فصل دوازدھم
فرائض
تعريف فرائض
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فرائض جمع فريضه است و فريضه از فرض گرفته شده و بمعنی تقدير )اندازه تعيين(
است  :خداوند متعال می فرمايد :
) فَنِصفُ َما فَ َرضتُم ( )بقره (237 :
»يعنی نصف آنچه را که تعيين کردهايد )به آنھا بدھيد(«.
فرض در شرع عبارت است از سھم تعيين شده برای وارث.
تحذير از ارتکاب ظلم در ميراث:
عربھا در زمان جاھليت قبل از اسالم مردان و بزرگساالن را از ارث بھرهمند و زنان
و کودکان را از آن محروم میکردند ،وقتی اسالم آمد ،خداوند ھر صاحب حقی را از
حقش بھرهمند کرد ،و اين حقوق را
صيﱠةً ِمنَ ﷲِ ( )نساء (12 :
) َو ِ
»وصيتی از طرف خدا«.
ضةً ِمنَ ﷲِ ( )نساء (11 :
) فَ ِري َ
»فريضهای از طرف خدا«.
ناميد ،سپس مسلمانان را از مخالفت با شرع خدا در فرائض برحذر داشته و آنھا را
مورد تھديد قرار داد:
میفرمايد :

ﷲِ َو َمنْ يُ ِط ْع ﱠ
ک ُحدُو ُد ﱠ
ت ت َْج ِری ِمنْ ت َْحتِ َھا األ ْن َھا ُر
ﷲَ َو َر ُ
سولَهُ يُ ْد ِخ ْلهُ َجنﱠا ٍ
)تِ ْل َ
ص ﱠ
سولَهُ َو يَ َت َع ﱠد ُحدُو َده ُ
ﷲِ َو َر ُ
َخالِديَن فِي َھا َو َذلِ َ
ک ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظي ُمَ .و َمنْ يَ ْع ِ
اب َم ِھينٌ (
يُ ْد ِخ ْلهُ نَا ًرا َخالِدا ٌ فِي َھا َو َلهُ َع َذ ٌ
)نساء (14-13 :
»اين حدود خدا است و ھر کسی از خدا و پيامبرش اطاعت کند ،خدا او را به
باغھای بھشت وارد میکند که در آن رودبارھا روان است و جاودانه در آن
میماند و اين پيروزی بزرگی است ،و آن کسی که از خدا و پيامبرش نافرمانی
و از مرزھای خدا تجاوز کند خداوند او را به آتش وارد میگرداند ،و جاودانه
در آن میماند و برای او عذاب خوارکنندهای ھست«.
فھرست
آنچه از مال ميت به ارث برده میشود
ھرگاه کسی فوت کرد ابتدا بايد از ترکه او ھزينهھای تجھيز و تدفين ،سپس بدھیھايش
پرداخت شود ،آنگاه وصيتش اجرا گردد و بعد از آن مالی باقی ماند بر ورثهاش تقسيم
صLی بِ َھLا أو دَيٍ Lن) »)سھم شما(
صLيﱠ ٍة يُو ِ
میشود به دليل فرموده خداوند متعال ِ ) :مLن بَعِ Lد َو ِ
پس از انجام وصيت مرده و پرداخت بدھیھايش میباشد«
و به دليل گفتة علی) : tقضی رسول ﷲ rبالدين قبل الوصية(]» [1334پيامبر rبه پرداخت
بدھی قبل از وصيت حکم کرد«.
اسباب ارث گرفتن:
اسبابی که به موجب آن ،فرد مستحق ارث میگردد ،سه چيز است :
 -1نسب :
به دليل فرموده خداوند متعال
) َوأُولُ
ض ( )احزاب (6 :
وااألرح ِام بَع ُ
َ
ض ُھم أولَی بِبَع ٍ
»و خويشاوندان نسبت به ھمديگر از اولويت بيشتری برخوردارند«.
)*(

 -2والء :

به دليل حديث ابن عمر از پيامبر rکه فرمود ) :الوالء لحمLة کلحمLة النسLب(]» [1335والء
ارتباطی مانند ارتباط نسبی است«.

