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 األول والثاني :الفصل الدراسي م 2018 – 2017هـ /  1439 – 1438 العام الجامعي
 د بشير الرفاعي.القاضي الشيخ أحم: أستاذ المادة

  عدد الساعات المعتمدة
 عملي نظري  ساعات التدريس:عدد 

90 30 60 
 :: وصف المقررأوًل 

ضور هو أحد المقررات األساسية اإللزامية في كلية الشريعة، وهو من مستوى السنة الثالثة، ويحتاج إلى ح
، ويعتمد الق  واعد الفقهية والحسابية.كامل وتام؛ لتعلق آخره بأوله، وهو في مجمله عمليٌّ

 :أهداف المقرر ا:ثانيً 
مية، إلسالايهدف هذا المقرر إلى معرفة التركات وكيفية توزيعها على الورثة والمستحقين وفًقا ألحكام الشريعة 

 طأ.ى الخارف بين الناس كيال يجنحوا إلتبع التركة، ومن ثم تنشر هذه المعمع مالحظة الديون والوصايا التي ت
 

 :ا: محتوى المقررلثً ثا
 ساعات[ 3]تمهيد:                                                                     

 اإلرث قبل اإلسالم.

 اإلرث بسبب الحلف والتبني.

 اإلرث بسبب الوالء.

 اإلرث بسبب المواالة والهجرة.

 الخالصة.

 الباب األول: وفيه سبعة أبحاث

 

 
 

 

 جامعة طرابلس 
 

 الخطة الدراسية
 (11341) لمقرر: فقه المواريث

 : فقه المواريث في الشريعة اإلسالمية/ القاضي الشيخ أحمد بشير الرفاعي.الكتاب المقرر
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 ........البحث األول 

 فضل علم الميراث.

 حكم تعلمه.

 غايته.

 موضوعه.

 .البحث الثاني: علم الميراث 

 اعات[س 4]تعريف علم الميراث.                                                       

 .البحث الثالث: أسباب الميراث 

 معنى السبب.

 السبب األول: القرابة.

 السبب الثاني: الزواج.

 لقة.مسائل في إرث المط

 السبب الثالث: الوالء.

 .البحث الرابع: شروط الميراث 

 تعريف الشرط.

 الشرط األول: موت المورث.

 الشرط الثاني: حياة الوارث.

 الشرط الثالث: انتفاء المانع.

 .ساعتان                                البحث الخامس: أركان الميراث[] 

 .ساعات[ 3]                                البحث السادس: موانع الميراث 

 تعريف المانع.

 المانع األول: القتل.

 أنواع القتل.

 المانع الثاني: الّرق.
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 المانع الثالث: اختالف الدين.

 الوقت الذي يعتبر فيه اختالف الدين.

 التوارث بين غير المسلمين.

 إرث المرتد.

 كيفية توزيع أموال المرتد.

 زوال ملك المرتد. 

 [ان]ساعتلرابع: اختالف الدار.                                           المانع ا

 معنى اختالف الدار.

 أثر اختالف الدار على المسلمين.

 أنواع اختالف الدار.

 إرث من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر.

 الخالصة.

 .[نعتا]سا                          البحث السابع: الحقوق التي تتعلق بالتركة 

 معنى التركة.

 أسباب التركة.

 أنواع الحقوق التي يتركها المتوفى.

 ذمة الميت.

 [ن]ساعتاالحقوق التي تتعلق بالتركة خمسة:                                       

 الحقوق العينية . -1

 تجهيز الميت . -2

 قضاء الديون . -3

 تقديم الدين على الوصية.

 أقسام الديون:

 لى.دين هللا تعا –أ 
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 ديون العباد. –ب 

 تقديم ديون العباد على دَين هللا.

 كيفية تسديد الديون.

 حلول آجال الديون بالموت.

 []ساعتان.                                              تنفيذ الوصايا  -4

 تعريف الوصية.

 دليل الوصية.

