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 : المسالــــــــــــــــــــة االولى

سير دون معرفة من مات منهما قبل  في حادثة” حمزة“الذي توفي مع ابنه ” عثمان“سألك صديقك عن تركة صهره 

 ”شيماء“وبنتي ابنه حمزة:  “حفصة“وبنته ” سارة“وزوجته المسيحية ” رحمة” أمه ” : عثمان” اآلخر. خلف 

درهما.أوصى في حياته لخاله بربع 30.000 ترك: تركة قدرها .  “ابراهيم“ وعمه” فاطمة“وأخته الشقيقة ” مريم“و 

 ماله.

 درهما. 5.000درهما.عليه دين ثابت في ذمته بلغ  1.000جهز بما قدره   

  حدد نصيب كل وارث بالدرهم  – 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :الحــــ

  

 درهم  30.000تصفية تركة عثمان المقدرة ب : 

 درهم  29.000درهم الباقي  1.000التجهيز 

 درهم  24.000الباقي   درهم 5.000الدين 

18000د الباقي  6000الوصية                  

15000= 18000/12  قيمة السهم الواحد :  

 6.000الوصية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 النصيب بالدرهم   12=  2× 6  أصل الفريضة فرضهم  الورثة 

  3.000= 1.500× 2  2  1  1/6     رحمة 

  9.000= 1.500  × 6  6  3  1/2 حفصة 

 شيماء 

 مريم 

 شريكتان

  1/6في  
1  

1  1 ×  1.500  =1.500  

1  1  ×  1.500  =1.500    

  3.000= 1.500  ×  2  2  1 ع  فاطمة 

  0  0  0 ح  ابراهيم 
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                  المسالة الثانيـــــــــــــــــــــة :  

أختا شقيقة وأختا ألب وثالث إخوة ألم وأما   وخلف -اتهوال نعلم من سبقت وف -وقعت حادثة سير قتل فيها زوج وزوجته

 وقدر تجهيزه ودفنه بألف درهم.  ألف درهم وعليه دين قدره ألف درهم 23 وترك ماال يقدر ب

،وتصحيحها ان لزم االمر  تأصيل الفريضة وحدد نصيب كل وارث، بعد  حدد من يحجب مع بيان نوع الحجب الذي لحقه –

 من التركة بعد تصفيتها من الحقوق المتعلقة بها . مقدار نصيب كل وارث )بالدرهم(بتحديد  ،ثم قم 

 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

  

  

 المحجوب:الزوج والزوجة

 : عدم معرفة السابق من الالحق نوع الحجب :حجب بالوصف )مانع : الشك(

 درهم 23.000تصفية التركة : 

 درهم 22.000درهم =  1.000التجهيز 

 درهم 21.000درهم =  1.000  الدين

7تصحيح  النصيب بالدرهم  الورثة 6 :أصل الفريضة  7تعول إلى  21= ×
 أخت شقيقة 1/2 3 3 3 ×9 = 3 9×1000=9.000  
 أخت ألب 1/6 1 1 1 ×3 = 3 3×1000=3.000
2.000=1000×2 

2× 3  =6  (2+2+2) 2 2 
ألم أخ 1/3  

 أخ ألم 2×1000=2.000
 أخ ألم 2×1000=2.000
 أم 1/6 1 1 1 ×3  = 3 3×1000=3.000

 

 

 

  المسالــــــــــــــــــــة الثالثة :

  عرفت منطقة جبلية عاصفة ثلجية هلكت إثرها امرأة مخلفة وراءها زوجا وأخا شقيقا وأختا شقيقة وأختا ألب وتركة

  درهم 40.000وكان في ذمتها قرضا لفائدة تعاونية لتنمية العالم القروي بمبلغ   درهم 550.000تقدر ب 

  ثم وزع التركة على مستحقيها ثم قم بتصفية التركة، قبل توزيع اإلرث على الورثة ، حدد المحجوب ومن حجبه،-

  الشرعيين.

