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-تىريج ادلىتً
)*(
- 

  نذي سامل محذون                 الباحج سعذ عبذ الىهاب عيسًد.        
 أستار القانىن ادلذني ادلساعذ 
 كلية احلقىق/جامعة ادلىصل 

 ادلستخلص

، ٚايتشكل َٔ ٖزا ايؼرشط  ٜ٘تشكل ػشط املرياخ بتشكل سٝا٠ ايٛاسخ بعذ َٛت َٛسث
ا٫ اْ٘ قذ ٜـعب ايتشكل َٔ ٖزا ايؼرشط يف    َٔ املرياخ،يف غا١ٜ ا٭١ُٖٝ ملعشؾ١ املظتشكني

مل ٜٓف املؼشع ايعشاقٞ يف ْـرٛق قرإْٛ ا٭سرٛاٍ ايؼةـر١ٝ     سا٫ت املٛت ادتُاعٞ، ٚ
ْشدر  ا  اسهراّ    ايف ساي١ املٛت ادتُاعٞ، يز تٛسٜحايطشٜك١ ع٢ً  1959( يظ١ٓ 188سقِ )

ٚ   َٚباد٥ٗرا  ايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬ ( َرٔ قرإْٛ ا٭سرٛاٍ    ٫2( َرٔ ايؿكرش٠ )  اطرتٓادا ىل  املراد٠ ) 
ٚبايشدٛع ىل  آسا٤ ايؿكٗا٤ يف تٛسٜرح املرٛت٢ َرٔ املرٛت٢، اات٬ؾرّا ؾكٗٝرّا        ٚصتذ .ايؼةـ١ٝ

 ، ٚرٖب س ٟ  اش بعذّ تٛسٜح بعلِٗاٯاش بعضايٚاكشّا، ؾزٖب س ٟ بتٛسٜح بعلِٗ َٔ 
طيب ؾُرٔ املُهرٔ  ٕ   ، ٖٚٓاى ساٟ ثايح ظتُ  بني ايش ٜني، ٚبٛدٛد ايتطٛس ايايبعض اٯاش

ٜظاعذْا ا٭طبا٤ يف حتذٜذ ذتع١ املٛت يف املرٛت ادتُراعٞ، ذترٌ َؼره١ً ايبشرح، َٚعشؾر١       
املظتشكني يًُرياخ، ىل٫  ٕ ا٭طبا٤ مل ٜتؿكٛا ع٢ً س ٟ ٚاسذ يف حتذٜذ ذتع١ املٛت، ؾُِٓٗ 

ُرٌ   بتٛقـ ايكًب ٚايش٥تني عرٔ ايع  ٜعذٖاذتع١ املٛت عٓذ َٛت ايذَاؽ، َِٚٓٗ َٔ  ٜعذَٔ 
بتشًٝرٌ ايٓـرٛق ايؼرشع١ٝ    طٝشاٍٚ ايباسجإ ايتٛؿٌ ىل  ْتا٥ر ٚسًرٍٛ ملؼره١ً ايبشرح    

 َٚذ٣ ىلَها١ْٝ اطتةذاّ ايتكٓٝات ايطب١ٝ اذتذٜج١ يتشذٜذ ذتع١ املٛت. ٚايكا١ْْٝٛ َٚكاسْتٗا
Abstract 

The life of the inheritor and the death of the inherited 

are both a condition that must be fulfilled before the 

inheritance can legally be carried out. This is a crucial 

condition that allows us to know those who deserve to be 

legally inheritors from those who do not. However, there are 

cases where it is difficult to fulfil such a condition—the case 

of mass death for example. In fact, there is no any stipulation 
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in the Iraqi legal system pertaining to Personal Status Law 

on how to inherit in case of mass death, therefore, the only 

legal recourse left in such case is the rulings and principles 

of the Sharia Law in reference to article (1), paragraph (2) of 

the Personal Status Law. Furthermore, in reference to the 

opinions of the Fuqahah (Muslim Jurists), there is a clear 

legal difference as regards to the death inheriting other 

death. One opinion allows the death to inherit one another, 

while, one opposing opinion disallow such inheritance. The 

third opinion reconciles the other two opposing opinions 

stating that the medical advancement of today can help 

doctors determine, through autopsy, the exact time of the 

death of every deceased in the mass death in order to solve 

the problem and to determine the deservingly-legal 

inheritors. In fact, the doctors do not agree on one opinion as 

regards to determining the exact time of the death of every 

deceased. While some argue that the exact time of the death 

of every deceased starts right after the brain death, some 

others argue that it starts right after heart and lungs failure. 

  ةـمقذم
ٚايـ٠٬ ٚايظ٬ّ ع٢ً َعًِ ، ٚ بذع ايهٕٛ ٚ تكٓ٘ اذتُذ هلل ايزٟ اًل اإلْظإ ٚعًُ٘

٘ ٚعًر٢   املةتراس  ايبؼش١ٜ ستُذ ٚعًر٢  س ٚعًر٢ َرٔ اقتؿر٢ ا٭ثرش ٚطرا     ، ٚؿرشب٘ ا٭طٗراس   آير
 ايؿكشات اٯت١ٝ:ا َٔ ا٬ٍ عجٓعشف ملٛكٛع ؾأْٓا طٓ ذ َا بع .املـطؿني ا٭اٝاس

 ٛكٛع ايبشح  ٫ٚ: َذاٌ تعشٜؿٞ مب
ٜب٢ٓ املرياخ ع٢ً انتُاٍ  سناْ٘ )املٛسخ ٚ ايرٛاسخ ٚ املررياخ ( ٚػرشٚط٘ )ٚؾرا٠       

املٛسخ ٚ سٝا٠ ايٛاسخ ٚ ايعًِ ظ١ٗ اير  ٜهرٕٛ املررياخ بظرببٗا( ٚٚدرٛد طربب٘ ) ايكشابر١        
 ٚ  ّاٚايضٚد١ٝ(  ٚاْتؿا٤ املٛاْ  ا٭ؿ١ًٝ ؾٝ٘ )ايكتٌ ٚايشم ٚاات٬ف ايذٜٔ(، ؾرذرا ؾكرذ ػرشط   

  سرا٫ت  ٚ طبب  ٚ اعرتك٘ َراْ  َرٔ املٛاْر  ا٭ؿر١ًٝ ؾاْر٘ ٫ عتهرِ براملرياخ، ٚيف        ّآسن
ؾ٬ ٜعًِ  ُٜٗا َات قبٌ اٯاش، ؾ٬ ضتهِ باملرياخ يؿكذإ ػشط َٔ ػرشٚط   ادتُاعٞ املٛت

ٛسٜرح  ٕ يف تٛاملرياخ، ٖٚٛ ايعًِ عٝا٠ اسذُٖا قبٌ اٯاش، ٚقذ تبآٜت  سا٤ ايؿكٗا٤ املظًُ
ٚايػشقر٢   اذتشقر٢ اش، ٜٚطًل عًٝٗا اغًرب ايؿكٗرا٤ مبررياخ )   َٚٔ ٜشخ َٔ اٯ َٔ دٌٗ َٛتِٗ



 (19( ، السنة )56( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

762 

ٚاملٗذّٚ عًِٝٗ ( ٚمل تشد ٖزٙ اذتا٫ت ع٢ً طبٌٝ اذتـش ٚىلمنا ٖٓراى سرا٫ت ٜهرٕٛ ؾٝٗرا     
بؼهٌ َظرتُش   بٌ ا٭اش، نُا سـٌ ٚعتـٌ نٌ ّٜٛاملٛت مجاعٞ ٚمل ٜعًِ  ُٜٗا تٛؾ٢ ق

دٟ ٪تر ٠ ٚملذَش٠ اي  تـٝب ايعؼشات بًشعر١ ٚاسرذ  طًش١ ابعذ ايتطٛس اذتاؿٌ يف زتاٍ ا٫
تػري َؿّٗٛ َا نإ عًٝ٘ ايؿكٗا٤ ايظابكٕٛ، يف سـشِٖ يف اذترا٫ت   يزاادتُاعٞ، ٛت ىل  امل

 ايظابك١.
 ثاْٝا:  طباب ااتٝاس املٛكٛع 

َرا  يهٌ باسح  طباب يف ااتٝاس َٛكرٛع٘، َٚرٔ  طرباب ااتٝراس ٖرزا املٛكرٛع         
 :ٜأتٞ

دتُاعٞ بؼهٌ َظتُش بعذ ايتطرٛس اذتاؿرٌ يف زتراٍ ا٫طرًش١،     سذٚخ سا٫ت يًُٛت ا .1
كترٌ  ايتؿذريات ٚعًُٝات ايكتٌ ٚايَٚا ساؾك٘ َٔ  2003بعذ است٬ٍ ايعشام عاّ  ٫ٚ طُٝا

ملرياخ َٔ غري اَظتشكٞ حتذٜذ  ثاس دذ٫ّ يف ايبشح عٔ ايٛاسذ٠، مما  يٮطش٠ُاعٞ ادت
 املظتشكني.

ٙ كٗٝر١ اإلطر١َٝ٬، ىلر   تبأٜ ا٭سهراّ ايؼرشع١ٝ يًُرزاٖب ايؿ    .2 ايؿكٗرا٤ كرُٔ َٛاْر      ٜعرذ
 املرياخ املةتًـ ؾٝٗا.   

يف ىلسهاّ املرياخ بؼرهٌ   1959( يظ١ٓ 188 قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؼةـ١ٝ املشقِ )ريكـت .3
 ٛاْ  املرياخ بؼهٌ تاّ.مبعاّ ٚاْعذاّ ايٓـٛق ايكا١ْْٝٛ ارتاؿ١ 

( َٔ 2اد٠ ) ٫ٚ( َٔ ايؿكش٠ )ايشدٛع ىل  َباد٨ ايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬ اطتٓادا ىل  امل ٜهٕٛ .4
ظب ادتٗاد ايكاكرٞ يف ااتٝراس   ع، 1959( يظ١ٓ 188قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؼةـ١ٝ سقِ )

املزاٖب ذتٌ املظأي١ املعشٚك١ يف املرٛت ادتُراعٞ، ىلر قرذ ٜهرٕٛ ٖرزا ايبشرح        ٣سذا
 املتٛاك  طشٜكّا يًكلا٠ يف ىلظتاد اذتهِ املٓاطب.  

ٚايطيب يًهؼـ عٔ ا٭طبك١ٝ يف املٛت ادتُراعٞ  َذ٣ ىلَها١ْٝ اطتةذاّ ايتطٛس ايعًُٞ  .5
 ملعشؾ١ َٔ ٜشخ َٔ اٯاش.

 ثايجّا: َٓٗذ١ٝ ايبشح
 :ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞطتهٕٛ َٓٗذ١ٝ عجٓا 

املٓٗر ايتشًًٝٞ: طٓشاٍٚ حتًٌٝ آسا٤ ايؿكٗا٤ املظًُني املعتُرذ٠ )اذتٓؿٝر١ ٚاملايهٝر١     .1
ٌ  َا١َٝٚا٫ٚايؼاؾع١ٝ ٚاذتٓاب١ً  اير  ْتطرشم ،را، ٚضتراٍٚ      ( يف نٌ َظأي١ َرٔ املظرا٥
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ظب ٚد١ٗ ْعشْا املتٛاكع١، ٚحتًٌٝ ايكشاسات ايكلا١ٝ٥ ايـادس٠ َرٔ  عايرتدٝح بٝٓٗا 
احملانِ ايعشاق١ٝ ٚايعشب١ٝ يٝتظ٢ٓ َٔ ٖزٙ املكاس١ْ ايتٛؿٌ ىل  سهرِ درذٜش با٫عتُراد    

 .ظأي١يف قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؼةـ١ٝ ايعشاقٞ ايزٟ طهت عٔ تٓعِٝ ٖزٙ امل
سٕ: َكاس١ْ قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؼةـ١ٝ ايعشاقٞ بكرٛاْني ا٭سرٛاٍ ايؼةـر١ٝ    املٓٗر املكا .2

َجٌ قإْٛ املرياخ املـرشٟ ٚقرإْٛ ا٭سرٛاٍ ايؼةـر١ٝ      َٔ يف بعض ايذٍٚ ايعشب١ٝ،
ايظرٛسٟ ٚقرإْٛ ا٭طرش٠ املػشبرٞ، ٚستاٚير١ تـرٜٛب ايٓـرٛق ايكاْْٛٝر١ ٚايرتدرٝح          

 ُذتُ  ايعشاقٞ.١َ٤٬َ يً ايكا١ْْٝٛ ا٭نجشبٝٓٗا، ٚاقرتاح ايٓـٛق 
 سابعّا: ٖٝه١ًٝ ايبشح 

 املكذ١َ 
 : َؿّٗٛ املٛت املبشح ا٭ٍٚ
 َؿّٗٛ املٛت عٓذ ايؿكٗا٤. املطًب ا٭ٍٚ:                
 َؿّٗٛ املٛت عٓذ ا٭طبا٤. املطًب ايجاْٞ:                 
 َؿّٗٛ املٛت قاّْْٛا. املطًب ايجايح:               

 ذ تٛسٜح املٛت٢: قٛاعاملبشح ايجاْٞ 
 ٫ ٜشخ املٛت٢ َٔ املٛت٢.  املطًب ا٭ٍٚ:                  
 ٜشخ املٛت٢ َٔ املٛت٢. املطًب ايجاْٞ:                
 ا٫جتاٙ املةتًط. املطًب ايجايح:                  

 ادلبحج األول
 مفهىم ادلىت

يؿكٗررا٤، ٚطرربب َٛاْرر  املرررياخ املةتًررـ ؾٝٗررا بررني ا ٣سررذاٜعررذ ايؼررو يف املررٛت 
ا٫ات٬ف ٖٛ ايؼو يف حتكل ػشط َٔ ػشٚط املرياخ، ٖٚٛ حتكل سٝرا٠ ايرٛاسخ عٓرذ َرٛت     
املٛسخ، ٚيػشض ايبشح يف ٖزا املاْ  ٫برذ  ٕ ْربني َعٓر٢ املرٛت، ٚبعبراس٠  ارش٣ حتذٜرذ        
ذتع١ املٛت ٌٖٚ اطتطاع ايؿكٗا٤ املظًُٕٛ حتذٜذ ذتع١ املٛت؟ َٚا دٚس ايطب اذتذٜح يف 