 ركن  الوصية.

 شروط الوصية.

 نفاذ الوصية.

 حكم الوصية.

 ركة على المستحقين .توزيع الت -5

 [ساعتان]                             الباب الثاني :                                 

 مراتب الورثة.

 الفروض المقدرة في كتاب هللا تعالى.

 أصحاب الفروض.

 الحكمة في كون أكثر الورثة من النساء.

 الباب الثالث: أحوال أصحاب الفروض.

 ساعتانث الزوجين.                                البحث األول: ميرا[] 

 تعريف الزوجين.

 حاالت الزوجين.

 مدى تأثير الولد في ميراث الزوجين.

 المراد بالولد.

 الولد المحروم.



 

5 

 تعدد الزوجات.

 زيادة نصيب الزوج على نصيب الزوجة.

 الزواج الحقيقي والزواج الحكمي.

 أنكحة غير المسلمين.

 .تعدد األزواج

 غسل الزوج زوجته وغسل الزوجة زوجها بعد الموت.

 الخالصة.

                                                    :ساعتانالبحث الثاني[] 

 ميراث األب.

 حاالت ميراث األب.

 دليل إرث األب.

 مسائل حول ميراث األب.

                           .[ساعتان]البحث الثالث: ميراث الجدّ الصحيح 

 تعريف الجدّ .

 حاالت الجدّ.

 المسائل التي يختلف فيها الجد عن األب.

 المسألة األولى: المسألة الغّراء.

 المسألة الثانية : الجدّة األبوية.

 المسألة الثالثة: حجب اإلخوة بالجدّ.

 الجدّ يشبه األب في بعض األحكام كما يشبه اإلخوة أحياناً.

 ة.طرق توريث الجدّ مع اإلخو

 طريقة زيد بن ثابت رضي هللا عنه. – 1

 المسألة المعادَّة.

 المسألة األكدرية.
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 طريقة اإلمام علي رضي هللا عنه. – 2

 طريقة عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه. – 3 

 الخالصة في إرث الجدّ.  

                              .ساعتانالبحث الرابع: ميراث اإلخوة ألّم[]            

 تعريف اإلخوة ألم.

 دليل إرثهم.

 حاالت إرثهم.

 أصناف األخوة.

 معنى الكاللة.

 الكاللة في وصف للوارث والمورث.

 هل يكون الجدّ كاللة؟.

 نصيب اإلخوة ألّم ال يزيد عن الثلث.

 اإلخوة ألم يرثون مع أمهم خالفاً للقاعدة.

 اإلخوة ألّم يرثون بالتساوي.

 ّم.الحكمة في توريث اإلخوة أل

 آية الكاللة األولى غير الثانية.

 الخالصة في إرث األخوة ألّم.

 تمارين حول ميراث األخوة ألّم.

 .البحث الخامس: ميراث األّم 

 التعريف باألّم.

 []ساعتانحاالت ميراث األّم.                                                   

 مسائل حول إرث األم.

 من اإلخوة على األّم. مدى تأثير االثنين – 1
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 لمن يعود نصيب األّم الذي حجبت منه ؟. – 2

 المراد بالولد. – 3

 اإلخوة المحرومون. – 4

 لماذا لم يحجب األب باإلخوة حجب نقصان كما حجبت األم. – 5

 المسألة العمرية. – 6

 الخالصة في ميراث األّم.

 أمثلة تطبيقية حول ميراث األّم.

  الجدّة.البحث السادس: ميراث 

 []ساعتانتعريف الجدة.                                                     

 دليل إرث الجدة.

 حاالت ميراث الجدة.

 أمثلة على ميراث الجدة.

 الخالصة في حجب الجدة.

 مسائل حول ميراث الجدة.

