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فرع سوم« :مسألة  : 6ال يشًتط ولوج الروح فيو حني



موت املورث ،بل يكفي انعقاد نطفتو حينو(موت
املورث)  ،فإذا مات شخص وتبني احلمل يف زوجتو بعد
موتو وكان حبيث يلحق بو شرعا يرثو لو انفصل

حبثمان در موانع ارث بود ،کفر و قتل و تولد از زان را
مورد حبث قرار دادمی و اما یکی دیگر از موانع ارث

حيا.3».

حمقق در شرایع اینطور می فرماید« :الثالث احلمل :

لعان است کو چون مورد ابتالء نیست لذا از آن حبث
منی کنیم.
حبث دیگر در مورد محل می ابشد بو این بیان کو کسی

يرث بشرط انفصالو حيا و لو سقط ميتا مل يكن لو
نصيب  .و لو مات بعد وجوده حيا كان نصيبو لوارثو
 .و لو سقط جبناية اعترب ابحلركة اليت ال تصدر إال من

از دنیا رفتو ولی بچو ای در شکم مادر است حاال
می خواىیم بدانیم این محل اب چو شرایطی از این
شخص ارث می برد.
کالم امام رضوان اهلل علیو را می خوانیم ،ایشان

حي دون التقلص(ىرجسمی وقتی از حمیط گرم بو حمیط
سرد برسد أو ابلعکس یک حرکتی می کند) الذي

حيصل طبعا ال اختيارا.4».

بنی ما و عامو در این مسئلو اختالف نظر وجود دارد

می فرمایند«:األول احلمل ما دام محال ال يرث وإن

لذا شیخ طوسی در خالف اینطور می فرماید«:مسألة

علم حياتو يف بطن أمو ،ولكن حيجب من كان متأخرا

 :124املولود إذا علم أنو حي حني والدتو

عنو يف املرتبة(مثال محل در شکم ،فرزند أبوینی است کو

بصياح(گریو کردن) أو حركة أو اختالج(ابز و بستو

در این صورت حاجب فرزند أبی ای فرزند اُمی بو تنهایی

کردن چشم) أو عطاس بعد أن يتبني حياتو فإنو يرث.

می ابشد) أو يف الطبقة(مثال محل در شکم حاجب

و بو قال احلسن ،و األوزاعي ،و الشافعي ،و الثوري،

برادران میت ای عمو ای خالو میت است) ،فلو كان

و أبو حنيفة و أصحابو ،و أىل العراق ،اال أن من

للميت محل ولو أحفاد(نوه) وإخوة حيجبون عن اإلرث

قول أيب حنيفة ،و أيب يوسف ،و دمحم ،و زفر ،و

ومل يعطوا شيئا حىت تبني احلال ،فإن سقط حيا اختص

احلسن بن صاحل بن حي :أن املولود إذا خرج أكثره

بو ،وإن سقط ميتا يرثوا.1».

من الرحم و علم حياتو ،مث خرج مجيعو و ىو ميت

فرع دوم« :مسألة  : 5احلمل يرث ويورث لو انفصل

فإنو يرث و يورث منو.

حيا وإن مات من ساعتو ،فلو علم حياتو بعد انفصالو

و كان مالك ،و أبو سلمة بن عبد الرمحن ،و النخعي

فمات بعده يرث ويورث ،وال يعترب يف ذلك(خالفاً
للعامة)الصياح(صیحو زدن و گریو کردن)بعد السقوط لو

ال يورثون املولود حىت يسمع صوتو.

علم سقوطو حيا ابحلركة البينة وغريمها.2».

 3تحریرالوسیلة ،امبم خمینی ،ج ،2صفحو  ،371مسئلو .6
 4شرایع ،محقق حلی ،ج ،4ص ،31ط اسمبعیلیبن.

 1تحریرالوسیلة ،امبم خمینی(ره) ،ج ،2صفحو .173
 2تحریرالوسیلة ،امبم خمینی ،ج ،2صفحو  ،173مسئلو .5
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دليلنا :إمجاع الفرقة و أخبارىم  ،و قولو ﴿ي ِ
وصي ُك ُم
ُ
اهلل ِيف أو ِ
الد ُك ْم لِ َّ
ظ ْاألُنْثي ْني﴾ ، 5و مل
لذك ِر ِمثْ ُل ح ِّ
ْ
ُّ
يفصل(لذا محل نیز اب شرایطی کو عرض شد ارث
می برد).6».

خب و اما بعد از اینکو مشخص شد محل ارث می برد

حاال ابید ببینیم اگر وراث خبواىند قبل از بو دنیا آمدنش
ترکو را تقسیم کنند چو مقداری ابید برای او سهم کنار
بگذارند؟.
 9فرض در اینجا متصور می شود:
 :1مذکر واحد
 :2مونث واحد
 :3خنثی واحد
 :4دو مذکر
 :5دو مونث
 :6دو خنثی
 :7یک مذکر و یک مونث
 :8یک مذکر و یک خنثی
 :9یک مونث و یک خنثی.
این  9فرض متصور شده کو در میان آهنا ذکرین
بیشرتین فرض می ابشد لذا فقهاء ما فرمودند دو سهم
پسر برای محل در نظر گرفتو می شود و بعد بقیو ترکو
بنی وراث تقسیم می شود.
خب و اما اخباری کو بر این مطالب داللت دارند در
صفحو  586از جلد  17وسائل الشیعة و در ابب 7
از ابواب مریاث ذکر شده اند کو مطالعو کنید ات فردا
حبث را ادامو بدىیم إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحمو آلو الطاىرين

 5سوره نسبء ،آیو .33
 6الخالف ،شیخ طوسی ،ج ،4ص.332
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