بشح طٓكظِ ٖزا امل يزااملٛت؟ َٚا َٛقـ ايكٛاْني املكاس١ْ َٔ ٖزٙ املظأي١؟  حتذٜذ ذتع١
 :ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ ث٬ث١ َطايب ا 

 : َؿّٗٛ املٛت عٓذ ايؿكٗا٤.املطًب ا٭ٍٚ
 : َؿّٗٛ املٛت عٓذ ا٭طبا٤.املطًب ايجاْٞ
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 َؿّٗٛ املٛت قاّْْٛا. املطًب ايجايح:
 ادلطلة األول

 مفهىم ادلىت عنذ الفقهاء
قبٌ ايرذاٍٛ يف َؿٗرّٛ املرٛت عٓرذ ايؿكٗرا٤ ٫برذ َرٔ  ٕ ْربني َؿٗرّٛ املرٛت يػر١ّ            

ىل  ؾكرشتني،   املطًرب طٓكظِ ٖزا  يزاٚاؿط٬سّا، َٚٔ ثِ ْبشح َؿّٗٛ املٛت عٓذ ايؿكٗا٤، 
عٓرذ   اؿرط٬سا  ْبشح يف ايؿكش٠ ا٭ٚ  املٛت يػر١ّ، ْٚبشرح يف ايؿكرش٠ ايجاْٝر١ َؿٗرّٛ املرٛت      

 :أتٞع٢ً ٚؾل َا ٜ، ايؿكٗا٤
 : املٛت يػ١ ٫ٚ

املٛت يػ١: املِٝ، ٚايرٛاٚ، ٚايترا٤،  ؿرٌ ؿرشٝح ٜرذٍ عًر٢ رٖراب ايكر٠ٛ َرٔ                
ٚاملٝت: ايزٟ ؾاسم اذتٝا٠، ٚمجعر٘:  َرٛات، َٚرٛت٢،     (1)اذتٝا٠ايؼ٤ٞ، َٚٓ٘ املٛت ا٬ف 

ُِّٝتَٕٛ( ََ ِِ ُٗ ِّْت َٚىلَِّ ٜكاٍ: َاترت ايرشٜح    ،(3)ٜٚأتٞ املٛت مبع٢ٓ ايظهٕٛ ،(2)قاٍ تعا : )ىلَِّْوَ ََ
  ٟ طهٓت، َٚٓ٘ قٍٛ ايؼاعش:                                                        

 حىلْٞ ٭سدٛ  ٕ متٛت ايشٜح                  ؾأطهٔ ايّٝٛ ٚ طرتٜ
 عٓذ ايؿكٗا٤ اؿط٬سا ثاّْٝا: َؿّٗٛ املٛت

 سكٝك١ٝ ظاٖش٠ ٕىلر ٖٛ اشٚز ايشٚح َٔ ادتظذ، ؾايشٚحعهع اذتٝا٠، ٚ ٖٛ املٛت
 سكٝكتٗا ع٢ً ايٛقٛف ايبؼش يف َكذٚس يٝع ٚيهٔ باذتٝا٠، متذٙ اإلْظإ دظذ يف

 عًٝٗا ٜطًعٛا  ٕ عًُِٗ سذٚد يف ،ِ ميهٔ اي  ٫ ايػٝب١ٝ ا٭َٛس َٔ ٭ْٗا ٚحتذٜذٖا،
ََِٜٚظأَُيَْٛوَ عَِٔ )تعا :  يكٛي٘ َـذاّقا .(4)سكٝكتٗا عٔ ىلدساى عادضٕٚ ٭ِْٗ عٛاطِٗ،

                          

، تحقيؽ عبد السالم محمد ىارون، 3، ط6أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس المغة، ج (2)
 .394، ص:::2دار الجيل، بيروت، 

 (.41سورة الزمر/اآلية: ) (3)
ار صادر، بيروت، بال سنة ، د2، ط3محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، لسان العرب، ج (4)

 .3:نشر، ص
، دار المعرفة لمطباعة والنشر، 2العالمة محمد الزىري الغمراوي، السراج الوىاج عمى متن المنياج، ج (5)

: عبد الحميد الشرواني، حواشي الشرواني عمى تحفة المحتاج بشرح 213بيروت، بال سنة نشر، ص
 =ان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي )البجيرمي: سميم369، دار الفكر، بيروت، ص2المنياج، ج
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ًِِِ ىلِيَّا قًًَِّٝا(اي ِِ ََِٔ اِيعِ َِشِ سَبِّٞ َََٚا ُ ٚتُِٝت َ  ِٔ  ىلدساى عٔ اإلْظإ عذض ، ٚيهٔ(1)شُّٚحِ ُقٌِ ايشُُّٚح َِ
 ٚيٝع َا ايعاٖش٠، ٚآثاسٖا ٛظا٥ؿٗاب ٚدٛدٖا ع٢ً ا٫طتذ٫ٍ َٔ ميٓع٘ ايشٚح ٫ سكٝك١
 عذَٗا، ٚميهٔ  ٚ ٚدٛدٖا ٚع٬َات ايشٚح يـؿات ٚايتعشض ايبشح َٔ ػشّعا ميٓ 

 ايبؼش١ٜ ارترب٠ ٚاملعشؾ١ اطتٓبطت ٚقذ ع٢ً املٛت، تذٍ ا٫طتذ٫ٍ ع٢ً عذَٗا بع٬َات
املٛت، ٖٚٞ  ع٬َات َٔ  ْٗا ايٓاغ ع٢ً تعاسف اي  ٚايع٬َات ا٭َاسات َٔ عذّدا

اطرتاا٤ ايكذَني َ  عذّ اْكباكُٗا، ٚاْتـابُٗا، ٚاْؿـاٍ ايهؿني َٔ ٚاْكطاع ايٓؿع، 
سذاد ىلٌَٚٝ ا٭ْـ، ٚاَتذاد دًذ٠ ايٛد٘، ٚاطتظاف ايـذغني، ٚبشٚد٠ ايبذٕ، ٚ ايزساعني، 

َا١َٝ ىل   ٕ اإلْظإ ، ٚ رٖب ايؼاؾع١ٝ ٚاذتٓاب١ً ٚا٫(2)بـشٙ، ٚاْؿشاز ػؿتٝ٘ ؾ٬ تٓطبكإ
ىلرا َات ٫ ٜعذٌ  ًٖ٘ غظً٘ ست٢ ٜتبني ،ِ  غًب ع٬َات املٛت، ؾذٕ ظٗشت  غًبٗا 

ا َات َـعٛقا  ٚ غشٜكا  ٚ سشٜكا  ٚ َبطّْٛا اٚ َٗذَّٚا عًٝ٘  ٚ ٜبادسٚا ىل  دؾٓ٘،  َا ىلر
ااف َٔ سشب  ٚ طب   ٚ تشد٣ َٔ دبٌ  ٚ يف ب٦ش ؾُات، ؾذْ٘ ٫ ٜبادس ىل  دؾٓ٘ ست٢ 
ٜتشكل َٔ َٛت٘، ؾٝرتى ايّٝٛ ٚايَٝٛني ٚايج٬ث١، ست٢ غتؼ٢ ؾظادٙ ي٬٦ ٜهٕٛ َػُٝا 

 ذتع١ املٛت؟  بٛؿؿٗاٚيهٔ ٌٖ ميهٔ ا٭از بٗزٙ ايع٬َات  .(3)عًٝ٘

                                                             

، 7::2، دار الكتب العممية، بيروت، 2، ط3عمى الخطيب( ، تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب،ج=
 .626ص

 (.96سورة اإلسراء/اآلية: ) (2)
ممية، ، تحقيؽ محمد اسكندر يمدا، دار الكتب الع2شمس الدين ابو عبد اهلل ابن قيم الجوزية، الروح، ط (3)

، 3؛ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير، ج353، ص2:93بيروت، لبنان 
، 2، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، ج214، دار الفكر، بيروت، بال سنة طبع، ، ص3ط

: عمي 394ىػ، ص2526الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني، دار الفكر، بيروت، 
، حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني، تحقيؽ يوسؼ الشيخ 2الصعيدي العدوي المالكي،ج

 .62ىػ، ،ص2523محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 
، دار المعرفة، بيروت، بال سنة 2محمد بن أحمد الرممي األنصاري، غاية البيان شرح زبد ابن رسالن، ج (4)

، دار الفكر، 6ابو زكريا يحيى بن شرؼ المشيور بالنووي، المجموع،ج : محي الدين243نشر، ص
، الشرح الكبير البن قدامة، 3عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي، ج 221، ص8::2بيروت، 

، اإلنصاؼ في معرفة 3: عمي بن سميمان المرداوي أبو الحسن،ج419بدون ذكر مكان وسنة الطبع، ص
ذىب اإلمام أحمد بن حنبل، تحقيؽ محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث الراجح من الخالؼ عمى م

، 2: الحسين بن يوسؼ ابن عمي المطير الحمي، تذكرة الفقياء،ج578العربي، بيروت، بال سنة طبع، ص
 .48مكتبة الرضوية إلحياء اآلثار الجعفرية، قم، بال سنة نشر، ص
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ٕ   ايٓعش١ٜ اي   از بٗرا  مل تهٔ ع٬َرات   طر٣ٛ  يف حتذٜرذ املرٛت،   ايؿكٗرا٤ املظرًُٛ
 ٕ ايؼةف قذ ؾاسم اذتٝا٠، بتشكل ٖزٙ ايع٬َات،   طاغَتعاسف عًٝٗا ؾُٝا بِٝٓٗ، ع٢ً 

بٝر١ ٚايظركٛط َرٔ    ٫ٚ ميهٔ ا٭از بٗزٙ اذتاي١ يف ساي١ املرٛت املؿراد٧، َجرٌ ايظرهت١ ايكً    
َٛت ٖزا ايؼةف ىل٫ بعذ  ٕ تعٗش عًٝ٘ ايع٬َرات   ايؿكٗا٤ ٜ٪ٜذ٫ صتذ  ٕ  اَشتؿ ، يزَهإ 

ٕ أ١ٝ، ٖٚٓاى سرا٫ت قرذ سرذثت طرابكا بر     اي  رنشْاٖا، ٫ٚ ػو  ٕ ٖزٙ ايع٬َات غري ٜكٝٓ
ٞ  ٜذؾٓٛا اإلسٝا٤ يف ظِْٓٗ  َٛتّا يهِٓٗ ناْٛا يف ، ساي١ اغُا٤ ْاجت١ عٔ ساي١ اٚ عاسض َشكر

ِ ِ ىلدساى املٛت اذتكٝكٞ بٗا، ٭ْ٘ ٜعظش عًٝٗ ٫ ميهرٔ ا٭ارز بع٬َرات املرٛت اير        َٚٔ ثر
مبا ناْٛا  ىلر  از ايؿكٗا٤ املظًُٕٛ بٗزٙ ايع٬َات يتتٓاطبطبل عشكٗا يف ايٛقت اذتايٞ، 

    ٛ ط١ ا٭دٗرض٠  اطر ت بٛعًٝ٘ طابكا، ؾؿٞ ايٛقت اذتايٞ َٚ  ايتطٛس ايطريب ميهرٔ نؼرـ املر
 .(1)ايطب١ٝ اذتذٜج١

 نيادلطلة الثا
 مفهىم ادلىت عنذ األطباء

ايع٬َات  ٚظٗٛس بعض ٚايتٓؿع، ايكًب تٛقـ ٖٛ يًُٛت ايتكًٝذٟ ايلابط نإ
ايلابط  ٖزا ع٢ً ٚؾل َّٝتا اإلْظإٜٚعذ  اإلْظإ، دظذ اي  مت رنشٖا ؾُٝا طبل ع٢ً

 ٚريو بايتٛقـ اذتٝا٠، َعاٖش نٌ عٓ٘ ٚصايت دظذٙ، يف اذت١ٜٛٝ ايعًُٝات تٛقؿت َت٢
 تٛؿٌ َا ٜتؿل َ  ٖزا ايلابط ٜعذ مل ايعٌُ، يهٔ عٔ ايتٓؿظٞ ٚادتٗاص يًكًب ايٓٗا٥ٞ

 ٚايتٓؿع نايكًب ١ ا٭اش٣ايش٥ٝظ ايٛظا٥ـ  ٚ ا٭علا٤ بعض  ٕ َٔ اذتذٜح ايطب ىليٝ٘
 ىلطعاؾٗا ميهٔ ؾذْ٘ سّٝا املخ داّ َا ايعٌُ، ٚيهٔ عٔ َ٪قت١ ٚبـٛس٠ ظاٖشّٜا تتٛقـ قذ

 ايكًب، تذيٝو  ٚ ايهٗشبا١ٝ٥ ايـذَات  ٚ اإلْعاؾ بٛطا٥ٌ ا٫طتعا١ْب ايعٌُ ىل  ٚىلعادتٗا
َٛت  بني ٜشبط يًُٛت دذٜذ بلابط ا٭از ىل  ايظابل ايلابط عٔ حتٍٛ ا٭طبا٤ يزا

 .(2)اإلْظإ َٛت املخ ٚبني دزع ا٬ٜا ؾٝٗا مبا ايذَاؽ ا٬ٜا
 ٚيهٔ َا املٛقـ ايطيب ملٛت ايذَاؽ؟

                          

؛ ابن 234، ص3121، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، 2د. محمد محمد احمد سويمم، موت الدماغ، ط (2)
 . 2:4، ص3عابدين، مصدر سابؽ، ج

د. أحمد العمر، موت الدماغ، بحث منشور في المؤتمر العربي األول لعموم األدلة الجنائية والطب  (3)
 .9، ص3118الشرعي، 
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ٕ ا٤ َٛت ايذَاؽ َٛكٛع اتؿام بني ا٭طب يٝع اإلْظرإ َٝترا ٖٚٓراى     ع٢ً  طراغ  
َٛت ايذَاؽ ذتع١ َٛت اإلْظإ ست٢ يٛ نإ قًبر٘   ُٜعذدذٍ ؾُٝا بِٝٓٗ يف ريو، ؾُِٓٗ َٔ 

َٛت ايكًب ْٗا١ٜ اذتٝا٠ ست٢ يرٛ نرإ ايرذَاؽ     ُٜعذٜعٌُ بٛاطط١ ا٭دٗض٠ ايطب١ٝ، َِٚٓٗ َٔ 
اسا٤ ٚا٫ارت٬ف برني   ٜعٌُ بؼهٌ طبٝعٞ، ٚطٓعشض آسا٤ ايؿشٜكني َ  بٝرإ ٚدر٘ ايتؼراب٘    

