
 فصل دوازدھم
 فرائض

  
[1333]تعريف فرائض

  

فرائض جمع فريضه است و فريضه از فرض گرفته شده و بمعن�ی تق�دير (ان�دازه تعي�ين) 
  فرمايد :   است : خداوند متعال می

  )237(بقره :  )فَنِصُف َما فََرضتُم  (

  ».ايد (به آنھا بدھيد) يعنی نصف آنچه را که تعيين کرده«

  فرض در شرع عبارت است از سھم تعيين شده برای وارث.

  :تحذير از ارتکاب ظلم در ميراث

من�د و زن�ان  عربھا در زمان جاھليت قبل از اس�<م م�ردان و بزرگس�ا:ن را از ارث بھره
آم��د، خداون��د ھ��ر ص��احب حق��ی را از کردن��د، وقت��ی اس��<م  و کودک��ان را از آن مح��روم می

  مند کرد، و اين حقوق را  حقش بھره

  )12(نساء :  )َوِصيَّةً ِمَن هللاِ  (

  ».وصيتی از طرف خدا«

  )11(نساء :  )فَِريَضةً ِمَن هللاِ  (

  ».ای از طرف خدا فريضه«

نامي��د، س��پس مس��لمانان را از مخالف��ت ب��ا ش��رع خ��دا در ف��رائض برح��ذر داش��ته و آنھ��ا را 
  ورد تھديد قرار داد:م

  فرمايد : می



َ َو َرُسولَهُ يُْدِخْلهُ َجنَّاٍت تَْجِری ِمْن تَْحتَِھا ا-ْنَھاُر ( ِ َو َمْن يُِطْع هللاَّ تِْلَک ُحُدوُد هللاَّ
ِ َو َرُسولَهُ َو يََتَعدَّ ُحُدوَدهُ  َخالِديَن فِيَھا َو َذلَِک اْلَفْوُز اْلَعِظيُم. َو َمْن يَْعِص هللاَّ

  )ْدِخْلهُ نَاًرا َخالِداٌ فِيَھا َولَهُ َعَذاٌب َمِھينٌ يُ 

  )14- 13(نساء : 

اين حدود خدا است و ھر کسی از خدا و پيامبرش اطاعت کند، خدا او را به «
کند که در آن رودبارھا روان است و جاودانه در آن  باغھای بھشت وارد می

و پيامبرش نافرمانی  ماند و اين پيروزی بزرگی است، و آن کسی که از خدا می
گرداند، و جاودانه  و از مرزھای خدا تجاوز کند خداوند او را به آتش وارد می

  ».ای ھست ماند و برای او عذاب خوارکننده در آن می

  فھرست

  شود آنچه از مال ميت به ارث برده می

ھايش  ھای تجھي�ز و ت�دفين، س�پس ب�دھی ھرگاه کسی فوت کرد ابتدا بايد از ترکه او ھزينه
اش تقس��يم  پرداخ��ت ش��ود، آنگ��اه وص��يتش اج��را گ��ردد و بع��د از آن م��الی ب��اقی مان��د ب��ر ورث��ه

س�ھم ش�ما) «( (بَِھLا أو َديLنٍ  ِمLن بَعLِد َوِصLيٍَّة يُوِصLی(شود به دليل فرموده خداوند متع�ال :  می
  »باشد ھايش می پس از انجام وصيت مرده و پرداخت بدھی

به پرداخ�ت  rپيامبر« [1334]بالدين قبل الوصية) r(قضی رسول هللا:  tو به دليل گفتة علی
  ».بدھی قبل از وصيت حکم کرد

