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  ؛(1)الرمحن الرحيمبسم هللا 
ما أن ال يكون معهم أحد إ :أن مرياث ذوي األرحام ينقسم إىل قسمني سبق لكم

 ، وإما أن يكون معهم أحد الزوجني. الزوجني
 من ثالث حاالت: ال خيلوفإذا مل يكن معهم أحد الزوجني 

 
كله   املال له :بن بنت، خالة، عمةٱمثل:  .أن يكون معهم شخصاً واحداً  احلال األوىل:

 . ــيعين: لذوي الرحم  ــ
 

ر و عشأ ،مثل مخس أبناء بنت .أن يكون مجاعة مدلني بشخص واحد :ةالثانيواحلالة 
  :قسمني فهذا ينقسم إىل ،أبناء بنت

  أوالد بنت.ثالث  :، مثلإرثهمإما أن يستوي  القسم األول:
ختلف ذا اإلة شقيقة وخالة ألب وخالة ألم؛ ف، مثل: خاإرثهمخيتلف  القسم الثاين:و 

فأصبحت  ،ذا احيخالة هلألن امليتة خلفت  ،ألخت الشقيقةل منزلة ز   نـ  اخلالة الشقيقة تـ  ف :إرثهم
  .نصف، خالة ألب أتخذ السدس، خالة ألم: السدس :أخت شقيقة

هذا و  ،اخلالة :األصليف أدلو بشخص واحد الذي هو  ــ الذين هم ثالثة ــ فهم مجاعة
 . بق شرحهس

 
 :وينقسم إىل قسمني ،مجاعة مدلني جبماعة :ةالثالث الةواحل

 ،، مثل: أربع بنات أخ شقائق وثالث بنات أخ ألمإرثهمإما أن يستوي  القسم األول:
فأربع بنات أخ شقائق ينزلون منزلة األخ الشقيق، وثالث بنات أخ ألم ينزلون منزلة األخ ألم، 

أخ شقائق  ناتب ، يعين: أربعإرثهمهنا استوى ف .قي، وأخ ألم: السدسشقيق: البا أخ :اكأهنف
أخ ألم مستوين يف السدس، فهنا: مجاعة مدلني جبماعة  بنات مستوين يف الباقي، وثالثة

 األخ ألم بنات ة، والثالثإرثهممستوي  األخ الشقيق بنات ، فهؤالء األربعةإرثهممستوي 
  .إرثهموي مست
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وبنت أخ  وإمنا بنت أخ شقيق ،يعين: ليس أربع بنات ،إرثهمخيتلف  القسم الثاين:و 
 . سخاتاملنا من الثانية الاحوهذه نفس وهكذا كما سيأيت ــ ــ  ،ألم

 
 إذا كان معهم أحد الزوجني هلم مخس أحوال وسيأيت إبذن هللا.و 

ص واحد، : شخــ ــ إذا مل يكن معهم أحد الزوجني فالذي انتهينا منه يف الدروس السابقة
 ة مدلنيوسيأيت مجاع .إرثهم، وإذا اختلف إرثهممجاعة مدلني بشخص واحد إذا استوى 

  جبماعة.
 

 . إبذن هللا ،متاماً  عنكم ري تقسيم ذوي األرحام واضحيصوهبذا 
 

 ، وصلى هللا وسل م على نبينا حممد، وعلى آله، وصحبه أمجعني.أعلم وهللا


