
  االستدالل من سورة النساء    حجبـــــــــــــــــھ  )وفق المطلوب في المقرر الدراسي (ــھ ــــــــــحاالت إرث  الوارث
 شرط انعدام الفرع الوارثالنصف    - 1  الزوج

  مع وجود الفرع الوارث    الربع - 2
 َلُھنَّ َیُكْن َلْم ِإْن َأْزَواُجُكْم َتَرَك َما ِنْصُف َوَلُكْم  ال یحجب -

  َتَرْكَن ِممَّا الرُُّبُع َفَلُكُم َوَلٌد َلُھنَّ َكاَن َفِإْن َوَلٌد
  مع انعدام الفرع الوارث   الربع– 1  الزوجة

  مع وجود الفرع الوارث   الثمن – 2
 َفِإْن َوَلٌد َلُكْم َیُكْن َلْم ِإْن َتَرْكُتْم ِممَّا الرُُّبُع َوَلُھنَّ  ال تحجب -

  َتَرْكُتْم ِممَّا الثُُّمُن َفَلُھنَّ َوَلٌد َلُكْم َكاَن
    ال یحجب -  التعصیب  – 1  االبن

  
  
وِصیُكُم اللَُّھ ِفي َأْوَلاِدُكْم ِللذََّكِر ِمْثُل َحظِّ ُی

اْلُأْنَثَیْیِن َفِإْن ُكنَّ ِنَساًء َفْوَق اْثَنَتْیِن َفَلُھنَّ 
َما َتَرَك َوِإْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَھا ُثُلَثا 

  النِّْصُف

  في حال انفرادھا   النصف – 1  البنت
  في حال تعددھن   الثلثان  - 2
 )االبن(مع وجود    التعصیب بالغیر – 3

  ال تحجب -

  االبن یحجبھ    -         التعصیب  –1  ابن االبن
  في حال انفرادھا  النصف –1  بنت االبن

  في حال تعددھن  الثلثان –2
  مع وجود البنت السدس   –3
 )ابن االبن (مع وجود  التعصیب بالغیر –4

  یحجبھا    -       
  االبن – 1               
  البنتان فأكثر  – 2               

  في حال انعدام الفرع الوارث  التعصیب – 1  األب
    في حال وجود الفرع الوارث    السدس فقط – 2

  المذكر كاالبن وابن االبن     
   في حال وجود الفرع   السدس + التعصیب – 3

  الوارث المؤنث كالبنت وبنت االبن     

    ال یحجب   -       
  

ِممَّا  السُُّدُسَوِلَأَبَوْیِھ ِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما 
َتَرَك ِإْن َكاَن َلُھ َوَلٌد َفِإْن َلْم َیُكْن َلُھ َوَلٌد 

َفِإْن َكاَن َلُھ ِإْخَوٌة  الثُُّلُثَوَوِرَثُھ َأَبَواُه َفِلُأمِِّھ 
  حال انعدام الفرع الوارث مطلقا/      في الثلث – 1  األم  السُُّدُسَفِلُأمِِّھ 

  وانعدام التعدد من اإلخوة       
                في حال وجود الفرع الوارث   السدس – 2

    أو التعدد من اإلخوة        

  ال تحجب -

الجد               
  ب)(أب األ

                         /  حاالت األب الثالث نفسھا
  وھناك حاالت أخرى غیر واردة في المقرر

    األب  یحجبھ -

  الجدة
 )أم األب(
 )أم األم(

 األم فقط تحجبھا الجدة  أم األم -  في حال االنفراد أو التعددالسدس  –1
 معااألب واألم یحجبھا الجدة أم األب -
   تحجبالجدة القریبة من جھة األم  -

  البعیدة من جھة األب   

  

  :یحجبھ  التعصیب - 1  األخ الشقیق
  واألب -3  وابن االبن  -2 االبن -1  

  
  
  
  
  
  
 َفَلَھا ُأْخٌت َوَلُھ َوَلٌد َلُھ َلْیَس َھَلَك اْمُرٌؤ ِإِن

 َلَھا َیُكْن َلْم ِإْن َیِرُثَھا َوُھَو َتَرَك َما ِنْصُف
 ِممَّا الثُُّلَثاِن َفَلُھَما اْثَنَتْیِن َكاَنَتا َفِإْن َوَلٌد
 َفِللذََّكِر َوِنَساًء ِرَجاًلا ِإْخَوًة َكاُنوا َوِإْن َتَرَك
  اْلُأْنَثَیْیِن َحظِّ ِمْثُل

األخت 
  الشقیقة

  في حال انفرادھا  النصف –1
  في حال تعددھن  الثلثان  - 2
 )األخ الشقیق(في حال وجود   التعصیب بالغیر –3
  في حال وجود البنات مطلقا   التعصیب مع الغیر – 4

  یحجبھا:
  واألب - 3وابن االبن –2االبن - 1

  : یحجبھ  التعصیب – 1  األخ ألب
  األخ الشقیق ومن حجبھ - 1
    األخت الشقیقة في حال ارثھا  - 2

  بالتعصیب مع الغیر    
  في حال انفرادھا  النصف –1  األخت ألب

  في حال تعددھن  الثلثان  - 2
  في حال وجود األخت الشقیقة  السدس – 3
  في حال وجود األخ ألب  التعصیب بالغیر –4
  مطلقا  في حال وجود البنات التعصیب مع الغیر – 5

  :یحجبھا
  األخ الشقیق ومن حجبھ  - 1
  أختان شقیقتان - 2
األخت الشقیقة في حال ارثھا  - 3

  بالتعصیب مع الغیر
ابن األخ 
  الشقیق

   یحجبھ  التعصیب- 1
  الجد –1
  األخ ألب ومن حجبھ - 2
األخت ألب في حال إرثھا  - 3

  بالتعصیب مع الغیر

  

  ابن األخ الشقیق ومن حجبھ  - :یحجبھ  التعصیب - 1  ابن األخ ألب
  األخ ألم

      أو     
  األخت ألم

  في حال االنفرادالسدس  - 1
  في حال التعدد  الثلث- 2

  :یحجبھم
  الوارث مطلقا الفرع - 1
  األصول من الذكور. األب والجد - 2

َوِإْن َكاَن َرُجٌل ُیوَرُث َكَلاَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُھ 
َفِإْن  السُُّدُس َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلِّ َواِحٍد ِمْنُھَما

  الثُُّلِثَكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذِلَك َفُھْم ُشَرَكاُء ِفي 
    ابن األخ ألب ومن حجبھ  - :یحجبھ  التعصیب- 1  العم الشقیق
  العم الشقیق ومن حجبھ  - :یحجبھ  التعصیب- 1  العم ألب

العم ابن 
  یقالشق

  العم ألب ومن حجبھ  -  یحجبھ  التعصیب- 1

  حجبھابن العم الشقیق ومن  - یحجبھ:  التعصیب- 1  ابن العم ألب
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