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 ميراث أهل الملل -14

  :أهل الملل 

 الكفار ملل شتى:

 فاليهود ملة.. والنصارى ملة.. والمجوس ملة.. وهكذا.

 :ميراث أهل الملل 

ال يرث المسلم الكافر، وال يرث الكافر المسلم؛ الختالف دينهما، والكفار 

 يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم ال مع اختالفها.

نهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، فيتوارث اليهود فيما بي

وبقية الملل فيما بينهم، وال يرث اليهودي النصراني؛ الختالف الملة 

 وهكذا بقية الملل..

سْ الثه يَـرِ ال »: الَ قَ  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ  اَعْنـههـمَ  َي للاه َعْن أَساَمةَ ْبِن َزْيٍد َرِض   ِلـمه مه

سْ لاَكافِره الَكافَِر َوال ال  .(1)متفق عليه .«ِلـمَ مه

 :ميراث المرتد 

المرتد عن دين اإلسالم كافر ال يرث من غيره، وال يرثه غيره من 

 المسلمين، فيكون ماله إذا مات لبيت مال المسلمين.

 :ميراث من ال يُعلم أبوه 

ابن الزنا، وابن المالعنة، ال توارث بينهما وبين أبويهما؛ النتفاء النسب 

ي، وإنمالشرعي بينهما هما فقط وقرابتها؛ ا يكون التوارث بينهما وبين أمَّ
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ألن نسبه من جهة األب منقطع، فال يرث به، ونسبه من جهة األم ثابت، 

 فنسبه ألمه قطعاً.

فيرث ابن الزنا من أمه وقرابتها، وترث منه أمه وإخوته من أمه، وابن 

 المالعنة كذلك.

ـَما  َعِن اْبِن عهَمرَ  ٍل َواْمَرأبَـيْ الَعَن  ملسو هيلع هللا ىلص بِـيَّ أنَّ النَّ َرِضَي للاه َعْنـهه ، تِـهِ َن َرجه

ـَما، َوألِمْن َولَِدهَ  فَـىفَاْنتَ  َق بَـْينَـهه  .(1)متفق عليه .َمْرأةِ الَولَدَ بِ الَحَق ا، فَفَرَّ

 :األمثلة 

ً ورداً، وال  -1 توفي شخص عن )أم وابن غير شرعي( التركة لألم فرضا

 لالبن.شيء 

توفي ابن زنا أو ابن مالعنة عن )أمه، وأبيها، وأخيها( التركة كلها ألمه،  -2

 وال شيء لألب واألخ، ألنهما من ذوي األرحام.

 خل ِف وارثاً لبيت مال المسلمين.اللقيط  : ميراثه إن لم يـه
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