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িশখনফল

এই পাঠ শেষ িশ াথ রা ---
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مات رجل عن زوجة وبنت وأبوین وعم   ثم ماتت الزوجة عن وبنت وأم 
وابنین ثم مات االبن عن أخ وأخت فكیف التصحیح والمناسخة ؟
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বাড়ীর কাজ 

مات رجل عن زوجة وبنت وابوین ثم ماتت الزوجة عن 
وبنت وأم وابنین ثم مات االبن عن أخ وأخت فكیف التصحیح 

:  حلل ھذه المسئلة 
مات رجل عن زوجة وبنت وابوین ثم ماتت الزوجة عن . 1

وبنت وأم وابنین ثم مات االبن عن أخ وأخت فكیف التصحیح 
والمناسخة ؟ 




