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الكافر عن األصل قبل أن يسلم ،فيملكو الوارث



ملكا متزلزال(یعنی اگر اسالم آورد کو خب متعلق بو
اوست ولی اگر اسالم نیاورد متعلق بو دیگر وراث
است) مستتبعا للنماء فال خيرج عنهم خبروج األصل،

حبثمان در کالم صاحب جواىر بود کو فرمودند اگر
کافری قبل از قسمت ترکو مسلمان شود مثل دیگر
وراث ارث می برد ،رواایت متعددی را از ابب سوم

لألصل(اصل عدم مالکیت)وعدم جراين ملك املورث
عليو ،فال يكون مريااث.
وفيو أن توريث املسلم يقتضي االنتقال إليو دبوت

خواندمی کو بر این مطلب داللت داشتند اما خب
صاحب جواىر حبثی را مطرح کرده و فرموده در فاصلو
اسالم آوردن او مثال دوماه مال مناائتی داشتو لذا ابید
ببینیم این مناائت متعلق بو چو کسی می ابشد و از

املورث ،فلو صار إىل الورثة لزم انتقالو إليو من الوارث
احلي ،وليس من اإلرث يف شيء ،والكفر املانع ىو

املستمر إىل القسمة ال مطلق الكفر ،فال إشكال.2».

دیروز عرض کردمی کو دو مبنا در این امور دارمی؛ اول

طرفی اصل بر این است کو مناء اتبع ملک است اعم از
مناء متصل و مناء منفصل ،صاحب جواىر اینطور

اینکو عده ای این مباحث فقهی را مانند مباحث
فلسفی و امور تکوینی دانستو اند و در واقع خواستو اند
امور تشریعی را بو امور تکوینی بکشانند لذا حبث عدم
أتخر شرط از مشروط و حبث کشف و نقل را در ماحنن

فرموده« :نعم ظاىر النص والفتوى كون ذلك لو حبق
اإلرث ،وليس ذلك إال لكون إسالمو كاشفا عن
استحقاقو لو ابملوت ،بل ىو الضابط يف كل شرط

فیو مطرح کرده اند و اما مبنای دوم این است کو بنی
امور تکوینی و امور تشریعی فرق قائل شده و گفتو امور
تشریعی اعتباری ىستند و در زندگی عقالء اعتبار خیلی

متأخر عما ظاىره التسبيب ،فيتبعو النماء املتجدد
مطلقا(مناائت متصلو و منفصلو) ،كما عن الفاضل
والشهيدين وغريىم التصريح بو.1».

نقش دارد و بنای عقالء بر این است کو برای نظم در
زندگی بسیاری از چیزىا را اعتبار و جعل می کنند مثل
پول و چراغ قرمز و ساعت و امثال ذلک و ما نیز

در واقع صاحب جواىر ماحنن فیو را بو حبث انقلو و
کاشفو بودن اجازه در بیع فضولی قیاس کرده و فرموده
چنانچو در حبث فضولی اجازه کاشفو بود در اینجا نیز
اسالم آوردن او کشف می کند از اینکو اب موت مورث

عرض کردمی کو مهنی مبنا درست است و گفتیم کو
بعضی از اساتید ما مثل آیت اهلل حجت و آیت اهلل
طباطبائی رمحة اهلل علیهما کالً امور تشریعی را از
اعتبارات شارع مقدس می دانستند کو طبق مصاحل و

مستحق ترکو شده است لذا مناائت نیز مطلقا متعلق بو
او می ابشد.
صاحب جواىر در ادامو قول فخر الدین در ایضاح را

مفاسد جعل و اعتبار کرده و این امور تشریعی را از
امور تکوینی جدا می دانستند و ابىم خلط منی کردند
ولی امثال آخوند خراسانی در خیلی از مباحث اصولی