 ا٭طبا٤.اسا٤ ؿكٗا٤ املظًُني ٚاي
  َٛت ايذَاؽ َعٝاسّا ٫ْتٗا٤ اذتٝا٠ايش ٟ ا٭ٍٚ: 

يزا عشف ٖر٪٤٫ ا٭طبرا٤    سـش َؿّٗٛ املٛت مبٛت ايذَاؽ، رٖب غايب١ٝ ا٭طبا٤ ىل 
٘ ياملٛت: بأْ٘ تًـ دا٥ِ بايذَاؽ ٜ٪دٟ ىل  تٛقـ دا٥رِ   ، ؾرذرا مت تؼرةٝف   مجٝعٗرا  ٛظا٥ؿر

ط١ ا٭دٗض٠ ايطب١ٝ، ؾُرٔ املُهرٔ دعرٌ    اطْ٘ ٫ دذ٣ٚ َٔ اطتُشاس اذتٝا٠ بٛيذَاؽ ؾاَٛت ا
ايكًب ٜٓبض ااسز دظِ اإلْظإ بٛاطط١ ٚكع٘ مبشايٌٝ ااؿ١، َٚرٔ املُهرٔ ْكرٌ قًرب     

       ِ ٔ  ىلْظإ َٝت دَاغٝرا ىل  ىلْظرإ آارش ٜعُرٌ دَاغر٘ بؼرهٌ طرًٝ دٕٚ قًبر٘، ٫ٚ ميهرٔ    َر
 .(1)هٕٛ مبٛت ايذَاؽذتع١ املٛت ت ع٢ً  ٕ ٜذٍ مماايعهع، 

  ٫ ٜعذ َٛت ايذَاؽ ىلْٗا٤ يًشٝا٠ايش ٟ ايجاْٞ: 
َٛتا نًّٝا، ىلرا نإ ايكًب ٚادتٗاص ايتٓؿظٞ  ُٜعذبعض ا٭طبا٤  ٕ َٛت ايذَاؽ ٫  ظتذ

َهرإ  ٕ  ٜع٬ُٕ بٛظا٥ؿُٗا، ٚسذتِٗ بزيو يف ساير١ املرشٜض ايرزٟ اتًرـ دَاغر٘ ؾذْر٘ باإل      
تضٜٚرذٙ با٭ٚنظرذني   بٜترٓؿع  ٚض٠ ايطبٝر١ اذتذٜجر١،   ط١ ا٭دٗر اطٜظتُش قًب٘ بلخ ايذّ بٛ

ٚتبك٢ ؾٝ٘ ايشٚح بذيٌٝ سؿاظ٘ ع٢ً سرشاس٠ ادتظرِ ٚاطرتُشاس بكٝر١  علرا٤ دظرُ٘ بعًُر٘        
عُرٌ بؼرهٌ   بؼهٌ طبٝعٞ، ٜٚ٪ٜذ ٖ٪٤٫ ا٭طبا٤ ساي١ سذٚخ غٝبٛبر١ طًٜٛر١ ؾرإ ايرذَاؽ ٜ    

 .(2)دض٥ٞ ٚتظتُش ؾٝ٘ اذتٝا٠
ٕ   ٜٚتؿل ا٭طبا٤ َ  ايؿكٗا٤ املظرًُني   ممرا  ايرشٚح ترتنرض يف ايرذَاؽ،    عًر٢  طراغ  

 ايٓكاط اٯت١ٝ:  يفٜتلح 
 املخ، ايزٟ ىل  ا٭طبا٤ املذسنات، ٜٚٓعش شتتًـ تذسى اي  ايشٚح ىل  ايؿكٗا٤ ٜٓعش .1

 .املخ باطتعُاٍ املذسنات تذسى ايشٚح  ٕ ٚايٓتٝذ١ ايٛظٝؿ١ بٗزٙ ٜكّٛ

                          

 .59د. محمد محمد احمد سويمم، مصدر سابؽ، ص (2)
 .24سابؽ. صد. أحمد العمر، مصدر  (3)
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 املخ ا٭طبا٤ ٚعٓذ ٝعٗا،مج ا٫اتٝاس١ٜ سشنات٘ يف بادتظذ تتـشف اي  ٖٞ ايشٚح .2
 .املخ ط١اطبٛ با٭علا٤ تتـشف ايشٚح  ٕ ٚايٓتٝذ١ امل١ُٗ، بٗزٙ ايزٟ ٜكّٛ ٖٛ

 ع٬َر١  ا٭طبرا٤  ٚعٓذ ا٫اتٝاس١ٜ، ٚاذتشن١ اذتع با٭علا٤ ايشٚح اتـاٍ ع١َ٬َٔ  .3
 بادتظرذ  ايشٚح اتـاٍ ع١َ٬  ٕ ٚايٓتٝذ١ ا٫اتٝاس١ٜ، ٚاذتشن١ املخ اذتع ؿ٬س١ٝ
 .املخ ؿ٬س١ٝ

 ٜٚعذ ْٗا١ٝ٥، بـٛس٠ ا٫اتٝاس١ٜ ٚاذتشن١ اذتع غٝاب يًذظذ ايشٚح َؿاسق١ ع١َ٬َٔ  .4
 َرٛت  يًذظرذ  ايرشٚح  َؿاسق١ ع١َ٬  ٕ ٚايٓتٝذ١ املخ، َٛت ع١َ٬ عٓذ ا٭طبا٤ ٖزا
 .ْٗا١ٝ٥ بـٛس٠ املخ

ٍ  عًر٢  ا٫كطشاس١ٜ )سشنر١ املرزبٛح(   اذتشن٫١ تذٍ  . 5 ٍ  بادتظرذ،  ايرشٚح  اتـرا  ٫ٚ ترذ
 اذتشنر١  ىلر ٫ تذٍ دض٥ّٝا،ٚ نًّٝا املخ ؿ٬س١ٝ ع٢ً عٓذ ا٭طبا٤ كطشاس١ٜا٫ اذتشن١

 .(1)َٛت  ٚ سٝا٠ ا٫كطشاس١ٜ ع٢ً
ايؼرةف َٝترا ػرشعا     ُٜعرذ ٫ٚبذ  ٕ ْؼري ىل  َٛقـ اجملُ  ايؿكٗٞ اإلطر٬َٞ ايرزٟ   

 ىلرا تبْٝٔ ؾٝ٘ ىلسذ٣ اذتايتني اٯتٝتني: مجٝعٗا ٚترتتب عًٝ٘ ا٭سهاّ املكشس٠
 ٘ ٚتٓؿظ٘ تٛقؿا تاَا ٚسهِ ا٭طبا٤ بإٔ ٖزا ايتٛقـ ٫ سدع١ ؾٝ٘.ىلرا تٛقـ قًب .1
تعط٬ ْٗا٥ٝا، ٚسهِ ا٭طبا٤ ا٫اتـاؿٕٝٛ ارتربا٤  مجٝعٗا ىلرا تعطًت ٚظا٥ـ دَاغ٘ .2

 .(2)ٚ از دَاغ٘ يف ايتشًٌبإ ٖزا ايتعطٌ ٫ سدع١ ؾٝ٘، 
عرض  ٚيف ٖزٙ اذتاي١ ٜظٛؽ سؾ   دٗض٠ اإلْعاؾ املشنبر١ عًر٢ ايؼرةف ٚإ ناْرت ب    

ٜتربني  ٕ زتُر  ايؿكر٘     يرزا ا٭علا٤ نايكًب َج٬ ٫ ٜضاٍ ٜعٌُ آيّٝا بؿعٌ ا٭دٗض٠ املشنبر١،  
 ط١ ا٭دٗض٠ املشنب١. اطذَاؽ، ٚىلٕ نإ قًب ايؼةف ٜعٌُ بٛاإلط٬َٞ قذ تب٢ٓ َٛت اي

 

                          

د. ندى قياسة، الموت الدماغي بين الطب والدين، بحث منشور في مجمة جامعة دمشؽ لمعموم االقتصادية  (2)
 .599، ص3121، العدد األول، 37والقانونية، مجمد 

صفر  34-29مجمع الفقو اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المممكة العربية السعودية من  (3)
: مجمع الفقو اإلسالمي المنعقد في دورة :9ص  2، ج2:99شباط )فبراير( 22-7ىػ الموافؽ2519

تشرين  27 – 22ىػ /2518صفر  24-9مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المممكة األردنية الياشمية من 
 .634، ص3، ج2:97األول )أكتوبر( 
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 ادلطلة الثالج
 مفهىم ادلىت قانىنا  

ٝٗرا َرٔ آثراس قاْْٛٝر١     ع١ًُٝ حتذٜذ ذتع١ املٛت يف غا١ٜ ا٭ُٖٝر١ ملرا ٜرتترب عً    ُتعذ
اْتٗا٤ ايؼةـ١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًؿشد، ٚ،ا  ُٖٝر١ نربري٠ يف زتراٍ ادتٓاٜرات ٚاملررياخ،       بٛؿؿٗا

ٚتعترب ايًشع١ اي  تبذ  بعذ ذتع١ املٛت ٖٞ ايًشع١ اي  ٜٓتكٌ ؾٝٗا املرياخ َرٔ املرٛسخ   
سٝر١ ايكاْْٛٝر١   ٜعذ كشٚسٜا حتذٜذ تًرو ايًشعر١ َرٔ ايٓا    يزا، (1)ىل  ايٛاسخ عٓذ بعض ايؿكٗا٤

يف  ساي١ ٚؾا٠ ػةـني  ٚ زتُٛع١ َٔ ا٭ػةاق يف ٚقرت ٚاسرذ بٝرِٓٗ طربب َرٔ       ااؿ١ٚ
ْبشح يف ايتؼشٜعات اي  سذدت َع٢ٓ املٛت ٚايتؼشٜعات اي  ايتضَت  يزا طباب املرياخ، 

 :تٞاٯ ٚؾلَٔ ااتـاق ا٭طبا٤ ع٢ً  بٛؿؿٗاايـُت 
  ٫ّٚ: ايتؼشٜعات اي  ايتضَت ايـُت  

٘ ـاس ٖزا ا٫جتاٙ اْ٘ يٝع َٔ عٌُ املؼشع تعشٜـ املٛت  ْ ظتذ َظرأي١ طبٝر١    ٭ْر
اايـ١، ؾل٬ عٔ إ ايعًِ ٜتطٛس بؼهٌ طشٜ  يف ٖزا اجملاٍ ؾُا نرإ ٜعرذ َٛترا )املرٛت     

 ْـراس ٖرزا ا٫جتراٙ  ٕ     ظترذ ايعاٖشٟ( مل ٜعذ نزيو َ  ايتكذّ ايعًُٞ، ٚع٢ً  طراغ ريرو   
ادتٗات ايطب١ٝ  اتـذسٖ ٚؾل َعاٜري ع٢ً ،طبا٤حتذٜذ ذتع١ املٛت تهٕٛ َٔ ااتـاق ا٭

ايشمس١ٝ ظتب عًِٝٗ ا٫طرتػاد بٗا، َٚٔ ايتؼشٜعات املكاس١ْ اي   ازت بٗزا ا٫جتراٙ ُٖرا   
عًر٢  ايتؼشٜعإ املػشبٞ ٚاملـشٟ  ر مل ٜعشؾا املرٛت ٚمل عترذدا املعٝراس ايٛادرب اتباعر٘      

ٞ  ٕ اإلْظإ قذ ؾاسم اذتٝا٠ ٚدعٌ ريو َٔ ااتـاق   طاغ ٔ  ايطبٝب ايؼرشع دٕٚ  ٟ  َر
 (3)( َٔ قإْٛ ا٭سٛاٍ املذ١ْٝ املـش38ٟ، ؾكذ ْف املؼشع املـشٟ يف املاد٠ )(2)تذاٌ

ظتب ع٢ً َهاتب ايـش١ ٚادتٗات ايـش١ٝ ىلؿذاس ايتـشٜح بايذؾٔ ؾٛس تًكر٢ ايتبًٝرؼ عرٔ    )
برات  ٚاقع١ ايٛؾا٠ َشؾكا ب٘ ايهؼـ ايطيب ايـادس َٔ َؿتؽ ايـش١  ٚ ايطبٝب املهًرـ بذث 

ايٛؾا٠، ٚايزٟ ٜؿٝذ ثبٛت ٚاقع١ ايٛؾا٠(، ٚمل غتتًـ بزيو املؼشع املػشبٞ، ىلر ْـت املاد٠ 
                          

ىػ، 2516، دار الفكر، بيروت، 2، ط41عبد اهلل بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني، ج (2)
؛ قحطان ىادي عبد القرغولي، اإلرث بالتقدير واالحتياط، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية القانون 92ص

 .41، ص3114جامعة الموصل، 
تدريست كريمة، تحديد لحظة الوفاة والمسؤولية الجنائية والطبية، بحث منشور في الممتقى الوطني حول  (3)

 .7، ص3119الطبية في جامعة مولود عمري،  المسؤولية
 .5::2( لسنة 254قانون األحوال المدنية المصري المرقم ) (4)
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)ىلٕ ايتـرشٜح بايٛؾرا٠ ٜرذعِ بؼرٗاد٠     ، (1)( َٔ املشطّٛ ايتطبٝكٞ يكإْٛ اذتاي١ املذ32١ْٝ)
َعا١ٜٓ َظر١ًُ َرٔ طرشف ايطبٝرب  ٚ املُرشض ايتراب  يًـرش١ ايعَُٛٝر١، ٚىلرا تعرزس ريرو،           

١ٜٓ َظ١ًُ َٔ طشف ممجٌ ايظًط١ املةتـ١، ٚىلرا ٚقعرت ايٛؾرا٠ يف ظرشٚف غرري     بؼٗاد٠ َعا
عاد١ٜ نادتشمي١  ٚ اذتادث١  ٚ اػتب٘ يف نْٛٗا غري عاد١ٜ ٫ ٜكبٌ ايتـشٜح بٗرا ىل٫ برذرٕ َرٔ    

 .(ٚنٌٝ املًو املةتف
 ثاّْٝا: ايتؼشٜعات اي  سذدت َؿّٗٛ املٛت 

٫ٚ س تؼرشٜ  يتشذٜرذ ذتعر١ املرٛت      ْـاس ٖزا ا٫جتاٙ بأْ٘ ٫ بذ َرٔ  ٕ ٜـرذ   ظتذ
بعذ ػٝٛع ايعٌُ بٓكٌ ا٭علا٤ ايبؼش١ٜ َٔ ػةف َٝت ىل  آاش ع٢ً ؾشاؾ املرٛت،   طُٝا

