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 چکیده
االرث ورّاث و افزایش تعداد سهام جهت تأمین عول که کاستن از سهم

که مال متوفا حلی فقهی برای زمانی است سهام همه ورّاث است، راه

االرث افراد وافی نبوده، محروم کردن ورثه هم ممکن به تمام سهم

های فقهی، دلیل مخالفت با آموزهنیست. برخی از فقها با رد عول به

صنف خاصی از صاحبان سهم )ورّاث( را راهکار  ام ترکهنقص در سه

اند. در این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی حل مشکل دانسته

 ای انجام شده است، پس از بررسی وو با استناد به منابع کتابخانه

 ،میبرادران و خواهران در قرآن کر یگانهاإلرث اصناف سهسهم لیتحل

قدم م ترفیبر صنف ضع تریاگر صنف قو آید کهدست میچنین به

نیازی  ،قرار داده شودسهم به ورثه  یدر اعطا یاعنوان قاعدهو به گردد

  به استفاده از قاعده عول نیست. 
 

 .اإلرثعول، وارث، سهمواژگان کلیدی: 

 

  
Abstract 

A'oul, that is decreasing the inheritance share 

(sahmolerth) of heirs (worrath) and increasing the 

number of shares to provide the share for all heirs, 
is a soloution by jurisconsult (Foqaha), is for the 

time the assets of the begone is not sufficient for 

all the shares of heirs and depriving the heirs is 
also not possible. some Foqaha, jurisprudent, 

reject the Oul for contradicting Fiqhi principles 

and present Naqs(decrese) in the assets shares of a 
particular group of share owners as a solution. 

This research using description and analysis by 

refering to library sources analyzes 

the  inheritance share of triple groups of brothers 

and sisters in Qoran kareem and concludes;  while 

the stronger guild gets priority over the weaker 
one and it becomes a base for giving shares to 

inherit-ants, there is no need to refer to Aoul basis. 
 

Keywords: awl, heir, inheritance share. 
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 مقدمه

 ریآن درگ یرامونمس ئل پ وجود داشته ب شد که ذهن او ب  عول و یراثدر علم م یکمتر محقق یدشا 

ث ن بر وار یتم یترکه یمست که در تقسی الشکاز م ییره  برای یراثدر م پذیرش عول نشاد  ب شاد 

ت ه ی وّراث نسبسهم  پس از عصر نبوی وقتی دانشمندان اسالمی ب  مشکل ب ال رفتن گرددیع رض م

ای بیندیشاااند  تکیه بر عول که ی آن چ ر به م ترک متوفی روبرو شااادندا راهی نبود جی اینکه درب ر 

رسااایدم ام  از ترین را  به نظر میمورد قبول بیشاااتر یا ران پیا مبر رار قرار گرفتا در واقال ع دالنه

ی نقد و زودی در بوتهفقهی بود ا به ی حل مسااه،ها دود برد سااته از اجته دا که این شاایو آنج یی

ی آرایی علماز آن به بعد دو گرو  موافق و مخ ،ف در قبول عول پیوسااته در  ف گرفتمبررسای قرار 

 علیه همدیگر بودند 

یک از این دو گرو  نبود ا که انص فً  در هر ی ح ضر در پی به  واب ی  دط  اندادتن هیچنوشاته 

آوری ریی و درشاات ظر وجود دارد  از این جهت نگ رند  در پی جمالقول وجوهی از  ااحت و دقت ن

مساااتندا  دو اید  بر نی مد  ت  در پ ی ن ب  جر  و تعدیل یکی را بر دیگری ترجیه دهدم بلکه فقه به 

ترین مساتندا  دو گرو  اشا ر  نمود  اسات  نگ رند  ساعی بر آن داشته ت  به روش ترین و مهما الی

س از برشاامردن آرای مورد نظرا نق ق قو  و ضااعف هر دیدگ   را معرفی کرد ا تحلیلی پ -تو اای ی 

 ی علم فرایضا را  سومی را نیی گوشید نم ید سپس ب  تحلیل و بررسی آی   قرآنی در دامنه

برانگیی بود ا طوری که گذشت این موضوع از گذشته ت  به ح ل در نید علم ی اسالمی چ ،شهم ن

ی علم مواریث قرار گرفته است  آث ر و مق ال  زی دی نیی در جه پژوهشگران حوز رو مورد توو از این

این موضاوع به نگ رش درآمد ا که هر کدا  در پی نصار  و تقویت یکی از دو نظر بود  استم از ب ب 

 رائض ا،عول فی علم ا،»ی علمی تحقیق تی دکتر ظ فر دضر سلیم نا تحت عنوان: توان به مق ،هنمونه می

ی تحقیق تی از حیث به چ پ رسید  اش ر  کرد  این پژوهش گرچه در حوز  که ادیراً« ردراساه فقهیهر

 ی ح ضر که در پیبندی اقوال و اد،ها و ترجیه آرا ح یی اهمیت استم ام  از نظر محتوایی ب  نوشتهجمال

 تخطئه ی  تقویت یکی از دو نظر نبود  مت  و  دواهد بود 
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 عول تعریف

در ،غت به چندین معن  آمد  اساتا از آن جمله: میل نمودن از حق به ب طل است  دداوند در  عول

رم کم  3رنس ء/« این ک ر سایاوارتر اسات ت  از حق منصرن نشوید« »ذَ،ِکَ أَدْنَى أَ،َّ  تَعُو،ُوا»فرم ید: می

 ر  44/124 ا4141 اا ابن منظور4/412ا 4141 فراهیدیااینکه به معن ی نقص ن هم آمد  است ر

عبیر به ت  استورثه  ه یاز سهم یتم یکمتر بودن ترکه ی نقص ن ی  به معن یا اطال  فقهعول در 

ه ی مشخص شد  در آی   میراثی نسبت به مبلغ و م ل موجود است رسردسیا دیگر: زی د شادن سهم

: شوهرا ددترا ب شند ازی عب ر  مث ل: اگر وارث ن متوف ر  از ب ب422ا 4142س هیا  ا42/432ا 4141

1 :شااوهر یارآنآی   قپدرا و م درا ب  توجه به 
4
1 :م لا ددتر 

2
1 مجموع ً :م در پدر وو ا 

3
 برند یارث م 

دین ب استم یشترکل م ل ب ی از ا ل ترکه  ی تعلق گرفته به ورّاث همسه اشودیطور که مالحظه مهم ن

13 : ور 

12
  =4+6+3

12
 = 1

4
  +1

2
  +1

3
    

  است ر44یت رم یاز ا ل ترکه یشترب را43ر برسد هبه ورث یدکه ب یی ه سهمو مالحظه می شود 

