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کتاب الفرائض والمواريث
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صاحب جواهر حبث را اینطور آغاز می کند که احراز
حیات وارث حنی مرگ مورث الزم است و إال مال



منتقل منی شود کالم ایشان این است«:وهؤالء يرث
بعضهم من بعض بال خالف أجده فیه  ،بل اإلجماع

موضوع :ارث غرقی و مهدوم علیهم.

بقسمیه علیه  ،والنصوص به مستفیضة أو

حبث قبلی یعنی اینکه زوج یا زوجه تنها وارث باشند متام
شد ،اگر طبق ترتیب شرایع خبواهیم حبث را ادامه بدهیم
به حبث ارث خنثی می رسیم منتهی چون مبتلی به
نیست به آن منی پردازمی.

متواترة وبذلك يخرج عما يقتضي عدمه من قاعدة
كون الشك في الشرط شكا في المشروط ضرورة
اشتراط إرث كل واحد منهما من اآلخر بحیاته بعد
موت اآلخر وهي غیر معلومة  ،بل ربما كان مقتضى

و اما حبث بعدی در مورد ارث غرقی و مهدوم علیهم
می باشد یعنی اینکه دو نفر یا بیشرت غرق شده باشند
و ما ندانیم کدام یک اول فوت کرده و یا اینکه خانه

األصول تقارن موتهما  ،ومن المعلوم سقوط اإلرث
معه  ،وإن كان التحقیق نفیه باألصل أيضا  ،إذ هو من
الحادث المسبوق بالعدم الذي إذا لوحظ اقتضى

ای بر سر افرادی خراب شده و فوت کرده اند و
منی دانیم کدام یک اول فوت کرده است ،خالصه حبث
غرقی و مهدوم علیهم در روایات ما بیان شده است و
البته مسئله بسیار وسیع می باشد خصوصا امروزه با

التعاقب  ،كما أنه إذا لوحظ ما يقتضي عدم تأخر
أحدهما عن اآلخر اقتضى االقتران الذي هو الزم
المنفي باألصل.
واحتمال جريان التوارث بینهما على قاعدة العمل

توجه به وسیله های محل و نقل و مراکب خمتلفی که
وجود دارد در حادثه های خمتلف افرادی با هم کشته
می شوند خب ما باید چگونگی تقسیم ارث آهنا را

باألصلین مع إمكانه ولو لمكلفین  -نحو واجدي
المني في الثوب المشترك  ،ونحو التمسك بهما في
كل من اإلناءين لمكلفین على القول به  ،ونحو

بدانیم.

الحكم بطهارة الماء ونجاسة الصید فیه وغیر ذلك -

فهرست کتب:

يدفعه وضوح كون المقام من غیر ذلك كله بعد تسلیم

جواهرالکالم جلد  93صفحه  903الی  913از
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الحكم في المقیس علیه. ».

جواهر  39جلدی ،مفتاح الکرامة جلد  43صفحه
 ،653ریاض جلد  13صفحه  ،339خالف شیخ
طوسی جلد  3صفحه  ،91مستند الشیعة نراقی جلد
 13صفحه  ،354خمتلف الشیعة جلد  3مسئله ،31

در رسائل و در حبث علم امجالی این حبث مطرح شده
و شیخ مثاهلایی زدند که صاحب جواهر یکی از آهنا
یعنی واجدی املنی فی ثوب املشرتک را بیان کرد و اما
مثال دیگری که در رسائل ذکر شده حکم به طهارت

اخبار مربوط به این حبث نیز در وسائل الشیعة جلد 16
صفحه  583از وسائل  40جلدی.

ماء و جناست صید می باشد ،فرض کنید یک چاله ای
 1جواهرالکالم ،شیخ حممد حسن جنفی جواهری ،ج ،93ص ،903ط  39جلدی.
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بوده که در آن مقداری آب البته کمرت از ُکر بوده و از
طرفی صیادی یک صیدی را تعقیب کرده و آن صید
داخل آن چاله افتاده و ُمرده و حاال شک دارمی که آیا

میراث األزواج

(ج )261

وراثه حال موته ،وكذا الحال في موت
الحي من ّ
ّ
1
األكثر من اثنین. ».
بقیه حبث مباند برای روز شنبه إن شاء اهلل تعالی. ...

مرده بوده و بعد به آب افتاده بوده یا اینکه حیات
داشته و داخل چاله افتاده و بعد مرده ،در اینجا از
طرفی استصحاب بقاء حیات صید را می کنیم و از

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

طرفی استصحاب طهارت ماء داخل چاله را که خب
در اینجا این دو استصحاب از افراد خمتلفی می باشند
و اما مثال دیگر اینکه دو کاسه آب در یک بیابانی
است و دو نفر بعد از وضو با آهنا علم امجالی پیدا
کردند که یکی از آهنا جنس بوده منتهی چون با هم
کاری ندارند هر کدام حکم تکلیفی خودش یعنی
أی حال
استصحاب طهارت را جاری می کند ،علی ِّ
صاحب جواهر می فرماید ما حنن فیه اینطور نیست و
وارث و مورث حکمشان جدای از هم نیست یعنی در
موقع موت مورث شرط است که وارث حیاط داشته
باشد و ما این مسئله را در جاهائی مثل غرقی یا مهدوم

علیهم منی توانیم احراز کنیم یعنی منی دانیم کدام یک
زودتر فوت کرده لذا ما از نظر اصول منی توانیم حبث را
حل کنیم پس باید به سراغ روایات و مهچننی امجاع برومی
و ببینیم که اهل بیت علیهم السالم چه فرموده اند.
برای اینکه صور خمتلف مسئله غرقی و مهدوم علیهم
معلوم شود مقداری از کالم امام رضوان اهلل علیه در
حتریرالوسیلة را می خوانیم ،ایشان اینطور فرمودند«:
الفصل الثاني :في میراث الغرقى و المهدوم علیهم.
مسألة  : 2لو مات اثنان بینهما توارث في آن واحد؛
بحیث يعلم تقارن موتهما ،فال يكون بینهما توارث؛
سواء ماتا أو مات أحدهما حتف أنف أو بسبب ،كان
كل منهما
لكل سبب ،فیرث من ّ
السبب واحداً أو ّ

 4حتریرالوسیلة ،امام مخینی(ره) ،ج ،4ص ،343مسئله  ،1ط نشر آثار.
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