 -3نکاح :
به دليل فرموده خداوند متعال :
اج ُ
) َولَ ُ
کم ( )نساء (12 :
ک أز َو ُ
کم نِصفُ َما تَ َر َ
»و برای شما نصف دارايی ھمسرانتان است«.
فھرست
موانع ارث:
 -1قتل :
از ابوھريره روايت است که پيامبر rفرمود ) :القاتLLل اليLLرث(]» [1336قاتل )از مقتول(
ارث نمیبرد«.
 -2اختالف دين :
از اسامه بن زيد)رض( روايت است که پيامبر rفرمود ) :اليLLرث المسLLلم الکLLافر ،وال
الکافر المسلم(]» [1337مسلمان از کافر و کافر از مسلمان ارث نمیبرد«.
 -3بردگی :
چون برده و آنچه متعلق به او است ،ملک سيدش است ،لذا اگر از خويشاوندانش ارثی
به او رسيد ،به سيدش تعلق میگيرد ،نه به او.
مردانی که ارث میبرند:
مردانی که ارث میبرند ده گروھند :
 1و  -2پسر و پسر پسر ،و ھر چه به پايين :
به دليل فرموده خداوند متعال :
ک ُم ﷲُ فِی أوالَ ِد ُکم لِ ﱠ
لذ َک ِر ِمث ُل َح ﱢ
صي ُ
ين ( )نساء (11 :
) يُو ِ
ظ األنثَيَ ِ
»خداوند درباره )ارث بردن( فرزندانتان به شما فرمان میدھد و بر شما واجب
میگرداند که سھم يک مرد به اندازه سھم دو زن است«.
 3و  -4پدر و پدرش و ھر چه به باال :

به دليل فرموده خداوند متعال :
) َو ِألب َوي ِه ِل ُ
ُس ( )نساء (11 :
ک ﱢل َوا ِح ٍد ِمن ُھ َما ال ﱡ
سد ُ
»و به ھر يک از پدر و مادر يک ششم ترکه میرسد«.
جد به منزله پدراست به دليل فرموده پيامبر) rأنLLا ابLLن عبLLد المطلLLب(]» [1338من پسر
عبدالمطلب ھستم«.
 5و  -6برادر و پسر برادر و به پايين :
به دليل فرموده خداوند متعال :
) َو ُھ َو يَ ِرثُ َھا إن لَم َي ُ
کن لَ َھا َولَ ٌد ( )نساء (76 :
»)واگر خواھری بميرد و( فرزندی نداشته باشد برادر )پدری و مادری يا
پدری( ھمه ترکه را به ارث میبرد«.
 7و  -8عمو و پسرعمو اگرچه دور ھم باشند :
به دليل فرموده پيامبر) : rألحقوا الفرائض بأھلھا ،فمLا بقLی فھLو ألولLی رجLل ذکLر(
»سھمھا را به صاحبان آن برسانيد .آنچه باقی ماند ،مال نزديکترين خويشاوندان مردبه
ميت ،است«.
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 -9شوھر :
به دليل فرموده خداوند متعال :
اج ُ
) َولَ ُ
کم ( )نساء (12 :
ک أز َو ُ
کم نِصفُ َما تَ َر َ
»و برای شما نصف دارايی ھمسرانتان است«.
 -10سيدآزاد کننده برده :
به دليل فرموده پيامبر) : rالLوالء لمLن أعتLق(]» [1340والء برای کسی است که برده را
آزاد کرده باشد«.
فھرست
زنانی که ارث می برند:
زنانی که ارث میبرند ھفت گروھند :

 1و  -2دختر و دختر پسر و ھر چند پدرش پايين باشد :
به دليل فرموده خداوند متعال :
صي ُ
ک ُم ﷲُ فِی أوالَ ِد ُکم ( )نساء (11 :
) يُو ِ
»خداوند درباره )ارث بردن( فرزندانتان به شما فرمان میدھد«.
 3و  -4مادر وجده :
به دليل فرموده خداوند متعال :
) َو ِألب َوي ِه ِل ُ
ُس ( )نساء (11 :
ک ﱢل َوا ِح ٍد ِمن ُھ َما ال ﱡ
سد ُ
»و به ھر يک از پدر و مادر يک ششم ترکه میرسد«.
 -5خواھر :
بدليل فرموده خداوند متعال :
) َو ِألب َوي ِه ِل ُ
ُس ( )نساء (11 :
ک ﱢل َوا ِح ٍد ِمن ُھ َما ال ﱡ
سد ُ
»و به ھر يک از پدر و مادر يک ششم ترکه میرسد«.
ک(
يس لَهُ َولَ ٌد َو َلهُ أُختٌ فَلَ َھا نِصفُ َما تَ َر َ
ک لَ َ
) إ ِن ام ُر ٌؤ َھ َل َ
)نساء (176 :
»اگرمردی فوت کرد و فرزندی نداشت و دارای خواھری بود )پدر ومادری يا
پدری( نصف ترکه از آن اوست«.
 -6ھمسر :
به دليل فرموده خداوند متعال :
الربُ ُع ِم ﱠما تَ َرکتُم ( )نساء (12 :
) َولَ ُھنﱠ ﱡ
»و برای زنانتان يک چھارم از ترکه شما به آنان میرسد«.
 -7سيده )زن آزاد کننده برده :

