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فلو برأ منه مث مرض ولو دبثل هذا املرض مل ترثه ،ولو ماتت



هي يف مرضه قبل متام السنة ال يرثها إال يف العدة الرجعية.2».

شیخ انصاری رسالو ای بو طور جمازا در شروط دارد و
حبث مفصلی در مورد قاعده "املومنون عند شروطهم"

حبثمان در مریاث زوجنی بود ،امام رضوان اهلل علیو در
این رابطو می فرماید «:املقصد الثاين يف املریاث بسبب

ام فی
کرده ،اوالا خود شرط در لغت و اىل عرف "التز ٌ

التزام" است و بو جمرد التازام شرط گفتو منی شود یعنی

الزوجية:

یک عقدی است و در ضمن آن شرطی گذاشتو
می شود ،اثنیا شرط انفذ است إال ما أحل حراما أو
حرم حالالا و کالا نباید خمالف کتاب و سنت ابشد و

مسألة  : 1ال يرث أحد الزوجني مجيع املال بسبب الزوجية

إال يف صورة واحدة ،وهي احنصار الوارث ابلزوج واإلمام عليه

السالم ،فریث الزوج مجيع املال فرضاً و رداً كما تقدم ،وقد
نصف اترة(اگر زوجو اوالد ندارد) و
ظهر مما مر أن فرض الزوج ٌ

مهچننی نباید خمالف مقتضای عقد ابشد مثال در بیع
شرط شود کو مشرتی ای ابیع مالک نشوند ،علی ِّ
أی
حال امام رضوان اهلل علیو در ماحنن فیو می خواىد

ربع اترة(اگر
ربع أخرى(اگر زوجو اوالد دارد) ،وفرض الزوجة ٌ
ٌ
ومثن(اگر زوج اوالد داشتو ابشد)
زوج اوالد نداشتو ابشد) ٌ

بفرماید در عقد انقطاعی حتی اگر شرط ىم شود توارث
نیست ،خالصو حبث میازان نفوذ و عدم نفوذ شروط در
عقود ،حبث بسیار مهم و اجتهادی می ابشد.
امام رضوان اهلل علیو در اینجا فرعی را مطرح می کنند

أخرى ،وال يزيد نصيبهما(زوجنی) وال ينقص مع اجتماعهما
أبي طبقة أو درجة إال يف الفرض املتقدم آنفا.1».

امام رضوان اهلل علیو در ادامو کالمشان اینطور
می فرمایند«:مسألة  : 2يشرتط يف التوارث ابلزوجية أن
يكون العقد دائما ،فال توارث يف االنقطاع المن جانب الزوج

کو اگر مرد فوت کرد و غری از زنش ىیچ وارثی نداشت
ای زن فوت کرد و غری از شوىرش ىیچ وارثی نداشت
بقیو اموال متعلق بو چو کسی خواىد بود؟ ایشان

وال الزوجية بال اشرتاط بال إشكال ،ومع من جانب أو جانبني
يف غاية االشكال ،فال يرتك االحتياط برتك الشرط(یعنی شرط

ارث بردن) ،ومعه(یعنی اگر شرط کرده اند) ال يرتك ابلتصاحل.

می فرمایند" :و اما املوضع االول احنصار الوارث فی

وأن تكون الزوجة يف حبال الزوج وإن مل يدخل هبا ،فيتوارنان

الزوج فاملشهور بني االصحاب وجوب رد مازاد عن

ولو مع عدم الدخول .واملطلقة الرجعية حبكم الزوجة ما دامت

فرض الزوج إليه عند احنصار الوارث فيه فالکل

يف العدة خبالف البائنة فلو مات أحدمها يف زمان العدة

للزوج" کو نصف آن را فرض ا و نصف دیگر را ردا ارث

الرجعية يرثه اآلخر خبالف ما لو مات يف العدة البائنة ،نعم لو

می برد و مسالک و جواىر نیاز در اینجا مهنی را گفتو
اند و این مسئلو مشهور است و شهرت عظیمو دارد

طلقها يف حال املرض ولو ابئنا ومات هبذا املرض ترثه إىل سنة

من حيث الطالق بشرط أن ال يكون الطالق ابلتماس منها،
فال ترث املختلعة واملباراة ،وأن ال تتزوج ،فلو طلقها حال

بلکو شیخنی و مجاعتی ادعای امجاع کرده اند و بعد
رواایت مربوط بو این حکم را بیان کرده اند.

