺛﻤﺮۀ آن ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از رﺳﺎﻧﺪن ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺣﻖ ﺑﻪ آنھﺎ و ﺣﮑﻢ
آن در ﺷﺮع ﻓﺮض ﮐﻔﺎﺋﯽ اﺳﺖ ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ آن را اﻧﺠﺎم دھﺪ ﺗﮑﻠﯿﻒ از ﺑﻘﯿﻪ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .
و ارث دارای  ۳رﮐﻦ اﺳﺖ -۱ :وارث ُ -۲ﻣﻮرث – ارث ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬارﻧﺪه -۳
ﺣﻖ ﻣﻮروث و ﺷﺮوط آن ﻧﯿﺰ ﺳﻪ اﺳﺖ:
ً
ﺷﺮط اول آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در وﻗﺖ ﻣﺮگ ﻣﻮرث وارث ،ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ در
ﺣﮑﻢ زﻧﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻠﯽ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرﺳﺖ ﮐﻪ او ھﻢ ﺑﻪ دو ﺷﺮط
ارث ﻣﯽ ﺑﺮد اول اﯾﻨﮑﻪ در زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻮروث وﺟﻮد ﺣﻤﻞ در رﺣﻢ ﻗﻄﻌﯽ
ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﭼﻪ ھﻨﻮز در آن زﻣﺎن ﻧﻄﻔﻪ ﺑﺎﺷﺪ دوم اﯾﻨﮑﻪ ،ﺑﺎ ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺎدر
ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط دوم ارث :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﻮرث ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
دﯾﺪن و ﯾﺎ از راه اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﺮﮔﺶ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ آن ﺧﺒﺮ از ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه
ﻧﻤﺎﻧﺪ ﯾﺎ دو ﻧﻔﺮ ﻋﺎدل ﺑﻪ ﻣﺮگ او ﺷﮫﺎدت داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮگ او ﻗﻄﻌﯽ
ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در ﺣﮑﻢ ﯾﺎ در ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ اول ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﻔﻘﻮداﻻﺛﺮ و دوم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرش در ﻣﻌﺮض ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺟﻨﯿﻦ ،ﻣﺮده از ﻣﺎدر ﺳﻘﻂ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در دﯾﻪی آن ﻏﺮهای
واﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد – ﺑﻨﺪه ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ – ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ وارﺛﯿﻦ ﺟﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ
ﻧﻤﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ در اول زﻧﺪه و ﺑﻌﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آن ﻏﺮه از وی ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺷﻮد.
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ﺷﺮط ﺳﻮم از ﺷﺮوط ارث :ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﻮارث – ارث ﺑﺮی از ھﻤﺪﯾﮕﺮ
– اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺒﺎب ارث و ﺟﮫﺖ و درﺟﻪی وارث و ﻣﺎﻧﻨﺪ
آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﺗﺮﮐﮥ ﻣﺮده وارد ﻣﯽﺷﻮد ﭘﻨﺞ ﺣﻖ
اﺳﺖ و آن ﺣﻘﻮق در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﮥ ﻣﺮده اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻔﺎف ھﻤﻪی ﺣﻘﻮق
ﻧﮑﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﻣﺎ ﺗﺮک ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اول :ھﺰﯾﻨﮥ ﺗﺸﯿﯿﻊ ﺟﻨﺎزه از ﻗﺒﯿﻞ ﺣﻖ ﮐﻔﻦ و ﺣﻔﺮ ﻗﺒﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
دوم :ﺑﺪھﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﺮﮐﻪ ھﺴﺘﻨﺪ – ﻧﻪ ﺑﻪ ذﻣﻪی ﻣﺮده –
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮﺿﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن رھﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ در
ﻋﯿﻦ ﺑﻨﺪۀ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﺮ وی واﻗﻊ ﺷﺪه
اﺳﺖ – ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد  :ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺑﻨﺪۀ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ
ً
ﻣﺜﻼ دﺳﺖ او را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ و ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ دﯾﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ﺣﻖ
ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺮ ذﻣﻪ ﻋﺒﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﺪ ﺑﻪ او ﺑﺪھﮑﺎر ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
رﻗﺒﻪی وی ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻘﺪار دﯾﻪ از ﻗﯿﻤﺖ ﻋﺒﺪ ِﻣﻠﮏ
ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﻣﻘﺪار
دﯾﻪی ﺧﻮد در ﺑﻨﺪه ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺪار دﯾﻪ ارث ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد –
ﺳﻮم :ﺑﺪھﯽھﺎی ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠﻖ ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ اﻋﻢ از
اﯾﻨﮑﻪ ﺣﻖ ﺧﺪا ﯾﺎ ﺣﻖ آدﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﮫﺎرم :ادای وﺻﺎﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﺗﺮﮐﻪ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ وﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﯾﺎ ﺑﺮای وارث ﺑﺎﺷﺪ اﻋﻢ از ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﺑﺮای
ﺗﻨﻔﯿﺬ آن رﺿﺎﯾﺖ دﯾﮕﺮ وارﺛﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ.
ﭘﻨﺠﻢ :ارث.
ﻣﺒﺤﺚ اﺳﺒﺎب ﻣﯿﺮاث
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رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ھﺪﻓﯽ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و در
ً
اﺻﻄﻼح ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ذاﺗﺎ از وﺟﻮدش ،وﺟﻮد و از ﻋﺪﻣﺶ ،ﻋﺪم ﻻزم
ﻣﯽﺷﻮد.
و اﺳﺒﺎب ارث ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﻧﮑﺎح و وﻻء و ﻧﺴﺐ .و ﻧﮑﺎح ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﻘﺪ
ﺻﺤﯿﺢ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﻤﺎع و ﺧﻠﻮﺗﯽ ھﻢ در ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن زوﺟﯿﻦ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎز ھﻢ اﮔﺮ ھﻤﺴﺮ در
ّ
ﻋﺪه ﻃﻼق رﺟﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ﺳﺒﺐ دوم وﻻء ﻋﺘﻖ اﺳﺖ )وﻻء :آزاد ﮐﺮدن( ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺼﻮﺑﺘﯽ – ﯾﮏ
ﭘﯿﻮﻧﺪ رﯾﺸﻪای – ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﻧﻌﻤﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آزاد ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ آزاد
ﺷﺪه ﺧﻮﯾﺶ ﻧﮫﺎده اﺳﺖ ﭘﺲ آزاد ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺼﺒﺎت ذاﺗﯽ او ﻧﻪ ﻋﺼﺒﺎت ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ و
ً
ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ او – ﻣﻌﻨﯽ ﻋﺼﺒﮥ ذاﺗﯽ و ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ و ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ – ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻨﺪۀ آزاده ﺷﺪه از آزاد ﮐﻨﻨﺪۀ ﺧﻮﯾﺶ ارث
ﻧﻤﯽﺑﺮد .و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ وﻻء ﺑﻪ ﻓﺮع آزاده ﺷﺪه ﻧﯿﺰ ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺣﻖ
وﻻء ﺑﺮ ﻓﺮع ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﺷﺮط اول اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﭘﺪر و
ﻣﺎدرش در اﺻﻞ ﺣﺮ ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دوم اﯾﻨﮑﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻨﺪۀ ھﯿﭻ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،و ﮐﻮدک در ﺣﺮﯾﺖ و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺎدرش اﺳﺖ وﻟﯽ در دﯾﻦ ﺗﺎﺑﻊ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ واﻟﺪﯾﻦ از ﺟﮫﺖ دﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮد و وﻻء ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺐ ﺗﺎﺑﻊ ﭘﺪر اﺳﺖ –
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮد و زﻧﯽ ھﺮدو رﻗﯿﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺨﺼﯽ آزاد ﮔﺮدﻧﺪ و اﮔﺮ دارای ﻓﺮزﻧﺪی ﺷﺪﻧﺪ وﻻی ﻓﺮزﻧﺪ آﻧﺎن ﺑﺮای آزاد
ﮐﻨﻨﺪۀ ﭘﺪر اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﺮای آزاد ﮐﻨﻨﺪۀ ﻣﺎدر – وﻟﯽ ﮔﺎھﯽ وﻻء ﻓﺮع ﺑﺮای آزاد
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎدر ﺳﺖ و آن ھﻢ در ﯾﮏ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪهای زن
آزاد ﺷﺪهای را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮﯾﺶ در آورد و در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﻓﺮزﻧﺪی ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﻻء ﻓﺮزﻧﺪ از آن آزاد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎدرﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻪ ﺷﺮط وﻻء ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻪ آزاد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺪر ﺑﺎز
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ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺷﺮط اول :ﻣﺎدر آزاد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط دوم :ﭘﺪر در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط ﺳﻮم :ﭘﺪر ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ آزاد ﮔﺮدد.
َ
ﺳﺒﺐ ﺳﻮم :از اﺳﺒﺎب ارث ﻧ َﺴﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻗﺮاﺑﺖ -
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی -و ﺳﺒﺐ ﻗﺮاﺑﺖ ،اﺻﻮل و ﻓﺮوع و ﺣﻮاﺷﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
اﺻﻮل ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺪران و ﻣﺎدران و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺎن ھﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ
رﺗﺒﻪی آﻧﺎن ﺑﺎﻻ رود ،و ﻓﺮوع ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﺮزﻧﺪان و ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮان ھﺮ ﭼﻨﺪ
رﺗﺒﻪی آﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ رود و ﺣﻮاﺷﯽ ھﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮادران و ﭘﺴﺮان آﻧﺎن ھﺮ ﭼﻨﺪ
رﺗﺒﻪی آﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻮھﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ رﺗﺒﻪی آﻧﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺴﺮان ﻋﻤﻮ
ھﺎ ھﺮ ﭼﻨﺪ رﺗﺒﻪی آﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮاﻧﻊ ارث

ﻣﺎﻧﻊ در ﻟﻐﺖ ﺣﺎﺋﻞ در ﺑﯿﻦ دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ از
وﺟﻮدش ﻋﺪم ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ از ﻋﺪﻣﺶ ﻧﻪ وﺟﻮد و ﻧﻪ ﻋﺪم ذاﺗﯽ ﻻزم
ﻧﻤﯽﺷﻮد  .درﺳﺖ ﻋﮑﺲ »ﺷﺮط« ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از ﻋﺪﻣﺶ ﻋﺪم،
ﻻزم ﻣﯽ آﯾﺪ وﻟﯽ از وﺟﻮدش ﻧﻪ وﺟﻮد و ﻧﻪ ﻋﺪم ذاﺗﯽ ﻻزم ﻧﻤﯽآﯾﺪ و ﻣﻮاﻧﻊ
ارث ﺳﻪ ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :رق ،ﻗﺘﻞ ،اﺧﺘﻼف دﯾﻦ.
ﻣﺎﻧﻊ اول ِرق :و آن ﻋﺠﺰی اﺳﺖ ُﺣﮑﻤﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ،ﮐﻪ ﻻزﻣﻪی اﻧﺴﺎن
ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ آن ﻗﯿﺎم ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺒﺐ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺪاﯾﺶ آن ﮐﻔﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ رﻗﯿﻖ ﻧﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد و ﻧﻪ از او ارث ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ را ﺣﺠﺐ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺠﺐ ﺑﻌﺪا ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ – و ﺑﻨﺪۀ ﻣﺒﻌﺾ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ
از وﺟﻮدش ﺑﻨﺪه و ﻗﺴﻤﺘﯽ دﯾﮕﺮ آزاد اﺳﺖ – ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺣﺮﯾﺘﯽ ﮐﻪ در او وﺟﻮد
دارد ارث ﻣﯽ ﺑﺮد و از او ارث ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ وارﺛﯿﻦ دورﺗﺮ از ﺧﻮد
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را ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺎﻧﻊ دوم ﻗﺘﻞ :ﻗﺘﻠﯽ ﻣﺎﻧﻊ ارث ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺼﺎص ﯾﺎ دﯾﻪ ﯾﺎ ﮐﻔﺎره
ﮔﺮدد ،و ﻗﺘﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﮕﺮدد ﻣﺎﻧﻊ ارث ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺎﻧﻊ ﺳﻮم اﺧﺘﻼف دﯾﻦ :ﭘﺲ ﻣﺴﻠﻤﺎن از ﮐﺎﻓﺮ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد ﺟﺰ از ﻃﺮﯾﻖ
وﻻء و ﮐﺎﻓﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎن ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد ﺟﺰ ﺑﻪ وﻻء و اﮔﺮ ﮐﺎﻓﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﻮد ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ او را ﺑﻪ اﺳﻼم ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ او ارث داده ﻣﯽﺷﻮد
 .وﮐﻔﺮ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ودﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺗﻮارث در ﺑﯿﻦ اھﻞ دو دﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺣﺎدﯾﺚ وارده از رﺳﻮل اﻟﻠﻪص ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺎن وارﺛﯿﻦ ﻣﺮد )ارﺛﺒﺮان از ذﮐﻮر(

وارﺛﯿﻦ ﻣﺮد ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ  ۱۵ﻗﺴﻤﻨﺪ ﭘﺴﺮ و ﭘﺴﺮﭘﺴﺮ ھﺮ ﭼﻪ ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ آﯾﺪ و ﭘﺪر
و ﭘﺪر و ﺑﺰرگ از ﻃﺮف ﭘﺪر ھﺮ اﻧﺪاز ﺑﺎ ذﮐﻮر ﻣﺤﺾ ﺑﺎﻻ رود و ﺑﺮادر ﺗﻨﯽ و ﺑﺮادر
ﭘﺪری و ﺑﺮادر ﻣﺎدری و ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری و ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﭘﺪری ھﺮ اﻧﺪازه
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻋﻤﻮی ﭘﺪر ﻣﺎدری و ﻋﻤﻮی ﭘﺪری ھﺮ اﻧﺪازه ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻮی ﭘﺪر ﻣﺎدری و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪری ھﺮ اﻧﺪازه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺷﻮھﺮ و آزاد
ﮐﻨﻨﺪه.
ﻣﺒﺤﺚ ذﮐﺮ زﻧﺎن وارث

ارث ﺑﺮان زن ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﺎزده ﻧﻮع ھﺴﺘﻨﺪ :دﺧﺘﺮ ،دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ھﺮ اﻧﺪازه
ﭘﺪرش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎدر ،ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻣﺎدری :ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﭘﺪری و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ
ﭘﺪر ﭘﺪر ،ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری ،ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ،ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ،ھﻤﺴﺮ ،و آزاد
ﮐﻨﻨﺪه ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد وارﺛﯿﻦ زن و ﻣﺮد  ۲۶ﻧﻮﻋﻨﺪ.
ﺑﺎب ﻓﺮوض »ﺳﮫﻢ اﻹرﺛﮫﺎ« ﻣﻘﺪر و ﺗﻌﯿﻦ ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﯽ:

ﻓﺮض در ﻟﻐﺖ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻌﺎﻧﯽ اﻃﻼق ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﺻﻞ ھﻤﻪی آنھﺎ
ﺑﻪ ﻗﻄﻊ و ﺑﺮﯾﺪن ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد و در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﺑﻪ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻘﺪر و ﻣﻌﯿﻨﯽ
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ً
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺮای وارث ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ
رد اﻓﺰون ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺟﺰ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ ﻋﻮل ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ – ﻣﻌﻨﯽ رد و
ً
ﻋﻮل ﺑﻌﺪا ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ – وارث ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ.
اول ﻓﺮض و دوم ﺗﻌﺼﯿﺐ – ﯾﻌﻨﯽ ارث ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺼﺒﻪ ﺑﻮدن ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮض ﻣﻌﯿﻦ– و وارﺛﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻗﺴﻤﺘﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﺮض ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آﻧﺎن ھﻔﺖ دﺳﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎدر و دو ﻓﺮزﻧﺪش
– ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر ﻣﺎدری – ھﻤﺴﺮ و ﺷﻮھﺮ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﭘﺪری و ﻣﺎدر
ﺑﺰرگ ﻣﺎدری .و ﻗﺴﻤﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آﻧﺎن  ۱۲ﻧﻮﻋﻨﺪ :ﭘﺴﺮ،
ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ھﺮ اﻧﺪازه درﺟﻪ اش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری ،ﺑﺮادر ﭘﺪری ،ﭘﺴﺮ
ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری ،ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﭘﺪری ھﺮ اﻧﺪازه درﺟﻪی آﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻤﻮی
ﭘﺪر ﻣﺎدری ،ﻋﻤﻮی ﭘﺪری ھﺮ اﻧﺪازه درﺟﻪی آﻧﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪر
ﻣﺎدری ،ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﭘﺪری ھﺮ اﻧﺪازه درﺟﻪی آﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮد آزاد ﮐﻨﻨﺪه
وزن آزاد ﮐﻨﻨﺪه و ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻓﺮض و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ و ﮔﺎھﯽ
دﯾﮕﺮ ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺮض و ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آﻧﺎن دو ﻧﻔﺮﻧﺪ :ﭘﺪر و ﭘﺪر
ﺑﺰرگ .و ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮫﺎرم ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﻓﺮض ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﮔﺎھﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ و
ھﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ھﺮ دوی آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض و ﺗﻌﺼﯿﺐ ارث ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ و آﻧﺎن ﭼﮫﺎر
ﻧﻮﻋﻨﺪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ھﺮ اﻧﺪازه
درﺟﻪی ﭘﺪرش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری .ﯾﮏ ﯾﺎ
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
ﻓﺮوض ﻣﻌﯿﻦ در ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل  ۶ﻋﺪد ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
1 1 2 1 1 1
، ، ، ، ،
 6 3 3 8 4 2و ﻓﺮض ھﻔﺘﻤﯽ ھﻢ ﺑﻪ اﺟﺘﮫﺎد ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و آن

ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﻣﺎدر اﺳﺖ در دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ »ﻋ ﹶﹸﻤﺮﻳﺔ« ﮐﻪ
ً
ﺑﻌﺪا ﺷﺮح آن ﺑﻌﺪا ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
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1
ﻣﺒﺤﺚ ذﮐﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض
2

ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ

اھﻞ ﻧﺼﻒ)  ( 1ﭘﻨﺞ دﺳﺘﻪاﻧﺪ :ﺷﻮھﺮ ،دﺧﺘﺮ ،دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ھﺮ اﻧﺪازه درﺟﻪی
2

ﭘﺪرش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮاھﺮ ،ﭘﺪر ﻣﺎدری ،ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری .ﭘﺲ ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط
ﻋﺪﻣﯽﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺪم ﻓﺮع وﺟﻮد وارث ﻧﺼﻒ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد ،و ﻓﺮع
وارث ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﺮزﻧﺪان و ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮان ھﺮ اﻧﺪازه درﺟﻪی آﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ .و دﺧﺘﺮھﻢ ﺑﺎ دو ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﺼﻒ را دارد و آن دو ﺷﺮط
ﯾﮑﯽ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﺐ – ﮐﺴﯽ ﮐﻪ او را ﻋﺼﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﻋﺼﺒﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارث اﺻﺤﺎب ﻓﺮوض را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ( – ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻣﻌﺼﺐ وی ﺑﺮادرش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮط دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺧﻮاھﺮی
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ارث ﺑﺎ وی ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد وارث ﺳﻮم از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ھﺮ اﻧﺪازه درﺟﻪی ﭘﺪرش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ
اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﺼﻒ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺷﺮط اول :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ُﻣ َﻌ ﱢﺼﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺼﺐ وی ﺑﺮادر و ﭘﺴﺮ
ﻋﻤﻮی ھﻢ درﺟﻪی او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط دوم :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دارای ﺧﻮاھﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮی ھﻢ درﺟﻪای ﮐﻪ درارث
ﺑﺎ وی ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط ﺳﻮم :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮع وارث ﺑﺎﻻﺗﺮ از او ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ.
وارث ﭼﮫﺎرﻣﯽﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﺼﻒ را دارد ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ او
ھﻢ ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽﺷﺎﯾﺴﺘﻪی ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺷﺮط اول :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﺼﺐ وی ﻓﻘﻂ ﺑﺮادر ﭘﺪر
ﻣﺎدری او ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط دوم :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دارای ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری ﻧﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ارث ﺷﺮﯾﮏ او
ﮔﺮدد.
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ﺷﺮط ﺳﻮم :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ دارای ﻓﺮع وارث ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم :آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺖ دارای اﺻﻞ وارث ﻣﺬﮐﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از
اﺻﻞ ،ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺖ ﻣﺘﺼﻞ
ﺷﻮد.
وارث ﭘﻨﺠﻤﯽ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻧﺼﻒ ﺑﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﭘﻨﺞ ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻧﺼﻒ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺷﺮط اول آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﺐ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮط دوم آﻧﺴﺘﮑﻪ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ارث ﺷﺮﯾﮏ وی
ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮط ﺳﻮم آﻧﺴﺘﮑﻪ ﻣﺮده دارای ﻓﺮع وارث ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺷﺮط ﭼﮫﺎرم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺻﻞ ﻣﺬﮐﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮط ﭘﻨﺠﻢ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮده دارای ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪر ﻣﺎدری ﻧﺒﺎﺷﺪ.
1
ﻣﺒﺤﺚ ذﮐﺮ ارث ﺑﺮان)ﯾﺎوارﺛﯿﻦ( ﯾﮏ ﭼﻬﺎرم
4

وارﺛﯿﻦ رﺑﻊ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ ﯾﮑﯽ ﺷﻮھﺮ و دﯾﮕﺮی ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮان .ﺷﻮھﺮ ﺑﺎ
ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از وﺟﻮد ﻓﺮع وارث ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم
ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻧﺒﻮدن ﻓﺮع
وارث ﺑﺮای ﻣﺮده ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
1
ﻣﺒﺤﺚ ذﮐﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ
8

ﻫﺴﺘﻨﺪ

وارﺛﯿﻦ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮان.
ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮان ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮدی ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮده ﻓﺮع وارث داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
2
ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ
3

ﻫﺴﺘﻨﺪ
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وارﺛﯿﻦ دو ﺳﻮم ﭼﮫﺎر دﺳﺘﻪاﻧﺪ .دﺧﺘﺮان ،دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ ،ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪر
ﻣﺎدری ،ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪری .دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از)ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮده( ﺗﻌﺪد و ﯾﮏ ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺪم ﻣﻌﺼﺐ
ﻣﺴﺘﺤﻖ دو ﺳﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،و دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮدی ﮐﻪ ھﻤﺎن
ﺗﻌﺪد اﺳﺖ و دو ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدن ﻣﻌﺼﺐ و ﻧﺒﻮدن ﻓﺮع وارث ﺑﺎﻻﺗﺮ از
آﻧﺎﻧﺴﺖ .دو ﺳﻮم ارث را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،و ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪر ﻣﺎدری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮدی
ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺗﻌﺪد اﺳﺖ و ﺳﻪ ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺼﺐ و
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮع وارث و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺻﻞ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺮای ﻣﺮده ،دو ﺳﻮم را
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،و ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮدی ﮐﻪ ھﻤﺎن ﺗﻌﺪد اﺳﺖ و ۴
ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻌﺼﺐ ،ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮع وارث ،ﻋﺪم
وﺟﻮد اﺻﻞ ﻣﺬﮐﺮ وارث و ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﭘﺪر ﻣﺎدری ،ﻣﺴﺘﺤﻖ
دو ﺳﻮم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
1
ﺑﺎب ذﮐﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ
3

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

وارﺛﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﻮم دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺎدر و ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﻣﺎدری ،ﻣﺎدر ﺑﺎ
ﺳﻪ ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﯽﺷﻮد  .ﺷﺮط اول آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده
ً
دارای ﻓﺮع وارث ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺷﺮط دوم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮده اﺻﻼ ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ دارای ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﺪ
ﺟﻤﻊ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ واﺣﺪ اﻃﻼق
ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻣﻞ  ۲ھﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮاه ھﺮدو ﻣﺬﮐﺮ ﯾﺎ ھﺮدو ﻣﺆﻧﺚ ﯾﺎ ھﺮدو
ﺧﻨﺜﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮاه ﭘﺪر ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری ﯾﺎ ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺧﻮاه ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی از ارث ﻣﺤﺠﻮب – ﻣﺤﺮوم–
ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﺮط ﺳﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﮐﻪ ﻣﺎدر درآن اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از دو
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﺮﯾﺘﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و آن دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ھﻢ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺷﻮھﺮ ﻣﺮده
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ﯾﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮان ﻣﺮده ،ﮐﻪ ﻣﺎدر در اﯾﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻌﺪ از اﺧﺮاج ﺳﮫﻢ اﻻرث ھﺮﯾﮏ از زوﺟﯿﻦ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺷﻮھﺮﯾﮏ ﺷﺸﻢ و در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ھﻤﺴﺮ ﯾﮏ
ﭼﮫﺎرم ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد دﺳﺘﻪی دوم از ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺳﻮم ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران
ﻣﺎدری ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮدی ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﺪد و دو ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮع وارث و ﻋﺪم وﺟﻮد اﺻﻞ ﻣﺬﮐﺮ وارث ،ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ
ﺳﻮم ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .و ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﻣﺎدری ﺑﺎ اﺣﮑﺎم وﯾﮋهای از وارﺛﯿﻦ دﯾﮕﺮ
ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اول اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﺆﻧﺜﺸﺎن ﭼﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﭼﻪ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در اﺣﮑﺎم و اﻧﺪازۀ ارث ﻣﺴﺎوﯾﻨﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺬﮐﺮﺷﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺆﻧﺚ
– ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ – ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد – و
ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺎﻋﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺬﮐﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﺘﺼﻞ
ﮔﺮدد ﻧﺒﺎﯾﺪ ارث ﺑﺒﺮد .ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﮐﺴﯽ را ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی او ﺑﻪ ﻣﺮده رﺳﯿﺪه و وارث ﺷﺪهاﻧﺪ – در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮدد ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺣﺠﺐ
ﺣﺮﻣﺎن ﯾﺎ ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ – ﭼﮫﺎم اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ
واﺳﻄﻪی اﺗﺼﺎﻟﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﺮده ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ – و ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ذواﻟﻮاﺳﻄﻪ
ھﻤﺮاه واﺳﻄﻪ ارث ﺑﺒﺮد –و در اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﭼﮫﺎرم ﻣﺎدرﭘﺪر و ﻣﺎدر ﭘﺪر ﭘﺪر ﺑﺎ
آﻧﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ دارﻧﺪ.
1
ﻣﺒﺤﺚ ذﮐﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق
6
1
ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن  6ھﻔﺖ دﺳﺘﻪاﻧﺪ:

را دارﻧﺪ

اول ﭘﺪر :ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮدی ﮐﻪ وﺟﻮد ﻓﺮع وارث ﺑﺮای ﻣﯿﺖ
اﺳﺖ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺷﻮد .
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دوم ﻣﺎدر :ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮑﯽ از دو ﺷﺮط وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
وﺟﻮد ﻓﺮع وارث ﯾﺎ ﺟﻤﻊ ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران دو ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ
ﻣﯽﺷﻮد .
ﺳﻮم ﭘﺪر ﺑﺰرگ :ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از وﺟﻮد
ﻓﺮع وارث و ﯾﮏ ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺪم وﺟﻮد ﭘﺪر ،اﺳﺘﺤﻘﺎق ﯾﮏ
ﺷﺸﻢ را ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﮫﺎرم دﺧﺘﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ :ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻦ دو ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ ﯾﮑﯽ
ﻋﺪم ﻣﻌﺼﺐ و دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ ﻓﺮع وارث ﺑﺎﻻﺗﺮ – ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺖ – از آنھﺎ ﺟﺰ
دﺧﺘﺮی ﮐﻪ ﺣﺎﺋﺰ ﻧﺼﻒ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﺤﻘﺎق ﯾﮏ ﺷﺸﻢ را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺟﺰ ھﻤﺮاه ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺖ ،دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ.
ﭘﻨﺠﻢ ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ :ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ دو ﺷﺮط ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﮏ
ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺷﻮد  .ﺷﺮط اول اﯾﻨﮑﻪ او ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری ﻣﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ را از راه ﻓﺮض ﻧﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ﺑﻪ ارث ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺮط دوم ﻋﺪم
ﻣﻌﺼﺐ اﺳﺖ.
ﺷﺸﻢ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ :ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط ﻋﺪﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﻮدن ﻣﺎدر
و ﺑﺎ ﯾﮏ ﺷﺮط وﺟﻮدی ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮐﺴﯽ ﺑﻪ
ﻣﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ آن ﮐﺲ ﺧﻮدش وارث ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺤﻘﺎق ﯾﮏ ﺷﺸﻢ را ﭘﯿﺪا
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻔﺘﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎدر ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری :ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﺮط ﻣﺴﺘﺤﻖ
ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﯽﺷﻮد  .ﺷﺮط اول ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮع وارث ،ﺷﺮط دوم وﺟﻮد ﻋﺪم
اﺻﻞ وارث ﻣﺬﮐﺮ ،ﺷﺮط ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎدر ﻣﻨﻔﺮد ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﻌﻨﯽ ﺗﮏ ﻧﻔﺮ و
ﺗﻨﮫﺎ ﺑﺎﺷﺪ(.
و اﮐﺜﺮ ﻣﺎدر ﺑﺰرگھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ  ۳ﻧﻔﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .اول ﻣﺎدر ﻣﺎدر ھﺮ
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اﻧﺪازه ﮐﻪ درﺟﻪی او ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻮﻧﺚ ﺑﺎﻻ رود و دوم ﻣﺎدر ﭘﺪر ھﺮ
اﻧﺪازه ﮐﻪ درﺟﻪ او ﻓﻘﻂ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﻮﻧﺚ ﺑﺎﻻ رود و ﺳﻮم ﻣﺎدر ﭘﺪر ﭘﺪر ھﺮ
اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻣﺆﻧﺚ درﺟﻪی او ﺑﺎﻻ رود .ﭘﺲ اﮔﺮ ھﻤﻪی ﻣﺎدر ﺑﺰرگھﺎ از
ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ را در ﺑﯿﻦ ﺧﻮد ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن از ﺣﯿﺚ درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ از
آن او ﺧﻮاھﺪ ،ﺑﻮد و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺎدر ﺑﺰرگھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی دو ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﺑﻪ
ﻣﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪی آن دو ﻗﺮاﺑﺖ دو ﺳﻮم از ﯾﮏ ﺷﺸﻢ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮد
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدی دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪاش را ﻋﻘﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻌﺪ آن دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﻪ
دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد در اﯾﻨﺼﻮرت ﻣﺎدر ﺑﺰرگ آن ﻣﺮد ،ﻣﺎدر ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎدر ﭘﺪر ﭘﺪر
آن ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد اﮔﺮ ﻣﺮدی دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪاش را ﺑﻪ ﻋﻘﺪ
ﺧﻮد در ﺑﯿﺎورد و آن دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎدر
ﺑﺰرگ آن ﻣﺮد ﻣﺎدر ﻣﺎدر ﻣﺎدر ﻓﺮزﻧﺪ و ﻣﺎدر ﻣﺎدر ﭘﺪر او ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .و ھﺮ ﻣﺎدر
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺬﮐﺮی در ﺑﯿﻦ دو ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻪ ﻣﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﭘﺪر
ﻣﺎدر ﻣﯿﺖ دﯾﮕﺮ ارﺛﯽ ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ وھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ ﻣﺎدر
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭘﺪری ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر
ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺮده ،وﻟﯽ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ ارث ﺑﺮدن آن ﻣﺎدر ﺑﺰرگ
ﭘﺪر ِ
ِ
ﭘﺪر ﺑﺰرگ( را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﭘﺪر ﺑﺰرگ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭘﺪر
ﻣﺎدر
ﯽ
ﻌﻨ
)ﯾ
ِ ِ
ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻌﺼﯿﺐ

