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الفرائض
2فقة

نفسي ذي وال»: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ؤمنوا حىت بيده، ال تدخلون اجلنة حىت تؤمنوا، وال ت

حتاببتم؟ حتابوا، أَواَل أدلكم على شيء إذا فعلتموه
«بينكمأفشوا السالم 

http://t.me/abd_fegh_1




ي سؤاًلا لزمالئك في المجموعة األخرى /ارسلـ

[ !التبرعات]كـ ُمراجعة من الوحدة السابقة 
اسرتاتيجية ارسل سؤال



:أهداف ِعلم الفرائض
.تذّكر املُراد ِبعلم الفرائض•
.ُتدِرك موضوع علم الفرائض وأمهيته•
.تُبّّي احلقوق املُتعلقة ابلرتِكة•
.ُُتّيز بّي أركان اإلرث وشروطه واسبابه وموانعه•
.ُتدِرك عدالة التشريع يف أحكام الفرائض•



ا املسلم العلوم اليت يتعلمه
:ال ختلو من حالّي

.د احلياةعلوم تتعلق مبا بع.ةعلوم تتعلق ابحليا

ي مثاالا للعلوم/اذكر
اليت تتعلق ابحلياة، وآخر ملا

.بَ ْعد احلياة



ائض ُمقِدمة يف علم الفر 

هو علم يُعرف به كل من يرث
ومن ال يرث  ، ومقدار ما لكل

.وارث من الرتكة

اعلم الفرائض اصطال :حا



هو ما ُُيلُفه اإلنسان بعد موته 
موضوع علم الفرائض 

ضيع ي كل موضوع من موا/َسمِّ 
علم الفرائض حسب ما 

استنتجته من الصور؟

احلقوقاألموال



توىل هللا ُسبحانه وتعاىل تقدير الفرائض بنفسه يف سورة النساء،
و بّّي النيب صلى هللا عليه وسلم ما جيب بعد إعطاء أصحاب

.الفروض املقدرة يف كتاب هللا

تولّ ّي احِلكمة من /اوجد
!   األمر ؟هللا سبحانه هلذا 

هيناسرتاتيجية العصف الذ



:ابلرَتِكةاحلُقوق املُتعِلقة

يز مؤونة جته
.امليت

ي خطوات جتهيز امليت ؟/اذكر



:ابلرَتِكةاحلُقوق املُتعِلقة

قضاء ديون 
قة امليت املوث

كةبرهن من الرت 
ي تعريف الَرهن ؟/اسرتجع



:ابلرَتِكةاحلُقوق املُتعِلقة

قضاء الديون 
املرسلة

.هنوهي غري موثقة بر 

ّيديون لآلدميعاىلديون هلل ت

ل ي أمِثلة لك/اذُْكر
نوع من الديون؟



:ابلرَتِكةاحلُقوق املُتعِلقة

ة تنفيذ وصي
.يّ امليت مما بق

خالل دقيقة واحدة ،
ي/ي و اكتب/شارك

مع جمموعتك ، 
!أحكام الوصية 

واحدةاسرتاتيجية الدقيقة ال



:ابلرَتِكةاحلُقوق املُتعِلقة

قسمة اإلرث 
.على الورثة



تويّف رجل وترك زوجته واثنان من األبناء ، وَخّلف تِركة:نشاط
رايل300رايل ، وتكلفت مؤونة التجهيز 30.000مقدارُها 

،(رايل15.200)وعليه َديْن ُمرسل لبعض أصدقائه مقداره 
،( رايل14.500)وعليه َدين قد َرهن فيه سيارته لصديقه مقداره 

، ف  كيف توزع تركته؟(رايل7000)و أوصى برتميم مسجد مبقدار 
جتهيزهمؤونة

ن الرتكةبرهن شيء مالديون املتعلقة
الديون املرسلة
مسجدالوصية برتميم

لزوجته وابناءهاإلرث



ي/من خالل النشاط السابق ، استخرج
!اركان اإلرث 

.الزوجة واالبناء

"املتويف"األب 

.رايل30.000



:شروط اإلرث

:ث التحُقق من موت املور  1



:شروط اإلرث

:  التحقق من حياة الوارث عند موت مورثه

*جنّي

2



:شروط اإلرث

:  التحقق من حياة الوارث عند موت مورثه

يااطفل غري مستقر صح

2



:شروط اإلرث

:  التحقق من حياة الوارث عند موت مورثه

*جنّي

اطفل غري مستقر صحيا 

2



:شروط اإلرث
.إلرثالعلم ابلسبب املقتضي ل

لصوراسرتاتيجية التعلم اب

ي من/استخرج
الصور أسباب

!اإلرث

3



:أسباب االرث
وهو القرابة :  النسب

احلواشياألصول  الفروع

ي جملموعتك من ُيصنف من العائلة /اشرح
ل ، والفروع و احلواشي؟يف األصو 

1



:أسباب االرث
النكاح

ماذا لو توفت الزوجة بعد 
النكاح ومل حيصل دخول ،

هل يرثها زوجها؟

2



:أسباب االرث
الوالء

اذا اعتق السيد عبده،
مث مات املعَتق ومل يكن

.له وارث، فإن املعِتق يرثه

3



ارث املطلقة
:ان يكون الطالق ابئناارجعياا

اء قبل انقض
العدة

اء بعد انقض
العدة

ه اال اذا طلقها يف مرض موت
ي سبب /اوجد! املخوف 

الة؟ارث املطلقة يف هذه احل

خريطة مفاهيم



االستنباطالدليل
ا  َمَثالا َعبْ َضَرَب اَللُّ }: قال تعاىل  دا

ا اَل يَ ْقِدُر  َشْيٍء َوَمنْ ى  َعلَ مَمُْلوكا
ِفُق ِمْنُه َسناا فَ ُهَو يُ نْ َرزَقْ َناُه ِمّنا ِرْزقاا حَ 
ْمُد َلِلِّ ۚ ْستَ ُووَن ۚ احلَْ ِسرًّا َوَجْهراا ۖ َهْل يَ 

{َلُمونَ َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ عْ 

!ي من الدليل مانعاا من موانع اإلرث /استنبط
موانع اإلرث 



االستنباطالدليل
: -هللا عليه وسلمصلى-قال 

ن له ليس للقاتل شيء، وإن مل يك»
وال وارث فوارثه أقرب الناس إليه

«يرث القاتل شيئاا

!ي من الدليل مانعاا من موانع اإلرث /استنبط
موانع اإلرث 



االستنباطالدليل

ال »: -هللا عليه وسلمصلى-قال 
يرث املسلم الكافر، وال يرث 

«الكافر املسلم

!ي من الدليل مانعاا من موانع اإلرث /استنبط
موانع اإلرث 



!ذكرايتي ما تعلمته يف شريط ال/ابلتعاون مع زمالئك يف اجملموعة سّجل

اسرتاتيجية شريط الذكرايت



.الذي بنعمته تتم الصاحلاتاحلمدهلل
.بنايت الطالبات/ شكراا على تعاونكم ابنائي الطالب 

:العروض من اعداد 
Sukadesign

+966 564378627