از   ت دمگردیو بر تعداد سه   افیود  م شودامی تهک س وارث سهمعولا از مقدار در نتیجه ب  پذیرش 

6 یسااهم ددتر به ج  یعنیشاود   ین  تهمهمساه ییهکلاین را  
12
6به  اسااتکه نصاف م ل  

13
 یداپ یلتقل 

3 یبه ج  نیی سااهم شااوهر و اکندیم
12
3که ربال ترکه اساات به   

13
و  ی بدایم یلتقلکه کمتر از ربال اساات  

 طور سه   س یر وراث همین

 عول یتاریخچه

 یناو به دیدگ   جمهور است  ی مد ن قرآندر  یحیآن نص  ار یاسات که درب ر  یاز مسا ئل عول

 است  مورد وارد نشد  یندر ا ی مبرراراز پی نص یچه نداشتهم یعنی نییعصر نبوی  یه ج ی پ یی درقض

رد زنی وف   ک  ور  کهبه این ی دو  عمر بن دط ب پیش آمدمنخستین ب ر این مسه،ه در زم ن دلی ه

و  فرا دواند را ی مبررارا اااح ب پ اعمر بن دط ب  و وارث ن او تنه  دو دواهر و شاااوهر وی بودند

1شااوهر  یبرا در کت ب دود تع لم ونددداندیشااید  چه ب ید اگ ت: 

2
2دو دواهر  یو برا 

3
قرار داد   م ل 

1اساتا ح ل اگر ساهم شوهر را که هم ن 

2
اگر  و ام ندمی یکمتر دو دواهر سهم یبراقرار دهیم است  

 شود یشوهر ک سته م از سهم یما ور  ک مل بدهسهم دو دواهر را به
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هر سه    دستور داد از سه و یدعول را برگی یچ ر ا ب  ی ران پی مبر دو  پس از مشاور  یی هدل 

 ترک ماز    یکس ن ربه نسبت سهمر ورهب ی ورثهبر ا ل م ل افیود  گردد ت  همه وارث ک سته شود و

رفتندم یعول را پذ امعضل ینرفال ا یبه ات  ق برا ی مبرا ا ح ب پواقعه ینبردوردار گردند  پس از ا میت

ظه ر ا یو  دو  مخ ، ت دود را ابراز نمود یی هدلوف   عبداهلل بن عب س پس از  یری نگذشت کهام  د

 ریگاز وارث ن را بر د یکمتر ب شدا برد راثو   از ساه متوفی یکه ترکه یکه دداوند در موارد کردمی

ایش ن معتقد بود که اگر در تقسیم بندی ارثا تقدیم و تهدر رع یت شود و در ابتدا  دهد می یهورثه ترج

نی زی به است  د  از عول نیستا و زم نی که از ایش ن در ساه   طبق   و ا ان ن مقد  مح سابه شودا 

ا و ددتر و دواهر ر نمود ام در را مقد   پدر و شوهر و دداوند زن و مورد این قضیه سوال شد  گ تند:

 ر  44/42ا 4141ا و بره ن فوریا 2/442ا 4142رم وردیا  مؤدر داشته است

الز  به ذکر اسات که فقه ی ام میه  ب  استن د به دالیل نقلیا پذیرش عول را بر دالن سنت پی مبر 

   ر 142ا 4134اند رغ وریا دانند و آن را نپذیرفتهرار و م  هیم کلی قرآن کریم می

 اهب اسالمی درباره عولهای فقهای مذدیدگاه

نظر وجود داشته طور که بی ن گردید از زم ن  در اسال  می ن فقه  درب ر  پذیرش عول ادتالنهم ن

 ه ی مذکور و دالیل و استن دا  پردادته دواهد شد استا در ادامه به بی ن دیدگ  

 ه ی آنه دیدگ   موافق ن عول و -4

 :اهل سنت اربعهو مذاهب را 44/42ا 4141اکثر فقه ی  اح به ربره ن فوریا  ی جمهور  أیِر ینا

و  ر2/442ا 4142یه رم وردیا ش فع ررا1/124یه ردسوقیا م ،ک را42/464ا 4141یه رسردسیا رحن 

  ر است 6/424ا 4322رابن قدامها  حن بله

 :قرار زیر استبه  أیر یناترین مستندا  مهم

ا 4141رجصاا اا  اساتیل بدون د،و ه بالمرجّ یهترج یگراد یبر برد یناز وارث یبرد تقدیم -4

  ر2/434ا 4142ا م وردیا 3/43

1سهم شوهر را  شاخص کرد  اساتا مثالًقرآن مساهم هر کدا  از وارث ن را در  دداوند

2
ترکها سهم  

1 ییرا ن یقدواهر شق
2
1را  یسهم دواهر م در ا و 

6
 یسه ن ر در مورد ینترکه قرار داد  استا ح ل اگر ا 

 یلبدون د، برای رفال این مشااکل م   گرددیم یشااترب  هم جمال شاادند قطع ً سااه   آنه  از ا اال م ل ب
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ه را  در نتیجییما محرو  نم  حق دویشرا از  یگرید و یمامقد  کن یگریاز آنه  را بر د یکی یمتوانینم

م ل  کمبود کلِ م ند ت  مشااکلنمیحلی جی وارد نمودن نقصاا ن به نساابت سااه   هر یک از ورثه ب قی 

 نسبت به سه   برطرن گردد  

 یمتوف ییگ   داراهر  ر3/43ا 4141یت رجص اا و  ی ر و یربدهک ر ینحق ورثه بر دَ ی سق -4

از  یوان بعضتیکنند و نمیم یمرا به نسبت تقس یمتوف ییاو کمتر ب شادا بست نک ران دارا یاز مقدار بده

 یکی ر به دو ن ر بدهک ر است ربه یند 4144 یمثالً اگر متوف  داد یهترج یگرد یبر بعض را بسات نک ران

 ر اض فه یند 144 یدنب شدا م  نب  یشاتر ر بیند 4444 یو یی ررا و دارایند 144 یگری ر و دیند 4444

ک سته  یییچ رابه نسبترکه از هر دو  است ینبلکه ع دالنه ا یمااز دو بست نک ر بک ه یکی را فقه از حقِ

 آن ی نو ج مال م بود اقرار  یناز هم یی  مع مله ب  ورثه نیرد ور  احق ق حق  ور  گ ینشاود ت  بد

  استاستحق ق م ل  ادو

 موافقان عول و دالیل آنها -2

محمد  اراری مبراز ا ح ب پر 42/432ا 4141رسردسیا ب به عبداهلل بن عب س ومنسا أیر ینا