 قيام الجدة أّم األّم مقام األّم. – 1

 .توريث الجدة األبوية بوجود األب – 2

 ميراث الجدة ذات القرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة. – 3

 حجب الجدة البعدى بالقربى. – 4

 تعدد الجدات. – 5

 مسائل محلولة.  – 6

 الخالصة في إرث الجدة. – 7

                          .ساعتانالبحث السابع: ميراث البنت الصلبية[] 

 تعريف البنت.
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 أحوالها في الميراث.

 الدليل على إرث البنات.

 آراء العلماء في إرث البنتين.

 الحكمة من التفاوت في نصيب األوالد.

 تمارين.

 الخالصة.

                              .ساعتانالبحث الثامن: إرث بنت االبن[] 

 التعريف ببنت االبن.

 دليل إرثها.

 حاالت ميراثها.

 وضع بنت االبن مع ابن االبن.

 ارك والقريب المشؤوم.القريب المب

 الخالصة في إرث بنت االبن.

 .البحث التاسع: األخت الشقيقة 

 تعريف األخت الشقيقة. – 1

 حاالت إرثها.

 دليل إرثها.

 []ساعتانمسائل مهمة حول إرث الشقيقة.                                

 إرث الشقيقة مع شقيقها عند وجود البنات.

 العصبة مع الغير.

 األخوات مع البنات.تعصيب 

 ميراث ما فوق األختين.

 المسألة المشتركة.

 مسائل محلولة.
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 الخالصة.

 .ساعتان                          البحث العاشر: ميراث األخت ألب[] 

 تعريف األخت ألب.

 حاالت إرثها.

 دليل إرثها.

 مسائل محلولة.

 الخالصة.

 [عتان]سا                        الباب الرابع: اإلرث بالتعصيب.            

 .البحث األول: تعريف العصبة 

 .البحث الثاني: مراتب العصبات 

 .البحث الثالث: الدليل على إرث العصبات 

 .البحث الرابع: أقسام العصبات 

 العصبة النسبية وأنواعها. القسم األول:

 [ساعتان]العصبة بالنفس.                                               – 1

 جهات العصبة بالنفس.

 أسباب تقديم بعض هذه الجهات على بعض.

 تمارين محلولة حول العصبة بالنفس.

 []ساعتانالعصبة بالغير.                                               – 2

 شروط العصبة بالغير.

 أنواع العصبة بالغير.

 حكم العصبة بالغير.

 دليل العصبة بالغير.

 لعصبة بالغير.آثار ا

 تمارين على العصبة بالغير.
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 []ساعتانالعصبة مع الغير.                                         – 3

 رأي ابن عباس رضي هللا عنه في العصبة مع الغير.

 أمثلة مشروحة للعصبة مع الغير.

 قواعد عامة في العصبات .

 الفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير.

 عامة في العصبات. مسائل

 العصبية السببية.القسم الثاني من العصبات: 

 الخالصة في العصبات.

 اإلرث بوصفين.

 [ساعتان]                        الباب الخامس: الحجب والردّ و العَول .      

 .البحث األول: الحجب 

 تعريف الحجب.

 أقسام الحجب.

 حجب النقصان. – 1

 حجب الحرمان. – 2

 ب يحجب غيره.المحجو

 المحروم.

 الفرق بين المحروم والمحجوب.

 مسائل محلولة في الحجب.

 الخالصة في الحجب.

                                    .ساعتانالبحث الثاني: العول[] 

 تعريف العول.

 أقوال العلماء في العول.

 المسائل التي تعول.
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 مسائل مشهورة في العول.

 قواعد مفيدة في العول.

 الخالصة في العول.

                                   .ّساعات[ 4]البحث الثالث: الرد 

 تعريف الردّ.

 وجود الرد.

 من يرد عليه.

 شروط الرد.

 أركان الرد.

 كيفية الرد.

 أمثلة مشروحة في مسائل الرد.

 الخالصة في الردّ.

 []ساعتان                الباب السادس: التأصيل والتصحيح وتقسيم التركة.

 .البحث األول: في التأصيل 

 معنى التأصيل.