ٚاٛؾا َٔ  ٕ ٜظع٢ ايطبٝب املعاجل يهظب ايؼٗش٠ ٚعتهرِ مبرٛت ايؼرةف قبرٌ  ٕ ختًرذ      
ٌْ(، ٚ از بٗزا ا٫جتاٙ ايتؼشٜعإ ايظٛسٟ ٚايعشاقٞ،  ؼرشع  ْرف امل  ىلرسٚس٘ يًباسٟ )عْض ٚد

)ٜررتِ  (2)ايعشاقررٞ يف املرراد٠ ايجاْٝرر١ ايؿكررش٠ )ب( َررٔ قررإْٛ عًُٝررات صسع ا٭علررا٤ ايبؼررش١ٜ
املـاب مبٛت ايذَاؽ ٚسظب ا٭دير١   اذتـٍٛ ع٢ً ا٭علا٤ ٭دٌ ىلدشا٤ عًُٝات ايضسع َٔ

ايع١ًُٝ اذتذٜج١ املعٍُٛ بٗا اي  تـذس بتعًُٝات يف ساي١ َٛاؾك١ اسذ  قاسب٘ ايهاٌَ ا٭١ًٖٝ 
ذسد١ ا٭ٚ   ٚ ايذسد١ ايجا١ْٝ َٚٛاؾك١ دت١ٓ َؼه١ً َٔ ث٬ث١  طبرا٤ ااتـاؿرٝني َرٔ    َٔ اي

كُِٓٗ  طبٝب ااتـاق باإلَشاض ايعـب١ٝ ع٢ً  ٕ ٫ ٜهٕٛ َٔ بٝرِٓٗ ايطبٝرب املعراجل    
٫ٚ ايطبٝب ا٫اتـاؿٞ املٓؿز يًع١ًُٝ(، ٚقذ  ؿذست ٚصاس٠ ايـش١ ايتعًُٝرات اير  تربني    

ؾكرذاّ   -2ؾكرذإ ْٗرا٥ٞ يًرٛعٞ     -٬1،ا ايتأنذ َٔ ساي١ املٛت)ايع٬َات اي  ٜتبني َٔ ا
، رٖب ايتؼشٜ  (3)ا٫ْعذاّ ايتاّ يٮؾعاٍ ا٫ْعهاط١ٝ يعشم املخ ( – 3ايتاّ يًتٓؿع ايتًكا٥ٞ 

)٫  2003( يًعراّ  30ىلر ْـت  املاد٠ ارتاَظ١ َٔ ايكإْٛ املشقِ )يف ا٫جتاٙ ْؿظ٘  ايظٛسٟ
ىل٫ بعذ ايتأنرذ َرٔ ايٛؾرا٠ ٚؾكرا يًتعًُٝرات اير  تـرذسٖا         ظتٛص ْكٌ ا٭علا٤ َٔ املتٛؾ٢

ٚصاس٠ ايـش١ ٚمبٛدب تكشٜش  ؿٛيٞ َٔ دت١ٓ طب١ٝ َ٪يؿ١ َٔ ث٬ث١  طبا٤(، ٚ ؿذست ٚصاس٠ 
اير  ترٓف عًر٢  ٕ حتذٜرذ     تٛؿرٝتٗا يف ٖرزا اجملراٍ     8/7/1973ايـش١ ايظٛس١ٜ بتاسٜخ 

                          

أكتوبر لسنة  4( الصادر بتاريخ في::.48المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية المغربي المرقم ) (2)
3113. 

 .2:97/ 9/ 38الصادر بتاريخ  2:97( لسنة 96قانون عمميات زرع األعضاء البشرية المرقم ) (3)
د. محمد احمد طو، المسؤولية الجنائية لتحديد لحظة الوفاة، بحث منشور في أكاديمية نايؼ العربية لمعموم  (4)

 .33، ص3112األمنية، 
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 طبرا٤، نُرا ٜظرتٓذ ىل  تٛقرـ      املٛت ٜظتٓذ ىل  تكشٜرش سترشس َرٔ دتٓر١ َهْٛر١ َرٔ ث٬ثر١       
   ٞ اْعرذاّ   -2اْعرذاّ ايٓربض    -1) ايع٬َات اذتٝات١ٝ اٯت١ٝ زتتُع١ ملذ٠ مخرع دقرا٥ل ٖٚر

 .(1)اْعذاّ ايلػط ايؼشٜاْٞ( -4تٛقـ ايتٓؿع  -3دقات ايكًب 
ايرزٟ  ّٗٛ املٛت اذتكٝكٞ ٚيٝع ايعراٖشٟ  ٜتبني  ٕ املؼشع ايعشاقٞ قذ  از مبؿ يزا

دٕٚ  ٕ ٜهٕٛ ٭دٗرض٠ اإلْعراؾ ايـرٓاعٞ دٚس     َٔ يع٬َات ايعاٖش٠ٜهٕٛ مبٛت ايذَاؽ َ  ا
ٛ   بزيو، ؾًٛ تٛقـ ايذَاؽ عٔ ط١ ا٭دٗرض٠ ايـرٓاع١ٝ   اطر ايعٌُ ٚبكٞ دظِ اإلْظرإ ٜعُرٌ ب

املؼرشع ايظرٛسٟ ىل     ٚاطرتٓذ ؾٝعترب اإلْظإ َٝتا قاْْٛاَ، ٚسظرّٓا ؾعرٌ املؼرشع ايعشاقرٞ،     
 ا ٜع ي تبٓٝ٘ ملعٝاس املٛت ايعاٖشٟ.تٛقـ ايكًب ٚايش٥تني يتشذٜذ ذتع١ املٛت، مم

 ادلبحج الثاني
 قىاعذ تىريج ادلىتً

اذتاير١  ػشٚط املرياخ ٖٛ حتكل سٝا٠ ايٛاسخ عٓذ َٛت املٛسخ، ؾؿرٞ ٖرزٙ     سذىلٕ 
، ٚيهرٔ ارتر٬ف يف ساير١    (2) طباب املررياخ بر٬ ار٬ف     سذؾش ٜشخ اذتٞ َٔ املٝت عٓذ تٛ

ٛادخ نايػشم ٚا،ذّ ٚا٫ْؿذاس ٚاذتشم  ٚ طكٛط تٛسٜح املٛت٢ َجٌ َٔ َاتٛا عادخ َٔ اذت
طا٥ش٠  ٚ سرادخ طرري  ٚ طركٛط بٓرا٤  ٚ درذاس، ؾٗرزٙ اذترٛادخ، ٜٓؼرأ عٓٗرا غايبرّا َرٛت            
مجاعٞ، ٜـعب َع٘ حتذٜذ ذتع١ املٛت بايٓظرب١ يهرٌ ٚاسرذ َرِٓٗ، ٫ٚ غتًرٛ سرا،ِ َرٔ        

 ىلسذ٣ اذتا٫ت اٯت١ٝ:
ٜشخ املتأاش املتكذّ َُٓٗرا   يزااٯاش، ٖ٪٤٫ قذ َات قبٌ َٛت   سذ ٕ ٜعًِ ٜكٝٓا ىلٕ  .1

 باتؿام ايؿكٗا٤ يتٝكٔ سٝا٠ ايٛاسخ بعذ َٛت املٛسخ. 

                          

استنادًا إلى نص المادة الخامسة من القانون المرقم  9/8/2:84أصدرت وزارة الصحة التعميمات بتاريخ  (2)
بنقل األعضاء عمى أنو )ال يجوز فتح الجثة وال نقل أعضاء منيا  التي تتعمؽ)الممغاة(  2:83لسنة  42

إال بعد التأكد من الموت بموجب تقرير من لجنة مؤلفة من ثالثة أطباء وفقا لمتعميمات التي تصدرىا وزارة 
 الصحة( ، رغم إلغاء القانون إال أن التعميمات ال تزال سارية.

ؼ بن عبد اهلل بن عبد البر النمري القرطبي، االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار، أبو عمر يوس (3)
؛ 311، ص 3111، تحقيؽ سالم محمد عطا، محمد عمي معوض، دار الكتب العممية، بيروت، 2، ط8ج

: عالء الدين محمد 221، دار المعرفة، بيروت، بال سنة طبع، ص8شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج
 .473، بال مكان وال سنة نشر، ص2مد أمين المعروؼ بابن عابدين، تكممة رد المحتار، جبن مح



 (19( ، السنة )56( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

722 

٫ْعذاّ ػشط  اٯاش  ٕ ٜعًِ اشٚز  سٚاسِٗ َعا، ٚيف ٖزٙ اذتاي١ ٫ ٜشخ بعلِٗ ايبعض .2
َٔ ػشٚط املرياخ، ٖٚٛ تٝكٔ سٝا٠ ايٛاسخ عٓذ َٛت املٛسخ ؾؿٞ ٖزٙ اذتاي١ ٫ ٜٛدذ 

 ات ٚىلمنا ٜشخ اإلسٝا٤ ا٭َٛات.تٛاسخ بني ا٭َٛ
ِ  ٕ ظتٌٗ ايظرابل َرِٓٗ يف املرٛت،  ٚ عًرِ إ      .3 َرات قبرٌ اٯارش، ٚيهرٔ ظتٗرٌ        سرذٖ

 .(1)اذتاي١ ااتًـ ايؿكٗا٤ يف تٛسٜجِٗايظابل َِٓٗ ع٢ً ايٝكني، ؾؿٞ ٖزٙ 
طٓتٓاٍٚ يف ٖزا املبشرح عرٔ ايٓكطر١ ا٭ارري٠ ٖٚرٛ ساير١ دٗرٌ ا٭طربل يف          يزا

 ٖٞ:   ؾشعع٢ً ث٬ث١  بشحاملٛت، ْٚكظِ ٖزا امل
 : ٫ ٜشخ املٛت٢ َٔ املٛت٢.املطًب ا٭ٍٚ
 : ٜشخ املٛت٢ َٔ املٛت٢.املطًب ايجاْٞ
 : ا٫جتاٙ املةتًط.املطًب ايجايح

 ادلطلة األول
 ال يرث ادلىتً من ادلىتً

ىلرا َات اثٓإ  ٚ  نجش عادخ َا، ٚنرإ بٝرِٓٗ طربب َرٔ  طرباب اإلسخ ٚمل ٜجبرت       
ِ َٔ ايٓاس١ٝ ايؼشع١ٝ ٚايطب١ٝ، ٚقذ ٜهٕٛ طبب ريو سذٚخ اْؿذاس ٚتٗؼِ ا٭طبك١ٝ يف َٛتٗ

ادتجح بؼهٌ ناٌَ،  ٚ َشٚس صَٔ طٌٜٛ ع٢ً ٚؾاتِٗ اٚ  ٟ طبب آاش، ؾؿرٞ ٖرزٙ اذتاير١ ٫    
اٚ مبع٢ٓ  دم ٫ ٜشخ املٛت٢ َٔ املٛت٢، ٚىلمنا ٜهٕٛ تكظِٝ  اٯاش بعضايٜشخ بعلِٗ َٔ 

ااز  بٛ بهش ايـذٜل ٚعُش بٔ ارتطاب ٚصٜذ برٔ ثابرت    ىلراملرياخ ع٢ً اإلسٝا٤ َٔ ٚسثتِٗ، 
ٟ   ٚعبذ اهلل بٔ َظعٛد ٚ اإلَاّ عًٞ )سكٞ اهلل عِٓٗ مجٝعرّا(  ، ٖٚرٛ س ٟ مجٗرٛس   بٗرزا ايرش 

 ،  ٚاطتذيٛا ع٢ً س ِٜٗ با٭دي١ اٯت١ٝ:(2)ايؿكٗا٤ َٔ اذتٓؿ١ٝ ٚاملايه١ٝ ٚايؼاؾع١ٝ

                          

محمد عمي داود، الحقوؽ المتعمقة بالتركة بين الفقو والقانون، وزارة األوقاؼ والشؤون والمقدسات اإلسالمية،  (2)
 .652، ص2:93عمان، 

مودود الموصمي الحنفي ، االختيار تعميل  : عبد اهلل بن محمود بن38، ص4السرخسي، مصدر سابؽ، ج (3)
: نظام وجماعة من عمماء اليند، 231، ص3116، دار الكتب العممية، بيروت 3، ط6المختار، ج

،   2::2،  دار الفكر، بيروت، 7الفتاوى اليندية في مذىب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان، ج
، دار الفكر، بيروت، بال 5حقيؽ محمد عميش، ج: أحمد الدردير أبو البركات، الشرح الكبير، ت568ص

 =: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد اهلل، مواىب الجميل لشرح مختصر خميل،598سنة نشر، ص
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 اإلمجاع .1
 بٝ٘  ٕ  ّ نًجرّٛ بٓرت عًرٞ تٛؾٝرت      عٔ عبذ ايعضٜض بٔ ستُذ عٔ دعؿش بٔ ستُذ عٔ .  

ٖٞ ٚابٓٗا صٜذ بٔ عُش ؾًِ ٜذس  ُٜٗا َات قبٌ ؿاسب٘ ؾًِ تشثر٘ ٚمل ٜشثٗرا، ٚ ٕ  ٖرٌ    
ؿؿني ٚ ٌٖ اذتش٠ مل ٜتٛاسثٛا، ٭ٕ ػشط ايتٛسٜح سٝا٠ ايٛاسخ بعذ َٛت املٛسٚخ ٖٚٛ 

٢ٝ بٔ ، ٚس٣ٚ طعٝذ يف طٓٓ٘ عٔ عت(1)غري َعًّٛ ٫ٚ ٜجبت ايتٛسٜح َ  ايؼو يف ػشط٘
طعٝذ،  ٕ قت٢ً ايُٝا١َ، ٚقت٢ً ؿؿني، ٚاذتش٠، مل ٜتٛاسثٛا، ٚٚسثٛا عـبتِٗ ا٭سٝا٤، 

ؼشط غري َتشكل يف ٖزٙ اي، ٖٚزا (2)٭ٕ ػشط ايتٛسٜح سٝا٠ ايٛاسخ عٓذ َٛت املٛسٚخ
 اذتا٫ت.

