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  ؛(1)بسم هللا الرمحن الرحيم
 

سبق لكم يف الفرائض يف إرث ذوي األرحام أهنم ينقسمون إىل قسمني: إما أال يكون 
 . ، وإما أن يكون معهم أحد الزوجنيمعهم أحد الزوجني

 
  :وإذا مل يكن معهم أحد الزوجني فال خيلو

 . إما أن يكون شخصاً واحداً 
إما أن يستوي  وهذا القسم ينقسم إىل قسمني: ،اة  أللوا بخخ مجوإما أن يكون 

 .أال يستويوالقسم الثاين: ، إرثهم
 

  ، وهذا ينقسم إىل قسمني أيضاً:أللوا جبماة  أن يكونوا مجاة  والقسم الثالث:
 : وهو أن يستوي إرث كل مجاة  من املديلــوهو الذي سنأخذه اليوم  ــ القسم األول

دان فعن ؛وثالث بنات أخ ألم ،أخ شقيقلو هلك هالك ةن أربع بنات  :مثال ذلك. مهب
ما ك  وإرث هؤالء األربع  مل خيتلف من األخ الخقيق أللوا أبخ شقيق، مجاة  وهم أربع بنات

األخ  ومل خيتلف إرثهم من املديل هبم وهو هذه مجاة ، بنات أخ ألم،ماة  الثاني  واجل ،سيأيت
  .ألم

 
أخ ألم  ؛، وهو ةندان أخ شقيق، أخ ألمنقسم املال ةلى املديل هبم أانَ  :وكيفية توريثهم

ذا  وإ . بهنقسمه ةلى املدىل :أخذه املديل ما مث .الباقينعطيه واألخ الخقيق  ،نعطيه السدس
 .صحح االنكساري   ــ كهذهــ  كان املسأل  فيها انكسار 

 
قسم كون ننتهي من الوي ،من اجلماة ماة  رث اجلإإذا اختلف  :مث بقي النوع الثاين

  .أال يكون معهم أحد الزوجني :األول
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 لو هلك هالك ةن أربع بنات أخ شقيق، وثالث بنات أخ ألم:  املثال:
ثاًل أللوا بوارث، مل خيتلف إرثهم منه، يعين: ليس فيه م ــ أربع  بنات ــةندان مجاة  هؤالء 

األخ الخقيق كلهم خال ، يكون أخت شقيق ، أخت ألب، أخت ألم، ال، وإمنا واحد، هذا 
  يرثون منه.

فجمـــاةـــ  مع مجـــاةـــ  لكن  أخ ألم؛ مل خيتلف إرثهم من هـــذا بنـــات 4 وةنـــدان مجـــاةـــ 
اسـتو  إرث كل مجاة  من املديل هبم، املديل هبم هنا: أخ شـقيق: الباقي، وأخ ألم: السـدس، 

املســـــأل  من ســـــت ، األخ أصـــــل 
  واحد. مخس ، واألخ األم ش

ـــــــه  واحـــــــد وثـــــــالثـــــــ  فـــــــي
انكســــــــــار، ومخســــــــــ  وأربع  فيه 

 اثين ةخــر اثنني ر، ســت  يفنهما مباين ، ثالث  يف أربع  اثنا ةخــوةندان ثالث  وأربع  بي ،انكســار
  ني، وواحد ضرب اثنا ةخر اثنا ةخر.مث نصحح مخس  ضرب اثنا ةخر ست وسبعني.
 

 م. ومل خيتلف كل مجاة  إرثهم من املديل هب أللوا جبماة ،املهم: تعرفون مجاة  ومجاة ، 
 

 د، وةلى آله، وصحبه أمجعني.وهللا أةلم، وصلى هللا وسّلم ةلى نبينا حمم
 

 72=  12×  6  لتنزيلا 
 15/  60 5 ب أخ ش بنات أخ ش 4
 4/  12 1 6/1 أخ ألم بنات أخ ألم 3