به دليل فرموده پيامبر) : rالLوالء لمLن أعتLق( »والء برای کسی است که برده را آزاد
کرده باشد«.
کسانی که از ترکه )مال به جا مانده از ميت( ارث میبرند

فھرست

مستحقان ترکه سه گروھند  :اصحاب فروض ،عصبه و رحم.
فرضھای تعيين شده در قرآن شش نوع ھستند  :نصف ،يک چھارم ،يک ھشتم ،دو
سوم ،يک سوم و يک ششم.
نصف )يک دوم( سھم پنج دسته است:
 -1شوھر ،در صورتيکه ھمسرش فرزند نداشته باشد :
به دليل فرموده خداوند متعال :
کم إن لَم يَ ُ
اج ُ
) َولَ ُ
کن لَ ُھنﱠ َولَ ٌد ( )اجماع (79 :
ک أز َو ُ
کم نِصفُ َماتَ َر َ
»و برای شما نصف دارايی بجای مانده ھمسرانتان است اگر فرزندی نداشته
باشند«.
 -2دختر :
به دليل فرموده خداوند متعال َ ) :و إن َکانَت َوا ِحَ Lدةً فَلَ َھLا النﱢصLفُ ( »واگر ورثه تنھا يک
دختر باشد ،نصف ترکه از آن اوست«.
 -3دختر پسر :
چون به اجماع امت دختر پسر به منزله دختر است.
ابن منذر گويد]» :[1341اجماع امت بر اين است که اگر ميت فرزند صلبی )که از
پشتخود او است( نداشته باشد ،پسران پسر او بمنزله پسران او و دختران پسر او بمنزله
دختران او ھستند«.
 4و  -5خواھر پدری و مادری و خواھر پدری :
Lيس لَLهُ َولٌَ Lد َولَLهُ أُخLتٌ فَلَ َھLا نِصLفُ َمLا
ک لَ َ
به دليل فرموده خداوند متعال  ) :إ ِن امُ Lر ٌؤ َھلََ L
ک ( »اگر مردی فوت کرد و فرزندی نداشت و دارای خواھری بود ،نصف ترکه از آن
تَ َر َ
اوست«.

