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 المحاضرة الثالثة

 التركة مستحقو

 التركة من الرجال: مستحقو

 : األب وأب األب وان عال.األصول -1

 .وأن نزل بن االبنوا: االبن الفروع -2

تفصيل: ، وهنا الحاشية القريبة )الجناح األيمن(: األخوة وأبناء األخوة -3

... وهنا الجميع يرث، أما األبناء، )أبناء األخ الشقيق، األخ ألب، األخ ألم

األخوة( فهنا تفصيل ايضا: أبن األخ الشقيق )يرث(، ابن األخ ألب )يرث(، 

 ابن األخ ألم )ال يرث(.

، وهنا الحاشية البعيدة  )الجناح األيسر(:األعمام وأبناء األعمام -4

، أما األبناء،)أبناء ألب... وهنا الجميع يرث تفصيل: العم الشقيق، العم

ب )يرث(، األعمام(، فهنا تفصيل ايضا: ابن العم الشقيق )يرث(، أبن العم أل

 .أبن العم ألم )ال يرث(

 .الزوج -5

 وهذا يرث بالتعصيب اذا انعدم جميع الورثة. :المولى المعتق -6

اال ثالثة فقط وهم: وهؤالء جميعا يرثون، لكنهم اذا اجتمعوا كلهم ال يرث منهم 

أما الجد أبو األم فهذا ال يرث منك وال ترث منه ويسمى: . )األب، االبن، الزوج(

 الجد القاصر، ألنه قصر عليه الميراث.

 

 

 : مستحقات التركة من النساء

 : البنت وبنت األبن مهما نزل ترث، أما بنت البنت ال ترث.الفروع -1

 .األم -2

 .الزوجة -3

 ألب وان عال او أم األم مهما علت، فهي ترث.: سواء كانت ام الجدة -4

 : فهي ترث ألنها عصبة بنفسها.المعتقة -5
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 : سواء كانت اخت شقيقة، او اخت ألب، او اخت ألم، فهي ترث.األخت -6

 :قواعد في علم الميراث

 الولد يطلق للذكر واألنثى. -1

 الفرد واحد والجمع اثنين فأكثر. -2

 فهي تنسب للميت ال للحي.أي صفة تطلق للورثة من أب او أم او أخ  -3

أذا قلنا ان للزوج او للزوجة فرع وارث فهذا يشمل: األبن او البنت فأن لم  -4

 يوجد هؤالء فابن األبن او بنت األبن ينزلون الى الربع او الثمن.

 أذا اطلقت صفة األخ او األخت بال قيد فالمقصود منه الشقيق او الشقيقة. -5

اث ال يوجد كسور، كواحد ونصف او في العملية الحسابية في علم المير -6

 ثالثة ونصف، لكن يكون العدد صحيح كامل.

في علم الميراث يطلق لفظ الزوج والزوجة، لمعرفة الميت ذكر ام انثى،  -7

 وج يطلق للذكر واألنثى.خالف القاعدة، فان لفظ الز

 


