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الوارثون
2فقة

 َرُسوَل هللاي صلى هللاَعن َأِبي ُهَريَرَة رضي هللا عنه َأن  
َدًة، َصل ى هللاَصل ى َعَلي  َمْن : "عليه وسلم قَالَ   َواحي

.رواه مسلم؛ "َعْشًراَعَلْيهي 
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!كيف أمحّي وطين؟



.س السابقيف الدر درستيها/ ي موانع اإلرث اليت درستها/راجع

:ي مع جمموعتك يف اإلجابة على اللغز التايل /تعاون

،ذمته الثالث على النساء رجل تزوج بـ ثالث نساء، مث تويّف وكل 
اما الثانية فـ تعتد وال ترث ،األوىل تعتد و ترث، 

.!و اما الثالثة ، فـ ال تعتد و ال ترث
فـ كيف يكون ذلك؟



اثت من سـ نتعرف على الوارثني من الرجال والوار 
.النساء

.حتفظ آايت املواريث و تفهم معناها 

سـ نتعرف على نوعي اإلرث 
صيب و حتدد من يرث ابلفرض و من يرث ابلتع

.من يرث هبما مًعا
.حتدد أصحاب الفروض

أهداف الدرس



االبن•
.وان نزل مبحض الذكورابن االبن •

الوارثون من الرجال



اجلد من قبل•.األب•
األب وان عال 
.مبحض الذكور 

لالوارثون من الريجا

ما معىن مبحض الذكور؟:ي /اشرح



لالوارثون من الريجا

األخ الشقيق•
.األخ ألب•
.األخ ألم•



لالوارثون من الريجا
.كورابن األخ الشقيق وان نزل مبحض الذ •
.ابن األخ ألب وان نزل مبحض الذكور•

:ي /اشرح
ما معىن وإن عال ،

وإن نزل؟



الوارثون من الرجال

.العم الشقيق وإن عال•
.العم الشقيق ألب وإن عال•

؟ي من هو العم الشقيق ألب/اشرح



لالوارثون من الريجا

. زلنابن العم الشقيق و ان •
.ابن العم ألب و ان نزل •



الوارثون من الرجال

الزوج•

، هل يرث الزوج زوجته
ها بعد طالقلو توفت 

طالقًا رجعًيا ؟



قاملعتي •

الوارثون من الرجال

املُعتيق يرث املُعَتق ، 
.و املُعَتق ال يرث املُعتيق

!ي السبب/اذكر



!لـ نُراجع سوايً 
لالوارثون من الريجا

االبن•
.وان نزل مبحض الذكورابن االبن •

اجلد من قبل األب وان عال مبحض•
.الذكور 

املعتق•

األخ الشقيق•
.األخ ألب•
.األخ ألم•

الزوج• األب•

.العم الشقيق وإن عال•
.العم الشقيق ألب وإن عال•

ابن األخ الشقيق وان نزل مبحض•
.الذكور

ابن األخ ألب وإن نزل مبحض •
.الذكور

.ابن العم الشقيق وإن عال•
.ابن العم ألب وإن عال•



الواراثت من النساء
البنت•

.  ذكوربنت االبن وان نزل ابوها مبحض ال•
ا ابنة لو توفت اجلدة ولديه
ا ؟هلا ابنتان هل تراثهن



الواراثت من النساء
.األم •



األخ الشقيقة•
.األخت ألب•
.األخت ألم•

الواراثت من النساء



الواراثت من النساء
الزوجة•

:ي /فكر
بعد عقد النيكاح ،

تويّف الزوج ، هل َتريث
الزوجة زوجها مع العلم

مل حيصل دخول؟



الواراثت من النساء
، اجييب/ اجيبةقاملُعتي •

ماذا يُقصد ابملُعتيقة؟
ومىت ترث ؟

ي املُراد بـ املُعتيق و املُعَتق؟/بنّي 



الواراثت من النساء

وربنت االبن وان نزل ابوها مبحض الذك•

.اجلدة من قبل األم•
.اجلدة من قبل األب•

املعتيقة•

األخ الشقيقة•
.األخت ألب•
.األخت ألم•

الزوجة•

األم•

البنت•
!لـ نُراجع سوايً 



البياناآلية
ُ يفي أَ ": تعاىلقال يُكُم اَّلل  ْثُل ْواَلديُكْم ۖ ليلذ كَ يُوصي ري مي

