
 ارث

  ميراث خويشاوندان

  : تقسيم می شوندسه گروهبه برند   آسانى آه به واسطه خويشاوندى ارث مىـ 1مسأله 

   نبودن اوالد، اوالد اوالد او هرچه پايين روند و  در صورت  هستندمادر و اوالد مّيت ، پدر   :گروه اّول 

 ،باشداول  يك نفر از اين گروه       تی که   وق تا   .   می باشند    -هر آدام از آنان آه به مّيت نزديكتر است            -

  . مگر زن یا شوهر با شرایطی که  بيان می گرددبرند ارث نمىدیگران 

 نبودن برادر و    در صورت  و   ميت هستند خواهر  ها و برادر و      مادر بزرگ    ها و        پدر بزرگ  :گروه دوم 

 و تا يك نفر از اين         باشند  می  اوالد ايشان و اوالد اوالد ايشان، هر آدام به مّيت نزديكتر است               ،خواهر

؛ اما اگر همسر داشته باشد، نحوه ميراث او در بحث ارث زن و              برند وجود دارد گروه سوم ارث نمى     گروه  

  .بعدا بيان خواهد شد شوهر 

و در صورت نبودن آنان، اوالد آنها       .  هستند دايى و خاله هر چه باال روند          ، عّمه   ، عمو   :گروه سوم 

  .ارث می برند

  ه اّولارث گرو

رسد و اگر چند      تمام مال مّيت به او مى      ،ت فقط يك نفر از گروه اّول باشد        وارث ميّ  اگر    ـ  2مسأله  

ر دختر و پسر هر دو شود و اگ چند دختر باشند، ميان آنها بطور مساوى قسمت مى      فقط  يا  باشند  پسر  

  .دختر یک سهم برسدسهم  و به هر  هر پسر دو  بهآنند آه  قسمت مى، ميراث را به نحوی باشند 

 را پدر و يك قسمت آن را          ميراث وارث مّيت فقط پدر و مادر او باشند، دو قسمت               اگرـ    3مسأله  

در این    ، يك برادر و دو خواهر داشته باشد           برد، ولى اگر مّيت دو برادر، يا چهار خواهر، يا               مادر مى 

  .رسد برد و بقّيه به پدر مى مال را مىیک ششم مادر  صورت،

 و  ششم   وارث مّيت فقط پدر و مادر و يك دختر باشند، پدر و مادر هر آدام يك                        اگر  ـ  4ه  مسأل

 و یک ششم باقيمانده به همين نسبت ميان همه آنها            برد  را مى  از شش قسمت    دختر سه قسمت    

آه مّيت دو برادر يا چهار خواهر يا يك برادر و دو خواهر پدرى داشته باشد،                   ، مگر اين  تقسيم می شود  
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آن یک ششم باقيمانده به چهار قسمت تقسيم می شود و سه قسمت به دختر و یک                   ر اين صورت    د

  .قسمت به پدر داده می شود

آنند، پدر و     وارث مّيت فقط پدر و مادر و يك پسر باشد مال را شش قسمت مى                  اگرـ    5مسأله  

ند دختر باشند، آن     برد و اگر چند پسر يا چ         مادر هر آدام يك قسمت و پسر چهار قسمت آن را مى               

آنند و اگر پسر و دختر باهم باشند طورى             مى  چهار قسمت را بطور مساوى ميان خودشان تقسيم         

  .آنند آه هر پسر دو برابر دختر ببرد تقسيم مى

 وارث مّيت فقط پدر و يك پسر، يا مادر و يك پسر باشد مال را شش                       در صورتی که    ـ  6مسأله  

  .يا مادر است و پنج قسمت سهم پسرآند، يك قسمت سهم پدر  قسمت مى

آنند يك    وارث مّيت فقط پدر يا مادر و پسر و دختر باشد مال را شش قسمت مى                  اگر  ـ  7مسأله  

آنند آه هر پسر دو برابر       برد و پنج سهم باقى مانده را طورى تقسيم مى           سهم آن را پدر يا مادر مى       

