درس خارج فقو حضرت آيت اهلل العظمی نوری مهدانی



جلسو 88

﴿دوشنبو﴾

96/ 12 /14

کتاب الفرائض واملواريث

(حفظو اهلل)

موانع ارث/ارث محل

(ج )88

يقول :إن املنفوس ال يرث من الدية شيئا حىت يستهل(صوت



الصبی عند الوالدة)ويسمع صوتو.2﴾.

ابن عون توثیق نشده ،آیت اهلل خوئی در آخر معجم
دیروز مطالبی را در مورد اینکو محل در صورتی ارث
می برد کو زنده بو دنیا بیاید عرض کردمی و امروز رواایت
مربوط بو آن را می خوانیم کو در ابب  7از ابواب
فرائض و مواریث کتاب وسائل الشیعة ذکر شده اند و

رجال حدیث فصلی در اسامی مصدر بو أب و مصدر
بو إبن دارد کو اینها چو کسانی ىستند ،کو در مورد ابن
عون ایشان می فرماید امسش معلوم نیست و توثیق ىم

عنوان ابب این است" :أن احلمل يرث ويورث إذا ولد

نشده ،عن بعضهم نیز می شود مرسل بو اهبام واسطو،
البتو این اخبار مورد عمل فقهاء ما می ابشد.
خرب سوم﴿ :وعنو عن أبيو وعن دمحم بن إمساعيل ،عن الفضل

يرث من دون ذلك ،وحكم مرياث الدية".

أيب عبد اهلل عليو السالم قال :مسعتو يقول يف املنفوس إذا

حيا ،ويعرف أبن يصيح أو يتحرك حركة اختيارية ،وال

بن شاذان مجيعا عن ابن أيب عمري ،عن ربعي بن عبد اهلل ،عن

خرب اول﴿ :دمحم بن يعقوب ،عن محيد بن زايد ،عن احلسن

حترك ورث ،أنو رمبا كان أخرس(.این در مقابل قول عامو
است کو برای صیحو موضوعیت قائلند ولی ما

اهلل بن سنان يف مرياث املنفوس(بچو ای کو اتزه بو دنیا آمده و

می گوئیم فقط عالمت است و در واقع قید غالبی

بن دمحم بن مساعة عن دمحم بن زايد يعين ابن أيب عمري ،عن عبد

است نو قید احرتازی).3﴾.

ات حدی بدنش بو خون نفاس آلوده است)من الدية قال :ال

يرث شيئا حىت يصيح ويسمع صوتو .ورواه الشيخ كما

دو نصفو سند ذکر شده و بعد بو ىم پیوند داده شده

کلینی از طبقو  9و موثق می ابشدُ ،محید بن زاید از
طبقو  8و بسیار موثق است و  454مورد انم او در
اسناد رواایت واقع شده است ،حسن بن دمحم بن مساعو

بو این صورت کو؛ کلینی عن علی بن ابراىیم عن أبیو و
کلینی عن دمحم بن امساعیل عن فضل بن شاذان مجیعا
عن ابن أبی عمری عن ربعی بن عبداهلل کو مهگی موثق
ىستند.

أييت.1﴾.

واقفی املذىب است ولی ثقو است و از طبقو 7
می ابشد ،دمحم بن زاید مهان ابن أبی عمری است کو از
طبقو  6و در اعلی درجو واثقت قرار دارد ،عبد اهلل بن
سنان نیز از طبقو  5و بسیار جلیل القدر است و در

خرب چهارم﴿ :وعنو عن أبيو ،عن محاد بن عيسى ،عن ربعي
قال :مسعت أاب عبد اهلل عليو السالم يقول :يف السقط إذا

سقط من بطن أمو فتحرك حتركا بينا :يرث ويورث فإنو رمبا كان

أخرس.4﴾.

خرب پنجم﴿ :وابسناده(شیخ طوسی)عن دمحم بن أيب عمري،

عنی حال کو شیعو بوده خزانو دار منصور و ىارون
الرشید نیز بوده ،خرب سنداً خوب است.
خرب دوم﴿ :وعن علي بن إبراىيم ،عن دمحم بن عيسى ،عن

عن عبد اهلل بن سنان ،عن أيب عبد اهلل عليو السالم قال:
 2وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،17ص ،586ابواب فرائض و
مواریث ،باب  ،7حدیث  ،2ط اإلسالمیة.
 3وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،17ص ،586ابواب فرائض و
مواریث ،باب  ،7حدیث  ،3ط اإلسالمیة.
 4وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،71ص ،851ابواب فرائض و
مواریث ،باب  ،1حدیث  ،4ط اإلسالمیة.