  :اسباب ارث گرفتن

  گردد، سه چيز است :  اسبابی که به موجب آن، فرد مستحق ارث می

  نسب : -1

  به دليل فرموده خداوند متعال 

  )6(احزاب :  )َوأُولُواا-رَحاِم بَعُضُھم أولَی بِبَعٍض  (

  ».رخوردارندو خويشاوندان نسبت به ھمديگر از اولويت بيشتری ب«

(*)و:ء : -2
  

و:ء « [1335](الوYء لحمLة کلحمLة النسLب)که فرمود :  rبه دليل حديث ابن عمر از پيامبر
  ».ارتباطی مانند ارتباط نسبی است



  نکاح :  -3

  به دليل فرموده خداوند متعال :

  )12(نساء :  )َولَُکم نِصُف َما تََرَک أزَواُجُکم  (

  ».و برای شما نصف دارايی ھمسرانتان است«

  فھرست

  موانع ارث:

  قتل :  -1

قات��ل (از مقت��ول) « [1336](القاتLLل YيLLرث)فرم��ود :  rرواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبراز اب��وھريره 
  ».برد ارث نمی

  اخت<ف دين : -2

(YيLLرث المسLLلم الکLLافر، وY فرم��ود :  rاز اس��امه ب��ن زي��د(رض) رواي��ت اس��ت ک��ه پي��امبر
  ».برد مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمی« [1337]الکافر المسلم)

  بردگی :  -3

خويش�اوندانش ارث�ی  چون برده و آنچه متعلق به او است، ملک س�يدش اس�ت، ل�ذا اگ�ر از
  گيرد، نه به او. به او رسيد، به سيدش تعلق می

  برند: مردانی که ارث می

  برند ده گروھند :  مردانی که ارث می

  پسر و پسر پسر، و ھر چه به پايين :  -2و  1

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

َکِر ِمثُل َحظِّ ا-نثَيَيِن يُوِصيُکُم هللاُ فِی  (   )11(نساء :  )أوYَِدُکم لِلذَّ

دھد و بر شما واجب  خداوند درباره (ارث بردن) فرزندانتان به شما فرمان می«
  ».گرداند که سھم يک مرد به اندازه سھم دو زن است می

  پدر و پدرش و ھر چه به با: : -4و  3



  به دليل فرموده خداوند متعال : 

ُدُس  (   )11(نساء :  )َوِ-بَويِه ِلُکلِّ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

  ».رسد و به ھر يک از پدر و مادر يک ششم ترکه می«

م��ن پس��ر « [1338](أنLLا ابLLن عبLLد المطلLLب) rج��د ب��ه منزل��ه پدراس��ت ب��ه دلي��ل فرم��وده پي��امبر
  ».عبدالمطلب ھستم

  برادر و پسر برادر و به پايين :  -6و  5

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )76(نساء :  )َو ُھَو يَِرثَُھا إن لَم َيُکن لََھا َولٌَد  (

واگر خواھری بميرد و) فرزندی نداشته باشد برادر (پدری و مادری يا «(
  ».برد ھمه ترکه را به ارث میپدری) 

  عمو و پسرعمو اگرچه دور ھم باشند :  -8و  7

 [1339](ألحقوا الفرائض بأھلھا، فمLا بقLی فھLو -ولLی رجLل ذکLر):  rبه دليل فرموده پيامبر
ه ص��احبان آن برس��انيد. آنچ��ه ب��اقی مان��د، م��ال نزديکت��رين خويش��اوندان مردب��ه س��ھمھا را ب��«

  ».ميت، است

  شوھر : -9

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )12(نساء :  )َولَُکم نِصُف َما تََرَک أزَواُجُکم  (

  ».و برای شما نصف دارايی ھمسرانتان است«

  سيدآزاد کننده برده : -10

و:ء ب�رای کس�ی اس�ت ک�ه ب�رده را « [1340](الLوYء لمLن أعتLق):  rبه دليل فرموده پي�امبر
  ».آزاد کرده باشد

  فھرست

  زنانی که ارث می برند:

  برند ھفت گروھند :  زنانی که ارث می



  دختر و دختر پسر و ھر چند پدرش پايين باشد : -2و  1

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

  )11(نساء :  )يُوِصيُکُم هللاُ فِی أوYَِدُکم  (

  ».دھد خداوند درباره (ارث بردن) فرزندانتان به شما فرمان می«

  مادر وجده :  -4و  3

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

ُدُس  (   )11(نساء :  )َوِ-بَويِه ِلُکلِّ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

  ».رسد و به ھر يک از پدر و مادر يک ششم ترکه می«

  خواھر : -5

  :   بدليل فرموده خداوند متعال

ُدُس  (   )11(نساء :  )َوِ-بَويِه ِلُکلِّ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

  ».رسد و به ھر يک از پدر و مادر يک ششم ترکه می«

  )إِن امُرٌؤ َھَلَک لَيَس لَهُ َولٌَد َولَهُ أُخٌت فَلََھا نِصُف َما تََرَک  (

  )176(نساء : 

اگرمردی فوت کرد و فرزندی نداشت و دارای خواھری بود (پدر ومادری يا «
  ».پدری) نصف ترکه از آن اوست

  ھمسر :  -6

  به دليل فرموده خداوند متعال : 

ا تََرکتُم  ( بُُع ِممَّ   )12(نساء :  )َولَُھنَّ الرُّ

  ».رسد و برای زنانتان يک چھارم از ترکه شما به آنان می«

  سيده (زن آزاد کننده برده :  -7



و:ء ب�رای کس�ی اس�ت ک�ه ب�رده را آزاد « (الLوYء لمLن أعتLق):  rبه دلي�ل فرم�وده پي�امبر
  ».کرده باشد

  فھرست

  برند  (مال به جا مانده از ميت) ارث میکسانی که از ترکه 

  مستحقان ترکه سه گروھند : اصحاب فروض، عصبه و رحم.

فرض��ھای تعي��ين ش��ده در ق��رآن ش��ش ن��وع ھس��تند : نص��ف، ي��ک چھ��ارم، ي��ک ھش��تم، دو 
  سوم، يک سوم و يک ششم.

  نصف (يک دوم) سھم پنج دسته است:

  در صورتيکه ھمسرش فرزند نداشته باشد :  شوھر، -1

  دليل فرموده خداوند متعال :  به

  )79(اجماع :  )َولَُکم نِصُف َماتََرَک أزَواُجُکم إن لَم يَُکن لَُھنَّ َولٌَد  (

و برای شما نصف دارايی بجای مانده ھمسرانتان است اگر فرزندی نداشته «
  ».باشند

  دختر :  -2

واگ�ر ورث�ه تنھ�ا ي�ک « )فَلََھLا النِّصLفُ َو إن َکانَت َواِحLَدةً (به دليل فرموده خداوند متعال : 
  ».دختر باشد، نصف ترکه از آن اوست

  دختر پسر : -3

  چون به اجماع امت دختر پسر به منزله دختر است.

اي��ن اس��ت ک��ه اگ��ر مي��ت فرزن��د ص��لبی (ک��ه از  اجم��اع ام��ت ب��ر: «[1341]اب��ن من��ذر گوي��د
پشتخود او است) نداش�ته باش�د، پس�ران پس�ر او بمنزل�ه پس�ران او و دخت�ران پس�ر او بمنزل�ه 

  ».دختران او ھستند

  خواھر پدری و مادری و خواھر پدری : -5و  4

فَلََھLا نِصLُف َمLا  إِن امLُرٌؤ َھلLََک لLَيَس لLَهُ َولLٌَد َولLَهُ أُخLتٌ  (به دليل فرموده خداون�د متع�ال : 
اگر مردی فوت کرد و فرزندی نداشت و دارای خواھری ب�ود، نص�ف ترک�ه از آن « )تََرَک 
  ».اوست