 ین این قولاهمچن و  نااز ت بع ر42/432ا 4141رسااردساایا ین بن حساا یو محمد بن عل یهبن حن 

   است ر164ا 4141یه رشریفا ام مفقه ی  و ر463ا2/464ا 4314 حی ا یه ر ابنمذهب ظ هر

 قرار است: یناز ا ناستدالل آن ترین مهم

ا 4314 حی ا رابن به دداوند است ی و جهلنسابت دادن ن دان یبه معن در میراث عول پذیرشِ -4

ل م حصکه  یدنم  تعیین یاگونهدداوند سه   ورثه را به یست: ممکن نیندگویعول م  نمخ ،  ر 2/466

 در دست یقرا دق ی ب نب یه یی که حسا ب سانگر ییبه قول ابن عب س: ددا  از کل م ل تج وز کندآن 

1 اداند که در کل م لیداردا نم
2

1و   

2
1و   

3
کل  اجمال شاااود یگرد یمب  ن اینیمه ی  وقت؟گنجدیب  هم نم ا

 ر 44/42ا 4141  ربره ن فوریا دارد؟ یگ هیچه ج  ینج پس ثلث در ا یردمگیم ل را در بر م

 یعنوان مث ل اگر زنبه  ر2/466ا 4314 حی ا رابن دگردیزن ن بر مردان م یعول با عث برتر -4

 43به  ه عولا سهم نظر موافق نبر  دا بن نشاپدر و م در ب و  اددتریک او شاوهرا  یوف   کند و ورثه

 یج به مورد اگر  ینام  در هم مرسدیسهم م 1 ینا و وا،د6ا ددتر 3شاودا به شوهر یم یمساهم تقسا

از سهم ددتر در این تقسیم سهم پسر که  اشدیسهم از ا ل م ل پردادت م 1بودا به پسر یددترا پسر م
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ی رجنس مذک یراز س زگ ر نیستم اورثه می نارث  میدر تقس یعتب  ا ل و رو  شر ینا اسات  و کمتر

 یتِدر موقع یستب یا مبر اس س فرمول ارائه شد  در امر توارث ی اوساتاعهد که مساؤو،یت م ،ی به

  نه کمتر از آن اب  او ب شد یمس و یت ًنه  ی  یردبگ یشترمؤنث دود ب طرازِاز همهمس ن 

ن ی عولا فقه ی ام میه برای مخ ، ت ب  آن به دالیل نقلی در کن ر دالیل عقلیِ اهل ساانت برای  -3

ی هدی اساااتن د کرد  که در ادامه به بردی از آنه  ط ،ب و دیگر أئمهو روایا   متعددی از علی بن ابی

 اش ر  می شود:

ه ی در بهر « »ا،سااه   ال تعول»ق ل: رعر  قر ب: اسااتن د به حدیثی از محمد بن مساالم از ام   ا،ف

  ر2/24ا 4361رکلینیا « عول وجود ندارد میراثی

ا،سااه   ال تعول وال تکون أکثر من »ا،سااال  ق ل: ین عنه علیهاع زرارة بناز ب: اسااتن د به حدیثی 

« برسد 6ه ی میراثی عول وجود نداردا و ممکن نیسات را ل مسه،هر به بیش از عدد در بهر « »سات 

   ر2/24ا 4361رکلینیا 

 ااحی   کت ب ا، رائض ا،تی هی  رعرأقرأنی أبوجع ر»که:  محمد بن مسالماز  اساتن د به حدیثی ج: 

ی ابوجع ر ردرود ددا بر او ب در   حه« »إمالء رسول ا،لّه وده علی بید  فإذا فیه : إن ا،سه   ال تعول

کت ب میراث که به امالی رسول ددا و ده علی ب  دستش بود بر من دواندندم پس در آن آمد  بود که 

  ر 2/412ا 4361رطوسیا  «ده ی میراثی عول وجود نداربهر در 

 ی موافقان و مخالفان عولآرا وادله یبررس

 رفتنیب  پذ شود بیشتر میاز ا ل م ل  یتم یاز مواردا سه   ورثه یدر برد گ ته شد که گونههم ن

 یقطور دق  حب ن سهم بهکدا  از یچ ور  هیندر ا مشاودیوارد م ه نقص بر کل ساهم اعولی نظریه

و  اندانسااته ییج  یلرا بدون د، یگریبر داز ورثه  یکی یهکنند  جمهور ترجینم ی فتسااهم دود را در

 داند یرا  م ینترعول را ع دالنهبه توسل 

 یبر بردگروهی از وراث  یهترج یش ننظر ابه اساتمق بل من قشاه   ناساتدالل از طرن مخ ،  این

 ن از   حب یککدا  :از ابن عب س ساؤال شاد یوقت نیسات  یلبدون د، یهترج یموارد یندر چن یگرد

سهم  یقکه دداوند فقه از طر یجواب داد:   حب ن سهم بود ؟ او ا حب ن ساهم  یگرساهم مقد  بر د

ام   مو     همساارا امثل م درا شااوهر  سااهم مقدمند کرد  اسااتا در اسااتحق قِ ینآنه  را تع یبهر  معین

به  م ند یبلکه ب قمعینی در نظر نگرفتها ه  سهم آن رایب ه یتموقع یکه دداوند در بعض ی  حب ن سهم
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 یمپدر ی  یقدواهر شق ددترامثل  ند مؤدر اسهم هستند که در استحق قِ یه  کسا نرسادا آنیه  مآن

1ر را یپدر ی  یقه  ردواهران شاقاز آن یکدداوند ساهم هر  زیرا هرچند

2
 یوقت یکرد  استا و، یینتع 

در  ن آننشااد  اسااتا بلکه  یلق  یشاا نبرا ایتعیین شااد  سااهم یگردر کن ر برادران دود قرار گرفتند د

 ر 44/42ا 4141ربره ن فوریا  گردندیم یکب  برادران دود شر م ند یب ق

مخ ،  ن این   بسااات نک ران بود ورثه بر حقوقِ حقوقِ ی سِق اقبول عول یجمهور برا یالد، دومین

 یب  حقوق بساات نک ران زم ننیی ق بل من قشااه دانسااته اندم زیرا به نظر ایشاا ن در بردورد اسااتدالل را 

 کهآن ح ل ب شندا یمس و یگرکه بست نک ران در احق ق حق ب  همد استن د کرد یاق عد  ینتوان به چنیم

ه  ب  از آن یبلکه برد یساااتندان یدر احق ق ساااه   دود مسااا و یمتوف یورثه مخ ،  نِ عولانظر باه

