
))موانعھ موانعھ ، ، شروطھ شروطھ ، ، أركانھ أركانھ ((اإلرث في اإلسالم اإلرث في اإلسالم نظام نظام 
أركان اإلرثأركان اإلرث

. وھو المیت الذي یستحق غیره أن یرث منھ: المورث) 1( 
.وھو ینتمي إلى المیت بسبب من أسباب اإلرث: الوارث) 2( 
. ما یتركھ الشخص ویبقیھ: والتركة في اللغة. وھو ما یورث عن المیت ویسمى میراثا وإرثا وتركة: التركة) 3( 

.ما یتركھ الشخص بعد موتھ من أموال وحقوق: واصطالحا
شروط اإلرثشروط اإلرث
موت المورثموت المورث

ویثبت ذلك برؤیة أو سماع أو بحكم القاضي بناء على البینة من شھود ، ھو مفارقتھ الحیاة فعال :الموت الحقیقي) أ ( 
.ومستندات

اجتھادا أو بناء على القرائن واألحوال المرجحة یثبت بحكم القاضي المقر موت المورث :موت المورث حكما) ب ( 
.موتھ بعد التحري عنھ

::حیاة الوارث حیاة الوارث 
. تثبت حیاة الوارث حقیقة بالمشاھدة والبینة في محل القضاء:حیاة حقیقیة) أ ( 
حمل الذي حملت كال، تثبت حیاتھ تقدیرا بأن یولد حیا بعد موت مورثھ مع تحقق وجوده قبل الوفاة :حیاة تقدیریة) ب ( 

.فھذا من الورثة تقدیرا عند موت أبیھ، بھ أمھ قبل وفاة أبیھ ثم تم میالده حیا بعد الوفاة 
موانع اإلرثموانع اإلرث
::موانع أصلیة موانع أصلیة 

ودلیل ، إذ قد یقصد من ذلك استعجال إرثھ فیعاقب بحرمانھ منھ ، إذا قتل الوارث مورثھ فإنھ ال یرث منھ :القتل) أ ( 
رواه مالك وأحمد وغیرھما ) لیس لقاتل میراثلیس لقاتل میراث: ( ذلك قول الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

. رواه أبو داود) ال یرث القاتل شیئاال یرث القاتل شیئا: ( وقول النبي علیھ الصالة والسالم
لھ لھ ننمن قتل قتیال فإنھ ال یرثھ وإن لم یكمن قتل قتیال فإنھ ال یرثھ وإن لم یك: ( ویروي اإلمام أحمد بن حنبل بإسناده عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم أنھ قال

). وارث غیرهوارث غیره
.بالطبع ھو القتل المتعمد ظلما وعدوانا سواء كان القاتل ھو المباشر للقتل أو كان المتسبب فیھوالقتل المانع من المیراث 

قتل العمد ، وشبھ العمد ضرب الشخص بما ال یقتل عادة ، قتل الخطأ ، القتل : القتل یدخل تحتھ خمس صور : فائدة 
.الواجب كالقتل لقصاص ، القتل المشروع ما كان دفاعا عن النفس 

. وكذلك ال یرث غیر المسلم من المسلم، أجمع العلماء على أن المسلم ال یرث من غیر المسلم :اختالف الدین) ب ( 
. رواه أحمد وأبو داود ) ال یتوارث أھل ملتین شیئاال یتوارث أھل ملتین شیئا: ( لقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم

.وال یتحقق ذلك مع اختالف العقیدة، الوالیة والنصرة وألن اإلرث یبنى على 
والردة تمنع اإلرث ، أعاذنا اهللا من ذلك ، ویراد بھا خروج المسلم عن دینھ وإعالنھ الكفر بھ طائعا مختارا :الردة) ج ( 
من بدل من بدل : ( لیھ وسلملقول الرسول صلى اهللا ع، فال یرث المرتد من غیره ال مسلما وال غیر مسلم ألنھ في حكم المیت ، 

). دینھ فاقتلوهدینھ فاقتلوه
.أما أموالھ فلورثتھ المسلمینمن بعده، والمیت ال یرث والدلیل على ذلك إجماع الفقھاء 

::موانع تبعیة موانع تبعیة 
.أو فقدان شرط من شروطھ، ترجع الموانع التبعیة إلى فقدان سبب من أسباب اإلرث :الموانع التبعیة

:أنواعھا 
ولم یعرف منھم المتأخر ، وفیھم أقارب كولد وأبیھ مثال ، فلو غرق جماعة في سفینة واحدة :الموتجھالة تاریخ) أ ( 

.ألن من شروط اإلرث تحقق حیاة الوارث عند وفاة المورث، فإنھ ال توارث بینھم ، في الوفاة 
لعدم ، فال یرثھا أي منھما ، مع ولدھا وماتت ولم یعرف أیھما ابنھا كما لو أرضعت امرأة صبیا : جھالة الوارث) ب ( 

.تحقق النسب في كل واحد منھما
ونفي نسب ابنھا إلیھ وحكم القاضي ، إذا رمى زوج زوجتھ بالزنا :اللعان) ج ( 

وذلك النتفاء ، صحیح فإن ھذا الولد ال یرث من الزوج رغم أنھ جاء على فراش الزوجیة ال، بنفي النسب بعد المالعنة 
.وھي ترثھ لتحقق نسبھ إلیھا) الزوجة ( ولكنھ یرث من أمھ ، نسبھ عنھ 

ولكنھ یرث ، ال یرث ولد الزنا من الزوج ولو اعترف بھ رغم أن أمھ ولدتھ وھي على عصمة ھذا الزوج :الزنا) د ( 
.لوالدة وال مثبت للنسبوذلك ألن الزنى طریق غیر مشروع ل، منھا وھي ترثھ لتحقق نسبھ إلیھا 
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