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 هقارنة فقهية هوانع اإلرث الوتفق عليها دراسة
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 كلية االهام الكاظن عليه السالم

 

 ملخص البحث

السحاىب االسالمية  أئسةحياء عشج إلى األمػات السػانع التي تسشع انتقال األمػال مغ األ تشاول البحث 
حكام السشع مغ أوكيف استشبط كل محىب وفقيائيا، االمامية، والحشفية، والسالكية، والذافعية، والحشابمة( )

في السقارنة بيغ  ت الجراسةالخوايات الذخيفة ألفيام الشاس، فانعقج ، وما صخحت بون الكخيعالقخآضاىخ 
في تسييج ومبحثيغ فقط ) اختالف الجيغ، والقتل(  ستفق عمى اصميافي مػانع اإلرث الآراء الفقياء 

وخاتسة، اما التسييج كان في التعخيف بسرصمحات البحث مغ حيث المغة، واالصصالح، وجاء السبحث 
االول بسقجمة تختكد عمى أّن السانع ليذ سببا، وانسا وصف اترف بو مغ يخث، ووزع عمى مصمبيغ: 

فاشتسل عخض آراء كل محىب في إرث الكافخ مغ السدمع، والسدمع مغ الكافخ األول، جاء في الكافخ، 
تقديع التخكة فيشتفي حكع يحقق قبل  أنّ انتفاء الػصف مسكغ  أنّ  بعج مػت السػرث، وإلى مغ ذىب إلى

والسصمب الثاني جاء في السختج فتشاولت اقػال الفقياء فيسغ ذىب مشيع إلى أّن الكفار ممة  السشع بحلظ،
واما السبحث الثاني كان في القاتل وقدع عمى مصمبيغ: األول، في آراء العمساء حجة أو ممل متعجدة. وا

اقدام القتل وحاالتو عشج الفقياء، ليا األثخ في اختالف اقػاليع في في القتل العسج، اما الثاني: تشاول 
 ػصيات.. وضع خاتسة بأىع الشتائج والتتػريث القاتل في بعس األنػاع دون االخخ
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Abstract 

The research dealt with the impediments that prevent the transfer of money 

from the dead to the living according to the Islamic Sects (Imamiya, Hanafi, 

Maliki, Shafi’i, and Hanbali) and their jurists, and how each Sect inferred the 

provisions of prevention from the ostensible meaning of the Holy Qur’an, and 

what the honorable narrations stated for people’s comprehension. So, the 

study intends to compare between the opinions of the jurists on the 

inheritance impediments which they agreed upon only (difference in religion, 

and murder) in two sections: the first includes the definition of the research 

items in terms of language and terminology while the second one consists of 

an introduction based on the fact that the impediment is not a cause, but rather 

a description of who inherits, having two branches: the first one shows the 

difference of religion, and includes the infidel and the apostate without 

slavery, because the system of slavery at the present time does not exist. So, it 

presents the views of each Sect regarding the inheritance of an infidel from a 

Muslim, and a Muslim from an infidel after the death of the bequeather, and 

those who believed that the infidels are one Sect or numerous Sects. Some 

argued that the absence of description can be achieved before dividing the 

inheritance, so the prohibition on this is negated. As for the second, it tackles 

murder, and the different types of murder and its cases according to the jurists 

that have the effect on the difference in their opinions in the inheritance of the 

murderer in some types without the other. the conclusion includes the most 

important results and recommendations. 
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Introduction  

The issue of inheritance is one of the important topics that the Sects jurists were 

concerned with. Each one of them wrote specific chapters in their books called it 

the Islamic Inheritance Jurisprudence. Also, it is characterized by a tight and 

precise system in distributing the share of each individual from the heirs to achieve 

justice in their rights. However, they mentioned obstacles that prevent these rights 

from being transferred to the heirs. Some of them only mentioned the opinions of 

the rulings of one Sect and some mentioned some of the opinions of the rulings of 

other Sects. Thus, the current research sheds light on jurists’ opinions of the Imami 

Sect in comparison with other Sects (Hanafi, Maliki, Shafi’i, and Hanbali), and 

briefly on what was mentioned in the agreed-upon impediments without the 

disagreements, which are (difference in religion, murder), referring to their 

evidences in the issue with the discussion and mentioning the opinions. 

Key words: Inheritance, Impediment, Infidel, Muslim, Murder 
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 المقدمة

بػابا أكتيبيع  فيكل مشيع  فجعلفقياء السحاىب  بيا عاىتُ مػضػع اإلرث مغ السػاضيع السيسة التي  عجّ يُ 
لتحقيق نريب كل الفخد مغ الػرثة  تػزيعبشطام محكع ودقيق في  تتسيد و ، بعمع الفخائس اسسػىأ ةخاص

قترخ عمى فسشيع مغ أ لى الػرثةإ يانيع ذكخوا مػانع تسشع تمظ الحقػق مغ انتقالأال العجالة في حقػقيع، إ
البحث ليدمط  فجاء ،ى السحاىب االخخ أصحاب راء حكخ بعس آي خخآو  ،حكام السحىب الػاحجأراء آذكخ 

مع أئسة محاىبـ ) الحشفية والسالكية والذافعية، والحشابمة(،  مقارنةراء فقياء السحىب االمامية آالزػء عمى 
يغ، القتل(، مذيخا دون السختمف فييا وىي) اختالف الج في السػانع الستفق عمى أصميا دومخترخا عمى ما ور 

 مع السشاقذة وذكخ ما تخجح لشا مغ اآلراء.  إلى أدلتيع في السدالة والػاحجة،

 

 ، السانع، الكافخ، السدمع، القتل.إلرثاالكلمات المفتاحية: 
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 لغة واصطالحا   اإلرثو المنع  :تمهيد

 

 لغة واصطالحّا: المهانع :وألا

فامتشع مشو.  الذيءَمَشَع فيػ ماِنٌع وَمشػٌع وَمشَّاٌع. ومشعت الخجل عغ  وقج)) اإلعصاءِخالف  :لغة المنع .1
والسشع: ىػ تحػل بيغ  .(1)((مسانعة. ومكان مشيع. ويقال: السشعة جسع مانع، مثل كافخ وكفخةَ  الذيءومانعتو 

 .(2)الخجل وبيغ الذيء الحي يخيجه، ويقال: ىػ تحجيخ الذيء، ويقال أيزا: مشعو مغ كحا، وعغ كحا

مغ وجػده العجم، وال يمدم مغ عجمو وجػد وال  نو: ما يمدمالسانع بأ عخف األصػليػن  :اصطالحا   :المنع .2
 .(4)((ما يتختب عمى وجػده عجم الحكع او بصالن سببو )بأّنو كل)و . (ٖ)عجم لحاتو

قدسيغ. األول: مشع مغ أصل التػارث ويدسى حجب الحخمان؛ وىػ مشع الػراث  عمىالسشع  وقدع الفقياء
 مغ إرثو مصمقًا لػجػد وارث آخخ أولى مشو.

أكثخ  -والقدع الثاني: يسشع عغ استحقاق الديادة ويدسى حجب الشقران؛ وىػ مشع الػراث مغ أوفخ حطيو
 . (5)وفيلػجػد وارث آخخ أثخ  -أنربتو

ومحل البحث يجور  .(6)و: ما يشتفي ألجمو الحكع عغ شخز لسعشى فيو بعج قيام سببونّ أعخف بوأيزا 
 ضسغ ىحا التعخيف.

، ، إال مع وجػد الدببال يتحقق وال يعسمو عسمو ن السانعاالصصالحية الدابقة أغ التعخيفات منالحع و 
 ا مشو،إذا قتل اندان اندانًا اخخ أجشبي في حال كسا ػجػد السانع وحجه ال يكفي بالحكع إال إذا تػافخت أسبابو،ف

  ن الدبب الحي يتحقق فيو اإلرث غيخ مػجػد.أل ،مغ اإلرث ال يكػن القتل مانعاً 

 :ا  صطالح: اإلرث لغة واا  ثاني

سادة ا قالػا لمػ سة الػاو، ككدخ ل ةدػر كت الػاو َألفًا مقمبالسيخاث، ِإنسا ىػ ورث ف غَأصمو م :لغة اإلرث .1
حديُّ كانتقال األمػال أو  لو وجػدٌ انتقال الذيء مغ شخز الى آخخ سػاء كان واإلرث ىػ   .(7)ِإسادة،
 مغاأَلرض و وىػ الباقي الجائع الحي يخث  َوجلعد والػارث صفة مغ صفات هللا  .(8)مثل العمع والحق معشػيُّ 

 .(9)وُ ممظ العباد ِإليو وحجه ال شخيظ ل انج فشاء الكل ويفشى مغ سػاه فيخجع ما كبععمييا أي يبقى 
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السعخوف الحي ىػ أحج  ال تختمف عغ السعشى الفقياء جسيع كمسة اإلرث عشج: اإلرث اصطالحا   .2
استحقاق ) )فاإلرث .ومغ يدتحّقو شخعاً  معانييا المغػية، وإّنسا اختمفت كمساتيع في تحجيج ما يكػن ميخاثاً 

  .(10)ئًا باألصالة(آخخ بشدب أو سبب شيٍ  بسػت إندان

 جبًخا يشتقل ما))وقيل . (11)(إلى حيٍّ كحلظ ابتجاء( حكساً  حّق مشتقل مغ مّيت حكيقًة أو )) :بأّنو وعّخف
 .(12)((شخعية بحجود مػرثو، تخكة مغ الػارث إلى بالسػت

قابل لمتجديء، يثبت لسدتحكيو بعج مػت مغ كان لو ذلظ، لقخابو بيشيسا حق ))و: نّ أب عخفأيزًا و 
 . (13)((ونحػه

تػافخت  نسا يثبت ليع في حيغإو ن اإلرث ال خيار فيو لسدتحكيو عمى التختيب السحكػر، إ ونالحع مسا تقجم
  .والذفعة والقراصمػال وغيخىا كالخيار رج بو األ، فيقمشقػالً ًا حق ما مغ جعموأ، و شخوشو وانتفت مػانعو

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AA
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85
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 في الفقه االسالميمهانع اإلرث 
 ،ػجػد السػجب لولثبػت اإلرث ب في القػلالفقياء في اإلرث نججىع ال يكتفػن  راءوتتبع آعشج االشالع 

فكيام الدبب وبتعبيخىع يثبت اإلرث إذا وجج السقتزي، وانتفى السانع. ، انتفاء السانع أيزايحكخون ضابط  بل
اإلرث إال إذا انتفى السانع. فسغ ذلظ يسكغ القػل بأن اإلرث يثبت بػجػد الدبب السػجب لو وحجه ال يػجب 

  مع عجم وجػد مانع يسشع اإلرث.
تقديع السػانع نججىا تختكد عمى ذكخ  خاث فييع السس السرشفات والبحػث الستعمقة بعمبعوإذا نطخنا في 

مخ قج يتعارض مع ذلظ كػن السيخاث يثبت األ واقعن أ الإاألسباب ىي السانع،  فجعل مؤلفييااألسباب. 
ما وأبتحقق األسباب ال العكذ، فالدوجية سبب لثبػت اإلرث ما لع يسشع مانع مغ تختيب الحكع عمى مشعو. 

ن الدببية خاصة بثبػت اإلرث ا، ألعغ األسباب وغيخ مالزم لي اً خارج اً ن ندسيو وصفأشدتصيع فالسانع 
ذا زال الدبب امتشع وجػد الػصف، عمى العكذ مغ ذلظ في ب فإمتعمق بالدب والػصف خاص بالسانع لكشو

ال يعسل عسمو إ السانع ال نّ . فيشا يسكغ القػل إفدوال السانع غيخ متعمق بدوال الدبب -الػصف-السانع
األبغ وارث بالدبب ن فاألصل أباه ليدتعجل في السيخاث وعمى سبيل السثال لػ قتل شخز أبتحقق الدبب. 