 ند مقدم یگرد یبر برد یح   شرعمرجّ

ر قرا یماتقساازم ن نمود که در ه یی مسااه یینتوان دداوند را متهم به تعیگذشااته چگونه م ینا از

 یکدا  از   حب ن سهما سهم واقعیچه اعولی فرضیهشدن به  یلب  ق  چون ؟ کنندی فترا درآننیسات 

و   مسردرنی ورد حس ب و کت بم ند که از علم یم یکس یتبه حک  یهقض ینا کنند نمی ی فتدود را در

 یگرد یبه کس کهیح ،در دو ا ییمهن یگریدهد و به دیرا مقول نصف آن کسیبه  پیم نها یک  داشتن ب

ه   نم  انس ینممکن است در ب ات  قی ینچن ینهم داد  اسات  ا،بته ارا قول ثلث آنپیش از آن دو ن را 

رو از این  مح ل است یکت  ییدام  از ج نب ا مرفال مشا جر  به ترفند عول متوسال شد یبرا رخ دهد و

  در ج ی دیگر جستجو کرد یدمعضل را ب این و رفال  بود اک ر ن یعول چ ر 

ب ن حاز    یاند که گروهکرد  یساعحل این مساه،ه  یبرا اندایرفتهعول را نپذی نظریهکه  کسا نی

 یهظرن ینگ ت که ا یدب  یو، مکنندحل  را شااکلم یقطر یندهند و به ا یهترج یگردگروهی سااهم را بر 

د طرهمین نقده  بود  است که موافق ن مخ ی نم ند ا و ش ید به نظربر اهل که  است نقد جدی یهم دارا

 اند نپذیرفتهعولا رأی مخ ،  ن را مردود دانسته و آن را  به عنوان را  حلی من سب 

ا حلی را را وارث ن ب شد یگرکه مقد  بر د یاورثه یینتع یجمهور برا  نِکه اشا ر  شاد مخ ، چن ن

 یگرر دب برندارث میر یبتعص یقسهم رنه از طر یقکه فقه از طر یوارث ن اند که بر اس س آنبی ن نمود 

 یگرد به یم بق شد ا و آنگ  پردادت  اد گرو  مق سهمِ یدنخست ب  بر اس س این نظریهم مند وارث ن مقد

 ورثه برگردد 
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دواهران  برادران وی م دری رکال،ه و اپدرا م در همسرا شوهرا بر اس س را  حل پیشنه دیِ مخ ،  ن

 مؤدر هستند   سهمِ از   حب نِ یاپدر ی  و یقو دواهران شق اددتران و امقد  سهمِ از   حب نِ یرم در

اذع ن نمود که  یدب  ام  می استممحک یو پ یه اس س یدود دارا یگ  در ج  حلرا ین ااگرچه  ا،بته

ه یی درب ر  آن مطر  نیی نقده  و پرساااشب  در نظر گرفتن قواعد مشاااهور در علم میراثا این ق عد  

از سهم  تریکنیدوارثِ که سهم  یمبردورد کن یبه موارد اساتشاود  بر اسا س این را  حل ممکن می

قواعد ع   میراثی که حق را به در  یعتشر یدواسته ییی که در واقال دالنا چشود کمتر دورتر وارثِ

اساات که در نه د  شاد   ینبر ا ه ی قرآنیی کلی در آموز و ق عد  ا ال یراز رسا ند بود محق میذی

   شه اقرب مقد  بر ابعد ب شد نه ب ،عکسیهم ینابیم ف توارثِ

سااهم  یق دو دواهر شااق یاعب رتند از: شااوهرا دو دواهر م در یمتوفی ورثه یبه عنوان مث ل وقت

1: شاوهر

2
1: یا دو دواهر م در

3
2: یقو دو دواهر شق ا

3
 ورثه ه یممسه،ه سه ینکه در ا ییآنج  از  است 

9 جمع ً
6
6ره که از ا ل ترک یشتربگشتهم یعنی عددی  

6
رب   مذکوری بر اس س را  حل پیشنه د شد  استا ر

 6از  :شودیم ینچن یجهنت یتکه در نه  موارد شاود یقبر دو دواهر شاق یده  ب یک سات نپذیرفتن عولرا

  سهم 4 یو دواهران پدر و م در مسهم 4 یدواهران م در مسهم 3شوهرکل ترکه:  سهمِ

از  دواهر م دری کهچرا  ب شدا یقسهم دواهر شق دو برابرِ یدنب  یواضه است که سهم دواهر م در

  یق است دواهر شق ،ح ظ قرابت دورتر از

تر یکنیدب  نپذیرفتن عول ممکن است وارث  بر مبن ی مذاهب اهل سنت مواردو حتی در بردی از 

 یعب رتند از: شوهرا م درا دو دواهر م در یورثه متوف یعنوان مث ل وقتبه  گرددمحرو   یراثاز م ک مالً

1 شوهر:سهم  یق و دو دواهر شاق
2
1 :م درا  

6
1 ی:ا دو دواهر م در 

3
2 ی:و دو دواهر پدر و م در ا

3
  است 

 یسهما دو دواهر م در 4سهما م در  3کل ترکه: شوهر  سهمِ 6مذکور از حل بر اس س را  اعول ن ی ب 

م چون نقص تنه  بر آنه  وارد م ندینم یدواهران پدر و م در یبرا یییچدر نه یت  و برندامی ساااهم 4

ی از نظر ج یگ   مقد ا و از نظر انداز  پدر و م درکه در قرآن کریم ساااهم دواهران شاااود  ح ل آنمی

 بیشتر نسبت به سهم دواهران م دری است  

آن  یبرا کنند ق نال پ سخیو  اعول ب  آن روبرو هستند  نمخ ، این مساه،ه مشکلی است که هموار  

ول در ی عو چن نچه دیدگ   مطر  شد  از ج نب مخ ،  ن ب  چنین نقده یی روبرو نبودا نظریه اندانی فته

 میراث ق بل نقد و رد بودم ام  وجود چنین مشکالتی سبب تقویت دیدگ   موافق ن عول گردید  است 
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ر آن و ب د به روای تی است که فقه ی ام میه در رد عول بی ن کرد آدرین مستندِ مخ ،  ن عولا استن 

 ر  446و  42/441رنج یا اند اجم ع نمود 

 يشنهادیمذکور و بيان راهکار پ هاییدگاهد یبحث و بررس

برادران و  یندر ب یم سه  تقسا یمساه،ها ذهن نگ رند  را به دود معطون داشاتهمطلبی که هموار  