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :
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 = 3حل المسألة  

 المحجوبة هي : األخت ألب، والحاجب هو األخ الشقيق  

              510.000=40.000-550.000 تصفية التركة من الديون 

 توزيع التركة 

 510.000 6= 3 × 2التصحيح  أصل الفريضة2 فرضهم الورثة
 255.000 3=  3× 1 1 2/1 زوج

 أخ شقيق

 2 1 عصبة أخت شقيقة

1 
170.000 

85.000 

  

 

 المسالـــــــــــــــــة الرابعـــــــة :                  

  

 توفيت امرأة وتركت بنتين وثالث أخوات شقيقات ،وأخوين وأخت ألب ، وإخوة ألم .

درهم ،كما أوصت بخمس  50.000درهم ،وعليها دين قدره  2.000درهم ،وجهزت ب  126.250تركت تركة قدرها 

 التركة لهيأة خيرية.

        ارث و المحجوب من الورثة مبينا فرض وسهم الوارث ونصيبه من التركة بالدرهم؟حدد الو

 الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

 درهم 126.250تصفية تركة الهالكة المقدرة ب 

 درهم 124.250الباقي   درهم 2000التجهيز 

 درهم 74.250درهم الباقي  50.000الدين 

( 1/5الوصية )

درهم الباقي  14.850

 درهم 59.400

  

   

  

  

  

  

 9= 3×  3التصحيح  3أصل الفريضة  الورثة
 39.600=  6600×   6=  3×  2 2 2/3 البنتين

 درهم ( 19.800+  19.800)
 19.800=  6600×  3=  3×  1 1 ع أخت ش3

 (درهم6.600+6.600+6.600)
     ال شيء أخوين ألب
     ال شيء أخت ألب
     شيءال  إخوة ألم
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  المســــــــــــــــالة الخامسة :

وبنتا ابن وثالثة  في عدة طالقها ،   فاطمة من بعده بدقائق ،وترك زوجته خديجة  رجل في حادثة سير وابنته  توفي

 أخوات ألم وأم وأب.

درهم ، وعليه دين قدره 2.000درهم ، وجهز ب  4.250درهم ،عنده وديعة لصديق قيمتها  50.000خلف تركة قدرها 

             درهم وأوصى بخمس ماله لخاله عبد هللا10.000

    على الورثة بالدرهم بعد تصفيتها ، ثم أعد توزيع تركة البنت  حدد الورثة وأنصبتهم وأسهمهم من التركة بالدرهم

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

 درهم 50.000ة في عمر : المقدر  تصفية تركة

 درهم 45.750  درهم الباقي 4250الوديعة 

 درهم 43.750الباقي   درهم 2000التجهيز 

 درهم33.750درهم الباقي  10.000الدين 

 درهم 27.000درهم الباقي  6750  1/5الوصية 

 توزيع تركة عمر على الورثة

 النصيب بالدرهم 27 تعول إلى 24أصل الفريضة 
 4000= 1000×  4 4 4 1/6 األم

 3000=  1000×  3 3 3 1/8 الزوجة
 12.000=  1000×  12 12 12 1/2 البنت

 (2.000+ 2.000)4.000=  1000×  4 4 4 1/6 بنتا ابن
 4000=  1.000×  4 4 4 1/6 األب

  

 درهم 12.000المقدرة في  توزيع تركة فاطمة على الورثة

  

 والنصيب من الدرهم 6أصل الفريضة 
   حجب جدة
 4.000=  2.000×  2 1/3 أم
 8.000= 2.000×  1+3 + ع 1/6 جد
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                       المسالــــــــــــــــــــــــة السادسة :

 مساعدته على توزيع تركة عمه عبد هللا الذي توفي وخلف:  طلب منك زميلك

 زينب. وجدة ألب:حليمة،  إبراهيم، وجدة ألم: هبة، هناء، لمياء، وأبا: ثالث بنات:

درهما  2.400 جهز ب ،  أوصى في حياته بخمس ماله لمؤسسة خيرية درهما و 63.500   فأخبرك أنه ترك تركة قدرها 

 درهما 5.600 درهما،وعليه دين ثابت في ذمته 10.500 في ذمته وديعة قيمتها و

  