 مج  ايـشاب١ ع٢ً ريو ٚىلِْٗ مل ظتعًٛا ايتٛاسخ بني َٔ قتٌ يف ّٜٛ ادتٌُ ٚؿؿني ا٫  . ب
 .(3)ُٛا تأاش َٛت٘ؾُٝٔ عً

ّو  ٚ         ز.   ِِ يف َٖرِذ ُٗ ُِٛت ّو َتٛاسثرٕٛ عَُِر٢ ََر ِٛ ٌُّ قَر ِِٜذ بٔ َثاِبٍت )سكٞ اهلل عٓر٘( قراٍ: )ُنر عٔ َص
ِِ اِيأَِسَٝا٤ُ( ُٗ ِِ يَا َٜتََٛاسَُثَٕٛ َٜشُِث ُٗ  .(4)غَشَمو، ؾَذَِّ

 
 

                                                             

: محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى 534ىػ، ص24:9، دار الفكر، بيروت، 3، ط7ج=
 .37روت، بال سنة نشر،  ص، دار الفكر، بي4معرفة معاني ألفاظ المنياج، ج

، تحقيؽ فواز أحمد زمرلي و خالد 2، ط3عبد اهلل بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، سنن الدارمي، ج (2)
( باب ميراث الغرقى، 4157ىػ ، حديث ذو رقم )2518السبع العممي، دار الكتاب العربي، بيروت،

، تحقيؽ  7سنن البييقي الكبرى، ج : أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى أبو بكر البييقي،584ص
( باب ميراث من 23145، حديث ذو رقم )5::2محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، 

 .367،  ص7؛ ابن قدامة المقدسي، المغني، مصدر سابؽ، ج 333عمي موتيم، ص
بد اهلل محمد بن عبد اهلل : شمس الدين أبو ع366، ص7ابن قدامة المقدسي، المغني، مصدر سابؽ، ج (3)

، تحقيؽ عبد المنعم خميل 2، ط3الزركشي المصري الحنبمي، شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي، ج
 .397، ص3113إبراىيم، دار الكتب العممية، لبنان، بيروت ، 

: عبد اهلل بن محمود بن مودود الموصمي الحنفي، االختيار لتعميل 38، ص4السرخسي، مصدر سابؽ، ج (4)
، 7: الشيخ نظام وجماعة من عمماء اليند، مصدر سابؽ، ج231، ص6المختار، مصدر سابؽ، ج

: محمد بن عبد الرحمن 598، ص5: سيدي أحمد الدردير أبو البركات، مصدر سابؽ، ج568ص
 .3، ص4: الشربيني، مصدر سابؽ، ج534، ص7المغربي أبو عبد اهلل، مصدر سابؽ، ج

 .584( باب ميراث من عمي موتيم، ص4155، حديث ذو رقم )3ؽ، جاإلمام الدارمي، مصدر ساب (5)
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 املعكٍٛ . 2
     ٚ تشكام عًر٢  ا٫طر ٜبٓر٢   ٕ اطتشكام نٌ َُٓٗا َررياخ ؿراسب٘ غرري َعًرّٛ ٜكٝٓرا 

ايظرربب، ؾُررا مل ٜتررٝكٔ ايظرربب ٫ ٜجبررت ا٫طررتشكام ٭ٕ يف ايؿكرر٘  ؿرر٫ّٛ نررجري٠ تررذٍ  ٕ   
ا٫طتشكام بايؼو ٫ ٜجبت، ٚبٝاْ٘  ٕ طبب ا٫طتشكام بكا٩ٙ سٝا بعذ َٛت َٛسث٘ ٫ٚ ٜعًِ 

 .(1)ٖزا ٜكٝٓا
سذ َِٓٗ ػكٝكإ ٚنإ يهٌ ٚاسذ َُٓٗا بٓت، ٚ ّ، ٚ خ ٭ب، ٚتشى نٌ ٚاااٛإ  : تٛيفَجاٍ

   ( ًَٕٝٛ دٜٓاس ؾٝهٕٛ تكظِٝ املرياخ بايطشٜك١ اٯت600:١َٝبًػا َكذاسٙ )
  خ ٭ب  ّ بٓت  ؿٌ املظأي١

   6  
 

 ايباقٞ 1/6 1/2

3 1 2 

 
 (6 ؿٌ املظأي١ )

 َا١٥ دٜٓاس ق١ُٝ ايظِٗ ايٛاسذ  100=  6÷600
 ث٬مثا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاس ْـٝب ايبٓت  300 = 3× 100
 ا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاس ْـٝب ا٭ّ َ 100=  1×  100
 ٦َتا ًَٕٝٛ ْـٝب ا٭خ ٭ب  200=  2×100

ٕ  ٜهٕٛ تكظِٝ َرياخ املتٛؾ٢ ايجاْٞ   يرزا  ٟ ؾرشم بُٝٓٗرا،    بايطشٜك١ ْؿظرٗا َرٔ دٚ
( َا٥  ًَٕٝٛ دٜٓراس، ٜٚهرٕٛ زتُرٛع َرا ٜشثر٘      200ٜهٕٛ زتُٛع َا تشث٘ ا٭ّ َٔ ٚيذٜٗا )

ت َرٔ َررياخ   ٕٝٛ دٜٓاس، ٚتهرٕٛ سـر١ نرٌ بٓر    ًَ  سبع١٦ُ( 400ا٭خ ٭ب َٔ  ػكا٥٘ ٭ب )
١٦ ًَٕٝٛ دٜٓاس ٫ٚ تٛاسخ بني ايؼكٝكني املترٛؾٝني يؿكرذإ ػرشط َرٔ     ( ث٬مث300 بٝٗا ٖٛ )

 ػشٚط املرياخ ٖٚٛ سٝا٠ ايٛاسخ عٓذ ٚؾا٠ املٛسخ.
ٚمل ٜتطشم املؼشع ايعشاقٞ يف قإْٛ ا٭سٛاٍ ايؼةـ١ٝ ىل  تٛسٜح املٛت٢ ٚ سا،را  

اي  تٓف )ىلرا مل ٜٛدذ ْف تؼشٜعٞ ميهٔ ( َٔ ا٭سهاّ ايعا١َ 2 ايؿكش٠ )يف املاد٠  ا٭ٚ 
تطبٝك٘ ؾٝشهِ مبكتل٢ َباد٨ ايؼشٜع١ اإلط١َٝ٬ ا٭نجش ٥٬َُر١ يٓـرٛق ٖرزا ايكرإْٛ(،     

                          

 .39، ص41السرخسي، مصدر سابؽ، ج (2)
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تب٢ٓ ايكلا٤ ايعشاقٞ اجتاٙ مجٗٛس ايؿكٗا٤ بتٛسٜح اإلسٝا٤ َٔ ا٭َٛات ٚمل ٜٛسخ ا٭َٛات ٚ
يف قرشاسات ستهُر١ ايتُٝٝرض )ارا َرات مجاعر١ بٝرِٓٗ قشابر١ يف         َٔ ا٭َٛات، ٜٚعٗش ريو دًٝا

سرادخ ٚاسررذ ٚمل ٜعًررِ  ُٜٗرا َررات قبررٌ اٯاررش، ؾرإ تشنرر١ نررٌ َُٓٗرا تكظررِ عًرر٢ ٚسثترر٘     
، ٚيف قشاس آاش )ٚمبا اْ٘ ٫ ٜعشف َٔ تٛؾ٢ قبٌ اٯاش، ٚقذ امج  مجٗٛس ايؿكٗا٤ (1)اإلسٝا٤(

، ٚيف قشاس آاش )تبني إ ٚؾا٠ (2)َٔ بعض(بتٛسٜح اإلسٝا٤ َٔ املٛت٢ ٚعذّ تٛسٜح بعلِٗ 
ا٭ب ٚا٫بٔ نإ بّٝٛ ٚاسذ ٫ٚ ٜٛدذ ديٌٝ ع٢ً َعشؾ١  ُٜٗا  قذّ ؾٗٓرا ٫ ترٛاسخ برني ا٭ب    

 .(3)ٚا٫بٔ(
( َرٔ قرإْٛ   261 َا عٔ َٛقرـ ايتؼرشٜ  املـرشٟ ٚايظرٛسٟ ؾكرذ ْـرت املراد٠ )       

 ٫ٚ ؾ٬ اطتشكام ٭سرذُٖا   َات اثٓإ ٚمل ٜعًِ  ُٜٗا َات ىلراا٭سٛاٍ ايؼةـ١ٝ املـشٟ )
ٟ   ٚيف تشن١ اٯاش طٛا٤  نإ َٛتُٗرا يف سرادخ ٚاسرذ  ّ ٫(     با٫جتراٙ   اارز املؼرشع ايظرٛس

 (.328(، ٚنزيو املؼشع املػشبٞ يف املاد٠ )261يف املاد٠ ) ْؿظ٘
املكاسْر١ املتلرُٔ    ٜتٛاؾل َر  ايكرٛاْني   ٕ َٛقـ ايكلا٤ ايعشاقٞ  مما طبلٜتبني 

 ٔ املٛت٢.عذّ تٛسٜح املٛت٢ َ
 ادلطلة الثاني

 يرث ادلىتً من ادلىتً
ع٢ً اٯاش، ٚمل ٜذع ٚسث١ نٌ   سذُٖاىلرا َات َتٛاسثٕٛ  ٚ َتٛاسثإ ٚمل ٜعًِ طبل  

دٕٚ طاسقر٘ ) ٟ َرٔ َاير٘     َٔ َُٓٗا طبل َٛت اٯاش، ٚسخ نٌ َٝت ؿاسب١ َٔ ت٬د َاي٘
٫ ٜرشخ نرٌ َُٓٗرا َراٍ     ايكذِٜ ايزٟ َات عًٝ٘ ٖٚٛ ميًه٘ دٕٚ َا ٚسث٘ َٔ املٝرت(، ستر٢   

                          

منشور لدى إبراىيم المشيداني،  38/5/2:93في  2:93( شخصية /:62قرار محكمة التمييز بالعدد ) (2)
 56، ص:::2 المختار من قضاء محكمة التمييز، )قسم األحوال الشخصية( ، مطبعة الزمان،  بغداد،

)قرار غير  26/7/3119)في  3119(/شخصية اولى /2797قرار محكمة التمييز االتحادية بالعدد ) (3)
 منشور(.

)قرار غير  33/21/3121)في 3121( / شخصية اولى /825قرار محكمة التمييز االتحادية بالعدد ) (4)
 منشور(.
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، ٚاطتذيٛا عًر٢  (2)، ٖٚزا س ٟ اذتٓاب١ً(1)ْؿظ٘ ؾٝهٕٛ ٚاسثا َٚٛسٚثا ٚسٝا َٚٝتا يف إٓ ٚاسذ
 س ِٜٗ با٭دي١ اٯت١ٝ:

 اإلمجاع: .1
 ٜتلح َٔ اذتا٫ت اٯت١ٝ: مماامج  ايؿكٗا٤ املظًُٕٛ ع٢ً ٖزا ا٫جتاٙ 

  .  ٛ ا،ِ، ٚيف سٚاٜر١  ْر٘   سٟٚ عٔ ايؼعيب عٔ عُش  ْ٘ ٚسخ بعلِٗ َٔ بعض َٔ ت٬د  َر
قاٍ يعًٞ )سكٞ اهلل عٓ٘( ٚسخ ٖ٪٤٫، ؾٛسثِٗ َٔ ت٬د  َٛا،ِ، ٚعرٔ قتراد٠  ٕ عُرش    

 . (3)سخ  ٌٖ طاعٕٛ عُٛاغ بعلِٗ َٔ بعض)سكٞ اهلل عٓ٘( ٚ
 اربْا عبذ ايشصام عٔ بٔ دشٜر عٔ بٔ  بٞ ي٢ًٝ  ٕ عُش ٚعًٝا )سكٞ اهلل عِٓٗ(، قاٍ  . ب

ِٗ َرات قبرٌ اٯارش، نرأِْٗ نراْٛا ىلار٠ٛ ث٬ثر١ َراتٛا         يف قّٛ غشقٛا مجٝعا ٫ ٜذسٟ  ٜ
 .(4)مجٝعا ؾٛسخ بعلِٗ َٔ بعض

عٔ عًٞ )سكٞ اهلل عٓ٘(، ٚسخ سد٬ ٚابٓ٘  ٚ  اٜٛٔ  ؿٝبا بـرؿني، ٫ ٜرذسٟ    -ز
 .(5)اٯاش  ُٜٗا َات قبٌ اٯاش ؾٛسخ بعلِٗ َٔ بعض

 
 
 
 
 

                          

خراج ميج المنيج شرح المنيج في باب الفرائض، محمد بن آدم الروستي البالكي الكردي، نظم الحجج إل (2)
دراسة وتحقيؽ أكرم بايز محمد أمين الجاؼ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كمية العموم اإلسالمية، جامعة 

 39، ص3117بغداد، 
: عبد السالم بن عبد اهلل بن أبي القاسم بن 368، ص7ابن قدامة المقدسي، المغني، مصدر سابؽ، ج (3)

، مكتبة المعارؼ، الرياض، 3، ط2ني، المحرر في الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن حنبل، جتيمية الحرا
 .521ىػ، ص2515

 .3:6( باب من عمي موتيم، ص23142، حديث ذو رقم )21اإلمام البييقي، مصدر سابؽ، ج (4)
، المكتب ، تحقيؽ حبيب الرحمن األعظمي3، ط21أبو بكر عبد الرزاؽ بن ىمام الصنعاني المصنؼ،ج (5)

 .3:6ىػ، ص2514اإلسالمي، بيروت، 
 .3:6( باب من عمي موتيم، ص23148، حديث ذو رقم )21اإلمام البييقي، مصدر سابؽ، ج (6)
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 املعكٍٛ:  .2
تر٘ بعرذ َرٛت ؿراسب٘،     ىلٕ طبب اطتشكام نٌ ٚاسذ َُٓٗا َرياخ ؿراسب٘ ٖرٛ سٝا  

سٝات٘ قبٌ اذتادخ ٜكٝٓا، ؾٝذب ايتُظو با٭ؿٌ ٖٚٛ سٝاتر٘، ٚطربب سشَاْر٘ َرٔ      ٚناْت
 .(1)َرياخ ؿاسب٘ بايؼو ٫ ظتٛص، ٚإ ايٝكني ٫ ٜضٍٚ بايؼو

: تٛيف ػكٝكإ ٚمل ٜعًِ طبل  سذُٖا عًر٢ اٯارش يف ايٛؾرا٠ ٚنرإ يهرٌ ٚاسرذا َُٓٗرا        َجاٍ
( ًَٕٝٛ دٜٓاس، ؾٝهٕٛ تكظِٝ 600اسذ َِٓٗ َبًػا َكذاسٙ )بٓت، ٚ ّ، ٚ خ ٭ب، ٚتشى نٌ ٚ