  .دختر ببرد

ختر، يا مادر و يك دختر باشد مال را چهار قسمت                  وارث مّيت فقط پدر و يك د           اگر  ـ  8مسأله  

  .برد آنند، يك قسمت آن را پدر يا مادر و سه قسمت را دختر مى مى

مال را دو سوم  وارث مّيت فقط پدر و چند دختر، يا مادر و چند دختر باشد در صورتی که ـ  9مسأله  

 و  برد   را پدر يا مادر مى     ال  به دخترها می دهند تا ميان آنها به تساوی تقسيم شود و یک ششم م                  

  .باقيمانده آن را که یک ششم است  به همين نسبت ميان آنها تقسيم می کنند

سهم پسر مّيت را    )  هرچند دختر باشد  ( مّيت اوالد نداشته باشد نوه پسرى او           اگر  ـ  10مسأله  

  .برد سهم دختر مّيت را مى) هر چند پسر باشد(برد و نوه دخترى او  مى

   ومارث گروه د

مادر «و  »  پدر بزرگ «برند    گروه دوم از آسانى آه به واسطه خويشاوندى ارث مى             ـ  11مسأله  

 و اگر برادر و خواهر نداشته باشد اوالدشان به جاى آنها ارث              هستندمّيت  »  خواهر«و  »  برادر«و  »  بزرگ

  .اشدبرند، آه هيچ آس از گروه اّول وجود نداشته ب برند، اين گروه در صورتى ارث مى مى

رسد و اگر چند     باشد، همه مال به او مى      ميت   وارث فقط يك برادر يا يك خواهر          اگرـ    12مسأله  

شود و اگر برادر    برادر يا چند خواهر پدر و مادرى باشند همه مال بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مى                

  . و مادرى باهم باشند سهم هر برادر دو برابر خواهر خواهد بودیو خواهر پدر

 2



 وجود برادر و خواهر پدر و مادرى، برادر و خواهر پدرى فقط آه از مادر با                       در صورت   ـ  13مسأله  

برد، ولى اگر برادر وخواهر پدر ومادرى ندارد چنانچه فقط يك خواهر يا يك برادر                مّيت جدا است ارث نمى    

ال بطور مساوى درميان    رسد و اگر چند برادر يا چند خواهر پدرى دارد م             پدرى دارد تمام مال به او مى       

  .برد شود و اگر هم برادر و هم خواهر پدرى دارد هر برادر دو برابر خواهر مى آنها تقسيم مى

 وارث فقط يك خواهر يا يك برادر مادرى باشد آه از پدر با مّيت جداست تمام مال                   اگر  ـ  14مسأله  

ند برادر و خواهر مادرى باشند،         رسد و اگر چند برادر مادرى، يا چند خواهر مادرى، يا چ                   به او مى   

  .شود درهرصورت مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم مى

 و مادرى و برادر و خواهر پدرى و يك برادر و             ی وارث، برادر و خواهر پدر     در صورتی که    ـ  15مسأله  

آنند، يك   برند و مال را شش قسمت مى           برادر و خواهر پدرى ارث نمى         ،  يك خواهر مادرى باشند    

دهند و هر برادر دو        آن را به برادر يا خواهر مادرى، بقّيه را به برادر و خواهر پدر و مادرى مى                      قسمت

آنند، يك    اّما اگر بيش از يك برادر يا يك خواهر مادرى دارد مال را سه قسمت مى                 .برد برابر خواهر مى  

 دو قسمت را به      آنند و  قسمت آن را برادر و خواهر مادرى بطور مساوى ميان خودشان تقسيم مى                

  .دهند و سهم هر برادر دو برابر خواهر است برادر و خواهر پدر و مادرى مى

 وارث فقط برادر و خواهر پدرى و يك برادر يا خواهر مادرى باشد، مال را                              اگر  ـ  16مسأله  

برد و پنج قسمت ديگر به برادر و          آنند، يك قسمت آن را برادر يا خواهر مادرى مى            قسمت مى  شش

