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 مرياث األم
ُواألم هلا الثلث": قوله رمحه هللا ُ﴿فإن مل يكن له ولد وورثه أبـواه فألمه الثـلث﴾ :  لقول هللا تعاىل؛"ّ ُ ُّ ِ ِّ ُِْ َ ْ َُ َ َ ََ ُ َُِ َ َ ٌَ َ َّ ُ َّ ِ

 ].١١: النساء[
ُوألبـويه لكل واحد منـهما السدس﴿ :؛ لقوله تعاىل"ُومع الولد السدس": قوله رمحه هللا ُ ُّ َ َ َُ ْْ ِ ٍِ ِِّ ُ ِ َ ََ ْ مما تـرك إن ِ ِ َ َ َ َِّ

َكان له ولد ََ ُ َ  .]١١: النساء[﴾ َ
 مرياث اجلدة

 .ُ، وهذا حبكم النيب صلى هللا عليه وعلى آله وسلم"ُة هلا السدسَّواجلد": قوله رمحه هللا
 مرياث البنت

 . كما يف اآلية"والبنت هلا النصف" :قوله رمحه هللا
ََومع أخ ذكر عصبة" :قوله رمحه هللا َاألخت مع أخ هلا ذكرتكون :  أي"َ َ ََ مع ابن أو أكثر عصبة، :يأ ؛َ َ

ََوهن يف هذه احلال عصبات Mلغري، أي َ  . XَخواWن، فيكون للذكر مثل حظ األنثيني: َّ
 مرياث األخت

هلا النصف فيما إذا انفردت، وهلا النصيب : كذلكاألخت :  أي"واألخت كذلك": قوله رمحه هللا
 .ًتعصيبا مع أخيها

 ت االبنمرياث بن
َّوبنات االبن كالبنات يف أن هلن النصف إذا انفردن، وهلن :  أي"وبنات االبن كذلك": قوله رمحه هللا

 .َّيب Mلتعصيب إذا كان هلن إخوةالنص
ٍوإن زادت على واحدة": قوله رمحه هللا  ِّ بنص"كان هلا الثلثان"البنات أو األخوات أو بنات االبن :  أي"ْ

 .القرآن
 بنت االبن مع البنتمرياث 

ٍوإن كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف": قوله رمحه هللا ُيوصيكم﴿:  لقوله تعاىل"ٌ ُ ِ ُ Zْأوالدكم ِيف َُّا ُ ِ َْ َ 
ِللذكر َ َّ ُمثل ِ ْ ِّحظ ِ ِاألنـثـيني َ ْ ََ ُْ ْفإن ْ َّكن َِ ًنساء ُ َ َفـوق ِ ْ ِاثـنـتني َ ْ ََ َّفـلهن ْ ُ َ َُثـلثا َ َتـرك َما ُ َ ْوإن َ ِ ْكانت َ َ ًحدةَوا َ َ َفـلها ِ َ َ 

ُالنصف ْ  ].١١: النساء[﴾ ِّ
ُبنات االبن هلن السدس تكملة الثلثني مع البنت:  أي"ُولبنات االبن السدس": قوله رمحه هللا ُ . 

 مرياث األخوات مع البنات
ٌوإن كان بنت وأخوات": قوله رمحه هللا ًكان الورثة بنتا وأخوات، فالبنت هلا النصف، واألخوات :  أي"ٌ

ََا بقي عصبة مع الغري، وهذا kين أنواع العصبات مَّهلن ََ العصبة مع الغري:َ َ . 
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 ألماإلخوة واألخوات مرياث 
 .أوالد األم من اإلخوة ألم، واألخوات ألم:  أي"وولد األم": قوله رمحه هللا
ْإن كان واحدا له السدس، وإن زاد" :قوله رمحه هللا ُْ  الثلث؛  فلهمٍعن واحدإن زادوا :  أي" له الثلثً

 .لآلية
 