عسل  ءما بانتفاوأكانت مانعا مغ السيخاث. فبيو لكغ الػصف )صفة القتل( الترقت بو حي بيشو وبيغ أال
بقتل والجه، فبيحا  اً ما في حال كان متيسأ رث وتختيب الحكع عمى السانع.مػضػع اإل يبصل -بػةاأل -الدبب

مػانع اإلرث الستفق عمييا ثالثة و انع. يخث مال والجه لدوال السفال إذا ثبتت بخاءتو؛ إ الػصف ال يختفع السانع،
اختالف الجيغ الحالي فدػف اتشاول في الػقت  مانع الخق  ولعجم تػفخ، الف الجيغ، والخق(القتل، واخت):ىي
 . فقط القتلو 

 :األول: اختالف الدينبحث الم

زمغ الجاىمية، مغ العخب في تفعمو  تما كان ، وعالجلقج اىتع الشطام اإلسالمي في السيخاث اىتسامًا كبيخاً 
تػريث الكبار دون الرغار، والخجال دون غيخىع مغ الشداء. ونطع شخيقة العير والتػارث بيغ السدمسيغ 

الكافخ، والسختج وبعس  السدمع مغ ، وتػريثالكافخ مغ السدمعراء الفقياء في تػريث آ سأضسغلحلظ  .وغيخىع
 تي: تتمخز في اآلالتي و  التصبيقات عمى ذلظ

 :األول: الكافرمطلب ال 
 راء الفقهاء في ميراث الكافر من المدلم:آ: وال  ا

 ذلظ االتفاقوذكخ ابغ رشج . (14)أن الكافخ ال يخث السدمع فيجسيع فقياء السحاىب  عشجيحكخ ال خالف 
  .(15)((أجسع السدمسػن عمى أن الكافخ ال يخث السدمع))فقال:

ِفِخيَغ َعَمى ٱۡلُسۡؤِمِشيَغ َسِبياًل ﴾] ﴿ َوَلغ َيۡجَعَل ٱّللَُّ قػلو تعالى: ب واستجلػا  .[ٔٗٔالشداء :  ِلۡمكََٰ
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عمع اجسع أىل ال))ال: ونقل ىحا االتفاق أيزا ابغ قجامة فق .(16))ال يخث الكافخ السدمع(ومغ الدشة الشبػية 
  .عجم تػريث الكافخ السدمع ىعم فقياء األمة، مجسعةأن حع نممسا تقجم  .(17)((عمى أن الكافخ ال يخث السدمع

 فقهاء في ميراث المدلم من الكافر:: آراء الثانيا  
  لى قػليغ:إ ميخاث السدمع مغ الكافخ اختمفػا الفقياء في

 () ّللاَّ بجعغ َأبي عي رو واستجلػا بحجيث  ،(18)السدمع يخث الكافخ أنّ إال  ذىب االمامية األول: القهل
مػضػع االدلة في وعشج تتبع ، (19)(ءٍ  َيِخَث اْلَكاِفَخ ِإالَّ َأْن َيُكػَن اْلُسْدِمُع َقْج َأْوَصى ِلْمَكاِفِخ ِبَذيْ ِلْمُسْدِمِع َأْن :)َ  قال

 عشػان الكافخ لكغ بدسياتحسمت نمحع روايات اخخى  ،في كتب الحجيث السعتبخةميخاث السدمع مغ الكافخ 
الشَّْرَخاِنيُّ  -ُجِعْمُت ِفَجاكَ  ()أَْعَيَغ َقاَل: ُقْمُت أِلَِبي َجْعَفخٍ ْبِغ ا َعغف:)الشرخاني، والحمي، والسذخك(. مختمفة

ْساَلِم ِإالَّ ِعّدًا َفَشْحُغ َنِخُثُيعْ : )َيُسػُت َوَلُو اْبٌغ ُمْدِمٌع َأَيِخُثُو َقالَ   . (20)َواَل َيِخُثػنَّا(  َنَعْع ِإنَّ ّللاََّ َعدَّ َوَجلَّ َلْع َيِدْدُه ِباإْلِ
ّيًا َأْسَمَع َوَأُبػُه َحيّّ َوأِلَِبيِو َوَلٌج َغْيُخُه ُثعَّ )  :() يغشمسؤ ال يخَأم عغوجاء في ميخاث الحمي،  َلْػ َأنَّ َرُجاًل ِذمِّ

 . (21)(َماَت اأْلَُب َوِرَثُو اْلُسْدِمُع َجِسيَع َماِلِو َوَلْع َيِخْثُو َوَلُجُه َواَل اْمَخَأُتُو َمَع اْلُسْدِمِع َشْيئاً 
ِ ): ساعة قالس عَة عغزر  عغ حجيثفي السذخك و  َعِغ الخَُّجِل اْلُسْدِمِع َىْل َيِخُث ()َسَأْلُت َأَبا َعْبِجّللاَّ

  .(22) (اْلُسْدِمعَ   اْلُسْذِخَك َقاَل َنَعْع َواَل َيِخُث اْلُسْذِخكُ 
َأِبي ُسْفَياَن، َوُمَحسَِّج ْبِغ اْلَحَشِفيَِّة، َوُمَحسَِّج  ُمَعاِذ ْبِغ َجَبٍل، َوُمَعاِوَيَة ْبغِ ): يأالخ إلى ىحا مع االمامية  وذىب

ٍل، وَ  ِ ْبِغ ُمَغفَّ َيْحَيى ْبِغ َيْعَسَخ، ْبِغ َعِميِّ ْبِغ اْلُحَدْيِغ، َوَسِعيِج ْبِغ اْلُسَديَِّب، َوَمْدُخوِق ْبِغ اأْلَْجَجِع، َوَعْبِج ّللاَّ
ْساَلِم اْبِغ َتْيِسَيَة. َقاُلػا: َنِخُثُيْع َواَل َيِخُثػَنَشا، َكَسا َنْشِكُح ِنَداَءُىْع، َواَل َوِإْسَحاَق ْبِغ َراَىَػْيِو. َوُىَػ اْخِتَيا ُر َشْيِخ اإْلِ

  .(23)(َيْشِكُحػَن ِنَداَءَنا
ِميَخاِث َيُيػِديٍّ ْغ َأبي اأَلسػد، عغ مَعاِذ ْبِغ َجَبٍل، َرِضَي ّللاَُّ َعْشُو َأنَُّو ُأِتَي ِفي ع ) ستجلػا مغ الدشة الشبػيةوا

ِ َصمَّى هللاُ   .(24)(ْساَلُم َيِديُج َواَل َيْشُقُز اإْلِ  َعَمْيِو َوَسمََّع َيُقػُل: َوَلُو َواِرٌث ُمْدِمٌع َفَقاَل: َسِسْعُت َرُسػَل ّللاَّ
َحقِِّو، َوَقْج َكاَن ُمْدَتِحقِّا ِلْْلِْرِث ِمْغ َيْعِشي َيِديُج ِفي َحقِّ َمْغ َأْسَمَع َواَل َيْشُقُز َشْيًئا ِمْغ  ))ووجو الجاللة في ذلظ 

ِو َوَذِلَظ اَل َقِخيِبِو اْلَكاِفِخ َقْبَل َأْن َيْدَمَع َفَمْػ َصاَر َبْعَج إْساَلِمِو َمْحُخوًما ِمْغ َذِلَظ ِلَشْقِز إْساَلِمِو ِمْغ َحقِّ 
 .(25)((َيُجػزُ 
الكتاب دون العكذ ويقػلػن: كسا يحل نكاح في نكاح السدمع مغ نداء أىل  الكياس الثانيالجليل و 

فكحلظ اإلرث يجػز لمسدمع مغ الكافخ دون  ،السدمسيغ مغ نداء أىل الكتاب دون أن يحل نكاح السؤمشات ليع
 .(26)العكذ

ن السدمع ال يخث ألى إ .(30)واحسج بغ حشبل ،(29)والذافعي، (28)ومالظ، (27)أبػ حشيفة ذىبالقهل الثاني: 
السخاد مغ ف .[ ٖٚ﴿ َوٱلَِّحيَغ َكَفُخوْا َبۡعُزُيۡع َأۡوِلَيٓاُء َبۡعٍسٍۚ ﴾ ]االنفال: واستجلػا مغ القخآن قػلو تعالى:  .الكافخ

عغ ابغ عباس، وأبي مالظ معشاه بعزيع و  بيشيع، ةالسعػنة والشرخ  في اآلية الكخيسة؛ بعزيع أولياء بعس
  .(31)أولى ببعس في السيخاث



 

 

9 
 

 أشار إلى () فالشبي، (32) (اَل َيِخُث الُسْدِمُع الَكاِفَخ َواَل الَكاِفُخ الُسْدِمعَ ) :() الشبيومغ الدشة قػل 
. الدشة الشبػيةجاء في خالف لسا ميعج تػريث السدمع مغ الكافخ ف -السدمع والكافخ -بيغ الصخفيغ مشع السيخاث

  .في مػرد السمل ااوليشسشتالسمل،  بيغ التػارثعجم في  ورودت خخى روايات أ عغفزال 
أنيا اشتسمت عمى جسيع أنػاع ومدسيات  عشج االمامية في مجسػع ما تقجم مغ األحاديث االدلةوضاىخ 

غيخ السدمع،  أوالكافخ، فالحجيث األول جاء بإشالق لفع الكافخ، ولع يحجد مغ ىػ الكافخ ىل السذخك 
، وأما الحميالحجيث الثالث فقج ذكخ الكافخ  والحجيث الثاني فقج حجد بعس أفخاد الكافخ وىػ الكتابي، وأما

 كغ القػل ان تعجد الخواياتالحجيث األخيخ فقج خرز لفع السذخك دون غيخه مغ الكفار، وعمى ذلظ يس
بسػضػع إرث الكافخ، ال تقبل التأويل الكافخ في بعس أفخاد المفع دون االخخ، ألنيا جاءت في لفع جسيع 

 أفخاده. 
ن كان صحيحا يحتسل أن جسيػر القػل األول بأن الحجيث وأ ناقذػا أدلةفقج أصحاب القػل الثاني واما 

مغ لكثخة مغ يدمع ولقمة  ديخاد بو: أن اإلسالم يديج بسغ يدمع وبسا يفتح مغ البالد لمسدمسيغ وال يشقز باالرتجا
اإلسالم يديج وال  -مفدخ، وحجيث الحي استجلػا بو -السدمع الكافخ ثال يخ  -ن الحجيثفزال عغ أيختج، 
 -الثاني جليلالواما  .(33)يقجم السفدخ عمى السجسل ،مع السفدخ السجسل تعارض فإذامجسل.  -يشقز

العبج يشكح الحخة وال يخثيا، والسدمع يغشع مال الحخبي وال يخثو، وبأن الشكاح قائع عمى مخدود ألن  -كياسال
 . (34)التػالج وقزاء الػشخ، واالرث قائع عمى السػالة والسشاصخةأصل 
 ن دليلأ قالػا -معاذ ومعاوية ومغ وافقيع -في مجار نقاس االدلة نمحع إن أصحاب القػل األولو 

شكال في ال إبأن السدمع ال يخث الكافخ،  ،الرحيحيغ البخاري ومدمع حجيث في القػل الثاني،أصحاب 
لكغ عشج  قج يشصبق عمى جسيع االلفاظ األخخى،و  جاء في إشار العسػم، -الكافخ-المفعضاىخ صحتو إال أن 
 ، فقج جاء السخاد فيلع يعسع لفع الكافخ احج دون الدشة الشبػية، نججهالقخان الكخيع في مػرد و الخجػع إلى 
فِ  في قػلو تعالى: كسا بعس أفخاده ِفِقيَغ َوٱۡلكََٰ  [ ،ِٓٗٔخيَغ ِفي َجَيشََّع َجِسيًعا ﴾ ]الشداء : ﴿ ِإنَّ ٱّللََّ َجاِمُع ٱۡلُسشََٰ

لفع  اأيزا لع يجخمػ  نججىعقػال الفقياء، ألى إ ذىبشافي لفع الكافخيغ، وكحلظ لػ  يغجخل السشافقتلع  فاآلية
 .(35)كافخٍ ل مدمع بقتال ي: ()سا جاء في البخاري عغك، السختج بالكافخ

 ،و الدشة يعارض ادلتيعوذلظ لعجم وجػد نز صخيح مغ القخآن أ ما ذىب اليو االمامية أميل إلى قػلو 
 ال تقبل التأويل.في لفع أنػاع الكافخ فإنيا جاءت متعجدة الخوايات  أنفزال عغ 
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 :تقديم التركة من أسلم قبلثالثا : آراء الفقهاء في ميراث 

سمع بعج مػت أقاربو غيخ مدمع، ثع أو مغ ، أحج أبشاء السػرثال خالف عشج الفقياء في حال أذا كان أ
ػرثو، وقبل تقديع أسمع بعج مػت م يسغف ولكشيع اختمفػا .(36)قدسة التخكة بيغ الػرثة فال يخث السػرث، وبعج

  قػليغ: ىلإال،  يأخح نريبو مغ التخك أمىل يجخل القدسة و  تخكتو.
في ىحه الحالة إلى أّنو يخث مغ مػرثو، فاستجل  (38)وقػل لمحشابمة (37)ذىب االمامية القهل األول:

  َمغْ  ):قال () ج ّللاَّ بَأبي ع غعاإلمامية عمى إرث مغ يدمع بعج مػت مػرثو وقبل تقديع التخكة بالحجيث 
 فزال عغ ما ورد في. (39)(َث َلوِميَخاٍث َقْبَل َأْن ُيْقَدَع َفَمُو ِميَخاُثُو َوِإْن َأْسَمَع َبْعَج َما ُقِدَع َفاَل ِميَخا  َعَمى  َأْسَمعَ 
ع السيخاث يقدّ تبعج و عتقأما إذا كان ، و يجخل في القدسة رثع اإليقدتقبل  السسمػك أُعتق، فمػ السسمػكالعبج 
ِميَخاُثُو َوِإْن   َفَموُ   ُيْقَدعَ   َأنْ   َمْغ أُْعِتَق َعَمى ِميَخاٍث َقْبلَ  )قال: ()بحجيث عغ َأبي عبج ّللاَّ واستجل . يخثفال 

 .(40)(أُْعِتَق َبْعَج َما ُيْقَدُع َفاَل ِميَخاَث َلوُ 
ُكلُّ َقْدٍع، ُقِدَع ِفي ) :() يبعباس، قال: قال الش عغ ابغواما الحشابمة فكان دليميع ما روى أبػ داود 

ْساَلِم(اْلَجاِىِميَِّة  ْساَلُم َفُيَػ َعَمى َقْدِع اإْلِ ما رواه ودليميع الثاني  .(41)َفُيَػ َعَمى َما ُقِدَع َلُو، َوُكلُّ َقْدٍع َأْدَرَكُو اإْلِ
 .(42)عمى شيء فيػ لو أسمعيغ عغ عخوة وعغ أبي مميكة عغ الشبي أنو قال: مغ سعيج مغ شخيق

: مغ أسمع إلىخخ عغ أحسج بغ حشبل وقػل آ (45)والذافعية( 44)والسالكية (43)الحشفية ذىب القهل الثاني:
قال:  ()البخاري عغ الخسػل  استجلػا في حجيث متفق عميو ما رواه و  .(46)قبل القدسة ال يخث مشيا شيئا

 .(47)(اَل َيِخُث الُسْدِمُع الَكاِفَخ َواَل الَكاِفُخ الُسْدِمعَ )
القػل األول عشج االمامية ورود ي فقبل القدسة،  أسمعمدألة مغ  الػاردة فيحع مسا تقجم مغ األدلة نم

مدألة مغ في  أي إن الخواية األولى مغ مػضعيغ الجليل الخاص في رواياتيع إذ تكخر الدبب نفدو في أكثخ
لكغ الدبب نفدو ولع  -العبج السسمػك -جاءت في شخيق وإسشاد ووصف أخخ ة، والثانيأسمع قبل تػزيع التخكة

يدتأنف فييا الحكع األول باختالف الػصفيغ بل جاء بسشدلو واحجة، كػن حال اإلسالم في الخوايتيغ لع يقتخن 
يسا استجل والستأمل ف بالسػت وانسا اقتخن بالقدسة، فزال عغ ورود روايات ُأخخ بأسباب مختمفة وأحكام متفقٌو.

