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استصحاب حیات جاری می کنند و یرتتب بر حیاتش
اینکو تصرف در اموالش بدون اجازه او حرام می ابشد فلذا
اب استصحاب حیات بو اندازه عمر طبیعی یک شخص
صرب می کنیم و بیشرت فقهاء ما نیز ذننی قول را اختیار کرده
اند .قول دیگر اینکو بو رواایت مراجعو می کنیم کو در
برخی از رواایت چهار سال و در بعضی دیگر ده سال ذکر
شده کو این مدت را صرب می کنیم و بعد اموالش را تقسیم
می کنیم .قول چهارم نیز قول شیخ مفید است کو فرموده
بعد از چهار سال اموالش را تقسیم دنی کنند بلکو آن را بو
وراث و اقوام َملی یعنی غنی و ثرومتند و مالدار او بدىند و
حتی ایشان فرموده از او رىن ىم بگریند کو اگر دنرده بود و
بعدا آمد بتواند مالش را بو راحتی از آهنا پس بگرید.
خب و اما عمده در اینجا رواایت ما می ابشد کو در ابب
 6از ابواب فرائض و مواریث ذکر شده اند کو عنوان ابب



چند مطلب نوشتو شده من مجلو درابره آدم و حواء و
چگونگی گسرتش نسل آهنا ذنانطور کو عرض کردمی حبث
مبتلی بو نیست و اثر عملی ندارد و ما بو مناسبتی متعرض
شدمی و اقوال خمتلفی را از اتریخ و تفسری و حدیث نقل
کردمی و قول آیت اهلل طباطبائی اعلی اهلل مقامو در تفسری
املیزان بو نظر ما صحیح آمد و ذنچننی در مورد صوفیو
پرسیده شده کو ابالخره از مسلماانن ارث می برند اینو؟ بلو
فقهاء ما غالة و نواصب و خوارج را میان مذاىب اسالمی
استثناء کرده اند و غری از اینها فَِرق اسالمی از ىم ارث
می برند و بیشرت از این الزم نیست کو در مورد این مسائل
حبث شود.
خب و اما حبثمان در این بود کو اگر کسی مدتی غائب
شده مثال مسافرت کرده و خربی از آن در دسرتس نیست
در مورد اموالش چو حکمی می شود؟ عرض کردمی کو امام
رضوان اهلل علیو در حتریر الوسیلة این فرع فقهی را ندارد ولی
ابالخره مسئلو مهمی است و در فقو ما مطرح شده ،در
اینجا دو مطلب وجود دارد؛ اول اینکو افرادی از بستگانش
فوت کرده ابشند کو خب از آهنا ارث خواىد برد و دوم
اینکو ابید مشخص شود کو خودش مرده ای زنده است ات
اینکو دیگران از او ارث بربند.
فقهاء ما در اینجا اختلفوا علی اقوال :یک قول این است
کو چهار سال در اطراف و جوانبی کو احتمال دارد رفتو
ابشد حتقیق می شود کو در نکاح نیز این مطلب بیان شده
است ،قول دوم اینکو ابید بو مقدار طول عمر طبیعی یک
شخص صرب شود کو این در أزمنو خمتلف ممکن است فرق
داشتو ابشد لذا بعضی ىا  011سال و بعضی ىا 021
سال گفتو اند و دلیلش ىم این است کو در واقع

این است":حكم مرياث ادلفقود وادلال اجملهول ادلالك".

خرب اول﴿ :دمحم بن يعقوب ،عن علي بن إبراىيم ،عن دمحم
بن عيسى بن عبيد عن يونس ،عن ىشام بن سامل قال:

سأل خطاب األعور أاب إبراىيم عليو السالم وأان جالس
فقال :إنو كان عند أيب أجري يعمل عنده ابألجرة ففقدانه

وبقى من أجره شئ وال يعرف لو وارث قال :فاطلبوه،
قال :قد طلبناه فلم جنده ،قال :فقال :مساكني وحرك يده
قال :فأعاد عليو قال :اطلب واجهد فان قدرت عليو وإال
فهو كسبيل مالك حىت جيئ لو طالب ،فان حدث بك

حدث فأوص بو إن جاء ذلا طالب أن يدفع إليو.1﴾.
خرب سنداً صحیح است.