  .برد رسد و هر برادر دو برابر خواهر مى ر پدرى مىخواه

 وارث فقط برادر و خواهر پدرى و دو يا چند برادر و خواهر مادرى باشد، مال را سه                   اگر  ـ  17مسأله  

آنند و دو قسمت     آنند، يك قسمت آن را برادر وخواهر مادرى بطور مساوى تقسيم مى               قسمت مى 

  .هر برادر دو برابر خواهر استرسد و سهم  به برادر و خواهر پدرى مى

 وارث فقط برادر وخواهر و همسر او باشند، همسر ارث خود رابه تفصيلى آه در                   اگر  ـ  18مسأله  

ذشته گفته شد ارث خود     برد و خواهر و برادر بطورى آه در مسائل گ          مى  شود   مسائل آينده گفته مى   

واهر مادرى و برادر و خواهر پدر و مادرى او               اگر وارث مّيت شوهر و برادر و خ           بنا بر این،  .  برند را مى 

رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال به برادر و خواهر مادرى و                 باشند، نصف مال به شوهر مى     

  .باقيمانده سهم برادر و خواهر پدر و مادرى است

با همان نسبت ، ، سهم آنان   ش فوت شده باشند    خواهر و برادر     ی در صورتى آه مّيت    ـ  19مسأله  

  .رسد ه اوالدشان مىب

 3



 وارث فقط يك جد يا يك جّده است، چه پدرى باشد يا مادرى همه مال به او                          اگر  ـ  20مسأله  

  .برد رسد و با وجود جّد مّيت، پدر جّد او ارث نمى مى

شود دو قسمت را      وارث مّيت فقط جّد و جّده پدرى باشند، مال سه قسمت مى            اگر  ـ  21مسأله  

برد و اگر جّد و جّده مادرى باشند مال بطور مساوى ميان آنها تقسيم                    مىجّد و يك قسمت را جّده         

  .شود مى

 اگر وارث فقط يك جد يا جّده پدرى و يك جد يا جّده مادرى باشد، مال سه قسمت                       ـ  22مسأله  

  .شود، دو قسمت سهم جد يا جّده پدرى است و يك قسمت سهم جد يا جّده مادرى مى

 وارث جّد و جّده پدرى و جّد و جّده مادرى باشد مال سه قسمت                      در صورتی که     ـ  23مسأله  

آنند و دو قسمت آن      مى شود يك قسمت آن را جّد و جّده مادرى، بطور مساوى بين خود تقسيم               مى

  .آنند آه سهم جد دوبرابر جّده باشد را جّد و جّده پدرى طورى تقسيم مى

ه پدرى و جّد و جّده مادرى او باشند، زن يا               اگر وارث فقط زن يا شوهر و جّد و جدّ             ـ  24مسأله  

برند و يك قسمت از سه قسمت          شوهر، ارث خود را به شرحى آه در مسائل آينده خواهد آمد مى                

آنند و بقّيه به جّد  دهند آه بطورى مساوى ميان خود تقسيم مى اصل مال را به جّد و جّده مادرى مى   

  .ه استرسد و سهم جد دو برابر جّد و جّده پدرى مى

با برادران مادرى باشد، جد در حكم يك برادر و          )  يا هر دو  ( اگر وارث، جد يا جّده مادرى        ـ  25مسأله  

آنند و اگر وارث، جّد و        جّده در حكم يك خواهر است و مال را در ميان خود بطور مساوى تقسيم مى                   

جد، حكم يك برادر و جّده، حكم        باشند  )  يا پدرى و مادرى   (با برادران پدرى    )  يا پدر و مادرى   (جّده پدرى   

  .آنند آه سهم هر مرد دو برابر سهم زن شود يك خواهر را دارد و ارث را در ميان خود چنان تقسيم مى

  ارث گروه سوم

 آه اگر از گروه اّول و دوم         هستند عمو و عّمه و دايى و خاله و اوالد آنان             : گروه سوم  ـ  26مسأله  