فييا جانبان: األول، ضاىخ المفع عجم الخجػع عغ قدسة وقعت في زمغ الجاىمية،  رواية يمحعمغ  ةبو الحشابم
فالحكع فييا باٍق عمى ما ىػ عميو، والثاني: السفيػم مغ المفع أّن ما كان في زمغ اإلسالم فيكػن عمى قدع 

 –كة لع تجِخ في زمغ الجاىمية كسا في الخواية اإلسالم؛ ويسكغ الحىاب عمى فخض أن مدألة تقديع التخ 
 فان القدسة في ىحه الحالة مبشية عمى قدع اإلسالم.  -اإلسالم اَأْدَرَكيُ و 

بسػت السػرث أن السيخاث يشتقل )): قال دلة الحشابمةعمى أرد مغ الذافعية الحاوي  كتاب صاحبإال أن 
اْلِسيَخاَث َيْشَتِقُل بالسػرث ِإَلى ِمْمِظ اْلَػاِرِث اَل ِباْلِقْدَسِة َوأِلَنَّ َتْأِخيَخ ف (ِممََّتْيغِ اَل َيَتَػاَرُث أَْىُل  ): () قػلوودليمشا 

يِِّت نَُّو ِإْن ُوِلَج ِلْمسَ اْلِقْدَسِة اَل ُيػِجُب َتْػِريَث َمْغ َلْيَذ ِبَػاِرٍث َكَسا َأنَّ َتْقِجيَسَيا اَل ُيػِجُب ُسُقػَط َمْغ ُىَػ َواِرٌث، َوأِلَ 
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: " َمْغ َأْسَمَع -مَّى ّللاَُّ َعَمْيِو َوَسمَّعَص -َفَأمَّا َقْػُلُو  ِإْخَػٌة قبل قدسة تخكتو ال يخثػه فيحا كسا َلْػ َأْسَمُسػا َلْع َيِخُثػُه.
 َعَمى َشْيٍء َفُيَػ َلُو " َفِفيِو َتْأِوياَلِن:

 َيُدوُل َعْشُو ِبِإْساَلِمِو.: َمْغ َأْسَمَع َوَلُو َماٌل َفُيَػ َلُو اَل االول
اْبِغ َعبَّاٍس َفَسْعَشاُه َأنَّ اْلُسْذِخِكيَغ  ِث َفُيَػ َلُو، َوَأما َحِجيث: َمْغ أسمع قبل مػت مػرثو َرْغَبًة ِفي اْلِسيَخاالثاني

َأْسَمُسػا َقْبَل ِقْدَسِتِو اْقَتَدُسػُه َعَمى ِقْدَسِة  ِإَذا َوِرُثػا َميَِّتُيْع ُثعَّ اْقَتَدُسػُه ِفي َجاِىِميَِّتِيْع َكاَن َعَمى جاىميتيع، َوَلػْ 
ْساَلِم َوّللاَُّ أَْعَمعُ   ..(48) ((اإْلِ

دمحم بغ مدمع،  لىإألنو مدشجا روي مغ شخيقيغ األول ضعيف  الحشابمة حجيثن يرخح ابغ حدم أيزا أو 
يقػل في  العيشيإال أن ، ىػ الحجةما نقل عغ جسيػر الفقياء ، فال يسكغ االعتساد عمييسا، و والثاني مخسالً 

حتى وان عارضة حجيث صحيح لكغ  ،االصصالح الحجيثي إذا جاء نحػ الحجيث السخسل آخخ مدشج قػي 
 .(49)الخجػع إلييسا أولى

إذ تكخر الدبب غيخىع،  يبمغيا لع يعورود الجليل الخاص في رواياتنمحع مسا تقجم عشج االمامية والحشابمة، 
في أكثخ مغ مػضػع أي إن الخواية األولى عمى مدألة تػريث مغ أسمع قبل تػزيع  نفدوفي ادلة االمامية 

و نفدلكغ الدبب  -العبج السسمػك -التخكة وبعج وفاة السػرث، والثاني جاءت في شخيق وإسشاد ووصف أخخ
خوايتيغ لع حال اإلسالم في الػصفيغ بل جاء بسشدلو واحجة، كػن ختالف الإولع يدتأنف فييا الحكع األول ب

ومغ محاسغ  يقتخن بالسػت وانسا اقتخن بالقدسة، فزال عغ ورود روايات ُأخخ بأسباب مختمفة وأحكام متفقٌو.
 أسمعفاذا  مانعًا،الكفخ ن الذارع جعل ، ألَزالَ انع قج مغ ميخاثو بس وكسال الذخيعة اإلسالمية عجم حخمان أحج

  .(50)لع يبقى محال لمسانع، بل يرار إلى الثػاب بجل عقػبة السشع
 السشع.التػريث بجل أقػال فقياء وأدلتيع الػاردة في مدألة لحلظ أميل إلى 

 رابعا : آراء الفقهاء في ميراث أهل الملل:
مختجيغ نججىع ال  عشج تتبعشا أقػال الفقياء في أن اإلسالم ديغ مقابل لمكفخ سػاء كان أىل السمة كافخًا أو

  : إلى قػليغ يختمفػن في ذلظ، إال أن أقػاليع اختمفت في ميخاث أىل السمل مغ بعزيع بعزاً 
أن الكفار جسيعيع ممة واحجة ميسا اختمفت شخائعيع يتػارثػن بعزيع مغ بعس وبو قال  القهل األول:

َوِلَي ِديِغ ﴾]الكافخون:  ِديُشُكع َلُكع﴿ : تعالى. واستجلػا مغ القخآن قػلو (53)، والذافعية(52)، والحشفية(51)االمامية
َخىَٰ َحتَّىَٰ َتتَِّبَع ِممََّتُيع ﴾]البقخة: :الثاني في قػلو تعالى ما الجليلوأ [ .ٙ ﴿ َوَلغ َتخَضىَٰ َعشَظ ٱلَيُيػُد َواَل ٱلشَّرََٰ

 . (54)فاآلية ذكخت الييػد والشرارى ممة واحجة [، ٕٓٔ
 :إلى ىحا القػلاختمفػا أصحاب  القهل الثاني:

ال يخث بعزيع بعزًا، ف، (56)واحسج (55)اإلمام مالظأن الكفار ممل متعجدة وليدػا ممة واحجة، وقال بو  .ٔ
 . (57)فال الييػدي يخث مغ الشرخاني، وال الشرخاني مغ الييػدي
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ن با ،(59)وأبػ يعمى مغ الحشابمة (58)أن الكفار ثالث ممل؛ وىػ ما رواه ابغ عبج الدالم عغ االمام مالظ .ٕ
الييػد ممة، والشرارى ممة، وأتباع ما باقي مغ األديان ممة واحجة، وعمى ىحا ال يخث الييػدي الشرخاني، وال 

 الشرخاني مغ الييػدي، وأما غيخىع فيتػارثػن فيسا بيشيع. 
َخىَٰ َوٱۡلَسُجػَس َوٱلَِّحيَغ   ِ بِ ﴿ ِإنَّ ٱلَِّحيَغ َءاَمُشػْا َوٱلَِّحيَغ َىاُدوْا َوٱلرََّٰ الكخيع قػلو تعالى:واستجلػا مغ القخآن  يَغ َوٱلشَّرََٰ
َسةٍِۚ ﴾]الحج :  َبۡيَشُيعَأۡشَخُكٓػْا ِإنَّ ٱّللََّ َيۡفِرُل  بيغ السعصػف والسعصػف  فالعصف في اآلية الكخيسة[، َٚٔيۡػَم ٱۡلِكيََٰ

َعة ِشخ  ِمشُكع﴿ ِلُكّل َجَعۡمَشا : . وقػلو تعالى(60)كػن كل واحج مشيع أمة عمى حجةيقتزي السغايخة فيعميو، 
ممو،  مشيع ن السدمسيغ والييػد والشرارى لكل واحجةأ وجو االستجالل مغ اآلية، [ ٛٗجة:  ﴾ ]السائ اٍۚ َوِمۡشَياج

 .(61)وليع شخائع مختمفة
 .(62)(َشتَّى  ِممََّتْيغِ   أَْىلُ   اَل َيَتَػاَرثُ ) :َأنو قال () عغ الشبيوأما استشادىع إلى الدشة الشبػية ما روي 

فأصحاب ىحا الخاي عشجىع الكفار أىل السمل مختمفة، فال مػاالة وال اتفاق ديشي بيشيع فال يخث بعزيع 
 بعزا. 

ػلو تعالى ) لكع ديشكع ولي ديغ(  مػجو إلى أن الخصاب في قالقػل األول جسيػر وناقر القخشبي دليل 
 .(63)وىع كفار قخير ال لسمل الكفار كميا حتى يقال أن ليع ديغ واحجن األوثاىل أ 

كغ مقابميع اإلسالم ممو واحجة، وناقر الدخخدي دليل السالكية، بانشا ندمع أن الكفار أىل مسل شتى، ول
فيكػنػن في جية السدمسيغ  ن الكخيع، وىع يشكخونيسا بأجسعيعآوبالقخ  ()ن السدمسيغ يقخون بخسالة دمحم أل

  .(64)نحميع ممة واحجة وان اختمف
الن تكسمة الحجيث تفدخ السخاد  ممتيغ، اإلسالم والكفخأىل بو السالكية والحشابمة في حجيث  وما استجل

َيِخُث ُمْدِمٌع )اَل َيَتَػاَرُث أَْىُل ِممََّتْيِغ، َواَل : وسمع والو بدشجه عغ أسامة قال رسػل هللا صمى هللا عميو .(65)مشو
 .(66)َكاِفًخا، َواَل َكاِفٌخ ُمْدِمًسا(

، وذلظ ألمخيغ: األول أن الرمة لمسيخاث شخعا الكفخ ممة واحجة ذىبػا إلى أن أىلأميل الى قػل الحيغ 
ِلَجاِن  تعالى: ﴿مفادىا إشالق الكتاب كسا في وقػلو  سَّا َتَخَك ٱۡلػََٰ   ،[َٚوٱأۡلَۡقَخُبػَن﴾ ]الشداء: لِّمخَِّجاِل َنِريب مِّ

أىل السمة إذا تخافعػا إلى السدمسيغ وأن فالشز صخح باإلشالق في مػرد السيخاث ىػ التالحع والقخابة، 
التي يتػارث بيا السدمسػن، ألنيع أصبحػا بعقج الحمة في السعاممة ممتدميغ  والشدبلشكاح با يتػارثػن 

 –والحيغ كفخا بعزيع أولياء بعس  -الشز الػارد في القخان الكخيع كالسدمسيغ، واألمخ الثاني مفاده عسػم
فيػ لفع عام يذسل الكفار جسيعا عمى تعجد اديانيع واختالف ممميع، فالشز لع يفخق بيغ ممل الكفار بل 
جعل السػالة والسشاصخة بيغ الكفار مقابل اإلسالم، وألن الفقياء عجوا الشرخة والػالية مغ أسباب السيخاث 

 .شخعا
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 :الثاني: المرتدالمطلب 
مدمسًا أو غيخ مدمع، وال مغ  ،ال يخث مغ غيخه، (68)ممة أو عغ فصخةمغ ارتج عغ أن  (67)أجسع الفقياء  

ِئَظ  تعالى:. واستجلػا عمى ذلظ بقػلو مختج مثمو ۦ َفَيُسۡت َوُىَػ َكاِفخ َفُأْولََٰٓ  َحِبَصت﴿ َوَمغ َيۡخَتِجۡد ِمشُكۡع َعغ ِديِشِو
ِمُجوَن ﴾ ]البقخة:  ُب ٱلشَّارِِۖ ُىۡع ِفيَيا خََٰ ِئَظ َأۡصحََٰ ۡنَيا َوٱأۡلِٓخَخةِِۖ َوُأْولََٰٓ ُمُيۡع ِفي ٱلجُّ ﴿ ِإنَّ ٱلَِّحيَغ وقػلو تعالى: [. ٕٚٔأَۡعسََٰ

﴾ ]الشداء :  َلُيعِلَيۡغِفَخ لَّۡع َيُكِغ ٱّللَُّ  اَءاَمُشػْا ُثعَّ َكَفُخوْا ُثعَّ َءاَمُشػْا ُثعَّ َكَفُخوْا ُثعَّ ٱۡزَداُدوْا ُكۡفخ 
ا
.  [َٖٚٔواَل ِلَيۡيِجَيُيۡع َسِبياَل

. إال أنيع اختمفػا في ميخاث غيخه مشو إذا مات السختج أو ولع أجج خالف ذلظ عشج الفقياء أن السختج يخث أحجاً 
 أقػال ثالثة ىي:  عمى لحق بجار الحخب

إال  اً وارثلو لع يكغ  وقال بو اإلمامية، ولػأن السختج ولػ مات كان ميخاثو لػارثو السدمع،  األول:القهل 
 .(69)كافخ كان ميخاثو لْلمام عمى األضيخ

