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6. การเพิ่มขึ้นจากคาฐานปญหา (อัล-เอาลฺ)
อัล-เอาลฺ คือ การเพิ่มสวนแบงของกองมรดก และลด
สวนแบงของทายาท
ผลกระทบของการเอาลฺตอทายาท
หากเกิดการเอาลฺในปญหาเหมือนที่ผานมา สวนแบง
ของทายาทก็จะลดลงมากกวาปญหาที่ไมมีการเอาลฺ
ประเภทของคาฐานปญหาเกี่ยวกับการเอาลฺ
คาฐานของปญหามีเจ็ดตัวเลขคือ 2, 3, 4, 6, 8, 12,
และ 24
เราสามารถแบงประเภทปญหาเกี่ยวกับการเอาลฺ
ไดสองประเภท
หนึ่ง ฐานที่ไมเปนการเอาลฺ มีสี่ตัวเลข ( 2, 3, 4, 8, )
สอง ฐานที่เปนการเอาลฺ มีสามตัวเลข ( 6,12, 24 )
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ขอสรุปของการเอาลฺ
1. คาฐานที่เปนเลขหก จะมีการเอาลฺสี่แบบ
1. เพิ่มจากหกเปนเจ็ด เชน หากผูตายทิ้ง สามี และพี่
นองหญิงรวมบิดามารดาสองคน คาฐานปญหาจาก 6 เพิ่ม
เปน 7 สามีมีสิทธิ์หนึ่งสวนสอง (3) และพี่นองหญิงรวมบิดา
มารดาสองคนมีสิทธิ์ไดสองสวนสาม (4)
2. เพิ่มจากหกเปนแปด เชน หากผูตายทิ้ง สามี, พี่
นองหญิงรวมบิดามารดา และพี่นองหญิงรวมมารดาสองคน
คาฐานปญหาจาก 6 เพิ่มเปน 8 สามีมีสิทธิ์หนึ่งสวนสอง (3) พี่
น องสาวรว มบิดามารดามี สิท ธิ์ ห นึ่ ง ส ว นสอง (3) และพี่นอ ง
หญิงรวมมารดาสองคนมีสิทธิ์หนึ่งสวนสาม (2)
3. เพิ่มจากหกเปนเกา เชน หากผุตายทิ้ง สามี, พี่นอง
หญิงรวมบิดามารดาสองคน และพี่นองชายรวมมารดา คาฐาน
ปญหาจาก 6 เพิ่มเปน 9 สามีมีสิทธิ์หนึ่งสวนสอง (3) พี่นอง
หญิ ง ร ว มบิ ด ามารดาสองคนมี สิ ท ธิ์ ส องส ว นสาม (4) และพี่
นองชายรวมมารดาสองคนมีสิทธิ์หนึ่งสวนสาม (2)
4. เพิ่มจากหกเปนสิบ เชน หากผูตายทิ้ง สามี, มารดา,
พี่นองหญิงรวมบิดามารดาสองคน และพี่นองหญิงรวมมารดา
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สองคน คาฐานปญหาจาก 6 เพิ่มเปน 10 สามีมีสิทธิ์หนึ่ง
สวนสอง (3) มารดามีสิทธิ์หนึ่งสวนหก (1) พี่นองหญิงรวมบิดา
มารดาสองคนมี สิ ท ธิ์ ส องส ว นสาม (4) และพี่ น อ งหญิ ง ร ว ม
มารดาสองคนมีสิทธิ์หนึ่งสวนสาม (2)
2. ฐานที่เปนเลขสิบสองจะมีการเอาลฺสามแบบ
1. เพิ่มจากสิบสองเปนสิบสาม เชน ผูตายทิ้ง สามี,
บิดา, มารดา และลูกสาวหนึ่งคน คาฐานปญหาจาก 12 เพิ่ม
เปน 13 สามีมีสิทธิ์หนึ่งสวนสี่ (3) บิดามีสิทธิ์หนึ่งสวนหกและที่
เหลือ (2) มารดามีสิทธิ์หนึ่งสวนหก (2) และลูกสาวหนึ่งคนมี
สิทธิ์หนึ่งสวนสอง (6)
2. เพิ่มจากสิบสองเปนสิบหา เชน ผูตายทิ้ง สามี,
บิดา, มารดา และลูกสาวสองคน คาฐานปญหาจาก 12 เพิ่ม
เปน 15 สามีมิสิทธิ์หนึ่งสวนสี่ (3) บิดามีสิทธิ์หนึ่งสวนหกและ
ที่เหลือ (2) มารดามีสิทธิ์หนึ่งสวนหก (2) และลูกสาวสองคนมี
สิทธิ์สองสวนสาม (8)
3. เพิ่มจากสิบสองเปนสิบเจ็ด เชน ผูตายทิ้ง ภรรยา,
มารดา, พี่นองหญิงรวมบิดาสองคน และพี่นองหญิงรวมมารดา
5

สองคน คาฐานปญหาจาก 12 เพิ่มเปน 17 ภรรยามีสิทธิ์หนึ่ง
สวนสี่ (3) มารดามีสิทธิ์หนึ่งสวนหก (2) พี่นองหญิงรวมบิดา
สองคนมีสิทธิ์สองสวนสาม (8) และพี่นองหญิงรวมมารดาสอง
คนมีสิทธิ์สองสวนสาม (4)
3. ฐานที่เปนเลขยี่สิบสี่จะมีการเอาลฺหนึ่งแบบคือ ยี่สิบ
เจ็ด
เชน ผูตายทิ้ง ภรรยา, บิดา, มารดา และลูกสาวสอง
คน คาฐานปญหาจาก 24 เพิ่มเปน 27 ภรรยามีสิทธิ์หนึ่งสวน
แปด (3) บิดามีสิทธิ์หนึ่งสวนหกและที่เหลือ (4) มารดามีสิทธิ์
หนึ่งสวนหก (4) และลูกสาวสองคนมีสิทธิ์สองสวนสาม (16)
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