ً
ﺗﻌﺼﯿﺐ ﻣﺼﺪر ﻋﺼﺐ ﯾﻌﺼﺐ ﺗﻌﺼﯿﺒﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ از ﻋﺼﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺘﻮار داﺷﺘﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮدن ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺣﺎﻃﻪ ،ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻋﺼﺒﮥ
ﻣﺮد ،ﭘﺴﺮان و ﻣﺬﮐﺮ ھﺎی ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ از ﺟﮫﺖ ﭘﺪر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری
اﯾﻦ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺑﻪ ﻋﺼﺒﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن دور و ﺑﺮ ﻣﺮد را اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ
ﭘﺸﺖ ھﻤﺪﯾﮕﺮ را اﺳﺘﻮار ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .و ﻋﺎﺻﺐ در اﺻﻄﻼح ﺷﺮع ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ
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ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺳﮫﻢ ﻣﻌﯿﻦ ارث ﻣﯽﺑﺮد .و ﺗﻌﺼﯿﺐ ﻧﻮع دوم از دو ﻧﻮع ارث
اﺳﺖ .و ﻋﺼﺒﻪ – ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﺎﺻﺐ اﺳﺖ – ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :اول
ً
ﻋﺼﺒﻪی ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ – ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ذاﺗﺎ ﺧﻮد ﻋﺼﺒﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﮐﺲ
دﯾﮕﺮی ﻋﺼﺒﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ – ذاﺗﯽ – دوم ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ .و ﺳﻮم ﻋﺼﺒﻪی ﻣﻊ
اﻟﻐﯿﺮ و ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﯾﺎ ﻋﺼﺒﮥ ذاﺗﯽ  ۱۴ﻧﻔﺮﻧﺪ .ﭘﺴﺮ ،ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ھﺮ اﻧﺪازه
درﺟﻪاش ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺪر ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﭘﺪری ھﺮ ﭼﻨﺪ درﺟﻪ اش ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮادر
ﭘﺪر ﻣﺎدری ﺑﺮادر ﭘﺪری و ﭘﺴﺮان اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺑﺮادران ھﺮ اﻧﺪازه ﭘﺎﯾﯿﻦ روﻧﺪ
ﻋﻤﻮی ﭘﺪر ﻣﺎدری ،ﻋﻤﻮی ﭘﺪری ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮھﺎ از دو ﻧﻮع ﻓﻮق ھﺮ اﻧﺪازه
درﺟﻪی آﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮد آزاد ﮐﻨﻨﺪه و زن آزاد ﮐﻨﻨﺪه و ﻋﺼﺒﻪی ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
دارای ﺳﻪ ﺣﮑﻢ وﯾﮋه ھﺴﺘﻨﺪ ،اول اﯾﻨﮑﻪ ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن اﮔﺮ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﻮدش وارث
ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪ را ﺣﺎﺋﺰ ﻣﯽﺷﻮد  .دوم اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ذوی اﻟﻔﺮوض در ﻣﺴﺄﻟﻪ
وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،اول ﺳﮫﻢ آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻋﺼﺒﻪی
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﮑﻢ ﺳﻮم اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﻓﺮوض – ﺳﮫﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮض
ﻣﻘﺪر – ﺗﻤﺎم ﺗﺮﮐﻪ را در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﺼﺒﻪ از ارث ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﮕﺮ
ﭘﺴﺮ و ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﮐﻪ ھﯿﭽﮕﺎه ﻣﺤﺠﻮب ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ .و ﻋﺼﺒﻪی ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
دارای  ۶ﺟﮫﺖ ﻋﺼﻮﺑﯿﺖ ھﺴﺘﻨﺪ:
اولُ :ﺑ ُﻨ ﱠﻮت )ﻓﺮزﻧﺪی(.
ُ
دوم :ا ُﺑ ﱠﻮت ) ﭘﺪری(.
ﺳﻮمُ :ﺟ ُﺪ َ
ودت )ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﯽ(.
ُُ
ﭼﮫﺎرم :اﺧ ﱠﻮت )ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ و ﭘﺴﺮان ﺑﺮادر(.
ﭘﻨﺠﻢ :ﻋﻤﻮ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ.
ﺷﺸﻢ :وﻻء.
و ِذﮐﺮ اﯾﻦ ﺟﮫﺎت ﺟﮫﺎت ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ اﺳﺖ و ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺟﮫﺘﯽ ﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﺟﮫﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدش ﻣﻘﺪم ﻣﯽﮔﺮدد و اﮔﺮ در ﺟﮫﺖ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺮب درﺟﻪ
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در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ در درﺟﻪ ھﻢ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﻮه و ﻧﯿﺮوی ﺟﮫﺖ
و درﺟﻪ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻌﺒﺮی /ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﺗﻘﺪﯾﻢ وارث در
ارث را اول ﺑﺎ ﺟﮫﺖ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ درﺟﻪ و ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻗﻮت در ﺟﻪ و ﺟﮫﺖ در
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮ و ﻋﺼﺒﻪی آزاد ﮐﻨﻨﺪه و اﺣﮑﺎم و ﺟﮫﺎت آﻧﺎن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺒﻪی
ﻣﯿﺖ اﺳﺖ .و در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﻪ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﮫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اھﻞ ﻓﺮاﺋﺾ رﺣﻤﮫﻢ
اﻟﻠﻪ آنھﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻗﺎﻋﺪه اول اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺼﺒﺎت ﻣﻌﺘﻖ – آزاد ﮐﻨﻨﺪه – ھﯿﭻ
ارﺛﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺼﺒﯿﺖ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎت ﻣﻌﺘﻖ ﺑﺎ ﺧﻮد او ھﻢ
ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺼﺒﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺎﻋﺪه دوم ان اﺳﺖ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﯿﺮاﺛﯽ ﺑﺮای
ﻣﻌﺘﻖ ﻋﺼﺒﺎت ﻣﻌﺘﻖ ﻣﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ آن ﻣﻌﺘﻖ
ﻋﺼﺒﻪای را ﺑﺮای ﻣﻌﺘﻖ ﻣﯿﺖ آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن ﻋﺼﺒﻪ ﭘﺪر ﯾﺎ ﭘﺪر ﺑﺰرگ
ﻣﻌﺘﻖ ﻣﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﻋﺪهی ﺳﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺟﺰ در دو ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
وﻻء ﻋﺘﺎق ارث ﻧﻤﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻮرد اول ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد زﻧﺎن ﺑﻨﺪه را آزاد
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻮرد دوم آﻧﺴﺖ ﮐﻪ آزاد ﺷﺪهی زﻧﺎن ﺑﻨﺪه آزاد ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺴﻢ دوم از ﻋﺼﺒﻪ :ﻋﺼﺒﻪ ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ اﺳﺖ و آنھﺎ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﻨﺪ ،دﺧﺘﺮ ﯾﺎ
دﺧﺘﺮان ھﻤﺮاه ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮان ،دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮان ﭘﺴﺮ ﮐﻪ در
درﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادر ﯾﺎ ﻋﻤﻮزاده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ
ھﻤﺮاه ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ رﺗﺒﻪاش از اﯾﻦ دﺧﺘﺮان ﭘﺎﯾﯿﻨﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ در ارث ﺑﺮی ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺴﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از ﺧﻮد اﺣﺘﯿﺎج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺴﻢ ﺳﻮم از ﻋﺼﺒﻪی ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﺧﻮاھﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪر ﻣﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه
ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺑﺮادران ﭘﺪر ﻣﺎدر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻗﺴﻢ ﭼﮫﺎرم از ﻋﺼﺒﺎت ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﺧﻮاھﺮ
ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪری اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺮادر ﯾﺎ ﺑﺮادران ﭘﺪری ﺑﺎﺷﺪ.
ﻗﺴﻢ ﺳﻮم از ﻋﺼﺒﻪ :ﻋﺼﺒﻪی ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ اﺳﺖ و آنھﺎ ھﻢ دو دﺳﺘﻪاﻧﺪ اول
ﺧﻮاھﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪر ﻣﺎدری و دوم ﺧﻮاھﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪری ﮐﻪ ھﺮدو دﺳﺘﻪ
ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﺧﺘﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮان ﻣﯿﺖ ﻋﺼﺒﻪی ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ.
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و در اﯾﻨﺠﺎ دو ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﮫﻢ وﺟﻮد دارد:
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول :ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد و ﭘﺪر ﻣﻌﺘﻖ و ﻣﻌﺘﻖ ﭘﺪر را از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎی
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎل او را ﺑﻪ ﭘﺪر ﻣﻌﺘﻖ ﻣﯽدھﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﯿﺖ آزاد ﺷﺪهی ﭘﺴﺮش
اﺳﺖ و اﻣﺎ ﻣﻌﺘﻖ ﭘﺪر ھﯿﭻ وﻻﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﺮده ﻧﺪارد زﯾﺮا ﺷﺮط ﺛﺒﻮت وﻻء ﺑﺮ ﻓﺮع
ﺑﻨﺪۀ آزاد ﺷﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻓﺮع ،ھﺮﮔﺰ در ﻗﯿﺪ ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮای ھﯿﭻ اﺣﺪی
ﻧﺒﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم :ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاھﺮ وﺑﺮادری ﭘﺪرﺷﺎن را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ و از
ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻨﺪه ﻗﻨﯽ  ١ﺑﺸﻮد و آن را آزاد ﮐﻨﺪ،
ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﻼص ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﭘﺪر
ِ

ﺳﭙﺲ ﭘﺪر ﺑﻤﯿﺮد و آن دو – ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ – از ﭘﺪر ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺪهی
آزاده ﺷﺪهی ﭘﺪر ﺑﻤﯿﺮد و ﻓﺎﻗﺪ ﻋﺼﺒﻪ و ذوی اﻟﻔﺮوﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم داراﺋﯽ
او را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﻨﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﯿﺮاث او ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮش
زﯾﺮا او ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺘﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻖ ﻣﻌﺘﻖ )آزاد ﮐﻨﻨﺪه( اﺳﺖ زﯾﺮا
»ﺟﻬﺖ ﹸﺑﻨ ﱠﹸﻮت« )ﻓﺮزﻧﺪی( ﺑﺮ ﺟﮫﺖ وﻻء ﻣﻘﺪم ﻣﯽﺷﻮد .و رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ

اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ /ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮔﻔﺖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ھﻔﺘﺎد ﻗﺎﺿﯽ از ﻗﺎﺿﯿﺎن
ﻋﺮاق ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ در ﺟﻮاب اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ
اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﻀﺎت ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل داﻧﺎﺗﺮ از
ھﻤﮕﺎن اﺳﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻓﺎﺋﺪه:

ﻓﺎﺋﺪهی اول :ھﺮﮔﺎه در ﺷﺨﺼﯽ دو ﺟﮫﺖ ﺗﻌﺼﯿﺐ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﺎ
ﺟﮫﺖ ﻣﻘﺪم ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﺑﺮای ﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ھﻢ ﭘﺴﺮ و ھﻢ ﻣﻌﺘﻖ ﺑﺮای
ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﻧﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻌﺘﻖ ﭘﺪرش
١ـ ﻗﻦ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ اوﺻﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ او را در ﻣﻌﺮض آزادی ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ.
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ﺑﻮده اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ،ھﻢ ﭘﺴﺮ ﻣﺮده و ھﻢ ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ و ھﻢ
ﭘﺴﺮ آزاده ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدن ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﻧﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻣﻌﺘﻖ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺟﮫﺖ ﺑﻨﻮت ﺑﺮ ھﻤﻪی
ﺟﮫﺎت ﻣﻘﺪم اﺳﺖ.
ﻓﺎﺋﺪهی دوم :در ھﺮ ﺷﺨﺼﯽ دو ﺟﮫﺖ ﻓﺮض و ﺗﻌﺼﺐ ﺟﻤﻊ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ھﺮ
دوی آﻧﺎن ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮی ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﻮھﺮ ﺑﻮدن ﻋﻤﻮزادهی
ﻣﺮده ھﻢ ھﺴﺖ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮادر ﺑﻮدن ﻋﻤﻮزادهی
ﻣﯿﺖ ھﻢ ھﺴﺖ.
ﻓﺎﺋﺪهی ﺳﻮم :ھﺮﮔﺎه در ﺷﺨﺼﯽ دو ﺟﮫﺖ ﻓﺮض ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﺑﻪ ھﺮ دوی آن
دو ارث ﻣﯽﺑﺮد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آن دو ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮی را ﺣﺠﺐ ﻧﮑﻨﺪ ،و
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از دو ﺟﮫﺖ ،ﺟﮫﺖ دﯾﮕﺮ را ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﺮد ﺑﺎ ﺟﮫﺖ ﺣﺎﺟﺒﻪ ارث ﻣﯽ
ﺑﺮد ﻧﻪ ﺑﺎ ﺟﮫﺖ ﻣﺤﺠﻮﺑﻪ – ﺣﺠﺐ ﺷﺪه از ارث ﻣﺤﺮوم ﺷﺪه  -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر
ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﻣﺎدر ﻣﺎدر و ﻣﺎدر ﻣﺎدر ﭘﺪر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ھﺮدو ﺟﮫﺖ دو ﺳﻮم
1
 6را ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﻣﻮرد – اﺟﺘﻤﺎع دو ﺟﮫﺖ ﻓﺮض– در ﻧﮑﺎح ﻣﺠﻮس و
١

در ﺟﻤﺎع ﺷﺒﮫﻪ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮد ﻣﺠﻮس ﻣﺎدرش را
ﺑﻪ ﻧﮑﺎح ﺧﻮد در آورد و از ﻣﺎدر ﺧﻮﯾﺶ دﺧﺘﺮی را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎورد و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر
اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﻪ ﺷﺒﮫﻪ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﺟﻤﺎع ﮐﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر دﺧﺘﺮی ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
ﺑﯿﺎورد ،ﭘﺲ در اﯾﻦ دو ﻣﺜﺎل دو ﺟﮫﺖ ﻓﺮض در دﺧﺘﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ او
دﺧﺘﺮ ﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ﺟﻤﺎع ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ ﭘﺲ اﮔﺮ دﺧﺘﺮ ﺟﻤﺎعﮐﻨﻨﺪه ﺑﻤﯿﺮد از او ارث ﻣﯽ ﺑﺮد ﭼﻮن دﺧﺘﺮ اوﺳﺖ
ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻮن ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری اوﺳﺖ ،زﯾﺮا دﺧﺘﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدر را ﺣﺠﺐ

١ـ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺎ ﻣﻤﺜﻞ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻧﺪارد.
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ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺒﺤﺚ ﺣﺠﺐ

ﺑﺪان ﮐﻪ ﺣﺠﺐ ﺑﺎب ﺑﺰرﮔﯽ در ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎی
ﻓﺮاﺋﺾ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺣﺠﺐ را ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﺪ ﺣﺮام اﺳﺖ در ﻓﺮاﺋﺾ
ﻓﺘﻮا دھﺪ .و ﺣﺠﺐ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﻨﻊ اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح «:ﻣﻨﻊ ﻧﻤﻮدن
ارث از ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ﺳﺒﺐ ارث ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮاه او از ھﻤﻪی ارﺛﺶ ﻣﻨﻊ ﺷﻮد ﯾﺎ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻢ ﻣﻨﻊ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﮫﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﺣﺠﺐ دارای دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﺣﺠﺐ ﺑﻪ
اوﺻﺎف ﮐﻪ آن اوﺻﺎف ھﻤﺎن ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ارث اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن آن ﮔﺬﺷﺖ و
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ھﻤﻪی وارﺛﯿﻦ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺠﻮب ﺑﻪ وﺻﻒ
ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد و ﻋﺪﻣﺶ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮده و وﺟﻮدش ﮐﺄن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .
ﻗﺴﻢ دوم ﺣﺠﺐ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص اﺳﺖ و اﯾﻦ ھﻢ ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد اول
ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن – ﻣﻨﻊ وارث از ﺗﻤﺎم ﺳﮫﻢ اﻻرث ﺧﻮدش – ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ آن در
ﺗﻤﺎم وارﺛﯿﻦ ﺟﺰ ﺷﺶ ﻧﻔﺮ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و آن ۶ﻧﻔﺮی ﮐﻪ ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن در
آنھﺎ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ و ھﻤﺴﺮ و
ﺷﻮھﺮ ،و ﻗﺴﻢ دوم ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در ھﻤﻪی وارﺛﯿﻦ ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻣﯽﺷﻮد
و ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﺧﻮد در ھﻔﺖ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد  .ﻗﺴﻢ اول اﻧﺘﻘﺎل اﺳﺖ
از ﻓﺮﺿﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻤﺘﺮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ ﮐﻪ از ﻧﺼﻒ ﺑﻪ رﺑﻊ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﻤﺴﺮ ﮐﻪ از ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺑﻪ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻗﺴﻢ دوم
اﻧﺘﻘﺎل از ﺗﻌﺼﯿﺒﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری و ﺧﻮاھﺮ
ﭘﺪری از درﺟﻪی ﻋﺼﺒﻪی ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﻪ درﺟﻪ ﻋﺼﺒﻪی ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ .ﻗﺴﻢ ﺳﻮم
اﻧﺘﻘﺎل از ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺒﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﻓﺮض ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل زﻧﺎن
ﮔﯿﺮﻧﺪهی ﻧﺼﻒ ﺑﻪ درﺟﻪی ﻋﺼﺒﻪی ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ .ﻗﺴﻢ ﭼﮫﺎرم اﻧﺘﻘﺎل از ﺗﻌﺼﯿﺒﯽ
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اﺳﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﺗﻌﺼﯿﺐ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺪر و ﭘﺪر ﺑﺰرگ از درﺟﻪی
ارث ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ﺑﻪ درﺟﻪی ارث ﺑﻪ ﻓﺮض ﻗﺴﻢ ﭘﻨﺠﻢ ﮔﺮد آﻣﺪن وارﺛﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر
در ﯾﮏ ﻓﺮض ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮد آﻣﺪن ﭼﻨﺪ ھﻤﺴﺮ در ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﯾﺎ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ و ﮔﺮد
آﻣﺪن ﻋﺼﺒﺎت در ﺟﻤﯿﻊ ﺗﺮﮐﻪ ﯾﺎ در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺳﮫﺎم ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮض ﻗﺴﻢ
ھﻔﺘﻢ ﮔﺮد آﻣﺪن وارﺛﯿﻦ در ﻋﻮل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮد آﻣﺪن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﺮض در اﺻﻮل ﺳﻪ
ً
ﮔﺎﻧﻪی ﻋﻮل ﭘﺬﯾﺮ–  ۶و  ۱۲و ۲۴زﯾﺮا ھﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮﺿﯽ ﺳﮫﻤﺶ را اﺳﻤﺎ
ً
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺎ – دو ﻧﮑﺘﻪ -ﻣﮫﻢ–
ﻧﮑﺘﻪ اول :اﺻﻮل را ﺟﺰ اﺻﻮل و ﻓﺮوع را ﺟﺰ ﻓﺮوع ﺣﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ
ﺣﻮاﺷﯽ ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻓﺮوع و ﺣﻮاﺷﯽ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرگھﺎ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﭘﺪر ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﺮ ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺪر ﺑﺰرگ دور را
ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگھﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎدر ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وھﺮ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ دور را ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺜﺎلھﺎ اﺻﻞ ﺑﺎ
اﺻﻞ ﺣﺠﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ – و ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ دور را ﺣﺠﺐ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و
ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ِ
ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﺮ ِ
ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﭘﺪر ﻣﺎدری ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺪر
ﺑﺰرگ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ رای ﺻﺤﯿﺢ آنھﺎ را ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﭘﺴﺮ و ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ھﺮ اﻧﺪازه
ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان را ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان
ﭘﺪری ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﻓﻮق ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮادران ﭘﺪر
ﻣﺎدری ﻧﯿﺰ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﻪی ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮادران ﭘﺪری را ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮادران ﻣﺎدری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  ۶ﮔﺮوه
ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺪر ،ﭘﺪر ﺑﺰرگ ،ﭘﺴﺮ ،دﺧﺘﺮ ،ﭘﺴﺮﭘﺴﺮ ،دﺧﺘﺮ
ﭘﺴﺮ ،و دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ً
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ دﺧﺘﺮان ﻣﯿﺖ دو ﺳﻮم را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ دارای
ﻣﻌﺼﺐ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﻣﻌﺼﺐ وﺟﻮد داﺷﺖ
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ﺑﻪ ھﻤﺮاه وی آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﻌﺼﺐ
آﻧﺎن ﯾﺎ ﺑﺮادر ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ھﻢ درﺟﻪی آنھﺎ اﺳﺖ ﯾﺎ در
ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺬﮐﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺣﯿﺚ درﺟﻪ از آﻧﺎن ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺣﮑﻢ دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ دﺧﺘﺮان
ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺖ ﺑﺎ دﺧﺘﺮان ﻣﯿﺖ اﺳﺖ.
و ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪری ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﺷﻘﯿﻘﻪ ﭘﺪر ﻣﺎدری ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻋﺼﺒﻪی
ﻣﻊ اﻟﻐﯿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪر ﻣﺎدری ﻣﻘﺪار دو
ً
ﺳﻮم را ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻼ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪری ﻣﻌﺼﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﺐ
آﻧﺎن ﺑﺮادر ﭘﺪری اﺳﺖ ﺑﺎز ھﻢ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﺼﺐ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻪ ھﻤﺮاه وی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی ﺑﻌﺪ از دو ﺳﻮم را ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.
ھﺸﺪار دوم :وارﺛﯿﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺠﺐ ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﭼﮫﺎر
دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ دﺳﺘﻪای ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ھﺮﮔﺰ ﺣﺠﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ و دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
اﻣﺎ ﺣﺠﺐ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﻣﺎدری و
دﺳﺘﻪی ﺳﻮم ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
دﺳﺘﻪ ھﻤﺴﺮ و ﺷﻮھﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ،و دﺳﺘﻪی ﭼﮫﺎرم ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻨﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﺎﺋﺮ وارﺛﯿﻦ.
ُ َ
ﻣﺒﺤﺚ در ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺸﺮﮐﻪ

ارﮐﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﻮھﺮ ،ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯾﮏ
ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎدری و ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﭘﺪر ﻣﺎدری ﺧﻮاه ﻓﻘﻂ
ﺑﺮادر در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاھﺮ و ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮ و ﺑﺮادر ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﻢ در ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺧﻮاھﺮان در ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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و ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﭘﺪری در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺸﺮﮐﻪ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻌﻀﯽ از اھﻞ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﮏ ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﭘﺪر
ﻣﺎدری ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﻣﺎدری ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﺎز ھﻢ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺣﻤﺎرﯾﻪ و ﯾﻤﯿﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻤﺎ در آن ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ در
ﻓﺮاﺋﺾ ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ وﯾﮋهای اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻌﺪ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻋﺪد  ۶ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺼﻒ آن ﮐﻪ ۳
ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آن ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﮐﻪ دو ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادران و
ﺧﻮاھﺮان ﻣﺎدری داده ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﭘﺪر
ﻣﺎدری ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ،زﯾﺮا ﻓﺮوض دﯾﮕﺮ وارﺛﯿﻦ ﺗﻤﺎم ﺳﮫﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪ را در
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ روش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﻣﺬھﺐ اﺣﻤﺪ و اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل از ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و اﺑﯽ ﺑﻦ ﮐﻌﺐ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و اﺑﯽ ﻣﻮﺳﯽش
ﻧﯿﺰ رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در اول ﺧﻼﻓﺘﺶ ﺑﻪ آن ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده
اﺳﺖ .و ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﻧﻤﻮدن و ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪر ﻣﺎدری ﺑﺎ ﺧﻮاھﺮان
و ﺑﺮادران ﻣﺎدری در ﯾﮏ ﺳﻮم ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم در ﺑﯿﻦ
آﻧﺎن ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻮدن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ
ﻗﻮل از ﻋﺜﻤﺎن و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖب رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ در اواﺧﺮ
ﺧﻼﻓﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ آن ﻗﻀﺎوت ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻗﻮل اول ﺻﺤﯿﺤﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻓﺮاﺋﺾ را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن آن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ﺑﻌﺪ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﺬﮐﺮ اﺳﺖ و ھﺮﮔﺎه ﺷﻮھﺮ و ﻣﺎدر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و
ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﻣﺎدری ﺳﮫﺎم ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪر ﻣﺎدری ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
اﻣﻮر ﺧﻠﻖ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
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ﻣﺒﺤﺚ اﺣﮑﺎم ﭘﺪر ﺑﺰرگ و ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﭘﺪر ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری

ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺪ ﭘﺪرﭘﺪر اﺳﺖ ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﺑﺎﻻ رود ،ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺖ ﺑﺮﺳﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﻮت ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﭘﺪر ﻣﺎدر
ﯾﺎ ﭘﺪری اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دو ﻗﻮل از ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻠﻒ وﺟﻮد دارد ،ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮادران و
ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪر ﻣﺎدری ﯾﺎ ﭘﺪری را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﺟﺪ)ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺪر ﺑﺰرگ( وارث ﮔﺮداﻧﯿﻢ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ و اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد و زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﺧﺘﻼﻓﯽ ﮐﻪ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ارث دادن در ﺑﯿﻦ آﻧﺎن وﺟﻮد دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ
ﻗﻮل ،ﻣﺬھﺐ ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﺎﻟﮏ و ﻗﻮل ﻣﺸﮫﻮر از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﻮل دوم
اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪ را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﻗﺮار دھﯿﻢ و ﺗﻤﺎم ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی او
ﺳﺎﻗﻂ ﮐﻨﯿﻢ و اﯾﻦ ﻗﻮل ﮔﻔﺘﻪی ﺑﯿﺶ از ده ﻧﻔﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺣﻀﺮت اﺑﻮﺑﮑﺮ ﺻﺪﯾﻖ و ﺣﻀﺮت ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻣﺎدر ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و اﺑﻦ ﻋﺒﺎس و ﺟﺎﺑﺮ و اﺑﻮ
ﻣﻮﺳﯽ و ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﺣﺼﯿﻦش و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺪادی از ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ روش
ﺣﮑﻢ دادهاﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻗﻮل ﮔﻔﺘﻪی اﺑﯽ ﺣﻨﯿﻔﻪ و اﺳﺤﺎق و داوود و ﻣﺰﻧﯽ و اﺑﻦ
ﺳﺮﯾﺞ و اﺑﻦ ﻣﻨﺬر ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و از اﻣﺎم اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل رواﯾﺖ
ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﯿﺮوان اﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ اﻻﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﻪ و
ﺷﺎﮔﺮدش ﻋﻼﻣﻪ اﺑﻦ اﻟﻘﯿﻢ و ﺷﯿﺦ ﻣﺠﺪد  -ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﻮل
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا دﻻﯾﻞ زﯾﺎدی دارد ﮐﻪ ﻣﺤﻞ
ﺑﯿﺎن آنھﺎ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮل اول ھﺮﮔﺎه ﺟﺪ و اﺧﻮت ﺑﺎ
ھﻢ در ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض ﺑﺎ آنھﺎ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﮔﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض ﻧﺒﻮد ﺑﺮای ﺟﺪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و در ﺑﯿﻦ دو ﭼﯿﺰ ﻣﺨﯿﺮ
ﻣﯽﮔﺮدد ،اول اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻞ داراﯾﯽ را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و دوم ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﮐﻪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺳﮫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﺮای او در ﻧﻈﺮ
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ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .
ﺣﺎﻟﺖ اول :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻞ داراﯾﯽ ﻧﻔﻌﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮط اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺧﻮت واﺧﻮات )ﺧﻮاھﺮان و
ﺑﺮادران( از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﭘﻨﺞ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﺼﺮ
اﺳﺖ -۱ :ﺟﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ  -۲ﺟﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮادر  -۳ﺟﺪ ﺑﺎ دو ﺧﻮاھﺮ  -۴ﺟﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮادر و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ  -۵ﺟﺪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺧﻮاھﺮ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدن ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ و ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻞ داراﯾﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮط
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد اﺧﻮت و اﺧﻮات دﻗﯿﻖ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ
درﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد  -۱ :ﺟﺪ ﺑﺎ دو ﺑﺮادر  -۲ﺟﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮادر و دو
ﺧﻮاھﺮ  -۳ﺟﺪ ﺑﺎ ﭼﮫﺎر ﺧﻮاھﺮ.
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﮐﻞ داراﯾﯽ ﺑﺮای او از ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ
ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮض ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺮط ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﺻﻮرتھﺎی آن ﻓﺮاوان و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺤﺼﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ھﻤﺮاه وی ﯾﮏ
ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﺮای او ھﻔﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و در
ﺑﯿﻦ ﺳﻪ اﻣﺮ ﻣﺨﯿﺮ ﻣﯽﮔﺮدد:
 -۱ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ  -۲ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯽ  -۳ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ ،و از اﯾﻦ  -۳ﻣﻮرد
ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺗﺮﯾﻦ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ اول :از ھﻔﺖ ﺣﺎﻟﺖ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﻗﯽ و ﯾﮏ
ﺷﺸﻢ ﮐﻞ ﻣﺎل ،ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪ ھﻤﺮاه ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ﯾﮏ ﺑﺮادر
ﭘﺪر ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮای ﺟﺪ از ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﮐﻞ
ﻣﺎل ،ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪ ھﻤﺮاه ﻣﺎدر و ﺳﻪ ﺑﺮادر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری
ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﮐﻞ از ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ و ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯽ
ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪ ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮ و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و دو ﺑﺮادر ﻏﯿﺮ
ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮫﺎرم :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ و ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺴﺎوی ،و از ﯾﮏ ﺷﺸﻢ
ﮐﻞ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪ ھﻤﺮاه ﻣﺎدر و دو ﺑﺮادر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ و ﺳﺪس ﮐﻞ ﻣﺴﺎوی و از ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯽ
ھﻤﺮاه ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ﺷﻮھﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری
ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪ
ِ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺸﻢ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯽ وﺳﺪس ﮐﻞ ﻣﺴﺎوی ،و از ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ
ھﻤﺮاه ﺷﻮھﺮ و ﺳﻪ ﺑﺮادر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪ
ِ
ﺣﺎﻟﺖ ھﻔﺘﻢ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮ ﺳﻪ ﻣﻮرد ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ و ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯽ و ﺳﺪس
ﮐﻞ ﺑﺮای ﺟﺪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺟﺪ و ھﻤﺴﺮ و دو ﺑﺮادر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری
١
در ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و آن ﻓﺮﺿﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺟﺪ در ﺻﻮرتھﺎی ﻣﻌﺎده
ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﺗﻨﮫﺎ و ﯾﺎ ﻧﺼﻒ ﺗﻨﮫﺎ و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﭼﮫﺎرم و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه
ھﻤﺮاه ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪر ﻣﺎدری ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﭘﺪری ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ،
ﭘﺪر ﻣﺎدریھﺎ ،ﭘﺪریھﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺎھﺶدادن ﺳﮫﻢ او در ﺻﻮرت
ﻧﯿﺎزﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﻧﺪ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺟﺪ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺪر
ﻣﺎدریھﺎ ﺑﻪ ﭘﺪریھﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ در دﺳﺖ آﻧﺎن ﻗﺮار دارد از
ﭼﻨﮕﺸﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .وﻟﯽ اﮔﺮ از دﺳﺘﻪ ﭘﺪر ﻣﺎدریھﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ
ً
در ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻓﺮض ﺧﻮد را – ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ دوم – ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺮداﺷﺖ

١ـ ﻣﻌﺎده ﻣﺴﺄﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺟﺪ ھﻢ ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﭘﺪر ﻣﺎدری و ھﻢ ﺧﻮاھﺮان
و ﺑﺮادران ﭘﺪری ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺪریھﺎ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺻﻮر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻌﺎده در
 ۶۸ﺻﻮرت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دو اﺻﻞ اﺳﺖ،
ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺪر ﻣﺎدریھﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .دوم اﯾﻨﮑﻪ در ﮐﻨﺎر ﭘﺪر
ﻣﺎدریھﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازهای از ﭘﺪریھﺎ اﺷﺨﺎص ﻗﺮار داده ﺷﻮد ﺗﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪ را ﺑﻪ
ﺣﺪ ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﯾﺎ ھﻨﻮز از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺻﻮر ﮐﻤﺘﺮ از دو
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﭘﻨﺞ ﺻﻮرت اﺳﺖ:
 -۱ﺟﺪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری.
 -۲ﺟﺪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری.
 -۳ﺟﺪ ھﻤﺮاه دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری.
 -۴ﺟﺪ ھﻤﺮاه ﯾﮏ ﺑﺮادر و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری.
 -۵ﺟﺪ ھﻤﺮاه دوﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری.
ھﻤﺮاه ﺷﻘﯿﻘﻪ ) ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری( ﭘﻨﺞ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ:
 -۱ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
 -۲ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﺑﺮادر ﭘﺪری.
 -۳ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
 -۴ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﯾﮏ ﺑﺮادر و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
 -۵ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و  ۳ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
ھﻤﺮاه ﺷﻘﯿﻘﻪ )ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری( ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ:
 -۱ﺟﺪو ﺷﻘﯿﻖ – ) ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری( و ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
 -۲ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻖ و دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
 -۳ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻖ و ﯾﮏ ﺑﺮادر ﭘﺪری.
و ھﻤﺮاه دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻘﯿﻖ ﺳﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﺼﻮر اﺳﺖ:
 -۱ﺟﺪ و دو ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
 -۲ﺟﺪو دو ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﯾﮏ ﺑﺮادر ﭘﺪری.
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 -۳ﺟﺪ ودو ﺷﻘﯿﻘﻪ و دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
و ھﻤﺮاه ﺷﻘﯿﻖ)ﺑﺮادرﭘﺪر ﻣﺎدری( و ﺷﻘﯿﻘﻪ)ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪرﻣﺎدری( ﯾﮏ ﺻﻮرت
ﻓﻘﻂ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻖ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری
و ھﻤﺮاه ﺳﻪ ﺷﻘﯿﻘﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﺷﻘﯿﻖ و ﺷﻘﯿﻘﻪ.
ﺑﻌﺪ اﯾﻦ  ۱۳ﺻﻮرت را در ﺣﺎﻻت ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ آن ﭘﻨﺞ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از:
 -۱ھﻤﺮاه ﺟﺪ و ﺧﻮاھﺮان و ﺑﺮادران ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮض ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -۲ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺪس ﺑﺎﺷﺪ.
 -۳ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ رﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﻓﻘﻂ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺼﻒ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
 -۵ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻪ از ﺿﺮب  ۱۳در  ۶۵ ،۵ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻮرت  ۶۶آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﺼﻒ و ﺳﺪس ﺟﻤﻊ ﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ
ﭘﺴﺮ و ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﺻﻮرت  ۶۷آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه آﻧﺎن
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻧﺼﻒ و ﺛﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮ و ھﻤﺴﺮ و ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﺻﻮرت  ۶۸آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﺮاه آﻧﺎن ﺻﺎﺣﺒﺎن دو ﺳﻮم ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو دﺧﺘﺮ و ﺟﺪ و ﯾﮏ ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ھﺮﮔﺎه ﻓﺮض
در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻌﺎده ﻧﺼﻒ و ﺛﻤﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫﺎر ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ  ۶۸ﺻﻮرت ﻗﺒﻠﯽ
اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻞ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﻪ دو ﺻﻮرت از آن ﭼﮫﺎر ﺻﻮرت
ھﻤﺮاه ﺷﻘﯿﻘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از -۱ :ﯾﮏ ﺑﺮادر ﭘﺪری -۲دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و
ﯾﮏ ﺻﻮرت ھﻤﺮاه ﺷﻘﯿﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﯾﮏ ﺻﻮرت
ھﻢ ھﻤﺮاه ﺷﻘﯿﻘﯿﻦ )دو ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ
ﭘﺪر ی و ﻣﻨﻈﻮر از ھﻤﻪی اﯾﻦھﺎ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪ را ﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ
ﻣﺠﺒﻮر ﮐﻨﯿﻢ و در اﯾﻦ ﺻﻮر ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۲۴ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻓﺮض
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ﺳﺪس در آنھﺎ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺻﻮرت ،ﺻﻮرتھﺎی ﻣﻌﺎده ﺑﻪ
 ۷۲ﺻﻮرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ.
ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪی اﮐﺪرﯾﻪ

اﺟﺰای ﺗﺸﮑﻞ دھﻨﺪهی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺷﻮھﺮ و ﻣﺎدر و و ّ
ﺟﺪ )ﭘﺪر
ﺑﺰرگ( ﺷﻘﯿﻘﻪ )ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری( و ﺧﻮاھﺮ  ١ﭘﺪری ،و ﭼﻮن اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺻﻮل
و ﻗﻮاﻋﺪ زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ را ﻣﺸﻮش و ﻣﮑﺪر ﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﮐﺪرﯾﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺖ .و
در وﺟﻪ ﺗﺴﻤﯿﻪی آن اﻗﻮال دﯾﮕﺮی ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .و ﮐﺪرت در اﺻﻮل
ﺑﺨﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻋﺪه در ﺑﺎب ﺟﺪ و اﺧﻮه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮاھﺮان ﺑﻪ ﻓﺮض
ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ارث ﺧﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ
ﺷﺸﻢ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮادران و ﺧﻮاھﺮان ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارث
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﻨﺪ وﻟﯽ ﻋﻠﻤﺎ اﯾﻦ ﺻﻮرت را اﺳﺘﺜﻨﺎء ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻧﺼﻒ را ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮ
و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ را ﺑﺮای ﺟﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۶اﺳﺖ.
ﯾﮏ دوم آن ﮐﻪ  ۳اﺳﺖ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺳﻮم آن
ھﻢ ﮐﻪ  ۲ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر داده ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آن ھﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ
اﺳﺖ ﺑﺮای ﺟﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ،و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﭼﻮن ﺷﻘﯿﻘﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺣﺎﺟﺐ وﻣﻌﺼﺐ ﻧﺪارد ﻧﺒﺎﯾﺪ ازارث ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد ﻟﺬا ﻧﺼﻒ را ھﻢ ﺑﺮای او در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﺼﻒ ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻋﻮل ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در
ﻋﺪد  ۹ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﭼﻮن ﺟﺪ ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺑﺮادر ﺑﺮای ﺷﻘﯿﻘﻪ
اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺳﮫﻢ او دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﮫﻢ ﺷﻘﯿﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺪ و ﺷﻘﯿﻘﻪ ﺳﮫﺎﻣﺸﺎن را
ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﺬﮐﺮ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺆﻧﺚ در ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﺟﺪ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻘﯿﻘﻪ اﺳﺖ ،ﺟﺪ را دو ﻧﻔﺮ و ﺷﻘﯿﻘﻪ را
ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﯾﻢ و ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮫﺎم آن دو ﭼﮫﺎر اﺳﺖ و آن ھﻢ ﺑﺮ ﺳﻪ
١ـ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﻧﯿﺴﺖ.
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ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و در آن اﻧﮑﺴﺎر و ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﻋﺪد رؤس –
ﻧﻔﺮات – را ﮐﻪ ﺑﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﺟﺪ ﺑﻪ دو ﻧﻔﺮ و ﺷﻘﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  ۳ﻣﯽرﺳﺪ در
ً
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻮﻟﺶ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۹اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ آن ۲۷
ﻣﯽﺷﻮد  ۹ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ۶ ،ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدر ۴ ،ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮ و ۸
ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺟﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺎن ﺣﺴﺎب در ﻓﺮاﺋﺾ

ﺣﺴﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﺋﺾ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ ازﺗﺄﺻﯿﻞ – اﺻﻞ ﺳﺎزی – ﻣﺴﺎﺋﻞ و
ﺗﺼﺤﯿﺢ آنھﺎ ،ﻧﻪ آن ﺣﺴﺎب ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد = ﻋﻠﻢ ﺣﺴﺎب
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ ﻣﺠﮫﻮﻻت ﻋﺪدی را
اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺴﺎب ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺴﺎب ﻓﺮاﺋﺾ و ﻏﯿﺮ آن ﻧﯿﺰ
ﻣﯽﺷﻮد  ،و ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﻓﻘﻂ ﺣﺴﺎب ﻓﺮاﺋﺾ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺄﺻﯿﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺻﻮر – ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ – ﻣﯽﺷﻮد  .ﭘﺲ
ﺗﺄﺻﯿﻞ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﻓﺮض ﯾﺎ ﻓﺮوض ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺑﺪون ﮐﺴﺮ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﺑﺮ ورﺛﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮔﺮدد .و ﻣﺴﺄﻟﻪ ھﻢ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﻌﯿﻦ
ﻧﻤﻮدن ﻓﺮض ھﺮ وارث ﺑﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ از ﻣﺴﺘﺤﻖ آن .و ﺻﻮرت ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻓﺮض اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻤﺎی ﻓﺮاﺋﺾ اﺳﺖ  ۷اﺻﻠﻨﺪ:
 -۳اﺻﻞ ﭼﮫﺎر
 -۲اﺻﻞ ﺳﻪ
 -۱اﺻﻞ دو
 -۶اﺻﻞ دوازده
 -۵اﺻﻞ ھﺸﺖ
 -۴اﺻﻞ ﺷﺶ
 -۷اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر.
و دو اﺻﻞ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﺻﻞ  ۱۸و  ۳۶ﮐﻪ
وﯾﮋهی ﺑﺎب ﺟﺪ و اﺧﻮه ھﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﺻﻠﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ – ﯾﻌﻨﯽ از ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ – و اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
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ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﯾﺎ ﻓﺮوض ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺪون ﮐﺴﺮ از آن اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .و ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﺑﺮ ورﺛﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد  .و ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻮل ﻧﮫﮕﺎﻧﻪ ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
 ۵۹ﻣﺴﺄﻟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺻﻮرتھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را در ﺿﻤﻦ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺻﻮرتھﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۶۰۰ﺻﻮرت ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻋﺪد
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﯾﻦ اﺻﻮل ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻮل و ﻋﺪم آن ﺑﻪ دو ﻗﺴﻢ ﻋﺎﺋﻞ و
ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺋﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﺠﻤﻮع اﺻﻮل ﻧﮫﮕﺎﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻮل
ﭘﺬﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم.۲۴ :
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم.۱۲ :
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول.۶ :
و اﺻﻞ  ۶ﺑﻪ ۷و  ۸و ۹و ۱۰ﻋﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﻋﺪد  ۱۰زوج و ﻓﺮد را
ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد  ،و اﺻﻞ  ۱۲ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﺪدھﺎی ﻓﺮد ﯾﻌﻨﯽ ۱۳و۱۵و ۱۷ﻋﻮل
ﻣﯽﺷﻮد  ،و اﺻﻞ  ۲۴ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺧﻮدش ﮐﻪ ﻋﺪد  ۳اﺳﺖ ﻋﻮل ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ
 ۲۷ﻣﯽرﺳﺪ .و در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﮥ ) ۶ﺳﺪس( ،ﯾﺎزده ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪون ﻋﻮل وﺟﻮد
دارد:
 -۱ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺗﻨﮫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ﻋﻤﻮ.
 -۲دو ﯾﮏ ﺷﺸﻢ )اﻟﺴﺪﺳﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ.
 -۳ﯾﮏ ﺷﺸﻢ و ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر و ﯾﮏ ﺑﺮادر ﻣﺎدری.
 -۴ﯾﮏ ﺷﺸﻢ و دو ﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر و دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری.
 -۵دو ﯾﮏ ﺷﺸﻢ )اﻟﺴﺪﺳﺎن( و ﯾﮏ دو ﺳﻮم )اﻟﺜﻠﺜﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ دو دﺧﺘﺮ و
ﭘﺪر و ﻣﺎدر.
 -۶ﯾﮏ دوم)ﻧﺼﻒ( و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ )اﻟﺴﺪس( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺖ و ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺖ.
 -۷ﯾﮏ دوم )ﻧﺼﻒ( و دو ﯾﮏ ﺷﺸﻢ )ﺳﺪﺳﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻣﯿﺖ و دﺧﺘﺮ
ﭘﺴﺮ ﻣﯿﺖ و ﻣﺎدر.
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 -۸ﯾﮏ دوم )ﻧﺼﻒ( و ﺳﻪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ »ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺪاس« ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ

ﭘﺴﺮ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر.
 -۹ﯾﮏ دوم و ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﻣﺎدر.
 -۱۰ﻧﺼﻒ و ﺛﻠﺚ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﻣﺎدر و ﭘﺪر.
 -۱۱ﯾﮏ دوم و ﯾﮏ ﺳﻮم و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﻣﺎدر و ﺑﺮادر ﻣﺎدری
در اﺻﻞ.
در اﺻﻞ دوازده ) (۱۲ﺷﺶ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪون ﻋﻮل وﺟﻮد دارد:
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول :ﯾﮏ ﺷﺸﻢ و ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ھﻤﺴﺮ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم :ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم و ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم :ﯾﮏ رﺑﻊ )اﻟﺮﺑﻊ( و دو ﺳﺪس )ﺳﺪﺳﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﭘﺪر و
ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮫﺎرم :ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم و ﯾﮏ ﺳﻮم و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر و
ﺑﺮادر ﻣﺎدری.
1 1 1
و و
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ 6 2 4 :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ.

1 2
و
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺸﻢ 4 3 :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و دو دﺧﺘﺮ.

در اﺻﻞ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﮫﺎر ) (۲۴ﻧﯿﺰ ﺷﺶ) (۶ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪون ﻋﻮل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ:
1 1
و
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول 8 6 :ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر و ﭘﺴﺮ.

ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم :ﯾﮏ ﺛﻤﻦ و دو ﺳﺪس )ﺳﺪﺳﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و
ﭘﺴﺮ.
1 2
و
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم 8 3 :ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮ.

٣٤

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث

1 2 1
و و
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮫﺎرم 6 3 8 :ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮ و ﻣﺎدر.
1 1 1
و و
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﻨﺠﻢ 6 2 8 :ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ.

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺸﻢ :ﯾﮏ ﺛﻤﻦ و ﯾﮏ ﻧﺼﻒ و دو ﺳﺪس )ﺳﺪﺳﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و
دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ و ﻣﺎدر.
و در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺶ ) (۶اﮔﺮ ﺑﻪ ﻋﺪد  ۷ﻋﻮل ﺷﻮد ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد
دارد:
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول :ﯾﮏ دوم و دو ﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و دو ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮﻣﺎدری.
1 1 2
و و
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم 6 3 3 :ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری و

ﻣﺎدر.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم :دو ﻧﺼﻒ )ﻧﺼﻔﺎن( و ﯾﮏ ﺳﺪس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﮫﺎرم :ﯾﮏ ﻧﺼﻒ و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ و دو ﺳﺪس )ﺳﺪﺳﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ و دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری.
و اﮔﺮ اﺻﻞ  ۶ﺑﻪ  ۸ﻋﻮل ﺷﻮد ﺳﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ در آن وﺟﻮد دارد:
 -۱دو ﻧﺼﻒ )ﻧﺼﻔﺎن( و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﻣﺎدر.
 -۲دو ﻧﺼﻒ )ﻧﺼﻔﺎن( و دو ﺳﺪس )ﺳﺪﺳﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﯾﮏ ﺷﻘﯿﻘﻪ و
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﯾﮏ ﺑﺮادر ﻣﺎدری.
1 1 2
و و
 6 2 3 -۳ﻣﺎﻧﻨﺪ زوج و دو ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و ﻣﺎدر.

واﮔﺮ اﺻﻞ  ۶ﺑﻪ  ۹ﻋﻮل ﺷﻮد دارای ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ:
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1 1 2
و و
 3 2 3 -۱ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و ﺷﻮھﺮ و ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر و

ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری.
1 1 1 2
و و و
 6 6 2 3 -۲ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و ﺷﻮھﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮادر

ﻣﺎدری و ﻣﺎدر ﺑﺰرگ.
 -۳دو ﻧﺼﻒ )ﻧﺼﻔﺎن( و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ و ﯾﮏ ﺳﺪس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و
ﺑﺮادران ﻣﺎدری و ﻣﺎدر.
 -۴دو ﻧﺼﻒ)ﻧﺼﻔﺎن( و ﺳﻪ ﺳﺪس »ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺪاس« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﺷﻘﯿﻘﻪ و
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری و ﻣﺎدر.
و اﮔﺮ اﺻﻞ  ۶ﺑﻪ ﻋﺪد  ۱۰ﻋﻮل ﺷﻮد دارای دو ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ:
 -۱دو ﻧﺼﻒ )ﻧﺼﻔﺎن( و ﯾﮏ ﺛﻠﺚ و دو ﺳﺪس )ﺳﺪﺳﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و
ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﺑﺮادران ﻣﺎدری و ﻣﺎدر.
1
1 1 2
و و
 3 2 3 -۲و  6ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و ﺷﻮھﺮ و ﺑﺮادران و

ﺧﻮاھﺮان ﻣﺎدری و ﻣﺎدر.
و در اﺻﻞ  ۱۲در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ  ۱۳ﻋﻮل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ۳ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
1 1 2
و و
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول 6 4 3 :ﻣﺎﻧﻨﺪ دو دﺧﺘﺮ و ﺷﻮھﺮ و ﻣﺎدر.

1 1 1
و و
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم 3 4 2 :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ.
1 1 1 1
و و و
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم 2 4 6 6 :ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ و ﻣﺎدر و ﺷﻮھﺮ.

و اﮔﺮ اﺻﻞ  ۱۲ﺑﻪ ﻋﺪد  ۱۵ﻋﻮل ﺷﻮد دارای ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ:
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1 1 2
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول 3 :و  3و  4ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری و

ھﻤﺴﺮ.
1 1 1 2
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم 3 :و  6و  4 6ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و ﯾﮏ ﺑﺮادر

ﻣﺎدری و ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ.
1 1 1 1
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم 6 :و  3و  6و  4وﻣﺎﻧﺪ ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری

و ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ.
و اﮔﺮ اﺻﻞ  ۱۲ﺑﻪ ﻋﺪد  ۱۷ﻋﻮل ﺷﻮد دارای  ۲ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ:
1 1 1 2
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول 3 :و  3و  6و  4ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﺸﺖ ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و ﭼﮫﺎر ﺧﻮاھﺮ

ﻣﺎدری و دو ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و ﺳﻪ ھﻤﺴﺮ و اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ام اﻟﻔﺮوج و ام اﻻراﻣﻞ
ﻣﻠﻘﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا ھﻤﻪی ورﺛﻪ در آن ﻣﺆﻧﺚ ھﺴﺘﻨﺪ.
1 1 1 1 1
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم 2 :و  3و  6و  6و  4ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﭼﻨﺪ ﺑﺮادر

و ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری و ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ.
و در اﺻﻞ  ۲۴ﺑﺎ ﻋﻮل ھﻢ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد دارد:
1 1 1 2
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول 3 :و  6و  6و  8ﻣﺎﻧﻨﺪ دو دﺧﺘﺮ و ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ.

1 1 1 1 1
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم 2 :و  6و  6و  6و  8ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ و ﭘﺪر و

ﻣﺎدر و ھﻤﺴﺮ ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻮل و
ﭼﻪ ﺑﺪون ﻋﻮل وﺟﻮد دارد  ۴۷ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
و آن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﻮل ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ  ۶ﻣﺴﺄﻟﻪاﻧﺪ:
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 -۴اﺻﻞ ﭼﮫﺎر
 -۶اﺻﻞ ﺳﯽوﺷﺶ.

 -۲اﺻﻞ ﺳﻪ
 -۱اﺻﻞ دو
 -۴اﺻﻞ ھﺸﺖ  -۵اﺻﻞ ھﯿﺠﺪه
ﮐﻪ در اﺻﻞ  :۲دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
 -۱ﻧﺼﻒ ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮ و ﻋﻤﻮ.
 -۲دو ﻧﺼﻒ )ﻧﺼﻔﺎن( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری.
و در اﺻﻞ  ۳ﺳﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
 -۱ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر و ﻋﻤﻮ.
 -۲دو ﺳﻮم ﻣﺎﻧﻨﺪ دو دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮادر.

1 2
 3 -۳و  3ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری.

و در اﺻﻞ  ۴ﻧﯿﺰ ﺳﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد دارد:
1
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول 4 :ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و ﭘﺴﺮ.
1 1
ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم 2 :و  4ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ و دﺧﺘﺮ.
1 1
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﻮم 4 :و  3ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ وﭘﺪر و ﻣﺎدر.

و در اﺻﻞ  ۸دو ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد دارد:
1
 8 -۱ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮ.

1 1
 8 -۲و  2ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و دﺧﺘﺮ.
1 1
و در اﺻﻞ  ۱۸ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از 6 :و  3ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه،

ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺎدر ﺑﺰرگ وﺟﺪ )ﭘﺪر ﺑﺰرگ( ﺳﻪ ﺑﺮادر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری.
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1 1 1
و در اﺻﻞ  ۳۶ھﻢ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از  4و  6و 3

ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر و ﺳﻪ ﺑﺮادر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری ﭘﺲ در اﯾﻦ اﺻﻮل
ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ  ۱۲ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺟﻮد در اﺻﻮل ﮔﺬﺷﺘﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺠﻤﻮع آنھﺎ  ۵۹ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ﺣﺼﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آنھﺎ ﯾﮏ ﻓﺮض ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد دارد اﻣﺎ اﺻﻮل ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺗﻌﺼﯿﺒﯽ – آن ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ در آنھﺎ ﻓﺮض ﻧﯿﺴﺖ – ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ زﯾﺮا
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺼﺒﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون ﮐﺴﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد.
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﺮ ورﺛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ
از ھﻤﺎن اﺻﻞ ﺧﻮد ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﯽ آﯾﺪ و اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺒﻮد و در ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﻧﮑﺴﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ ،اﻧﮑﺴﺎر ﯾﺎ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺻﻨﻒ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،و اﮔﺮ اﻧﮑﺴﺎر در
ﯾﮏ ﺻﻨﻒ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﮫﺎم آن ﺻﻨﻒ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻋﺪد ﺻﻨﻒ ﺗﺒﺎﯾﻦ  ١دارد ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ  .٢در
ﺻﻮرت ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻋﺪد ﺻﻨﻒ ﮐﻪ ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ دارای ﻋﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﻋﻮل ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد
و دﯾﮕﺮ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ در آن ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺳﮫﺎم ھﺮ
ﺷﺨﺺ از آن ﺻﻨﻒ درﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺳﮫﺎم ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد آن ﺻﻨﻒ در
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺳﮫﺎم آن ﺻﻨﻒ ﺑﺎ ﻋﺪد رؤﺳﺸﺎن ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺖ
وﻓﻖ  ٣رؤس آﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد
١ـ ﺗﺒﺎﯾﻦ درﺑﯿﻦ دو ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ٨و ٣ﺛﻤﺎﺛﻞ ﻧﺴﺒﺖ دو ﻋﺪد
ﻣﺎﻧﻨﺪ ھﻢ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ٤و .٤
٢ـ ﺗﻮاﻓﻖ در ﺑﯿﻦ دو ﻋﺪدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﺮ ﻣﺸﺘﺮک دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ  ٨و ٤ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ دو
ﻋﺪد ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد.
ً
٣ـ اﮔﺮ دو ﻋﺪد در ﮐﺴﺮی ﻣﺜﻼ ﯾﮏ دوم ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ٨و ٦ﮐﺴﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ
ً
آﻧﺎن وﻓﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺜﻼ در ﯾﺒﻦ ﻣﺜﺎل وﻓﻖ  ٨ﭼﮫﺎر و وﻓﻖ  ٦ﺳﻪ اﺳﺖ.
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ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻮل و ﭼﻪ ﺑﺪون ﻋﻮل و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ در آن ﺑﻪ
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺳﮫﺎم ھﺮ ﺷﺨﺺ از ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﮫﺎﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای وﻓﻖ ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻧﺎن در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ.
و ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺷﻮھﺮ و  ۵ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﭼﮫﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﮏ
ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﺪد
آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﭼﻮن ﻋﺪد ﺳﮫﺎم ﺑﺎ ﻋﺪد رؤس ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﻋﺪد
رؤس را ﮐﻪ ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ اﺳﺖ در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﭼﮫﺎر ﺑﻮد ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﺪد ۲۰ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد  .و ﭘﻨﺞ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ و ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از
ﭘﺴﺮان ﺳﻪ ﺑﯿﺴﺘﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد و  ۳ﺳﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از ﭘﺴﺮان ﻣﯽرﺳﺪ
ھﻤﺎن  ۳ﺳﮫﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ھﻤﻪی آﻧﺎن ﺑﻮد .و ﻣﺜﺎل
ﺗﻮاﻓﻖ ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و  ۶ﻋﻤﻮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺑﻊ آن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای  ۶ﻋﻤﻮ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ
اﺳﺖ و ﺑﺮ رؤس آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﯽ ھﻢ ﭼﻮن در ﺑﯿﻦ ﻋﺪد
رؤس و ﻋﺪد ﺳﮫﺎم آﻧﺎن ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎﻟﺜﻠﺚ وﺟﻮد دارد وﻓﻖ رؤس را ﮐﻪ ﺟﺰء
اﻟﺴﮫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺪد  ،۲در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر اﺳﺖ
ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۸ﻣﯽﺷﻮد و دو ھﺸﺘﻢ آن ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ داده
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از ﻋﻤﻮھﺎ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮای
وﻓﻖ ﻋﻤﻮھﺎ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و در ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ
ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن ﯾﮏ ﺳﮫﻢ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
و اﮔﺮ اﻧﮑﺴﺎر ﺑﺮ دو ﺻﻨﻒ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻨﺎف دارای اﻧﮑﺴﺎر ﮐﻪ
ﻣﻨﮑﺴﺮ ﻋﻠﯿﮫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﭼﮫﺎر ﺻﻨﻒ ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﻤﯽرود ،ﭘﺲ از دو ﺣﺎﻟﺖ
ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﺳﮫﺎم ھﺮ ﺻﻨﻒ ﺑﺎ ﻋﺪد رؤس آن ﯾﺎ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارد ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ و در
ﺻﻮرت ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻋﺪد رؤس ھﺮ ﺻﻨﻒ و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ وﻓﻖ رؤس ھﺮ ﺻﻨﻒ را
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد رؤس ﯾﺎ وﻓﻖ آنھﺎ را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ
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ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎﺛﻞ و ﺗﺪاﺧﻞ و ﺗﺒﺎﯾﻦ و ﺗﻮاﻓﻖ ،در
ﺑﯿﻦ آنھﺎ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﯾﺎ ﻣﻤﺎﺛﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪد رؤس
ﻣﺴﺎوی ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ۲و ،۲و ﺗﺪاﺧﻞ ﯾﺎ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﺰرگ ﺑﺮ
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪو ﮐﺴﺮی در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺗﺪاﺧﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد
ﮐﻮﭼﮏ ﻋﺪد ﺑﺰرگ را ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهای وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻋﺪد ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺟﺰء ﻣﻔﺮد از ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﺳﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺮای ﺗﺪاﺧﻞ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۲و ۴و ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد اﺻﻨﺎف ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯽ از اﺟﺰاء – ﮐﺴﺮی از ﮐﺴﻮر –ﻣﺘﻔﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
ً
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺪق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و آن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۴و  ۶ﻣﺜﻼ .و ﻣﺒﺎﯾﻨﻪ ﯾﺎ
ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺪد اﺻﻨﺎف در ھﯿﭻ ﺟﺰﺋﯽ از اﺟﺰاء ﻣﺘﻔﻖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ھﻢ اﺧﺘﻼف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺗﺒﺎﯾﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻋﺪد
ﮐﺴﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ – ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۵و  .۳ﭘﺲ اﮔﺮ رؤس ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻤﺎﺛﻞ
داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﯾﮑﯽ از ﺻﻨﻔﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﯾﺎ اﺻﻨﺎف ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﻪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد و
ھﻤﺎن ﯾﮑﯽ ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ آن را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ اﺻﻨﺎف ﯾﺎ دو ﺻﻨﻒ ﺑﺎ
ھﻢ ﺗﺪاﺧﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ آن اﮐﺘﻔﺎ
ﺷﺪه و در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻮل و ﭼﻪ ﺑﺪون ﻋﻮل ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد و
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و از ھﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﯽآﯾﺪ.
و اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻮل داﺷﺖ ھﻤﺮاه ﻋﻮل ﻣﻮرد ﺿﺮب ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .واﮔﺮ
اﺻﻨﺎف ﯾﺎ دو ﺻﻨﻒ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻨﺪ وﻓﻖ ﯾﮏ ﺻﻨﻒ را در ﺗﻤﺎم ﺻﻨﻒ دﯾﮕﺮ
ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و ھﻤﯿﻦ ﺟﺰء
اﻟﺴﮫﻢ را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭼﻪ ﺑﺎ ﻋﻮل و ﭼﻪ ﺑﺪون ﻋﻮل ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺎ از اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﺻﺤﯿﺢ در ﻣﯽ آﯾﺪ و اﮔﺮ اﺻﻨﺎف ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺒﺎﯾﻦ
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داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻌﻀﯽ از اﺻﻨﺎف را در دﯾﮕﺮی ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﺟﺰء
اﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و آن را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻋﻮل ﯾﺎ ﺑﺪون ﻋﻮل ﺿﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﺜﺎل ﻣﻤﺎﺛﻠﻪ ﭼﮫﺎر ھﻤﺴﺮ و
ﭼﮫﺎر ﻋﻤﻮ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﭼﮫﺎر اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮان و ﺳﻪ ﺳﮫﻢ
ﺑﺮای ﻋﻤﻮ ھﺎ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﺻﻨﻒ ﺑﺎ ﻋﺪد آن ﻣﺒﺎﯾﻦ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
رؤس ھﺮدو ﺻﻨﻒ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آن دو ﺗﻤﺎﺛﻞ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از آﻧﺎن اﮐﺘﻔﺎ ﺷﺪه و ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد و در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﭼﮫﺎر
اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد  ۱۶ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺼﺤﯿﺢ
1
4
3
ﻣﯽﺷﻮد  16ﺑﺮای ھﻤﺴﺮان ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ  16و ﺑﺮای ھﺮ ﻋﻤﻮ  16در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از اﻓﺮاد ھﺮدو ﺻﻨﻒ از ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺪازهای
ﺳﮫﺎم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای ھﻤﻪی آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ھﻤﻪی ھﻤﺴﺮان و  ۳ﺳﮫﻢ
ﺑﺮای ھﻤﻪی ﻋﻤﻮھﺎ وﻣﺜﺎل ﺗﺪاﺧﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری و  ۸ﺑﺮادر ﭘﺪری در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری و ﺳﮫﻢ آنھﺎ ﺗﺒﺎﯾﻦ و در ﺑﯿﻦ
دو ﺳﮫﻢ  ۸ﺑﺮادر ﭘﺪری اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ۳اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دو ﺑﺮادر
ﻣﺎدری و  ۲ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮادران ﭘﺪری ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﺗﻤﺎم ﻋﺪد ﺻﻨﻒ اول
ﮐﻪ ﻋﺪد  ۲اﺳﺖ و وﻓﻖ ﻋﺪد ﺻﻨﻒ دوم ﮐﻪ ﻋﺪد  ۴اﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ از ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺗﺪاﺧﻞ وﺟﻮد دارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻋﺪد
ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ۴اﮐﺘﻔﺎ و آن را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ  ۳اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آن ﮐﻪ  ۱۲اﺳﺖ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ
2
ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از ﺑﺮادران ﻣﺎدری دو دوازدھﻢ
12

و ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از

ﺑﺮادران ﭘﺪری ﯾﮏ ﺳﮫﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از اﻓﺮاد اﯾﻦ ﺻﻨﻒ از ﻣﺼﺤﺢ
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺪازهای ﺳﮫﺎم ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺳﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وﻓﻖ آن در
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اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ و ﻣﺜﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎر ھﻤﺴﺮ و ﯾﮏ ﺷﻘﯿﻘﻪ و
دوازده ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ده ﻋﻤﻮ ﮐﻪ اﺻﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۱۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ رﺑﻊ آن ﮐﻪ
3
ﻣﻌﺎدل  12اﺳﺖ ﺑﺮای ﭼﮫﺎر ھﻤﺴﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﮫﺎم و ﺻﻨﻒ

ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻋﺪد ﺻﻨﻒ ﯾﻌﻨﯽ  ۴ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  ،و ﻧﺼﻒ ﻣﺎل
6
ﯾﻌﻨﯽ  12ﺑﺮای ﺷﻘﯿﻘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﻋﺪد ﺻﻨﻒ و ﺳﮫﺎم ﺑﺎ
1
ھﻢ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻋﺪد ﺻﻨﻒ ﯾﻌﻨﯽ  ۱در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و  6ﻣﻌﺎدل

2
 12ھﻢ ﺑﺮای  ۱۲ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﻋﺪد ﺳﮫﺎم و ﺻﻨﻒ ﺑﺎ

ھﻢ در ﯾﮏ دوم ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ وﻓﻖ ﺻﻨﻒ ﮐﻪ ﻋﺪد  ۶اﺳﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و
1
 12ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﻪ ده ﻋﻤﻮ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﺳﮫﻢ و ﺻﻨﻒ ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد

دارد ﻟﺬا ﻋﺪد  ۱۰را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻋﺪد اﺻﻨﺎف ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از  ۴و  ۱و  ۶و  ۱۰ﮐﻪ ﺟﺰ ﻋﺪد ﯾﮏ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﺑﻘﯿﻪ ﻋﺪدھﺎ ﺑﺎ ھﻢ
در ﻧﺼﻒ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﮐﻪ اول وﻓﻖ ﭼﮫﺎر ﯾﻌﻨﯽ  ۲را در وﻓﻖ  ۱۰ﯾﻌﻨﯽ  ۵ﺿﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۱۰را در  ۶ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
ﻋﺪد  ۶۰ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻋﺪد ﯾﮏ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارد آن را در ﯾﮏ ﺿﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎز ھﻢ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۶۰ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار داده و
در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد
 ۷۲۰ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﺻﻨﻒ را ﺑﺮ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﮫﻢ ھﻤﺴﺮان را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﻋﺪد  ۳اﺳﺖ در  ۶۰ﮐﻪ ﺟﺰء
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45
اﻟﺴﮫﻢ اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۱۸۰ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﺮ ھﻤﺴﺮ 720

ﻣﯽرﺳﺪ ،و ﺷﻘﯿﻘﻪ در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۶ﺳﮫﻢ دارد آن را در  ۶۰ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
360
 720ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﮫﻢ دوازده ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۲ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ

آن را در  ۶۰ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۱۲۰ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ھﺮ ﺧﻮاھﺮ
10
 720در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﮫﻢ ده ﻋﻤﻮ از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺪد  ۱اﺳﺖ و آن

را در  ۶۰ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آن  ۶۰ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ھﺮ ﻋﻤﻮ
6
2
 720داده ﻣﯽﺷﻮد  .و ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﺞ دﺧﺘﺮ دو ﺳﻮم و ﺳﻪ ﻣﺎدر
3
1
1
ﺑﺰرگ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ و ﭼﮫﺎر ھﻤﺴﺮ ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ و ھﻔﺖ ﻋﻤﻮ ،و اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
8
6
2
 ۲۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دو ﺳﻮم آن ﻣﻌﺎدل  ۶ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ دﺧﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
3

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﮫﺎم و ﺻﻨﻒ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﻋﺪد  ۵را ﮐﻪ ﻋﺪد ﺻﻨﻒ اﺳﺖ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارﯾﻢ .ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻌﺎدل  ۴ﺳﮫﻢ ﺑﺮای  ۳ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد
و ﭼﻮن ﺳﮫﺎم و ﺻﻨﻒ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﻋﺪد ﺻﻨﻒ ﯾﻌﻨﯽ  ۳را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارﯾﻢ و ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ھﻢ ﺑﺮای ﭼﮫﺎر ھﻤﺴﺮ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ و آن
ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺪد ﺻﻨﻒ ﮐﻪ  ۴اﺳﺖ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارد ،ﻟﺬا ﻋﺪد ﺻﻨﻒ
)ﯾﻌﻨﯽ (۴را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ھﻔﺖ ﻋﻤﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ آن را
ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﭼﻮن در ﺑﯿﻦ ﺳﮫﻢ و ﺻﻨﻒ ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﻋﺪد ﺻﻨﻒ
) (۷را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻋﺪدھﺎی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﯾﻌﻨﯽ  ۵و ۳و ۴و۷
ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻮن ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ آنھﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت در ھﻢ
ﺿﺮب

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

5 × 3 = 15
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 60 × 7 = 420 − 15 × 4 = 60ﮐﻪ ﻋﺪد  ۴۲۰ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ اﺳﺖ و آن را در
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ  ۲۴اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۱۰۰۸۰ﻣﯽﺷﻮد و
ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﯾﻦ ﻋﺪد ) (۴۲۰ﺻﺤﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺳﭙﺲ و ﺑﻌﺪ  ۱۶ﺳﮫﻢ  ۵دﺧﺘﺮ را
در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۶۷۲۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻋﺪد را
1344
ﺑﺮ  ۵ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺳﮫﻢ ھﺮ دﺧﺘﺮ  10080ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﮫﺎم ﺳﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ

ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﭼﮫﺎر را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﮐﻪ  ۴۲۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮب ﮐﺮده و
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آن  ۱۶۸۰ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﻋﺪد  ۳ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ اﯾﻦ
560
1
ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺮ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ  10080ﻣﯽﺷﻮد و  8ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای

ﭼﮫﺎر ھﻤﺴﺮ ﻗﺮار دادﯾﻢ و  ۳ﺳﮫﻢ آﻧﺎن را در ﺟﺰء ﯾﻌﻨﯽ  ۴۲۰ﺿﺮب ﻧﻤﻮدﯾﻢ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﮐﻪ  ۱۲۶۰ﺑﻮد ﺑﺮ ﻋﺪد رؤس ﯾﻌﻨﯽ  ۴ھﻤﺴﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ
315
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﮫﻢ ھﺮ ھﻤﺴﺮ  10080ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از

ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ  ۴۲۰ﺿﺮب ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ھﻤﺎن ۴۲۰
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮ ﻋﺪد ﻋﻤﻮھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ھﻔﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ
60
ﺳﮫﻢ ھﺮ ﻋﻤﻮ  10080ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻪ اﺻﻮل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﮑﺴﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﯾﮏ
ﺻﻨﻒ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮد ﮐﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺻﻞ  ۲و در ﺑﻌﻀﯽ از آنھﺎ
اﻧﮑﺴﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﺮ دو ﺻﻨﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﺻﻮل  ۳و
ﭼﮫﺎر ۴و ھﺸﺖ ۸و ھﺠﺪه ۱۸و ﺳﯽ و ﺷﺶ ۳۶و در ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ اﻧﮑﺴﺎر ﺟﺰ ﺑﺮ
ﭼﮫﺎر دﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺻﻞ  ۱۲و  ۲۴و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ذﮐﺮ ﺷﺪ اﻧﮑﺴﺎر در ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﯾﻦ ﻋﺪد ھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ از ﻧﺴﺦ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن و
زدودن و دﮔﺮﮔﻮن ﮐﺮدن اﺳﺖ و در اﺻﻄﻼح ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﻤﯿﺮد و ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ اش ﯾﮏ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻤﯿﺮد و در اﯾﻦ
راﺳﺘﺎ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ:
ﺣﺎﻟﺖ اول :آن اﺳﺖ ﮐﻪ وارﺛﯿﻦ ﻣﺮدۀ دوم ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮده اول
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯿﺰان وﻣﻘﺪار ارﺛﺸﺎن از ﻣﯿﺖ دوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪار و ﻣﯿﺰان ارﺛﺸﺎن از
ﻣﯿﺖ اول ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﺼﺎر
ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﮫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﻗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
از ﻣﺮدهی اول ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ﻣﺤﺾ ارث ﺑﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯽ در ﻣﯿﺎن ﺑﻮده و
ﺳﭙﺲ ﻣﺘﺤﻮل ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﯿﺮد وارﺛﺎن او
ده ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺮھﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و
ﺗﻨﮫﺎ دوﭘﺴﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن از ﻋﺪد رؤﺳﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ ۲
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﮔﺮ ھﻤﺮاه آﻧﺎن ھﻤﺴﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮدﺷﺎن
ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ ھﻤﻪ ﭘﺴﺮان آنھﺎ ﺟﺰ دو ﻧﻔﺮ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ و
ﺑﻌﺪ ﻣﺎدر ھﻢ ﺑﻤﯿﺮد و ھﻤﯿﻦ دو ﭘﺴﺮ را از ﺧﻮد ﺟﺎ ﮔﺬارد ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ
وارﺛﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﺮض و ﺗﻌﺼﯿﺐ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﯿﺮد و ﭘﻨﺞ
ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮی ﻣﺮده ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ وارﺛﯿﻦ او ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺟﺰ دو ﻧﻔﺮﺷﺎن ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن در ھﻤﺎن ﻋﺪد رؤس ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺪد  ۲ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﯾﮏ از دو ﺑﺮادر ھﻢ ﺑﻪ ﻓﺮض و ھﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ اﮔﺮ وارﺛﯿﻦ از ﻣﺮدۀ اول ﺑﻪ ﻓﺮض ارث ﺑﺒﺮدﻧﺪ در اﯾﻦ
ﺻﻮرت  ۳ﺷﺮط ﻻزم ﻣﯽﺷﻮد ،دو ﺷﺮط ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از اﯾﻨﮑﻪ
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وارﺛﯿﻦ ﻣﺮدهی دوم ھﻤﺎن ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﻣﺮدهی اول ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻧﺪازه و اﺳﻢ و
رﺳﻢ ﻓﺮوﺿﺸﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺮط ﺳﻮم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺮدهی
اول ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﮫﻢ ﻣﺮدهی دوم ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻮل ﺧﻮرده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ
ﮐﻪ زﻧﯽ ﺑﻤﯿﺮد و وارﺛﯿﻦ ﺣﯿﻦ اﻟﻔﻮت وی ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ و ﯾﮏ ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﯾﮏ
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ و ﺑﻌﺪ از ازدواج ﺑﺎ ﺷﻮھﺮ ﻣﻮﺟﻮد
در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﺑﻤﯿﺮد ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺮدهی دوﻣﯽ
در  ۲اﺧﺘﺼﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺷﻘﯿﻘﻪ و اﻣﺎ
اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺳﮫﺎم ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی
1
1
ﻧﺼﯿﺐھﺎ در ﺟﺰﺋﯽ »ﮐﺴﺮی از ﮐﺴﻮر« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ دوم و ﯾﮏ ﺳﻮم
3
2

و

ﻏﯿﺮ آﻧﺎن ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ھﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ھﺮ
ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﻪ وﻓﻖ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد  ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد و وارﺛﯿﻦ
ﺣﯿﻦ اﻟﻔﻮت وی ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ دﺧﺘﺮ
ﺑﻤﯿﺮد و وارﺛﯿﻦ ﺣﯿﻦ اﻟﻔﻮت او ھﻤﺎن ھﻤﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﺎن ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺑﺮادر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺴﺄﻟﻪ اوﻟﯽ از  ۸و در  ۲۴ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﺴﺮ دارای  ۳ﺳﮫﻢ و دﺧﺘﺮ
دارای  ۷ﺳﮫﻢ و ﭘﺴﺮ دارای  ۱۴ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺮدهی دوم ۳
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ  ۷ﺳﮫﻢ ﻣﯿﺖ دوم ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارد و
1
2
ﭼﻮن ﻣﺎدر در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دارای ﯾﮏ ﺳﻮم اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ھﻢ دو ﺳﻮم
3
3

ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻣﯽﮔﯿﺮد و  ۷ﺳﮫﻢ ﻣﺮدهی دوم ﺑﺮ ﻋﺪد  ۳ﺗﻘﺴﯿﻢ ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ و ۳
و ھﻔﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﻟﺬا اﯾﻦ دو ﻋﺪد را در ھﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺄﻟﻪ
در  ۲۱ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ  ۲۱ﺳﮫﻢ را از ﻣﺴﺄﻟﻪ اول
اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﯿﻢ ﻟﺬا در ﺻﺪد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﯿﻢ و ﻣﯽﮔﻮﯾﯿﻢ
ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ  ۷ﺳﮫﺎم ﻣﯿﺖ دوم از ﻣﺴﺄﻟﻪ اول و  ۲۱ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺮدهی دوم ﺗﻮاﻓﻖ

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ
1
ﯾﮏ ھﻔﺘﻢ
7
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وﺟﻮد دارد ﻟﺬا وﻓﻖ  ۲۱ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳را در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ﯾﻌﻨﯽ ۲۴

ﺿﺮب ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ در  ۷۲ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺳﮫﻢ ھﻤﺴﺮ
در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ﮐﻪ ﻋﺪد  ۳ﺑﻮد در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳ﺿﺮب ﺷﺪ و
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب آن ﺑﻪ  ۹ﺳﮫﻢ رﺳﯿﺪ و ﺳﮫﻢ وی ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺎدر ﺑﻮدن در ﻣﺴﺄﻟﻪ
دوم ﮐﻪ ﻋﺪد  ۷اﺳﺖ در وﻓﻖ ﺳﮫﻢ ﻣﯿﺖ دوم در ﻣﺴﺄﻟﻪی اول ﺿﺮب ﺷﺪ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۷×۱ﺑﻪ ھﻔﺖ ﺳﮫﻢ رﺳﯿﺪ و  ۷ﺑﻪ  ۹اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  ۱۶ﺳﮫﻢ ﺷﺪو
ﺳﮫﺎم ﭘﺴﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول  ۱۴ﺑﻮد آن را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳ﺿﺮب
ﻧﻤﻮدﯾﻢ ۴۲ ،ﺳﮫﻢ ﺷﺪ و ﺳﮫﺎم وی در ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم را ﮐﻪ ﭼﮫﺎرده  ۱۴ﺑﻮد در
وﻓﻖ ﺳﮫﻢ ﻣﯿﺖ دوم ﺿﺮب ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﭼﻮن ﺳﮫﺎم ﻣﯿﺖ دوم  ۷اﺳﺖ وﻓﻖ آن
ﻋﺪد ﯾﮏ اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞ آن ﭼﮫﺎرده ﺳﮫﻢ ﺷﺪ و آن را ﺑﻪ  ۴۲اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدﯾﻢ
ﺣﺎﺻﻞ  ۵۶ﺷﺪ .و  ۱۶ﺳﮫﻢ ﻣﺎدر و  ۵۶ﺳﮫﻢ ﭘﺴﺮ در ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ
ﮐﻪ وﻓﻖ  ۲/۱۶و وﻓﻖ  ۷/۵۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و آن دو را ﺑﻪ ھﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ۹
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪی  ۷۲ﺳﮫﻤﯽ را ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۹ﺳﮫﻤﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﭘﺲ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺛﻤﻦ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد  ۹اﺳﺖ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ ﮐﺪام ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺛﻤﻨﺶ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺛﻤﻦ ﺳﮫﺎم
ﭘﺴﺮ  ۷و ﺛﻤﻦ ﺳﮫﺎم ھﻤﺴﺮ  ۲اﺳﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :اﯾﻨﮑﻪ وارﺛﯿﻦ ھﺮ ﻣﯿﺘﯽ از ﻏﯿﺮ او ارث ﻧﺒﺮﻧﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻣﺴﺄﻟﻪ اول را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺳﮫﻢ ھﺮ وارث ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺑﺮای
ھﺮ ﻣﯿﺘﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و آن را ﺑﺮ وارﺛﯿﻦ ﻣﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺳﮫﺎم او ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﻢ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺗﺒﺎﯾﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ آنھﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در ﺻﻮرت اول )اﻣﮑﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺷﺪن( ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم از ھﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ﺻﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد و اﮔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ُﻣﺮدهی دوم ﯾﺎ وﻓﻖ آن را ﻧﮕﻪ
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ﻣﯽدارﯾﻢ ﺳﭙﺲ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻋﺪدھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪاﯾﻢ ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪی ﻗﺒﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﭘﺲ در اﯾﻦ ﺳﻨﺠﺶ
ھﺮ ﻋﺪدی ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول
ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻣﺴﺄﻟﻪھﺎ ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﭙﺲ ھﺮﮐﺴﯽ
ﮐﻪ دارای ﺳﮫﻤﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ﺑﺎﺷﺪ آن را در ﺳﮫﻤﯽ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر
ھﻤﻪی ﺳﮫﺎم ھﺮ ﻣﺮدهای در ﺳﮫﻤﯽ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ اﺳﺖ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد و وارﺛﯿﻦ ﺣﯿﻦ اﻟﻔﻮت او  ۳ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﻗﺒﻞ از
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﭘﺴﺮان ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهی او دو ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﭘﺴﺮان ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن او  ۳ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺮ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻤﯿﺮد و
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وی ﭼﮫﺎر ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪی اول )ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺪر( از  ۳و ھﺮ
ﭘﺴﺮ دارای ﯾﮏ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ،و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﭘﺴﺮ اول از ﻋﺪد  ۲و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺴﺮ دوم از
 ۳و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺴﺮ ﺳﻮم از ۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺳﮫﺎم ھﻤﻪی آﻧﺎن ﺗﺒﺎﯾﻦ دارد،
ﺳﭙﺲ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ را ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺳﻨﺠﯿﻢ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪی اول داﺧﻞ در دوم و دوﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﻮﻣﯽ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﻟﺬا  ۳را در ﭼﮫﺎر
ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۱۲ﻣﯽﺷﻮد و آن را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار
داده و در ﻣﺴﺄﻟﻪی اول ﮐﻪ  ۳اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در  ۳۶ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد
ﭘﺴﺮ ﻣﺮدهی اول دارای  ۱۲ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و ھﺮﯾﮏ از دو ﭘﺴﺮش  ۶ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
و ﭘﺴﺮ ﻣﺮدهی دوم ھﻢ دارای  ۱۲ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از ﺳﻪ ﭘﺴﺮش ۴
ﺳﮫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ و ﭘﺴﺮ ﻣﺮدهی ﺳﻮم ھﻢ دارای  ۱۲ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از
ﭼﮫﺎر ﭘﺴﺮش  ۳ﺳﮫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :آن اﺳﺖ ﮐﻪ وارﺛﺎن ﻣﺮدهی دوم ھﻤﺎن وارﺛﺎن ﻣﺮدهی اول
ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ارﺛﺸﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ وارﺛﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ آنھﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد،
در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻃﺮﯾﻘﻪی ﻋﻤﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی اول را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﮐﻨﯿﻢ و
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ﺳﮫﻢ ھﺮ وارﺛﯽ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﻣﺮدهی دوم ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻗﺮار داده
و ﺑﺮ وارﺛﺎﻧﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و اﮔﺮ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ داﺷﺖ آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺳﮫﺎم ﻣﯿﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﺮده ﮐﻪ از  ۳ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج
ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﺳﮫﺎم ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺒﺎﻧﯿﺖ دارد.
ﺑﻌﺪ اﮔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم در اول ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ
وﻓﻖ دوﻣﯽ در اوﻟﯽ ﺿﺮب ﺷﺪه و در ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ھﺮدو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول
ھﺮ ﺳﮫﻤﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را در وﻓﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ھﺮﮐﺲ در ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم دارای ھﺮ ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
آن را در وﻓﻖ ﺳﮫﺎم ﻣﯿﺖ دوم ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﺎ
ﺳﮫﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪی اوﻟﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و در ﺻﻮرت ﺗﺒﺎﯾﻦ ،ﺧﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم را در
ﻣﺴﺄﻟﻪی اول ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ در آن ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪی اول ﺳﮫﻤﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ آن را در ﻣﺴﺌﻠﻪی دوم ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﻧﮕﻪ
ﻣﯽدارد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم دارای ﺳﮫﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ آن را در ﻋﺪد ﺳﮫﺎم
ﻣﯿﺖ دوم ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﺎ ﺳﮫﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪی
اوﻟﺶ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،و ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﻧﻘﺴﺎم ﺳﮫﺎم ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن او ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ
ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری ،ﺳﭙﺲ دﺧﺘﺮ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ اول در  ۸درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ھﺸﺘﻢ آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ
ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ اﺳﺖ و ﯾﮏ دوم آن ﻣﻌﺎدل ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و
ﺳﻪ ھﺸﺘﻢ آن ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺑﺮادر اﺳﺖ ،و ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم از ﻋﺪد
ﭼﮫﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ و ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم آن
ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ اﺳﺖ ،و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺳﮫﺎم ﻣﺮدهی دوم)ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ(
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در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ ﺑﻮده و ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد  .و ﻣﺜﺎل
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وی ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ
ﺑﺮادر ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻤﯿﺮد و وارﺛﯿﻦ او ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ و
ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی اول در ﻋﺪد  ۴ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آن
ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و دو ﭼﮫﺎرم آن ﻣﻌﺎدل  ۲ﺳﮫﻢ ﺑﻪ
دﺧﺘﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم
)ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ( ﻧﯿﺰ از ﻋﺪد ﭼﮫﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ
ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم آن ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ داده
ﻣﯽﺷﻮد و دو ﺳﮫﻢ دﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪاش در ﻧﺼﻒ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﻟﺬا وﻓﻖ
ﻣﺴﺄﻟﻪاش را در ﻣﺴﺄﻟﻪی اول ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺪد ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ﺷﻮھﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اول دارای ﯾﮏ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و آن را در وﻓﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و دو ﺳﮫﻢ را ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﺮادر ھﻢ ﮐﻪ در
ﻣﺴﺄﻟﻪی اول ﯾﮏ ﺳﮫﻢ دارد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮھﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و دو ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﺑﺮ
ﻣﯽدارد و ﺷﻮھﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم دارای ﯾﮏ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در وﻓﻖ
ﺳﮫﺎم ﻣﺮدهی دوم در ﻣﺴﺄﻟﻪی اول ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﯾﮏ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ
ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺴﺮ ھﻢ  ۳ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را در وﻓﻖ ﺳﮫﺎم ﻣﺮدهی دوم
ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد و وارﺛﯿﻦ ﺣﯿﻦ اﻟﻔﻮت وی ﯾﮏ ﻣﺎدر و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ و ﯾﮏ ﻋﻤﻮی
ﭘﺪری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮاھﺮ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وی ﺷﻮھﺮ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﺴﺄﻟﻪی اول در  ۶ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﮏ ﺳﻮم آن ﻣﻌﺎدل  ۲ﺳﮫﻢ از آن ﻣﺎدر و
ﯾﮏ دوم آن ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد وﯾﮏ ﺳﮫﻢ ھﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﻮ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،و ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮاھﺮ( از ﻋﺪد  ۴ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﯾﮏ
ﭼﮫﺎرم آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﻪ ﭼﮫﺎرم آن ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ
ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪاش ﯾﻌﻨﯽ  ۴ﺗﺒﺎﯾﻦ
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دارد ﻟﺬا  ۴را در  ۶ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻋﺪد ﺟﺎﻣﻌﻪ در  ۲۴درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد  ،ﻣﺎدر
در ﻣﺴﺄﻟﻪی اول دارای دو ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن دو ﺳﮫﻢ را در ﭼﮫﺎر ﯾﻌﻨﯽ
ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ  ۸ﺳﮫﻢ را ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﻋﻤﻮ
ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ در ﻣﺴﺄﻟﻪی اول داﺷﺖ آن را در ﭼﮫﺎر ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ
ﻣﯽدارد و ﺷﻮھﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم دارای ﯾﮏ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ .و آن را درﻋﺪد ﺳﮫﺎم
ﻣﺮدهی دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و از آن ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ وی
ﺑﻪ  ۳ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ و ﭘﺴﺮ ھﻢ در ﻣﺴﺄﻟﻪ دوم  ۳ﺳﮫﻢ دارد ﮐﻪ آنھﺎ را در
ﺳﮫﺎم ﻣﺮدهی دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﮐﻪ  ۹ﺳﮫﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻣﯿﺪارد .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺳﻮﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻤﯿﺮد ،ھﻤﯿﻨﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﻋﺪد ﺟﺎﻣﻊ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺳﺎزﯾﻢ و ھﺮ ﻋﺪد ﺟﺎﻣﻌﯽ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺪد ﻣﺎ ﺑﻌﺪش اوﻟﯽ
وﻣﺎ ﺑﻌﺪ آن ﻋﺪد دوﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد .
ﻣﺒﺤﺚ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﺎت

ﺗﺮﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﯿﺮاث ﻣﺮده ،و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﺎت ﺗﻨﮫﺎ ﺛﻤﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻋﻠﻢ ﻓﺮاﺋﺾ ﻗﺼﺪ ﻣﯽﺷﻮد و آن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﺗﺄﺻﯿﻞ و ﺗﺼﺤﯿﺢ
وﺳﯿﻠﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺛﻤﺮهی ﻣﮫﻢ اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﻪ ﯾﺎ از ﻣﺎلھﺎی ﻗﺴﻤﺖﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﻣﺎلھﺎی ﻏﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢﭘﺬﯾﺮ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﻗﺴﻤﺖﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ درھﻢھﺎ و دﯾﻨﺎرھﺎ
و ﭘﻮلھﺎی راﯾﺞ و ﭼﯿﺰھﺎی ﭘﯿﻤﻮدﻧﯽ و وزنﺷﺪﻧﯽ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ،ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ
وﺟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﻨﺞ وﺟﻪ ﺑﺮ اﻋﺪاد ارﺑﻌﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﺴﺒﺖ
ھﺎی ھﻨﺪﺳﯽ ﺟﺪا از ھﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ھﺎی اوﻟﯽ ﺑﻪ دوﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﭼﮫﺎرﻣﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻋﺪاد ارﺑﻌﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻪ در اﺳﺘﺨﺮاج
ﻣﺠﮫﻮﻻت ،اﺻﻞ ﻣﮫﻤﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارﺛﯽ
از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺼﯿﺐ او از ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﮐﻪ .ﭘﺲ
ﭼﮫﺎر ﻋﺪد ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد  ،اول ﻋﺪد ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارﺛﯽ از ﻣﺴﺌﻠﻪ .دوم ﻋﺪد
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ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺌﻠﻪ .ﺳﻮم ﻋﺪد ﻧﺼﯿﺐ وارث از ﺗﺮﮐﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﺪد ﻣﺠﮫﻮل
اﺳﺖ .ﭼﮫﺎرم ﻋﺪد ﺗﺮﮐﻪ .ﭘﺲ وﺟﻪ اول از ﭘﻨﺞ وﺟﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ
وارﺛﯽ از ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﻋﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ دھﯿﺪ ،و ﮐﺴﺮ ﺳﮫﻢ او را از ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻌﻠﻮم و ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﮫﻢ او را از ﺗﺮﮐﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻘﺴﯿﻢ،
ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻋﻤﻮﻣﯽﺗﺮﯾﻦ ﺻﻮرتھﺎی ﭘﻨﭽﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا در اﺷﯿﺎء
ﻗﺴﻤﺖﭘﺬﯾﺮ و در اﺷﯿﺎء ﻗﺴﻤﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺻﻼﺣﯿﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد دارد .ﭘﺲ اﮔﺮ
وارﺛﯿﻦ ،ﺷﻮھﺮ و ﻣﺎدر و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮﻣﺎدری ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن از
ﻋﺪد ۶اﺳﺖ وﺑﻪ ﻋﺪد  ۸ﻋﻮل ﻣﯽﺷﻮد .
ﺷﻮھﺮ دارای ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ وﺧﻮاھﺮ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ
و ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ دارای ﯾﮏﺳﻮم ﻣﻌﺎدل دو ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و ﺗﺮﮐﻪ ھﻢ ﺑﯿﺴﺖ درھﻢ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺼﯿﺐ ھﺮﯾﮏ از زوج و ﺧﻮاھﺮ را ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ
ﻧﺼﯿﺐ ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن ﯾﮏﭼﮫﺎرم و ﯾﮏھﺸﺘﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ )زﯾﺮا ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺪد
ھﺸﺖ اﺳﺖ و ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن دارای ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دو ﺳﮫﻢ آن ھﺸﺖ و
ﯾﮏﭼﮫﺎرم و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ آن ﯾﮏھﺸﺘﻢ اﺳﺖ( .ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺳﮫﺎم ھﺮﯾﮏ
از آنھﺎ را از ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺴﺖ درھﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏﭼﮫﺎرم از
ﺑﯿﺴﺖ ﻋﺪد  ۵وﯾﮏ ھﺸﺘﻢ آن  ۲/۵اﺳﺖ ﭘﺲ ﺳﮫﻢ ھﺮﯾﮏ از ﺷﻮھﺮ و ﺧﻮاھﺮ
 ۷/۵ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎدر را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ آن
ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮏﭼﮫﺎرم ﻣﻌﺎدل دو ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏﭼﮫﺎرم
ﺳﮫﻢ او را از ﺗﺮﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﺳﮫﻢ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﮫﻢ
ﻣﯽرﺳﺪ .وﺟﻪ دوم از وﺟﻮه ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد اول ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ
وارث از ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﻋﺪد ﭼﮫﺎرم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﺗﺮﮐﻪ ﺻﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﺑﺮ ﻋﺪد دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻌﺪ
ﺧﺎرجﻗﺴﻤﺖ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﯿﺐ آن وارث از ﺗﺮﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد واﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﺪد
ً
ﻣﺠﮫﻮل ﺳﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ آن ﺑﻮدﯾﻢ ﻣﺜﻼ در ﻣﺜﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﺳﮫﻢ
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ھﺮﯾﮏ از ﺷﻮھﺮ و ﺧﻮاھﺮ را در ﻋﺪد ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۰ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ
آن  ۶۰ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ  ۶۰را ﺑﺮﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۸ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ
ﺧﺎرجﻗﺴﻤﺖ  ۷/۵ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از ﺷﻮھﺮ و ﺧﻮاھﺮ  ۷/۵داده
ﻣﯽﺷﻮد و دو ﺳﮫﻢ ﻣﺎدر را ھﻢ در ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۰درھﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۴۰را ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۸ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺎرج
ﻗﺴﻤﺖ را ﮐﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ او ﻣﯽدھﯿﻢ.
وﺟﻪ ﺳﻮم :از وﺟﻮه ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﭼﮫﺎرم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﺗﺮﮐﻪ را
ﺑﺮ ﻋﺪد دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار دھﯿﻢ و در ﻋﺪد اول ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث ﺿﺮب ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد ﻧﺼﯿﺐ او از ﺗﺮﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﺪد ﻣﺠﮫﻮل
ً
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ھﺴﺘﯿﻢ ،ﻣﺜﻼ در ﻣﺜﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺪد ﺗﺮﮐﻪ را ﺑﺮ ﻋﺪد
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۲/۵ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ، ۲۰×۸=۲/۵ﺳﭙﺲ
ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را در ﺳﮫﻢ ھﺮﯾﮏ از زوج و ﺧﻮاھﺮ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
 ۷/۵ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎز ھﻤﯿﻦ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را در دو ﺳﮫﻢ ﻣﺎدر ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﭘﻨﺞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ.
وﺟﻪ ﭼﮫﺎرم :از وﺟﻮه ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد دوم ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ
را ﺑﺮ ﻋﺪد ﭼﮫﺎرم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﺗﺮﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ
ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺴﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﺪد ﮐﺴﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺧﺎرج
ﻗﺴﻤﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺤﺾ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث را ﺑﺮ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺎرج
ﻗﺴﻤﺖ ھﻤﺎن ﻋﺪد ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ھﺴﺘﯿﻢ و ﻧﺼﯿﺐ وی از
ﺗﺮﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ و ھﻢ ﮐﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ اول
ﺻﺤﯿﺢ را از ﺟﻨﺲ ﮐﺴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث را ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻪ
ﮐﺴﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ً
ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ آن ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث از ﺗﺮﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ
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ﻓﻘﻂ ﮐﺴﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث را از ﺟﻨﺲ آن ﻗﺮار داده و ﺑﺮ آن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ً
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺼﯿﺐ وی از ﺗﺮﮐﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﻣﺜﻼ درﻣﺜﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻋﺪد ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﮐﻪ ﻋﺪد  ۸ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
40
1
ﻣﺠﻤﻮع  ۸ﻋﺪد ﭼﮫﻞ ﺗﺎ  5ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ  5را ﺑﺮ  ۲۰ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ آن دو ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺐ زوج را ﮐﻪ ﻋﺪد ۳
15
1
15
اﺳﺖ ﺑﺎز ﺑﻪ ﮐﺴﺮ  5ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ  5ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺑﻌﺪ  5را ﺑﺮ  ۲ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ و ﻧﺼﯿﺐ زوج  ۷/۵ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را در
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎدر و ﺧﻮاھﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ.
وﺟﻪ ﭘﻨﺠﻢ :از وﺟﻮه ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﮐﻪ ﻋﺪد
دوم اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﺪد اول ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ،ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ
ﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺴﺮ ،اﮔﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد آﻧﺮا ﺑﺮ ﻋﺪد ﭼﮫﺎرم ﮐﻪ
ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻋﺪد ﺗﺮﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ،ﻧﺼﯿﺐ
وارﺛﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮ ﺳﮫﺎم وی از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدﯾﻢ و
اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﺪد ﻣﺠﮫﻮل اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ھﻢ ﮐﺴﺮ و ھﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮد،
ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ را ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ھﻤﺎن ﮐﺴﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و ﻋﺪد ﭼﮫﺎرم ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد
ﺗﺮﮐﻪ را از ﺟﻨﺲ ھﻤﺎن ﮐﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮ ﮐﺴﺮ واﻗﻌﯽ و ﮐﺴﺮ
ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪه از ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ،آﻧﭽﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻋﺪد
ً
ﺳﻮم ﻣﺠﮫﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ در ﻣﺜﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۸را ﺑﺮ
ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎدر ﮐﻪ ﻋﺪد  ۲اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را ﮐﻪ ﻋﺪد ﭼﮫﺎر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮار داده و ﻋﺪد ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۰را ﺑﺮ آﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرج
ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻨﺞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ھﻤﺎن ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎدر از ﺗﺮﮐﻪ اﺳﺖ .و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮﯾﮏ از زوج و ﺧﻮاھﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎرج

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ
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ﻗﺴﻤﺖ  ۲واﺣﺪ و دو ﺳﻮم واﺣﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪد دو را ﺗﺠﻨﯿﺲ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ از ﺟﻨﺲ ﮐﺴﺮ ھﻤﺮاه ﺧﻮد در ﻣﯽآورﯾﻢ و
ﻣﺠﻤﻮع ۸ ،ﺳﻮم ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۰را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ
60
1
 3در آورده ﮐﻪ  3ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺮ ھﺸﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮده ﺧﺎرج

ﻗﺴﻤﺖ  ۷/۵ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﺮﮐﻪ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﯿﺰھﺎی ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻘﺎر – اﻣﻮال ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﻘﻮل – و ﺣﯿﻮان و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ،ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﮫﺎم در آنھﺎ دو روش در
ﭘﯿﺶ اﺳﺖ ،روش اول ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث
از ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﺴﺒﺖ دھﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺪازه آن ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﺮﮐﻪ ﺑﻪ وارث
ارث دھﯿﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ ھﻤﺎن وﺟﻪ اول از وﺟﻮه ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ
1
ذﮐﺮ ﺷﺪ ،و روش دوم ﻃﺮﯾﻖ ﻗﯿﺮاط اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺛﻠﺚ ﺛﻤﻦ ﯾﻌﻨﯽ 24

و ﻣﺨﺮج آن  ۲۴اﺳﺖ ﭘﺲ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﻗﯿﺮاط ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ آن را
ﺑﺮ ﻣﺨﺮج ﻗﯿﺮاط ﮐﻪ  ۲۴اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﯿﺮاط ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،و ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﯿﻢ ﻗﺮارﯾﻂ – ﺟﻤﻊ ﻗﯿﺮاط –
ﻣﺨﺼﻮص ھﺮ وارث را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺼﯿﺐ او از ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺮ ﻣﺨﺮج ﻗﯿﺮاط
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻋﺪد ﻗﯿﺮاط ﻣﺨﺼﻮص وی ﯾﮏ ﻋﺪد ﺻﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺻﻢ ھﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺪد ﺻﺎﻣﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺪدی ﮐﻪ از
ﺿﺮب ﻋﺪدی در ﻋﺪد دﯾﮕﺮ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ۳و  ۵در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮارﯾﻂ آن وارث ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻋﺪد ﻗﺮارﯾﻂ ﯾﮏ
ﻋﺪد ﻧﺎﻃﻖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪدی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺿﺮب دو ﻋﺪد ،در ھﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﮫﺎر و ﺷﺶ و اﻣﺜﺎل آنھﺎ ،ﻋﺪد ﻗﺮار ﯾﻂ را ﺑﻪ اﺿﻼع ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ اﺟﺰاﯾﯽ
ﮐﻪ از آن ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث را ﺑﺮ ﺗﮏ

٥٦

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث

ﺗﮏ آن اﺿﻼع ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ از ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺑﺰرگ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ را
از ﺿﻠﻊ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ آﻏﺎز و در ﺿﻠﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺿﻠﻊ اﺳﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽدھﯿﻢ و
ھﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻗﺮارﯾﻂ وارث ﯾﺎ اﺟﺰای ﻗﯿﺮاط او
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد – در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ وی ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط ﺗﻤﺎم ﻧﺒﺎﺷﺪ –ﻣﺜﺎل آﻧﭽﻪ
ﻗﯿﺮاط وی ﺻﺎﻣﺖ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮ و ﺳﻪ ﻋﻤﻮ ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ۲۴اﺳﺖ  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ و  ۱۶ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮ و ﭘﻨﺞ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺳﻪ
ﻋﻤﻮدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ ﭼﻮن ﭘﻨﺞ ﺳﮫﻢ ﺳﻪ ﻋﻤﻮ ﺑﺮ رؤس آنھﺎ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﯿﻦ ﺳﮫﺎم و رؤس ﺗﺒﺎﯾﻦ ھﺴﺖ ﻟﺬا ﻋﺪد رؤس اﻋﻤﺎم
)ﻋﻤﻮھﺎ( را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۴ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ۷۲
ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺄﻟﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽرﺳﺪ و ﻋﺪد ۷۲دارای  ۳ﻗﯿﺮاط اﺳﺖ و
ھﻤﺴﺮ از ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ دارای  ۹ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻗﺮارﯾﻂ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﻤﺴﺮ دارای ﺳﻪ ﻗﯿﺮاط ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و دو دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ
48
2
دارای  3ﻣﻌﺎدل  72ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﺑﺮ ﻗﺮارﯾﻂ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ

ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪد  ۶ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ دارای  ۱۶ﻗﯿﺮاط
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد ھﺮ دﺧﺘﺮ  ۸ﻗﯿﺮاط ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ و ھﺮﯾﮏ ﻋﻤﻮ ھﺎی ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ
 ۵ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ  ۵ﺑﺮ  ۳ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ
ﻋﻤﻮ دارای ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط و دو ﺳﻮم ﻗﯿﺮاط اﺳﺖ .و ﻣﺜﺎل آﻧﭽﻪ ﻋﺪد ﻗﯿﺮاط آن
ﻧﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﮫﺎر ھﻤﺴﺮ و دو دﺧﺘﺮ و ﺳﻪ ﻋﻤﻮ اﺳﺖ ،اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۲۴اﺳﺖ
 ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﭼﮫﺎر ھﻤﺴﺮ و  ۱۶ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮ و  ۵ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻋﻤﻮ
ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ دو ﺻﻨﻒ ﻣﻨﮑﺴﺮ ﻋﻠﯿﮫﻢ دارﯾﻢ ﯾﮑﯽ ھﻤﺴﺮان
و دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎم و ﻋﺪد آﻧﺎن ﯾﻌﻨﯽ  ۴و  ۳ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻟﺬا اول  ۳و  ۴را در ھﻢ
ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد  ۱۲و ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﻤﯿﻦ
ﻋﺪد را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۲۴ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ۲۸۸ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ واﯾﻦ ھﻤﺎن

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ
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ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮارﯾﻂ وی  ۱۲و اﺿﻼع  ۱۲ﺳﻪ و ﭼﮫﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
36
1
ﺳﭙﺲ  8ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ  288ﺑﺮای ھﻤﺴﺮان ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺳﮫﺎم ھﺮ

ھﻤﺴﺮ  ۹ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ اول ﻋﺪد  ۹را ﺑﺮ ﺿﻠﻊ اﺻﻐﺮﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۳ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ۳را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارﺑﺎع
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ دوازده رﺑﻊ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮ ﺿﻠﻊ اﮐﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ۴
2
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۳رﺑﻊ ﻗﯿﺮاط ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و  3ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ
192
اﺳﺖ ﺑﺎ  288ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ دﺧﺘﺮ دارای ۹۶

ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و آ ن را ﺑﺮ ﺿﻠﻊ اﺻﻐﺮ ﮐﻪ ﻋﺪد ۳اﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﺎرج
ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪد  ۳۲ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮ ﺿﻠﻊ اﮐﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ۴ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪد  ۸ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ ھﺮ دﺧﺘﺮ دارای  ۸ﻗﯿﺮاط اﺳﺖ ،و ھﺮﯾﮏ
از ﻋﻤﻮھﺎ دارای ﺑﯿﺴﺖ ﺳﮫﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﮫﺎم او را ﺑﺮ ﺿﻠﻊ اﺻﻐﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪد  ۶و ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﻋﺪد  ۲اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ اﯾﻦ
2
2
ﺷﮑﻞ  3ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۶و  3اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ۶را ﺑﺮ

ﺿﻠﻊ اﮐﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۴ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۱و دو ﭼﮫﺎرم
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و دو ﭼﮫﺎرم ﻧﺼﻒ واﺣﺪ اﺳﺖ ﭘﺲ در واﻗﻊ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ
اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ھﺮ ﻋﻤﻮ دارای ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط و ﻧﺼﻒ آن اﺳﺖ ﺳﭙﺲ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ھﻤﺮاه اﺻﻐﺮ را ﮐﻪ ﻋﺪد  ۲ﺑﻮد ﺑﻪ اﺻﻐﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ از
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه دو ﺳﻮم اﺻﻐﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺻﻐﺮ را ھﻢ ﺑﻪ
ﺿﻠﻊ اﮐﺒﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﯿﻢ وآن را رﺑﻊ اﮐﺒﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ ،زﯾﺮا ﻧﺴﺒﺖ ھﺮ ﺿﻠﻊ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻓﻮق ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ واﺣﺪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﭘﺲ در واﻗﻊ دو ﺳﻮم اﺻﻐﺮ ﺑﺮاﺑﺮ

٥٨

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث

اﺳﺖ ﺑﺎ دو ﺳﻮم رﺑﻊ اﮐﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ دو ﺳﻮم رﺑﻊ ﻗﯿﺮاط ﮐﻪ آن ھﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ
ﺑﺎﺳﺪس ﻗﯿﺮاط و اﮔﺮ ﺳﺪس را ﺑﻪ ﯾﮏ و ﻧﯿﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﮏ و دو ﺳﻮم
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺲ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط و دو ﺳﻮم ﻗﯿﺮاط اﺳﺖ واﮔﺮ ﻗﯿﺮاط
ﮐﺴﺮ داﺷﺖ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث را ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ،از ﻧﻮع ﮐﺴﺮ ﻗﯿﺮاط ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﻧﺼﯿﺐ را ﺑﺮ ﻋﺪد ﻗﯿﺮاط ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ
ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺮارﯾﻂ آن وارث ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺷﻮھﺮ و دو دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ
ﻋﻤﻮ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۱۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺷﻮھﺮ دارای ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ
اﺳﺖ و دو دﺧﺘﺮ دارای دو ﺳﻮم ،ﻣﻌﺎدل  ۸ﺳﮫﻢ ھﺴﺘﻨﺪ و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﻋﻤﻮ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻗﯿﺮاط دوازده ﻧﺼﻒ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻧﺼﯿﺐ زوج را ﺑﻪ
1
1
ﮐﺴﺮ  2ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ۶ ،ﺗﺎ  2ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ۶را ﺑﺮ ﯾﮏ ﻧﺼﻒ

ﻗﯿﺮاط ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ،ﭘﺲ دارای  ۶ﻗﺴﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ﻣﻘﺴﻮم ﺑﺮ واﺣﺪ
ھﻤﻪاش ﺑﺮای او ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻧﺼﯿﺐ دو دﺧﺘﺮ و ﻋﻤﻮ
ﻋﻤﻠﯿﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ .وﻟﯽ اﮔﺮ ﻗﯿﺮاط از ﻋﺪد ﺻﺤﯿﺢ و ﮐﺴﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻﺤﯿﺢ را از ﺟﻨﺲ ﮐﺴﺮ ﻗﺮار دھﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث را از
ﺟﻨﺲ ﮐﺴﺮ ﻗﯿﺮاط ﮐﺮده و ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﺮاط ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻗﺮارﯾﻂ وارث ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و دو ﺧﻮاھﺮ و  ۳ﻋﻤﻮ
ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ،
ِ
2
1
ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۱۲اﺳﺖ 4 ،آن ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ از آن ھﻤﺴﺮ و  3آن ﻣﻌﺎدل

 ۸ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دو ﺧﻮاھﺮ و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ھﻢ ﺑﺮای ﺳﻪ ﻋﻤﻮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺮ
آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﮑﺴﺎر ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﭼﻮن ﺳﮫﻢ و
رؤس ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﻋﺪد رؤس را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺮب ﮐﺮده ،ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﺪد
2
1
 ۳۶ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ 4 ،آن ﻣﻌﺎدل  ۹ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ و  3آن ﺑﺮای دو

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ
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ﺧﻮاھﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۲۴اﺳﺖ و ﺳﻪ ﺳﮫﻢ آن ﺑﺮای ﻋﻤﻮھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮ ﻋﻤﻮ ﯾﮏ
ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺑﺮد و ﻗﯿﺮاط ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮏ ﻗﯿﺮاط و ﻧﺼﻒ ﻗﯿﺮاط اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ
1
واﺣﺪ را ﺑﻪ ﮐﺴﺮ  2ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع آن ﺳﻪ ﻧﺼﻒ اﺳﺖ ﺳﭙﺲ
1
ﻧﺼﯿﺐ ھﻤﺴﺮ را ﮐﻪ  ۹ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺮ  2در ﻣﯽآورﯾﻢ و ﻣﺠﻤﻮع ﮐﺴﻮر آن

ﺑﻪ  ۱۸ﻧﺼﻒ ﻣﯽرﺳﺪ ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮ ﻋﺪد  ،۳ﻧﺼﻒ ھﺎی ﻗﯿﺮاط ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ آن  ۶ﻗﯿﺮاط ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر در ﻧﺼﯿﺐ دو ﺧﻮاھﺮ و
ﻋﻤﻮھﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﯿﻢ .اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﯾﮑﯽ از وﺟﻮه
ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ ،اﻧﺪازه ﻗﺮارﯾﻂ ھﺮ وارث را ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺨﺮج ﻗﯿﺮاط ﯾﻌﻨﯽ  ۲۴را در ﺟﺎی
ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﭼﮫﺎرم ﻗﺮار داده و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ.
ُ
ﺸﮑﻞ و ﺣﻤﻞ و ﻣﻔﻘﻮد
ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺮاث ﺧﻨﺜﯽ ،و ﻣ ِ

ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دارای ھﺮدو آﻟﺖ ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ ﻣﺮد و زن اﺳﺖ ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻮراﺧﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ھﯿﭻ ﯾﮏ از آﻟﺘﮫﺎی زن و ﻣﺮد ﺷﺒﯿﻪ ﻧﯿﺴﺖ و
ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﺗﻨﮫﺎ در ﻓﺮزﻧﺪان و ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﺴﺮان و ﺑﺮادران وﭘﺴﺮان آﻧﺎن و
ﻋﻤﻮھﺎ و ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن وﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ وﻻء ھﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺤﺚ اﺳﺖ و ﺧﻨﺜﯽ
از دو ﺣﺎل ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ:
اول :اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺎل او در آﯾﻨﺪه وﺟﻮد دارد.
دوم :اﯾﻨﮑﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺎل وی ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﺲ اﮔﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺎل وی وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ھﻨﻮز ﮐﻮدک
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ او و ھﻢ ارﺛﺎﻧﺶ ﺑﻪ زﯾﺎن آور ﺗﺮﯾﻦ  ١ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ
١ـ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ از ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ارث ﮐﻤﺘﺮ ﺑﮕﯿﺮد آن ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد.
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ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﮐﺸﻒ ﺣﺎﻟﺖ وی در ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺮﮐﻪ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮ ﺧﻨﺜﯽ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد  :اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ ﺣﺎل ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﻓﺮاوان اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ادرار
ﮐﺮدن از ﯾﮑﯽ از دو آﻟﺖ – ﯾﻌﻨﯽ ادرار از آﻟﺖ ﻣﺮداﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی ﻣﺮد ﺑﻮدن و از
آﻟﺖ زﻧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪی زن ﺑﻮدن اﺳﺖ – ﭘﺲ اﮔﺮ از ھﺮ دوآﻟﺖ ادرار ﻣﯽﮐﺮد
ﺳﺎﺑﻘﺘﺮﯾﻦ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﯾﻢ و اﮔﺮ ھﻤﺰﻣﺎن از ھﺮدو آﻟﺖ ادرار
ﻣﯽآﻣﺪ از ھﺮ آﻟﺘﯽ ادرار ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﺪ آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورﯾﻢ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ از
آن اﻣﻮر ﺣﯿﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻧﻮﺛﺖ اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﺮد ﺷﺪن ﭘﺴﺘﺎنھﺎی
اوﺳﺖ و ﯾﮑﯽ ھﻢ روﯾﯿﺪن ﻣﻮی رﯾﺶ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺎل او
ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻤﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﻮد و اﻣﺮ او روﺷﻦ ﻧﮕﺮدد ﻧﺼﻒ
ﻣﯿﺮاث ذﮐﺮ و ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺮاث اﻧﺜﯽ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮدو
ﺗﻘﺪﯾﺮ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﺆﻧﺚ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻪ ھﺮدو
ً
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﻮق ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ارث ﺑﺒﺮد ﺳﮫﻢ اﻻرث ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼ ﻣﯽﮔﯿﺮد .و اﮔﺮ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ذﮐﻮرت ارث ﺑﺒﺮد ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺮاث ذﮐﺮ ﺑﻪ وی داده ﻣﯽﺷﻮد  ،و اﮔﺮ
ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ ارث ﺑﺒﺮد ﻧﺼﻒ ﻣﯿﺮاث اﻧﺜﯽ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ در
ﺣﺎﻟﺖ اول ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ روﺷﻦﺷﺪن ﺣﺎل وی وﺟﻮد دارد و
وارﺛﯿﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ھﺮدو ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺮای او
ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﺑﺸﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺧﻨﺜﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ دو
ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ آنھﺎ را ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ً
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ھﺮ وارث آن اﻧﺪازه ارث ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﯾﻘﯿﻨﺎ آن را
ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯽ ﺗﺮﮐﻪ را ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﺎل ﺧﻨﺜﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ،ﻣﺜﺎل
آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وی ﯾﮏ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ
ﮐﻮدک ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ او را ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ۵
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﺮای ﭘﺴﺮ و ﺧﻨﺜﯽ ھﺮﯾﮏ دو ﺳﮫﻢ و ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﻨﻈﻮر

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ
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ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ او را ﻣﺆﻧﺚ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ وی  ۴ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﭘﺴﺮ دو
ﺳﮫﻢ و دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ و ﺧﻨﺜﯽ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺑﺮد .و در ﺑﯿﻦ ھﺮدو ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﭘﺲ  ۴را در  ۵ﺿﺮب ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد
 ۲۰ﻣﯿﺸﻮد ،ﭘﺲ ﺗﻘﺪﯾﺮ زﯾﺎن آور ﺑﺮا ی ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻨﺜﯽ را
ﻣﺬﮐﺮ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺳﮫﻢ اﻻرث آﻧﺎن را از ﻣﺴﺄﻟﻪی ذﮐﻮرﯾﺖ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ
ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ﭘﺴﺮ  ۲ﺿﺮب در  ۴ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﻧﻮﺛﺖ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ  ۸ﺳﮫﻢ و ﺳﮫﻢ
دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﺿﺮب در ﭼﮫﺎر ﻣﻌﺎدل  ۴ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ زﯾﺎن ﺑﺎر ﺗﺮ در ﺣﻖ
ﺧﻨﺜﯽ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ از ﻣﺴﺄﻟﻪ ی اﻧﻮﺛﺖ ﺑﻪ او ارث داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ از ﻣﺴﺄﻟﻪی اﻧﻮﺛﺖ ﺑﻪ ﺿﺮب در ﻣﺴﺄﻟﻪی ذﮐﻮرت ﯾﻌﻨﯽ  ۵۱ﺳﮫﻢ ﺑﻪ او
داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﮫﺎم او ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﺠﻤﻮع  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎل او ﮐﺸﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ
ذﮐﻮرت او ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ﻣﺠﻤﻮع  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد واﮔﺮ
اﻧﻮﺛﺖ وی ﺛﺎﺑﺖ ﮔﺮدﯾﺪ دو ﺳﮫﻢ از آن ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
داده ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﻨﺜﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ وی در ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﻠﻮغ
رﺳﯿﺪه و ﺣﺎل وی روﺷﻦ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﺬﺷﺖ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای وی ﺑﻪ
ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ و ذﮐﻮرت ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﺮده و
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ آن دو از ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ را اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ،ﭘﺲ ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﻧﻈﺮ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﺮا در دو ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد
دو ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻮق ﺑﻪ  ۲ﻋﺪد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﻨﺪ – ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ در آن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ از ﻣﺼﺤﺢ ھﺮدو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺿﺮب
در دو ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﮫﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ھﺮ وارﺛﯽ رﺳﯿﺪه از
دﺳﺘﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و
ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﻪ آنھﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﻣﺜﺎل ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ارث ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎ
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ﺗﻘﺪﯾﺮ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﻮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن
وی ﯾﮏ ﭘﺴﺮو ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ذﮐﻮرت وی در  ۲اﺳﺖ ﺑﻪ ھﺮ
ﮐﺪام ﯾﮏ ﺳﮫﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﻮﺛﺖ او در  ۳اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ  ۲ﺳﮫﻢ و ﺑﻪ
ﺧﻨﺜﯽ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ در ھﻢ
ﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد  ۶ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ  ۶را در دو ﺣﺎﻟﺖ
ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۱۲ﻣﯽﺷﻮد و اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺳﭙﺲ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ ذﮐﻮرت دارای ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۶ﺳﮫﻢ
اﺳﺖ وﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ دارای دو ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۸ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ۸و ۶را ﺑﺎ ھﻢ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ۱۴ﻣﯽﺷﻮد و  ۱۴را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
7
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪد  ۷ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺴﺮ دارای  12اﺳﺖ و ﺧﻨﺜﯽ

ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ذﮐﻮرت دارای ﻧﺼﻒ ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۶ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ دارای
ﯾﮏ ﺳﻮم ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻌﺪ  ۴را ﺑﺎ ۶ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ آن
 ۱۰ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮدﺳﭙﺲ ﻋﺪد  ۱۰را ﺑﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
5
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﻋﺪد  ۵ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻨﺜﯽ دارای  12اﺳﺖ.

ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ارث ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ و در ھﺮدو ﺣﺎل
ً
ﻣﺴﺎوی ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎدری اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﻖ او را ﮐﺎﻣﻼ ادا ﮐﺮده اﻋﻢ از
اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ و ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ذﮐﻮرت ارث ﺑﺒﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ وارﺛﯿﻦ دو دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ ﺑﺮادر زادهی
ﺧﻨﺜﯽ و ﯾﮏ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ذﮐﻮرت وی از  ۳ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد دو ﺳﮫﻢ ﺑﺮای
دﺧﺘﺮان و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺧﻨﺜﯽ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮد وﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ
ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺄﻟﻪ در  ۳ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد دو ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ
و دﯾﮕﺮ ﺧﻨﺜﯽ ارث ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر اﺳﺖ و او
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ﺟﺰء ذوی اﻻرﺣﺎم اﺳﺖ و ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد و در ﺑﯿﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻤﺎﺛﻞ وﺟﻮد دارد
ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد و در دو ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮔﺮدد
و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب و اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺪد  ۶ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد دو دﺧﺘﺮ در ھﺮﯾﮏ از ﻣﺴﺄﻟﻪ
2
ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ دارای  3ﺗﺮﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۴ﺳﮫﻢ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺳﮫﺎم در ھﺮدو

ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۸ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و آن را ﺑﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞ آن ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ دو دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ دو ﺳﮫﻢ داده
ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﻨﺜﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ذﮐﻮرت دارای ﯾﮏ ﺳﻮم داراﯾﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ دو ﺳﮫﻢ
از ﻣﺠﻤﻮع  ۶ﺳﮫﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ  ۲ﺳﮫﻢ ﺑﺮ دو
ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻨﺜﯽ دارای ﯾﮏ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﯾﮏ
ﺳﻮم داراﯾﯽ را ﮐﻪ ﻣﻘﺪار دو ﺳﮫﻢ اﺳﺖ اﺣﺮاز ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺳﭙﺲ آﻧﺮا ﺑﺮ دو
ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽدارد
در ﻧﺘﯿﺠﻪ وی دارای دو ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و ﻣﺜﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺆﻧﺚ
ﺑﻮدن ارث ﺑﺒﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ وارﺛﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﺷﻮھﺮ و ﯾﮏ ﺷﻘﯿﻘﻪ و
ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺪری ﮐﻪ ﺧﻨﺜﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ذﮐﻮرت ﻣﺴﺄﻟﻪ در  ۲ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﯾﮏ
ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ و ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﻣﺴﺄﻟﻪی اﻧﻮﺛﺖ در  ۶ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ
1
ھﺮﯾﮏ از ﺷﻮھﺮ و ﺷﻘﯿﻘﻪ  2ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺳﮫﻢ

2 1
و
ﺧﻨﺜﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ  ۷ﻋﻮل ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮدن  3 6ﺑﻪ

ﺧﻨﺜﯽ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ داده ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﻟﺬا  ۲را در
ھﻔﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد ۱۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را در دو ﺣﺎﻟﺖ
ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻋﺪد ۲۸ﺣﺎﺻﻞ و اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺮار داده

٦٤

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث

1
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﮫﻢ زوج ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ذﮐﻮرت ﺧﻨﺜﯽ  2داراﯾﯽ ﻣﻌﺎدل  ۱۴ﺳﮫﻢ
12
اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﻮﺛﺖ وی  28ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮫﺎم ﺑﻪ

ھﺮدو اﻋﺘﺒﺎر  ۲۶ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و ﺑﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد
ﺣﺎﺻﻞ آن  ۱۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای زوج اﺳﺖ و ﺳﮫﺎم ﺷﻘﯿﻘﻪ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ روش
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺧﻨﺜﯽ ھﻢ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﻧﻮﺛﺖ ﯾﮏ ھﻔﺘﻢ داراﯾﯽ ﻣﻌﺎدل ﭼﮫﺎر
ﺳﮫﻢ را دارد و ﺑﻌﺪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ آن ﺑﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ذﮐﻮرت و اﻧﻮﺛﺖ دو ﺳﮫﻢ ﺑﺮای او
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪ دو ﺧﻨﺜﯽ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهی
اﺣﻮال آﻧﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﺧﻨﺜﯽ  ۲ﻋﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﮫﺎر
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاھﻨﺪ داﺷﺖ زﯾﺮا اﺣﻮال آﻧﺎن ﭼﮫﺎر اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺗﻌﺪادﺷﺎن  ۳ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ آن  ۸ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ زﯾﺮا ﺗﻌﺪاد اﺣﻮاﻟﺸﺎن  ۸اﺳﺖ و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ھﺮﮔﺎه ﺑﺮ
ﺗﻌﺪاد آﻧﺎن ﯾﮑﯽ اﻓﺰوده ﺷﻮد اﺣﻮاﻟﺸﺎن و ﻣﺴﺎﺋﻠﺸﺎن دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪی ﻗﺒﻠﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﭘﺲ ﭼﮫﺎر ﺧﻨﺜﯽ دارای  ۱۶ﺣﺎﻟﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭘﻨﺞ ﺧﻨﺜﯽ دارای
 ۳۲ﺣﺎﻟﺖ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ھﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺎز دارد ،و ﻃﺮﯾﻖ
ﻋﻤﻞ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ را ﻣﻌﻠﻮم
ﮐﺮده و آن را ﻣﻼک ﻗﺮار دھﯿﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﺧﻨﺜﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﻧﻈﺮ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ھﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ از ھﻤﺎن ﻋﺪد
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺎن ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ اﮔﺮ اﻣﯿﺪ ﺑﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ارث دادن ﺑﻪ آنھﺎ و دﯾﮕﺮ ورﺛﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺎﻧﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺗﺎ ﮐﺸﻒ ﺣﺎل ﺧﻨﺜﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ،وﻟﯽ اﮔﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ
ﺣﺎل آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ،ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺎﺋﻠﺸﺎن را در ﻋﺪد اﺣﻮال آﻧﺎن ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻣﺴﺄﻟﻪ ،ﻋﺪد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ھﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﺧﻮد
ﺟﺎی داده اﺳﺖ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث از ﻣﺴﺎﺋﻞ از ﻣﺠﻤﻮع ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺪﺳﺖ

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ

٦٥

ﻣﯽآورﯾﻢ و ﺑﺮ اﺣﻮال آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،و ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻧﺼﯿﺐ آن
وارث اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ دارای ﯾﮏ ﺧﻨﺜﯽ ھﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
ﮔﺬﺷﺖ ،و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ھﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺧﻨﺜﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﮐﺮد ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺟﺰء ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث ازآن
ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﺟﺰء ﺳﮫﻢ ﺿﺮب ﮐﺮده ،ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻧﺼﯿﺐ او از آن ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺳﮫﻤﮫﺎی ھﺮ وارث از ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده و ﺑﺮ ﻋﺪد
اﺣﻮال ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ،ﻧﺼﯿﺐ آن وارث اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ
وارﺛﯿﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎﺷﻨﺪ از ﯾﮏ ﭘﺴﺮ و دو ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از دﯾﮕﺮی
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ذﮐﻮرت از  ۳ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ از ۴ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ذﮐﺮ ﺑﻮدن ﺧﻨﺜﺎی ﺑﺰرگ و اﻧﺜﯽ ﺑﻮدن ﺧﻨﺜﺎی ﻣﺴﺄﻟﻪ از ۵ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد،
و ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و در ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﻣﺴﺄﻟﻪی اول و
ﻋﺪد ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ آنھﺎ را در ھﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۱۲ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺳﻮم و ﭼﮫﺎرم ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻤﺎﺛﻞ دارﻧﺪ ﻟﺬا ﯾﮑﯽ
از آنھﺎ را ﺑﺎ  ۱۲ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﻢ و ﭼﻮن ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ در ھﻢ ﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد  ۶۰ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ
اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺎل آﻧﺎن داﺷﺘﯿﻢ ﺳﮫﻢ ﭘﺴﺮ واﺿﺢ را  -ﻏﯿﺮ ﺧﻨﺜﯽ -از
ﻣﺴﺄﻟﻪ ذﮐﻮرت ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮای وی زﯾﺎﻧﺒﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ و
ﺳﮫﻢ ھﺮﯾﮏ از دو ﺧﻨﺜﯽ را ﻃﻮری ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻣﺆﻧﺚ و
ﺧﻨﺜﺎی ھﻤﺘﺎﯾﺶ ﻣﺬﮐﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺿﺮ ﺗﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮای وی ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺗﺎ زﻣﺎن ﮐﺸﻒ ﺣﺎل او ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارﯾﻢ ،و اﮔﺮ اﻣﯿﺪی ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺣﺎل
آﻧﺎن ﻧﺒﻮد ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ را ﮐﻪ ﻋﺪد ۶۰اﺳﺖ در اﺣﻮال ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ دو ﺧﻨﺜﯽ
ﺿﺮب ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۲۴۰ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ در ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﻨﺜﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ ﭘﺴﺮ واﺿﺢ -ﻏﯿﺮﺧﻨﺜﯽ-ﺗﻨﺘﻨﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ
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1
ذﮐﻮرت دارای  3داراﯾﯽ ﻣﻌﺎدل  ۸۰ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻮﺛﺖ ھﺮدو ﺧﻨﺜﯽ
1
ﺧﻨﺜﺎی اﮐﺒﺮ و
دارای  2ﺗﺮﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  ۱۲۰ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ذﮐﻮرت
ِ

2
اﻧﻮﺛﺖ
ﺧﻨﺜﺎی اﺻﻐﺮ دارای  5داراﯾﯽ ﻣﻌﺎدل  ۹۶ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و در ﻋﮑﺲ اﯾﻦ
ِ

ﻗﻀﯿﻪ ھﻢ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﺗﻔﺼﯿﻞ دارای  ۹۶ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﺎم ھﺮ ﭼﮫﺎرﻣﺴﺄﻟﻪ را
ﺑﺎ ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻠﺶ  ۳۹۲ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺮ اﺣﻮال
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪی دو ﺧﻨﺜﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۹۸ﺳﮫﻢ اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﻧﺼﯿﺐ ھﻤﺎن وارث اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻃﺮﯾﻘﻪی دوم ھﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ۲۴۰
را ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ذﮐﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ۸۰را ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ
ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺴﺮ را در آن ﺿﺮب ﮐﺮده ﮐﻪ  ۸۰ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ
ﺷﺪ و ﻧﺼﯿﺐ ھﺮﯾﮏ از دو ﺧﻨﺜﯽ را ﻧﯿﺰ در ۸۰ﺿﺮب ﮐﺮده و ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از
آﻧﺎن  ۸۰ﺳﮫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﻮﺛﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ۶۰را ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و
ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲را در آن ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺴﺮ دارای ۱۲۰
ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮﯾﮏ از دو ﺧﻨﺜﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۱را در ﺟﺰء
اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ  ۶۰ﺿﺮب ﮐﺮده ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ۶۰ﺳﮫﻢ ھﺮ ﺧﻨﺜﯽ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻋﺪد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن
ﺧﻨﺜﺎی اﮐﺒﺮ ﻣﺬﮐﺮ و ﺧﻨﺜﺎی اﺻﻐﺮ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪهاﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ  ۴۸ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮﯾﮏ از ﭘﺴﺮ و ﺧﻨﺜﺎی اﮐﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ
ﻋﺪد ۲را در  ۴۸ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺳﮫﺎم ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن  ۹۶ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
و ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻨﺜﺎی اﺻﻐﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ۱را در  ۴۸ﺿﺮب ﮐﺮده ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ دارای ۴۸
ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در آن

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ
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اﻧﻮﺛﺖ اﮐﺒﺮ و ذﮐﻮرت اﺻﻐﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ آن
 ۴۸ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎز ھﻢ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮﯾﮏ از ﭘﺴﺮ و ﺧﻨﺜﺎی اﺻﻐﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲را
در  ۴۸ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ از آن دو دارای  ۹۶ﺳﮫﻢ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻗﺒﻞ و ﺑﺎز ھﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻨﺜﺎی اﮐﺒﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۱را
در ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ۴۸ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻨﺜﺎی اﮐﺒﺮ دارای ۴۸
ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮫﺎم ﭘﺴﺮ  ۳۹۲ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﺮ ﺣﺎﻻت
ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪی دو ﺧﻨﺜﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ دارای  ۹۸ﺳﮫﻢ
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﻣﺠﻤﻮع ﺳﮫﺎم ھﺮﯾﮏ از دو ﺧﻨﺜﯽ در ھﺮ ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۲۸۴ﺳﮫﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﮫﻢ ھﺮﯾﮏ را ﺑﺮ اﺣﻮال ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ
 ۷۱اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن  ۷۱ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
َ
ﻓﺼﻠﯽ در ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﺣﻤﻞ ) ﺑﭽﻪای ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻣﺎدرﺳﺖ(

اﻣﺎ ﺣﻤﻞ ﻧﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮد و ﻧﻪ از او ارث ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ﺟﺰ ﺑﻪ دو ﺷﺮط ﯾﮑﯽ
ﺗﺤﻘﻖ وﺟﻮد وی در رﺣﻢ در ھﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﻮرث – ارث ﺑﺠﺎ ﮔﺬارﻧﺪه – اﮔﺮ ﭼﻪ
ﻧﻄﻔﻪ ھﻢ ﺑﺎﺷﺪ و آن ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻤﺘﺮ از
 ۶ﻣﺎه از ﻣﺮگ ﻣﻮرث از ﻣﺎدر ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﻮد اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎدرش ﻓﺮاش – ھﻤﺴﺮ،
زن ،در ﻣﻌﺮض ﺟﻤﺎع و ﺑﺎ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻤﺎع – ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ﺳﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻨﯿﺰ ﮐﺴﯽ
ً
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ وی را ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻤﺎع ﮔﺮداﻧﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ – ﯾﺎ اﺻﻼ ﻓﺮاش ﻧﺒﺎﺷﺪ و
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر وﺟﻮدش ﻣﺘﺤﻘﻖ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدرش ﻏﯿﺮ ﻓﺮاش ﺑﺎﺷﺪ
ﯾﻌﻨﯽ ھﻤﺴﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﯿﺶ از  ۶ﻣﺎه و ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﮫﺎر ﺳﺎل او را
ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورده ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﺎدرش ھﻤﺴﺮ ﻣﺮدی ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺳﯿﺪی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
وی ﺟﻤﺎع ﮐﺮده اﺳﺖ و ﮐﻮدک ھﻢ ﺑﻌﺪ از  ۶ﻣﺎه از ﻣﺮگ ﻣﻮرث ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ در زﻣﺎن ﻣﻮت ﻣﻮرث در
ﺷﮑﻢ ﻣﺎدر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺟﻤﺎع ﺟﺪﯾﺪ آﻓﺮﯾﺪه ﺷﺪه
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ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎدر ،ھﻤﺴﺮ زوج ﯾﺎ ﮐﻨﯿﺰ ﺳﯿﺪی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻏﺎﺋﺐ ﺑﻮدن از ﻣﺤﻞ ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع ورزﯾﺪن از ﺟﻤﺎع و ﻏﯿﺮ اﯾﻦھﺎ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮدﯾﻢ
ﮐﻪ ﺟﻤﺎﻋﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﻮزاد ھﻢ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ  ۶ﻣﺎه و ﻗﺒﻞ از
ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از ﻣﺮگ ﻣﻮرث ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ وﺟﻮد آن در ﺣﯿﻦ ﻣﺮگ
ﻣﺎدر ﻓﺮاش ﻧﺒﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ
ﻣﻮرث ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻪ ِ
ﻣﺎدر ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل از ﻣﺮگ ﻣﻮرث او را ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آورد دﯾﮕﺮ وﺟﻮد
وی در زﻣﺎن ﻣﺮگ ﻣﻮرث ﻣﺘﺤﻘﻖ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﻣﺎدر ﻓﺮاش ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ زﯾﺮا ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻣﺬھﺐ ﺻﺤﯿﺢ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﺣﻤﻞ ﭼﮫﺎر ﺳﺎل اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻠﻤﺎ
ﻋﻘﯿﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻧﮫﺎﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ و از ﻧﻈﺮ دﻟﯿﻞ
ﻗﻮل راﺟﺤﺘﺮ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ .و ﺷﺮط دوم آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﺑﺎ ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ و
اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﻓﺘﻪ زﻧﺪه از ﻣﺎدر ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺸﺎﻧﯽ آن ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ
ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻄﺴﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺷﯿﺮ ﺑﺨﻮرد ﯾﺎ ﭼﯿﺰی از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺲ
ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد و ورﺛﻪای از ﺧﻮد ﺑﺠﺎ ﮔﺬارد ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺣﻤﻞ
وارﺛﯽ ھﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و وارﺛﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺣﻤﻞ ،ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
ﻣﯿﺮاث دو ﻣﺬﮐﺮ ﯾﺎ دو ﻣﺆﻧﺚ ﺑﺮای او ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ھﺮ وارﺛﯽ آﻧﭽﻪ
ً
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﻪ وی داده ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک اورا ﺣﺠﺐ
ً
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺣﻤﻞ ﺳﮫﻢ
ً
وارﺛﯽ را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ او را ﺣﺠﺐ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺳﮫﻢ آن
وارﺛﺴﺖ ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺟﺰ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ
ارث ﻧﻤﯽﺑﺮد ﺑﻪ او ارث داده ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺗﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻤﻞ روﺷﻦ ﺷﻮد ،ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه
ﺣﻤﻞ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﺳﮫﻢ اﻻرث ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﺮد و آﻧﭽﻪ از او ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺶ ﻣﯽرﺳﺪ و اﮔﺮ ﭼﯿﺰی را ﮐﻢ آوردﯾﻢ ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺳﮫﻢ دو ﻗﻠﻮ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻟﯽ ﺣﻤﻞ ﺳﻪ ﻗﻠﻮ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آﻣﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﺳﮫﻢ
وارﺛﯿﻦ را ﮐﺎھﺶ دھﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺣﻖ ﺣﻤﻞ از وارﺛﯿﻦ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ
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ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .و ﺣﻤﻞ دارای  ۶۵ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺳﺖ ,زﯾﺮا از دو ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﻧﯿﺴﺖ اول
اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﺣﻤﻞ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﮫﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ و دوم اﯾﻨﮑﻪ
از ﻣﺎدر ﺟﺪا ﺷﻮد ﺑﺪون ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻓﺮض اول ،ﺣﻤﻞ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺬﮐﺮ و ﯾﺎ
ﯾﮏ ﻣﺆﻧﺚ ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎ دو ﻣﺬﮐﺮ و ﯾﺎ دو ﻣﺆﻧﺚ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﻣﺬﮐﺮ و ﯾﮏ ﻣﺆﻧﺚ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻤﻞ ﺑﯿﺶ از دو ﻗﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻣﺤﺘﺎج
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .و ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮ
ﺗﻘﺪﯾﺮی ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎزﯾﻢ ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ را در ﺑﯿﻦ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﻃﺒﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﻋﻤﻞ ھﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽدھﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ آن را ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ زﯾﺎن ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎدﯾﺮ ﺷﺸﮕﺎﻧﻪ
را ﺑﺮای وارﺛﯿﻦ دارد و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارﺛﯽ را از ھﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای در ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ً
ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻧﺼﯿﺐ وی از آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارث
از ھﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺳﮫﻢ او ﺑﺎ وﺟﻮد و اﺣﻮال
ﺣﻤﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺑﺮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻘﺎدﯾﺮ ﺣﻤﻞ ﻧﺼﯿﺐ او دﮔﺮﮔﻮن ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ارث ﺑﻪ او داده
ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ،ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،و ﮐﺲ ﮐﻪ ﺟﺰ در ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﻘﺎدﯾﺮ ارث
ﻧﻤﯽﺑﺮد ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او داده ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻮاﻋﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺗﺼﺤﯿﺢ و
ﺗﺄﺻﯿﻞ را ﺑﺪاﻧﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ او ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ .ھﻢ اﮐﻨﻮن
وﻗﺖ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن روﺷﻦ
ﺷﻮد و آن ﻣﺜﺎل اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد وارﺛﯿﻦ او دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری و
ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﭘﺪر ﻣﯿﺖ ﺣﺎﻣﻠﻪ اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪی آﻧﺎن ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻧﻔﺼﺎل
ً
ﺣﻤﻞ در ﺣﺎل ﻣﺮدﮔﯽ از ﻋﺪد ۶اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهی رد – اﺻﻄﻼح رد ﺑﻌﺪا
داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد – ﺑﻪ ﻋﺪد  ۳ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدر و  ۲ﺳﮫﻢ ﺑﺮای
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دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ زﻧﺪه ﺑﺎ
ﺣﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﺎدر ﺟﺪا ﺷﻮد و ﯾﮏ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻋﺪد  ۶ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ۳
ﺳﮫﻢ آن ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﻣﺆﻧﺚ اﺳﺖ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻋﺪد ۶اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ
1
1
ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدر و  3ﻣﻌﺎدل  ۲ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮادران ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و 2

ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ ﯾﮏ
ﻣﺬﮐﺮ و ﯾﮏ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۶ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ھﻢ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮق ﯾﮏ ﺳﮫﻢ از ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﺣﻤﻞ ﺑﺮای ﻣﺆﻧﺚ و
 ۲ﺳﮫﻢ آن ﺑﺮای ﻣﺬﮐﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ دو ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ
ﻣﺴﺄﻟﻪ از  ۶ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﭼﻮن ﺳﻪ ﺳﮫﻢ دو ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و
در ﺑﯿﻦ ﺳﮫﺎم و رؤس ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﻋﺪد روؤس ﯾﻌﻨﯽ  ۲را در  ۶ﺿﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺄﻟﻪ در  ۱۲ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدر ،ﻣﻌﺎدل ۲
1
ﺳﮫﻢ و  3ﻣﻌﺎدل  ۴ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮادران ﻣﺎدری ھﺮ ﺑﺮادر دو ﺳﮫﻢ ﻣﻨﻈﻮر
1
ﻣﯽﺷﻮد و  2ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻌﺎدل  ۶ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ھﺮ ﻣﺬﮐﺮ  ۳ﺳﮫﻢ در ﻧﻈﺮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ دو ﻣﺆﻧﺚ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ۶
اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ دو ﺳﻮم آن دو ﻣﺆﻧﺚ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ  ۷ﻋﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎدر
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ و دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری  ۲ﺳﮫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و  ۴ﺳﮫﻢ ھﻢ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی اول و دوم ﺗﺪاﺧﻞ وﺟﻮد دارد ،ﭘﺲ ﺑﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﺪد  ۶اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی دوم و ﺳﻮم
و ﭼﮫﺎرم ﺗﻤﺎﺛﻞ وﺟﻮد دارد و ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد و آن ھﻢ در ﻣﺴﺄﻟﻪ
 ۱۲داﺧﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻪ  ۱۲اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،وﻟﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﭘﻨﺠﻢ ﯾﻌﻨﯽ  ۱۲ﺑﺎ

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ

٧١

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺷﺸﻢ ﯾﻌﻨﯽ  ۷ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﻟﺬا  ۱۲را در ھﻔﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۸۴ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﺪد ﺟﺎﻣﻊ و در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ھﻤﻪی
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ ﺳﮫﻢ ﻣﺎدر و دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری را ﺑﺪھﯿﺪ
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ  ۸۴را ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ در آن ،ﺣﻤﻞ ﺑﻪ دو
ﻣﺆﻧﺚ ﻓﺮض ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ زﯾﺎن ﺑﺎر ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮای وارﺛﯿﻦ
اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ  ۸۴را ﺑﺮ  ۷ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮده و ﺧﺎرج ﻗﺴﻤﺖ  ۱۲اﺳﺖ و ﺟﺰء
اﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﺎدر در آن ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای
وی  ۱۲ﺳﮫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺼﯿﺐ دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری ھﻢ ﮐﻪ  ۲ﺳﮫﻢ اﺳﺖ
در  ۱۲ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ  ۲۴ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ۴۸ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ زﻣﺎن وﺿﻊ
ﺣﻤﻞ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺣﻤﻞ اﮔﺮ دو ﻣﺆﻧﺚ ﺑﺎﺷﺪ آن ۴۸
ﺳﮫﻢ ﺑﻪ آﻧﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﻣﺬﮐﺮ ﺑﺎﺷﺪ از  ۴۸ﺳﮫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪه  ۴۲ﺳﮫﻢ آن ﺑﻪ ﺣﻤﻞ داده ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ھﻤﯿﻦ  ۴۲ﺳﮫﻢ ﺑﺮای او ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﯽﮔﺮدد اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮدش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد و ﻧﺼﯿﺐ وی از
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮدش در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮔﺮدد و آﻧﭽﻪ از  ۴۸ﺳﮫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ  ۶ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدر و دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه
ﻣﯽﺷﻮد و دو ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدر و  ۴ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دو ﺑﺮادر ﺟﮫﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮﺿﺸﺎن
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ
ﺣﻤﻞ ﯾﮏ ﻣﺬﮐﺮ و ﯾﮏ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺬﮐﺮ دو ﺑﺮادر ﻣﺆﻧﺚ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ﺳﮫﺎم ﭘﺴﺮ  ۲۸و ﺳﮫﺎم دﺧﺘﺮ  ۱۴ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﺣﻤﻞ دو
ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻮد ﺑﺎز ھﻢ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد  ۴۲ﺳﮫﻢ در ﺑﯿﻦ دو ﻣﺬﮐﺮ ﺑﻪ دو
ﻣﻘﺪار ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮﯾﮏ دارای  ۲۱ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و اﮔﺮ
ﺣﻤﻞ ،ﻣﺮده از ﻣﺎدر ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺷﻮد  ۴۸ﺳﮫﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎدر و دو ﺑﺮادر
ﻣﺎدری ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد  ۱۶ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎدر و  ۳۲ﺳﮫﻢ ﺑﻪ دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری
ھﺮﯾﮏ  ۱۶ﺳﮫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺳﮫﺎم ﻣﺎدر ﺑﻪ اﺣﺘﺴﺎب  ۱۶ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ  ۱۲ﺑﻪ ۲۸
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ﺳﮫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ و  ۳۲ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ از آنھﺎ  ۲۸ﺳﮫﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد،
و ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻣﺜﺎل در ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻮارد ﻋﻤﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
ﻓﺼﻠﯽ در ﺑﯿﺎن اﺣﮑﺎم ﻣﻔﻘﻮد ) ﮔﻢﺷﺪه(

و اﻣﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮ وی ﭘﻨﮫﺎن ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ اﺳﺎرت ﯾﺎ
ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ آن دو داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد ﮐﻪ آﯾﺎ زﻧﺪه اﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﺮده ﭘﺲ او در دو ﺣﺎﻟﺖ
دارد ،اول ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻤﺎن ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻔﻘﻮد ﻣﯽ رود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﯾﺎ ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻢ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺨﺼﯽ از زﻣﺎن وﻻدت ﻣﻘﺪار ﻧﻮد ﺳﺎل در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .دوم ﺣﺎﻟﺘﯽ
ﮐﻪ در آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻤﺎن از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻣﯽ رود ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪی
ﺳﻮاری ﻏﺮق درﯾﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺮﻧﺸﯿﻨﺎن آن ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﻌﻀﯽ ھﻢ از
ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن اھﻞ ﺧﻮد ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ دو ﺻﻨﻒ ﻣﺘﺨﺎﺻﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن
ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت از زﻣﺎن ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﭼﮫﺎر ﺳﺎل ﺑﺮای
وی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﻣﺪت ﻓﻮق در دو ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ
داراﺋﯿﺶ در ﺑﯿﻦ وارﺛﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺻﺪور ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻣﺮگ او
زﻧﺪه ﺑﻮدهاﻧﺪ ﻧﻪ در ﺑﯿﻦ وارﺛﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺣﮑﻢ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻣﻔﻘﻮد
ﻣﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻮرث  ١ﻣﻔﻘﻮد ﺑﻤﯿﺮد در آن ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﻔﻘﻮد
ھﺴﺘﯿﻢ و ھﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮگ وی ﺣﮑﻢ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ وارﺛﺎن
وی در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﺮﮐﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﯾﺎن ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی
ﺗﺮﮐﻪ ﺗﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻔﻘﻮد ﯾﺎ ﺳﭙﺮی ﺷﺪن ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﻇﺎھﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ او زﻧﺪه اﺳﺖ ﻧﺼﯿﺒﺶ ﺑﻪ او ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و
اﮔﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺧﻮد داده ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ اﮔﺮ
ﻣﺪت ﺳﭙﺮی ﺷﻮد و ﺧﺒﺮ ﻣﻔﻘﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﻧﮕﺮدد و اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ وی
 -١ﻣﻮرث :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻣﯿﺮد و ﺑﺮای وارﺛﺎن ﺧﻮد ارث ﺑﺠﺎ ﻣﯽﮔﺬارد.