 م نال از ارث بردنِ پدری و م دری رابوینیر ادران و دواهرانبر چرا ااور  که به ایندواهران اساات  

در وضااعیت همساا ن در کن ر آن ن  یام  برادران و دواهران م در ؟مگردندیم یبرادران و دواهران پدر

ر از نظ یبرادران و دواهران پدری است که ب  استن د به آی   قرآنا درح ،؟ این ساهم ب شند یداراب ید 

 ر 464ا 4221ررفیقا   ندنیی هست یو دواهران م درتر از برادران یقویا وراثت  نفِ

آنچه در اینج  مد نظر بود  و ب ید بدان توجه داشاتا ا و،ی است که دداوند بر مبن ی آنا توارث 

که دداوند ب  مراع    ی بیمدرمی یراثم ی  دقت در آ و تتبال شاااود  ب در بین بنادگ نش را ی دآور می

 است: کرد  یییریا لا توارث را پ چند

 متق بل یم ، ی زه ینمسؤو،یت و  و به دنب ل آن ا الِ بود ا قرابت ترین ا الا ا الِاو،ین و مهم 

 است 

ی و ی دویشکه بیشترین رابطهزن و شوهرر  ینارفرزندانا وا،د یکاقوا  درجه  :بر ا ل نخست بن  

   ندشومیمحرو  ن یراثوقت از م یچهد نوادگی را ب  متوفی دارند 

 ماست یشترشوهر از زن بهمچنین سهم پدر از م درا و سهم سهم پسر از ددترا و  دو مبر ا ال  بن 

 یک ننید یم ، ی زه ین یول و جوابگوؤجنس مذکر مس یاز نظر حقوق ه ی قرآنیایرا بر مبن ی آموز ز

 اا ل ینبر ا بن  ینهمچن و ر2و6ا و طالق/31ا و نس ء/433ی بقر /ث  رآی   سور است نه جنس مؤن

1در ح ل ان راد  یپدر ی و  پادری و م دریساااهم دواهر 

2
ی در ساااهم دواهر م در کهیا در ح ،بود  

1 وضاعیت همسا ن ب  او
6
 یفرزندان پدر هستند و پدر دارا یاپدر ی و  پدری و م دری اندواهر است  

در برادر که پسر پا و اگر پدر نب شاد و ی  ن توان گرددا اساتو نیدیک ن در قب ل اقرب   یم ، یتو،ؤمسا

م در به م نند  ام گرددم دار امور م ،ی دواهران و برادران ن توان میو عهد  کنداساات ج ی پدر را پرمی

یت را ندارد و ب ،طبال در  اور  فقدان او مسؤو،یت به فرزندانش رکه به نسبت متوفی و،ؤمساپدر این 
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 ی  برادر دواهر یت متق بل بین متوفی ورو مساااؤو،و از این ا4گرددکال،ه م دری هساااتندر موکول نمی

 یپدر ی  یقنسابت به دواهر شق یساهم کمتر یدارارودم در نتیجه دواهر م دری هم از بین می یم در

  دواهد بود

 یمتقس یرز یبدرجه به سه  نف به ترت اسا س دو ا ل مذکورا دواهران و برادران از نظر قو ِ بر

 شوند: یم

 م دریمی پدری و کال،هاول:   نف

 یمپدر یکال،هدو :   نف

  یم در ی: کال،هسو   نف

 گ نه در کت ب دداه ی ا ن ن سهسهم

 : نف اول و دو 

دو کال،ه: پدری و م دریا و  سهم ی کال،هرارمشاهور به آیه نسا ء یساور  426 ییهدداوند در آ 

،َهُ أُدْتٌ فَلَهَ  نِصْفُ مَ  تَرَکَ وَهُوَ یَرِثُهَ  إِنْ ،َمْ یَکُنْ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ ،َیْسَ ،َهُ وَ،َدٌ وَ»: ستاکرد  ی نب را پدریا

 «یَیْنِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ ا،ْهُنْثَ،َهَ  وَ،َدٌ فَإِنْ کَ نَتَ  اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَ  ا،ثُّلُثَ نِ مِمَّ  تَرَکَ وَإِنْ کَ نُوا إِدْوَةً رِجَ ،ً  وَنِساااَ ءً فَلِ

ودا که فرزند نداشااته ب شاادا و براى او دواهرى ب شاادا نصااف اموا،ى را که به ج  اگر مردى از دنی  بر»

برد و راگر دواهرى از دنی  برودا وارث او یک برادر ب شاادار او تم   م ل را از گذاشاتها از او رارثر مى

ند ب قى ب شر فرزند نداشته ب شد و اگر دو دواهر راز اور یبردا در  ورتى که رمتوفآن دواهر به ارث مى

 کنندرتم   اموال را می ن دود تقسیم مى دبرند و اگر برادران و دواهران ب  هم ب شندو ساو  اموال را مى

 ر426رنس ء/ «ور براى هر مذکّرا دو برابر سهم مؤنّث است

  نف سو  

 چنین تشریهاینرا  ی م دری است نف سو  که کال،هسهم  انسا ء یساور  44 ییهدداوند در آ 

دُسُ فَإِنْ کَ »: کندیم نُوا أَکْثَرَ وَإِنْ کَ نَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلَ ،َ ً أَوِ امْرَأَةٌ وَ،َهُ أَخٌ أَوْ أُدْتٌ فَلِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ  ا،سااُّ

رَکَ ءُ فِی ا،ثُّلُثِ  بردا ی  زنىب شد که دواهر ی  برادر از او ارث مى یمرد یو اگر متوف»« مِنْ ذَ،ِکَ فَهُمْ شاُ

                                                           
 از او پدر وم در چگونه ب ید از نظر م ،ی در قب ل نیدیک نش مسؤول ب شدا ح ل آنکه او مسؤول تهمین م یحت ج دود نبود ا و در واقال این شوهر و بعد    4

 ر2و6ا و طالق/31ا و نس ء/433ی آنه  گذاشته است رنگ  : آی   بقر /را به عهد  د که ددا این مسؤو،یتپسرا و برادرانش هستن
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که برادر ی  دواهرى داردا سهم هر کدا ا یک ششم است و اگر بیش از یک ن ر ب شندا آنه  در یک سو  

 ر44رنس ء/ «شریکند

از اخ  دداوند ب   ااراحت ن رمودند که منظور ی   فوقاکدا  از آ یچگردد در هیمالحظه م چن نچه

 یام  ب  کم ماست یرم در ی و  یاپدر ی  پدری و م دریابرادران و دواهران ای رچه نوع کال،ها ی  ادت