وفرل اإلمامية في ميخاث مختج الخجل عغ السخأة وبيغ السختج عغ ممة، والسختج عغ فصخة. فحكع الثاني 
وقت االرتجاد، وفي حال لع يقتل  مغذا ارتج عغ فصخة وال يدتتاب، وتعتج زوجتو عجة الػفاة ول أيقتل دون األ

وأما السختج عغ ممة فإن تاب فحكسو حكع السدمسيغ  ووجب القتل حكسا في الجنيا، فتقدع تخكتو وال تقبل تػبتو.
وجتو عجة شالق مغ وقت االرتجاد، لو ماليع وعميو ما عمييع، وإذا لع يقبل التػبة في ىحه الحالة يقتل وتعتج ز 

وأما إذا تاب في وقت عجة زوجتو، رجعت اليو وال تقدع تخكتو حتى يقتل أو يسػت، وأما حكع السخأة السختجة 
و تسػت، وال تقدع سػاء كان ارتجادىا عغ ممة أو فصخة، تحبذ وال تقتل وتزخب أوقات الرالة حتى تتػب أ

 . (70)ال بعج مػتياالتخكة إ
ِ دلة ما ومغ األ َؤِلي عغ ُمَعاَذ ْبَغ َجَبل َفَقاَل َسِسْعُت َرُسػَل ّللاَّ  ()ُرِوَي َعْغ َأِبي اأْلَْسَػِد الجُّ

ْساَلمُ :َيُقػل ْساَلمُ ) :()، وقػلو(71)(َيِديُج َواَل َيْشُقُز   )اإْلِ . نقػل إن االستجالل بيحه (72)َيْعُمػ َواَل ُيْعَمى َعَمْيِو(  اإْلِ
إلى تأمل، ألن كل مغ ذكخ رأي اإلمامية في ىحه السدالة جعل تمظ الشرػص الستقجمة الشرػص يحتاج 
غيخىا محل تأمل حتى وإن وردت في أبػاب ميخاث  خح ىحه الشرػص دونو، إال أن أ(73)أدلة عمى أقػاليع

ػع واجو في مػض أىل السمل، ألن الفكيو عشج استشباط الحكع الذخعي يتعامل مع الشرػص الحجيثية؛ إذا
أو التقييج،  التخريز شخيقة أو مشاىج معيغ أكثخ مغ رواية، يقػم بتحجيج معصيات كل مشيا، ليدتعسل

 مغ التخريرات عمييا يجخي  ثعّ  األصل، فيعتبخ ىحه الخواية مصمقة، أو عامة الخواية األولى مثالً  فتكػن 
فشقػل مغ ساق ىحه  .وىكحا بيشيسا، تعارض جال يػج ألّنو أضيق؛ دائخةٍ  في يعتبخىا أو األخخى، الخوايات

الشرػص الستقجمة داخل أبػاب السيخاث في الكتب السعتبخة، أراد اإلشالق كػنيا تكمست عغ مكانة اإلسالم؛ 
 -ومكانتو تذسل السدمسيغ بحلظ، ونقػل إن رأي الفكيو في ىحا السػضػع أيزا لع يكغ قياسًا عمى جػاز نكاح

خدود كػن اإلرث قائسًا عمى السشاصخة والسػاالة والشكاح مبشاه عمى قزاء ألنو قياٌس م -أي نكاح الكتابية
الػشخ والتػالج. فاإلرث يتحقق بالدبب عامًا كان أو خاصًا. والسالحع في الكتب السعتبخة عشج اإلمامية يجج 

السدمع خوايات خاصة تتكمع بذكل واضح أن لبػاب أخخى ػع نفدو ذكخ ضسغ ىحا الباب أو أأصل السػض
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َمْغ  :َعِغ اْلُسْخَتجِّ َفَقالَ  ()اْلَعاَلِء َعْغ ُمَحسَِّج ْبِغ ُمْدِمٍع َقاَل: َسَأْلُت َأَبا َجْعَفخٍ  عغ)مشيا ما جاءو يخث السختج 
ْساَلمِ   َعغِ   َرِغبَ  َوَجَب َقْتُمُو َوَباَنْت ِمْشُو اْمَخَأُتُو َبْعَج ِإْساَلِمِو َفاَل َتْػَبَة َلُو َوَقْج  () َوَكَفَخ ِبَسا ُأْنِدَل َعَمى ُمَحسَّجٍ   اإْلِ

، َأنَّ ُمَعاًذا، ُأِتَي َعْغ ) في الدشغ أبػ داود واخخجا س، فزاًل عّ (74)(َوُيْقَدُع َما َتَخَك َعَمى ُوْلِجه يِميِّ َأِبي اأْلَْسَػِد الجِّ
 .(75)(َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمَّعَ ِبِسيَخاِث َيُيػِديٍّ َواِرُثُو ُمْدِمٌع ِبَسْعَشاُه، َعِغ الشَِّبيِّ 

وما  أبػ حشفيةقال بو  أن مالو الحي كدبو وىػ مدمع قبل ردتو يعػد لػرثتو السدمسيغ،  الثاني:القهل  
كدبو بعج ردتو فيكػن فيئًا لبيت مال السدمسيغ، أما إذا كان السختج أنثى فيكػن كدبيا كمو لػرثتيا مغ 

أن ما  وخالفو أصحابو أبػ يػسف ودمحم وقاال: .(76)تقتل عشج اإلمام أبي حشيفة السدمسيغ، ذلظ ألن السختجة ال
 .(77)و بعجىا يخثو ورثتو السدمسيغكدبو سػاء كان قبل الخدة أ

أن اإلرث يتختب عمى أثخ الساضي، فسا كدبو قبل الخدة في حال إسالمو يكػن لػرثتو  فجليل أبػ حشيفة
في حال ردتو يػضع في بيت السال السدمسيغ، فيتع تػريث السدمع مغ السدمع لكدبو قبل الخدة، وأما ما كدبو 

 .(78)في حال الخدةعمى أنو ال مالظ لو فيكػن فيئًا لمسدمسيغ، اذ ال يسكغ ان يكػن لْلرث أثخ رجعي لكدبو 
عشو أنو أتى بسدتػرد  ()البييقي عغ عسخ والذيباني عغ عمي  أخخجو: األجساع ما دليل صاحباهوأ

، ولع يشكخه احج (79)اإلسالم فأبى قال فقتمو وجعل ميخاثو بيغ ورثتو السدمسيغ عيمةوقج ارتج فعخض  العجمي
 .(80)فرار اجساعا

وقال فيئًا لمسديغ،  يكػن و قتل أػضع مالو في بيت السال، فان مات ال يػرث السختج بل ي الثالث:القهل 
بيغ مالو الحي  عشجىع ج عشجىع يربح حخبيا باالرتجاد، وال فخق تكػن السخ  ،السالكية والذافعية والحشابمةبو 

،  وكحلظ عشو (82)َشتَّى()اَل َيَتَػاَرُث أَْىُل ِممََّتْيِغ قال:  ()، ودليميع عغ الخسػل (81)ام بعجىأكدبو قبل الخدة 
() )وإن عاد إلى اإلسالم دفع إليو مالو ألنو حخ مغ أىل  ،(83))اَل َيِخُث الُسْدِمُع الَكاِفَخ َواَل الَكاِفُخ الُسْدِمَع

الترخف يبقى لو ممکو بعج إسالمو، ويجب أن يخد إليو ما أخح مشو أو أتمف عميو كغيخه مغ السدمسيغ 
ي ابغ مفمح مغ رأوىشاك مغ اعتبخه تسميكًا ججيجًا وليذ ارتفاع السشع وىػ  .السمكيةاألحخار ومغ ليع الحق في 

 .(85)ػذانيموالك (84)الحشابمة
قػال فقياء السحاىب وأدلتيع الستقجمة أن مال السختج مختبط وتابع إلى دمو، فسجخد الحكع عميو مغ أ ونمحع

مػتو الحكيقي أو السػت الحكسي لو وىػ  حالذلظ سػاء كان  ة بيجر دمو يسشع عغ الترخف بسالو،بالخد
نقػل في ىحه الحالة  ،وأما مغ قال بعجم تػريث السدمع مغ السختج ويكػن مالو لبيت السال ،بمحاقو بجار الحخب

ب مغ غيخىع بسالو، وذلظ َوَرثتو جساعة السدمسيغ؛ فإذا ورثػا مالو بدبب اإلسالم، فيكػن ورثتو السدمسػن أقخ 
القخابة، فيكػنػا أولى مسغ بعج ندبو مشو. ولحلظ  الثاني ندبو  ،اإلسالماألول  ىسا الدببمخيغ الجتساع أ

 .في دفع أمػالو إلى ورثتو السدمسيغ حشافليو اإلمامية واألرجح ما ذىب إأ
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  الثاني: القتل:مبحث ال
 وفيو مصمبان:

 :جناية القتل في منظهر الذريعة االسالميةالمطلب األول: 
 فيمشيا  ،اً حكامأحفع الشفذ فذخعت ليا وخرػصا  ،عشاية فائقةبحياة اإلندان عشيت الذخيعة اإلسالمية 

لسحطػرات في ليا ا ، وأباحتوىي الحكسة لسذخوعية التكاثخ وجػب الزخوريات مغ الصعام والذخاب ػجػدال
َواَل َتۡقُتُمػْا ٱلشَّۡفَذ ٱلَِّتي َحخََّم  ﴿ى:تعالقال  خ حق.بغياالعتجاء عمى الشفذ  حخمتخخ االضصخار، ومغ جانب آ

[ .  وتػعج هللا تعالى القاتل العسج بالعحاب والشار، قال تعالى:﴿َوَمغ َيۡقُتۡل ٖٖٱّللَُّ ِإالَّ ِبٱۡلَحّقِِّۗ ﴾ ]االسخاء: 
ج اُمۡؤِمش َتَعسِّ ِمج امُّ ۥ َجَيشَُّع خََٰ ۥ َعَحاًبا َعِطيسِفيَيا َوَغِزَب ٱّللَُّ َعَمۡيِو َوَلَعشَ  اَفَجَدٓاُؤه ۥ َوأََعجَّ َلُو ما و [ . ٖٜ﴾ ]الشداء :  اُو

فأن قتل الػراث مػرثو يعج مانعًا مغ السيخاث، واستجل الفقياء عمى رأييع باألدلة  يتعمق بسػضػع البحث
 اآلتية:

 أوال: القران الكريم:
ُتۡع ِفي اتعالى: ﴿ َوِإۡذ َقَتۡمُتۡع َنۡفد الق .1 رََٰ  ديخ تف ففي .[َٕٚتۡكُتُسػَن ﴾]البقخة:  ُكشُتعَوٱّللَُّ ُمۡخِخج مَّا  َياَفٱدََّٰ

قرة سػرة البقخة في عجم تػريث القاتل ىػ استعجال الػارث بقتل مػرثو كسا جاء ذلظ في تفديخ سػرة البقخة، 
 .(ٙٛ)بدبب قتل اإلسخائيمي لعع لو اسسو) عاميل( ولو مال كثيخ

ۚۦٍ ﴾ ]فاشخ: : ﴿ َواَل َيِحيُق وقػلو تعالى .2 يُِّئ ِإالَّ ِبَأۡىِمِو ذلظ  معشىكسا جاء في  و [ ،ٖٗٱۡلَسۡكُخ ٱلدَّ
فيعاقب باإلرث،  قج يكػن القرج مشيا أيزا قتل مػرثو استعجاالً  .ال يشدل جداء السكخ الديئ إال بسغ فعمو أنو

 .(87)السحطػرج ذاتو نعسو فال تشال ببحخمانو مغ السيخاث ردًا عمى قرجه الديئ، وأن السيخاث بح
 ثانيا: الدنة النبهية:

 :مشيا القاتل مغ السيخاث جاء في الدشة الشبػية مجسػعة أحاديث تجل عمى مشع
َسِعيٍج، َعْغ َعْسِخو ْبِغ ُشَعْيٍب: َأنَّ َرُجاًل ِمْغ َبِشي ُمْجِلِج ُيَقاُل َلُو َقَتاَدُة، َحَحَف  بغى يحي عغ: )لظامروي   .ٔ

ْيِف. َفَأَصاَب َساَقُو. َفُشِدي ِفي ُجْخِحِو َفَساَت. َفَقِجَم ُسَخاَقُة ْبُغ ُجْعُذٍع َعَمى ُعَسَخ ْبِغ اْلخَ  صَّاِب. َفَحَكَخ ذِلَظ اْبَشُو ِبالدَّ
ِإَلْيِو ُعَسُخ َأَخَح ِمْغ . َفَقاَل َلُو ُعَسُخ: اْعُجْد، َعَمى َماِء ُقَجْيٍج، ِعْذِخيَغ َوِماَئَة َبِعيٍخ. َحتَّى َأْقَجَم َعَمْيَظ. َفَمسَّا َقِجَم َلوُ 

ِبِل َثاَلِثيَغ ِحقًَّة، َوَثاَلِثيَغ َجَحَعًة، َوَأْرَبِعيَغ َخِمَفًة. ُثعَّ َقاَل: َأْيغَ  َفَقاَل: ُخْحَىا.  َقاَل: َىا َأَنَحا. َأُخػ اْلَسْقُتػِل؟ ِتْمَظ اإْلِ
ىحه القرة اشتيخت بيغ الرحابة فمع و  .(88) (َفِإنَّ َرُسػَل هللِا صمى هللا عميو وسمع َقاَل: َلْيَذ ِلَقاِتٍل َشْيءٌ 

