
 الفصل ا�ول
مفهوم موانع اإلرث ومفهوم الحجب

 الفصل الثاني
ما اتفق انه مانع من موانع اإلرث

 القتل 
الرق 

 اختالف الدين 

الفصل الثالث
ما اختلف انه مانع من موانع اإلرث

 اللعان 
جهل تاريخ الوفاه

ذوي األرحام 
الدور الحكمي 

النبوة 

 اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي: القائم
 على "دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في
 الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا ويعبر عنها

تعبيرًا كيفيًا أو كميًا
 وأيضًا المنهج المقارن : الذي يعتمد على المقارنة

 في دراسة الظاهرة حيث يبرز أوجه الشبه
 واإلختالف بين قولين أو أكثر

 أحدث بعض البادية موانع جاهلية لم ترد ال في
 كتاب وال سنة،جهًال من بعضهم وعنادا واستكبارا

 من آخرين ،كمنع المرأة من الميراث ،فنوصي
 العلماء والدعاة وكل من بيده سلطة معالجة هذه

 القضيةبالتوعية وتثقيفهم بالواجب الشرعي، أو
 بفرض الشريعة إن لزم األمر كما قال عثمان بن

 عفان رضي الله عنه( إن الله يزع بالسلطان ماال
 يزع بالقرآن )، والناس في هذه األيام في أمس

 الحاجة إلى تعلم هذا العلم الضروري ومعرفة
 مسائله ألنها أيام كثر فيها الموت والقتل بسبب ما

نراه من الحروب والكوارث واألمراض واألوبئة

النتائج المتوصل إليها
وفي نهاية بحثنا توصلنا إلى

 موانع اإلرث تنقسم إلى قسمين رئيسين وهي:
 المتفق على أنهامانع وهي: القتل والرق وإختالف

 الدين ،والثاني المختلف في أنها مانعوهي
 :اللعان وجهل تاريخ الوفاة و ذوي األرحام والدور
 الحكمي والنبوة ،وهذا ال يعني أن المتفق على

 أنها من الموانع ال يكون فيها خالفات بل يوجد
 خالف في المسائل المذكورة فيها ،ولكن اتفقوا
 على اعتبارها من الموانع، ويجري هذا أيضًا على
 المختلف فيها بأنه يوجد مسائل متفق عليها عند
 العلماء، ولكن اختلفوا في اعتبارها مانع ، ويوجد

 موانع أخرى مختلف فيها لم يسعنا الوقت أن
 نتطرق إليها وهي: إختالف الدارين و الردة

 والحرابة و جهل عين الوارث و عدم اإلستهالل،
 ومن يريد أن يستزيد في هذا الموضوع عليه أن

 يستعين بالله ويبحث فيه ،وفي نهاية بحثنا نرجو
 من المولى أن نكون وفينا بعضًا من حقه ونرجو
 أيضًا اإلخالص ومخافة الله في نقل المعلومات

وتنقيحها على أكمل وجه

إعداد الطالبات : أمل سعود الغامدي ، رهف محمد اللحياني
هوازن محمد الوذيناني، ابتسام صالح المجنوني

 إشراف الدكتورة: أفنان محمد تلمساني
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موانع ا�رث
خطة البحث

منهج البحث

التوصيات

الخاتمة

أسئلة البحث

أهمية الموضوع
 موضوع موانع اإلرث من أهم المواضيع التي
 تتعلق في حفظ المال وصيانته ويجب على

 من يريد دراسة الفقه أن يكون على علم
 ودراية بالموانع و ما اتفق العلماء عليه و ما

 اختلفوا فيه ، وموانع اإلرث من المواضيع
 األصلية التي تناولها فقهاء األمة بالتفصيل،

 وذلك لتعلقها بالجانب المادي من حياة
 اإلنسان الذي كثيرًا ما يحصل  فيه من النزاع و

 الفرقة، و هي تظهر موقف الشريعة الحازم
 من صيانة المال والحفاظ على حقوق العباد

 أيضًا تعتبر من القواعد المهمة في الحياة
 العملية ؛حتى ال يضيع حق العبد وال ينتقل

 إلى غير مستحق،والشخص الذي قام به المانع
ال يعتبر موجود بين الورثة

 

 ماهي موانع اإلرث؟
هل كل موانع اإلرث متفق عليها؟

ماهي الموانع المختلف فيها؟

أهداف البحث
التعرف ع موانع اإلرث

بيان المتفق عليه من موانع اإلرث
بيان المختلف فيه من موانع اإلرث

أسباب اختيار
الموضوع 

تعلق الموضوع بمال االنسان  
 بعد الموت    

 حفظ حقوق الورثة 
 بيان عدل الخالق في تشريعاته 
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