 د  شویم یه معم  حلدقت در دو آ

1دواهر  یک ی: برا426 ییهآ در

2
2و دو دواهر  ا

3
است که  یدر ح ، ینو ا ادر نظر گرفته شد  است 

 و طراز دود ان هماز سهم دواهر یشترب یعنی استمکل م ل وضعیت در هم ن  ی  بیشتر برادریک ساهم 

 برادر دو برابر دواهر سهم دارد  هر ا دجمال شدن در مسه،ه دواهر و برادر ب همکه یدر  ورت

1برادر  ی دواهر  یک ی: برا44 ییهدر آ

6
1 :هر دو در ح ل جمال شادن یبرا ا و

3
 یبه  ور  مس و 

 در نظر گرفته شد  است 

 یدارا یگرعالو  بر قرابتا نسااابت به همد یاپدر ی  یقبرادران و دواهران شاااق ینکهتوجه به ا ب 

سهم  ینسبت دارندرا دداوند انداز  یمتوف ب پدر  یقند رچون از طرنیی هستمتق بل  یم ، یه یتو،ؤمس

برادران و   ام مشااد  اساات یلدواهر و برادر فرق ق  در مقدار سااهمِ ینقرار داد  و هچن یشااتره  را بآن

که  قرابت است و تنه  ا لِ یستندامتق بل ن یم ، یه یتو،ؤمس یادار یگرنسبت به همد یدواهران م در

از  تره  کمآن یدر نظر گرفته شد  برا سه  ِ یاست که انداز  یعیه  شد  استا پس طبآن یثب عث تور

ب  هم م بردن نیی دواهر و برادر در مقدار ساااهاز طرن دیگر ا و ی پادر و م دری ی  پدری بود کال،اه

 ب شند  یکس ن

حد  از سه  نفا علی برادران و دواهران یثتور راجال بهجداگ نه  ییهم  سه آ گوی  یلات ص ینب  ا

 : دواهیم داشت

  منس ء 426ی آیه: پدری و م دری یکال،ه نف اول: 

  منس ء 426 یب ز آیه :یپدر یکال،ه نف دو : 

 نس ء  44 یآیه: یم در یکال،ه نف سو : 

گونه که هم ن سهم دود را ک مل اا ن ن یناز ا یکهر  اکه در ح ،ت ان راد یستن یشک یچه ج ی

تنه  دو  ی  پدر و م دریافقه دو دواهر  یاکه متوف یمثالً در مورد  دواهند کرد ی فتدر در آیاه آمد 
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2داردا  یدواهر پدر

3
1 ادارد یتنه  دو دواهر م در یاکه متوف یو در مورد ی بدایه  ادتص ا مبه آن 

3
 

 ه  ادتص ا دارد به آن

پرساش ا الی در اینج  این اسات که در زم ن جمال شادن هر ساه  انفا سه   ایش ن به چه ام  

  ور  دواهد بود؟

که در موقال جمال شدن هر سه  نف از برادران  یستن ینو آشک ر است که منظور دداوند چن واضه

عنوان   بهیستممکن ن یهقض ینکنندا بلکه ا االً ا ی فتساه   دود را ک مالً درهمه ب  هم   او دواهران

توان یاستا نم یدواهر م در دوو  یدواهر پدر دوو  یقدواهر شق دو یدارا یکه متوف یمث ل در مورد

2 یقسهم دواهران شق ا426 ییهکه بر طبق آ گ ت
3
2 یین یدواهران پدرسهم ا و  

3
 ا44 ییهو بر طبق آ م 

1 یسهم دواهران م در
3
   است 

ه اإلرث برسهمگردند یمحجوب م یتنه  دواهران پدر یاموارد یندر چن افقه  به ات  قِ یبنظر قر به

  هستندسهم  یدارا یقدر کن ر دواهران شق یدواهران م در ،یورسدرا ه  نمیآن

اض فه شدن   حب ن سهم بر ا ل م ل  ب  معضلِ او شاوهر اضا فه شود ام در مساه،ها ینبه هم اگر

ز را ا یقدواهران شق ی به عول متوسل شدا و  یدب  ی  امعضالاین رفال  یکرد  ح ل برا یمدواهبردورد 

 ارث محرو  کرد 

م از ندکینم ییدرا تهآننیی و نصوا کت ب و سنت  بود ک ر ن یعول چ ر  ج ایندر ا به نظر نگ رند 

وجه ق بل  یچهم به ه یراثاز م یقمحرو  س دتن دواهران شق سوی دیگر بر اس س نظر مخ ،  ن عولا

  یستن یهتوج

بر آن گذاشته شد  استا دال،ت بر محجوب  ییتوارث ن یشود و بن یبرداشت مفوق  ی  از آ چهآن

ی پدر و نیی ب  کال،ه یپدر یکال،ه گونه کهاسااتم هم ن ی پدر و م دریب  کال،ه یم در یکال،هشاادن 

تر از یقو یکه  اان  یکه برادران و دواهران پدر یرفتتوان پذیچطور م  شااوندیمحجوب م م دری

ام  برادران و  امحجوب شااوند یقتوسااه برادران و دواهران شااق داهسااتن یبرادران و دواهران م در

 ؟   حب ن سهم ب شندهمچن ن  ندر کن ر آن  یدواهران م در

در  ایید ب عث مشکال  عد ا دودتریتوسه ا ن ن قو ینشدن برادران و دواهران م در محجوب

 ای که فقه  ب  ترفنده یی سعی دربود م مسه،همحل ادتالن فقه   بعض ًکه  اشد  است یراثیمحل مس یل 

 :عنوان مث لبه اند حل آن برآمد 
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دواهران  ی برادران  -3 ام در -4 اشوهر -4از:  است که ارک ن آن عب ر  4مشاترکه یدر مساه،ه

 م ند ی پدر و م دری نمیچییی برای کال،ه  عد اطبق ق  دریمپدر و م برادران و دواهران -1 یام در

یه حن  یفقه  ین ح لاب  ا ی نداردمدر توارث سااا زگ ر یعتشااار یب  دواساااتهوجه به هیچکه  امری

اند  تن داد  یمیتقس ینچنینبه ا ر6/424ا 4322رابن قدامها  و حن بله ر42/411ا 4141رساردسایا 

را  یقبرادران و دواهران شق را2/411ا 4142یه رم وردیا و ش فع ر1/166یه ردسوقیا م ،ک یفقه و،ی 

1کرد  و  رضف یبه م نند برادران و دواهران م در

3
ا اندکرد  یمتقس یطور مس وه  بهآن یتم م ینرا در ب 

 رم چراکه464ا 4221یقا رفرهمخوانی ندارد  رمذکر و مؤنث ینب ت  ضاالِر یقرآن ب  ا االِ ب ز چییی که