 املرياخ بايطشٜك١ اٯت١ٝ:
ا٫ؾرتاض ا٭ٍٚ: ْؿرتض  ٕ ا٭خ ايـػري تٛيف قبٌ ا٭خ ايهبري، ؾٝهٕٛ سٌ املظأي١ 

 :ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ

 ؿٌ 
 املظأي١

  خ ٭ب ا٭خ ػكٝل )املتٛؾ٢ ايهبري(  ّ بٓرررت

6 
 ايباقٞ تعـٝبا 1/6 1/2

 ايؼكٝل با٭خب ستذٛ
3 1        3 

 (6 ؿٌ املظأي١ )
 َا١٥ دٜٓاس ق١ُٝ ايظِٗ ايٛاسذ  100=  6÷600
 ث٬مثا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاس ْـٝب ايبٓت  300 = 3× 100
 َا١٥ ًَٕٝٛ دٜٓاس ْـٝب ا٫ّ  100=  1×  100
 َا٥تا ًَٕٝٛ ْـٝب ا٭خ ايؼكٝل ايزٟ تٛيف َ  ػكٝك٘.  200=  2×100

٘ تشن١ ايؼكٝل ايـػري املتٛؾ٢ ٚٚسخ َٓر٘ ػركٝك٘ ايهربري    بعذ  ٕ مت تكظِٝ   بٛؿرؿ
( ًَٕٝٛ دٜٓاس، ْٚـرٝب ا٭ّ ٖرٛ   300تهٕٛ سـ١ ايبٓت ) ىلر سّٝا عٓذ ٚؾا٠ ػكٝك١ ايـػري،

 ( ًَٕٝٛ دٜٓاس.   200( ًَٕٝٛ دٜٓاس، ْٚـٝب ا٭خ ايؼكٝل املتٛؾ٢ )100)
ػري، ؾٝهرٕٛ تكظرِٝ َررياخ    : ْؿرتض  ٕ ا٭خ ايهبري تٛؾ٢ قبرٌ ا٭خ ايـر  ا٫ؾرتاض ايجاْٞ

املتٛؾ٢ ايهبري بٓؿع سٌ املظأي١ ايظابك١ برذٕٚ  ٟ ؾرشم بُٝٓٗرا، ؾٝهرٕٛ ْـرٝب ايبٓرت       

                          

: طارؽ عبد القادر حسين العبد ربو، فمسفة الميراث، 653محمد محمد عمي داؤود، مصدر سابؽ، ص (2)
 .352ل، صرسالة ماجستير مقدمة إلى كمية الحقوؽ جامعة الموص



 (19( ، السنة )56( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

782 

( 200( ًَٕٝٛ دٜٓاس، ْٚـٝب ا٭خ ايؼكٝل املتٛؾ٢ )100( ًَٕٝٛ دٜٓاس، ْٚـٝب ىل٫ّ )300)
 ًَٕٝٛ دٜٓاس.

يبٓرت ٚا٭ّ  ( ًَٕٝٛ دٜٓاس، ٜٚكظِ ع٢ً براقٞ ايٛسثر١ ٖٚرِ ا   200ميًو نٌ ػكٝل ) يزا
 ٚا٭خ ٭ب.

 ادلطلة الثالج
 االجتاه ادلختلط

ا٭ؿٌ عٓذ  ؿشاب ا٫جتاٙ املةتًط ا٭از بش ٟ مجٗٛس ايؿكٗا٤ بإٔ ٫ ٜشخ املٛت٢ 
 بعضاير َٔ املٛت٢ ىل٫ يف سايتني ُٖا )ايػشم ٚا،ذّ(، ؾؿٞ ٖاتني اذتايتني ٜشخ بعلِٗ َٔ 

ٔ  ، ىلر مل ٜعًِ ايظربل ؾُٝٗرا  اٯاش ُراعٞ، ٚتعًًٝرِٗ بتٛسٜرح    املرٛت ادت  دٕٚ بكٝر١  ْرٛاع   َر
نٌ ىلْظرإ غتتًرـ عرٔ     ٭ٕا،ذ٢َ، ٖٛ  ٕ اغًب ايػشق٢ ٫ ميٛتٕٛ بًشع١ ٚاسذ٠، ايػشق٢ ٚ

ِٕ غشقرت طرؿ١ٓٝ          اٯاش بكذست٘ ع٢ً ايظباس١  ٚ قذستر٘ عًر٢ حتُرٌ ايترٓؿع، ؾًرٛ ؾشكرٓا  
ْكطراع ايرٓؿع   ٚؾٝٗا َتٛاسثٕٛ ؾكذ ٜهٕٛ ٭سذ املتٛاسثني املكذس٠ ع٢ً ايظباس١  ٚ حتُرٌ ا 

تعًًِٝٗ يف ا،ذ٢َ ؾطشٜكر١ ٖرذّ ايبٓرا٤     ؾل٬ّ عٔاقٌ َٓ٘،  اٯاش َكذس٠  ٚ غري ريو، تهٕٛ
ختتًـ عظب ايتـُِٝ ا،ٓذطٞ يًبٓرا٤، ؾًرٛ اؾرتكرٓا سرذٚخ قـرـ درٟٛ ٚنرإ اسرذ         
املتٛاسثني يف طشداب ايذاس، ٚاٯاش يف غشؾ١ ايذاس ؾا٭غًب َٛت َٔ ٖٛ يف غشؾ١ ايذاس  ٫ٚ، ثِ 

، (1)ٖٛ يف دااٌ ايظشداب، ٚبزيو ٜشخ بعلِٗ َٔ بعض يتؿاٚت َٛت بعلِٗ ع٢ً بعضَٔ 
 ٕ ٖزا ا٫جتاٙ ايش ٜني ايظابكني، ؾٛاؾل ايش ٟ ا٭ٍٚ ٖٚٛ س ٟ مجٗٛس ايؿكٗرا٤ بعرذّ    ٜٚٛاؾل

، ٚتٛسٜح اإلسٝا٤ َٔ ا٭َرٛات، ٚٚاؾرل ايرش ٟ ايجراْٞ ٖٚرٛ      اٯاش بعضايتٛسٜح بعلِٗ َٔ 
 .(2)علِٗ َٔ بعض، ٖٚزا ٖٛ س ٟ اإلَا١َٝس ٟ اذتٓاب١ً بتٛسٜح ب

 ٖٚٞ: ١هٕٛ بؼشٚط َعٜٝٓ اٯاش بعضايتٛسٜح بعلِٗ َٔ  ٜٚتكٝذ
  ٕ ٜهٕٛ املٛت بظبب ايػشم  ٚ ا،ذّ. .1

                          

، مؤسسة الشيخ المظفر الثقافية، بيروت، بال سنة، 2محمد جواد مغنية، فقو اإلمام جعفر الصادؽ، ج (2)
، مشيد، قم، بال سنة نشر، 3؛ الحسين بن يوسؼ ابن عمي المطير الحمي، تحرير األحكام، ج939ص
 .286ص

رماني و االشتياردي والبرجوادي، مؤسسة ، تحقيؽ الك2، ط5فخر المحققين ابن العالمة، إيضاح الفوائد، ج (3)
، الممعة الدمشقية، تحقيؽ عمي 2؛ محمد بن جمال الدين مكي العاممي، ط387ىػ، ص:249إسماعيميان،

 .342الكرواني، دار الفكر، قدس، ص
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 ٕ ٜهٕٛ املتٛؾٕٛ رٟٚ َاٍ  ٟ  ٕ نٌ ٚاسخ ير٘ تشنر١ نرٞ ٜرتِ تٛسٜرح بعلرِٗ َرٔ         .2
ٛاٍ )تشنر١(، ٫  بعض، َجاٍ ريو ػكٝكإ تٛؾٝا يف غشم  ٚ ٖرذّ ٚنرإ  سرذُٖا ير٘  َر     

 ػ٦ّٝا ؾؿٞ ٖزٙ اذتاي١ ٜشخ اإلسٝا٤ َٔ ا٭َٛات ٫ٚ ٜشخ بعلِٗ َٔ بعض.  اٯاش ميًو
دٕٚ اٯاش ٜرشخ اجملٗرٍٛ    َٔ  سذُٖا ٕ ٜهٕٛ صَٔ ٬ٖنِٗ زت٫ّٛٗ ؾًٛ عًِ صَٔ َٛت  .3

 .(1)َٔ املعًّٛ
َٚجاٍ ريو، ىلرا اْٗاست بٓاٜر١ عًر٢ صٚز ٚصٚدر١ ٚمت ايعجرٛس عًر٢ ايرضٚز ٖٚرٛ ٜرتًؿغ         
 ْؿاط٘ ا٭اري٠ ٚبعذ طاعات عجش ع٢ً ايضٚد١ قذ ؾاسقت اذتٝا٠، ؾٗٓا تشخ ايضٚد١ َٔ ايضٚز 

دٕٚ تٛسٜح ايضٚز َٔ ايضٚد١، ٚتعًًِٝٗ يزيو ا٭ؿٌ بكا٤ ايضٚد١ عًر٢ قٝرذ اذتٝرا٠ عٓرذ     َٔ 
ايعجٛس ع٢ً ايرضٚز ٜرتًؿغ  ْؿاطر٘ ا٭ارري٠، ىل   ٕ ٜرتِ ىلثبرات عهرع ريرو بذسرذ٣ طشا٥رل           

، ؾايٝكني ٖرٛ بكرا٤ ايضٚدر١    (2)ايؿك١ٝٗ )ايٝكني ٫ ٜضاٍ بايؼو( ؾل َ  ايكاعذ٠ٜتٛا ممااإلثبات 
 .(3)ع٢ً قٝذ اذتٝا٠ نْٛٗا قبٌ اذتادخ ناْت ع٢ً قٝذ اذتٝا٠ ٚايؼو ٚؾاتٗا قبٌ صٚدٗا

َا١َٝ بعرذّ تٛسٜرح   يكشاس ايـادس َٔ سته١ُ ايهاظ١ُٝ ايزٟ ٜ٪ٜذ ؾٝ٘ س ٟ ا٫ْٚٛسد ا
َاَٝر١  يكرذ  مجر  ؾكٗرا٤ ا٫   املٛت غري )ايػشم  ٚ ا،رذّ( ) املٛت٢ َٔ املٛت٢ ارا نإ طبب 
يف ساي١ املٛت بظبب )ايػشم  ٚ ا،رذّ عًرِٝٗ( سـرشّا،     بتٛسٜح املتٛؾني بعلِٗ َٔ بعض

ٚاات٬ف ا٭َش بايٓظب١ يًُتٛؾني بظبب اذتشم  ٚ غرريٙ، ٚمبرا  ٕ ارتر٬ف يف ٖرزا ا٭َرش مل      
تٛؾني ٖٛ ا٭نجش عذدا ٚا٭سدح َٓطكا طٛا٤ ظتضّ بذمجاع ٚإ ايش ٟ يف عذّ ايتٛاسخ بني امل

ىل  ريو ٚدرذت احملهُر١ ىلٕ    ؾل٬ّ عٔبآسا٤ ٚؾتا٣ٚ ايعًُا٤ املتكذَني  ٚ املتأاشٜٔ َِٓٗ، 
عًر٢ ٚؾرل َرا درا٤ بر٘       اٯارش  بعضاير ايع١ً يف تٛاسخ املتٛؾني ٚاملٗذّٚ عًِٝٗ بعلِٗ َٔ 

بعلِٗ عًر٢ ايربعض ٖرٞ د٫ير١     ايؿكٗا٤ املظًُني، ٫ٕ د٫ي١ َٛتِٗ يف إٓ ٚاسذ ٚعذّ تكذّ 
ظ١ٝٓ ٚتأاش َٛت بعلِٗ ع٢ً بعض ٖٞ د٫ي١ قطع١ٝ َظتٓبط١ َٔ طبٝع١ ا٭سٛاٍ احملٝط١ 
باذتادخ َٔ سٝح عذّ حتٌُ ايٓؿع ايبؼش١ٜ يًـُٛد يف ايػشم يضَرإ  طرٍٛ َرٔ اٯارش ىل٫     

سٝح ىلٕ بٓظب ك١ًٝ٦ ٫ٚ ٜذؾ  ايكطعٞ بايعٔ ٫ٚ ايٝكني بايؼو ٚإ ايٝكني ٜذؾ  بايٝكني، ٚ
                          

، تحقيؽ ونشر، مؤسسة النشر 2، ط4الحسين بن يوسؼ ابن عمي المطير الحمي، قواعد اإلحكام، ج (2)
 .::4اإلسالمي، ص

 .25، ص3116، دار الكتب العممية، بيروت، 2د. محيي الدين ىالل سرحان، تبسيط القواعد الفقيية، ط (3)
، دار العمم لممالين، بيروت، بال سنة نشر ، 6محمد جواد مغنية، الفقو عمى المذاىب الخمسة، ط (4)

 . 674ص
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ظتٌٗ َع٘ عًِ َٛت بعلِٗ قبرٌ ايربعض   ٚساي١ ٚؾاتِٗ  يٝع بظبب ايػشم  ٚ ا،ذّ عًِٝٗ 
اٯاش مما ٜعذّ ىلَها١ْٝ تٛسٜح بعلِٗ َٔ بعض، ٚبعذ تٛكٝح ٯسا٤ ايؿكٗا٤ بٗرزا ايـرذد،   
ٖٛ عذّ دٛاص  ٕ ٜشخ بعض املتٛؾني َٔ بعلِٗ، بٌ ٜشخ ا٭سٝا٤ َٛسثِٝٗ مبع٢ٓ  ٕ ٜشخ 

١ املتٛؾ٢ ٚمبا  ٕ طبب ٚؾرا٠  يف ٖرزٙ ايرذع٣ٛ ٖرٛ اذترشم بظربب قـرـ        ا٭سٝا٤ َٔ ٚسث
 .(1)ايطا٥ش٠ اذتشب١ٝ ع٢ً طٝاستِٗ ؾ٬ ٜشخ بعلِٗ َٔ بعض بٌ ٜشخ اإلسٝا٤ َٔ ا٭َٛات(

ْظررذٌ ، ٚبعررذ  ٕ بٝٓررا ا٫ات٬ؾررات ايؿكٗٝرر١ َٚٛاقررـ ايكررٛاْني يف تٛسٜررح املررٛت٢   
 :ت١ٝات اٯامل٬سع

ُٗٛس ايؿكٗا٤ ىل٫ ىلْٞ ٫ اتؿل َعِٗ يف عذّ تٛسٜح املرٛت٢ َرٔ   : َ  اسرتاَٞ ٚتكذٜشٟ دت ٫ّٚ
 املٛت٢، يٮطباب اٯت١ٝ:

عًر٢ ايرٝكني    املرياخ ٜب٢ٓ ىلر٫ ٜطابل املعكٍٛ،  اٯاش بعضايعذّ تٛسٜح بعلِٗ َٔ  .1
بعض ؾٝ٘ ػو ؾُٝٔ تٛؾ٢ قبٌ اٯارش، ٚا٭ؿرٌ   ايع٢ً ايؼو ٚعذّ تٛسٜح بعلِٗ َٔ 

قٝذ اذتٝا٠ قبٌ املٛت، ٫ٚ ٜجبت َٛت٘ ىل٫ برذيٌٝ قراط    نإ ع٢ً  ٭ْ٘بكا٤ سٝا٠ ا٭ٍٚ 
  سرذُٖا ِٖ ع٢ً قٝذ اذتٝا٠ ٚايؼرو يف َرٛت   ٩و ٜطبل ع٢ً اٯاش، ؾإٔ ا٭ؿٌ بكاٚنزي

قبٌ اٯاش، ؾؿٞ ٖزٙ اذتاي١ ايٝكني ٫ ٜضاٍ بايؼو ٫ٚ ٜٛدرذ ٜكرني بٛؾرا٠ اسرذُٖا قبرٌ      
 اٯاش. 

