
  

  

  
  

  

                  وابن العمةھو أألخ من نفس المنزل ،.  

 ھي األخت من نفس الدرجة.  

 ) بنت االبن–ابن االبن  -  البنت–االبن .(  

 ): الجد–األب (.   

 

 .عدم وجود الفرع الوارث.١ النصف

 وجود الفرع الوارث. ١ الربع. 

 .عدم وجود الفرع الوارث.١ الربع

 وجود الفرع الوارث. ١ الثمن. 

 الثلث
  .عدم وجود الفرع الوارث. ١
  .الجمع من اإلخوةعدم . ٢
 .ة عمریھأن التكون المسأل. ٣

  .وجود الجمع من األخوة. ١ السدس
 .وجود الفرع الوارث أو .٢




 
ثلث 
  الباقي

أن تكون 
 .المسألة عمریة

  زوج
  أب
 أم

  زوجة
  أب
 أم

 .وجود الفرع الوارث الذكر. ١ السدس

السدس 
 .وجود الفرع الوارث األنثى. ١  والباقي ع




 
عصبة 
  .فرع الوارثعدم وجود ال. ١  بالنفس

  
  
 

   /دإعدا

dhaferhasan@gmail.com  

  .وارث الذكروجود الفرع ال. ١ السدس
  عدم وجود األب.٢

السدس 
  والباقي ع

  .وجود الفرع الوارث األنثى. ١
  عدم وجود األب.٢




  عصبة
 بالنفس 

  .عدم وجود الفرع الوارث. ١
  عدم وجود األب.٢



 

 .عدم وجود األم. ١ السدس

  .عدم وجود المعصب. ١ النصف
 .د المشاركةعدم وجو. ٢

  .عدم وجود المعصب. ١ الثلثین
 .وجود المشاركة. ٢

 


 

عصبة 
 بالغیر

وجود المعصب وھو أخوھا الذي من 
 .) ابن العم– االبن(.درجتھا

 النصف

  .عدم وجود المعصب. ١
  .عدم وجود المشاركة. ٢
عدم وجود الفرع الوارث األعلى . ٣

 .منھا

 الثلثین

  .عدم وجود المعصب. ١
  .وجود المشاركة. ٢
عدم وجود الفرع الوارث األعلى . ٣

 ). البنت–االبن  (.منھا

  السدس
  .عدم وجود المعصب. ١
 تكون مع البنت الوارثة للنصف أن. ٢

  . الستكمال الثلثینفرضًا

 



 

عصبة 
 بالغیر

وجود المعصب وھو أخوھا الذي من 
 .) ابن ابن العم– ابن االبن (.درجتھا

   

 النصف
  .عدم وجود المعصب. ١
  .عدم وجود المشاركة. ٢
  .عدم وجود الفرع الوارث. ٣
 .عدم وجود األصل الوارث الذكر. ٤

 الثلثین
  .عدم وجود المعصب. ١
  .وجود المشاركة. ٢
  .عدم وجود الفرع الوارث. ٣
 . وجود األصل الوارث الذكرعدم. ٤

عصبة 
 بالغیر

مع وجود المعصب وھو أخوھا الذي من 
 .)األخ الشقیق( درجتھا  






 

عصبة 
  مع الغیر

  .عدم وجود المعصب. ١
  .عدم وجود األصل الوارث الذكر. ٢
  .أن تكون مع الفرع الوارث األنثى .٣

 النصف

  .عدم وجود المعصب. ١
  .عدم وجود المشاركة. ٢
  .عدم وجود الفرع الوارث. ٣
  .عدم وجود األصل الوارث الذكر. ٤
 .عدم وجود األشقاء والشقائق.٥

 الثلثین

  .عدم وجود المعصب. ١
  .وجود المشاركة. ٢
  .عدم وجود الفرع الوارث. ٣
  .عدم وجود األصل الوارث الذكر. ٤
 .عدم وجود األشقاء والشقائق. ٥

 السدس

  .دم وجود المعصبع. ١
  .عدم وجود الفرع الوارث. ٢
  .عدم وجود األصل الوارث الذكر. ٣
 الوارثة للنصف  الشقیقةأن تكون مع األخت. ٤

  .، الستكمال الثلثینفرضًا
عصبة 
  بالغیر

 الذي من أخوھامع وجود المعصب وھو 
  .)األخ ألب( درجتھا 






 

عصبة 
  مع الغیر

  .عدم وجود المعصب. ١
  .األصل الوارث الذكرعدم وجود . ٢
  .عدم وجود األشقاء والشقائق. ٣
  .أن تكون مع الفرع الوارث األنثى. ٤

 الثلث
 .عدم وجود الفرع الوارث.١
  .األصل الوارث الذكروجود عدم .٢
 .وجود المشارك وھو األخ ألم أو األخت ألم. ٣







 
 السدس

 .عدم وجود الفرع الوارث.١
   . وجود األصل الوارث الذكرعدم.٢
  .عدم المشارك وھو األخ ألم أو األخت ألم.٣
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