 ناو اگر برادران و دواهر» «وَإِنْ کَ نُوا إِدْوَةً رِجَ ،ً  وَنِسااَ ءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ ا،ْهُنْثَیَیْنِ» فرم ید:دداوند می

از  ییره  یبرا را  سو  یراًو اد ر426رنس ء/ ا«ب  هم ب شاندا براى هر مذکّرا دو برابر ساهم مؤنّث است

 یبه وساایله یحجب برادران و دواهران م درف ألقرب: ی األقربشاادن به ق عد  ئلق  اموجود ع رضت

  است  پدر و م دریبرادران و دواهران 

  پدر و م دریدو برادر  یادواهر م در یککاه وارث ن عب رتند از: شاااوهرا م درا  یگرادر مورد د 

1: شوهر دواهد بود ینچن یبساه   ورثه به ترت

2
1ا م در  

6
1 یا دواهر م در 

6
سهم برادران  م ند یب ق ا و 

از  یکهر  مام  سه مانداز ارث محرو  نشد  یقاگر چه برادران شق نیی مورد ین  در ااسات پدر و م دری

را آننه عقل  وت بدا برمیرا نه شرع آندر ظ هر که  یییچ است  یدواهر م درتک نصاف ساهم  اه آن

 کند یم ییدته

 مث لادو  ینا گرددا ویدو مورد دال اااه نم ینتنه  به ا یموارد ینچن یقاهل تحق در نگا  ا،بتاه 

 شد  است  ذکر ینج عنوان نمونه ابه

ندان چ  یاید ا اتریتر توسه  نف قویف نف ضعمحجوب شدن شدن به  یلق  ق بل ذکر است که

در  ینعبدا،رزاق  نع   اش ر  شد  است یهقض ینبه ا نییرار ی مبربلکه در آث ر ا ح ب پ بود من یبغر

أن أعی ن بنی األ  یتوارثون دون بنی ا،عال ا »اند که: ط ،ب نقل کرد  یبن اب یکت ب ا،مصنف دود از عل

برادران ودواهران  کهیوارثند در ح ، یقدواهران شااق برادران و» ا«،ألب واأل  دون اإلدوة ،أل  دوةاإل

                                                           
 دواهران شقیق ب  برادران و د طر شراکتی است که در بین برادران وه ی آن بی مشترکه از مس ئل معرون در علم میراث استا وعلت تسمیهمس ،ه  4

  آیددواهران م دری در ثلث ترکه به وجود می
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ارث  یبرادران ودواهران م در کهیوارثند در ح ، یقدواهران شاااق برندا و برادران و یارث نم یپادر

  ر44/412ا 4143ر نع نیا  «برندینم

 ح جب ینو همچن یبرادران و دواهران پدر حا جب یقابرادران و دواهران شاااق اثر ینطبق ا بر

   در توارث است یعتشر یدواسته ک مالً مط بق ب چییی که  یعنی مهستند یبرادران و دواهران م در

بالف  اااله برادران و  یقاپس از برادران و دواهران شاااق اقو  در وراثت که از نظرینب  توجه به ا

جمال شاادن  زم نتوان گ ت که در یم کنندارا پر میه  آن یج  موقال فقدانا در و بود ا یپدر هراندوا

ی م دری سیاوار نبود    حب سهم و کال،ه امقدمند ی پدریرآن ن رکال،ه یاب  برادران و دواهران م در

 ب شند 

است که دداوند در هر  ینا ادنم یینس ء بر آن دال،ت م یاز ساور  426و  44 ییهکه دو آ یییچ

 نف از  یک یشاد  را فقه برا ی نب ه یساهم ا«و،ه ادت»ی  قید  ا و«و،ه أخ أو أدت» یدب  ق یهدو آ

 یمتوف یعنی ا«و،ه أخ أو أدت»فرمودند:  44در آیه  دداوند یوقت یراز الغیر  سه  نف قرار داد  است

 یک یادواهر م در یکعالو  بر  کهیننداردا نه ا یشااترب ی م دریررکال،ه دواهر یک ی ک برادر یتنه  

توان گ ت که ینم یگرد ی ورت یندر چن ا کههم در مسه،ه ب شد یدواهر پدر یک ی و  یقادواهر شاق

 کیتنه   یاست که وقت یهقض یناول متوجه ا یدر وهله یهاپس م هو  دو آ  دواهر دارد یکتنه  متوفی 

 یکه متوف یمثالً زم ن  گرددیم مذکور سه  سهم دود از  ب شدا مستحقِ مسه،ه انف از ساه  انف در 

1نسا ءا سهم آنه   یاز ساور  44 ییهداردا طبق آ یتنه  دو دواهر م در

3
 یکه متوف یو در مورد بود ا 

2سهم آنه   انس ء یاز سور  426 ییهداردا طبق آ یر پدرتنه  دو دواه ی  یقاتنه  دو دواهر شق

3
  است  

این ا 4ستتر از اویقو ی طراز و بر وارثا هم مؤثرِ  انفِ یشاههم اریثاوم که در ق نونِ ییاز آنج 

برادران و و همچنین بر  پدریا برادران و دواهران که بر و ما دری هساااتناد برادران و دواهران پادر

 ماست ترقوی بعدی نف دو  نف اول به مراتب از  یراز دواهند بود نه ب ،عکس مؤثر  م دریدواهران 

وارثند رسااه   دود را به طور ک مل دری فت  اتری اانف قو نه جمال شادن سااه  انفا ت زم نپس در 

   یگدر ج  یقاب  نبودن برادران و دواهران شاااق یبرادران و دواهران پدر ینکهو ب  توجه به ا کنندر می
                                                           

سر طراز اوستا ام  پسرِ پچنین نیستا چون همم نند مؤثر بودن پسار بر ددترم یعنی ددتر به تنه یی دارای سهم یک دو  استم ام  در کن ر پسر اینبه    4

سر در ث ب  فقدان پتر استا اگر چه پسر پسر هم در میرای قرابت دورتر و در توارث ضعیفتواند مؤثر ب شدم زیرا از ددتر در رتبهدر کن ر او رددترر نمی

 ،عکسا گردد نه بتر محجوب میی جد نیدیکتر بر جد دورتر استا یعنی جد دورتر به وسیلهج یگ   پسر می ب شد  و به م نند اینا موثر بودنِ جد نیدیک