ربع )يک چھارم( سھم دو دسته است
 -1شوھر در صورتيکه ھمسرش فرزند داشته باشد :
کLن لﱠ ُ
الربُ ُع ِم ﱠما تَ َرکتُم إن لَLم يَ ُ
کLم َولٌَ Lد ( »و برای
به دليل فرموده خداوند متعال َ ) :ولَ ُھنﱠ ﱡ
زنانتان يک چھارم ترکه شما است ،اگر فرزندی نداشته باشيد«.
ثمن )يک ھشتم( سھم يک گروه است
زنی که شوھرش فرزند داشته باشد :
به دليل فرموده خداوند متعال  ) :فَإ ِن َکانَ لَ ُ
کم َولَ ٌد فَلَ ُھنﱠ ال Lﱡث ُمنُ ِم ﱠمLا تََ Lرکتُم ( »و اگر شما
فرزندی داشتيد ،سھم ھمسرانتان يک ھشتم ترکه است«.
ثلثان )دو سوم( سھم چھار گروه است
 1و  -2دو دختر )و يا بيش از آن( و دو دختر پسر :
ک ( »پس
سLا ًء فَLو َ
ق اثنَتَLي ِن فَلَ ُھLنﱠ ثُلُثَLا َمLا تََ Lر َ
به دليل فرموده خداوند متعال  ) :فَLإن ُکLنﱠ نِ َ
اگر فرزندانتان ھمه دختر بودند و تعدادشان )دو يا( از دو بيشتر بود دو سوم ترکه سھم
ايشان است«.
 3و  -4دو خواھر شقيقه )پدری و مادری( و دو خواھر پدری :
ک ( »و اگر دو
به دليل فرموده خداوند متعال  ) :فَLإن َکانَتَLا اثنَتَLي ِن فَلَ ُھ َمLا ال ﱡثلُثَLا ِن ِم ﱠمLا تََ Lر َ
خواھر باقی بمانند دو سوم ترکه را به ارث میبرند«.
ثلث )يک سوم( سھم دو گروه است
 -1مادر ،اگر حجب )منع( نشده باشد :
کن لَهُ َولَ ٌد َو َو ِرثَLهُ أبََ Lواهُ فَ ِأل ﱢمِ Lه ال ﱡثلُ ُ
به دليل فرموده خداوند متعال  ) :فَإن لَم يَ ُ
Lث ( »و اگر
مرده دارای فرزند نباشد و تنھا پدر و مادر از او ارث ببرند ،يک سوم ترکه به مادر
میرسد«.
 -2دو برادر يا بيش از آن و دو خواھر مادری ،يا بيشتر :
ث َکالَلَLةً أ ِو امَ Lرأَةٌ َولَLهُ ٌ
به دليل فرموده خداوند متعال َ ) :وإن َکLLانَ َر ُجٌ Lل يُLLو َر ُ
أخ أو أُخLLتٌ
ک فَ ُھLم شَُ Lر َکا ُء فِLی ال ﱡثلُ ُ
فَلِ ُ
Lث ( »و اگرمردی يا
ک ﱢل َوا ِح ٍد ِمن ُھ َما ال ﱡ
سد ُ
ُس ،فَإن َکانُوا أکثَ َر ِمن َذلِ َ
زنی به گونه کالله از آنھا ارث برده شد و فرزندی و پدری نداشتند( و برادر )مادری( يا
خواھر )مادری( داشتند ،سھم ھر يک از آن دو يک ششم ترکه است و اگر بيش از آن

)تعداد ،يعنی يک برادرمادری و يک خواھر مادری( بودند ،آنھا در يک سوم با ھم
شريکاند«.
سدس )يک ششم( سھم ھفت گروه است
 -1مادر زمانی که ميت فرزند يا برادرانی داشته باشد :
به دليل فرمده خداوند متعال ک
ک إِن َکانَ َلهُ َولَ ٌد فَإن لَم َي ُکن لَهُ َولَ ٌد
) َو ِألبَ َوي ِه لِ ُک ﱢل َوا ِح ٍد ِمن ُھ َما ال ﱡ
سد ُ
ُس ِم ﱠما تَ َر َ
َو َو ِرثَهُ أبَ َواهُ فَألُ ﱢم ِه ال ﱡثلُ ُ
ُس ( )نساء(11 :
ث ،فَإن َکانَ لَهُ إخ َوةٌ فَ ِأل ﱢم ِه ال ﱡ
سد ُ
»اگر مردهای دارای فرزند و پدرو مادر باشد به ھر يک از پدر و مادر يک
ششم ترکه میرسد و اگر مرده دارای فرزند )يا نوه( نباشد و تنھا پدر ومادر
ازاو ارث ببرند ،يک سوم ترکه به مادر میرسد و اگر مرده )عالوه بر پدر و
مادر( برادرانی )يا خواھرانی از پدر و مادر يا از يکی از آندو( داشته باشد ،به
مادرش يک ششم ترکه میرسد«.
 -2جده در صورت نبودن مادر :
ابن منذر گويد]» : [1342اجماع کردهاند بر اينکه اگر ميت مادر نداشته باشد ،جده يک
ششم ترکه را به ارث میبرد«.
 -3يک برادر يا خواھر مادری :
به دليل فرموده خداوند متعال :
ث َکالَلَةً أ ِو ام َرأَةٌ َو َلهُ ٌ
) َو إن َکانَ َر ُج ٌل يُو َر ُ
أخ أو أُختٌ فَلِ ُ
اح ٍد ِمن ُھ َما
ک ﱢل َو ِ
ُس ( )نساء(12 :
ال ﱡ
سد ُ
»و اگر مردی يا زنی به گونه کالله از آنھا ارث برده شد )و فرزندی و پدری
نداشتند( و برادر)مادری( يا خواھر)مادری( داشتند سھم ھر يک از آندو يک
ششم ترکه است«.
 -4دختر پسر با دختر صلبی :
به دليل حديث ابوقيس که گفت » :از ھزيل بن شرحبيل شنيدم که گفت  :از ابوموسی
درباره دختر و دختر پسر و خواھر سؤال شد ،گفت  :دختر نصف ترکه و خواھر نصف
ديگر آن را به ارث میبرد ،نزد ابن مسعود ھم برو او ھم مانند من فتوی میدھد ،از ابن
مسعود سؤال شد و سخن ابوموسی را برايش بازگو کردند .گفت  :پس من )دراين
موضوع( حق را گم کرده و از ھدايت يافتهگان نيستم.

