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می شدد رو مناائت مال در طدل مدتی رو در شکم
مادرش ودده متعلق وو راست؟ ظاىض أدلو این است رو
شارع اینطدر ارتبار رضده رو مال مناائتش از ا ل متعلق



حبثمان در ارث مح ل ودد رض رضد م رو ارض مح ل یاا
متدلد شدد ارث می وضد زیضا ابالخضه مح ل لد است

وو مح ل ودده منتیی ملکا متزلزال تزلزل از جیت زنده
وو دناا آمدن ردم زنده وو دناا آمدنش می ابشد اما
وعدا رو یاا وو دناا آمد رشف می شدد رو مال از ا ل

مهچننی مشمدل أدلو ی دالو ی وض ارث می ابشد منتیی
وو این تضتاب رو قتی در شکم مادر است ابید منتظض

انعقاد نطفو وضای مح ل ودده منتیی ملکا متزلزال وعدا
تنجز پادا رضده این اشکالی ىم
رو یاا وو دناا آمده ّ
ندارد زیضا ارتبار شارع می ابشد ظاىض ر اایمتان ناز
مهنی است مث ل احلاق اجازه در واع فضدلی ،خب اما

قضان رض م ناز فضمدده" :يوصیکم اهلل فی أوالدکم"

مبانام ات یاا متدلد شدد وعد ارث می وضد.
ر اایمتان د دستو وددند؛ دستو ا ل می رفتند وعد از
تدلد ابید استیالل رند إال ارث منی وضد رو این قدل

این حبث ظاىضا متام شد دیگض مطلب خاصی ندارد
البتو در مفتاح الکضامو فض رات دیگضی ناز واان شده رو
مضاجعو مطالعو رناد.

رامو ودد رو وضای استیالل مدضدرات قائلند دستو
د م اخباری وددند رو می رفتند مهانقدر رو مشخص
شدد زنده است رافی می ابشد از این جیت ما قاد
استیالل را قاد ایرتازی منی دانام ولکو قاد غالبی

خب اما شاخ طدسی در خالف فضمدد قتی مح ل وعد
از تدلد حتضک نکضد ارث منی وضد ابید وض ا مناز مات
خدانده شدد ،دمحم جداد مغناو در رتاب "الفقو رلی

می دانام رو منی تداند مطلق را مقاد رند.
رض رضد م ابید ایتااطا سیم د مذرض را وضای مح ل
رنار وگذارند ات وعدا جنساتش مشخص شدد اما امام
رضدان اهلل رلاو فضمددند ارض رن رل ٍم اب آالت اوزاری
وتدانند جنسات مح ل داخ ل شکم مادر را تشخاص دىند
در اینصدرت مطلب ر شن است اشکالی ىم ندارد.
صایب جداىض فضری را مطضح رضده فضمدده قتی رو

ادلذاىب اخلمسة" در این راوطو اینطدر رفتو شده:
«اختلفوا يف الصالة على الطفل  ،فقال الشافعیة
وادلالكیة  :يُصلّى علیو إذا صرخ واستهل حني الوالدة
 ،أي أ ّن حكم الصالة حكم ادلرياث.

وقال احلنابلة واحلنفیة  :يُصلّى علیو إذا متّ لو يف بطن
أُمو أربعة أشهر  .وقال اإلمامیة  :ال جتب الصالة على

اطفال ادلسلمني إالّ بعد بلوغهم ست سنني ،وتستحب

مح ل در شکم مادر است ات اینکو یاا متدلد وشدد آای
از مهان مدقع مالک آن مالی رو وضای ا رنار رذاشتو
مهچننی مناائت آن می ابشد ای از آن قتی رو یاا وو

على كل َمن كان دون ىذه السن.1» .

خب

اما حبث دیگض این است رو ارض رسی مفقدد

شده مثال مسافضت رضده مدت زایدی رذشتو
وضنگشتو در اینصدرت وضای تقسام امدالش چو مقدار
ابید صرب رنام؟ چند قدل در اینجا جدد دارد ،این

دناا آمد مالک مال مناائت آن می شدد؟ از ظاىض
رالم ایشان اینطدر فیماده می شدد رو قتی متدلد شد
مالک می شدد رو ارض اینطدر ابشد این سدال مطضح

 1الفقه علی المذاهب الخمسة ،دمحم جواد مغنیه ،ص.95
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مسئلو در حتضیض الدسالة نبدد لی ربارت شضایع را

خب اما ر اایت مضودط وو این مسئلو را إن شاء اهلل
فضدا می خدانام. ...

می خدانام ات مطلب ر شن شدد« :الثاين الغائب غیبة
منقطعة ،ال يورث حىت يتحقق موتو أو تنقضي مدة ال

واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی

يعیش مثلو إلیها غالبا ،فیحكم(یارم شضع)لورثتو

دمحمو آلو الطاىرين

ادلوجودين يف وقت احلكم ،و قیل يورث بعد انقضاء
عشر سنني من غیبتو ،و قیل يدفع مالو إىل وارثو
ادللي(مجع مال وو معنای انسان غنی
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ثض متند رو ارض

وعدا وضرشت وتدانام مال را از ا پس وگری م)و األول

أوىل.2».

یکی از رتاهبائی رو خالی خدب ابید مطالعو رنام
"جامع الشتاة" مریزای قمی می ابشد رو در مدرد این

مسئلو اینطدر فضمدده«:مفقود اخلرب را ابيد بو اطالع
جمتهد عادل چهار سال در چهار جانب تفحص از او
كرد .ىر گاه ىیچ خربى نشد اموال او را میانۀ ورثو
قسمت مىكنند .و مادامى كو غايب است و خرب از
او نرسیده ،وىل او حاكم شرع است .يعىن جمتهد
عادل مال او را ابيد بو دست امیىن بدىد كو
حمافظت كند بر سبیل مصلحت .و منافع آن را
ضبط كند ات خربى از او برسد اي از عمر او آن قدر
بگذرد كو در عادت آن زمان غالبا كسى بیش از آن
عمر منىكند.
آن وقت ما بني وراث قسمت مىكنند .و عمر عادى
را بعضى حتديد كردىاند بو صد و بیست سال .و
دور نیست كو صد سال ىم كاىف ابشد.
و اگر دسرتس بو جمتهد عادل نباشد عدول مؤمنني
مال غايب را ضبط كنند و بو ىر كى امني دانند

بسپارند».3

 2شرایع ،محقق حلی ،ج ،4ص ،01ط اسماعیلیان.
 3جامع الشتات ،میرزای قمی ،ج ،2ص.054
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