 .(89)يشكخىا أحج فكانت اجساعاً 
، َأنَُّو َلِقَي َرُسػَل )عغ و   .ٕ هللِا َصمَّى هللُا َعَمْيِو َوَسمََّع ِفي َبْعِس َأْسَفاِرِه َفَقاَل: َيا َرُسػَل هللِا، َعِجيٍّ اْلُجَحاِميِّ

 .(90)(«اْعِقْمَيا َواَل َتِخْثيا»َكاَنْت ِلَي اْمَخَأَتاِن َفاْقَتَتَمَتا َفَخَمْيُت ِإْحَجاُىَسا َفَقَتْمُتَيا، َفَقاَل: 
 عغ ابغ َأبي عسيخ عغ ىذام بغ سالع عغ َأبي عبج دمحم بغ يحيى عغ َأحسج وعبج ّللاَّ ابشي دمحم وعغ  .ٖ
 .(91) (ِلْمَقاِتلِ   اَل ِميَخاثَ  :) () قال قال رسػل ّللاَّ  ()ّللاَّ 
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  المطلب الثاني: اقدام القتل وأثرها في اإلرث:

مانعة مغ السيخاث أو قدع مشيا مانع  ، ىل جسيع اقدام القتلالقتل السانع مغ السيخاث الفقياء فياختمفػا 
 آراء الفقياء السدمسيغ كاآلتي: ضخخ، سشبيغ ذلظ في عخ اآلدون 

 :المانع من الميراثالقتل اوال : 
  .(92)يسشع مغ السيخاث مغ مػرثةالعسج قتل ن أ فقت كمسة أصحاب السحاىب عمىتا

تجل عمى مشع القاتل  ،() وعغ ال بيتو () سخوية عغ الخسػلالحاديث مغ األسجسػعة ب واستجلػا
اَل َيِخُث اْلَقاِتُل  )سشغ البييقي:  في جاء في األثخو  .(93) (َلْيَذ ِلَقاِتٍل َشْيءٌ ) ()قػلو  مغ السيخاث مشيا:
 .(95) (ِلْمَقاِتلِ   اَل ِميَخاثَ  :) () قال قال رسػل ّللاَّ  () ج ّللاَّ بعغ َأبي عو  .(94)(َعْسًجا َواَل َخَصًأ َشْيًئا

 :االرث وأثرها فيالقتل اقدام  راء الفقهاء فيآثانيا : 
ما أ، و (96)) ال ميخاث لقاتل( ()لى مشع القاتل مغ السيخاث اذا كان عسجًا، لقػل الخسػل إ ذهب اإلمامية

نو ال فإو بأمخ الحاكع العادل، والى ذلظ مغ السدػغات الذخعية، ، أو قراصاً ، إمغ قتل دفاعًا عغ نفدة
 . (97)ذا كان القتل خصأإ يسشع مغ السيخاث ويخث

ذا كان القتل تشفيحا وشخيقتو، إ القتلنػع لى إنيا مالزمة أ مامية في تػريث القاتلاإل قػال فقياءأ نالحع
الحخبي وغيخىا، نو يأتي تحت عشػان القتل بحق؛ كقتل القراص وقتل السختج والكافخ فإلمسدػغات الذخعية، 
نسا كان بػجو الحق، كػن إال أنو ليذ فيو عجوان وإن صجق القػل عميو بالقتل العسج، ففي ىحه الحالة وإ

كػن السعرػم الجال ان ي )وجب إتالفيا، فحكخ)الذارع جػز أو أالشفذ في ىحا الػصف غيخ معرػمة؛ و 
ويسكغ القػل أن . (98)(و السقتػل دفاعًا أو قراصًا(اج مغ أباح الذارع دمو كالحخبي، أالقتل عجوانًا، إلخخ 

 ػهبغيخ حق وىػ القتل السحخم الحي لع يجده الذارع ويدتحق مختكب، والقتل لى قتل بحقالقتل إ مامية قدسػااإل
ذكخ صاحب الجػاىخ قج ف ،يخث. واما القتل الخصأ ارةسػاء كانت بقػٍد أو ديٍة أو كف العقػبات السقخرة شخعاً 

  .(99)((رواية وفتػى في الجسمة صأ ورث عمى األشيخلػ كان القتل خ )في قتل الخصأ)
و أالقتل السانع مغ اإلرث ىػ القتل الحي تتختب عميو عقػبة القراص، إلى إن حىبػا ف الحنيفةما وأ
و قتل العادل الباغي في الحخب، والقتل إذا كان قتل قراصًا، أو دفاعًا عغ الشفذ، أ ما مغأ. (100)الكفارة

 .(101)صبيًا أو مجشػنًا فانو يخثو
ن مشع القاتل مغ السيخاث متعمق في تختيب العقػبة والحكع عمى القتل، ويكسغ أفي محىب الحشفية نمحع 

و الدالح أاألول: إذا كان القتل يػجب القراص، ىػ القتل العسج باستعسال ف ، والكفارة.في حالتي القراص
ن األصل في ىحا القتل يػجب القراص لكغ ب والجه ألقتل األ دة، ويجخل في ذلظ السشع أيزاأي أداة حا

 وثانيًا: القتل الستعمق بالكفارة، وفيو حاالت مشيا، كقتل شبو .(102)بػة كانت مانعا مغ تختيب القراصاأل
بيا مثل الحجخ والخذب  لالعسج، كػن الفعل قرج الزخب ال قرج القتل؛ كسغ استعسل آلة غالبا ال يقت
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و يشقمب الخصأ: مثل ان يدقط أمجخى  ى ما الحالة الثالثة السشع  في ما جخ . وأوأخخى كالقتل الخصأ. العطيسيغ
ذكخناه سابقا مغ األدلة مشيا عغ واستجلػا مغ أن القتل الخصأ يسشع مغ اإلرث بسا . (103)عمى شخز فيقتمو

 .(104)مالظ: )ليذ لقاتل شيء(، يعشي ال مغ دية وال مغ أرث
؛ القتل بالتدبب خخى أنػاع أخخج أنو نجج أالسيخاث  عبي حشيفة في القتل الحي ال يسشعشج تتبع أقػال أو 

 القاتل بشفدو، أي بفعلوىػ القتل الحي لع يباشخ قاتل شيء(، والتدبب ) ليذ ل:()قػلوواستجلػا أيزا مغ 
فيحا القتل يػجب الجية وال يتختب عميو ، يتختب عميو مػت مػرثو مثل )يحفخ بئخ فيقع بو مػرثو( خخآ

و تختغ حجع أب جخاحًا و ألجل مرمحة معيشة مثل لػ كان األ ذا كان الفعلإ و الكفارة، وكحلظأالقراص 
ل ن الفعذلظ فال يػجب حخمانو مغ اإلرث، ألولجه فاذا لع يتجاوز الحج الستعارف عميو لمسػضع فسات مغ 

و كل ذي زوجتو أذا قتل الدوج إنو مرمحة غيخ مذخوشة بالدالمة. و فزال عغ أ شخعاً  الحي قام بو مباح
كفاقج معحورا فاقج الذعػر  الحشفية القاتل اواعتبخو  ،القاتل بعحر يكػن ففي ىحه الحالة ، محخم في حال الدنا

وكحلظ القتل مغ  ،التجاوزعغ ذلظ ، وأيزا لو حق الجفاع السباح، وال يسكغ ضبصو وتحجيجه فعفي فيو الػعي
فانيع ال يسشعػن  و،عش اً خارجكػن الفعل  ،السجشػن والسغسى عميوو  والسعتػه ل الربيفعفيػ كغيخ السكمف 

 .(105)رث عشج قتل مػرثيعمغ اإل
ذا تختب فإ بي حشفية، متختب عمى عقػبة القتل وحاالتو،مشع القاتل مغ السيخاث عشج أن ومسا تقجم يطيخ أ

دليل عمى  -ليذ لمقاتل شيء-ذكخىا التي مخ ن األحاديثأل ،ثو الكفارة عمى القاتل ال يخ أ حكع القراص
، وبسا عام يذسل القتل العسج وشبو العسجن القاتل ال يخث مغ السقتػل بكل األحػال، فالمفع في الحجيث لفع أ
، فسشع مغ ن القتل فيو صػرة مغ صػر الذظ في القرج مغ قتل مػرثة االستعجال لمحرػل عمى السالأ

في عجم  اً ن القاتل كان مقرخ أل ،نيسا قتل حكيقيل الخصأ وما جخى مجخاه فإما القتالسيخاث بشكيس فعمو، وأ
القتل، فػجبت عميو الكفارة والحخمان مغ السيخاث، وقيل يتػقع مغ القاتل ان و بدبب الخعػنة، فباشخ أاالنتباه 

و ثغخة لمحرػل عمى السيخاث، فسغ عشو، وحتى ال يتخحه اآلخخون ذريعة أ ةيتطاىخ بالخصأ ألبعاد السدؤولي
عمى أن  يجلخخاج القتل بالتدبب مغ السشع يأتي ذلظ لعجم تػافخ ما وأما إذلظ حخمانيع مغ السيخاث أولى. 

يزا، ففي ىحه الحالة ال ا يجل عمى استعجاليع في السيخاث أو شارك في القتل، وليذ ىشاك مالقاتل قرج أ
ن الحشفية لع يقيجوا إخخاج غيخ السكمف فإما ، وأة وقرج في االستعجال فتسشعان تحقق السيخاثيتػجج شب

ثع والتكميف عغ العامة التي رفعت اإلص الشرػص الخاصة الػاردة في مشع القاتل مغ السيخاث، عمى الشرػ 
ن مشع السيخاث ال يػصف فعميسا بالسسشػع شخعا، أل غيخ السكمف، كػن غيخ السكمف كالربي والسجشػن 

يتختب عمى جداء الفعل السحطػر وفعميسا ال يػصف بالحطخ شخعا، فزال عغ عجم اعتبار القرجية عشج 
     نيسا ال يعيان أىسية السال. سيخاث أللى استعجال ال، اذ تػىع إالربي والسجشػن شخعا
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جوان الحي يكػن فيو القتل العسج والعىػ القتل السانع مغ السيخاث  فحىبػا إلى أن المالكية بوأما مذه 
ذا أو إ و الجفاع عغ الشفذ،)قتل الخصأ، أو بالتدبب، وقالػا بتػريث القاتل في سػاء كان عغ شخيق السباشخة أ

  .(106)لبغاة(، مغ مال السقتػل ال مغ ديتوكان قتل مػرثو مغ وا
ِجُكعۡ قػلو تعالى: ﴿ ُيػِصيُكُع ٱّللَُّ ِفٓي واستجلػا السمكية بان القتل الخصأ ال يسشع مغ اإلرث، مغ  ِلمحََّكِخ  َأۡولََٰ

وغيخ القاتل اال ان قاتل العسج  فاآلية الكخيسة عامة تذسل القاتل [،ِٔٔمۡثُل َحعِّ ٱأۡلُنَثَيۡيغٍِۚ ...﴾ ]الشداء : 
  .(107)ى ضاىخىا في غيخهفػجب بقاء الحكع عم باألجساعخرز مغ عسػميا 

الحي  ثقتل مػرثو. واستعجال السيخا ىلشأ، بأنو ال يػجج مغ السخصئ قرج إشارح السػ  مغأيزا  استجلو 
لع يػجج ىحا القرج فال يخحع السيخاث بدبب استعجال اإلرث الن  وإذاىػ العمة لحخمان اإلرث في القتل، 
 .(108)الحكع يجور مع العمة وجػدا وعجما

وناقر الدخخدي الحشفي دليل السالكية القائل بعجم تحقق عمة الحخمات مغ اإلرث في القتل، بأن العمو 
ال ارثو ويتطاىخ بالخصأ. وىحا وأن لع تكغ محققو ولكغ التيسة مػجػدة، الن القاتل قج يقرج القتل الستعج

 .(109)التػىع أقيع مقام السحقق ىشا سجا لمحريعة واغالقا لباب الفداد
ذا قتل خصأ ال يسشع القاتل قاصجا القتل، فإذا لع يكغ اتل مغ السيخاث، إالسالكية ال يسشعػن القا تقجم فومُ 

جال السػرث في القتل السحطػر في استعن يترػر فيو القرج الن الخصأ في القتل ال يسكغ أ مغ السيخاث،
 ألخح السال.