   شود اگر چه بر هر دو ا طال  جد اطالق می
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برادران و دواهران  یتاو در نه  امؤثر ب شند یتوانند بر برادران و دواهران م دریم یرنداگیه  قرار مآن

   خواهند بوداز دو  نف مؤثر ن یک یچبر ه یم در

 یحل ترکه را  بر ا لِ ه اض فه بودن سهم یسه،هرفال م یبه عول براگ ت توسال توان در نتیجه می

 یهانظر یندر ا ینکهمشروق به ا م ا،بتهتر اساتق نال کنند  ینج عول در ا ین  ییهنظر ا ویساتمن ساب ن

 گردد  مراع  تر یتوسه  نف قو تریفمحجوب شدن  نف ضع یق عد 

 گيرینتيجه

ترین را  در ی دو ا ع دالنهبران در زم ن دلی هب  تیاحم و ب الگرفتن سهم اإلرث میراث -

 شد تصور می حقا تکیه بر عولرس ندن حق به ذی

دصاوا از ورثها مشکل تیاحم ی عول ب  وارد کردن نقص بر  ان ی بهمخ ،  ن نظریه -

ه ی میراثی من سااب ه  را حل کرد ا و اساات  د  از عول را در حل و فصاال سااهمسااهم

 ندانستند 

ر تی وارد کردن نقص بر ددتران و دواهرانی که به وقت قرار گرفتن همت ی قویقا عد  -

کنند منطقی به ان و برادرانر در هم ن ج یگ  ا ساهم بیشتری دری فت نمیاز دود رپسار

تر از دود  اا حب سااهم ی همت ی قوینظر رسااید ا و ساایاوار هم ن بود  که به انداز 

 ب شند نه بیشتر  

دصاوار ب ز ممکن است در مواردی به ب  در نظر گرفتن این معی ر رنقص بر  ان ی به -

تر و بسا  محرو  شادنش ن دتم شود که مسلم ً بر وفق و برتری وارث دورتر بر نیدیک

 تواند ب شد ی شرع نمیدواسته

ا و ترری اقرب ر نف نیدیکی حجب ابعد ر نف دورترر به وسیلهب  قبول کردن ق عد  -

ا،مجموع حیث ه  منمراع   آن در قضا ی ی میراثیا مشاکال  ظ هری در تقسیم سهم

 گردد  زی به ترفند عول احس س نمیبرطرن شد ا و به دنب ل آن نی 
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 منابع 

 *قرآن کریم  

 منیر محمد ا تحقیق4چ ا،محلىا اهاااار 4314ر سااعیدا بن أحمد بن علی أبومحمدا حی اابن ر4

  ا،منیری   ا،طب ع  إدارة مصر: ا،دمشقیا

محمد موفق ا،دین عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدام  ا،جم عیلی ا،مقدساای ثم  قدامها أبوابن ر4

   مکتبه ا،ق هر :،ق هر ا را ا،مغنیا 4262 -ها 4322ا،دمشقی ا،حنبلیا ا،شهیر ب بن قدام ا ر

دار  :بیرو ا 3چهاااارا ،س ن ا،عربا  4141ابن منظورا محمد بن مکر  األفریقی ا،مصاریا ر ر3

   در 

 - هاااا 4141ء ا،دین علی بن حس   ا،دین ا،متقی ا،هندی ا،بره ن فوریا ربره ن فوریا عال ر1

 :رو بی  ا وة ا،سق ا - را کنی ا،عم ل فی سانن األقوال واألفع لا تحقیق: بکری حی نی4221

    مؤسس  ا،رس ، 

هااارا أحک   ا،قرآنا تحقیق: محمد  4141جص اا أحمد بن علی أبوبکر ا،رازی ا،جص اا ر ر1

 دار احی ء ا،تراث ا،عربیه  :بیرو    دق ا،قمح ویا

را ح شای  ا،دساوقی على ا،شر  ت بیدساوقیا محمد بن أحمد بن عرف  ا،دساوقی ا،م ،کیا ر ر6

  دارا، کر : ا،کبیرا بیرو 

   را علم ا، رائض وا،مواریث مددل تحلیلیا دمشق: دار ا،قلم4221یونس مصریا ر رفیق ر2

دار  :دمشقا بیرو  ا4چ أحک   ا،مواریثا  را موسوع 4222هاا  4142س هیا شوقی عبد ا ر ر2

 ا،حکم  ،لطب ع  وا،نشر 

 را 4223-هاااا4141ساردسایا محمد بن أحمد بن أبی ساهل شامس األئم  ا،سردسیا ر ر2

  دارا،معرف   :ا،مبسوقا بیرو 

 دفتر ا قم:4چ اإلم می ا ان رادا  فی االنتص ر اهاااار 4141ر حسینا بن علی مرتضىا شریف ر44

  اسالمی  انتش را 

را ا،مصنفا ها 4143ا،صنع نیا ر ا،یم نی ا،حمیری ن فال بن هم   بن ا،رزاق عبد أبوبکر یانع ن  ر44

 اإلسالمی   األعظمیا بیرو : ا،مکتب ا،رحمن ا تحقیق: حبیب4چ
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ا 1چشرا تهذیب األحک  ا 4361طوسایا أبوجع ر محمد بن حسن ا،معرون بشی  ا،ط ئ  ا ر ر44

 دارا،کتب اإلسالمی   :تهران

ا،مجمال ا،ع ،می : ا،سال  راإلرثرا طهرانفقه اإلم   علی علیها 4چرا هااا4134د ،دا رغ وریا  ر43

  ،لتقریب بین ا،مذاهب اإلسالمی 

تحقیق: ا،دکتورعبد ا،حمید ا 4چکت ب ا،عینا   را4443هاا 4141فراهیدیا ا،خلیل بن أحمدا ر ر41

 دار ا،کتب ا،علمی   :هنداویا بیرو 

ا 1چشرا ا ول ا،ک فیا 4361ثق  اإلساال ا أبی جع ر محمد بن یعقوب بن اساحقا رکلینیا  ر41

    دارا،کتب ا،سالمی   :تهران

 4222-ها  4142ر م وردیا أبوا،حسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب ا،بصری ا،بغدادیا ر46

 -تحقیق: ا،شای  علی محمد معوض ا 4چ را ا،ح وی ا،کبیر فی فقه مذهب اإلم   ا،شا فعی ا 

  دار ا،کتب ا،علمی  :ا،شی  ع دل أحمد عبد ا،موجودا بیرو 

ا،ت ری   مؤسس ا بیرو : 2نج یا محمد حسانا جواهر ا،کال  فی شار  شارائال اإلساال ا چ ر42

 ا،عربی 

 

 
 


