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قسمة التركات 
 

 :قسمة التركات إذا كانت القسمة صحيحة .1

  و يصدق في حال كون مال التركة قابال لمقسمة عمى الفريضة قسمة صحيحة من غير كسر        

كيفية العمل في قسمة التركة الصحيحة         
  العمل  بعد تصحيح الفريضة أن يوضع مقدار مال التركة في الضمع الموالي لمفريضة  

 و  يقسم المال عميها و يوضع خارج القسمة فوقها  , 

  ثم يضرب ما لكل وارث من الفريضة فيما فوقها, 

  و يجعل الخارج تجاهه أسفل جامعة المال  

 هكذا: 

                               
                        

                           
            
          
          

 

 

 
 
 
 :قسمة التركات إذا كانت القسمة منكسرة .2

 و يصدق في حال كون مال التركة غير قابل لمقسمة عمى الفريضة قسمة صحيحة بأن يكون في         
 خارجها كسر

كيفية العمل في قسمة التركة منكسرة         
  العمل  بعد تصحيح الفريضة أن يوضع مقدار مال التركة في الضمع الموالي لمفريضة  

 و     ( , 100)أولهما لوضع أجزاء الدرهم و يرسم فيه عدد مائة : بوضع بعد جامعة المال عمودان
 ثانيهما لوضع أجزاء السانتيم و يرسم فيه العدد الذي صحت منه الفريضة

 ثم يضرب ما لكل وارث من الفريضة في عدد المال و بقسم الحاصل عمى مصحح الفريضة 

 و يجعل الخارج  الصحيح تجاهه أسفل جامعة المال في مقابل الوارث  

  و يقسم الحاصل عمى مصحح الفريضة و الخارج  (100)و الكسر الباقي إن كان يضرب في مائة
 الصحيح يوضع تحت المائة مقابمة الوارث
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 و الكسر الباقي إن كان  يوضع في العمود األخير لعدد الفريضة مقابمة الوارث 

تجمع الحصص    ثم
المالية الختبار 
صحة العمل و 
يبدأ الجمع من 

 جهة اليسار

كان المجوع    فإن
 مساويا لمال التركة فالعمل صحيح و إال فيعاد

 هكذا 

 
 

 6 100  درهما 500000 6 

 00 00 درهما 250000 3زوج  2/1
 4 66 درهما 166666 2أم   3/1

 2 33 درهما 83333 1شقيق ع 