ػاء أكان مباشخة أو فالسذيػر عشجىع القتل بجسيع أنػاعو مانع مغ اإلرث كقتل العسج، س وأما الذافعية 
و صبيًا، ويذسل عشجىع أيزا القتل بحق سػاء كان وكحا إذا كان القاتل مجشػنًا، أ و كان القتل خصأ،تدببًا، أ

 .(110)و ديةأمزسػنا بقراص 
: )ليذ لمقاتل مغ () ما سبق ذكخه مغ قػلوبعسػم  ،يسشع اإلرث اتلواستجل الذافعية في أن الق

فزال عغ  .(111)إلرثوألن القاتل لػ ورث التخح الػرثة القتل ذريعة لقتل مػرثييع استعجاال (، السيخاث شيء
 .(112)عام شامل لمقاتل بغيخ حق والقاتل بحق ثلفع القاتل في الحجيأن 
مغ ما مغ ال يسشع مغ السيخاث ىع السفتي بالقتل ورواة الحجيث حتى لػ تختب القتل عمى حجيث وأ 
عغ  يغثشاء الػالدة، فأما السفتي والخاوي كػنيسا مخبخ زوجتو أ حاديث السػضػعة، وكحلظ الدوج الحي تػفتاأل

ن إن كان زواجو سببا لمسػت إال أثشاء الػالدة و الدوج ليذ لو عالقة بسػت زوجتو أ ماة، وأالحكع ال مشذأ
 . (113)الػطء الستحقق بيشيع لع يقرج بو قتميا

رث عشج الذافعية يتحقق بسجخد وصف القتل، كػن لفع القتل ورد عاما مغ غيخ السانع مغ اإل ننالحع أ
السداواة بيغ و عجمو، فجعمػا أ تخريز في األحاديث الذخيفة، فال يكػن ىشاك اعتبار مغ تحقق القرج

ح لو الذخع ومشحو الجفاع عغ الشفذ، وكحلظ مغ أبادخمػا أيزا وأمغ يكيع الحجود والقراص، العامج الطالع و 
نيع يعجون تيسة االستعجال عغ أ ، فزالً السدمسيغ وكمستيعالعادل إذا قتل الباغي الحي يخيج تفخيق وحجة 
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بعاد التيسو عشو. يخ السكمف في القتل إلغو قج يدتعسل بغيخىا أو لعل القاتل يتطاىخ أ مػجػدة، لكشيا مخفية
و فعل الربي أ لكغ الستأمل في مجار جداء القتل السحطػر شخعا بالتالزم مشاسبة الشرػص التي وردت في

َأنَّ الَقَمَع )  :()مام عمي جاء عغ اإل كسان تػصف بالحطخ شخعا.سكغ أن افعاليع ال يجج أالسجشػن ي
ِبيِّ َحتَّى ُيْجِرَك، َوَعِغ الشَّاِئِع َحتَّى َيْدَتْيِقعَ ُرِفَع َعْغ َثاَلَثٍة: َعِغ  فالحجيث  ،(114) (الَسْجُشػِن َحتَّى ُيِفيَق، َوَعِغ الرَّ

تكميفية، ويسكغ ليحا الػضعية أم الاألحكام  في مصمقا سػاء أكان العقاب حكامأنفي  ػلى رفع القمع وىإيذيخ 
  .السختمفة أبػاب الفقوشالقات الػاردة في اإل قيجيخرز األدلة العامة، أو ن يأالحجيث 

 في القتل السانع مغ اإلرث ىػ القتل العسج، وشسمػا شبو العسج، والخصأ، والقتل بالتدبب ورأي الحنابلة
ما القتل غيخ السزسػن بقػد وأ .(115)مشيسا قتل مزسػن بالجية، وقتل السجشػن والربي والشائع ن كالَّ أل
  .(116)و كان فيو مرمحة لع يسشع مغ السيخاثالجفاع عغ الشفذ، أالقتل القراص أو الحج أو ك

 : )ليذ لمقاتل شيء(، ووجو الجاللة أن()قػل الشبي  اتل ال يخث، بعسػمواستجلػا الحشابمة في أن الق
()  ،رغيخ ال القتل العسج والقتل الخصأ، وكحلظ لع يفخق بيغ ولع يفخق فيو بيغمشع القاتل مغ اإلرث

 .(117)كالخصأ، وألنو قتل مزسػن فيحخم بو اإلرث ىؤالءالحجيث كل والكبيخ والسجشػن والعاقل فتشاول 
بشكيس السخصئ  فذسمػا ،نػاعوأع ىب اليو الذافعية بحخمان القتل بجسيذلى ما ػا إذىب ن الحشابمةأنالحع  

إذا كان  قرج الجشايةفقط دون  الفعل قرجبالكياس عمى فأخحوا  عغ قرج، ن فعمو لع يأتِ أمع السقرػد 
ع الذار  لع يتػجو خصابمغ  كحلظو  .(118)؛ كسغ وضع حجخا في الصخيق فيػ خصأ لعجم القرجالعفل تعجياً 

 .(119)فعاليع كسغ تػجو الذارع بخصابيع مغ السكمفيغأإلييع كالربي والسجشػن فجعمػا 

 ويسكغ أن نجسميا باآلتي: والتػصيات الشتائج مجسػعة مغإلى  تػصمت الجراسةالخاتمة: 

 النتائج:أوال: 
 .شخوط األسباب واكتساليابعج تحقق تأـتي ، ال اسباب وصافأ مػانع اإلرث ىي .ٔ
القخان والدشة  فياألدلة لقػة . مغ السدمعمغ اصصمح عمييع اسع الكفار جسع الفقياء عمى عجم تػريث أ .ٕ

 :ةتياآلقػال نخجح األو  ،الذخيفة
 يخث السدمع الكافخ. ن أ . أ
 يخث مغ دخل اإلسالم بعج مػت مػرثة وقبل تقديع التخكة. ن أ . ب
 ال يسكغ تعسيع لفع الكافخ ليذسل جسيع أفخاده؛ مقابل تخريز القخآن لبعس أفخاده. .ٖ
 .و أقاربومغ ذويو أ أحجبيت السال، وال يخث كػن لحال االرتجاد وي في مغ مالو السختج يحخم .ٗ
 .القراص، والقتل بالحج، والقتل دفاعًا، والقتل بعحربال يسشع مغ السيخاث القاتل بحق كالقتل  .٘
  باقي أقدام القتل.واختمف الفقياء في  ،العسج بغيخ حق مثل القتل السانع مغ السيخاث ىػ القتل .ٙ
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في االستعجال مغ  هقرجلسجشػن الحي قتل مػرثو، النتفاء الربي وامغ السيخاث غيخ السكمف ك ال يحخم .ٚ
 اإلرث.

 التهصيات:ثانيا : 
عمسي  بسشيج مقارن بذكل مدتقل في السشاىج الجراسية  مػانع اإلرث الستفق عمييا، اتإدراج مػضػع .ٔ

 .أكاديسي
أكثخ واالستعانة في القخائغ كػنيا  ،معاصخة حجيثة بتصبيقاتفي السؤلفات  القجيسة مثمة السػانعأجسيع تعالج   .ٕ

  مغ القرج.الفعل  صػاباً 
 تجخمو ضسغ نذاشاتياو  ،كبيخاً  اىتساماً  مػانع االرث أن تػلي الستخررة مشطسات السجتسع السجنيأدعػ  .ٖ

  وذلظ لجفع الطالع.التػاصل االجتساعي  مػاقعو اإلعالم أ سائلو عبخ 
 ههامش البحث

 

،  ٗالجػاىخي، إسساعيل، الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية، تح: أحسج عبج الغفػر عصار، دار العمع لمسالييغ، بيخوت، ط (ٔ)
 .ٕٛٚٔ، صٖ، ج  ىـ ٚٓٗٔ

بيجي، دمحم، تاج العخوس مغ جػاىخ القامػس، تح: مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية، ج( ٕ)  .ٕٛٔ، صٕٕالدَّ
 .ٓٗٗ، صٗه، جٜٜٗٔ ،ٔبحخ السحيط في أصػل الفقو، دار الكتب العمسية، طالدركذي، بجر الجيغ، ال( ٖ)
 .ٖٖىـ، صٚٓٗٔ، ٕزيجان، عبجالكخيع، الػجيد في أصػل الفقو، مؤسدة الخسالة، بيخوت، ط( ٗ)
دمحم بغ  . الدخخدي،ٕٕٗ( يشطخ: العاممي، دمحم بغ جسال الجيغ، المسعة الجمذكية، تح: عمي الكخواني، دار الفكخ، ص٘)

. شسذ الجيغ، دمحم، نياية السحتاج ال شخح السشاىج، ٛٗٔصٜٕ، جمٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ،، السبدػط، دار السعخفة، بيخوتأحسج
 .ٙٔه، ج، صٜٗٛٔ، دار الفكخ، بيخوت

 .ٙٙٚ، صٙه، جٖٙٛٔ، ٕابغ عابجيغ، دمحم، رد السحتار عمى الجر السختار، دار الكتب العمسية، ط( يشطخ: ٙ)
 .ٕٔٓ،  صٕ، جٔدمحم، لدان العخب، دار صادر، بيخوت، ط  ابغ مشطػر( ٚ)
 .ٜٜٔ، صٕابغ مشطػر، لدان العخب، ج( ٛ)
 .ٕٗٓٔ، صٕالسعجع الػسيط، تح: مجسع المغة العخبية، دار الجعػة، ج ( إبخاليع مرصفى، واخخون،ٜ)
العاممي، دمحم بغ جسال الجيغ، الخوضة البيية في شخح المسعة الجمذكية، تح: دمحم كالنتخ،  مشذػرات جامعة الشجف ( ٓٔ)

    .ٔٔ، صٛجىـ، ٓٔٗٔالجيشية، 
 .۷، ص۹۱مدتشج الذيعة، مؤسدة ال البيت عمييع الدالم إلحياء التخاث، ج الشخاقي، احسج بغ دمحم،( ٔٔ)
ىـ،  ٕٖٚٔ -ٔالبابي الحمبي، ط، مصبعة مرصفى الفائس شخح عسجة الفارض ( الفخضي، إبخاليع بغ عبجهللا ، العحبٕٔ)
 .ٙٔ، صٔج
 -ىـٖٔٗٔ، ٗدمذق، ط –مرصفى الخغ واخخون، الفقو السشيجي عمى محىب االمام الذافعي، دار القمع ( يشطخ: ٖٔ)

 .٘ٚ، ص٘م، جٕٜٜٔ
؛ الكاساني عالء ٕ٘ٙم، صٜ٘ٛٔ، ٖ( السحقق الحمي، السخترخ الشافع في فقو االمامية، دار األضػاء، بيخوت، طٗٔ)

. الذخبيشي، مغشي ٜٖٕ، صٕم، جٕٜٛٔ، ٕالجيغ، بجائع الرشائع، في تختيب الذخائع، دار الكتب العخبي، بيخوت، ط

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB#foot-main18
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB#foot-main18
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB#foot-main18
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. السقجسي مػفق الجيغ، السغشي البغ قجامة، ٕٗ، صٖالسحتاج الى معخفة معاني الفاظ السشياج، مرصف الحمبي، مرخ، ج
 .ٕٙٗ، صٙه، جٖٛٛٔمكتبة القاىخة، 

 .ٖٙٔ، صٗج السجتيج، ابغ رشج، بجاية (٘ٔ)
، الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع وسششو وأيامو، دمحم بغ إسساعيلالبخاري  (ٙٔ)

السدشج الرحيح السخترخ بشقل العجل عغ الشيدابػري مدمع،  ،۹51، ص8ىـ، ج۹211، ۹تح: دمحم زىيخ، دار الصػق، ط
الدجدتاني ابػ  ؛۹35، ص2، تح: دمحم فؤاد، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت، جهللا عميو وسمعالعجل إلى رسػل هللا صمى 

الكميشي، دمحم بغ يعقػب، الكافي، دار  .۹۹3، ص1ج سشغ أبي داود، تح: دمحم محي الجيغ، السكتبة العرخية، بيخوت،داود،
 ،32، ص۷ه، ج۹24۷، 2الكتب اإلسالمية، شيخان، ط

 .ٖٓ، صٖٓالسبدػط، جالدخخدي،  (ٚٔ)
 .ٕ٘ٙالسحقق الحمي، م، س، ص .ٕٚ، صٚالصػسي دمحم، السبدػط، تح: دمحم الباقخ، مكتبة السختزػية، ج( ٛٔ)
ه، ۹2۹3، 1مغ ال يحزخه الفكيو، مؤسدة الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة السجرسيغ، قع، ط الرجوق، دمحم بغ عمي، ( ٜٔ)
 .331، ص2ج
 .۹32ص، ۷الكميشي، الكافي، ج( ٕٓ)
 .ٙٗٔ، صٚج ( م. نٕٔ)
 م. ن ( ٕٕ)
 .ٖ٘ٛ، صٕ، جٜٜٚٔ، ٔابغ الكيع الجػزية، أحكام اىل الحمة، تح: يػسف يغ احسج، رمادي لمشذخ دام، بيخوت، ط (ٖٕ)
الشيدابػري، دمحم بغ عبج هللا، السدتجرك عمى الرحيحيغ، تح: مرصفى عبج القادر، دار الكتب العمسية، بيخوت،  (ٕٗ)
 ٖٖٛص ،ٗه، جٔٔٗٔ، ٔط
 .ٖٓ، صٖٓالدخخدي، السبدػط، ج (ٕ٘)
 .ٖٚٙ، صٙابغ قجامة، السغشي، ج( ٕٙ)
  ( م. ن؛ الدخخدي، م. س.ٕٚ)
خوت، بييػسف الذيخ دمحم، دار الفكخ، ، تح: حاشية العجوي عمى شخح كفاية الصالب الخباني ،عمي بغ أحسج ،العجوي ( ٕٛ)

 .ٕٙٛ، صٕ، جمٜٜٗٔ -ىـ ٗٔٗ
 .ٕٗ، صٖج الذخبيشي، مغشي السحتاج،( ٜٕ)
 .ٖٚٙ، صٙابغ قجامة، السغشي، ج( ٖٓ)
، ٗج ،بيخوت ،ت مؤسدة األعمسي لمسصبػعاتمشذػرا ،في تفديخ القخآن البيانمجسع ، الفزل بغ الحدغ ،الصبخسي( ٖٔ)

 .ٜٜٗص
 .۹51، ص8البخاري، صحيح البخاري، ج( ٕٖ)
 .ٖٚٙ، صٙابغ قجامة، السغشي، ج( ٖٖ)
 م. ن.( ٖٗ)
 .٘٘ٛ، صٕج الحمة،ابغ الكيع، أحكام اىل ( ٖ٘)
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، ٗج، مٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔ ،القاىخة ،دار الحجيث ، ابغ رشج، بجاية السجتيج،ٖٓ، صٖٓالدخخدي، السبدػط، ج( ٖٙ)
شسذ الجيغ عبجالخحسغ، الذخح الكبيخ عمى متغ السقشع، دار الكتاب لمشذخ  ؛ٔٗ، صٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج ؛ٖٙٔص

