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مع الوحدة(زیرا اخبار مذکور مشمو مواردی بود کو



تعدد و قسمت در بنی ابشد) ،مضافا إىل ما عن
السرائر والتنقيح وظاىر النكت من اإلمجاع على عدم
إرثو أيضا ،خالفا البن اجلنيد فورثو مع بقاء الرتكة يف

حبثمان در این بود کو در ابب سوم از ابواب موانع ارث
اخباری بود کو داللت داشتند بر اینکو اگر کافری قبل
از تقسیم ترکو مسلمان شود ارث می برد ،در اینجا

يد األول  ،وىو شاذ.2».

مطلب سوم« :أما لو مل يكن لو وارث سوى االمام

فروعی بوجود می آید و یکی از مراحل مهم اجتهاد
تفریع الفروع علی االوصو و سپس رد الفروع الی
االوصو می ابشد.
وصاحب جواىر فروعی را بر حبث مذکور مرتتب کرده:

عليوالسالم ،فأسلم الوارث ،فهو أوىل من االمام
عليوالسالم كما يف ادلسالك وزلكي ادلعامل ،بل عن
ابن فهد حكايتو عن شيخو ،وفخر ا﵀ققني عن ا﵀قق
وكثري من األصحاب ،والكفاية عن ادلشهور.

مطلب او « :ولو أسلم الكافر بعد القسمة مل يرث

لرواية أيب بصري يف الصحيح ادلروي يف الكتب

إمجاعا ،لعموم األدلة وخصوص النصوص.

الثالثة(کافی ،هتذیب ،من الحیضره الفقیو) "يف مسلم

وكذا لو اقرتن إسالمو هبا ،عمال ابألصل وعموم عدم

مات ولو قرابة نصارى إن أسلم بعض قرابتو فان مرياثو

إرث الكافر للمسلم السادلني عن معارضة النص،

لو ،فان مل يسلم أحد من قرابتو فان مرياثو لإلمام".3».

لتعارض مفهومية يف صورة االقرتان ،والرجوع إىل
عمومات ادلواريث بعد ختصيصها مبا دل على عدم

مطلب چهارم« :فلو أسلم الكافر بعد تلف العني

إرث الكافر ادلسلم الشامل للفرض ال وجو لو ،فال

انكشف استحقاقو ذلا ،فريث النماء.

إرث لو لو كان إسالمو بعد القسمة أو مقاران.1».

بل قد يتجو ضماهنا على متلفها وإن كان لو ذلك،

حبث در این است کو ظواىر عرفی رواایتی کو داشتیم

لصدق "من أتلف" أو "على اليد "وغريمها مما يقتضي

داللت داشتند بر اینکو "إذا أسلم قبل القسمة" کو

الضمان ،واالذن شرعا يف اإلتالف ال ينافيو ،مع

معلوم است ارث می برد و اما "إذا أسلم مقرتان أو بعد

احتمال عدم الضمان ،لتنزيلو يف تلك احلال منزلة

القسمة" دیگر مشمو رواایت نیستند و اوصل نیز بر

ادللك ،فتأمل.4».

عدم ارث بردن در این دو وصورت می ابشد.

مطلب پنجم« :فلو أسلم الوارث بعد قسمة بعض

مطلب دوم« :وكذا لو كان الوارث واحدا غري االمام

الرتكة شارك يف الباقي مع ادلساواة ،أو اختص بو مع

وأحد الزوجني مل يكن لو نصيب أيضا لو أسلم دلا
عرفت من أصالة عدم اإلرث بعد عدم صدق القسمة

 2جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی ،ج ،33ص ،13ط  43جلدی.
 3جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی ،ج ،33ص ،13ط  43جلدی.
 4جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی ،ج ،93ص ،20ط  39جلدی.

 1جواهر الکالم ،شیخ دمحم حسن نجفی ،ج ،33ص ،13ط  33جلدی.

1

درس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری

مهدانی(حفظو اهلل) کتاب الفرائض وادلواريث

موانع ارث/اسالم آوردن قبل و بعد و مقرتن اب قسمت

(ج )75

االنفراد ،وفاقا للمشهور ،ألنو مرياث أسلم عليو قبل

مطلب ىفتم« :فلو أسلم مع االخوة لألب أو االخوة

أن يقسم ،فلو إرثو كما لو احنصر اإلرث فيو ،فما عن

لألم أخ بعد اقتسامهم ادلال أثالاث قبل قسمة الثلث

بعضهم من احتمال العدم لصدق القسمة يف اجلملة يف

والثلثني فان كان لألبوين اختص هبما  ،وإال شارك

فيهما أو يف الثلث.7».

غاية الضعف.

بقیو حبث مباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی. ...

بل قد يقال إبرثو أيضا دلا قسم ،كما عن التحرير
والقواعد احتمالو بل عن اإلرشاد اختياره ،ألن ادلرياث
ىو اجملموع ومل يقسم.

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی

إال أن األقوى خالفو وفاقا للوسيلة واإليضاح والروضة

دمحم و آلو الطاىرين

وادلسالك وغاية ادلرام وادلفاتيح على ما حكي عن
بعضها ،لألصل وألن ادلرياث جنس يطلق على الكل،
والبعض ادلقسوم مرياث أسلم عليو بعد قسمتو ،فال
يرث منو مبقتضى النص ،وال يعارض ابجملموع ،خلفاء
فرديتو لغري ادلقسوم ،وظهور أن ادلناط ىو اإلشاعة ال
رلرد عدم القسمة ،ولذا منعوا اإلرث إذا احتد الوارث
مع انتفائها فيو ،وغايتو ثبوت اإلرث يف اجملموع ،وليس
نصا يف عموم األبعاض ،فال يعارض النفي الصريح
ادلطابق لألصل.5».

معیار روایت و فهم عرفی از آن می ابشد.
مطلب ششم« :ولو أسلم بعد قسمة الرتكة قبل اقتسام
من يزاحم بو من الورثة احتمل اإلرث ،ألنو قد أسلم
على مرياث مل يقسم ،وىو البعض ادلشاع بني أصحابو،
وعدمو ألن الكل ىنا مقسوم قطعا ،فيصدق أنو أسلم
على مرياث قد قسم  ،واألقرب األول  ،ألن انتفاء
اإلرث من الكل ال ينايف اإلرث من البعض.6».
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