
الجزء األّل (هقاصدٍ،أركاًَ،شرّطَ،هْاًعَ)ًظام اإلرث في اإلسالم   

 ""=<p>""= 
 قال رسْل اهلل صلى اهلل عليَ ّ سلن  , ّ أعالُا هٌزلة , ّ أشرفِا قدرا, ّ أجلِا , ُْ هي أفضل العلْم  )  :  عهى انفشائط( 

. أخرجَ ابي هاجة في السٌي  (ّ علوُْا للٌاس فاًِا ًصف العلن , تعلوْا الفرائض 

  

  

 الحقْق الوتعلقة بالتركة

  

 هـــــــــــعـــــــــــــــٌــــــــــــــــــــــا ُــــــــــــــــــــــــــا

  

 الحقــــْق العــيٌــية

 .ٔ ًْ انحمٕق انصاترح فً ريح انٓانك كانٕدٌعح ٔ انشْـــٍ

  

 هـــؤًّــــة التجـــِـــيز

 ,ٔ حًهّ ٔ دفُّ , ٔ حفش لثشِ , ٔ غسم , ٔ ًْ كم يا ٌحراجّ انًٍد يٍ كفٍ 
 .تانمذس انًعشٔف يٍ غٍش اسشاف ٔ ال ذمرٍش

  

 الــديـــــــْى

 ٔ دٌٌٕ انعثاد كانمشض, دٌٌٕ اهلل ذعانى كانضكاج ٔ انكفاسج : ٔ ذُمسى انى لسًٍٍ 

ٌَ , ٔادا نى ذف انرشكح تًٓا لذيد دٌٌٕ انعثاد عهى دٌٌٕ اهلل ذعانى. ٔ االجشج
 .االٔنى يثٍُح عهى انًشاحح ٔ انصاٍَح يثٍُح عهى انًسايحح ٔ انعفٕ

  

 الــــْصـــايـــــا

ٔ ٌشرشط فٍٓا أٌ ال ذرجأص انصهس .ٔ ًْ ذثشع انًانك تجضء يٍ يانّ ٌُفز تعذ يٕذّ
 .ٔ أال ذكٌٕ تًعصٍح, ٔ أال ذكٌٕ نٕاسز ,اال ادا سظً انٕسشح

  

 حقــــــْق الــــْرثــــة

 ٔ ْٕ انُصٍة انًسرحك نكم ٔاسز يٍ انرشكح حسة يا ٔسد فً انمشآٌ انكشٌى ٔ

 .انسُح انُثٌٕح

  

 ّيفٕٓو االسز ٔ أسكاَّ ٔ ششٔط:  

  
 يفـــٓـــٕو االسز

                   

 أسكـــــا َــــــّ

  
 شــــشٔطـــــّ

  
 حك ٌصثد نًسرحمّ تعذ يٕخ يانكّ

 .أٔ صٔجٍح, نصهح تًٍُٓا كمشاتح 

  
ْٕ انٓانك انذي خهف : انًٕسز 

 .ياال         أٔ حما
  

كم حً أدنى انى انٓانك : انٕاسز 
 .تسثة يٍ أسثاب االسز

  
كم يا ٌخهفّ انًٕسز : انحك انًٕسز 

 .يٍ يال ٔ حمٕق شاترح
  

  
 يٕذّ حمٍمح أٔ حكًا تأٌ ٌحكى*

 يع احرًال حٍاذّ, انماظً تٕفاذّ 

 .كانًفــمــٕد
  
 ,حٍاذّ عُذ يٕخ انًٕسز حمٍمح *

 .أٔ حكًا كانجٍٍُ
  
 .أٌ ال ٌٕجذ ياَع يٍ يٕاَع االسز*

 .انعهى تجٓح االسز* 

        ّأسثاب االسز ٔ يٕاَع:  

  

  
 أسثـــــاب االسز

  
 يـــــٕاَـــــــــــــعــــــــــــــــــّ

  
ذرحمك تانضٔاض انششعً : انضٔجٍح .1

انمائى عهى عمذ صحٍح سٕاء صحثّ 
 ٔ ذشز انًطهمح,دخٕل أو ال

, اٌ ياخ عُٓا صٔجٓا فً عذذٓا ,طاللا سجعٍا 
كًا ذشز انًطهمح طاللا تائُا اٌ طهمٓا صٔجٓا 

ٔ نٕ , فً يشض يٕذّ نًُعٓا يٍ انًٍشاز 
ٔ ٌرٕاسز تٓذا انسثة انضٔض ٔ , ذضٔجد غٍشِ 

 .انضٔجح
  

ٔ ْٕ انمشاتح تٍٍ شخصٍٍ : انُسة  .2
– انثُٕج : حسة انجٓاخ اَستع ,

 .انعًٕيح– اَخٕج – اَتٕج 

  
 .عذو اسرٓالل انًٕنٕد /* 
 .انشك فً يٕخ انًٕسز أٔ فً يٍ ذمذيد ٔفاذّ/* 
ٔ ْٕ ًٌٍض انضٔض عهى صَى صٔجرّ أٔ َفً : انهعاٌ /* 

 .ٔ ًٌٍُٓاعهى اَكاس اذٓايّ,  ٔنذْا
 .انكفش/*  
 .انشق/* 
 .انضَا/* 
 .انمرم انعًذ/* 

  
 عش نك سصق:    ٔ ٌشيض نٓذِ انًٕاَع تانعثاسج انرانٍح  

  

 


