
  
  

  

             

حق  نتقالھو ا:اإلرث 
بموت مالكھ بعد 

لمن  تصفیة التركة
استحقھ شرعا بال 
     تبرع وال معاوضة

ھو حق  :المیراث
قابل للقسمة یثبت 

لمستحقھ بعد موت 
مالكھ لصلة بینھما 

 .كقرابة أو زواج

 

 الزوجیة - 1

تتحقق بالزواج الشرعي 
القائم على عقد صحیح 

     سواء صحبھ دخول أم ال
                  یبطل ھذا السبب ب 

المنعقد   البائنالطالق  *-
في غیر مرض موت 

                     . المطلق
بعد  الطالق الرجعي* -

 .         انتھاء عدتھ
                   ویرث بھذا السبب:

                             الزوج  –1
  الزوجة -2

 النسب - 2

وھو القرابة بین شخصین یشتركان في والدة قریبة أو 
 التالیة : حسب الجھات األربعبعیدة  موزعین 

 العمومة األخوة األبوة البنوة

 االبن

  ابن االبن

  البنت

  بنت االبن

 

 األب

  األم

  الجد

  الجدة

 

األخ ش   
  األخ ألب

  ابن األخ ش 
ابن األخ ألب  

األخت ش  
 األخت ألب

األخ ألم 
  األخت ألم  

 العم ش 

  العم ألب 

  ابن العم ش 

ابن العم 
  ألب 

 

  

  

  

 

 من شأنھا حرمانھ من اإلرث كلیةالقائمة بالوارث ھي األوصاف  تعریفھا

 بجملة (عش لك رزق)سبعة یرمز إلیھا  عددھا

 انعدام عالمة تدل على حیاتھ: عدم استھالل المولود ع :

 في أسباب اإلرث أو شروطھالشك  ش:

 وھو یمین الزوج على زنى زوجتھ ویمینھا على  اإلنكار اللعان ل :

 وھو اختالف الدین بین الوارث والمورث رالكف ك :

 منعدم في عصرنا وأو العبودیة  وھ الرق ر :

  میراث أوالد اللعان والزنا من جھة األم فقط  الزنا ز :

 القتل العمد ق :

مفھوم 
 اإلرث

 المیراثو

  

  

اهللا تكفل  نظام رباني 1
                            أحكامھبھ بنفسھ لبیان 

یشمل  نظام شمولي 2
          كل األقارب دون تمییز

لم یحرم  لنظام عاد 3
              العتبار مقبول إال أحدا

یراعي  نظام واقعي 4
والمصاھرة    قوة القرابة

یحترم  - نظام متوازن 5
  خصائص المجتمع

كتوزیع المسؤولیات 
لم  –ل الواجبات وتحم

یسمح للھالك بالتصرف 
 بما زاد عن الثلث.

 

 الشروط األركان

وھو المیت المورث : -1
حقیقة أو الملحق بھ حكما 
 كالمفقود أو تقدیرا كالجنین

حقیقة أو حكما  موتھ – 1
  یصدره القاضي 

 

وھو المستحق  الوارث : – 2
لإلرث من األحیاء أو الملحق 

 بھم كالمفقود والحمل

  اإلرثالعلم بجھة   - 3 التركة):(الحق الموروث – 3

 عند موت  حیاتھ -أ  - 2
     المورث حقیقة أو حكما

  انتفاء موانع اإلرث –ب 

خصائص نظام 
 االسالم االرث في

  

                                      
تحقیق مبدا 1

 االستخالف في المال
اعھ الى مالكھ بارج

ھو اهللا  سبحانھ الحقیقي 
ثم اعادة توزیعھ                        

تحقیق العدالة  2
من خالل  االجماعیة

التوزیع  العادل على كل 
االقارب بدون تمییز                       

انعاش الدورة  3
 االقتصادیة بتداول

 بین فئة عریضة األموال

مقاصد نظام االرث 
 .في االسالم

 

 : على الترتیب التالي ما یستخرج من التركة قبل القسمة ھي تعریفھا

1 

3 

2 

5 

4 

 كالرھن والودیعةالحقوق العینیة 

 أي تكالیف الغسل والدفن ونحو ذلكمؤونة تجھیز المیت 

  سواء كانت هللا كالزكاة والكفارة ،أوللعباد كالقرضالدیون 

 الورثة تجزھامن الثلث مالم لوارث/وال بأكثر التصحالوصایا/

  حقوق الورثة 

  1 :  ص .             الناظور -أحمد البعزاتي ، ثانویة الشریف : إعداد

 موانع اإلرث أركان اإلرث وشروطھ

 أسباب اإلرث ومن یرث بھا

 الحقوق المتعلقة بالتركة