 .ٓٙٔ، صٚوالتػزيع، ج
، ٜالصػسي دمحم، تيحيب االحكام، تح: حدغ الخخساني، دار الكتب اإلسالمية، ج ؛ٗٗٔ، صٚسابق، ج الكافي، مرجر( ٖٚ)

 .ٕٔ، صٕٙه، جٗٔٗٔ، ٕحياء التخاث، قع، ط، مؤسدة ال البيت عمييع الدالم إلالحخ العاممي، وسائل الذيعة ؛ٖٚص
 .ٚٚٗ، صٗالخياض، جكذاف القشاع عغ متغ االقشاع، مكتبة الشرخة ( البيػتي، مشرػر، ٖٛ)
، ٕٙالحخ العاممي، وسائل الذيعة، ج ؛ٖٚ، صٜ. الصػسي، تيحيب االحكام، جٗٗٔ، صٚالكميشي، الكافي، ج( ٜٖ)

 .ٕٔص
 ٖٖٙ، صٜتيحيب االحكام، ج( الصػسي، ٓٗ)
 .ٕٙٔ، صٖتاني، سشغ أبي داود، جالدِجد( ٔٗ)
 ،مٖٕٓٓ -هٕٗٗٔ، ٖالقادر، دار الكتب العمسية، بيخوت، طالبييقي، احسج بغ الحديغ، الدشغ الكبخى، تح: دمحم عبج ( ٕٗ)
 .ٜٓٔ، صٜج
 .ٚٙٚ، صٙه، جٕٔٗٔ، ٕابغ عابجيغ دمحم، رد السحتار في الجر السختار، دار الفكخ، بيخوت، ط( ٖٗ)
 ٔٔ، صٙم،جٜٜٗٔالقخافي احسج بغ ادريذ، الحخيخة، دار الغخب اإلسالمي، بيخوت، ( ٗٗ)
 .ٔٙٔ، صٚ. الجسػقي دمحم، حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، دار الفكخ، جٖٓٚص، ٙابغ قجامة، السغشي، ج( ٘ٗ)
 .ٖٓٚ، صٙابغ قجامة، السغشي، ج ( ٙٗ)
 .۹51، ص8البخاري، صحيح البخاري، ج( ٚٗ)
الساوردي، عمي بغ دمحم، الحاوي الكبيخ في فقو محىب اإلمام الذافعي، تح: الذبخ ععل واخخون، دار الكتب العمسية، ( ٛٗ)
 .8۹، ص8ج ، مٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔ، ۹خوت، طبي
 .۹5۷، 14جمحسػد، عسجة القاري شخح صحيح البخاري، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت،  ،العيشي( ٜٗ)
 .ٜٗٛ، صٕج ىل الحمة،أ ابغ الكيع، أحكام ( ٓ٘)
 ٕ٘، صٗالصػسي دمحم، الخالف، مؤسدة الشذخ اإلسالمي، ج (ٔ٘)
السػصمي، عبجهللا بغ محسػد، االختيار في تعميل السختار، دار السعخفة لمصابعة  ؛ٖٔ، صٖٓالدخخدي، السبدػط، ج( ٕ٘)

 .ٙٔٔ، ص٘، جٜ٘ٚٔ-هٜٖ٘ٔ، ٖوالشذخ، بيخوت، ط
 ٕٛ، صٙشياب الجيغ، نياية السحتاج الى شخح السشياج، ج ؛ٗٗ، صٗالذخبيشي، مغشي السحتاج، ج( ٖ٘)
القخشبي أبػ  ؛ٕ٘ٙ، صٔه، جٚٔٗٔسي لمسصبػعات، بيخوت، مؤسدة األعم يشطخ: الصباشبائي دمحم حديغ، السيدان،( ٗ٘)

 .ٜٗ، صٕم، جٖٜٚٔ-ىـٖٙ٘ٔالقخان، دار الكتب، السرخية،  ألحاكععبجهللا، الجامع 
 .ٜٕٙ، صٕ، ج( ابغ رشج، بجاية السجتيج ونياية السقترج دار الفكخ، مكتبة الخانجي٘٘)
 .ٚٚٗ، صٗكذاف القشاع عغ متغ االقشاع، ج( البيػتي، ٙ٘)
 .ٛٙٔابغ قجامة، السغشي، ج، س. ٕٖٗ، صٕ، جم. سابغ رشج،  (ٚ٘)
، ٕم، جٜ٘٘ٔ -ىـٖٗٚٔ، ٖالسالكي، احسج بغ غشيع، الفػاكو، الجواني، مصبعة مرصفى البابي الحمبي ، مرخ ط( ٛ٘)

 .ٖٖٗص
 .ٖٛٙ، صٙالسغشي، ج( ابغ قجامة، ٜ٘)
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 .٘٘ٚ، صٗىـ، جٜٓٗٔبيخوت،  السالكي دمحم بغ أحسج، مشح الجميل شخح مخترخ خميل، دار الفكخ،( ٓٙ)
 .ٗ٘، ص٘ٔم، جٜٜ٘ٔ-هٖٛٚٔابغ حجخ، فتح الباري في شخح صحيح البخاري، مرصفى الحمبي، مرخ، ( ٔٙ)
ىـ  ٕٔٗٔ، ٔاألرنؤوط وآخخون، الشاشخ: مؤسدة الخسالة، ط ابغ حشبل، أحسج، مدشج اإلمام أحسج بغ حشبل، تح: شعيب( ٕٙ)
 .ٕ٘ٗ، صٔٔم، ج ٕٔٓٓ -
 .ٗ٘، ص٘ٔفتح الباري، جابغ حجخ، ( ٖٙ)
 .ٕٖ، صٖٓالدخخدي، السبدػط، ج( ٗٙ)
 م. ن.( ٘ٙ)
 .ٕٕٙ، صٕج السدتجرك عمى الرحيحيغ، الشيدابػري،( ٙٙ)
ابغ .ٕٓ، صٖٔالعاممي، زيغ الجيغ، مدالظ األفيام إلى تشكيح شخائع اإلسالم، تحقيق ونذخ، مؤسدة السعارف، ج ( ٚٙ)

الكاساني عالء الجيغ، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، دار  ؛ٕ٘، صٖج. مغشي السحتاج، ٕٛٗ، صٙقجامة، السغشي، ج
 .ٖٚٛ، ٜه، جٙٓٗٔ، ٕالكتب العمسية، ط

الفصخة: ىػ مغ ولج مدمسا ثع رجع عغ اإلسالم؛ واما السمو: ىػ مغ ولج كافخا ثع رجع عغ اسالمو. يشطخ: ( السختج عغ ٛٙ)
 .ٕٛٛ، صٔالذيخ السطفخ الثقافية، بيخوت، ج مغشية دمحم جػاد، فقو االمام جعفخ الرادق، مؤسدة

 .ٕٓٔ، صٕيتطخ: السحقق الحمي، السخترخ الشافع، ج( ٜٙ)
 .ٕٙٙ، صم. س؛ السحقق الحمي، ٓٓ٘، ص٘مغشية دمحم جػاد، الفقو عمى السحاىب الخسدة، دار العمع لمساليغ، ط( ٓٚ)
 .ٖٖٗ، صٗالرجوق، مغ ال يحزخه الفكيو، ج( ٔٚ)
 م. ن( ٕٚ)
م. وذكخ ذلظ أيزا ٖٜٛٔ-ىـ ٘ٓٗٔحكام السختج في الذخيعة اإلسالمية، الدامخائي نعسان، دار العمػم، أكتاب  ( يشطخ:ٖٚ)

 م.ٜٜٙٔ -ىـٜٖٛٔالكذكي دمحم عبجالخحيع،  في كتابو؛ السيخاث السقارن، مشذػرات دار الشحيخ لمصباعة والشذخ، بغجاد، 
 .ٗٚٔ، صٙالكافي، ج( الكميشي، ٗٚ)
 .ٕٙٔ، صٖأبػ داود، ج الدجدتاني، سشغ( ٘ٚ)
 .ٖٚ، صٖٓالدخخدي، السبدػط، ج (ٙٚ)
 م. ن. (ٚٚ)
 .ٖٚٛ، ٜج ،الكاساني، بجائع الرشائع (ٛٚ)
 .٘ٔٗ، صٙج البييقي، الدشغ الكبخى، (ٜٚ)
 .ٖٚٛ، ٜج ،الكاساني، بجائع الرشائع (ٓٛ)
؛ حاشية ٛٗٓٔ، صٕه، جٗٔٗٔـ ٔابغ قجامة مػفق الجيغ، الكافي في فقو االمام احسج، دار الكتب العمسية، ط( ٔٛ)

الساوردي عمي بغ دمحم، الحاوي الكبيخ في فقو محىب اإلمام الذافعي وىػ شخح مخترخ السدني، دار  ؛ٙٛٗ، صٗالجسػقي، ج
 .ٕٖٚ، صٙابغ قجامو، السغشي، ج؛ ٛٗٔ، صٛه، جٜٔٗٔ، ٔالكتب العسمية، بيخوت، ط

 .ٕٗٚ، صٓٔج غ الكبخى،؛ البييقي، الدشٖ٘ٔ، صٖالدجدتاني، سشغ ابي داود، ج( ٕٛ)
 .ٖٖٕٔ، صٖمدمع، صحيح مدمع، ج ؛ٙ٘ٔ، صٛالبخاري، صحيح البخاري، ج( ٖٛ)
 .ٓٙٔ، صٕه، جٕٗٗٔ، ٔالسقجسي ابغ مفمح شسذ الجيغ، الفخوع، تح: عبجهللا بغ عبج السحدغ، مؤسدة الخسالة، ط( ٗٛ)
 .ٖٓٗىجاية الخاغب، تح: مخمػف، مصبعة التسجن، ص( الشججي عثسان بغ احسج، ٘ٛ)
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 .ٜٕٚ، صٔىـ، ج  ٚٓٗٔ، ٖالدمخذخي محسػد، الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل، دار الكتاب العخبي، بيخوت، ط( ٙٛ)
 .ٓٛم، صٜٛٚٔالذبمي، دمحم، أحكام السػاريث بيغ الفقو والقانػن، دار الشيزة العخبية، بيخوت،  (ٚٛ)
 .ٖٖٚٔ، ص٘السػشأ، ج( ابغ انذ، ٛٛ)
، ٙالكبخى شخح وتخخيج الدشغ الرغخى) الدشغ الرغخى لمبييقي(، مكتبة الخشيج، الخياض، جاالعطسي، دمحم، السشو ( ٜٛ)

 ٕٔٙ، صٕ. العدقالني، احسج، الجراية في تحخيج أحاديث اليجاية، تح: الديج عبج هللا، دار السعخفة، بيخوت، جٕٗص
 .ٖٓٙ، صٙج الدشغ البييقي،( ٜٓ)
 .ٔٗٔ، صٚ( الكافي، الكميشي، جٜٔ)
الدخخدي، السبدػط،  ؛ٙٔٛ، صٗه، جٜٓٗٔ، ٕقع، ط -الحمي، شخائع اإلسالم، تح: صادق الذيخازي، أميخ( السحقق ٕٜ)
، ٗالذخبيشي، مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج، ج ؛ٙٛٗ، صٗ؛ الجسػقي، حاشية الجسػقي، جٜٗ، صٖٓج

 .ٕٗٛ، صٛج-ٖ٘ٙ، صٙالسغشي، جابغ قجامة،  ؛ٚٗص
 .ٖٖٚٔ، ص٘جالسػشأ، ، ( ابغ انذٖٜ)
 .ٖٔٙ، صٙجالدشغ،البييقي، ( ٜٗ)
 .ٔٗٔ، صٚ( الكافي، الكميشي، جٜ٘)
 ٖٛٚ، صٜ؛ الرجوق، مغ ال يحزخة الفكيو، جم. ن( ٜٙ)
، معجع فقو مؤسدة دائخة معارف الفقو اإلسالمي. ٓٚىـ، صٓٔٗٔ، ٕالسفيج دمحم، السقشعة، مؤسدة الشذخ اإلسالمي، ط( ٜٚ)

 ٜٖٕه، صٕٕٗٔ ،ٕ، السكتبة السخكدية، طالجػاىخ
 .ٕٛٓ، صٕٛج ه،ٖٓٗٔ، ٔدار التفديخ، ط ميحب االحكام في بيان الحالل والحخام،الدبدواري عبج االعمى، ( ٜٛ)
 .ٖٙ، صٜٖه، جٖٛٙٔ، ٖالجػاىخي، جػاىخ الكالم، تح: محسػد القػجاني، دار الكتب اإلسالمية، شيخان، ط( ٜٜ)
 .ٜٗ، صٖٓالدخخدي، السبدػط، ج( ٓٓٔ)
 .ٚٙٚ، صٙٙرد السحتار، ، جابغ عابجيغ، ( ٔٓٔ)
 م. ن.( ٕٓٔ)
 .ٜٗ، صٖٓالدخخدي، السبدػط، ج( ٖٓٔ)
، ٔالدرقاني، دمحم، شخح الدرقاني عمى مػشأ االمام مالظ، تح: شو عبج الخءوف، مكتبة الثقافة الجيشية، مرخ، ط (ٗٓٔ)