نقل می کند و بعد بو کالم او اشکال می کند« :لكن
عن ظاىر اإليضاح التوقف فيو ،مما ذكر ومن حجب
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امور تکوینی را بو امور تشریعی کشانده و مباحث را
ابىم خلط کرده مثل حبث امتثال بعد از امتثال کو مثال
شخصی مناز ظهرش را فرادا خوانده و بعد مجاعتی قائم
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للمسلم الساملنی عن معارضة النص ،لتعارض مفهومية
يف صورة االقرتان ،والرجوع إىل عمومات املواريث بعد
ختصيصها دبا دل على عدم إرث الكافر املسلم

شده مستحب است مهان مناز ظهر را دوابره بو مجاعت
خبواند ،آخوند می فرماید در اینجا یک امر بو اقامو مناز
ظهر داشت کو امر علت است و امتثال معلول است و

الشامل للفرض ال وجو لو(زیرا بعد از ختصیص عام

متسک بو مهان عام در صورت شک در اینکو آای از
افراد خمصص است ای از افراد عام ،صحیح نیست و در
این مورد منی توانیم بو عام متسک کنیم مثال گفتو شده
اکرم العلماء و بعد گفتو شده إال الفاسقنی خب حاال
اگر ما شک کنیم کو این عامل فاسق است ای نو

وقتی امتثال کرد و مناز ظهرش را بو فرادا خواند معلول
وجود پیدا کرده و علت ساقط شده حاال چهار رکعت
بعدی کو می خواىد بو مجاعت خبواند را بو چو نیتی
ابید خبواند؟ کو در اینجا مقداری حبث گره خورده منتهی

منی توانیم بو عام متسک کنیم و بگوئیم اکرامش واجب

در مقابل ما می گوئیم مهان شارع کو امر بو خواندن مناز
ظهر کرده گفتو اگر مجاعتی براپ شد برای ثواب بیشرت
مهان مناز را دوابره بو مجاعت خبوان و این اعتبار و جعل

است)  ،فال إرث لو لو كان إسالمو بعد القسمة أو

مقاران.3».

صاحب جواىر در ادامو بو این حبث می رسد کو:

شارع می ابشد و خیلی از موارد اب مهنی فرق گذاشنت
بنی امور تکوینی و تشریعی و عدم خلط این دو ابىم
حل می شود و در ماحنن فیو نیز صاحب جواىر حبث
أتخر شرط و کاشفو بودن و این مباحث را پیش کشیده

«وكذا لو كان الوارث واحدا غري االمام وأحد الزوجنی
مل يكن لو نصيب أيضا لو أسلم ،ملا عرفت من أصالة
عدم اإلرث بعد عدم صدق القسمة مع الوحدة،
مضافا إىل ما عن السرائر والتنقيح وظاىر النكت من

و توجیو کرده ولی ما می گوئیم کو این از امور تشریعی
و از اعتبارات شارع مقدس می ابشد و نیازی بو طرح
این مباحث نیست.
خب و اما صاحب جواىر در ادامو کالمش اینطور

بقیو حبث دباند برای بعد إن شاء اهلل تعالی. ...
امروز  91دی ماه است کو در اتریخ انقالب یک روز

إمجاعا ،لعموم األدلة وخصوص النصوص.

بسیار مهمی می ابشد و ما نیز این روز بزرگ را گرامی
می دارمی.

اإلمجاع على عدم إرثو أيضا ،خالفا البن اجلنيد فورثو

مع بقاء الرتكة يف يد األول  ،وىو شاذ.4».

می فرماید« :ولو أسلم الكافر بعد القسمة مل يرث
وكذا لو اقرتن إسالمو هبا(قسمت) ،عمال ابألصل(اصل
عدم ارث بردن است زیرا ارث بردنش یک امر حادثی
است و ىر حادثی مسبوق بو عدم می ابشد یعنی
متیقَّن ما مهان عدم قبلی است لذا در صورت شک در

واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی
دمحم و آلو الطاىرين

حالت اقرتان اسالم آوردن و تقسیم نیز عدم ارث بردن
را استصحاب می کنیم)وعموم عدم إرث الكافر
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