 1تحریرالوسیلة ،امبم خمینی(ره) ،ج ،2ص ،393مسئلو .1

 2تحریرالوسیلة ،امام خمینی(ره) ،ج ،2ص ،693مسئله .2

املرض وتزوجت بعد انقضاء عدهتا مث مات الزوج قبل انقضاء

السنة مل ترث ،وأن ال يربأ الزوج من املرض الذي طلقها فيه،
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عرض کردمی کو صاحب وسائل چند ابب در این رابطو

مریض شفاء می دىند خب از او خبواه ات چشم تورا
شفاء بدىد ،أبو بصری خدمت امام صادق علیو السالم
رسید و گفت من از اول انبینا بودم و ىیچ گلو ای

مورد از أبی بصری نقل کرده ،آیت اهلل العظمی آقای
بروجردی اعلی اهلل مقامو در این موارد کو از یک نفر
چند خرب در یک موضوع نقل شده ،مهو اخبار را بو

ندارم و در برابر قضا و قدر اهلی تسلیم ىستم ولی بو
من اینطور گفتو اند ،یکی از مقامات عالیو معنوی مقام
صرب و دیگری مقام تسلیم است و ابالتر از اینها مقام

منعقد کرده حتت عنوان "ابواب مریاث األزواج" ،

عجیب اینکو در ابب  3از این ابواب  9خرب در این

رضا می ابشد یعنی انسان از تقدیر پروردگار و اینکو
دارد قضا و قدر او را حتمل می کند خوشحال است،
خالصو اینکو حضرت بو او فرمود نازدیک بیا و بعد
دستی بر روی چشم او کشید و بینا شد ،حضرت فرمود

یک خرب برمی گرداندند و می فرمودند راوی یک دفعو
از امام پرسیده و امام نیاز یک دفعو جواب داده و اما
بعدا در نقل معنی عبارات ىای خمتلفی بیان شده.
ما چند أبو بصری دارمی کو یکی از آهنا أبو بصری معروف

این را بدان اگر صرب می کردی یک مقامی در هبشت
داری البتو االن ىم بو هبشت می روی ولی دیگر آن
مقام را نداری ،أبوبصری گفت ایبن رسول اهلل دمل

مشهور مطلق یعنی حییی بن قاسم أسدی است کو مقام
بسیار ابالئی دارد و در سند چند ىازار خرب واقع شده
است ،خب و اما مهنی أبو بصری در اینجا  9خرب دارد

می خواىد مثل اول ابشم و حضرت دوابره دستی بر
چشمان او کشید و مثل اول انبینا شد.
مهان طور کو عرض کردمی چندین ابب در وسائل منعقد
شده کو داللت دارند بر اینکو اگر زوجو دبرید و ىیچ

کو داللت دارند بر اینکو اگر زن دبرید و ىیچ وارثی غری
از شوىرش نداشتو ابشد متام اموالش برای شوىرش
می ابشد کو نصف را فرضا و نصف دیگر را ردا می برد
و این خیلی عجیب است کو یک نفر در یک موضوع

وارثی غری از زوج نداشتو ابشد متام اموالش بو زوج
می رسد نصف آن فرضا و نصف دیگر ردا ولی اگر
زوج دبرید و ىیچ وارثی غری از زوجو نداشتو ابشد زوجو
سهم خودش را فرض ا می برد و بقیو بو امام علیو السالم

 9خرب نقل کرده و مطلب دیگر اینکو متام این  9خرب را
از یک امام نقل نکرده بلکو از امام ابقر و امام صادق
علیهما السالم نقل کرده.
یکی از حبثهای مهم این است کو در کتب رجال مثل
معجم رجال حدیث آقای خوئی پنج أبی بصری ذکر
شده کو یکی از آهنا مهنی حییی بن قاسم أسدی بود کو
عرض کردمی و دیگری لیس بن خبرتی مرادی است کو

می رسد ،بنابراین امام رضوان اهلل علیو بنی زوج و زوجو
اینطور تفصیل قائل شده.
بقیو حبث دباند برای بعد از تعطیالت إن شاء اهلل

تعالی. ...

این دو نفر خیلی مهم ىستند و در میان اینها أبی بصری
مکفوف یعنی انبینا وجود دارد کو آقای خوئی
می فرماید این مهان حییی بن قاسم أسدی می ابشد کو

واحلمد هلل رب العاملني و صلی اهلل علی
دمحمو آله الطاهرين

نقل شده شخصی بو او گفت تو از مریدان و شاگردان
خاص امام صادق علیو السالم ىستی و می گوئی آهنا
2

