وحدة التربٌة االقتصادٌة والمالٌة
الدرس الرابع  /نظام اإلرث فً اإلسالم (مقاصده -أركانه -شروطه -موانعه)
أوال  :تعرٌف المٌراث وأقسامه:
ا – تعرٌف المٌراث ( :المٌراث هو حق قابل للقسمة ٌثبت لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بٌنهما كقرابة أو زواج)
ب – أركان االرث :
 -1الموروث :وهو المٌت الذي خلف ماال أو حقا
 -2الوارث :وهو كل من أدلى إلى الوارث بنسب أو زوجٌة.
 -3التركة :وهً مجموع ما ٌتركه المٌت من مال أو حقوق مالٌة.
ج -شروط االرث :
-1موت المورث حقٌقة أو حكما فمن حكم القاضً بموته ٌعد مٌتا حكما.
2التحقق من حٌاة الوارث حقٌقة أو حكما كالحمل.....
-3العلم بجهة االرث من زوجٌة أو قرابة
ثانٌا  :أسباب االرث ومن ٌستحقه بها :
 -1الزوجٌة :بمجرد انعقاد النكاح بعقد صحٌح ولو قبل الدخول .وأٌضا فً الطالق الرجعً إن حصلت الوفاة فً العدة.وكذا الطالق البائن إن طلقها
به فً مرض موته التهامه بحرمانها من االرث فٌعامل بنقٌض قصده.
 -2النسب:وهو صلة القرابة بٌن شخصٌن وٌرث به  22وارثا 14من الذكور و 8من االناث موزعٌن حسب جهات االرث االربع (البنوة -األبوة-
األخوة -العمومة) حسب ماهو مبٌن فً الخطاطة المرفقة.
ثالثا  :موانع االرث والحقوق المتعلقة بالتركة :
ا -موانع االرث :
من شروط تمام االرث عدم وجود مانع من الموانع السبع التالية:
-)1عدم استهالل المولود-)2...........الشك سواء كان شكا فً السبب أو فً الشرط .
)5الرق وقد انتهى
- )4الكفرلحدٌث(الٌرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم) .
-)7القتل العمد لحدٌث (لٌس للقاتل مٌراث ) .

-)3.اللعان بٌن الزوجٌن..
( )6الزنا لحدٌث(الولد للفراش وللعاهرالحجر

ب -الحقوق المتعلقة بالتركة :
تتعلق بالتركة قبل القسنة خمسة حقوق مرتبة كالتالً - 1 :الحقوق العٌنٌة الثابتة فً ذمة المٌت كالودٌعة
 -3الدٌون سواء كانت هلل أم للعباد .وتقدم دٌون العباد  -4.الوصاٌا بشرط أال تتجاوز الثلث
 -2مؤونة تجهٌز المٌت إلى حٌن دفنه بالمعروف
 -5حق الورثة فٌقسم ما بقً بٌنهم كما أمر هللا.
إال برضى الورثة -وأال تكون لوارث للحدٌث – وأال تكون بمعصٌة.
رابعا :خصائص نظام االرث فً االسالم :
 -)1أنه ربانً المصدر تكفل سبحانه بنفسه بتحدٌد نصٌب الورثة -)2.أنه نظام شمولً لجمٌع األقارب دون تمٌٌز  -)3أنه نظام عادل الٌحرم أحدا
من االرث لسبب ما  -)4أنه نظام واقعً ٌنبنً على القرابة بحسب القوة وال ٌضٌع من ٌعول االسرة وٌنفق علٌها  -)5أنه نظام متوازن ٌحترم
خصائص المجتمع – و ٌعطً للمٌت حق التصرف فً ثلث التركة لتغطٌة غٌر الوارثٌن.
خامسا  :مقاصد نظام االرث فً االسالم :
أوال :تحقٌق مبدأ االستخالف فً المال برجوعه إلى مالكه الحقٌقً بعد الموت وٌأمر بتوزٌعه حسب شرعه
ثانٌا :تحقٌق العدالة االجتماعٌة من خالل توزٌع التركة على أكبر قدر ممكن ومنع الظلم أو التفضٌل للبعض دون بعض .
وهللا أعلم
ثالثا :إنعاش الدور ة االقتصادٌة وتسهٌل تداول المال وتوسٌع دائرة المستفٌدٌن منه.