به آنچه پيامبر rدر اين باره حکم کرده است ،حکم میکند ،و بر اين اساس نصف ترکه
به دختر و يک ششم آن به دختر پسر تعلق میگيرد ،که اين يک ششم مکمل دو سوم است،
و آنچه باقی میماند به خواھر تعلق میگيرد.
نزد ابوموسی رفتيم و آنچه را که ابن مسعود گفته بود برايش بازگو کرديم ،گفت  :تا
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زمانی که اين عالم شايسته در ميان شما است ،از من سؤال نکنيد«.
 -5خواھر پدری ،با خواھر شقيقه )پدری و مادری( به قياس بر دختر پسر با دختر
صلبی ،مکمل دو سوم ھستند.
 -6پدر زمانی که ميت فرزند داشته باشد :
به دليل فرموده خداوند متعال:
) َو ِألبَ َوي ِه ِل ُ
ک إِن َکانَ لَهُ َولَ ٌد (
ک ﱢل َوا ِح ٍد ِمن ُھ َما ال ﱡ
سد ُ
ُس ِم ﱠما تَ َر َ
)نساء(11 :
»اگر مردهای دارای فرزند و پدر و مادر باشد به ھر يک از پدر و مادر يک
ششم ترکه میرسد«.
ابن منذر گويد]» : [1344براينکه حکم جد )پدر بزرگ( در صورت نبودن پدر مانند پدر
است اجماع کردهاند«.
فھرست
تعريف آن

عصبه
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عصبه جمع عاصب است مانند طالب و طلبه ،عصبه ،پسران مرد و نزديکان پدری او
ھستند و مقصود از آنھا در اينجا کسانیاند که پس از پرداخت سھم اصحاب فروض بقيه
ترکه به آنھا تعلق میگيرد ،واگر از ترکه برايشان باقی نماند ،چيزی به آنان نمیرسد،
مگر اينکه عاصب پسر باشد؛ چون پسر در ھيچ حالتی ،از ارث محروم نمیشود .ھمچنين
اگر از اصحاب فروش کسی يافت نشد ،عصبه تمام ترکه را به ارث میبرند :
ازابن عباس روايت است که پيامبر rفرمود ) :ألحقLوا الفLرائض بأھلھLا ،فمLا بقLی فھLو
ألولLLLی رجLLLل ذکLLLر(]» [1346سھمھا را به صاحبان آن برسانيد ،آنچه باقی میماند مال
نزديکترين خويشاوند مرد به ميت است«.
و خداوند متعال میفرمايد َ ) :و ُھ َو يَ ِرثُ َھا إن لَم يَ ُ
کن لَ َھLا َولٌَ Lد ( »)واگر خواھری بميرد
و( فرزندی نداشته باشد برادر )پدری و مادری يا پدری( ھمه ترکه را به ارث میبرد«.