  ربع (يک چھارم) سھم دو دسته است 

  :  شوھر در صورتيکه ھمسرش فرزند داشته باشد  -1

ا  (به دليل فرموده خداوند متعال :  بُُع ِممَّ و ب�رای « )تََرکتُم إن لLَم يَُکLن لَُّکLم َولLٌَد َولَُھنَّ الرُّ
  ».زنانتان يک چھارم ترکه شما است، اگر فرزندی نداشته باشيد

  ثمن (يک ھشتم) سھم يک گروه است

  زنی که شوھرش فرزند داشته باشد : 

Lا تLََرکتُ  (به دليل فرموده خداوند متعال :  و اگ�ر ش�ما « )م فَإِن َکاَن لَُکم َولٌَد فَلَُھنَّ الLثُُّمُن ِممَّ
  ».فرزندی داشتيد، سھم ھمسرانتان يک ھشتم ترکه است

  ثلثان (دو سوم) سھم چھار گروه است

  دو دختر (و يا بيش از آن) و دو دختر پسر : -2و  1

پ�س « )فLَإن ُکLنَّ نَِسLاًء فLَوَق اثنَتLَيِن فَلَُھLنَّ ثُلُثLَا َمLا تLََرَک  (به دليل فرموده خداوند متع�ال : 
انتان ھم�ه دخت�ر بودن�د و تعدادش�ان (دو ي�ا) از دو بيش�تر ب�ود دو س�وم ترک�ه س�ھم اگر فرزن�د
  ».ايشان است

  دو خواھر شقيقه (پدری و مادری) و دو خواھر پدری : -4و  3

Lا تLََرَک  (به دليل فرموده خداوند متع�ال :  و اگ�ر دو « )فLَإن َکانَتLَا اثنَتLَيِن فَلَھَُمLا الثُّلُثLَاِن ِممَّ
  ».برند مانند دو سوم ترکه را به ارث میخواھر باقی ب

  ثلث (يک سوم) سھم دو گروه است 

  مادر، اگر حجب (منع) نشده باشد : -1

Lِه الثُّلLُُث  (به دليل فرموده خداوند متعال :  و اگ�ر « )فَإن لَم يَُکن لَهُ َولٌَد َو َوِرثLَهُ أبLََواهُ فrَِمِّ
م��ادر از او ارث ببرن��د، ي��ک س��وم ترک��ه ب��ه م��ادر م��رده دارای فرزن��د نباش��د و تنھ��ا پ��در و 

  ».رسد می

  دو برادر يا بيش از آن و دو خواھر مادری، يا بيشتر :  -2

َوإن َکLLاَن َرُجLLٌل يLLُوَرُث َکtَلLLَةً أِو امLLَرأَةٌ َولLLَهُ أٌخ أو أُخLLٌت  (ب��ه دلي��ل فرم��وده خداون��د متع��ال : 
ُدُس، فَإن َکانُو و اگرم�ردی ي�ا « )ا أکثََر ِمن َذلَِک فَُھLم ُشLَرَکاُء فLِی الثُّلLُُث فَلُِکلِّ َواِحٍد ِمنھَُما السُّ

زنی به گون�ه ک<ل�ه از آنھ�ا ارث ب�رده ش�د و فرزن�دی و پ�دری نداش�تند) و ب�رادر (م�ادری) ي�ا 
خ��واھر (م��ادری) داش��تند، س��ھم ھ��ر ي��ک از آن دو ي��ک شش��م ترک��ه اس��ت و اگ��ر ب��يش از آن 



ھر م��ادری) بودن��د، آنھ��ا در ي��ک س��وم ب��ا ھ��م (تع��داد، يعن��ی ي��ک برادرم��ادری و ي��ک خ��وا
  ».اند شريک

