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( المواريث فقه )     توصيف مقرر    

 التربية في الزلفي الكلية 
 الدراسات اإلسالمية يالقسم االكاديم 
 المواريث فقه اسم المقرر  رمز المقرر BIS 419 

 السابع المستوى  2 عدد الساعات المعتمدة للمقرر 
 التعرف على فقه المواريث واإللمام بأحكامه والتمكن من قسمة التركات وحسابها. هدف المقرر 
  موضوعات

 المقرر
 فضله،  في ورد وما ونسبته، وموضوعه، دراسته  واهمية ، الفرائض وعلم الميراث تعريف ـ/1

  (مجمال تفسيرا)  المواريث آيات تفسير. تعلمه وحكم ، مصادره ، وشرفه
    بالتركة المتعلقة الحقوق ،  التركة ،أعيان التركة تعريف ،: الميراث أركان/ 2 
  وموانعه واسبابه، الميراث، شروط /3  
  اإلرث أنواع ؛ إرثهم كيفية  النساء من والوارثات الرجال من الوارثون /4
 أصحاب. أدلتها بيان مع شرعا المقدرة الفروض و ، الفرض تعريف:  بالفرض اإلرث: أوال/ 5

  وشروطهم المقدرة الفروض
 لثلثا يرثون من - وشروطهم يرثون، ومن الثمن، يرثون ومن الربع، يرثون من -. النصف يرثون من
   .وشروطهم ، السدس يرثون ومن( العمريتان المسألتان) الباقي، وثلث ،
 وأقسام ريفهما،وتع  ونسبية سببية:  العصبة ،أقسام التعصيب تعريف: بالتعصيب الميراث -ثانيا /6

  . عليهما تطبيقه ومسائل العصبة، وجهات وأحكامها، النسبية العصبة
  . الكاللة ميراث.  تطبيقه ومسائل وقواعده، وأحكامه، وأقسامه، ، تعريفه: الحجب /7
 تطبيقاتو  المسائل تأصيل كيفية ، المسائل تأصيل تعريف:  التأصيل ، الحساب أهمية: الحساب /8

 ـ .  عليها وتطبيقات  تعول التي األصول ، تعريفه:  العول/ 9 المسائل أصول عليها،
    الرد حاالت:  عليهم يرد من شروطه، حكمه، ، تعريفه:  الرد/11
 مشتهرة سائلم من به يتعلق ما المسائل في التصحيح حاالت ، إليه يحتاج متى:  تعريفه:  التصحيح/11
.  
 . وطرقها التركة قسمة كيفية/12
 -.توريثهم طريقة ، تعريفهم:  األرحام ذوي ميراث الجد، مع اإلخوة ميراث : المفردة المسائل/13

 الغرقى ميراث ، المفقود ميراث ، الحمل ميراث ، الخنثى ميراث:  واالحتياط بالتقدير اإلرث
   حكمهم في ومن والصدمى والهدمى

 الهلفي جمال. د و ، الطيار الله عبد.  د. أ  ل الفرائض، علم في مباحث عالمراج. 

 
 

 


