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نسب به میت مربوط می شوند و اما سبب نیز دارمی
مثل زوجیت و بعد از آن نیز والء عتق و امثال آن
می باشد.
خب و اما حبث ما با توفیق پروردگار متعال از امروز
در مورد مریاث أزواج می باشد.
خداوند متعال در قران کرمی در آیه  21از سوره



الحمدهلل رب العالمین وصلی اهلل علی محمد آله
الطاهرين واللعن علی اعدائهم أجمعین من اآلن إلی
قیام يوم الدين.

نساء به این ترتیب مریاث ازواج را بیان فرموده َ ﴿:و
َم يَک ْن لَه َّن َولَ ٌد
صف ما تَ َر َ
لَک ْم نِ ْ
ک أَ ْزواجک ْم إِ ْن ل ْ
الربع ِم َّما تَ َرْک َن ِم ْن بَ ْع ِد
فَِإ ْن کا َن لَه َّن َولَ ٌد فَ لَکم ُّ
ٍِ
الربع ِم َّما تَ َرْکت ْم
وصین بِها أ َْو َديْ ٍن َو لَه َّن ُّ
َوصیَّة ي َ
َم يَک ْن لَک ْم َولَ ٌد فَِإ ْن کا َن لَک ْم َولَ ٌد فَ لَه َّن الثُّمن
إِ ْن ل ْ
ِم َّما تَرْکتم ِمن ب ْع ِد و ِ
صیَّ ٍة توصو َن بِها أ َْو َديْ ٍن﴾.1
َ ْ َْ َ
انسان وقتی از دنیا رفت یند ییز بر ارث مقدم
است؛ اول کفن ،دوم ِدین که مخس و زکات نیز جزء
دیون حمسوب می شوند ،سوم وصیت و یهارم ارث
می باشد.

اد اللّه بِع ٍ
بد
قال النبی صلی اهلل علیه و آله " :إذا أر َ
َ
َخیرا فَ َّق َهه فِي ال ّدي ِن" ،خداوند متعال را شکر می
کنیم که عمده ی اشتغال ما را در علم فقه که
بسیار علم شریف و مبارکی است قرار داده است.
خب و اما حبثمان سال گذشته با توفیق پروردگار در
ارث بود ،صاحب جواهر در اول جلد  93از جواهر
 39جلدی که حبث ارث را مطرح کرده احادیثی از
اهل بیت علیهم السالم نقل کرده که ارث در نظر
ائمه علیهم السالم دارای امهیت ویژه ای می باشد،
مثال پیغمرب صلوات اهلل علیه و آله فرمودند ارث
نصف علم است آن را یاد بگریید و یاد بدهید و
امثال ذلک ،خالصه تاکید و سفارش فراوانی بر
مسئله ارث شده و از طرفی بنی ما و عامه نیز
اختالفات زیادی در باب ارث وجود دارد.
عرض کردمی ییزی که مهیهه در مسئله ارث باید مد
نظرمان باشد سهام مذکور در کتاب اهلل (نصف،
مثن ،ربع ،ثلثان ،ثلث ،سدس) و صاحبان آن سهام
می باشد.
طبقات اصلی ارث را ذکر کردمی؛ طبقه اول أبوان و
أوالد و إن نزلوا  ،طبقه دوم إخوه و أجداد و طبقه
سوم أعمام و أخوال ،اینها طبقاتی هستند که با

حمقق در شرایع اینطور فرموده « :المقصد الثاني في

مسائل من أحكام األزواج  :األولى الزوجة ترث ما

دامت في حبال الزوج  ،و إن لم يدخل بها و كذا

يرثها الزوج  ،و لو طلقت رجعیة توارثا (املطلقة
رجعیة حبکم الزوجة) إذا مات أحدهما في العدة

ألنها بحكم الزوجة  ،و ال ترث البائن و ال تورث

كالمطلقة ثالثة و التي لم يدخل بها و الیائسة و

لیس في سنها من تحیض و المختلعة (طالقی که

فقط زن از شوهرش کراهت و نفرت دارد) و المبارأة
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(طالقی که زوجنی هر دو از هم کراهت و نفرت
دارند) و المعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ».

2

نکته :قران کرمی فرموده هرجائی که زوجیت باشد
ارث هست و شکی ندارمی زنی که موقتاً صیغه عقد
با او خوانده شده نیز زوجه می باشد منتهی اینکه
آیا در ازدواج موقت ارث وجود دارد یا نه حبث
بسیار مهمی می باشد که باید مورد بررسی قرار
بگرید.
صاحب وسائل در یند جا روایات مربوط به ما حنن
فیه را ذکر کرده من مجله در صفحه  695از جلد
 21وسائل الهیعة  12جلدی در باب  21از ابواب
مریاث ازواج روایات زیادی ذکر شده که داللت
دارند بر اینکه در ازدواج موقت ارث وجود ندارد و
اما در باب نکاح نیز روایاتی دارمی که داللت دارند
بر اینکه زوجه موقت ارث منی برد که این روایات در
صفحه  386از جلد  23وسائل  12جلدی در
باب  91از ابواب متعه ذکر شده اند.
بقیه حبث مباند برای روز شنبه إن شاء اهلل تعالی. ...
والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمدو آله الطاهرين

 1شرایع ،حمقق حلی ،ج ،3ص ،11ط امساعیلیان.
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