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منی برد و این از مواردی است که بنی عموم کتاب اهلل و
خواص اخبار علی الظاهر تعارضی بوجود می آید البته از
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خواندمی متعلق به پسر بزرگرت می باشد ولی عموم قران
می گوید متعلق به مهه فرزندان می باشد پس این اخبار
حبوه عموم قران را ختصیص می زنند و در ماحنن فیه نیز
روایات دال بر عدم ارث متعه خمصص عموم قران
می باشند.
امام رضوان اهلل علیه در حتریر الوسیله اینطور فرموده«:مسألة



جلسه 421

﴿دوشنبه﴾

00/ 90 /90

این موارد باز هم دارمی مانند باب "حبوه" که در روایات

این آیه شریفه که مربوط به حبث ما یعنی مسئله مریاث
األزواج است داللت دارد بر اینکه اگر زن فرزند یا
فرزندفرزند چه از این شوهر یا از شوهر دیگر نداشته باشد
نصف ترکه اش مال شوهر است ولی اگر فرزند داشته باشد
چه از این شوهر یا از شوهر دیگر بالواسطه أو مع الواسطه
در اینجا سهم مرد ربع می باشد پس مرد در یک فرض
نصف و در فرض دیگر ربع می برد ،اما اگر شوهر فرزند
نداشته باشد زن ربع می برد چه یک زن باشد و یا چند زن
و اگر شوهر فرزند داشته باشد چه از این زن یا از زهنای
دیگر بالواسطه أو مع الواسطه در اینجا سهم زن مُثن است
چه یک نفر باشد یا چند نفر باشند.
طبق آیات قران و روایات ثابت کردمی که متعه زوجه و
حالل است خالفا للعامه و از طرفی قران کرمی نیز می گوید
زوجه از شوهرش ارث می برد اما در عنی حال قائلیم که
متعه ارث منی برد حاال باید این مسئله را بررسی کنیم.

 :2يشترط في التوارث بالزوجیة أن يكون العقد دائما ،فال
توارث في االنقطاع ال من جانب الزوج وال الزوجیة بال

اشتراط بال إشكال ،ومعه(شرط) من جانب أو جانبین في
غاية االشكال ،فال يترك االحتیاط بترك الشرط ومعه(شرط) ال

يترك بالتصالح(یعنی با بقیه وراث صلح کند)...الی آخر کالمه

الشريف».2

دو مطلب در اینجا وجود دارد؛ اول اینکه در عقد نکاح
موقت ارث شرط نشده باشد و دوم اینکه ارث شرط شده
باشد که فعال حبثمان در مورد اول می باشد.
خب و اما مقداری از روایاتی که داللت دارند بر اینکه
متعه ارث منی برد و در واقع خمصص عموم قران شده اند را
می خوانیم.
اول روایاتی که در کتاب االرث ذکر شده اند را
می خوانیم ،عنوان باب  41از ابواب مریاث األزواج این
است«:باب  : 40ثبوت التوراث بین الزوجین مع دوام العقد
وعدم ثبوته في المتعة وحكم اشتراط المیراث».

دلیل ما  :روایات فراوانی دارمی که داللت دارند بر اینکه در
متعه ارث نیست ،صاحب وسائل این روایات را در دو جا
ذکر کرده؛ اول در کتاب نکاح که در جلد  41وسائل 02
جلدی واقع شده است و دوم در کتاب ارث که در جلد
 41از وسائل  02جلدی واقع شده است ،عموم کتاب اهلل
می گوید متعه ارث می برد اما روایات می گویند متعه ارث

خرب اول﴿:محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراهیم ،عن أبیه،
عن النوفلي ،عن السكوني ،عن أبي عبد اهلل علیه السالم
قال :تحل الفروج بثالث :نكاح بمیراث ،ونكاح بال میراث،

ونكاح بملك الیمین.3﴾.

 0حتریر الوسیله ،امام مخینی(ره) ،ج ،0ص ،693ط جنف.