   سدس (يک ششم) سھم ھفت گروه است

  مادر زمانی که ميت فرزند يا برادرانی داشته باشد :  -1

  به دليل فرمده خداوند متعال ک 

ا تََرَک إِن َکاَن لَهُ َولٌَد فَإن لَم َيُکن لَهُ َولٌَد َوِ-بََويِه لُِکلِّ  ( ُدُس ِممَّ َواِحٍد ِمنھَُما السُّ
ُدُس  ِه السُّ ِه الثُّلُُث، فَإن َکاَن لَهُ إخَوةٌ فrَِمِّ   )11(نساء:  )َو َوِرثَهُ أبََواهُ فrَُمِّ

ک ای دارای فرزند و پدرو مادر باشد به ھر يک از پدر و مادر ي اگر مرده«
رسد و اگر مرده دارای فرزند (يا نوه) نباشد و تنھا پدر ومادر  ششم ترکه می

رسد و اگر مرده (ع<وه بر پدر و  ازاو ارث ببرند، يک سوم ترکه به مادر می
مادر) برادرانی (يا خواھرانی از پدر و مادر يا از يکی از آندو) داشته باشد، به 

  ». رسد مادرش يک ششم ترکه می

  صورت نبودن مادر : جده در -2

ان�د ب�ر اينک�ه اگ�ر مي�ت م�ادر نداش�ته باش�د، ج�ده ي�ک  اجماع کرده: « [1342]ابن منذر گويد
  ».برد ششم ترکه را به ارث می

  يک برادر يا خواھر مادری : -3

  فرموده خداوند متعال :  به دليل

َو إن َکاَن َرُجٌل يُوَرُث َکtَلَةً أِو امَرأَةٌ َوَلهُ أٌخ أو أُخٌت فَلُِکلِّ َواِحٍد ِمنُھَما  (
ُدُس    )12(نساء:  )السُّ

و اگر مردی يا زنی به گونه ک<له از آنھا ارث برده شد (و فرزندی و پدری «
داشتند سھم ھر يک از آندو يک نداشتند) و برادر(مادری) يا خواھر(مادری) 

  ».ششم ترکه است

  دختر پسر با دختر صلبی :  -4

از ھزي�ل ب�ن ش�رحبيل ش�نيدم ک�ه گف�ت : از ابوموس�ی «به دليل ح�ديث اب�وقيس ک�ه گف�ت : 
درباره دختر و دختر پسر و خواھر س�ؤال ش�د، گف�ت : دخت�ر نص�ف ترک�ه و خ�واھر نص�ف 

دھ�د، از اب�ن  برد، نزد ابن مسعود ھم ب�رو او ھ�م مانن�د م�ن فت�وی می ديگر آن را به ارث می
مس���عود س���ؤال ش���د و س���خن ابوموس���ی را ب���رايش ب���ازگو کردن���د. گف���ت : پ���س م���ن (دراي���ن 

  گان نيستم. موضوع) حق را گم کرده و از ھدايت يافته



ب�ر اي�ن اس�اس نص�ف ترک�ه کن�د، و  در اين باره حکم کرده است، حکم می rبه آنچه پيامبر
گيرد، که اين يک ششم مکم�ل دو س�وم اس�ت،  به دختر و يک ششم آن به دختر پسر تعلق می

  گيرد. ماند به خواھر تعلق می و آنچه باقی می

نزد ابوموسی رفتيم و آنچ�ه را ک�ه اب�ن مس�عود گفت�ه ب�ود ب�رايش ب�ازگو ک�رديم، گف�ت : ت�ا 
[1343]».است، از من سؤال نکنيدزمانی که اين عالم شايسته در ميان شما 

  

خ�واھر پ��دری، ب��ا خ��واھر ش�قيقه (پ��دری و م��ادری) ب��ه قي��اس ب�ر دخت��ر پس��ر ب��ا دخت��ر  -5
  صلبی، مکمل دو سوم ھستند.