 .ٜٖٓ، صٗم، جٖٕٓٓ -هٕٗٗٔ
 .ٚٙٚ، صٙٙابغ عابجيغ، رد السحتار، ، ج (٘ٓٔ)
 .ٙٛٗ، صٗالجسػقي، ج حاشية الجسػقي،( ٙٓٔ)
 .ٕٓ، صٖٔم، جٖٜٜٔ، ٔالقخافي، الحخيخة، دار الغخب اإلسالمي، بيخوت، ط( ٚٓٔ)
  .ٕٖٔ، صٗالدرقاني، شخح مػشأ االمام مالظ، ج( ٛٓٔ)
 .ٜٗ، صٖٓالدخخدي، السبدػط، ج( ٜٓٔ)
 .ٚٗ، صٗالذخبيشي، مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج، ج( ٓٔٔ)
 .ٕٜٗ، صٗالقشاع عمى متغ االقشاع، جالبيػتي، كذاف ( ٔٔٔ)
 .ٚٛٔ، صٕحاشية الذخقاوي، ج( ٕٔٔ)
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ِلِو: َأْي: اْلَقْتُل َكَأْن َوَقَع ِقَراًصا َأْو َحجِّ  (ٖٔٔ) ا )َوِرَث( اْلَقاِتُل أِلَنَُّو وفي السدالة راي اخخ )) َوِقيَل إْن َلْع ُيْزَسْغ َوِرَث.( ِبَزعِّ َأوَّ
، َوُيْحَسُل   .الذخبيشي، م. ن ،اْلَخَبُخ َعَمى َغْيِخ َذِلَظ اْلَسْعَشى((َقْتٌل ِبَحقٍّ

 .٘ٗ، صٚالبخاري صحيح البخاري، ج( ٗٔٔ)
 .ٖٜٗ، صٗج ،تي، كذاف القشاعالبيػ ؛ ٕٗٛ، صٛج-ٖ٘ٙ، صٙالسغشي، ج( ابغ قجامة، ٘ٔٔ)
  ( م. ن.ٙٔٔ)
 ( م. ن.ٚٔٔ)
 .ٕ٘، صٖج ،جالذخبيشي، مغشي السحتا( ٛٔٔ)
 .ٖ٘ٙص، ٙالسغشي، ج( ابغ قجامة، ٜٔٔ)
 

 قائمة المرادر والمراجع:
  القرآن الكريم 
يػسف يغ احسج، رمادي لمشذخ دام، بيخوت، ، تح: دمحم بغ أبي بكخ الجػزية ىل الحمة، ابغ الكيعأ م حكاأ -ٔ

 .مٜٜٚٔ، ٔط
 م. ٖٜٛٔ-ىـ ٘ٓٗٔحكام السختج في الذخيعة اإلسالمية، الدامخائي نعسان، دار العمػم، أ -ٕ
 م.ٜٛٚٔشيزة العخبية، بيخوت، السػاريث بيغ الفقو والقانػن، دار الالذبمي، دمحم، أحكام  -ٖ
، ٖاالختيار في تعميل السختار، السػصمي، عبجهللا بغ محسػد، دار السعخفة لمصابعة والشذخ، بيخوت، ط -ٗ

 .مٜ٘ٚٔ-هٜٖ٘ٔ
 ه.ٜٜٗٔ ،ٔدار الكتب العمسية، ط البحخ السحيط في أصػل الفقو، الدركذي، بجر الجيغ، -٘
 .مٕٗٓٓ -ىـ ٕ٘ٗٔ ،القاىخة ،دار الحجيثاحسج، بغ دمحم  ابغ رشج ،السجتيج ونياية السقترجبجاية  -ٙ
 ه.ٙٓٗٔ، ٕطبيخوت، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، الكاساني عالء الجيغ، دار الكتب العمسية،  -ٚ
 لراوي أحسج بغ دمحم، دار السعارف.ابمغة الدالظ ألقخب السدالظ،  -ٛ
 . القامػس، الدَّبيجي، دمحم، تح: مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجايةتاج العخوس مغ جػاىخ  -ٜ
 .، تح: حدغ الخخساني، دار الكتب اإلسالميةبغ الحدغ تيحيب االحكام، الصػسي دمحم -ٓٔ
دمحم ، البخاري الجامع السدشج الرحيح السخترخ مغ أمػر رسػل هللا صمى هللا عميو وسمع وسششو وأيامو -۹۹

 .ىـ۹211، ۹يخ، دار الصػق، ط، تح: دمحم زىبغ إسساعيل
 م.ٖٜٚٔ-ىـٖٙ٘ٔالقخان، القخشبي أبػ عبجهللا، دار الكتب، السرخية،  ألحاكعالجامع  -ٕٔ
، ٖ، تح: محسػد القػجاني، دار الكتب اإلسالمية، شيخان، طدمحم حدغ جػاىخ الكالم، الجػاىخي  -ٖٔ

 .هٖٛٙٔ
 حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، الجسػقي دمحم، دار الفكخ. -ٗٔ



 

 

26 
 

 

اوي الكبيخ في فقو محىب اإلمام الذافعي وىػ شخح مخترخ السدني، الساوردي عمي بغ دمحم، دار الح -٘ٔ
 .هٜٔٗٔ، ٔالكتب العسمية، بيخوت، ط

 دار احياء التخاث العخبي. الذيخازي، صجر الجيغ، ،الحكسة الستعالية في االسفار العقمية األربعة -ٙٔ
 الخالف، الصػسي دمحم، مؤسدة الشذخ اإلسالمي. -ٚٔ
 ، دار السعخفة، بيخوت.الجراية في تحخيج أحاديث اليجاية، العدقالني، احسج، تح: الديج عبج هللا -ٛٔ
 .مٜٜٗٔالحخيخة، القخافي احسج بغ ادريذ، دار الغخب اإلسالمي، بيخوت،  -ٜٔ
 ه.ٖٙٛٔ، ٕ، دار الكتب العمسية، طأميغ رد السحتار عمى الجر السختار، ابغ عابجيغ دمحم -ٕٓ
العاممي، تح: دمحم كالنتخ، مشذػرات الذييج الثاني زيغ الجيغ ح المسعة الجمذكية، الخوضة البيية في شخ  -ٕٔ

    .ىـٓٔٗٔجامعة الشجف الجيشية، 
 ىـ.ٖٗٗٔ، ٔٔالدبجة الفقيية في شخح الخوضة البيية، العاممي دمحم حدغ، ذوى القخبى، ط -ٕٕ
 .تح: دمحم محي الجيغ، السكتبة العرخية، بيخوت الدجدتاني ابػ داود،سشغ أبي داود،  -13
الدشغ الكبخى، البييقي، احسج بغ الحديغ، تح: دمحم عبج القادر، دار الكتب العمسية، بيخوت، ط،  -ٕٗ

 ه.ٕٗٗٔ
، ، تح: صادق الذيخازي، أميخجعفخ بغ الحدغ ، السحقق الحميفي مدائل الحالل والحخام شخائع اإلسالم -ٕ٘

 .هٜٓٗٔ، ٕقع، ط
الدرقاني عمى مػشأ االمام مالظ، الدرقاني، دمحم، تح: شو عبج الخءوف، مكتبة الثقافة الجيشية، شخح  -ٕٙ

 م.ٖٕٓٓ -هٕٗٗٔ، ٔمرخ، ط
 ، دار الكتاب لمشذخ والتػزيع.عبج الخحسغالذخح الكبيخ عمى متغ السقشع، شسذ الجيغ  -ٕٚ
فػر عصار، دار العمع الرحاح تاج المغة وصحاح العخبية الجػاىخي، إسساعيل، تح: أحسج عبج الغ -ٕٛ

 . ىـ ٚٓٗٔ، ٗلمسالييغ، بيخوت، ط
 ،ٔمصبعة مرصفى البابي الحمبي، ط، عبج هللاالفخضي، إبخاليع بغ ، الفائس شخح عسجة الفارض العحب -ٜٕ

 ه.ٕٖٚٔ
، ٔبغ عبج السحدغ، مؤسدة الخسالة، ط عبج هللاالفخوع، السقجسي ابغ مفمح شسذ الجيغ، تح:  -ٖٓ

 .هٕٗٗٔ
 الرادق، مغشية دمحم جػاد، مؤسدة الذيخ السطفخ الثقافية، بيخوت.فقو االمام جعفخ  -ٖٔ
 .٘الفقو عمى السحاىب الخسدة، مغشية دمحم جػاد، دار العمع لمساليغ، ط -ٕٖ
، ٗدمذق، ط –الفقو السشيجي عمى محىب االمام الذافعي، مرصفى الخغ واخخون، دار القمع  -ٖٖ

 م.ٕٜٜٔ -ىـٖٔٗٔ
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السالكي، احسج بغ غشيع، مصبعة مرصفى البابي زيج القيخواني، الجواني عمى رسالة ابغ أبي  الفػاكو -ٖٗ
 م.ٜ٘٘ٔ -ىـٖٗٚٔ، ٖالحمبي، مرخ ط

 .ٛٗهٗٔٗٔـ ٔالكافي في فقو االمام احسج، ابغ قجامة مػفق الجيغ، دار الكتب العمسية، ط -ٖ٘
 .ه۹24۷، 2الكافي، الكميشي، دمحم بغ يعقػب، دار الكتب اإلسالمية، شيخان، ط -31
 ىـ. ٚٓٗٔ، ٖغػامس التشديل، الدمخذخي محسػد، دار الكتاب العخبي، بيخوت، طالكذاف عغ حقائق  -ٖٚ
 مكتبة الشرخة الخياض.البيػتي، مشرػر، كذاف القشاع عغ متغ االقشاع،  -ٖٛ
 .ٔصادر، بيخوت، ط دار لدان العخب، ابغ مشطػر دمحم، -ٜٖ
 . مٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔ،، دار السعخفة، بيخوتدمحم بغ أحسج السبدػط، الدخخدي، -ٓٗ
 ط، الصػسي دمحم، تح: دمحم الباقخ، مكتبة السختزػية.السبدػ  -ٔٗ
مجسع البيان في تفديخ القخآن، الصبخسي أبػ عمي الفزل بغ الحدغ، مشذػرات االعمسي لمسصبػعات،  -ٕٗ

 بيخوت. 
 م.ٜ٘ٛٔ، ٖالسخترخ الشافع في فقو االمامية، السحقق الحمي، دار األضػاء، بيخوت، ط -ٖٗ
 .اإلسالم، العاممي، زيغ الجيغ، تحقيق ونذخ، مؤسدة السعارفمدالظ األفيام إلى تشكيح شخائع  -ٗٗ
مؤسدة ال البيت عمييع الدالم إلحياء   مدتشج الذيعة في أحكام الذخيعة، الشخاقي، احسج بغ دمحم، -٘ٗ

 .التخاث
مدشج اإلمام أحسج بغ حشبل، ابغ حشبل، أحسج، تح: شعيب األرنؤوط وآخخون، الشاشخ: مؤسدة الخسالة،  -ٙٗ

 م. ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔ، ٔط
الشيدابػري مدمع،  العجل إلى رسػل هللا صمى هللا عميو وسمعالسدشج الرحيح السخترخ بشقل العجل عغ  -2۷

 تح: دمحم فؤاد، دار إحياء التخاث العخبي، بيخوت.
 دار الجعػة. إبخاليع مرصفى، واخخون،السعجع الػسيط، تح: مجسع المغة العخبية،  -ٛٗ
 .هٕٕٗٔ، ٕ، السكتبة السخكدية، طمؤسدة دائخة معارف الفقو اإلسالميمعجع فقو الجػاىخ،  -ٜٗ
 ه.ٖٛٛٔالسغشي البغ قجامة، السقجسي مػفق الجيغ، مكتبة القاىخة،  -ٓ٘
 مغشي السحتاج الى معخفة معاني الفاظ السشياج، الذخبيشي شسذ الجيغ دمحم، مرصفى الحمبي، مرخ.  -ٔ٘
 ىـ.ٓٔٗٔ، ٕالسقشعة، السفيج دمحم، مؤسدة الشذخ اإلسالمي، ط -ٕ٘
الشذخ اإلسالمي التابعة لجساعة السجرسيغ، قع، مغ ال يحزخه الفكيو، الرجوق، دمحم بغ عمي، مؤسدة  -ٖ٘

 ه.۹2۹3، 1ط
 ىـ.ٜٓٗٔمشح الجميل شخح مخترخ خميل، السالكي دمحم بغ أحسج، دار الفكخ، بيخوت،  -ٗ٘
 ه.ٖٓٗٔ، ٔميحب األحكام في بيان الحالل والحخام، الدبدواري عبج االعمى، دار التفديخ، ط -٘٘
 ه. ٕ٘ٗٔ، ٔمؤسدة زايج بغ سمصان، االمارات، طابغ انذ مالظ، السػشأ،  -ٙ٘

https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB#foot-main18
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB#foot-main18
https://ar.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%AB#foot-main18
http://ar.lib.eshia.ir/10153/19/7/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84
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 -ىـٜٖٛٔالخحيع، مشذػرات دار الشحيخ لمصباعة والشذخ، بغجاد،  السيخاث السقارن، الكذكي دمحم عبج -ٚ٘
 م.ٜٜٙٔ

 .هٚٔٗٔمؤسدة االعمسي لمسصبػعات، بيخوت، الصباشبائي دمحم حديغ،  ،في تفديخ القخآن السيدان -ٛ٘
  .، االعطسي، دمحم، مكتبة الخشيج، الخياضرغخى ال السشو الكبخى شخح وتخخيج الدشغ -ٜ٘
 ه.ٜٗٛٔ، شخح السشاىج، شسذ الجيغ، دمحم، دار الفكخ، بيخوت ىلإنياية السحتاج  -ٓٙ
 تح: مخمػف، مصبعة التسجن.الشججي عثسان بغ احسج، ، لذخح عسجة الصالب ىجاية الخاغب -ٔٙ
 ىـ.ٚٓٗٔ، ٕبيخوت، طالكخيع، مؤسدة الخسالة،  الػجيد في أصػل الفقو، زيجان، عبج -ٕٙ
 إلحياء، الحخ العاممي، مؤسدة ال البيت عمييع الدالم الى تحريل مدائل الذخيعة وسائل الذيعة -ٖٙ

 ه.ٗٔٗٔ، ٕالتخاث، قع، ط


