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(1ن)

 ميراث الزوج حسب اآلية :النصف عند عدم وجود الفرع ،و الربع مع وجوده.
 ما يدل على حجب الزوج حجب نقص قوله تعالى   ﴿ :
.................................................................................... ........................................... ........................



1.1( ﴾ن)





..........

 أ  -الزوجة :لها الربع لعدم وجود الفرع .والجدة لألم :لها السدس .والجد :له ما بقي بالتعصيب لعدم وجود الفرع.
ب -الزوج :له النصف لعدم وجود الفرع .واألم :ترث الثلث لعدم وجود الفرع والمتعدد من اإلخوة .واألخ لألم :له السدس
(3ن)
النفراده.
....................................................................................................................... ................................................................................................................ ............................................................................................................................. ..................................

ثانيا ا:

 حاالت ميراث األخت الشقيقة المذكورة في اآلية :النصف إذا كانت واحدة ،والثلثان إذا تعددت ،وتعصيب الشقيق لها
(1.1ن)
بالتفاضل.
(1ن)
 ترث األخت لألب السدس إذا كانت مع األخت الشقيقة الواحدة.
........................................................................................................................................ ...................................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..
.................................................................. ......................................................................................... .......................................

ثالثا:

الباقي بالتعصيب

المسألــــــــــــــــة
توفي شخص عن :أخ شقيق ،وأخ ألب ،وأخت شقيقة .فيرث األخ لألب:
هلك هالك وترك :أختا ألب ،وبنتين ،وابن عم شقيق .فيرث ابن العم الشقيق:
مات شخص وترك :زوجة ،وأما ،وابنا ،فيرث االبن:
هلكت هالكة عن :أب ،وزوج .فيرث األب:

السدس

ل يرث







(2ن)

................................................................................................................... ..

التوقيـت:

 فوائد علم التوقيت التي أشار إليها النص هي :معرفة مواقيت الصالة ،والصيام ،والحج ،واتجاه القبلة ،وأزمنة الليالي
(2ن )
واأليام ،ومسائل الجهات( .يقبل في االستشهاد كل نص قرآني مناسب)
 أ  -طول السنة القمرية يساوي )سند( يوما و )ح( ساعات و ) (84دقيقة و ) (33ثانية.
( 2ن )
ب -تنقص السنة القمرية عن الشمسية بنحو )ي( أيام و ) (21ساعة و ) (11ثوان.
 3 = 211 ÷ 1822 والباقي  717 = 31 ÷ 21222 = 131 ×132والباقي  .12والخارج  111 = 7 ÷ 713 = 3 + 717والباقي .3
فيكون مدخل عام  1823هو الجمعة.
( 2ن )
والعام كبيس ألن 87 = 31 ÷ 1823 :والباقي  13يوجد ضمن األعوام األحد عشر الكبيسة.
 مدخل شهر رمضان من عام 1823هـ يوم األربعاء ،ألن حرفه هو (و) =  .3نعد بالستة من يوم الجمعة مدخل العام
فنصل إلى األربعاء.
ومدخل شهر ذي الحجة من نفس العام يوم اإلثنين ،ألن حرفه هو (د) =  .8نعد بها من يـــوم الجمعة مدخل العام
( 1ن )
فنصل إلى اإلثنين.

........................................................................................................................................................ ..................

.................................................................... ................................................................

.................................................................... ...............

................................................................................................................. ......................................................................................................... ............................................................................................................................. .........................

المهمات
الليالي
أيام الحسوم
أيام الحرث

نهايتها
 24يناير الفالحي
غروب شمس اليوم  0من مارس الفالحي(11م)
 21يناير الفالحي

عدد أيامها
04
ثمانية أيام بلياليها
141

(1.1ن)

....................................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................

 التاريخ الميالدي الموافق لميالد أبي بكر بن العربي المالكي هو 1001م:
 .10 = 11 ÷ 064و 6701 = 622 + 050 = 10 – 064م.

...................................................................................... ................................................................................................................... .....................
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( 1.1ن)
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