  .برند  آنها ارث مى،آسى نباشد

يعنى با پدر مّيت از     ( وارث فقط يك عمو يا يك عّمه است، چه پدر و مادرى باشد                 اگر  ـ  27أله  مس

چند عّمه       و اگر چند عمو و       .رسد يا پدرى فقط، يا مادرى، تمام مال به او مى             )  يك پدر مادر باشد    

  .برد  عمو دو برابر عّمه مى،باشند
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 باشد مال بطور مساوى بين آنها تقسيم          چند عّمه فقط   وارث فقط چند عمو يا         اگر  ـ  28مسأله  

  .شود مى

 وارث عمو و عّمه باشد و بعضى پدرى و بعضى مادرى و بعضى پدر و مادرى                        اگر  ـ  29مسأله  

برند، سپس اگر مّيت تنها يك عمو يا يك عّمه مادرى دارد مال را                   باشند، عمو و عّمه پدرى ارث نمى        

 مادرى و بقّيه را به عمو و عّمه پدر و مادرى                 آنند يك قسمت را به عمو يا عّمه           شش قسمت مى  

دو (و اگر مّيت عمو و عّمه مادرى متعّدد دارد            )  طورى آه سهم عمو دو برابر عّمه باشد         به(دهند   مى

آنند، دو قسمت را عمو و عّمه         مال را سه قسمت مى    )  عمو يا دو عّمه يا يك عمو و يك عّمه مادرى            

  .عّمه مادرىو يك قسمت را عمو و ) ر عّمهعمو دو براب(برند  پدر و مادرى مى

رسد، و اگر     وارث فقط يك دايى يا يك خاله باشد همه مال به او مى                در صورتی که    ـ  30مسأله  

مال بطور مساوى ميان آنها     )  و همه پدر و مادرى يا پدرى يا مادرى باشند          (هم دايى و هم خاله باشد        

  .شود قسمت مى

 دايى و    و و دايى و خاله پدر و مادرى         ،   ايى يا يك خاله مادرى      وارث، فقط يك د     اگر  ـ  31مسأله  

آنند يك   برند و مال را شش قسمت مى        دايى و خاله پدرى ارث نمى      در این صورت    خاله پدرى باشد،    

رسد و آنها بطور مساوى تقسيم       سهم به دايى و خاله مادرى و بقّيه به دايى و خاله پدر و مادرى مى                

  .آنند مى

 و دايى و خاله پدر و مادرى          ، و دايى و خاله مادرى      ، دايى و خاله پدرى     ، وارث   گرا  ـ  32مسأله  

برند و بايد مال را سه قسمت آنند، يك سهم آن را دايى و خاله                    باشد، دايى و خاله پدرى ارث نمى       

رسد، آنها هم بطور     آنند و بقّيه به دايى و خاله پدر و مادرى مى             طور مساوى تقسيم مى    مادرى به 

  .آنند وى ميان خود تقسيم مىمسا

 وارث يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عّمه باشد، مال را سه قسمت                             اگر  ـ  33مسأله  

  .برد آنند، يك سهم را دايى يا خاله، دو سهم را عمو يا عّمه مى مى

ى يا  عّمه پدر و مادر     اگر وارث يك دايى يا يك خاله و عمو و عّمه باشد، چنانچه عمو و               ـ  34مسأله  

برد و از بقّيه دو قسمت به        آنند يك قسمت را دايى يا خاله مى        پدرى، باشند مال را سه قسمت مى      

دهند، بنابراين اگر مال را نه سهم آنند سه سهم به دايى يا خاله و                    عمو و يك قسمت به عّمه مى       

  .رسد چهار سهم به عمو و دو سهم به عّمه مى

 خاله و يك عمو يا يك عّمه مادرى و عمو و عّمه پدر و مادرى                 اگر وارث، يك دايى يا يك      ـ  35مسأله  

دهند و دو قسمت     آنند، يك قسمت آن را به دايى يا خاله مى           يا پدرى باشد، مال را سه قسمت مى       
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آنند يك سهم را به عمو يا عّمه مادرى و پنج سهم را به عمو و عّمه پدر                     باقيمانده را شش سهم مى    