خرب دوم﴿ :وابالسناد عن يونس ،عن اذليثم بن أيب روح
صاحب اخلان قال :كتبت إىل عبد صاحل(امام کاظم)عليو

السالم :إين أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت
فجأة وال أعرفو وال أعرف بالده وال ورثتو فيبقى ادلال
 1وسبئل الشیعة ،شیخ حر عبملی ،ج ،71ص ،285ابىاة فرائض و
مىاریث ،ببة  ،6حدیث  ،7ط اإلسالمیة.
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عندي كيف أصنع بو؟ ودلن ذلك ادلال؟ قال :اتركو على

نیز ذننی را اختیار کرده و اما روایت  4سال و  01سال کو
خواندمی مربوط می شود بو اینکو در اصول عمل بو رواایت
را چگونو اختیار کرده ابشیم ،بعضی قائلند در اخبار سلسلو
سند را می بینیم و اگر حجت ابشد بو آن عمل می کنیم
مثل آیت اهلل خوئی کو ذنینطور عمل کرده ،اما برخی دیگر
عمل فقهاء را در حجیت و عدم حجیت اخبار موثر
می دانند بو این صورت کو اگر خربی ضعیف ابشد ولی
فقهاء و اصحاب بو آن عمل کرده ابشند ضعفش جربان
می شود و در مقابل اگر خربی صحیح ابشد ولی اصحاب
از آن اعراض کرده ابشند حجت خنواىد بود ،بنابراین عمل
بو رواایت کو نوعاً خرب واحد ىستند مربوط بو مبنای ما در
اصول می شود و ما مثل استاد بزرگوارمان آیت اهلل العظمی
آقای بروجردی اعلی اهلل مقامو قائلیم کو حصول اطمینان
میزان است لذا عمل و عدم عمل فقهاء در حجیت خرب
موثر می ابشد و اما در ماحنن فیو فقهاء ما بو اخبار 4
سال و  01سال عمل نکرده اند لذا حجت نیستند بنابراین
قولی کو می گوید ابید بو اندازه عمر طبیعی یک شخص
صرب شود أقوی می ابشد.
آیت اهلل خوئی طبق مبنای خودشان کو عرض کردمی(عمل و
اعراض مشهور موثر نیست و مهم سند خرب است)فرموده:

سند خرب خوب است و ذنانطور کو می بینید در این خرب
 01سال ذکر شده کو آیت اهلل العظمی آقای خوئی نیز بو
ذننی ده سال فتوا داده است.
خرب  6بر قول شیخ مفید کو عرض کردمی داللت دارد.
خب واما از نظر اقوال این قول کو بو اندازه عمر طبیعی
یک شخص صرب شود أشهر اقوال است و صاحب جواىر

يف مدة الرتبص أقوال و األقوى اهنا أربع سنني يفحص عنو

حالو .ورواه الشيخ ابسناده عن يونس وكذا كل ما

قبلو.2﴾.

یونس بن عبدالرمحن مقام بسیار عالی دارد و حضرت رضا
علیو السالم سو مرتبو برای او هبشت را ضامن شده و
دناینده حضرت بوده.
خرب سوم﴿ :وابالسناد عن يونس ،عن إسحاق بن عمار
قال :قال يل أبو احلسن عليو السالم :ادلفقود يرتبص مبالو

أربع سنني مث يقسم.3﴾.

در این خرب اب صراحت  4سال بیان شده.
خرب چهارم﴿ :وعنهم عن سهل ،عن علي بن مهزاير قال:
سألت أاب جعفر الثاين(امام جواد)عليو السالم عن دار كانت
المرأة وكان ذلا ابن وابنة فغاب االبن ابلبحر وماتت ادلرأة
فادعت ابنتها أن أمها كانت صريت ىذه الدار ذلا وابعت

أشقاصا(مجع شقص بو معنای قسمتی از آن)منها وبقيت يف
الدار قطعة إىل جنب دار رجل من أصحابنا وىو يكره أن

يشرتيها لغيبة االبن وما يتخوف أن ال حيل شراؤىا وليس

يعرف لالبن خرب ،فقال يل :ومنذ كم غاب؟

قلت :منذ سنني كثرية قال :ينتظر بو غيبة عشر سنني مث

يشرتى ،فقلت :إذا انتظر بو غيبة عشر سنني حيل شراؤىا؟

قال :نعم.4﴾.

«مسألة :1221ادلفقود خربه و اجملهول حالو يرتبص مبالو و
فيها فإذا جهل خربه قسم مالو بني ورثتو الذين يرثونو لو مات
حني انتهاء مدة الرتبص و ال يرثو الذين يرثونو لو مات بعد

انتهاء مدة الرتبص و يرث ىو مورثو إذا مات قبل ذلك و ال
يرثو إذا مات بعد ذلك و األظهر جواز التقسيم بعد مضي

عشر سنوات بال حاجة إىل الفحص.5».

بقیو حبث مباند برای روز شنبو إن شاء اهلل تعالی. ...
واحلمد هلل رب العادلني و صلی اهلل علی

 2وسبئل الشیعة ،شیخ حر عبملی ،ج ،17ص ،583ابىاة فرائض و
مىاریث ،ببة  ،6حدیث ،4ط اإلسالمیة.
 3وسبئل الشیعة ،شیخ حر عبملی ،ج ،17ص ،583ابىاة فرائض و
مىاریث ،ببة  ،6حدیث ،5ط اإلسالمیة.
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