  د :پدر زمانی که ميت فرزند داشته باش -6

  به دليل فرموده خداوند متعال: 

ا تََرَک إِن َکاَن لَهُ َولٌَد  ( ُدُس ِممَّ   )َوِ-بََويِه ِلُکلِّ َواِحٍد ِمنُھَما السُّ

  )11(نساء: 

ای دارای فرزند و پدر و مادر باشد به ھر يک از پدر و مادر يک  اگر مرده«
  ». رسد ششم ترکه می

براينکه حکم جد (پدر بزرگ) در ص�ورت نب�ودن پ�در مانن�د پ�در : « [1344]ابن منذر گويد
  ».اند است اجماع کرده

  فھرست

  عصبه
[1345]تعريف آن

  

عصبه جمع عاصب است مانند طالب و طلبه، عص�به، پس�ران م�رد و نزديک�ان پ�دری او 
اند ک�ه پ�س از پرداخ�ت س�ھم اص�حاب ف�روض بقي�ه  ھستند و مقصود از آنھا در اينجا کس�انی

رس�د،  گي�رد، واگ�ر از ترک�ه برايش�ان ب�اقی نمان�د، چي�زی ب�ه آن�ان نمی ترکه ب�ه آنھ�ا تعل�ق می
ش�ود. ھمچن�ين  مگر اينکه عاصب پسر باشد؛ چون پسر در ھيچ حالتی، از ارث مح�روم نمی

  برند :  يافت نشد، عصبه تمام ترکه را به ارث می اگر از اصحاب فروش کسی

(ألحقLوا الفLرائض بأھلھLا، فمLا بقLی فھLو فرم�ود :  rازابن عب�اس رواي�ت اس�ت ک�ه پي�امبر
مان���د م���ال  آن برس���انيد، آنچ���ه ب���اقی می س���ھمھا را ب���ه ص���احبان« [1346]-ولLLLی رجLLLل ذکLLLر)

  ».نزديکترين خويشاوند مرد به ميت است

واگ�ر خ�واھری بمي�رد «( )َو ُھَو يَِرثَُھا إن لَم يَُکن لََھLا َولLٌَد  ( فرمايد : و خداوند متعال می
  ».برد و) فرزندی نداشته باشد برادر (پدری و مادری يا پدری) ھمه ترکه را به ارث می



تمام ترک�ه ب�ه ب�رادری ک�ه تنھ�ا اس�ت نس�بت داده ش�ده و بقي�ه عص�به ھ�م ب�ر او در اين آيه 
  قياس شده است.

  [1347]اقسام عصبه:

  اند : عصبه نسبی و عصبه سببی : عصبه دو نوع

  عصبه سببی -1

(الLLوYء لمLLن :  rای اس��ت ک��ه س��بب آن آزادی ب��رده باش��د، ب��ه دلي��ل فرم��وده پي��امبر عص��به
  ».و:ء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد« [1348]أعتق)

و:ء ارتب��اطی مانن��د ارتب��اط نس��ب « [1349]لحمLLة النسLLب)(الLLوYء لحمLLة کفرماي��د :  و می
  ».است

معت��ق (آزاد کنن��ده ب��رده) م��رد باش��د ي��ا زن تنھ��ا در ص��ورتی از معت��وق (ب��رده آزاد ش��ده) 
  باشد : برد که عصبه نسبی نداشته  ارث می

(مLات مLوYی وتLرک ابنLة، فقسLم رسLول ازعبدهللا بن شداد از دختر حمزه روايت است : 
 م��و:يم (ب��رده آزاد« [1350]مالLLه بينLLی و بLLين ابنتLLه، فجعLLل لLLی النصLLف و لھLLا النصLLف) rهللا

م�الش را ب�ين م�ن و دخت�رش  rام) فوت کرد و دخت�ری از خ�ود ب�ه ج�ای گذاش�ت، پي�امبر شده
  ».تقسيم کرد، نصف مال را به من و نصف ديگر را به او داد

  عصبه نسبی -2

  شوند : عصبه نسبی به سه دسته تقسيم می

  که عبارتند از مردان وارث، بجز شوھر و فرزند مادر.عصبه بالذات :  -1

دختران و دختران پسر و خواھران شقيقه (پدر وم�ادری) و خ�واھران الغير : عصبه ب -2
  پدری.