  .برد  و عمو دو برابر عّمه مىدهند و مادرى يا پدرى مى

 وارث، يك دايى يا يك خاله و عمو و عّمه مادرى و عمو و عّمه پدرى و                    در صورتی که    ـ  36مسأله  

برد و دو قسمت     آنند، يك قسمت را دايى يا خاله مى          مادرى يا پدرى باشد مال را سه قسمت مى          

رسد  و دو سهم ديگر را         درى مى آنند، يك سهم آن به عمو و عّمه ما           باقى مانده را سه سهم مى      

  .برد نمايند و عمو دو برابر عّمه مى ميان عمو و عّمه پدر و مادرى يا پدرى قسمت مى

 وارث، چند دايى و چند خاله باشد آه همه پدر و مادرى، يا پدرى، يا مادرى                         اگر  ـ  37مسأله  

 سهم آن به دستورى آه در آنند، دو باشند و مّيت عمو و عّمه هم داشته باشد، مال را سه سهم مى    

ها  ها و خاله   آنند و يك سهم آن را دايى       مسأله پيش گفته شد عمو و عّمه بين خودشان تقسيم مى          

  .نمايند بطور مساوى ميان خود قسمت مى

 وارث، دايى يا خاله مادرى و چند دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى و عمو و عّمه                     اگر  ـ  38مسأله  

شود دو سهم آن به دستورى آه قبًال گفته شد ميان عمو و عّمه تقسيم                   ىباشد، مال سه سهم م     

شود و در مورد يك سهم باقى مانده اگر مّيت يك دايى يا يك خاله مادرى دارد آن را شش قسمت                       مى

دهند، و بقّيه را به دايى و خاله پدر و مادرى يا                خاله مادرى مى   آنند، يك قسمت را به دايى يا         مى

آنند و اگر چند دايى مادرى يا چند خاله مادرى، يا هم دايى                   بطور مساوى قسمت مى     پدرى و آنها  

ها و   آنند، يك قسمت را دايى        مادرى و هم خاله مادرى دارد، آن يك سهم را سه قسمت مى                      

رسد  آنند و بقّيه به دايى و خاله پدر و مادرى يا پدرى مى             هاى مادرى بطور مساوى تقسيم مى      خاله

  .آنند  بطور مساوى قسمت مىآه آنها نيز

 اگر مّيت عمو و عّمه و دايى و خاله نداشته باشد، سهم عمو و عّمه به اوالد آنها و                       ـ  39مسأله  

  .رسد سهم دايى و خاله نيز به اوالد آنها مى

  ث زن و شوهرميرا

 ه نصف تمام مال او ب       ،از دنيا برود و اوالد نداشته باشد           زن دائمى   در صورتی که     ـ40 مسأله  

 يك چهارم تمام مال او به           ،برند و اگر اوالد داشته باشد         رسد و بقّيه را ورثه ديگر مى           شوهر مى 

  .رسد و بقّيه به وارثان ديگر شوهرش مى
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 مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد، يك چهارم مال او را همسر دائمى او                      اگر  ـ  41مسأله  

رسد و بقّيه به      داشته باشد، يك هشتم مال به زن او مى           برد و بقّيه را ورثه ديگر و هرگاه فرزند           مى

  .وارثان ديگر

و غير   از تمام اموال منقول       باشد،  از شوهر متوفایش    صاحب فرزند یا فرزندانی    زناگر    ـ  42مسأله  

، باغ ، زمين زراعتی، و       اما اگر بدون فرزند باشد، از تمام اموال منقول               ؛ برد  ارث مى  ششوهرمنقول  

برد،  ارث نمى و عين ساختمان منزل      و قيمت آن      منزل ولى از زمين  می برد   ی شوهرش ارث    دیگر اراض 

  . به اندازه سهم خود ، ارث می برد،بلکه از قيمت ساختمان منزل و درختان موجود در آن
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