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إدعى(کافر اتزه مسلمان شده) أتخرىا(قسمت) عن



اإلسالم(مثال ادعا می کند کو اول شعبان اسالم آورده و
قسمت

پنجم

شعبان

واقع

شده)مع

تعيني

زمانو(اسالم)وجهل زماهنا(قسمت) ،كما قواه يف الدروس

عرض کردمی کو اگر کافری قبل از تقسیم ترکو اسالم بیاورد
ارث می برد و رواایت مربوط بو آن را نیز خواندمی و مهچننی
گفتیم کو بر این مطلب امجاع بقسمیو وجود دارد.
صاحب جواىر فروعی را بر این مطلب مرتتب کرده:

وكشف اللثام ،ألن األصل أتخر احلادث.1».

این حبث در اصول مفصال مطرح شده ،شیخ انصاری در
تنبیو ششم از تنبیهات استصحاب رسائل این حبث را ذکر
کرده و آخوند در تنبیو ایزدىم از تنبیهات استصحاب کفایو
مطرح کرده ،حبث در این است کو دو حادث بوجود آمده
کو صوری دارند؛ ىر دو جمهول التاریخ ىستند ،ىر دو
معلوم التاریخ ىستند ،یکی معلوم التاریخ و دیگری جمهول
التاریخ است و ابلعکس ،مثال آبی کو مسبوق بو قلت بوده
و بعدا ُکر شده جنس شده است یعنی یک حادث ُکر شدن
آب است و حادث دیگر مالقات آب اب جناست می ابشد
کو این صور خمتلفی دارد:

فرع اول :آای قسمت کل ترکو میزان است ای اینکو شروع بو
قسمت نیز می تواند مانع ارث بردن ابشد؟ وقتی شروع بو
قسمت شود دیگر ارث منی برد زیرا الف و الم در "قبل

القسمة" کو در رواایت ذکر شده الف و الم جنس
می ابشد لذا مهینکو شروع بو قسمت شود مانع حمقق شده
است.
فرع دوم :اگر وراث قسمت نکردند بلکو سهم خودشان را
ىبو کردند در این صورت نیز قسمت حمقق شده زیرا قسمت
یعنی معنی کردن سهام کو اب ىبو کردن در واقع سهام معنی
شده و قسمت صدق می کند.

اول :قبل از حصول ُکریت اب جناست مالقات کرده ابشد،
االن کو ُکر شده جنس می ابشد.

دوم :بعد از ُکر شدن اب جناست مالقات کرده ابشد کو
االن آب اپک می ابشد.

فرع سوم :اگر ترکو چیزی ابشد کو قابل قسمت نیست مثل

نگنی انگشرت در این صورت سهام را ابید اب قیمت
مشخص کرد و بعد آن را فروخت و پولش را طبق سهام

سوم :ىر دو جمهول ابشند یعنی منی دانیم اول کر شده و
بعد جنس شده ای اینکو قبل از کر شدن جنس شده است.

قسمت کرد زیرا "قسمة کل شیء حبسبو".
صاحب جواىر فروعات دیگری را نیز مطرح کرده ات اینکو
رسیده بو حبثی کو اب اصول مربوط می ابشد ،کالم صاحب

چهارم :ىر دو جمهول التاریخ ىستند یعنی می دانیم کریت
و مالقات حمقق شده ولی منی دانیم در چو زمانی بوده اند.
پنجم :ىر دو معلوم التاریخ ىستند یعنی زمان کریت و
مالقات مشخص است و می دانیم.