 اسثني، ٖٚزا َا ٫ ٜكبً٘ ايذٜٔ ٚايعكٌ.تٛسٜح اإلسٝا٤ َٔ ٚسثتِٗ ايٓضاع بني املتٛ ٜجري .2
  اتؿل َ  س ٟ اذتٓاب١ً بتٛسٜح املٛت٢ َٔ املٛت٢: ثاّْٝا

ٖٚزا ايش ٟ دذٜش با٫ٖتُاّ ٚؾٝ٘ حتكٝل ايعرذٍ برني ايطرشؾني َرٔ املترٛاسثني، ؾًرٛ       
اؾرتكٓا ٚؾا٠ ايضٚز ٚايضٚد١، ؾؿٞ ٖزٙ ايؿشك١ٝ ا٭ٚ  ٜظرتشل ايرضٚز َرٔ َررياخ صٚدتر٘،      

تشخ ايضٚد١ َٔ ايضٚز ٚترٛصع  َرٛاٍ ايضٚدر١ عًر٢       ٕ بٓا٥٘، ٚايؿشك١ٝ ايجا١ْٝٚتكظِ ع٢ً  
 .(2)٫ تهٕٛ ٖٓاى َٓاصعات بني ايطشؾني يزاايضٚز، ٚتكظِ ع٢ً  بٓا٥ٗا 

َاَٝر١ ىل٫ ىلْرٞ ٫ اتؿرل َعٗرِ يف ايتؿشٜرل برني       ا٤٫ : َ  اسرتاَٞ ٚتكذٜشٟ يؿكٗاايش ٟ ايجايح
 تٞ:اٯ ٚؾل ع٢ً ْٛاع املٛت، ٚاتؿل َعِٗ بايؼشٚط 

                          

 ر منشور(.)غي 41/5/3117/في 3116( اعتراض الغير/5987القرار المرقم ) (2)
 .357طارؽ عبد القادر حسين العبد ربو، مصدر سابؽ، ص  (3)
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املرٛت٢ َُٗرا نراْٛا طرٛا٤     ٜٚتؿراٚت  ، بؼرهٌ دقٝرل   ايتؿشٜل بني  ْٛاع املٛتميهٔ  ٫ .1
اشٚز  سٚاسِٗ، ٫ٚ ؾشم بني ايػشٜل ٚاذتشٜل  َٔ سٝحبػشم  ٚ ٖذّ  ٚ سشب  ٚ َشض 

ع٢ً ٖزا ايش ٟ ٚاثبت ؾٝٗا إ ايكتٌ  ٚاملكتٍٛ عشب  ٚ َشض، ٚارنش ٚاقع١ سكٝك١ٝ سدّا
)عٓذَا  طًكرت قرٛات ا٫سرت٬ٍ ا٭َشٜهرٞ بعرذ       ؾٝ٘ املٛت، ٚاذتادث١يف اذتشب ٜتؿاٚت 

است٬ٍ ايعشام ايشؿاق ع٢ً باب طا٥ل ايظٝاس٠ ٚنإ ظٓب٘ ابٓ٘ ٚاارتقت ايشؿاؿر١  
ا٭ب )ايظا٥ل( ٚاْتكًت ايشؿاؿ١ ْؿظرٗا ىل  ا٫برٔ ٚعٓرذ ْكًرُٗا ىل  املظتؼرؿ٢ اثبرت       

٫ اْ٘ يف ٚاق  اذتاٍ  ٕ ا٭ب قرذ ترٛيف   ايطب ايعذيٞ متضم ايكًب ٚايش٥تني يٮب ٚا٫بٔ، ىل
إ نإ َٔ ٚاق  اذتاٍ بتؿاٚت املٛت ست٢ ، ٖٚزا ديٌٝ (1)قبٌ ا٫بٔ بشب  طاع١ تكشٜبا(

 ايًشعر١ بناْت ايٓتٝذ١ متضم ايكًب ٚايش٥تني، ؾرذِْٗ ٫ ٜتٛؾرٕٛ   ٚ، ٠ريو بشؿاؿ١ ٚاسذ
 بٌ تتؿاٚت  ٚقات اشٚز  سٚاسِٗ.  ْؿظٗا

ػرشط َرٔ عًرِ َٛتر٘ ٚدٗرٌ َرٛت اٯارش،         ٫ٚ طرُٝا ط، َاَٝر١ بايؼرشٚ  ْٚشدح س ٟ ا٫ .2
ؾاجملٍٗٛ ٜشخ املعًّٛ نٕٛ ا٭ؿٌ ٖٛ بكا٤ اجملٍٗٛ ع٢ً قٝذ اذتٝا٠ تطبٝكرّا يًكاعرذ٠   

، ىل   ٕ ٜتِ ىلثبات عهع ريو، َٚجاٍ ريو: (2)ايؿك١ٝٗ)ا٭ؿٌ بكا٤ َا نإ ع٢ً َا نإ(
مبٛتر٘ ٜرّٛ ادتُعر١    يٛ عًُٓا  ٕ ػةف نإ عًر٢ قٝرذ اذتٝرا٠ ٜرّٛ ا٭سبعرا٤ ٚعًُٓرا       

ؾايكاكٞ عتهِ مبٛت٘ ّٜٛ ادتُع١ ٫ٚ عتهِ مبٛت٘ ّٜٛ ارتُٝع نْٛر٘ نرإ عًر٢ قٝرذ     
، (3)اذتٝا٠ ا٭سبعا٤ ٜٚبك٢ ا٭ؿٌ ع٢ً قٝذ اذتٝا٠ ّٜٛ ارتُٝع ٚعًِ َٛت٘ ٜرّٛ ادتُعر١  

ٖٚزا َرا  نذتر٘ ستهُر١ ايتُٝٝرض بكشاسٖرا )اعتبراس ٜرّٛ ايعجرٛس عًر٢ ادتجر١ ٖرٛ تراسٜخ             
 .(4)ايٛؾا٠(
 ةـخلامتا

ْٚؼهشٙ ع٢ً ىلعاْت٘ إلنُاٍ ٖزا ايبشح ٚؾُٝا ٜأتٞ مج١ً َٔ ايٓتا٥ر  تعا  ضتُذ اهلل
 ع٢ً ٚؾل َا ٜأتٞ: ٚايتٛؿٝات

                          

 .22/3115/:( في 774268( و )774269شيادتا الوفاة الصادرين من دائرة صحة نينوى المرقمين ) (2)
 .:4محيي الدين ىالل سرحان، مصدر سابؽ ، ص (3)
 .941ص  ،2محمد جواد مغنية، فقو اإلمام جعفر الصادؽ، مصدر سابؽ، ج (4)
)قرار غير  26/7/3119في  3119(/شخصية اولى /2797قرار محكمة التمييز االتحادية بالعدد ) (5)

 منشور(.



 (19( ، السنة )56( ، العدد )91مجلة الرافدين للحقوق ، المجلد )

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

782 

  ٫ٚ: ايٓتا٥ر
تٓتٗٞ ايؼةـ١ٝ ايكا١ْْٝٛ يًؿرشد، ٫ٚ عررب٠    يزاَٛت ايذَاؽ ْٗا١ٜ اذتٝا٠ يإلْظإ،  ُٜعذ .1

 طب١ٝ.ط١ ا٭دٗض٠ اياطبٛ ٜع٬ُٕىلرا نإ ايكًب ٚايش٥تإ 
 اٯارش  بعضاير يف ساي١ ايؼو يف ا٭طبل باملٛت ٚنإ بني املٛت٢ َٔ ٜشخ بعلِٗ َرٔ   .2

ٜشخ املٛت٢ َٔ املٛت٢، ٫ٕ املرياخ ٜب٢ٓ ع٢ً ايٝكني، ٚتٛسٜح اإلسٝرا٤ َرٔ ا٭َرٛات    
 ؾٝ٘ ػو يف ا٭طبل َُٓٗا باملٛت.

ٛؾرٕٛ يف  ٫ ٜٛدذ ؾشم بني َٔ َات يف غشم  ٚ ٖذّ ٚبني بك١ٝ  ْرٛاع اذترٛادخ، ؾكرذ ٜت    .3
 بعضاير ذتع١ ٚاسذ٠  ٚ قذ تتؿاٚت اشٚز  سٚاسِٗ، ٫ٚ ْ٪ٜذ سـش تٛسٜح بعلِٗ َٔ 

 يف ايػشق٢ ٚا،ذ٢َ. اٯاش
ىلرا ٚدذ ػةف ٜتًؿغ  ْؿاط٘ ا٭اري٠ ٚبعذٖا بؿرت٠ ٚدذ ا٭اش قذ ؾاسم اذتٝا٠ ؾرريخ   .4

ايكرشا٥ٔ  ًٛؾرا٠، ىل٫ ىلرا ديرت   ي ّاتاسغتر  ُٜعرذ ايجاْٞ َٔ ا٭ٍٚ، ٫ٕ ٚقت ايعجٛس ع٢ً ادتجر١  
 ع٢ً غري ريو.
 ثاْٝا: ايتٛؿٝات

ْأٌَ َٔ املؼشع ايعشاقٞ تٛطٝ  ايباب ايتاط  َٔ قرإْٛ ا٭سرٛاٍ ايؼةـر١ٝ املرشقِ      .1
ارتاق بذسهاّ املرياخ، ع٢ً غشاس َا َٛدرٛد يف قرإْٛ املررياخ     1959( يظ١ٓ 188)

  .املـشٟ
ملرياخ ملرا  ْأٌَ َٔ املؼشع ايعشاقٞ ختـٝف ؾـٌ َٔ ايباب ايتاط  بعٓٛإ َٛاْ  ا .2

 ٜرتتب عًٝٗا َٔ  سهاّ ١َُٗ يف اْتكاٍ ا٭َٛاٍ يػري َظتشكٝٗا.
ترٞ )ٜرشخ   املٛت٢ َٔ املرٛت٢ ٜٚهرٕٛ برايٓف اٯ   ْكرتح ع٢ً املؼشع ايعشاقٞ  ٕ ٜٛسخ  .3

 .(٘دٕٚ طاسق َٔ املٛت٢ َٔ املٛت٢ َٔ ت٬د َاي٘
 ادرـادلص
 : نتب اذتذٜح  ٫ّٚ

، حتكٝل سبٝرب ايرش ٔ   2، ط10ـٓـ، ز بٛ بهش عبذ ايشصام بٔ ُٖاّ ايـٓعاْٞ، امل .1
 ٖر.1403ا٭ععُٞ، املهتب اإلط٬َٞ، بريٚت، 

، 6  ذ بٔ اذتظني بٔ عًٞ بٔ َٛط٢  برٛ بهرش ايبٝٗكرٞ، طرٓٔ ايبٝٗكرٞ ايهررب٣، ز       .2
 .1994حتكٝل ستُذ عبذ ايكادس عطا، َهتب١ داس ايباص، َه١ املهش١َ، 



 توريث الموتى

Rafidain Of Law Journal, Vol. (19), No. (65), Year (21) 

892 

، حتكٝرل ؾرٛاص   1، ط2سَٞ، زعبذ اهلل بٔ عبذ ايرش ٔ  برٛ ستُرذ ايرذاسَٞ، طرٓٔ ايرذا       .3
 ٖر.1407  ذ صَشيٞ ٚاايذ ايظب  ايعًُٞ، داس ايهتاب ايعشبٞ، بريٚت،

 ثاّْٝا: نتب ايًػ١ 
، حتكٝرل عبرذ   2، ط5 بٛ اذتظني   ذ بٔ ؾاسغ بٔ صنشٜرا، َعذرِ َكراٜٝع ايًػر١، ز     .4

 .1999ايظ٬ّ ستُذ ٖاسٕٚ، داس ادتٌٝ، بريٚت، 
، داس ؿرادس،  1، ط2شٟ، يظرإ ايعرشب، ز  ستُذ بٔ َهشّ برٔ َٓعرٛس ا٭ؾشٜكرٞ املـر     .5

 بريٚت، ب٬ ط١ٓ ْؼش.
 ثايجّا: نتب ايؿك٘

 ايؿك٘ اذتٓؿٞ .  
، داس ايؿهرش،  2، ط2نُاٍ ايذٜٔ ستُذ بٔ عبذ ايٛاسذ ايظٝٛاطٞ، ػشح ؾرتح ايكرذٜش، ز   .6

 ،103ق بريٚت، ب٬ ط١ٓ طب ،
سٓٝؿر١  ْعاّ ٚمجاع١ َٔ عًُا٤ ا،ٓذ، ايؿترا٣ٚ ا،ٓذٜر١ يف َرزٖب اإلَراّ ا٭ععرِ  برٞ        .7

 .1991، داس ايؿهش، بريٚت، 6ايٓعُإ، ز
 ايؿك٘ املايهٞ  . ب

بٛ عُش ٜٛطـ بٔ عبذ اهلل بٔ عبذ ايرب ايُٓرشٟ ايكرشطيب، ا٫طرتزناس ادتراَ  ملرزاٖب        .8
، حتكٝل طامل ستُذ عطرا، ستُرذ عًرٞ َعرٛض، داس ايهترب      1، ط7ؾكٗا٤ ا٭َـاس، ز
 .2000ايع١ًُٝ، بريٚت، 

، داس ايؿهررش، 4ح ايهرربري، حتكٝررل ستُررذ عًررٝؽ، ز  ررذ ايررذسدٜش  بررٛ ايربنررات، ايؼررش .9
 بريٚت، ب٬ ط١ٓ ْؼش.