شوند، و به اندازة نص�ف س�ھم او  پس ھرکدام از اينھا با برادرش، و بوسيله او عصبه می
  برند :  ارث می

َکِر ِمثُل َحLظِّ ا-ُنثَيLَيِن َو إن َکانُوا إخَوةً  (به دليل فرموده خداوند متعال :  ِرَجاYً َو نِساًء فَلِلذَّ
  ».برد واگر برادران وخواھران با ھم باشند ھر مردی به اندازه سھم دو زن ارث می« )

  که عبارتند از خواھران با دختران : عصبه مع الغير : -3



ماند ب�رای خ�واھر  و آنچه باقی می« [1351](و ما بقی فلrخت)به دليل حديث ابن مسعود : 
  ».است

  فھرست

  [1352]حجب و حرمان
  تعريف حجب و حرمان:

حج��ب در لغ��ت ب��ه معن��ی من��ع، و منظ��ور از آن من��ع ش��خص معين��ی از تم��ام ي��ا بخش��ی از 
  ميراث به علت وجود شخصی ديگر است.

حرمان : منع شخص معينی از ميراث به سبب وجود يک�ی از موان�ع ارث از قبي�ل قت�ل و 
  امثال آن است.

  انواع حجب:

  حجب دو نوع است : حجب نقصان و حجب حرمان.

عبارت است از : ک�م ش�دن مي�راث يک�ی از ورث�ه ب�ه عل�ت وج�ود شخص�ی  حجب نقصان
  گيرد :  ديگر و به پنج نفر تعلق می

در ص�ورتيکه ھمس�رش فرزن�د داش�ته باش�د، از نص�ف ب�ه ي�ک چھ�ارم حج�ب  شوھر، -1
  شود. می

ھمسر در صورتيکه شوھرش فرزند داشته باشد، از يک چھارم ب�ه ي�ک ھش�تم حج�ب  -2
  شود. می

  شود. مادر ھنگام وجود فرع وارثی از يک سوم به يک ششم حجب می -3

  دختر پسر. -4

  خواھر پدری. -5

مح��روم ش��دن شخص��ی از تم��ام مي��راث ب��ه عل��ت وج��ود عب��ارت اس��ت از  حج��ب حرم��ان
شخصی ديگر مانند محروم شدن برادر از ميراث ھنگام وجود پسر، حجب حرمان ب�ه ش�ش 

  گيرد :  گيرد، ھرچند حجب نقصان به آنھا تعلق می نفر زير تعلق نمی

  پدر و مادر. -2و  1

  پسر و دختر. -4و  3



  زن و شوھر. -6و  5

  گيرد. نفر، ديگر ورثه را در برمی حجب حرمان غير از اين شش

  حجب حرمان بر دو اساس استوار است : 

ش�وند، در ص�ورت وج�ود آن  آنانی ک�ه ب�ه واس�طه شخص�ی ديگ�ر ب�ه مي�ت منتس�ب می -1
  برند. شخص ارث نمی

برد، بج�ز فرزن�دان م�ادر چ�ون آن�ان عل�ی رغ�م  مانند پسِر پسر که با وجود پسر ارث نمی
  برند. شوند، باز ھم با وجود او از ميت ارث می يت منتسب میاينکه به واسطة مادر به م

کن�د و  گ�ردد، بن�ابراين پس�ر، پس�ر ب�رادرش را حج�ب می نزديکتر ب�ر دورت�ر مق�دم می -2
ش�ود، مانن�د  اگر در يک درجه باشند ھر ک�دام از آنھ�ا دارای قراب�ت ق�ويتری باش�د، مق�دم می

 کند. ب میبرادر شقيق (پدر و مادری) که برادر پدری را حج

 فھرست


