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(حفظه اهلل)

میراث األزواج

(ج )031

صحیح است و ارث نیز وجود دارد ولی اگر دخول
نکند نکاح باطل و ارث نیز وجود ندارد پس دخول نیاز
به صحت نکاح دارد و صحت نکاح هم نیاز به دخول



دارد که این دور می باشد و از این جهت فقهاء ما در
اینجا حبث کرده اند و شهید ثانی در مسالک جلد 83
صفحه  891نیز فرموده ظاهر خرب مستلزم دور

موضوع :میراث األزواج  /يشترط أن تکون المرئة فی
حبال الزوج  /ارث الزوجة
دیروز عرض کردمی که اگر مردی در حالی که مریض
است با زنی ازدواج کند شارع مقدس فرموده اگر توانایی
وطی آن زن را داشت و به آن زن دخول کرد و بعد

می باشد زیرا دخول نیاز به صحت نکاح دارد و إال زنا
می شود و صحت نکاح هم نیاز به دخول دارد و إال
نکاح باطل است فلذا باید خرب را توجیه کنیم.

فوت کرد آن زن از او ارث می برد و إال ارث منی برد و
گفتیم که اخبار مربوط به این مسئله در باب  81از

توجیه اول :در مفتاح الکرامه اینطور توجیه شده که
وقتی مریض ازدواج کرد عقد او باطل نیست بلکه عقد
متزلزل می باشد یعنی اگر تزویج کرد ولی دخول نکرد
عقدش عقد متزلزل است و وقتی دخول کرد عقدش الزم

ابواب مریاث األزواج ذکر شده«:باب أن المريض إذا
تزوج ودخل صح النكاح وثبت المیراث وان لم يدخل
بطل وال میراث بینهما» ،سه خرب در این باب ذکر

می شود به عبارت دیگر وقتی مریض ازدواج کرد عقد او
صحت تأهلیه دارد و باطل نیست و بعد با دخول
صحت فعلیه پیدا می کند مثل باب بیع فضولی که
صحت تأهلیه دارد و بعد از اجازه مالک صحت فعلیه

شده که مضمونشان مهنی است ،البته بیشرت به خرب زراره
متسک شده که خرب دوم باب می باشد ،خرب این
است﴿:محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحیى ،عن
أحمد بن محمد ،عن ابن محبوب عن ابن بكیر ،عن

پیدا می کند پس با این توجیه دور دفع می شود.

عبید بن زرارة قال :سألت أبا عبد اهلل علیه السالم

توجیه دوم :صاحب جواهر در صفحه  228از جلد

عن المريض أله أن يطلق؟ قال :ال ولكن له أن يتزوج

 39جواهر  33جلدی مهنی دور مذکور در کالم شهید

باطل﴾.0

ثانی را بیان می کند و بعد طبق مهان حبث بیع فضولی
و اجازه می فرماید تا چندی که وطی نکرده عقد
صحت تأهلیه دارد ولی وقتی وطی کرد صحت فعلیه

إن شاء ،فان دخل بها ورثته ،وإن يدخل بها فنكاحه

سند موثق است چون عبداهلل بن بکری فطحی املذهب
بوده.

پیدا می کند و کشف می شود که عقد از اول صحیح
بوده.
سوال شده که مشا فرمودید در چند مورد زن عده ندارد،
غری مدخول هبا و یائسه و طالق سوم در زنی که سه

در این باب  81سه خرب نقل شده که در هر سه تای
آهنا گفته شده "فنکاحه باطل" لذا در اینجا حبثی بوجود

آمده به این بیان که اگر دخول صورت بگرید نکاح

طالقه شده درحالی که در قران کرمی بیان شده که
الالئِي يئِسن ِمن الْم ِح ِ ِ ِ
سائِ ُك ْم إِ ِن ْارتَ ْبتُ ْم
َ ﴿:و ا َ ْ َ َ َ
یض م ْن ن َ

 8وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،81ص ،731ابواب مریاث األزواج ،باب ،81
حدیث  ،2ط اإلسالمیة.
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کتاب الفرائض والمواريث

(حفظه اهلل)

فَ ِع ادتُ ُه ان ثََالثَةُ أَ ْش ُهر﴾ ، 2در جواب عرض می کنیم که
در ادامه گفته شده " إِ ِن ْارتَ ْبتُ ْم " یعنی اگر شک کردید

میراث األزواج

(ج )031

و الطريقة في نصرة ما قويناه :هي الطريقة في نصرة
المسألة االولى ،و قد تقدم بیان ذلك.

که آیا سنش باال رفته که حائض منی شود یا اینکه
حامله شده و یا عارضه ای بوجود آمده که حیض
منی شود در این صورت سه ماه باید عده نگه دارد و
این با عرائض قبلی ما منافاتی ندارد.

و يمكن أن يكون الوجه في صد الزوجة عن الرباع
أنها ربما تزوجت و أسكنت هذه الرباع من كان
ينافس(رقابت) المتوفى أو يغبطه أو يحسده ،فیثقل
ذلك على أهله و عشیرته ،فعدل بها عن ذلك على

خب و اما یک حبث بسیار مهمی درباره مریاث ازواج
وجود دارد که تا به حاال هرچه گفتیم شاید مقدمه ای
بوده برای این حبث و آن حبث این است که مرد از متام

أجمل الوجوه».3

سید مرتضی در آخر کالمش درباره اینکه چرا زن از

خانه ارث منی برد می فرماید زیرا فرض کنید مرد فوت
کرد اگر زن از خانه ارث بربد ممکن است برود و شوهر
کند به شخصی که با شوهر قبلی خودش که فوت کرده
بغض و عداوت و حسد داشته اند لذا شارع مقدس

مامیلک زن اعم از منقول و غریمنقول ارث می برد ولی
حاال می خواهیم ببینیم اگر مرد فوت کند آیا زن نیز از
متام مامیلک مرد ارث می برد یانه؟ و این حبث خمتص ما
می باشد چون عامه تفصیلی قائل نشدند و گفتند فرقی

منی خواهد چننی شخصی به خانه میت بیاید و روح آن
معذب بشود.

وجود ندارد مرد از کل مامیلک زن و مهچننی زن از کل
مامیلک مرد ارث می برد ولی ما تفصیل قائلیم و می
گوئیم زن از متام ما میلک مرد ارث منی برد.

شیخ طوسی در خالف فرموده«:مسألة  :030ال ترث
المرأة من الرباع ،و الدور(خانه) ،و األرضین شیئا،

سید مرتضی در انتصار فرموده«:مسألة  :309إرث

بل يقوم الطوب(آجر) و الخشب(ختته) فتعطى حقها

الزوجة من رباع (مجع ربع ،اموال غری منقول مثل باغ و

منه.

بستان) المتوفى :و مما انفردت به اإلمامیة :أن

و خالف جمیع الفقهاء في ذلك ،و قالوا :لها

الزوجة ال تورث من رباع المتوفى شیئا ،بل تعطى

المیراث من جمیع ذلك.

العراص(مجع عرصه).

بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...

بقیمته حقها من البناء و اآلالت دون قیمة

دلیلنا :إجماع الفرقة و أخبارهم».4

و خالف باقي الفقهاء في ذلك ،و لم يفرقوا بین

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

الرباع و غیرها في تعلق حق الزوجات.

محمد و آله الطاهرين

و الذي يقوى في نفسي أن هذه المسألة جارية
مجرى المسألة المتقدمة في تخصیص األكبر من
الذكور بالمصحف و السیف ،و أن الرابع و إن لم
تسلم إلى الزوجات فقیمتها محسوبة لها.
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