نَـَتنْيي َحظّي اأْلُنثـََينْيي ۚ فَإين ُكن  ني   فَـَلُهن  ثـُُلثَا َساًء فَـْوَق اثـْ
َدًة فَـ  بـََوْيهي َلَها النّيْصُف ۚ َوأليَ َما تـََرَك ۖ َوإين َكاَنْت َواحي

ُهَما السُُّدسُ  نـْ ٍد مّي ُه َوَلٌد ۚ ِمي ا تـََرَك إين َكاَن لَ ليُكلّي َواحي
هي فَإين مل ْ َيُكن ل ُه َوَلٌد َوَوري  ُمّي الثُـُّلُث ۚ فَإين ثَُه أَبـََواُه َفِلي

هي السُّ  ُمّي ي  َكاَن َلُه إيْخَوٌة َفِلي ي ُدُس ۚ مين بـَْعدي َوصي ٍة يُوصي
نَ  َا َأْو َدْيٍن ۗ آاَبؤُُكْم َوأَبـْ َرُب اؤُُكْم اَل َتْدُروَن أَيُـّ هبي ُهْم َأقـْ

َن اَّلل ي  َعلييًما  ۗ إين  اَّلل َ َكانَ َلُكْم نـَْفًعا ۚ َفرييَضًة مّي
("11)َحكييًما

.مرياث األخوةبيان

.بيان مرياث األصول والفروع

كام من اطاع هللا سبحانه وتعاىل يف احعاقبة
.املواريث وعاقبة من عصاه

.بيان مرياث الزوجني واإلخوة واألخوات ألم

ي كل آية  يف العمود األول مع ما تعنيه/وصلّ 
!وَتُدل عليه من العمود اآلخر



البياناآلية
 َيُكن َك َأْزَواُجُكْم إين مل ْ َوَلُكْم نيْصُف َما تـَرَ ":تعاىلقال

ِمي ا تـَرَْكَن ۚ مين  َوَلٌد فَـَلُكُم الرُّبُعُ هل ُن  َوَلٌد ۚ فَإين َكاَن هَلُن  
َا أَ  نَي هبي ي ٍة يُوصي بُُع ِمي ا تـَرَْكُتْم ْو َدْيٍن ۚ َوهَلُن  الرُّ بـَْعدي َوصي
ن  الثُُّمُن ن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فَـَلهُ إين مل ْ َيُكن ل ُكْم َوَلٌد ۚ فَإي 
ي   ن بـَْعدي َوصي َا َأْو دَ ِمي ا تـَرَْكُتم ۚ مّي ْيٍن ۗ َوإين ٍة ُتوُصوَن هبي

ْخٌت َرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو أُ َكاَن رَُجٌل يُوَرُث َكاَلَلًة َأوي امْ 
ُهَما السُّدُ  نـْ ٍد مّي  مين ُس ۚ فَإين َكانُوا َأْكثـَرَ َفليُكلّي َواحي

ليكَ  ي  فَـُهْم ُشرََكاُء يفي الثُـّلُ ذََٰ يُوَصىَٰ ٍة ثي ۚ مين بـَْعدي َوصي
َا َأْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضارٍّ ۚ وَ  َن اَّلل ي ۗ وَ هبي ي ًة مّي ُ َعلييٌم صي اَّلل 

"َحلييمٌ 

.مرياث األخوةبيان

.بيان مرياث األصول والفروع

كام من اطاع هللا سبحانه وتعاىل يف احعاقبة
.املواريث وعاقبة من عصاه

.بيان مرياث الزوجني واإلخوة واألخوات ألم

ي كل آية  يف العمود األول مع ما تعنيه/وصلّ 
!وَتُدل عليه من العمود اآلخر



البياناآلية

طيعي  اَّلل ي ۚ َوَمن يُ و تيْلَك ُحُدودُ ":قال تعاىل: تعاىلقال
ْلُه َجن   ا اأْلَهْنَاُر اٍت ََتْريي مين حَتْتيهَ اَّلل َ َوَرُسوَلُه يُْدخي

ليكَ َخاليدييَن فييَها ۚ  ِييُم اْلَفوْ َوذََٰ َوَمن يـَْعصي ( 13)ُز اْلَع
ْلُه ََنرًا خَ اَّلل َ َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعد  حُ  اليًدا فييَها َوَلُه ُدوَدُه يُْدخي

