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 چکیده

 ّوچَى ػٌاٍيٌي تحت ٍحقَقي  فقْي كتب در كِ است هَضَػاتي تريي پيچيذُ از ارث ترديذ بذٍى

ايي . است گرفتِ قرار  ٍ استذالل ٍ بررسي بحج هَرد تفػيلي غَرت بِ ارث، ضرايط ٍ هَاًغ هَجبات،

هبحج ارث ٍ تواهي اهَر ٍابستِ بِ آى بِ ًحَ اجوال، بِ بحج ٍ پاياى ًاهِ در غذد است تا با بررسي 

 .بررسي ٍ هَضکافي دقيق دربارُ هَاًغ ارث در فقِ ضيؼِ بپردازد

 هاًغ ٍراحت، ضرايط ٍجَد رغن بِ ّا، آى از يک ّر ٍجَد كِ است اهَری ارث، تحقق هَاًغ از هقػَد 

ضيؼِ اختالف ًظر ٍجَد دارد اها از بيي تواهي هَاًغ  دربارُ تؼذاد هَاًغ ارث در فقِ. ضَد هي ارث تحقق از

 . ارث هطرٍحِ در بيي فقْا، چْار هاًغ تقريباً هَرد اجواع است

 ،(هستقين غَرت بِ قتل) هباضرت طريق از ٍراث از يکي اگر بٌابرايي است؛ ػوذ قتل هَاًغ ايي از يکي

 ٍ گيرد ًوي تؼلق اٍ بِ ارحي ّيچ ضَد؛ خَد هَرث قتل هَجب ػاهذا ،(قتل ضذى سبب) تسبيب هطاركت،

 قتل غيرػوذ، قتل قتل، در هؼاًٍت هاًٌذ هَاردی در ٍلي رسيذ؛ خَاّذ ٍراث هابقي بِ اٍ االرث سْن

 ًوي خَد هقتَل هَرث ارث از قاتل ضذى هحرٍم سبب هطرٍع، دفاع ٍ قاًَى حکن بِ قتل هحض، خطای

 هسلواًي ضخع اگر بٌابرايي برد؛ ًوي ارث هسلواى از كافر ٍ است كفر ارث هَاًغ از ديگر يکي. ضَد

 است ضذُ قيذ ًظام هػلحت تطخيع قاًَى در كِ هَاردی جس بِ  -باضذ كافر اٍ ٍرحِ از يکي ٍ كٌذ فَت

هردی ًسبت  اگر كِ هؼٌا ايي بِ رٍد؛ هي ضوار بِ ارث هَاًغ از يکي ًيس لؼاى. رسذ ًوي اٍ بِ ارحي ّيچ -

بِ ًارٍا بِ ّوسر خَد دّذيا فرزًذی را كِ ضرػا بِ اٍ هلحق هي ضَد اًکار كٌذ ٍ بيٌِ ًذاضتِ باضذ برای 

احبات هذػای خَد بايذ زى ٍ ضَّر  طبق قاًَى ٍضرع طي هراسن ٍ تطريفاتي در ًسد حاكن ّوذيگر را 

رت فَت ّركذام ديگری از اٍ ارث هَرد لؼاى قرار دٌّذ  در ًتيحِ بِ ّن حرام ابذی هي ضًَذ ٍ درغَ

 ًاضي ٍلذ ارث، هَاًغ از ديگر يکي. برد ًخَاّذ ارث اٍ از ديگری ّركذام، فَت غَرت در ، ًخَاّذ برد 

 ارث خػَظ در ٍ برًذ ًوي اٍ از ارحي ّيچ هادرش ٍ پذر كٌذ؛ فَت زًا از ًاضي ٍلذ اگر. است زًا از

در پاياى ًاهِ پيص رٍ ّر يک از ايي هَاًغ در فػلي . است گًَِ ّويي بِ ًيس هادر ٍ پذر از زًا ٍلذ بردى

جذاگاًِ هَرد بررسي قرار گرفتِ ٍ با دقت در آيات قرآى ٍ رٍايات هؼػَهيي ٍ تکيِ بر آراء فقْای ػظام 

 . ضيؼِ، حذٍد ٍ حغَر ايي چْار هاًغ تحليل گرديذُ است

                                                           
 .رضتِ فقِ ٍ اغَل( س)جاهؼِ السّراء 3داًص آهَختِ سطح .   
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