األستاذ  :عبد السالم الراضً

مادة التربٌة اإلسالمٌة

وحدة التربٌة االقتصادٌة والمالٌة
الدرس التطبٌقً  :دراسة للفرائض فً منظومة الرسموكً.
الوارث بالفرض

فً حال

األب

-----------

الجد ألب

عدم األب

األم

-----------

الفرض المستحق
السدس فقط
التعصٌب
السدس+التعصٌب
السدس فقط
التعصٌب

الشروط
عند وجود الفرع الوارث المذكر
عدم وجود الفرع الوارث مطلقا
عند وجود فرع وارث أنثى
عدم األب +وجود الفرع الوارث
+ // //عدم الفرع الوارث

السدس+التعصٌب

+ //وجود فرع وارث أنثى

الثلث
السدس
السدس

عدم الفرع +عدم الجمع من اإلخوة
أو األخوات
وجود الفرع الوارث أو الجمع من
اإلخوة
عدم األم +عدم األب بالنسبة لجدة
األب
عدم وجود الفرع الوارث

الربع

عند وجود الفرع الوارث

الربع

عدم وجود الفرع الوارث

الثمن

وجود الفرع الوارث

النصف
الثلثان
التعصٌب
النصف

إذا انفردت
إذا تعددت اثنتان فأكثر
إذا وجدت مع شقٌقها مفاضلة
إذا انفردت +ولم توجد البنت

التعدد

الثلثان

إذا تعددت +ولم توجد البنت

وجودها مع شقٌقها

التعصٌب
السدس

إذا وجدت مع شقٌقها مفاضلة
إذا وجدت مع بنت واحدة فقط

االنفراد
التعدد

النصف
الثلثان

االنفراد.وعدم األب والفرع المذكر
//
التعدد.و  // //و //

وجودها مع شقٌقها

التعصٌب مع شقٌقها

وجود شقٌقها مفاضلة

وجودها مع البنات

التعصٌب مع البنات وبنات االبن

وجود البنات وبنات االبن

االنفراد

النصف

عدم البنت واألب والفرع المذكر

التعدد

الثلثان

نفس الشروط السابقة

وجودها مع شقٌقها

التعصٌب مع شقٌقها

نفس الشرو ط السابقة

وجودها مع البنات

التعصٌب مع البنات أو
بنات االبن

وجودها مع أخت
شقٌقة واحدة
االنفراد

السدس

الشروط السابقة  +وجود البنت أو
بنت االبن منفردات أو متعددات
الشروط السابقة +وجود أخت ش

السدس

االنفراد+عدم األصل الوارث
المذكر+عدم الفرع الوارث
التعدد +الشروط السابقة.

الجدة ألم أو ألب
االنفراد أو التعدد

النصف
الزوج

---------

الزوجة

االنفراد أو التعدد

البنت

االنفراد
التعدد
وجودها مع شقٌقها
االنفراد

بنت االبن

مع بنت واحدة

األخت الشقٌقة

األخت ألب

//

اإلخوة ألم
التعدد

الثلث

الدلٌل المناسب
قوله تعالى(وألبوٌه لكل واحد منهما السدس مما
ترك إن كان له ولد .فإن لم ٌكن له ولد وورثه
أبواه فألمه الثلث ) النساء اآلٌة 11

نفس اآلٌة السابقة

قوله تعالى(وألبوٌه لكل واحد منهما .............
إلى قوله فإن كان له إخوة فألمه السدس ).

حدٌث برٌرة أن النبً ص جعل للجدة السدس
إذا لم تكن دونها أم) رواه أبو داود والنسائً
قوله تعالى(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم
ٌكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما
تركن من بعد وصٌة ٌوصٌن بها أو دٌن).
قوله تعالى(ولهن الربع مما تركتم إن لم ٌكن لكم
ولد.فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم)....
سورة النساء اآلٌة .12
قوله تعالى(ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم للذكر مثل
حظ االنثٌٌن .فإن كن نساء فوق اثنتٌن فلهن
ثلثا ما ترك.وإن كانت واحدة فلها النصف).
نفس اآلٌة السابقة فهً تشملها .وأٌضا حدٌث
ابن مسعود ض سئل عن بنت وبنت ابن وأخت
فقال:أقضً فٌها بما قضى رسول هللا  لالبنة
النصف والبنة االبن السدس تكملة الثلثٌن وما
بقً فلألخت) رواه اإلمام البخاري .
قوله تعالى(ٌستفتونك.قل هللا ٌفتٌكم فً الكاللة.
إن امرؤ هلك لٌس له ولد وله أخت فلها نصف
ما ترك.وهو ٌرثها إن لم ٌكن لها ولد.فإن كانتا
اثنتٌن فلهما الثلثان مما ترك.وإن كانوا إخوة
رجاال ونساء فللذكر مثل حظ االنثٌٌن)
سورة النساء اآلٌة 178

نفس اآلٌة  178السابقة

قوله تعالى(وإن كان رجل ٌورث كاللة أو امرأة
وله أخ او اخت فلكل واحد منهما السدس.فإن
كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فً الثلث) سوة
النساء اآلٌة .12

