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یک نفر از آهنا قبل از تقسیم ترکو اسالم آورده کو در
این صورت مریاث برای او خواىد بود.
امام رضوان اهلل علیو در حتریرالوسیلو در این رابطو اینطور



فرمودند«:مسألة  : 5لو مات مسلم أو كافر وكان

حبثمان در مرتد بود و گفتیم کو مرتد بو سو قسم؛ فطری
و ملی و مرئو ای کو مرتد شده تقسیم می شود.
بر اساس رواایتی کو خواندمی گفتند مرتد فطری ابید

وارث كافر ووارث مسلم غري اإلمام عليو السالم
وأسلم وارثو الكافر بعد موتو فإن كان وارثو املسلم
واحدا اختص ابإلرث ومل ينفع ملن أسلم إسالمو ،نعم

کشتو شود و ارثش تقسیم شود و زنش نیز از او جدا
می شود و عده وفات نگو می دارد یعنی در واقع شارع
حکم میت را بر مرتد فطری مرتتب کرده و علت شدت
برخورد شارع مقدس اب مرتد این است کو در جامعو

لو كان الواحد زوجة ينفع إسالم من أسلم قبل قسمة
الرتكة بينها وبني اإلمام عليو السالم أو انئبو ،ولو كان
وارثو املسلم متعددا فإن كان إسالم من أسلم بعد
قسمة اإلرث مل ينفع إسالمو ،وأما لو كان قبلها

اتثری می گذارد چونکو اب قصد اجیاد فاجعو در میان
مردم مرتد شده.
مرتد ملی اب مرتد فطری فرق دارد ،مرتد ملی را بو حمض

فيشاركهم فيو إن ساواىم يف املرتبة ،واختص بو
وحجبهم إن تقدم عليهم كما إذا كان ابنا للميت وىم
إخوة.1».

ارتداد منی کشند بلکو ات سو روز از او طلب توبو
می شود و اگر توبو نکرد کشتو می شود زیرا این افراد
اگر آزاد گذاشتو شوند فتنو و فساد اجیاد می کنند.
اگر مرتد زن ابشد کشتو منی شود ولیکن سختیگریی

ابید اخبار مربوط بو این مسئلو(اسالم آوردن قبل از
تقسیم ترکو)را خبوانیم ات مطلب روشن شود ،اخبار
مذکور در ابب سوم از ابواب موانع ارث ذکر شده اند
کو عنوان ابب این است" :أن الكافر إذا أسلم على

ىائی در مورد او اجنام می شود ات توبو کند مثال در غذا
و لباسش حمدودیت اجیاد می شود و بعضی ىا نیز

مرياث قبل قسمتو شارك فيو إن كان مساواي واختص
بو إن كان أوىل ،وان أسلم بعد القسمة مل يرث ،فإن

گفتو اند "تضرب اوقات الصلوات" ولی مقدس

كان الوارث االمام فأسلم الكافر ورث ،وحكم احتاد

اردبیلی فرموده بو این سختی نیست بلکو نصیحت و
أتدیب می شود.
ات این مقدار در مورد مرتد کافی است بقیو در کتاب
حدود مبسوطاً مطرح شده است.

الوارث وأن املسلم إذا مل يكن لو وارث إال الكفار
فمرياثو لإلمام عليو السالم".
خرب اول« :دمحم بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن
أبيو وعن دمحم بن حيىي عن أمحد بن دمحم ،وعن عدة من

خب و اما در حبث ارث عرض کردمی کافر ىیچوقت از
مسلمان ارث منی برد حاال حبث در این است کو
شخصی فوت کرده و وراث او مهو کافر ىستند منتهی

أصحابنا ،عن سهل بن زايد مجيعا ،عن ابن حمبوب عن
علي بن رائب ،عن أيب بصري يعين املرادي قال :سألت
 1تحریرالوسیلة ،امبم خمینی(ره) ،ج ،2ص ،463کتبة اإلرث ،مسئلو .4
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أاب عبد اهلل عليو السالم عن رجل مسلم مات ولو أم

انگشرت خوب است خب این را اگر خبواىند بشکنند
بی ارزش می شود لذا ابید قیمت کنند و یک نفر بردارد
و پول بقیو را بو مقدار سهمشان بدىد.

يكن لو امرأة وال ولد وال وارث لو سهم يف الكتاب
مسلمني ولو قرابة نصارى ممن لو سهم يف الكتاب لو

ما ابید ببینیم آای رواایت مذکور شامل جائی کو وارث
فقط یک نفر ابشد ای شامل چیزی کو قابل قسمت
نیست می شود ای اینکو از این موارد انصراف دارد کو

فان مرياثو هلا ،وإن مل تسلم أمو وأسلم بعض قرابتو ممن

بعدا حبث خواىیم کرد إن شاء اهلل تعالی. ...

نصرانية ولو زوجة وولد مسلمون فقال :إن أسلمت
أمو قبل أن يقسم مرياثو أعطيت السدس قلت :فإن مل

كانوا مسلمني ملن يكون مرياثو؟ قال :إن أسلمت أمو
لو سهم يف الكتاب فان مرياثو لو ،فإن مل يسلم أحد

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی

من قرابتو فان مرياثو لالمام.

دمحم و آلو الطاىرين

ورواه الصدوق والشيخ ابسنادمها عن احلسن ابن

حمبوب مثلو.2».

کلینی خرب را بو سو سند نقل می کند و بعد آهنا را بو
ىم پیوند می دىد.
خرب دوم« :وعن علي بن ،عن أبيو ،عن ابن أيب عمري،
عن عبد اهلل بن مسكان عن أيب عبد اهلل عليو السالم
قال :من أسلم على مرياث قبل أن يقسم فلو مرياثو،

وإن أسلم وقد قسم فال مرياث لو.3».

مهان طور کو در رواایت ذکر شده در واقع شارع مقدس
یک ارفاقی داده و فرموده اگر قبل از تقسیم ترکو اسالم
بیاورد ارث می برد.
چند حبث در اینجا وجود دارد:
اول اینکو قسمت ترکو در جائی است کو ورثو متعدد
ابشند حاال اگر فقط یک نفر ابشد آای ابز ارث می برد
ای نو؟.
دوم اینکو بعضی چیزىا اصال قابل قسمت نیست مثال
فرض کنید یک گوىری ابقی مانده کو برای نگنی
 2وسبئل الشیعة ،شیخ حر عبملی ،ج ،71ص ،483ابواة موانع ارث،
ببة  ،4حدیج  ،7ط اإلسالمیة.
 3وسبئل الشیعة ،شیخ حر عبملی ،ج ،11ص ،332ابواة موانع ارث ،ببة
 ،3حدیج  ،2ط اإلسالمیة.
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