جواىر این است«:ولو أنكر املسلم(کافری کو مسلمان

شده) القسمة(مثال پنج برادر ىستند کو چهار نفر از آهنا

ششم :یکی معلوم التاریخ و دیگری جمهول التاریخ است

مسلمان ىستند و یک نفر کافر بوده و بعدا مسلمان شده
حاال مهان برادر پنجم کو اسالم آورده منکر قسمت شده)،

مثال زمان کریت معلوم و زمان مالقات جمهول است
وابلعکس.
یک قول کو در رسائل نیز ذکر شده این است کو ىرکدام
کو معلوم التاریخ ابشد آن دیگری را استصحاب می کنیم

فالقول قولو(منکر)مع ميينو(و قول منکر اب اصل عدم
حصول قسمت مطابق است چون قسمت یک امر حادثی
است و ىر امر حادثی مسبوق بو عدم است) ،وكذا لو
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مثال معلوم است کو اول ظهر ُکر شده ولی اینکو مالقات اب
جنس قبل از کریت بوده ای بعد از آن را منی دانیم کو در
اینجا عدم مالقات ات ظهر را استصحاب می کنیم و
معنایش این است کو مالقات بعد از ظهر حاصل شده و
بعد از ظهر نیز کریت حاصل شده پس اپک می ابشد کو
در اینجا در جمهول التاریخ استصحاب جاری می شود و
أتخرش از معلوم اثبت می شود.
الد ّرة النجفیة در حبث طهارت در
سید حبر العلوم نیز در ُ
مورد اصل أتخر حادث اینطور فرموده:

استصحاب فقط لوازم شرعی را اثبت می کند نو لوازم عقلی
و عادی را ،حاال برخی در اینجا تفصیل داده و گفتو اند
اگر یکی از آهنا معلوم ابشد در آن دیگری اصل جاری
می کنیم و أتخرش را اثبت می کنیم کو این نیز صحیح
نیست و اشکالش این است کو أتخر و تقدم الزم عقلی
می ابشند پس در ما حنن فیو منی توانیم اب استصحاب عدم
قسمت اثبت کنیم کو قسمت متأخر از اسالم آوردن بوده
زیرا أتخر از لوازم عقلی است و استصحاب لوازم عقلی و
عادی را اثبت منی کند بلکو فقط لوازم شرعی را اثبت می

« فان يكن يعلم كال منهما

کند لذا صاحب جواىر نیز فرمود« :وكذا لو إدعی أتخرىا

مشتبها عليو ما تقدما

عن اإلسالم مع تعيني زمانو وجهل زماهنا ،كما قواه يف
الدروس وكشف اللثام ،ألن األصل أتخر احلادث.

فهو على األظهر مثل ا﵀دث

إال إذا عني وقت احلدث ».2

لكن يف إثبات ذلك مبثل ىذا األصل على وجو يكتفي بو

خب و اما اشکال این است کو ما می گوئیم در جائی کو
شک دارمی مستصحب ما مهان یقنی سابق و شک الحق
می ابشد اما تقدم و أتخر از لوازم عقلیو مستصحب است
و استصحاب نیز اب الزم شرعی اثبت می شود نو اب الزم
عقلی و عادی ،شیخ انصاری مثال می زند بو اینکو اگر زید
حیات داشت و مسافرت کرد و بعدا منی دانیم وفات کرده
ای زنده است کو خب ما استصحاب حیاتش را می کنیم و
می گوئیم مال متعلق بو او می ابشد لذا قسمت منی کنیم
زیرا حیات الزمو شرعی دارد چراکو وقتی حیات داشتو ابشد
ارث می برد و ای مالک مالش می ابشد و بدون اجازه او
منی توان در مالش تصرف کرد و اما در مثال دیگری کو
شیخ زده اینطور فرموده کو پنج سال قبل کو زید رفت ىنوز
حلیو نداشت و حاال استصحاب نبات حلیو می کنیم و
می گوئیم االن حلیو زید روئیده است کو این صحیح نیست
زیرا نبات حلیو الزم عادی است نو الزم شرعی و مهیشو ما
در استصحاب الزم شرعی را بر مستصحب مرتتب می کنیم
نو الزم عقلی ای عادی کو بو این اصل مثبت می گویند ،پس

يف إحراز الشرط حبث معلوم(اصل مثبت است) ،ضرورة

اقتضاء األصل املزبور ،التأخر يف حد ذاتو ال عن الشيء

املخصوص.3».
بقیو حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی...

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