، ايؿٛان٘ ايرذٚاْٞ عًر٢ سطراي١ ابرٔ  برٞ      1  ذ بٔ غِٓٝ بٔ طامل ايٓؿشاٟٚ املايهٞ، ز .10
 ٖر.1415صٜذ ايكريٚاْٞ، داس ايؿهش، بريٚت، 

اس ، حتكٝل ستُذ اطهٓذس ًٜرذا، د 1مشع ايذٜٔ ابٛ عبذ اهلل ابٔ قِٝ ادتٛص١ٜ، ايشٚح، ط .11
 .1982ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، يبٓإ 

عبذ ايظ٬ّ بٔ عبذ اهلل بٔ  بٞ ايكاطِ بٔ ت١ُٝٝ اذتشاْٞ، احملشس يف ايؿكر٘ عًر٢ َرزٖب     .12
 ٖر.1404، َهتب١ املعاسف، ايشٜاض، 2، ط1اإلَاّ   ذ بٔ سٓبٌ، ز
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، ساػ١ٝ ايعذٟٚ ع٢ً ػشح نؿا١ٜ ايطايب ايشبراْٞ،  1ز عًٞ ايـعٝذٟ ايعذٟٚ املايهٞ، .13
 ٖر.1412ل ٜٛطـ ايؼٝخ ستُذ ايبكاعٞ، داس ايؿهش، بريٚت، حتكٝ

، 6ستُذ بٔ عبذ ايش ٔ املػشبٞ  بٛ عبذ اهلل، َٛاٖب ادتًٌٝ يؼشح شتتـش اًٌٝ، ز .14
 ٖر.1398، داس ايؿهش، بريٚت، 2ط

 ايؿك٘ ايؼاؾعٞ ز. 
طًُٝإ بٔ ستُذ بٔ عُش ايبذريَٞ ايؼاؾعٞ )ايبذريَٞ ع٢ً ارتطٝب(، حتؿ١ اذتبٝرب  . 15

 .1996، داس ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، 1، ط2ز ٢ ػشح ارتطٝب،عً
، داس 1عبذ اذتُٝذ ايؼشٚاْٞ، سٛاػٞ ايؼشٚاْٞ ع٢ً حتؿ١ احملتاز بؼرشح املٓٗراز، ز  . 16

 ايؿهش، بريٚت، ب٬ ط١ٓ ْؼش.
، داس ايؿهرش،  5ز ستٞ ايذٜٔ ابٛ صنشٜا عت٢ٝ برٔ ػرشف املؼرٗٛس برايٟٓٛٚ، اجملُرٛع،     . 17

 .1997بريٚت، 
، داس املعشؾر١  1ع١َ٬ ستُذ ايضٖشٟ ايػُشاٟٚ، ايظشاز ايٖٛراز عًر٢ َرمل املٓٗراز، ز    اي. 18

 يًطباع١ ٚايٓؼش، بريٚت، ب٬ ط١ٓ ْؼش.
، داس املعشؾ١، 1ستُذ بٔ   ذ ايشًَٞ ا٭ْـاسٟ، غا١ٜ ايبٝإ ػشح صبذ ابٔ سط٬ٕ، ز. 19

 بريٚت.ب٬ ط١ٓ ْؼش.
، داس 3 َعشؾ١ َعراْٞ  يؿراظ املٓٗراز، ز   ستُذ بٔ ارتطٝب ايؼشبٝ ي، َػ ي احملتاز ىل . 20

 ايؿهش، بريٚت، ب٬ ط١ٓ ْؼش.
 ايؿك٘ اذتٓبًٞد. 

مشع ايذٜٔ  بٛ عبذ اهلل ستُذ بٔ عبذ اهلل ايضسنؼٞ املـشٟ اذتٓبًٞ، ػشح ايضسنؼٞ . 21
، حتكٝل عبذ املٓعِ اًٌٝ ىلبشاِٖٝ، داس ايهتب ايعًُٝر١،  1، ط2ع٢ً شتتـش ارتشقٞ، ز

 .2002يبٓإ، بريٚت، 
 ، داس املعشؾ١، بريٚت، ب٬ ط١ٓ طب .7مشع ايذٜٔ ايظشاظٞ، املبظٛط، ز. 22
، ايؼشح ايهبري ٫بٔ قذاَر١، برذٕٚ رنرش    2عبذ ايش ٔ بٔ ستُذ ابٔ قذا١َ املكذطٞ، ز. 23

 َهإ ٚط١ٓ ايطب .
، داس ايؿهش، بريٚت، 1، ط30عبذ اهلل بٔ   ذ بٔ قذا١َ املكذطٞ  بٛ ستُذ، املػ ي، ز. 24

 .ٖر1405
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، 2، ط5عبذ اهلل بٔ ستُٛد بٔ َٛدٚد املٛؿًٞ اذتٓؿرٞ، ا٫اتٝراس تعًٝرٌ املةتراس، ز    . 25
 .2005داس ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت 

، بر٬  1ع٤٬ ايذٜٔ ستُذ بٔ ستُذ  َني املعشٚف برابٔ عابرذٜٔ، تهًُر١ سد احملتراس، ز    . 26
 َهإ ٫ٚ ط١ٓ ْؼش

اف يف َعشؾ١ ايشادح َٔ ارت٬ف ع٢ً ، اإلْـ2ز عًٞ بٔ طًُٝإ املشداٟٚ  بٛ اذتظٔ،. 27
َزٖب اإلَاّ   ذ بٔ سٓبٌ، حتكٝل ستُذ ساَرذ ايؿكرٞ، داس ىلسٝرا٤ ايررتاخ ايعشبرٞ،      

 بريٚت، ب٬ ط١ٓ طب .
 ايؿك٘ ادتعؿشٟٖر. 

، َؼٗذ، قِ، ب٬ طر١ٓ  2اذتظني بٔ ٜٛطـ ابٔ عًٞ املطٗش اذتًٞ، حتشٜش ا٭سهاّ، ز. 28 
 ْؼش.

، َهتب١ ايشك١ٜٛ إلسٝا٤ 1ز املطٗش اذتًٞ، تزنش٠ ايؿكٗا٤،اذتظني بٔ ٜٛطـ ابٔ عًٞ . 29
 اٯثاس ادتعؿش١ٜ، قِ، ب٬ ط١ٓ ْؼش.

، حتكٝرل ْٚؼرش،   1، ط3اذتظني بٔ ٜٛطـ ابٔ عًٞ املطٗش اذتًٞ، قٛاعرذ اإلسهراّ، ز  . 30
 َ٪طظ١ ايٓؼش اإلط٬َٞ.

٫ػرتٗاسدٟ  ، حتكٝرل ايهشَراْٞ ٚا  1، ط4ؾةش احملككني ابٔ ايع١َ٬، اٜلراح ايؿٛا٥رذ، ز  . 31
 ٖر.1389ٚايربدٛادٟ، َ٪طظ١ ىلمساعًٝٝإ،

ٞ ، ايًُع١ ايذَؼك١ٝ، حتكٝل 1ستُذ بٔ مجاٍ ايذٜٔ َهٞ ايعًُٞ، ط. 32 ايهشٚاْرٞ، داس   عًر
 .ايؿهش، قذغ

، داس ايعًرِ ي٬ًُٜرٔ، برريٚت، بر٬     5ستُذ دٛاد َػ١ٝٓ، ايؿك٘ ع٢ً املزاٖب ارتُظ١، ط. 33
 ط١ٓ ْؼش.

، َ٪طظر١ ايؼرٝخ املعؿرش ايجكاؾٝر١،     1َاّ دعؿش يـرادم، ز ستُذ دٛاد َػ١ٝٓ، ؾك٘ اإل. 34
 بريٚت، ب٬ ط١ٓ.

 : ايبشٛخ ٚايذٚسٜات سابعّا
  ذ ايعُش، َٛت ايذَاؽ، عح َٓؼٛس يف امل٪متش ايعشبٞ ا٭ٍٚ يعًّٛ ا٭دير١ ادتٓا٥ٝر١   . 35

 .2007ٚايطب ايؼشعٞ، 
بٝر١، عرح َٓؼرٛس يف    تذسٜظت نشمي١، حتذٜذ ذتع١ ايٛؾرا٠ ٚاملظر٪ٚي١ٝ ادتٓا٥ٝر١ ٚايط   . 36

 .2008املًتك٢ ايٛط ي سٍٛ املظ٪ٚي١ٝ ايطب١ٝ يف داَع١ َٛيٛد عُشٟ، 
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طاسم عبذ ايكادس سظني ايعبذ سب٘، ؾًظؿ١ املرياخ، سطراي١ َادظرتري َكذَر١ ىل  نًٝر١     . 37
 اذتكٛم داَع١ املٛؿٌ.

ىل   قشطإ ٖادٟ عبذ ايكشغٛيٞ، اإلسخ بايتكرذٜش ٚا٫ستٝراط، سطراي١ َادظرتري َكذَر١     . 38
 .         2003ن١ًٝ ايكإْٛ داَع١ املٛؿٌ، 

َٗرر املرٓٗر ػرشح ػرشح      إلارشاز ستُذ بٔ آدّ ايشٚط  ايبايهٞ ايهشدٟ، ْعِ اذتذر . 39
املٓٗر يف باب ايؿشا٥ض، دساط١ ٚحتكٝل  نشّ باٜض ستُذ  َني ادتاف، سطاي١ َادظتري 

         .     2006َكذ١َ ىل  ن١ًٝ ايعًّٛ اإلط١َٝ٬، داَع١ بػذاد، 
 
ْذ٣ قٝاط١، املٛت ايذَاغٞ بني ايطب ٚايذٜٔ، عرح َٓؼرٛس يف زتًر١ داَعر١ دَؼرل      . 40 

 .2010، ايعذد ا٭ٍٚ، 26يًعًّٛ ا٫قتـاد١ٜ ٚايكا١ْْٝٛ، زتًذ 
زتُ  ايؿك٘ اإلط٬َٞ املٓعكذ يف دٚس٠ َ٪متشٙ ايجايح بعُإ عاؿ١ُ املًُه١ ا٭سدْٝر١  . 41  

 .2، ز1986تؼشٜٔ ا٭ٍٚ ) نتٛبش(  16 – 11/ ٖر1407ؿؿش  13-8ا،امش١ٝ َٔ 
زتُ  ايؿك٘ اإلط٬َٞ املٓعكذ يف دٚس٠ َ٪متشٙ ايشاب  ظذ٠ يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ . 42 

 .                                                                 1، ز1988ػباط )ؾرباٜش( 11-6 ٖر املٛاؾل1408ؿؿش  18-23َٔ 

 ؼةـ١ٝ ايسٛاٍ ا٭ٚ كإْٛاينتب 
ستُذ عًٞ داٚد، اذتكٛم املتعًك١ بايرتن١ بني ايؿك٘ ٚايكإْٛ، ٚصاس٠ ا٭ٚقاف ٚايؼر٪ٕٚ   .1

 .1982ٚاملكذطات اإلط١َٝ٬، عُإ، 
 .2010، َٓؼا٠ املعاسف، اإلطهٓذس١ٜ، 1 ذ طًِٜٛ، َٛت ايذَاؽ، ط ستُذ ستُذ  .2
، داس ايهترب ايعًُٝر١، برريٚت،    1ستٝٞ ايذٜٔ ٬ٍٖ طشسإ، تبظٝط ايكٛاعذ ايؿك١ٝٗ، ط .3

2005. 
ىلبشاِٖٝ املؼٗذاْٞ، املةتاس َٔ قلا٤ ستهُر١ ايتُٝٝرض، )قظرِ ا٭سرٛاٍ ايؼةـر١ٝ(،       .4

 .1999َإ، بػذاد، ضَطبع١ اي
ستُذ ا ذ ط٘، املظ٪ٚي١ٝ ادتٓا١ٝ٥ يتشذٜذ ذتع١ ايٛؾرا٠، عرح َٓؼرٛس يف  نادميٝر١      .5

 .2001ْاٜـ ايعشب١ٝ يًعًّٛ ا٭١َٝٓ، 
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  ايكٛاْني
 3( ايـادس بتاسٜخ يف37.99املشطّٛ ايتطبٝكٞ يكإْٛ اذتاي١ املذ١ْٝ املػشبٞ املشقِ ) .1

 .2002 نتٛبش يظ١ٓ 
 .1994( يظ١ٓ 143قإْٛ ا٭سٛاٍ املذ١ْٝ املـشٟ املشقِ ) .2
/ 27ايـرادس بتراسٜخ    1986( يظر١ٓ  85قإْٛ عًُٝات صسع ا٭علا٤ ايبؼش١ٜ املشقِ ) .3

8 /1986. 
 ايكشاسات ايكلا١ٝ٥ 

 )غري َٓؼٛس(. 30/4/2006/يف 2005( اعرتاض ايػري/4876كشاس املشقِ )اي .4
 15/6/2008)يف  2008( /ػةـر١ٝ  ٚ  / 1686قشاس سته١ُ ايتُٝٝض ا٫حتاد١ٜ بايعرذد )  .5

 )قشاس غري َٓؼٛس(.
 15/6/2008يف  2008( /ػةـر١ٝ  ٚ  / 1686قشاس سته١ُ ايتُٝٝض ا٫حتادٜر١ بايعرذد )   .6

 )قشاس غري َٓؼٛس(. 
 22/10/2010)يف 2010( / ػةـر١ٝ  ٚ  / 714هُر١ ايتُٝٝرض ا٫حتادٜر١ بايعرذد )    قشاس ست .7

 )قشاس غري َٓؼٛس(.
 َٓؼٛس 27/4/1982يف  1982( ػةـ١ٝ /519قشاس سته١ُ ايتُٝٝض بايعذد ) .8
( 663157( ٚ )663158ػٗادتا ايٛؾا٠ ايـادسٜٔ َٔ دا٥ش٠ ؿرش١ ْٝٓر٣ٛ املرشقُني )    .9

 .9/11/2004يف 
 
 
 

 