 حدد نصيب كل وارث بالدرهم مع تدوين عملية تصفية التركة –

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :الحـــــــ

 درهم 63.500التركة 

53.000=  10.500الوديعة:    

 50.600=  2400  التجهيز: 

 45.000=   5600:    الدين

 36.000=  9000( 1/5الوصية:)

 36000/18التركة الصافية: –

 درهما. 2000* قيمة السهم الواحد = 

  

 التأصيل إرثهم الورثة

 بالدرهم: النصيب 18× =  6التصحيح  6

2000 
 هبة

2/3 4 
4 8000 

 8000 4 هناء
 8000 4 لمياء

 6000 0+3 0+1 + ع 1/6 إبراهيم
 6000 3 1 1/6 حليمة
 00 0 0 ح زينب
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 المسالـــــــــــــــــة السابعة :

مجموعة من المالبس الجاهزة وضعت  والحقوق اآلتية :  توفي شخص تاركا : زوجة وابنا وأختا ألب ، وخلف األموال 

 2.000درهم أنفق منه على تجهيز المتوفى ما قدره:  42.000مبلغ  –وصية بخمس ماله لملجأ خيري. –عنده كوديعة 

 درهم.

  الفريضة .  و تأصيل  حدد بالدرهم المبلغ الذي يستحقه كل وارث بعد تصفية مخلفات التركة          –

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

  

 تصفية التركة

 إرجاع الوديعة لصاحبها

 د 40000د= 2000-د  42000 يز الميت: تجه

 د32000=  8000  ( 1/5الوصية )

 نصيبهم بالدرهم 8أصل الفريضة  فرضهم الورثة
 د 4000=  4.000× 1 1 8/1 زوجة
 د. 28000=4.000×7 7 عاصب ابن

   — محجوبة أخت ألب

 المسالـــــــــــــــــــة الثامنة :

درهم، وكان في  111.700 وبنت ابن و ابن أخ شقيق وأخا ألب، وخلفت تركة قدرها:توفيت امرأة وتركت زوجا وبنتا   

 درهم. 2.700خيرية ، وبلغت مصاريف جنازتها  درهم ، وأوصت بربع مالها لمؤسسة 9.000ذمتها دين قدره 

  درهم.أصل الفريضة، وبين حالتين من حاالت الحجب فيها، واذكر نوعه )نوع الحجب( ثم نصيب كل وارث بال –

 الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل :

 من قبل األخ ألب.  حجب الزوج حجب نقص من قبل البنت وحجب ابن األخ الشقيق حجب إسقاط /حرمان –

 د 111.700تصفية التركة :

 د 109.000د =  2.7000التجهيز 

 د 10.000د =  9.000  الدين

 د 75000  د = 25.000( 1/4الوصية )

 نصيبهم بالدرهم 12أصل الفريضة  فرضهم الورثة
 18.750  = 6.250×   3 3 1/4 زوج
 37.500  = 6.250×  6 6 1/2 بنت

 12.500=  6.250×  2 2 1/6 بنت ابن
 6.250=  6.250×  1 1 ع أخ ألب

   0 محجوب ابن أخ شقيق
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 المسالـــــــــة التاسعــــــــة :

  

درهم ، وكان عليه دين  1.000درهم ، جهز ب 60.000مات زوج وترك زوجة وابنين وأخا شقيقا وخلف تركة قدرها    

 درهم . 11.000قدره : 

 أنجز الفريضة مبينا نصيب كل وارث بالدرهم بعد تصفية التركة –

 ــــــــــــل :الحــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 درهم 60.000تصفية التركة : 

 درهم 59.000درهم =  1.000التجهيز 

 11.000الدين 

 48.000درهم = 

 درهم

  

  

أصل الفريضة  فرضهم الوارثون

8 
 بصيبهم بالدرهم 16=  2×  8التصحيح 

 6.000=  3000×  2 2=  2×  1 1 1/8 الزوجة
 42.000=  3.000×  14 14=  2×  7 7 التعصيب ابنين

     ال شيء الحجب أخ شقيق


