
روطه أ صح  روض  وش  ون                                                                                                              ماب  الف  ن 
/ ق  اد  عدأد ألأ ست  حمــدأ 

م
 

 الفرض صاحب الفرض الشروط

  الزوج (بنت ابن -ابن ابن  -بنت –) االبن عدم الفرع الوارث مطلقا  
 

 النصف
( ½) 

 البنت  ()بنت أخرى/ عدم املشاركة 2  )ابن(عدم املعصب 1/

 /عدم الفرع الوارث األعلى منها3 أخرى(ابن )بنت / عدم املشاركة2  )ابن ابن(عدم املعصب1/
بنت االبن وإن نزلت 

 بمحض الذكور

 (اجلد -)األب دم األصل الوارث من الذكور/ع4/عدم الفرع الوارث 3 )أخت شقيقة أخرى(/ عدم املشاركة2  )األخ الشقيق(املعصب عدم1/
 األخت الشقيقة

 

/عددددم األصدددل الدددوارث مدددن  4/عددددم الفدددرع الدددوارث   3   )أخدددت ألب أخدددرى(/ عددددم املشددداركة2   )األخ ألب(املعصدددب عددددم1/

 .واألخ الشقيقأ/ عدم األخت شقيقة 5  اجلد(  -الذكور)ا ألب 

 األخت ألب

 الربع الزوج .د منه أو من رجل آخروجود الفرع الوارث سواء كان الول
 الزوجة .عدم الفرع الوارث منها أو من غريها (¼ )

 الثمن الزوجة وجود الفرع الوارث
(1/8) 

  ()بنت أخرىاملشاركة وجود /2  )ابن(عدم املعصب 1/
  البنتان فأكثر

 
 

 الثلثين
 (2/3) 

 

 /عدم الفرع الوارث األعلى منها3 أخرى( ابن )بنتاملشاركة وجود/ 2  )ابن ابن(عدم املعصب1/
 بنتا االبن فأكثر

 (اجلد -/عدم األصل الوارث من الذكور)األب 4/عدم الفرع الوارث 3 )أخت شقيقة أخرى(املشاركة وجود/ 2  )األخ الشقيق(عدم املعصب1/
 األختان الشقيقتان فأكثر

  /عدم األصل الوارث من الذكور4/عدم الفرع الوارث      3 أخرى( ألب)أخت املشاركة وجود /2   ألب( )األخ / عدم املعصب1

/ عدم األخت شقيقة واألخ الشقيق.5    

 
 األختان ألب فأكثر

/ أن ال تكون املسألة 3/ عدم اجلمع من االخوة ) سواء أشقاء أو ألب أو ألم ذكورا أم إناثا وارثني أو حمجوبني( 2/عدم الفرع الوارث     1

ني.تَيَرِمَإحدى العُ  

 
 األم

 

 الثلث
( 1/3 ) 

         /عدم الفرع الوارث      2/ أن يكون مجعا ذكورا أو إناثا أو خمتلطني فيقتسمون الثلث بالسوية دون تفضيل بني الذكر واألنثى    1

.(اجلد-/عدم األصل الوارث من الذكور)األب3  

االخوة واألخوات ألم  
 () اثنان فأكثر

 .الباقي(وإن كان الفرع الوارث أنثى يأخذ السدس زائد  -)إن كان الفرع الوارث ذكرا يأخذ السدس فقطد الفرع الوارث/ وجو2   عدم األب/ 1 
  الجد

 
 
 

 السدس
 ( 1/6) 

 .عدم  األم/ 1
 الجدة

 .(الباقي وإن كان الفرع الوارث أنثى يأخذ السدس زائد -وجود الفرع الوارث)إن كان الفرع الوارث ذكرا يأخذ السدس فقط/ 1
 

 األب

 األم .()اثنان فأكثرجود اجلمع من اإلخوة // ووأ  / /وجود الفرع الوارث  / 1

 بنت االبن  .فرضا ½/ وجود بنت صلبية واحدة ترث 2 (االبن)احلاجبعدم  و )ابن االبن(عدم املعصب 1/

 .(اجلد –/ عدم األصل الوارث من الذكور)األب 4    دم الفرع الوارث/ ع3   )األخ ألب(/ عدم املعصب2فرضا    ½شقيقة واحدة ترث أخت    وجود/ 1
 

 األخت ألب

 األخ ألم أو أخت ألم /عدم األصل الوارث املذكر 3/عدم الفرع الوارث مطلقا 2أن يكون منفردا   / 1

 