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن ﻣﻨﺎﺳﺨﻪ
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ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻣﻮرﺛﺶ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ،آن ﺳﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای وی ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﻖ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ھﺮﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد
وارﺛﺎﻧﯽ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬارد ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای او دو ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮض ﺣﯿﺎت و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺮگ او ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺗﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺪاﻣﯿﮏ از آن ﻧﺴﺒﺖھﺎ در
ﺑﯿﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی آن دو ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﯿﻦ دو
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ در دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ھﺮ ﻋﺪدی ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد ﺟﺎﻣﻊ ھﺮدو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ھﺮ وارﺛﯽ در ھﺮدو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ
اﻧﺪازه ارث ﺑﺒﺮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺳﮫﻢ او ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ وارﺛﯽ ارث وی
در دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻓﻮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻣﺴﺌﻠﻪای اﻧﺪک و در ﻣﺴﺌﻠﻪی دﯾﮕﺮ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ارث ﺑﻪ او داده ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮ وارﺛﯽ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از دو
ﻣﺴﺄﻟﻪ ارث داﺷﺘﻪ و در دﯾﮕﺮی ارث ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ او داده ﻧﻤﯽﺷﻮد
ً
ﻣﺜﻼ اﮔﺮ وارﺛﯿﻦ ﺷﻮھﺮ و ﯾﮏ ﺷﻘﯿﻘﻪ و ﯾﮏ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ
1
1
ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺮگ وی در  ۲ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ  2ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ ﺑﺮ ﺑﺮای ﺷﻘﯿﻘﻪ ھﺮﯾﮏ
2

ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد  .و ﺑﻪ ﻓﺮض ﺣﯿﺎت وی ﻣﺴﺄﻟﻪ در  ۶و

1
ﺑﻪ ﻋﺪد  ۷ﻋﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از زوج و ﺷﻘﯿﻘﻪ  2ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ در

ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ
2
ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﻮدن  3در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺒﺎﯾﻦ

وﺟﻮد دارد ﻟﺬا آنھﺎ را در ھﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۱۴ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ
ھﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ھﺮﯾﮏ از ﺷﻮھﺮ و ﺷﻘﯿﻘﻪ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﯿﺎت  ۳ﺳﮫﻢ و
در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮت دو ﺳﮫﻢ دارﻧﺪ ﮐﻪ ھﺮدو درھﻢ ﺿﺮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﺻﻞ
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ً
ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن  ۶ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ  ۱۲ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ھﻤﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ
زﯾﺎن ﺑﺎرﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای آنھﺎ اﺳﺖ و دو ﺳﮫﻢ ھﻢ ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﻣﻨﻈﻮر و ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ آن دو ﺳﮫﻢ ﺑﻪ او
داده ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ وی ﻗﺒﻞ ﻣﺮگ ﻣﻮرث ﺑﻮده اﺳﺖ آن
دو ﺳﮫﻢ ھﻢ ﺑﻪ زوج و ﺷﻘﯿﻘﻪ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﺻﻔﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد
ﮐﻪ وی ﺑﻌﺪ از ﻣﻮرث ﻣﺮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﺳﭙﺮی ﺷﻮد و ﺧﺒﺮش
داﻧﺴﺘﻪ ﻧﺸﻮد اﯾﻦ دو ﺳﮫﻢ ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺋﺮ اﻣﻮاﻟﺶ ﺑﺮ ورﺛﻪی وی ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد و در ﺷﻮھﺮ و دو ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﯾﮏ ﺑﺮادر ﭘﺪری ﻣﻔﻘﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ
ﻓﺮض ﻣﺮگ ﻣﻔﻘﻮد از  ۶ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ  ۷ﻋﻮل ﻣﯽﺷﻮد  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺷﻮھﺮ
و  ۴ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دو ﺧﻮاھﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮض ﺣﯿﺎه ﻣﻔﻘﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ از ۲
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻋﺪد  ۸ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ ﺑﺮای زوج و دو
ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺧﻮاھﺮان و دو ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﺑﺮادر ﻣﻔﻘﻮد ھﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن
در ﺑﯿﻦ دو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد آنھﺎ را در ھﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
در  ۵۶درﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد زوج درﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮت دارای  ۳ﺳﮫﻢ اﺳﺖ آنھﺎ را ﺑﺎ
ﺿﺮب در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ،۸درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  ۲۴ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ
و ھﺮﯾﮏ از ﺧﻮاھﺮان در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﯿﺎت ﯾﮏ ﺳﮫﻢ دارﻧﺪﮐﻪ ان را ﺑﻪ ﺿﺮب ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﻮت ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ۷ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ و  ۱۸ﺳﮫﻢ ھﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮔﺮدد ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻌﻠﻮم
ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺪه اﺳﺖ  ۱۴ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را از  ۱۸ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ ﺗﺘﻤﻪ ﻓﺮض اوﯾﻨﺪ و
ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺪت اﻧﺘﻈﺎر ﺳﭙﺮی ﺷﻮد وﻟﯽ ﺧﺒﺮ ﻣﻔﻘﻮد داﻧﺴﺘﻪ
ﻧﺸﻮد و ﭼﻮن در ﺑﯿﻦ ﺳﮫﺎم وارﺛﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ۲۸و۱۴و۷و ۷ﺗﻮاﻓﻖ در ھﻔﺖ وﺟﻮد
دارد ﻟﺬا ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ھﻔﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮداﻧﯿﻢ ﮐﻪ در  ۸ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ
ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ وی ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﻣﻮرﺛﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ ھﻤﻪی ﺳﮫﻢ اﻻرث
وی ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮان ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻓﺮض آﻧﺎن اﺳﺖ و
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ﺷﻮھﺮ و دو ﺧﻮاھﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻔﻘﻮد ﺳﺎزش
ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ ﺟﺰ آن دو و ﺷﻮھﺮ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارد.
ﻣﺒﺤﺚ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺮاث ﻏﺮق ﺷﺪﮔﺎن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ

ھﺮﮔﺎه دو ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﻪ وارث ھﻤﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﯾﺎ
ﻏﺮق ﺷﺪن در ﺳﯿﻼب ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎ آﺗﺶ ﯾﺎ ﻃﺎﻋﻮن و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ آﻧﺎن
دارای ﭘﻨﺞ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد.
ﺣﺎﻟﺖ اول :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﯾﮑﯽ از وارﺛﯿﻦ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ھﻢ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺘﺄﺧﺮ از دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﻤﺎع آﻧﮑﻪ ﻣﺮﮔﺶ ﻣﺘﺄﺧﺮ
ً
اﺳﺖ وارث آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺮده اﺳﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ دوم :آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺮدهاﻧﺪ ﭘﺲ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﻤﺎع ارﺛﯽ در ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻮم :آن اﺳﺖ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺠﮫﻮل ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮده ﺷﺪن ﺑﺎ ھﻢ ﯾﺎ
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ و ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ ﭼﮫﺎرم :آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﺘﻮارﺛﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺮدهی ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ ﻻﺣﻖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻨﺠﻢ :آن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺮگ ﻣﺘﻮارﺛﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ و
ً
ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﻮده و ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ ﻻﺣﻖ ھﻢ ﻣﻌﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﺑﻌﺪا ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ
در ۳ﺣﺎﻟﺖ اﺧﯿﺮ ھﺮﮔﺎه ورﺛﻪی ھﯿﭻ ﻣﺮدهای ادﻋﺎی ﻣﺘﺄﺧﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮگ
ﻣﻮرﺛﺸﺎن را ﻧﻨﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭘﺪﯾﺪهی دور
ھﺮﯾﮏ از ﻣﺮدﮔﺎن در اﻣﻮال ﻏﯿﺮ ﻣﻮروﺛﯽ ﻧﻪ در اﻣﻮال ﻣﻮروﺛﯽ از ھﻤﺪﯾﮕﺮ ارث
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم اﺣﻤﺪ اﺳﺖ /و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮل ﻋﻤﺮ و اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮدب اﺳﺖ و ﺷﺮﯾﺢ ﻗﺎﺿﯽ و اﺑﻦ اﺑﯽ ﻟﯿﻠﯽ و اﺑﺮاھﯿﻢ ﻧﺨﻌﯽ رﺣﻤﮫﻢ
اﻟﻠﻪ ﺑﻪ آن ﺣﮑﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ اﻣﺎ رای زﯾﺪ ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖس ﻋﺪم ﺗﻮرﯾﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺿﺮب
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ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث

ﻣﯽﮔﺮدد .و ھﻤﯿﻦ ﻗﻮل ﻣﺬھﺐ اﺋﻤﻪ ﺛﻼﺛﻪ اﺳﺖ .ﺷﯿﻮهی ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺬھﺐ اﻣﺎم
اﺣﻤﺪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻣﺮده ﯾﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮ
ﻣﺮده ﮔﺎن ھﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﺮده اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻣﺎل اﺻﻠﯿﺶ – ﯾﻌﻨﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻮرﺛﯽ -را
ﮐﻪ ﺗﻼد ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮوارﺛﺎن زﻧﺪه و وارﺛﯽ ﮐﻪ ھﻤﺮاه وی ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ھﺮ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از داراﯾﯽ اﺻﻠﯽ وی ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از ﻣﺮدﮔﺎن
ھﻤﺮاه وی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﯾﻒ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺮ وارﺛﺎن زﻧﺪه آن ﻣﺮده
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪ ازآن ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪای ﻗﺮار داده ﺷﺪه.
ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺸﺎن از ھﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪی اول درﺳﺖ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪ ﻃﺮﯾﻒ را ﺑﺎ ﻣﺴﺄﻟﻪ
آﻧﺎن ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺠﯿﺪن ﺻﻨﻒ و ﺳﮫﺎم ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻃﺮﯾﻒ ﺑﺎ
ً
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺒﺎﯾﻦ داﺷﺖ ﻋﺪد ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﮐﺎﻣﻼ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺖ وﻓﻖ
ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﯾﻢ ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﻣﺮدهی ﺳﻮﻣﯽ ھﻢ در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺮﯾﻒ او را
ﻧﯿﺰ ﺑﺮ وارﺛﺎن زﻧﺪه اش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت را اداﻣﻪ
ﻣﯽدھﯿﻢ .و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮی ﺗﺎ ﻣﺮدﮔﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ
رﺳﻨﺪ .ﺳﭙﺲ اﻋﺪاد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﯾﺎ و ﻓﻘﮫﺎی آنھﺎ را ﺑﺎ
ﻧﺴﺒﺖھﺎی ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﺳﻨﺠﯿﻢ ،و ﻧﺘﯿﺠﻪی ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺣﺴﺎﺑﯽ ھﺮﭼﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺮدهی اول ﺿﺮب
ﻣﯽﮔﺮدد و درﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻣﺴﺌﻠﻪی ﻣﺮده اول و ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﺎن وارث ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺖ اول ﻣﺮدهاﻧﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد ﺑﻌﺪ ھﺮ وارﺛﯽ در ﻣﺴﺄﻟﻪی اول
ﭼﯿﺰی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا آن را در ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
را ﺑﻪ ارث ﻣﯽ ﺑﺮد و ھﺮ وارﺛﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻌﺪی دارای ﭼﯿﺰی ﺑﺎﺷﺪ اﺑﺘﺪا آن را
در ﺳﮫﺎم ﻣﻮرث ﺧﻮد ﯾﺎ وﻓﻖ آن ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﻪ اﺣﻮال ﻣﺮدهی دوم ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ و در ﺗﻼد وی
و ﻃﺮﯾﻒ ﻣﺮدهی ھﻤﺮاه او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻼد ﻣﺮدهی اول و ﻃﺮﯾﻒ ﻣﺮدهی ھﻤﺮاھﺶ
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ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻣﺮدﮔﺎن دﯾﮕﺮی ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ
ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﻣﺜﻼ اﮔﺮ زﻧﯽ و ﭘﺴﺮش ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ وﺣﺎل ﻣﺠﮫﻮل
ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنھﺎ ﻗﺒﻞ از دﯾﮕﺮی در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ
ً
ﻋﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﯿﻦ ھﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪا ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه اﺳﺖ و
آن زن ﭘﺪر.و ﻣﺎدرش را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﭘﺴﺮ ھﻢ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ را ﺑﻌﺪ از ﺧﻮد ﺗﺮک
ﮐﺮده اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺴﺄﻟﻪ زن از  ۶اﺳﺖ ھﺮﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻌﺎدل
 ۱ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ھﻢ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﺴﺄﻟﻪی وارﺛﺎن زﻧﺪهی ﭘﺴﺮ ھﻢ از ﻋﺪد  ۶اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﯾﻌﻨﯽ
1
ﻣﺎدر ﻣﺎدر ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ و ﺑﺮای دﺧﺘﺮ  2ﻣﻌﺎدل  ۳ﻣﻨﻈﻮر

ﻣﯽﮔﺮدد و دو ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ھﻢ ﺑﺮای ﻋﺼﺒﻪ اﺳﺖ .و ﭼﻮن در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺴﺮ
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۶و ﺳﮫﺎم وی ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۴در ﻧﺼﻒ ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا وﻓﻖ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺳﻪ و ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ اﺳﺖ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺴﺄﻟﻪ زن ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ۶
ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ  ۱۸ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از ﭘﺪر و ﻣﺎدر زن ﯾﮏ
ﺳﮫﻢ از ﻣﺴﺄﻟﻪی وی ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و در ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳ﺿﺮب
ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از آﻧﺎن ﺳﻪ ﺳﮫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﯿﻦ ﻣﺎدر در
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﭘﺴﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺑﻮدن دارای ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ در وﻓﻖ ﺳﮫﺎم ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
5
ﺑﺮای وی دو ﺳﮫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﻣﺠﻤﻮع دارای  18ﻣﯽﺷﻮد و دﺧﺘﺮ

ﭘﺴﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪ وارﺛﺎن ﭘﺴﺮ دارای  ۳ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺿﺮب در وﻓﻖ
6
ﺳﮫﺎم ﭘﺴﺮ ﯾﻌﻨﯽ  ۲ﺑﺮ ﻣﯽدارد و در ﻣﺠﻤﻮع دارای  18ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ﻋﺼﺒﻪ ھﻢ

دارای دو ﺳﮫﻤﻨﺪ ﮐﻪ آن را در وﻓﻖ ﺳﮫﺎم ﭘﺴﺮ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آنھﺎ ھﻢ
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4
دارای  18ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺗﻼد ﭘﺴﺮ از  ۶اﺳﺖ ﻣﺎدرش ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻌﺎدل
1
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ و دﺧﺘﺮش  2ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ را ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺮد و دو ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه

ﺑﺮای ﻋﺎﺻﺐ اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪی وارﺛﯿﻦ زﻧﺪهی ﻣﺎدر ھﻢ از ﻋﺪد  ۶اﺳﺖ ھﺮﯾﮏ از
ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮش
1
ھﻢ  2ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ ﻓﺮض ﻣﯽﺑﺮد و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﭘﺪر ﺑﻪ

ﺗﻌﺼﯿﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺪر دارای دو ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪی
وارﺛﺎن ﻣﺎدر و ﺳﮫﺎم ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻟﺬا ﻣﺴﺄﻟﻪی ورﺛﻪی ﻣﺎدر ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺰء
اﻟﺴﮫﻢ در ﻣﺴﺄﻟﻪی ﭘﺴﺮ ﮐﻪ ھﺮدو ﻋﺪد  ۶ھﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
 ۳۶ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ از ﻣﺴﺄﻟﻪ ﭘﺴﺮ  ۳ﺳﮫﻢ داﺷﺖ آن را در  ۶ﺿﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ  ۱۸ﻣﯽﺷﻮد و ﻋﺎﺻﺐ ﭘﺴﺮ ھﻢ از ﻣﺴﺄﻟﻪی ﭘﺴﺮ دو ﺳﮫﻢ داﺷﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۶ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  ۱۲ﺳﮫﻢ ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ آﯾﺪ و
دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ از ﻣﺴﺄﻟﻪی وارﺛﺎن ﻣﺎدر دارای  ۳ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را در ﯾﮏ ﺳﮫﻢ
ﻣﺎدر ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽآﯾﺪ ﭘﺲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎل اﯾﻦ
دﺧﺘﺮ در دو ﻣﺴﺄﻟﻪ  ۲۱ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﭘﺪر ﻣﺎدر در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺎدر دو ﺳﮫﻢ دارد
در ﺗﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﺎدر ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد در ﻧﺘﯿﺠﻪ  ۲ﺳﮫﻢ ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ و ﻣﺎدر ﻣﺎدر
ھﻢ دارای ﯾﮏ ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﺿﺮب ﯾﮏ در ﯾﮏ ﺑﺮ ﻣﯽدارد و دارای
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺎدر ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ دو ﺑﺮادر ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن آزاد
ﺷﺪهی َﻋﻤﺮو و دﯾﮕﺮی آزاد ﺷﺪهی زﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎل آزاد ﺷﺪهی َﻋﻤﺮو و ﺑﺮای
زﯾﺪ و داراﯾﯽ آزاد ﺷﺪهی زﯾﺪ ھﻢ ﺑﺮای َﻋﻤﺮو ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن رد و ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن آن
رد ،ﮐﺎھﺶ دادن ﺳﮫﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪ و اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﻧﺼﯿﺐھﺎی ورﺛﻪ اﺳﺖ
درﺳﺖ ﺿﺪ ﻋﻮل ،و ﺷﺮط آن ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺼﺒﻪ اﺳﺖ و رد ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اھﻞ ﻓﺮض
ﺟﺰ زوﺟﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﺻﻮل ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ اھﻞ رد ارﺛﺸﺎن را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
آنھﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮد اﻧﻨﺪ ،ﭼﮫﺎر ﻣﺴﺄﻟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ از اﺻﻞ  ۶و
اﺻﻞ  ۲و اﺻﻞ  ۳و اﺻﻞ  ۴و اﺻﻞ  ۵ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را
ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﺪ ﺑﺪان ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺮدود ﻋﻠﯿﻪ – ﮐﺴﯽ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن رد ﻣﯽﺷﻮد – ﯾﮏ
ﺷﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ھﻤﻪ داراﯾﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮض ورد
ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﻣﺮدود ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺪار ارث آﻧﺎن ﻣﺴﺎوی
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادران ﻣﺎدری ﯾﺎ دﺧﺘﺮان ﯾﺎ دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﺑﺎز ھﻢ
ﺑﺎ ﻓﺮض ورد ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ را ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن ﻋﺪد رؤس ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﻮاھﺪ
ﺑﻮد و اﮔﺮ اﻧﺪازهی ارﺛﺸﺎن ﻓﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﺼﯿﺐھﺎی آﻧﺎن را از اﺻﻞ
 ۶ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ھﺮ ﻋﺪد ﺑﺎﺷﺪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ رد اﺳﺖ آﻧﮕﺎه ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ ھﺮ ﺻﻨﻒ را ﺑﺎ ﺳﮫﺎﻣﺶ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ -۱ :ﺳﮫﺎم ﺑﺮ ﻋﺪدﺻﻨﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد  -۲ﻋﺪد ﺳﮫﺎم ﺑﺮ
ﻋﺪد ﺻﻨﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻦ دو ﻋﺪد ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد -۳ﻋﺪد ﺳﮫﺎم ﺑﺮ
ﻋﺪد ﺻﻨﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﯿﻦ دو ﻋﺪد ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﺖ
اول ﺳﮫﺎم را ﺑﺮﻋﺪد ﺻﻨﻒ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد و
اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ واﺿﺢ ودر ﺣﺎﻟﺖ دوم و ﺳﻮم ﮐﻪ ﺳﮫﺎم ھﻤﻪی اﺻﻨﺎف ﻣﻨﻘﺴﻢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻨﻘﺴﻢ وﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺗﺎ
ﺣﻞ ﻧﮫﺎﺋﯽ اداﻣﻪ ﻣﯽدھﯿﻢ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎب ﺣﺴﺎب ﮔﺬﺷﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻤﯿﺮد و وارﺛﯿﻦ وی ﯾﮏ ﻣﺎدر و دو ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺻﻞ
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ﻣﺴﺄﻟﻪی اﯾﺸﺎن از ﻋﺪد  ۶اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺗﻌﻠﻖ
1
ﻣﯽﮔﯿﺮد و  3آن ﻣﻌﺎدل  ۲ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮاھﺮان داده ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﺳﮫﺎم را

ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳را اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ آن ﺑﺎ ﻓﺮض ورد ﺑﻪ ﻣﺎدر و دو ﺳﮫﻢ آن ﺑﺎ ﻓﺮض ورد ﺑﻪ دو ﺧﻮاھﺮ ھﺮ
ﺧﻮاھﺮﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و دو ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺮ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،و
اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد وارﺛﯿﻦ وی ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و ﭘﻨﺞ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
1
از  ۶اﺳﺖ و  2آن ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ

ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺧﻮاھﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺠﻤﻮع  ۳و  ،۱ﭼﮫﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﺴﺄﻟﻪی
رد ﻋﺪد ﭼﮫﺎر ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در ﺑﯿﻦ ۱و ۵
وﺟﻮد دارد ،ﻟﺬا ﻋﺪد  ۵را ﮐﻪ ﻋﺪد رؤس و ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ اﺳﺖ در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۴ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﮐﻪ ﻋﺪد  ۲۰ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ اﺻﻞ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﭙﺲ  ۳ﺳﮫﻢ دﺧﺘﺮ در ﻣﺴﺄﻟﻪ رد را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۵ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ  ۱۵ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺗﮏ ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ  ۵دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ
ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد وارﺛﯿﻦ وی  ۲ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و  ۵ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ
ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪی آﻧﺎن از ﻋﺪد  ۶اﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﺸﻢ ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای
2
ﻣﺎدر ﺑﺰرگھﺎو  3ﻣﻌﺎدل  ۴ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﭘﻨﺞ ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای رد

ﺳﮫﺎم ھﺮدو ﺻﻨﻒ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮض
ورد دو ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگھﺎ و  ۴ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺧﻮاھﺮ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﮫﺎم
ھﺮدو ﺻﻨﻒ ﺑﺎ ﻋﺪد رؤس آنھﺎ ﻣﺘﺒﺎﯾﻦ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﻋﺪد ھﺮدو

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن رد و ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن آن

٨١

ﺻﻨﻒ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﭼﻮن  ۲و  ۵ﺑﺎ ھﻢ ﺗﺒﺎﯾﻦ
دارﻧﺪ ﻟﺬا آن دو را در ھﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۱۰را ﺟﺰء
اﻟﺴﮫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدھﯿﻢ و در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ رد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۵ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﺴﺄﻟﻪ در  ۵۰ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﻌﺪ ﺗﮏ ﺳﮫﻢ دو ﻣﺎدر ﺑﺰرگ را در ﺟﺰء
اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۱۰ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ دو ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﺑﺮ آﻧﺎن
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ھﺮﯾﮏ ﭘﻨﺞ ﺳﮫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ و  ۴ﺳﮫﻢ ﺧﻮاھﺮان در ﻣﺴﺄﻟﻪ
رد را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۱۰ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد
 ۴۰را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺧﻮاھﺮ و ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  ۸ﺳﮫﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽدھﯿﻢ و ﻧﻮع ﻋﻤﻞ
ﮐﺮدن زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ھﻤﺮاه اھﻞ رد ﻧﺒﺎ ﺷﺪ وﻟﯽ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از
زوﺟﯿﻦ ھﻤﺮاه اھﻞ رد ﺑﻮدﻧﺪ ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﮫﻢ زوج ﯾﺎ زوﺟﻪ
را از ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ ﻓﺮض ﺧﻮدش ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺮای اھﻞ رد
ﻗﺮار دھﯿﻢ ﭘﺲ در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم اﮔﺮ اھﻞ رد ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﺎ
ﻓﺮض و رد ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮھﺮ ﯾﺎ ھﻤﺴﺮ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ و
ٌ
ﻣﺮدود ﻋﻠﯿﮫﻢ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﯽ اﻧﺪازهی ارث
ﯾﺎ ﻣﺎدر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﮔﺮ
آﻧﺎن ﻣﺴﺎوی ﺑﻮد ﭘﺲ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﻌﺪ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻓﺮض ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ
ً
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎ اھﻞ رد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺼﺒﻪ ﻋﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﭙﺲ اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻌﺪ از ﻓﺮض ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺑﺮ اھﻞ رد ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ آﺳﺎن و ﺑﺴﯽ واﺿﺢ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﺸﺪ ﺳﮫﺎم و
رؤس ﯾﺎ ﺗﺒﺎﯾﻦ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ،در ﺻﻮرت ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻋﺪد رؤس ،و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ
وﻓﻖ ﻋﺪد رؤس را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد
ﻣﺴﺄﻟﻪ در آن ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ وارﺛﯿﻦ ﺷﻮھﺮ و  ۳دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﭼﮫﺎر اﺳﺖ و ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ داده
ﻣﯽﺷﻮد و  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻓﺮض و رد ﺑﻪ  ۳دﺧﺘﺮ ھﺮ دﺧﺘﺮ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ داده
ﻣﯽﺷﻮد در اﯾﻦ ﻣﺜﺎل ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﺷﻮھﺮ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺳﺖ
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ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث

وﻟﯽ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد دﺧﺘﺮان  ۵ﺑﺎﺷﻨﺪ در آن ﺻﻮرت ﺳﮫﺎم ﺑﺮ رؤس ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد
زﯾﺮا در ﺑﯿﻦ ﺳﮫﺎم و رؤس ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ﻋﺪد رؤس ﯾﻌﻨﯽ  ۵را در اﺻﻞ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۴ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ در  ۲۰ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺷﻮھﺮ از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۵ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﮐﻪ  ۵ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻮھﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و  ۳ﺳﮫﻢ دﺧﺘﺮان از
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۵ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﮐﻪ
ﻋﺪد  ۱۵اﺳﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ھﺮ دﺧﺘﺮ ﺳﻪ ﺳﮫﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ھﺮ
دﺧﺘﺮ از ﻣﺼﺤﺢ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﺳﮫﺎم ھﻤﻪی آﻧﺎن از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را
ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد و وارﺛﯿﻦ وی ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و ۱۴
1
دﺧﺘﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺻﻞ ﻣﺴﻠﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر رد از  ۸ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  8آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ

ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و  ۷ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد اﻣﺎ
ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ  ۷ﺑﺮ  ۱۴ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﭼﻮن ۷و ۱۴در ھﻔﺖ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ
1
ﻟﺬا
7

 ۱۴ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد دو را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ۱۶

ﻣﯽﺷﻮد و در آن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮔﺮدد و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ھﻤﺴﺮ در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را
در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲ھﻤﺎن وﻓﻖ  ۱۴ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲را ﺑﻪ او ﻣﯽدھﯿﻢ و  ۷ﺳﮫﻢ دﺧﺘﺮان از اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﺟﺰء
اﻟﺴﮫﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﮐﻪ  ۱۴ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﺑﻪ ﻣﻘﺪار
ھﺮ دﺧﺘﺮ  ۱ﺳﮫﻢ داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای
وﻓﻖ رؤس آﻧﺎن در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .و اﮔﺮ ارث اھﻞ رد ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد.
ﻣﺴﺄﻟﻪی دﯾﮕﺮی ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺮار داده و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻮد او را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺳﮫﺎم
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از ﯾﮑﯽ زوﺟﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ اﮔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻘﺴﺎم ﺑﻮد ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن از
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و ﻣﺎدر و دو ﺑﺮادر
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ﻣﺎدری ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ھﻤﺴﺮ از  ۴اﺳﺖ ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آن ﻣﻌﺎدل  ۱ﺳﮫﻢ ﺑﺮای
ھﻤﺴﺮ اﺳﺖ و  ۳ﺳﮫﻢ دﯾﮕﺮ ﺑﺮای اھﻞ رد و ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد از  ۳ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ﻣﺎدر و دو ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪی
اھﻞ رد اﺳﺖ ﭘﺲ ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد از ھﻤﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪی ھﻤﺴﺮ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد
وﻟﯽ اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد ﺗﻘﺴﯿﻢ رد ﻧﺸﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﺑﯿﻦ
ﺳﮫﺎم و ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ
وﻓﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪی رد و در ﺻﻮرت ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد را درﻣﺴﺄﻟﻪی اﺣﺪ
اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ھﺮدو ﻣﺴﺄﻟﻪ در آن ﺑﻪ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﻧﺼﯿﺐ اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ را در ﺻﻮرت ﺗﺒﺎﯾﻦ در ﺗﻤﺎم
ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ در وﻓﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮫﺎم اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ اﺳﺖ و ﻧﺼﯿﺐ ھﺮﯾﮏ از اھﻞ رد
را در ﺻﻮرت ﺗﺒﺎﯾﻦ در ﺗﻤﺎم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ و در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ در
وﻓﻖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺿﺮب ﮐﺮده در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎﺻﻞ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮫﻢ آن وارث
ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﺎل ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ وارﺛﯿﻦ ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و دو ﻣﺎدر ﺑﺰرگ و دو
1
ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ھﻤﺴﺮ از  ۴اﺳﺖ ﮐﻪ  4آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ

ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ اﺳﺖ و  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮای اھﻞ رد و ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد در اﺻﻞ از
 ۶ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن رد ﺑﻪ ﻋﺪد  ۳ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دو
ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و  ۲ﺳﮫﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺮای دو ﺑﺮادر ﻣﺎدری ،وﻟﯽ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ
دو ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺑﺮ ﻋﺪد رؤس آﻧﺎن ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ھﻢ اﻧﮑﺴﺎر دارد و ھﻢ
ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻟﺬا ﻋﺪد رؤس آﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ اﺳﺖ در ﻣﺴﺄﻟﻪ اھﻞ رد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ۳
ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب  ۶ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ ﭘﺲ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ دو ﻣﺎدر ﺑﺰرگ از
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲ﺿﺮب ﮐﺮده در ﻧﺘﯿﺠﻪ دو ﺳﮫﻢ
ﺑﺮای آﻧﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و دو ﺳﮫﻢ ﺑﺮادران را ھﻢ در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﺿﺮب
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ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و آنھﺎ ﻧﯿﺰ دارای ﭼﮫﺎر ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﺳﮫﺎم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از
اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳و ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد ﺗﻮاﻓﻖ در ﺛﻠﺚ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا
وﻓﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲در ﻣﺴﺄﻟﻪی زوﺟﻪ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮدو
ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﺪد  ۸ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ھﻤﺴﺮ ﮐﻪ  ۱ﺳﮫﻢ داﺷﺖ آن را در وﻓﻖ
ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد ﮐﻪ ﻋﺪد  ۲اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ھﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ  ۲ﺳﮫﻢ
ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ھﺮ ﻣﺎدرﺑﺰرگ را در وﻓﻖ ﺳﮫﺎم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه
از زوﺟﻪ ﺑﺮای اھﻞ رد ﮐﻪ ﻋﺪد  ۱اﺳﺖ ﺿﺮب ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و  ۲ﺳﮫﻢ ھﺮﯾﮏ از ﺑﺮادران را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ھﻢ در وﻓﻖ ﺳﮫﺎم
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از آنھﺎ دو ﺳﮫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد .و
ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺎﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﮑﻪ وارﺛﯿﻦ ﺷﻮھﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
1
ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺷﻮھﺮ از ﭼﮫﺎر اﺳﺖ و  4آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و  ۳ﺳﮫﻢ

ﺑﺮای اھﻞ رد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﺴﺌﻠﻪی اھﻞ رد ﻧﯿﺰ ھﻢ از  ۴در ﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
دﺧﺘﺮ  ۳ﺳﮫﻢ و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ را ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و در ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه .از
زوج ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳و ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﭼﮫﺎر ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا
ﻣﺴﺄﻟﻪی اھﻞ رد را در ﻣﺴﺄﻟﻪی زوج ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد ۱۶
ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﻤﺎن ﻋﺪد اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ زوج دارای ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ
آن را در ﻣﺴﺄﻟﻪ اھﻞ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ  ۴ﺳﮫﻢ ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و دﺧﺘﺮ
دارای  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﻮد آن را در ﺳﮫﺎم ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ) (۳×۳=۹ﮐﻪ ۹
ﺳﮫﻢ ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ را ھﻢ در ﺳﮫﺎم
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ) (۱×۳=۳ﮐﻪ  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﻈﺎﺋﺮ آنھﺎ ﻗﯿﺎس ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺒﺤﺚ ﻣﯿﺮاث ذوی اﻻرﺣﺎم

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن رد و ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن آن
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و آﻧﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ھﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی ﮐﻪ ﻧﻪ دارای ﻓﺮض و ﻧﻪ دارای ﺗﻌﺼﯿﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ،وارث ﺑﺮدن آﻧﺎن ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ اھﻞ ﻓﺮض
در ﮐﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﺼﺒﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﺪ و ذوی اﻻرﺣﺎم ﺑﻪ ﺗﻨﺰﯾﻞ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ
– ﯾﻌﻨﯽ آنھﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﯿﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ذوی اﻻرﺣﺎم ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪی آنھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ – و ﻣﺬﮐﺮ و ﻣﺆﻧﺚ ذوی اﻻرﺣﺎم ﻣﺎﻧﻨﺪ
ھﻢ ارث ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و آﻧﺎن ﯾﺎزده دﺳﺘﻪاﻧﺪ:
 -۱ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮان ھﺮ اﻧﺪازه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۲ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاھﺮان از ھﺮ ﻧﻮع ﻣﺬﮐﺮ وﻣﻮﻧﺚ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۳دﺧﺘﺮان ﺑﺮادران ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮاﻧﺸﺎن.
 -۴ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮادران ﻣﺎدری.
 -۵ﻋﻤﻮی ﻣﺎدری ﺧﻮاه ﻋﻤﻮی ﻣﯿﺖ ﯾﺎ ﻋﻤﻮی ﭘﺪرش ﯾﺎ ﻋﻤﻮی ﺟﺪش
ﺑﺎﺷﺪ.
 -۶ﻋﻤﻪ ھﺎ ﺧﻮاه ﻋﻤﻪی ﻣﺮده ﯾﺎ ﻋﻤﻪی ﭘﺪر و ﻣﺎدرش ﯾﺎ ﻋﻤﻪی اﺟﺪاد
وﺟﺪات او ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۷دﺧﺘﺮان ﻋﻤﻮھﺎ از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮھﺎ از ھﺮ ﻧﻮع
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۸داﯾﯽ ھﺎ و ﺧﺎﻟﻪ ھﺎ ﺧﻮاه داﯾﯽ و ﺧﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻣﯿﺖ ﯾﺎ داﯾﯽ و ﺧﺎﻟﻪی ﭘﺪر
و ﻣﺎدر ﯾﺎ اﺟﺪاد وﺟﺪات او ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -۹ﭘﺪر ﺑﺰرگھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﮫﺖ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﻣﺎدر
ﻣﺎدر ﭘﺪر و اﻣﺜﺎل آنھﺎ.
ﭘﺪر ِ
و ِ
ﭘﺪر ﻣﺎدر و
ﻣﺎدر ِ
 -۱۰ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪه از ﺟﮫﺖ ﻣﺎدر ﯾﺎ ﭘﺪر ﻣﺎﻧﻨﺪ ِ
ﻣﺎدر ﭘﺪر ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ آنھﺎ را از ذوی اﻻرﺣﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آورد.
 -۱۱ھﺮﮐﺲ ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ده ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
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ﻋﻤﻪی ﻋﻤﻪ و ﺧﺎﻟﻪی ﺧﺎﻟﻪ و ﭘﺪر ﭘﺪر ﻣﺎدر وﺑﺮادر و ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻪی
ﻋﻤﻮی ﻣﺎدری و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن.
ﭘﺲ ھﺮﯾﮏ از ده ﺻﻨﻒ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی وارﺛﯽ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ً
وی ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﻣﺜﻼ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮان ھﺮ اﻧﺪازه ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪی دﺧﺘﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮان ھﺮ اﻧﺪازه ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪی دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮان ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاھﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی
ﭘﺴﺮان ﺑﺮادران ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﭘﺪران
ﺧﻮاھﺮاﻧﻨﺪ و دﺧﺘﺮان ﺑﺮادران و دﺧﺘﺮان
ِ
ﺧﻮد ھﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺮادران ﻣﺎدری ﻣﺬﮐﺮ ﯾﺎ ﻣﺆﻧﺚ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی
ﺑﺮادران ﻣﺎدری ھﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻤﻮی ﻣﺎدری و ﻋﻤﻪ ھﺎ از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﻪی ﭘﺪرﻧﺪ و داﯾﯽ ھﺎ و ﺧﺎﻟﻪ ھﺎ از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻣﺎدرﻧﺪ
ﻣﺎدر ﭘﺪرﻧﺪ ،و داﯾﯽ
و داﯾﯽ ھﺎو ﺧﺎﻟﻪ ھﺎی ﭘﺪر از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ِ
ھﺎ و ﺧﺎﻟﻪ ھﺎی ﻣﺎدر از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﻣﺎدر ﻣﺎدرﻧﺪ و ﭘﺪر ﻣﺎدر
و ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی وی ﺑﻪ ﻣﺮده ﺑﺮﺳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
ﻣﺎدر ﭘﺪر و ھﺮﮐﺲ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی او ﺑﻪ ﻣﺮده ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ
ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﭘﺪر ِ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎدر ﭘﺪرﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺼﯿﺐ ھﺮ وارﺛﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن وارث ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﯽرﺳﺪ .ﭘﺲ اﮔﺮ ﺟﺰ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ از ذوی
اﻻرﺣﺎم ھﯿﭻ ﮐﺲ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ آن ﺷﺨﺺ ﺗﻤﺎم داراﯾﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺮد
و اﮔﺮ ﺟﻤﺎﻋﺘﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ وارث ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ و در ﻣﻨﺰﻟﺖ ھﻤﻪی
آنھﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﻮدﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺼﯿﺐ آن وارث ﻣﺎل آنھﺎﺳﺖ ﻣﺬﮐﺮ و
ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ را
ﻣﺆﻧﺜﺸﺎن در ارث ﻣﺴﺎوی ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﺑﻤﯿﺮد و ِ ۳
از ﺧﻮد ﺟﺎ ﮔﺬارد داراﯾﯽ را در ﺑﯿﻦ آنھﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﺷﻮد ،و در  ۳ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ داراﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﮫﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺴﺎوی
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و اﮔﺮ در ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻣﺴﺎوی ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ او ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﯽ رﺳﻨﺪ ،اﯾﻦ ﺷﺨﺺ واﺳﻄﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺮده ﺑﻪ
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ﺣﺴﺎب آورده و ﻧﺼﯿﺐ وی را در ﺑﯿﻦ ذوی اﻻرﺣﺎم ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﺷﺎن
ً
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﺜﻼ در ﺳﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﯾﮑﯽ ﭘﺪر ﻣﺎدری و ﯾﮑﯽ ﭘﺪری و
3
ﯾﮑﯽ ﻣﺎدری ﻣﺴﺄﻟﻪی آﻧﺎن را در  ۵ﻗﺮار داده ﮐﻪ  5آن ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﭘﺪر ﻣﺎدری و
1
1
 5ﺑﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﭘﺪری و  5ھﻢ ﺑﺮای ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺎدری در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا آن

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ وی ﺑﻪ ﻣﺮده رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎدر
اﮔﺮ ﻣﯽﻣﺮد و وارﺛﯿﻦ وی ھﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ھﻤﯿﻨﮕﻮﻧﻪ از او ارث
ِ
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ زﯾﺮا آن وﻗﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻟﻪ ھﺎ در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻮاھﺮ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ .و در  ۳ﻋﻤﻪ
3
ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻟﻪ ھﺎ از  ۵ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد  5ﺑﺮای ﻋﻤﻪ ﭘﺪر ﻣﺎدری و
1
ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از ﻋﻤﻪھﺎی ﭘﺪری و ﻣﺎدری ﻧﯿﺰ  5در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا

آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﭘﺪر ﺣﺴﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ او ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﯽرﺳﻨﺪ و اﮔﺮ ﭘﺪر
ﺑﻤﯿﺮد ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ارث ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و در  ۳داﯾﯽ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ آﻧﺎن از  ۶ﺧﻮاھﺪ
1
ﺑﻮد  6ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای داﯾﯽ ﻣﺎدری و  ۵ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮای داﯾﯽ ﭘﺪر

ِ
ﻣﺎدری ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و داﯾﯽ ﭘﺪری ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی داﯾﯽ ﭘﺪر ﻣﺎدری از ارث ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﯽﺷﻮد ،و اﮔﺮ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ھﻤﺮاه داﯾﯽ ھﺎ و ﺧﺎﻟﻪ ھﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ آنھﺎ را از ارث

ﺑﺮدن ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺑﻤﯿﺮد و ﭘﺪر و داﯾﯽ ھﺎ و ﺧﺎﻟﻪ ھﺎ را – ﮐﻪ
در آن وﻗﺖ ﺑﺮادر و ﺧﻮاھﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ – از ﺧﻮد ﺟﺎ ﮔﺬارد ﭘﺪر آنھﺎ را ﺣﺠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .و اﮔﺮ ﮔﺮوھﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﯽ رﺳﯿﺪﻧﺪ داراﯾﯽ در
ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﮔﺮوه رﺳﯿﺪه ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﮕﻮﻧﻪای ﮐﻪ ھﺮ ﻧﺼﯿﺒﯽ ﺑﻮارث ﺑﻪ
ﻓﺮض ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺼﯿﺐ ﻣﯽرﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ آن وارث ﺑﻪ ﻣﺮده
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ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث

ﻣﯽرﺳﺪ آن ﻧﺼﯿﺐ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮ ﻣﯽدارد و اﮔﺮ ﺑﻌﻀﯽ از وارﺛﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ
ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ در ﺣﻖ ﮔﺮوه رﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﻣﺮده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن وارﺛﺎن
ً
ﻧﯿﺰ ﻗﺎﻋﺪهی ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن ﺑﻌﻀﯽ ﺑﺎ ﺑﻌﺾ دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺜﻼ در  ۳دﺧﺘﺮ
ﺧﻮاھﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮑﯽ دﺧﺘﺮ ﺷﻘﯿﻘﻪ و دﯾﮕﺮی دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ
3
دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری .ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن از ﭘﻨﺞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد 5 ،ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺷﻘﯿﻘﻪ و

1
1
 5ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و  5ھﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ﻣﻨﻈﻮر

ﻣﯽﺷﻮد .و در دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن از ﻋﺪد  ۴اﺳﺖ ۳
ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد و
در  ۳دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری و دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﭘﺪری و دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﻣﺴﺄﻟﻪ
1
آﻧﺎن از ﻋﺪد  ۶ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد 6 ،ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﯾﻌﻨﯽ

ھﻤﺎن ﺳﮫﻢ ﭘﺪرش اﮔﺮ زﻧﺪه ﺑﻮد ﻣﯽرﺳﺪ و  ۵ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر
ﺑﺮادر ﭘﺪری ﺣﺠﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﮫﻤﯽ ﺑﻪ او داده
ﭘﺪر ﻣﺎدری ﻣﯽرﺳﺪ و دﺧﺘﺮ
ِ
ﻧﻤﯽﺷﻮد زﯾﺮا دﺧﺘﺮان ھﺮ ﺑﺮادر ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﭘﺪراﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺎل اﯾﻨﮑﻪ
ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری ،ﺑﺮادر ﭘﺪری را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ و  ۵ﺳﮫﻢ  ۳دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﭘﺪر
ﻣﺎدری ﺑﺮ آنھﺎ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و دارای اﻧﮑﺴﺎر و ﺗﺒﺎﯾﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻋﺪد
رؤوس دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر ﭘﺪر ﻣﺎدری را ﮐﻪ ﻋﺪد  .۳وﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ در
اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۶ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد
 ۱۸ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮد و دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ
ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳ﻧﺼﯿﺐ او ﻣﯽﺷﻮد و دﺧﺘﺮان ﺑﺮادر
ﭘﺪر ﻣﺎدری ھﻢ ﭘﻨﺞ ﺳﮫﻢ ﺧﻮدﺷﺎن را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد ﺳﻪ ﺿﺮب
آن
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۱۵را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ھﺮ دﺧﺘﺮ  ۵ﺳﮫﻢ ،از ِ
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ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﮔﺮ ﺟﮫﺖ ارث در ﻣﯿﺎن ذوی اﻻرﺣﺎم ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ذی رﺣﻢ
ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ
دور ﺑﻪ ذی رﺣﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺣﺠﺐ و ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ در ﺑﯿﻦ ِ
دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ،داراﯾﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا ﺑﻪ
وارث ،ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری
داراﯾﯽ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر داده ﻣﯽﺷﻮد زﯾﺮا او ﺑﻪ وارث ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﺟﮫﺖ ارث ﮔﯿﺮی اﺻﻨﺎف ذوی اﻻرﺣﺎم ﺑﺎ ھﻢ ﻓﺮق داﺷﺖ ،در آن ﺻﻮرت ھﺮﯾﮏ
از ذوی اﻻرﺣﺎم ھﺮ ﭼﻨﺪ دور ھﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ وارﺛﯽ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ
وﺳﯿﻠﻪ او ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﯽرﺳﺪ ،اﻋﻢ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮ از اوﺳﺖ ﺳﺎﻗﻂ
ً
ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﺜﻼ در دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری داراﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ
دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا وی ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ دﺧﺘﺮ ﻣﺮده
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﭘﺪر ﺧﻮدش اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮ ،ﺑﺮادر ﻣﺎدری را ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﯿﻦ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ و
دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﻋﺪد  ۲ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﺑﻪ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آن ﺳﮫﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﻣﺎدرش اﺳﺖ زﯾﺮا آن ﭘﺴﺮ ﺑﻪ
ﻣﻨﺰﻟﮥ اﯾﻦ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﺑﺮادر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری ھﻢ ﯾﮏ
ﺳﮫﻢ ﻣﯽﺑﺮد زﯾﺮا آن ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﭘﺪرش ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد
ُ
اﺳﺖ و ﺟﮫﺎت ذوی اﻻرﺣﺎم  ۳ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ا ُﺑ ّﻮت)ﭘﺪری( ﮐﻪ در آن ﻓﺮوع
ﭘﺪر از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺪر ﺑﺰرگھﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرگھﺎﯾﯽ از ﺟﮫﺖ ﭘﺪر از وارﺛﯿﻦ ﺳﺎﻗﻂ
ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﺷﻤﺎر ذوی اﻻرﺣﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﻣﺎدر ﭘﺪر و ﻣﺎدرﭘﺪر
ﺟﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻗﻮﻟﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم وﺟﻮد وارث ذی ﻓﺮض از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان و ﻋﺼﺒﻪ
ﺳﺎﻗﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﻋﻤﻮی ﻣﺎدری و ﻋﻤﻪھﺎ از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ داﯾﯽھﺎ و ﺧﺎﻟﻪھﺎی ﭘﺪر از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و دﺧﺘﺮان ﺑﺮادران و
دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮان ﺑﺮادران و ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮاھﺮان و دﺧﺘﺮان ﻋﻤﻮھﺎ و دﺧﺘﺮان
ﭘﺴﺮان ﻋﻤﻮھﺎ.
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دوم ﺟﮫﺖ ُا ُﻣ َ
ﻮﻣﺖ) :ﻣﺎدری( ﮐﻪ ﻓﺮوع ﻣﺎدر از ﻗﺒﯿﻞ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺎدر
ﺑﺰرﮔﺎن ﺳﺎﻗﻂ از ﺟﮫﺖ ﻣﺎدر در آن داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪر ﻣﺎدر و ﻣﺎدر ﭘﺪر
ﻣﺎدر و ﭘﺪر ﻣﺎدر ﻣﺎدر و ﻣﺎدر ﭘﺪر ﻣﺎدر ﻣﺎدرو ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ ﻋﻤﻮھﺎ و
ﻋﻤﻪھﺎی ﻣﺎدر و ﻋﻤﻪھﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻣﺎدر و ﻋﻤﻮھﺎی ﭘﺪر ﻣﺎدر ﻣﺎدر و داﯾﯽھﺎ
و ﺧﺎﻟﻪھﺎ ﻣﺎدر از ھﺮ ﻧﻮع ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ داﯾﯽھﺎ و ﺧﺎﻟﻪھﺎی ﭘﺪر و ﻣﺎدر
ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﮫﺖ ﺳﻮم ُﺑ ُﻨ ّﻮت :ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮان و ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮان ﭘﺴﺮان ھﺮ اﻧﺪازه
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ُﺑ ُﻨ ّﻮت )ﻓﺮزﻧﺪی( داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد و
وارﺛﯿﻦ وی ﯾﮏ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و ﯾﮏ داﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺧﻮد
ﭘﺴﺮ
ِ
ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن از ﻋﺪد  ۶ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ِ

1
1
ﯾﻌﻨﯽ  2ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ را ﻣﯽ ﺑﺮد و داﯾﯽ ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮاھﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ 6

ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ را ﺑﺮ ﻣﯽدارد و دو ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ وی ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺪرش را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .و در دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ
3
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری و ﯾﮏ ﺧﺎﻟﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ آﻧﺎن از  ۵ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ  5آن ﺑﺮای دﺧﺘﺮ

2
دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری و  5آن ﺑﺮای ﺧﺎﻟﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و در دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر و

ﻋﻤﻮی ﻣﺎدری ﯾﺎ ﻋﻤﻪ از ھﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ داراﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮ ﯾﺎ ﻋﻤﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و
در دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر و ﻋﻤﻮی ﻣﺎدری ﯾﺎ ﻋﻤﻪ از ھﺮ ﻧﻮع ﺑﺎﺷﺪ داراﯾﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻮ ﯾﺎ
ﻋﻤﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد زﯾﺮا ھﺮﯾﮏ از ﻋﻤﻮ و ﻋﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﭘﺪر اﺳﺖ و ﭘﺪر ھﻢ ﺑﺮادر
را ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ و دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ھﻤﻪی
داراﯾﯽ ﺑﺮای ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻧﻪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری زﯾﺮا ﭘﺴﺮ
ﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ دوم ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از دﺧﺘﺮ ﻣﺮده و دﺧﺘﺮ

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن رد و ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن آن
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ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﭘﺪر ﺧﻮد اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ،ﺑﺮادر ﻣﺎدری را
ﺣﺠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ از ذوی اﻻرﺣﺎم ﺑﻪ دو ﻗﺮاﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ
ھﺮ دوی آنھﺎ ارث ﻣﯽﺑﺮد .ﭘﺲ در دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ،ﮐﻪ آن ﺑﺮادر ﻋﻤﻮزادۀ
1
ﺑﺎﺷﺪ .و دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮزاده ﻣﺴﺄﻟﻪی آﻧﺎن از  ۶ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر  6ﻣﻌﺎدل

ُُ
ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻧﺼﯿﺐ ﭘﺪر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﮫﺖ اﺧ ﱠﻮت)ﺑﺮادری( ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭘﻨﺞ
دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﯾﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد وﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ
ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﯿﻦ او و
ِ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ دارای اﻧﮑﺴﺎر و ﺗﺒﺎﯾﻦ اﺳﺖ ﻟﺬا رؤس آنھﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲و
ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ را در اﺻﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و
دو ﺳﮫﻢ ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد و  ۵ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ
ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﭙﺲ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۱۰را درﺑﯿﻦ
دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری و دﺧﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ
 ۵ﺳﮫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻌﺪ ۵و ۲را ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺑﺮادر ﻣﺎدری ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻤﻊ  ۷ﻣﯽﺷﻮد ودر ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﮐﻪ ﭘﺴﺮ ﭘﺴﺮ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ داراﯾﯽ ﺑﻪ  ۳ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد و دو
ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زﯾﺮا وی ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  ۲ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺮده
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﻮد و  ۲ﺳﮫﻢ دو ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﺶ را ﻣﯽ ﺑﺮد و ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ھﻢ ﺑﻪ دﺧﺘﺮ
دﺧﺘﺮ دﺧﺘﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﯽرﺳﺪ زﯾﺮا وی ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﺮده ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد و
ﺗﻨﮫﺎ ﺳﮫﻢ او را ﺑﺮ ﻣﯽدارد .ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ ذوی اﻻرﺣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ﺳﮫﻢ او
را ﮐﺎﻣﻞ و ﺑﺪون ﺣﺠﺐ و ﻋﻮل ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ و آﻧﭽﻪ از اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ
ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪ ذی رﺣﻢ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد از ذی رﺣﻢ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ھﻤﻪی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﻣﯽﺑﺮد و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﻮد از ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ذی رﺣﻢ ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮ آنھﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ ھﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﯾﻨﮑﻪ وارﺛﯿﻦ ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و  ۳ﭘﺴﺮ دﺧﺘﺮ ﯾﺎ ﺧﻮاھﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﭼﮫﺎر
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اﺳﺖ و ﯾﮏ ﭼﮫﺎرم آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ را ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ ﻣﯽدھﯿﻢ و  ۳ﺳﮫﻢ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه را ﺑﻪ  ۳ﭘﺴﺮ ﻣﯽدھﯿﻢ .و اﮔﺮ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﺑﺮ ذوی
اﻻرﺣﺎم ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﺸﺪ ﺑﺮای آﻧﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪای دﯾﮕﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ داﺷﺖ آن را ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺳﭙﺲ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﻌﺪ از ﻓﺮض اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﮐﺮده و
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد دارد ﯾﺎ ﺗﺒﺎﯾﻦ ،اﮔﺮ
ﺗﻮاﻓﻖ وﺟﻮد داﺷﺖ وﻓﻖ ﻣﺴﺄﻟﻪ ذوی اﻻرﺣﺎم را در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﮑﯽ از زوﺟﯿﻦ
ﺿﺮب ﮐﺮده و در ﺻﻮرت ﺗﺒﺎﯾﻦ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه و ﻣﺴﺄﻟﻪ ذوی اﻻرﺣﺎم ﺗﻤﺎم ھﺮدو
ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ھﻢ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ھﺮدو ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺜﺎل ﺗﻮاﻓﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﯾﮏ ھﻤﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر
دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و دو دﺧﺘﺮ دو ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﻣﺎدری و ﯾﮏ
ِ
1
ھﻤﺴﺮ از  ۴اﺳﺖ و  4آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد .و ۳ﺳﮫﻢ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮای ذوی اﻻرﺣﺎم اﺳﺖ .و ﻣﺴﺄﻟﻪ ذوی اﻻرﺣﺎم از  ۶ﺳﺎﺧﺘﻪ
1
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری  2ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد ،دﺧﺘﺮ

1
ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری  6ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و دو دﺧﺘﺮ دو ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری

ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻣﻌﺎدل دو ﺳﮫﻢ ھﺮﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﺳﮫﻢ را ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و
ﻣﺴﺄﻟﻪی ذوی اﻻرﺣﺎم و ﻋﺪد ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎ ھﻢ در ﺛﻠﺚ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ ﻟﺬا وﻓﻖ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۲را در ﻣﺴﺄﻟﻪ ھﻤﺴﺮ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ھﺮدو ﻣﺴﺄﻟﻪ در ﻋﺪد ۸
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﺗﮏ ﺳﮫﻢ ھﻤﺴﺮ را در ﺟﺰء اﻟﺴﮫﻢ ﯾﻌﻨﯽ  ۲ﺿﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﮐﻪ  ۲ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ھﻤﺴﺮ داده ﻣﯽﺷﻮد و  ۳ﺳﮫﻢ
دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری را در وﻓﻖ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۱ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و

ﺑﺎب ﺑﯿﺎن رد و ﻣﺴﺘﺤﻘﺎن آن

٩٣

ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺪد  ۳را ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺗﮏ ﺳﮫﻢ دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ
ﭘﺪری را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺿﺮب ﻋﺪد  ۱در ﺟﺰءاﻟﺴﮫﻢ ﮐﻪ ھﻤﺎن دو ﺳﮫﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد
ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﻪ آنھﺎ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .و ﻣﺜﺎل ﺗﺒﺎﯾﻦ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺷﻮھﺮ و دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری و دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و دﺧﺘﺮ
1
ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪی ﺷﻮھﺮ از  ۲اﺳﺖ  2آن ﻣﻌﺎدل  ۱ﺳﮫﻢ ﺑﺮای

ﺷﻮھﺮ اﺳﺖ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺮای ذوی اﻻرﺣﺎم اﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪی ذوی اﻻرﺣﺎم
3
از  ۵اﺳﺖ ﮐﻪ  5آن ﻣﻌﺎدل  ۳ﺳﮫﻢ ﺑﺮای دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری ﻣﻨﻈﻮر
1
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺮای ھﺮﯾﮏ از دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری و دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری  5ﺑﻪ

ﻣﯿﺰان  ۱ﺳﮫﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ذوی
اﻻرﺣﺎم و ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺗﺒﺎﯾﻦ وﺟﻮد دارد ﻟﺬا ھﺮدو ﻣﺴﺄﻟﻪ را در ھﻢ ﺿﺮب
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب ﻋﺪد  ۱۰ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و ھﺮدو ﻣﺴﺄﻟﻪ در آن ﺗﺼﺤﯿﺢ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺷﻮھﺮ ۱ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را در ﻣﺴﺄﻟﻪی ذوی اﻻرﺣﺎم ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ
و ﺣﺎﺻﻞﺿﺮب را ﮐﻪ  ۵ﺳﮫﻢ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽدارد و دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدر ﻣﺎدری
 ۳ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را در ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺮ ﻣﯽدارد ﮐﻪ ﺑﺎز ھﻢ ۳
ﺳﮫﻢ ﺑﺮای وی ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪری ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﺿﺮب ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ھﻢ ﯾﮏ
ﺳﮫﻢ ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﺿﺮب ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﻌﺎدل  ۱ﺳﮫﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮد و در ﺑﺎب ذوی
اﻻرﺣﺎم ﺟﺰ اﺻﻞ  ۶ھﯿﭻ اﺻﻠﯽ ﻋﻮل ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ اﺻﻞ  ۶ﺑﻪ ۷ﻋﻮل ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻤﯿﺮد و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن وی ﯾﮏ داﯾﯽ و دو دﺧﺘﺮ دو
ﺧﻮاھﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺎدری و دو دﺧﺘﺮ دوﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺴﺄﻟﻪ آﻧﺎن از دو ﺑﻪ

٩٤

ﻧﮑﺘﻪﻫﺎﯾﯽ در ﻋﻠﻢ ﻣﯿﺮاث

2
1
ھﻔﺖ ﻋﻮل ﻣﯽﺷﻮد  6آن ﻣﻌﺎدل ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﺑﺮای داﯾﯽ و  3آن ﻣﻌﺎدل  ۴ﺳﮫﻢ
1
ﺑﺮای دو دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﭘﺪر ﻣﺎدری ھﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار دو ﺳﮫﻢ و  3ﺑﺮای دو

دﺧﺘﺮ ﺧﻮاھﺮ ﻣﺎدری ﻣﻌﺎدل  ۲ﺳﮫﻢ ھﺮﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﯾﮏ ﺳﮫﻢ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮدآوری آن ﺑﺮای ﺑﻨﺪه ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ
از ھﻤﻪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ و ھﻤﮥ ﺳﺘﺎﯾﺶھﺎ از آن ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن اﺳﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ و ھﻤﮥ ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﺎران او
درود ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ.