 الفروض المقدرة ومخارجها.

 النسب األربعة وأصول المسائل.

 كيفية استخراج المسائل.

                             .ساعتانالبحث الثاني: في التصحيح[] 

 تمارين على أعمال التصحيح.

 .البحث الثالث: تقسيم التركة 

 التأصيل والتصحيح وتقسيم التركات. الخالصة في

 الباب السابع: المناسخة والتخارج.

                                  .ساعات[ 3]البحث األول: المناسخة 
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 تعريف المناسخة.

 أقسام المناسخة.

 تمارين على أعمال المناسخة.

 الخالصة في المناسخة.

                       .ساعات[ 3]         البحث الثاني: التخارج 

 حكم التخارج.

 دليل التخارج.

 أقسام التخارج وكيفيته.

 الخالصة في التخارج.

 الباب الثامن: اإلرث بالتقدير واالحتياط وفيه خمسة أبحاث:

 :ساعتانالحمل.                                       البحث األول[] 

 دليل إرث الحمل.

 شروط استحقاق الحمل باإلرث.

 ل مدة الحمل وأكثرها.أق

 كيفية توريث الحمل.

 حاالت توريث الحمل مع التمثيل.

                                  .ساعتانالبحث الثاني: المفقود[] 

 حكم المفقود.

 متى يحكم بموت المفقود.

 األثر الرجعي لموت المفقود.

 كيفية توريث المفقود.

 مسائل محلولة في إرث المفقود.

 قود حيّاً.ظهور المف

  :[ساعتان]الخنثى.                                البحث الثالث 
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 تعريف الخنثى.

 الدليل على إرث الخنثى.

 حكم الخنثى قبل اإلسالم.

 أقسام الخنثى وأقوال العلماء في توريثه.

 مالحظات حول الخنثى.

 مسائل محلولة في الخنثى.

           .[ساعتان]               البحث الرابع: األسير والمرتد 

 أوالً : األسير.

 ثانياً: المرتد.

                  .ساعتانالبحث الخامس: من ال أب له شرعي[] 

 ولد الزنا.

 ولد اللعان.

 توريث ولد الزنا وولد اللعان.

 الفرق بين ولد الزنا وولد اللعان.

 الخالصة في اإلرث بالتقدير واالحتياط.

 رحام.الباب التاسع: ذوو األ

 تعريف ذوو األرحام.

 ساعة[8]آراء العلماء في توريث ذوي األرحام.                      

 أصناف ذوي األرحام .

 مرتبة ذوي األرحام.

 طرق توريث ذوي األرحام.

 طريقة أهل الرحم. – 1

 طريقة أهل التنزيل. – 2

 أمثلة تطبيقية لطريقة أهل التنزيل.
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 ة التوريث فيها.طريقة أهل القرابة وكيفي – 3

 الفرق بين طريقة أهل التنزيل وطريقة أهل القرابة.

 توريث ذي الجهتين من ذوي األرحام.

 الخالصة في  ذوي األرحام.

 ساعات[4رثة.                         ]الباب العاشر: الباقون من الو

 مولى المواالة. –أ 

 المقر له بالنسب على الغير. –ب 

 د من الثلث.الموصى له بأزي –ج 

 بيت المال. –د 

 لغرقى والهدمى والحرقى ومن يماثلهم.ا -هـ 

 خالصة الباب العاشر.
 :: األساليب واألنشطةرابًعا

 إلقاء المحاضرات، المشاركات الصفية، تمارين عملية.

 : التقويم:اخامسً 

 عالمة(. 100االمتحان النهائي: )

 : المراجع:اسادسً 
 الفرائض/ اإلمام الشيخ إبراهيم الفرضي. العذب الفائض شرح عمدة -1

 عدنان نجا. –المواريث في الشريعة اإلسالمية/ للشيخ حسن خالد  -2

 أحكام المواريث/ د. محمد مصطفى شلبي. -3

 