در اين آيه تمام ترکه به برادری که تنھا است نسبت داده شده و بقيه عصبه ھم بر او
قياس شده است.
اقسام عصبه:
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عصبه دو نوعاند  :عصبه نسبی و عصبه سببی :
 -1عصبه سببی
عصبهای است که سبب آن آزادی برده باشد ،به دليل فرموده پيامبر) : rالLLوالء لمLLن
أعتق(]» [1348والء برای کسی است که برده را آزاد کرده باشد«.
و میفرمايد ) :الLLوالء لحمLLة کلحمLLة النسLLب(]» [1349والء ارتباطی مانند ارتباط نسب
است«.
معتق )آزاد کننده برده( مرد باشد يا زن تنھا در صورتی از معتوق )برده آزاد شده(
ارث میبرد که عصبه نسبی نداشته باشد :
ازعبدﷲ بن شداد از دختر حمزه روايت است ) :مLات مLوالی وتLرک ابنLة ،فقسLم رسLول
ﷲ rمالLLه بينLLی و بLLين ابنتLLه ،فجعLLل لLLی النصLLف و لھLLا النصLLف(]» [1350مواليم )برده آزاد
شدهام( فوت کرد و دختری از خود به جای گذاشت ،پيامبر rمالش را بين من و دخترش
تقسيم کرد ،نصف مال را به من و نصف ديگر را به او داد«.
 -2عصبه نسبی
عصبه نسبی به سه دسته تقسيم میشوند :
 -1عصبه بالذات  :که عبارتند از مردان وارث ،بجز شوھر و فرزند مادر.
 -2عصبه بالغير  :دختران و دختران پسر و خواھران شقيقه )پدر ومادری( و خواھران
پدری.
پس ھرکدام از اينھا با برادرش ،و بوسيله او عصبه میشوند ،و به اندازة نصف سھم او
ارث میبرند :
به دليل فرموده خداوند متعال َ ) :و إن َکانُوا إخ َوةً ِر َجاالً َو نِسا ًء فَلِ ﱠ
لذ َک ِر ِمث ُل َح Lﱢ
ظ األُنثَيَLي ِن
( »واگر برادران وخواھران با ھم باشند ھر مردی به اندازه سھم دو زن ارث میبرد«.
 -3عصبه مع الغير  :که عبارتند از خواھران با دختران :

به دليل حديث ابن مسعود ) :و ما بقی فلألخت(]» [1351و آنچه باقی میماند برای خواھر
است«.
فھرست
حجب و حرمان

][1352

تعريف حجب و حرمان:

حجب در لغت به معنی منع ،و منظور از آن منع شخص معينی از تمام يا بخشی از
ميراث به علت وجود شخصی ديگر است.
حرمان  :منع شخص معينی از ميراث به سبب وجود يکی از موانع ارث از قبيل قتل و
امثال آن است.
انواع حجب:
حجب دو نوع است  :حجب نقصان و حجب حرمان.
حجب نقصان عبارت است از  :کم شدن ميراث يکی از ورثه به علت وجود شخصی
ديگر و به پنج نفر تعلق میگيرد :
 -1شوھر ،در صورتيکه ھمسرش فرزند داشته باشد ،از نصف به يک چھارم حجب
میشود.
 -2ھمسر در صورتيکه شوھرش فرزند داشته باشد ،از يک چھارم به يک ھشتم حجب
میشود.
 -3مادر ھنگام وجود فرع وارثی از يک سوم به يک ششم حجب میشود.
 -4دختر پسر.
 -5خواھر پدری.
حجب حرمان عبارت است از محروم شدن شخصی از تمام ميراث به علت وجود
شخصی ديگر مانند محروم شدن برادر از ميراث ھنگام وجود پسر ،حجب حرمان به شش
نفر زير تعلق نمیگيرد ،ھرچند حجب نقصان به آنھا تعلق میگيرد :
 1و  -2پدر و مادر.
 3و  -4پسر و دختر.

 5و  -6زن و شوھر.
حجب حرمان غير از اين شش نفر ،ديگر ورثه را در برمیگيرد.
حجب حرمان بر دو اساس استوار است :
 -1آنانی که به واسطه شخصی ديگر به ميت منتسب میشوند ،در صورت وجود آن
شخص ارث نمیبرند.
پسر پسر که با وجود پسر ارث نمیبرد ،بجز فرزندان مادر چون آنان علی رغم
مانند ِ
اينکه به واسطة مادر به ميت منتسب میشوند ،باز ھم با وجود او از ميت ارث میبرند.
 -2نزديکتر بر دورتر مقدم میگردد ،بنابراين پسر ،پسر برادرش را حجب میکند و
اگر در يک درجه باشند ھر کدام از آنھا دارای قرابت قويتری باشد ،مقدم میشود ،مانند
برادر شقيق )پدر و مادری( که برادر پدری را حجب میکند.
فھرست