 6وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،41ص ،663ابواب مراث األزواج ،باب ،41

 4سوره نساء ،آیه .40

حدیث ،4ط اإلسالمیة.
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کلینی طبقه  9و علی بن ابراهیم استاد او از طبقه  8و أبیه
یعنی ابراهیم هاشم از طبقه  1می باشد که مهگی موثق
هستند البته در ابراهیم بن هاشم حبث است ولی ما او را
موثق می دانیم ،نوفلی شیعه است ولی توثیق نشده منتهی
أی حال خرب
سکونی از عامه است ولی توثیق شده ،علی ِّ
مورد عمل اصحاب می باشد.
خرب دوم﴿:وعنه عن أبیه ،عن أحمد بن محمد بن أبي نصر،

میراث األزواج/ارث متعه
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دارند بر اینکه متعه ارث منی برد و دسته دیگر داللت دارند
بر اینکه اگر ارث را شرط کردند ارث می برد و اگر شرط
نکردند ارث منی برد.
این حبث به قاعده "المؤمنون عند شروطهم" نیز مربوط
می شود که بعدا در این رابطه هم حبث خواهیم کرد.
صاحب جواهر در جلد  62از جواهر  16جلدی در
کتاب النکاح در شرح این قسمت از کالم حمقق«:السابع:

عن أبي الحسن الرضا علیه السالم قال :تزويج المتعة نكاح

ال يثبت بهذا العقد میراث بین الزوجین شرطا سقوطه أو

أطلقا» ،0چند صفحه حبث کرده و آخر االمر فرموده حتی
اگر شرط هم بشود ارث نیست زیرا در عقد نکاح انقطاعی
وقتی که مرد فوت کرد به طور کلی ارتباطش با آن زن قطع
و مانند أجنبی می شود ولی در عقد نکاح دائمی اینطور
نیست و علقه و ارتباط بنی شوهر و زن حمفوظ می ماند
خالصه صاحب جواهر با شدت ارث بردن متعه را مطلقا
رد می کند و در پایان کالمش اینطور می فرماید«:فالتحقیق

بمیراث ونكاح بغیر میراث ،إن اشترطت كان لها وإن لم

تشترط لم يكن.1﴾.

کلینی عن علی بن ابراهیم عن ابراهیم بن هاشم عن حممدبن
أبی نصر که مهگی ثقه می باشند و خرب سندا صحیح
است.
خرب سوم﴿:قال الكلیني :وروي أنه لیس بینهما میراث اشترط
أو لم يشترط.5﴾.

خرب مرسل می باشد.
خرب چهارم﴿:أحمد بن أبي عبد اهلل في (المحاسن) عن

الوصیة بطل العقد بناء على اقتضاء بطالن الشرط بطالنه ،

عروة(جمهول احلال است) ،عن عبد الحمید الطائي ،عن

یک مورد استثناء شده و آن هم اینکه مرد وصیت کند.

عدم إرثها مطلقا بل لو اشترطا ذلك في العقد على غیر جهة

العباس بن معروف(ثقه و از طبقه  3است) ،عن القاسم بن

واهلل هو العالم.8».

محمد بن مسلم قال :قلت ألبي جعفر علیه السالم :لم ال

و اما در مورد قاعده "المؤمنون عند شروطهم" باید عرض

تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال :ألنها مستأجرة وعدتها

کنیم که شرط باید مشروع و جایز باشد ،شرط در ضمن
عقد الزم ،الزم الوفاء است ولی شرط در ضمن عقد جایز،
الزم الوفاء نیست ،خالصه حبثهای زیادی در این قاعده و
ارتباطش با شرط ارث متعه وجود دارد که بعدا عرض
خواهیم کرد إن شاء اهلل تعالی. ...

خمسة وأربعون يوما.6﴾.

خرب از جهت قاسم بن عروه ضعیف می باشد.
روایات خیلی زیاد هستند لذا خودتان مراجعه و مطالعه
بفرمائید ،البته در باب  60نیز روایاتی ذکر شده اند و به
طور کلی روایات دو دسته می باشند؛ یک دسته داللت

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمدو آله الطاهرين
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