"َعَذاٌب مُّهينٌي 

.مرياث األخوةبيان

.بيان مرياث األصول والفروع

كام من اطاع هللا سبحانه وتعاىل يف احعاقبة
.املواريث وعاقبة من عصاه

.بيان مرياث الزوجني واإلخوة واألخوات ألم

ي كل آية  يف العمود األول مع ما تعنيه/وصلّ 
!وَتُدل عليه من العمود اآلخر



البياناآلية

ُ يـُْفتييُكْم يفي َيْستَـْفُتوَنَك ُقلي ا: "قال تعاىل  اْلَكاَلَلةي ۚ َّلل 
ْصُف َما  َوَلُه ُأْخٌت فَـَلَها ني إيني اْمُرٌؤ َهَلَك لَْيَس َلُه َوَلدٌ 

ْ يَ  َا َوَلٌد ۚ فَإينتـََرَك ۚ َوُهَو َيريثـَُها إين مل  نَـَتنْيي ُكن هل  َكانـََتا اثـْ
ااًل َونيَساًء  َوإين َكانُوا إيْخَوًة رّيجَ  ۚفَـَلُهَما الثُـُّلثَاني ِمي ا تـََركَ 

ْثُل َحظّي اأْلُنثـَيَ  ُ اَّلل ُ َفليلذ َكري مي لُّوا ۗ نْيي ۗ يـَُبنيّي َلُكْم َأن َتضي
ُ بيُكلّي َشْيٍء َعلييٌم  "َواَّلل 

.مرياث األخوةبيان

.بيان مرياث األصول والفروع

 احكام من اطاع هللا سبحانه وتعاىل يفعاقبة
.املواريث وعاقبة من عصاه

.مبيان مرياث الزوجني واإلخوة واألخوات أل

ي كل آية  يف العمود األول مع ما تعنيه/وصلّ 
!وَتُدل عليه من العمود اآلخر



اإلرث ابلتعصيباإلرث ابلفرض





وإن مل يتبَق شيء؟

اإلرث ابلتعصيب
. العاصب أيخذ الباقي بعد أصحاب الفروض 



.يباإلرث ابلفرض والتعص

ض اإلرث ابلفر 
اترة و 
اترة ابلتعصيب

و ال جيمع 
.بينهما

4

اإلرث 
رة ابلفرض ات
يب و ابلتعص
اترة

2

اإلرث 
ب ابلتعصي
.فقط

12

اإلرث 
ابلفرض 

.فقط

7



.اإلرث ابلفرض فقط دون التعصيب

اجلدة من 
جهة األم

اجلدة من 
جهة األب

األم الزوج

األخت ألماألخ ألم

الزوجة



.رضاإلرث ابلتعصيب فقط دون الف
.املُْعتيقة: من الرجال عدا األب واجلَد ، ومن النساء الوارثني مجيع 

ي ذاكرتك ،/اخترب
اسرتجع الوارثني من الرجال ابستثناء األب واجلد

.!لـ معرفة الوارثني ابلتعصيب دون الفرض



:ينهما اترةاإلرث ابلفرض اترة و ابلتعصيب اترة وجيمع ب
:ما مت استثناؤه سابًقا من الوارثني الرجال من اإلرث ابلتعصيب 

األب 
اجلد



.ينهما ابًدا اإلرث ابلفرض اترة و ابلتعصيب اترة و ال جيمع ب

.بنت االبن فأكثر البنت فأكثر 

.األخت ألب فأكثر .األخت الشقيقة فأكثر

مع بينهما اإلرث ابلفرض اترة وابلتعصيب اترة ، وال جي
.ابًدا 

ما هو الشيء املشرتك 
بني الوارثني ابلفرض

وابلتعصيب اترةاترة
!و ال جيمعون بينهما  



!تالية قومي بصياغة أسئلة لإلجاابت ال/قم
السؤالاإلجابة

خمصوص؛ نصيْب ُمقدْر شرًعا لوارثٍ 
ال ال يزيد اال ابلرد، وال ينقص ا

.ابلعول
مة ألن املعتيق صاحب فضل ونع

الف املعتقعلى املعَتق بعتقه له ، خب
.األب واجلد فقط

السؤال املعكوس



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

:العروض
Sukadesign

+966 564378627