يونس ،عن ابن عون ،عن بعضهم عليهم السالم قال :مسعتو

 1وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،71ص ،685ابواب فرائض و
مواریث ،باب  ،1حدیث  ، 7ط اإلسالمیة.
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ال يصلى على املنفوس(ما قائلیم بچو ات شش سالش نباشد
مناز خواندن بر جنازه او واجب نیست ولی عامو قائلند
مهینکو بو دنیا آمد در صورتی کو ُمرد واجب است بر او

موانع ارث/ارث محل

(ج )88

بروجردی نیز عنایت خاصی بو کتاب وافی داشتند) بنی
این دوطائفو از اخبار مجع کرده بو اینصورت کو آن
طائفو از اخبار کو می گویند اگر استهالل کند ارث

مناز خوانده شود)وىو املولود الذي مل يستهل ومل يصح ،ومل

می برد یعنی از دیو می برد و طائفو دیگر کو گفتو اند
اگر استهالل نکند ارث منی برد یعنی از دیو ارث
منی برد یعنی این را محل بر دیو کرده کو خب این مجع

يورث من الدية وال من غريىا ،فإذا استهل فصل

عليو(طبق فتوای عامو) وورثو.5﴾.

خرب ششم﴿ :وابسناده(شیخ طوسی)عن احلسن بن دمحم بن

تربعی است و فقهاء ما اینطور نگفتو اند بلکو فرموده
اند استهالل قید غالبی است لذا معترب نیست.
خب و اما در اینجا یک حبث مهمی اب صاحب جواىر
دارمی کو در جلد  39مطالبی را ذکر کرده ،ایشان

مساعة ،عن دمحم بن زايد ،عن عبد اهلل ابن سنان ،عن أيب عبد

اهلل عليو السالم يف املنفوس ال يرث من الدية شيئا حىت يصيح

ويسمع صوتو.6﴾.

خرب سنداً صحیح است.
خرب ىفتم﴿ :وعنو عن صفوان ،عن ابن مسكان ،عن أيب

می فرماید اینکو می گوئیم محل در شکم اگر زنده بو
دنیا بیاید ارث می برد حاال در طول مدتی کو در شکم
بوده ات بو دنیا بیاید سهمش از مال میت بو چو کسی

بصري قال :قال أبو عبد اهلل عليو السالم :قال أيب عليو

السالم :إذا حترك املولود حتركا بينا فإنو يرث ويورث فإنو رمبا

منتقل شده و کال سهمش چو زمانی بو او منتقل شده؟
آای وقتی در شکم مادر است منتقل شده ای وقتی کو
زنده بو دنیا آمده؟ مهچننی مناائت نیز اتبع ملک است
حاال در این مدت ات اینکو خبواىد بو دنیا بیاید مناائت

كان أخرس.7﴾.

بنده در دستو بندی اخبار نوشتو ام کو در خرب  3و 4
و  7و  8گفتو شده وقتی بو دنیا آمد و حترک نبنی

داشت ارث می برد و در مهو این اخبار عبارت "رمبا کا

سهم االرث او متعلق بو چو کسی خواىد بود؟ اگر
بگوئیم االن کو متولد شد مالک شده خب مناائت قبلی
متعلق بو چو کسی بوده؟ اگر بگوئیم در مهان زمان کو
در شکم مادرش بوده مالک شده کو خب معلوم نبوده

أخرس" ذکر شده بنابراین صیحو زدن ای استهالل میزان

نیست و اما در خرب  5و  4و  2استهالل شرط دانستو
شده کو فقهاء ما اینها را محل بر قید غالبی کرده اند
یعنی مفهوم ندارد و معترب نیست و مطلق را تقیید

کو زنده بو دنیا بیاید  ،کو فردا إن شاء اهلل در این رابطو
حبث خواىیم کرد. ...

منی کند خالفاً للعامو کو می گویند اگر استهالل نکند
ارث منی برد.
مال حمسن فیض کاشانی در کتاب وافی(مال حمسن از

واحلمد هلل رب العاملنی و صلی اهلل علی

علماء بزرگ ما می ابشد و آیت اهلل العظمی آقای

دمحمو آلو الطاىرين

 5وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،17ص ،587ابواب فرائض و
مواریث ،باب  ،7حدیث  ،5ط اإلسالمیة.
 6وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،17ص ،587ابواب فرائض و
مواریث ،باب  ،7حدیث  ،6ط اإلسالمیة.
 7وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،17ص ،587ابواب فرائض و
مواریث ،باب  ،7حدیث  ،7ط اإلسالمیة.
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