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 المنقوالت  العقارات 

 حق االختراع  الحق الفكري

 المعادن النفيسة 
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 فللذكر مثل حظ األنثيين يبين هللا لكم أن تضلوا و هللا بكل شئ عليم 

 أجرة الدفن 

 قرض من شخص بضمان المنزل 

السيارة قسط   
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ربما ألنه حق الدولة وكثيرين يتهاونون في هذا الحق، اعتقاًدا منهم أن  

 هذا مال الدولة هم لهم حق فيه 

اآلخرة كما يحاسب على غيره،   دين الدولة دين كأي دين، يجب رده و سيحاسب عليه اإلنسان في

 فليسدد كل فرد ما عليه تجاه األفراد وتجاه الدولة، حتى يلقى هللا خاليًا من حقوق العباد. 

يتركه الميت من أموال  وحقوق مالية أو غير مالية، وتتعلق بها حق تجهيز الميت وقضاء ديونه وتنفيذ وصيته.  التركة : ما 

 اإلرث: هو انتقال حق بمجرد موت مالكه للورثة الذين يستحقونه شرًعا بعد تصفية التركة من جميع الحقوق. 

 مؤنة تجهيزه. 

 الديون المتعلقة برهن شئ من التركة. 

 الديون المرسلة. 

 الوصية. 

 اإلرث لزوجته و أبنائه إن بقي شئ. 
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ألنه ال وصية في أكثر 

 من الثلث. 

الوصية في الثلث  

 فقط 

 ال يرث

 ال ميراث لقاتل. 

ألن الرضاعة ال توجب  

 الورث 

 ال يرث

 لبقاء العالقة الزوجية  ال يرث
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   أ(علم يعرف به من يرث ومن ال يرث و نصيب كل وارث من التركة.

   ب( كل ما يخلفه اإلنسان بعد موته من األموال و الحقوق. 

ج( يتم بواحدة من أربعة أمور: المشاهدة/ االستفاضة/ شهادة عدلين/ أن يحكم القاضي  

ر فيلحق باألموات حكًما. بموت المفقود الذي انتهت مدة انتظاره ولم يظه  

  اسباب: النسب وهو القرابة إما باألصول أو الفروع أو الحواشي./ النكاح 3لإلرث 

 وهو عقد زوجية صحيح./ الوالء وهو رابطة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. 

ه( فال يرث الكافر المسلم وال المسلم الكافر، وال يتوارث  

الكفار من بعضهم ما لم تتحد أديانهم، لقول الرسول:) ال  

 يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم(. 

  5و( تتعلق بالتركة 

حقوق: مؤنة تجهيز 

الميت ودفنه/ قضاء  

ديون الميت الموثقة  

برهن شئ من التركة/  

قضاء ديونه المرسلة/  

وصيته/ قسمة  تنفيذ 

 اإلرث على الورثة. 

( إذا خرج من بطن أمه عند الوالدة حيًا حياة مستقرة. 3  

صاًصا أو دية أو كفارة فيشمل:  ( القتل الذي يوجب ق 4

 القتل العمد، القتل شبه العمد، القتل الخطأ. 

كل وارث ، هذا  تتجلى أهمية علم الفرائض أن هللا سبحانه وتعالى قدره بنفسه ، فبين سبحانه فرض (2

( ( ، وهو نصف   یقوله : ) ) تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينس  وقد روي عن النبي

وآخر بما بعد    سانن العلم لكونه خاصا بتركة اإلنسان بعد موته إذ العلوم قسمان : قسم يعنى بحياة اإل

ومن له حق اإلرث ومن    فبهذا العلم نعرف كل ما يتعلق بالتركة من حقوق ، ونصيب كل وارث،  موته 

وكذلك الحجب والمنع و الرد والتعصيب ، وميراث الحمل ، غيره من المسائل التي ال يمكن  ،  ليس له ذلك

م. توصل إليها إال عن طريق هذا العلال  
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