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سوم :اگر زنی در عده عقد موقت باشد و مبرید آیا حمرمیت
از بنی می رود؟ بله ،فقهاء ما در عروه نیز بیان کرده اند که
در عقد موقت بعد از وفات ارتباط زن و مرد کال قطع
می شود.
خب و اما حبثمان در مورد ارث زوجه بود ،در سوره نساء
الربُ ُع ِم َّما تَ َرْكتُ ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن
اینطور بیان شده کهَ ﴿:ولَ ُه َّن ُّ
لَ ُك ْم َولَ ٌد ۚ فَِإ ْن َكا َن لَ ُك ْم َولَ ٌد فَ لَ ُه َّن الث ُُّم ُن ِم َّما تَ َرْكتُ ْم ۚ ِم ْن
ِ ِ
وصو َن بِ َها أ َْو َديْن﴾ ،3حاال حبث در این است
بَ ْعد َوصیَّة تُ ُ
که عموم این آیه شریفه داللت دارد بر اینکه اگر شوهر
فرزند ندارد زن ربع و اگر شوهر فرزند دارد زن مثن ارث



موضوع :میراث األزواج  /ارث الزوجة

یکی از آقایان چند مطلب نوشته اند:

اول :در حبث گذشته امام رضوان اهلل علیه فرمودند ارث
بردن متعه در صورت شرط "فی غاية اإلشکال واألحوط
التصالح" که با توجه به این بیان جائی برای خمالفت چننی

شرطی با کتاب اهلل باقی  یی ماند.

می برد منتهی حبث ما در "مما ترکتم" می باشد که عام

جواب اینکه عرض کردمی تعبری "فی غاية اإلشکال" یعنی
اینکه در قران کرمی و سنت افراد خاصی به عنوان ارث بر
معرفی شده اند و حاال این شرط توارث در نکاح انقطاعی
که در واقع أجنبی می باشد بر خالف کتاب سنت می
باشد و این حکم فقهی مسئله می باشد و اما بعد

است و داللت دارد بر اینکه اگر شوهر فرزند نداشت زن
از کل ماترک چه منقول و چه غری منقول ربع ارث می برد
و اگر شوهر فرزند داشت زن از کل ما ترک چه منقول و
چه غری منقول مثن ارث می برد ،خب واما بر اساس فقه ما
و فرهنگ فقهی ما شیعیان این آیه شریفه ختصیص خورده و
حبثمان فعال در این است که موارد ختصیص را بدانیم.
عرض کردمی که روایات مربوط به ارث زوجه و اینکه عموم

"األحوط التصالح"  ،یکی از چیزهائی که خیلی در فقه
کارائی و کارگشائی دارد مسئله صلح است ،صلح یعنی
تراضی و سازش " الصلح جائز بین المسلمین إال أحل

آیه شریفه یعنی "مما ترکتم" چگونه ختصیص خورده در
باب  6از ابواب مریاث األزواج ذکر شده اند و عنوان باب

حراما أو حرم حالالا " خواه متعلق صلح عنی باشد یا
منفعت یا ِدین یا حق یا چیز دیگر و خواه بال عوض باشد
یا مع العوض ،بنابراین صلح در موارد بسیاری کارساز و
کارگشا می باشد و راه را باز می کند و در ما حنن فیه نیز

من العقار والدور والسالح والدواب شیئا ،ولها من قیمة

از نظر فتوای فقهی مسئله "فی غاية اإلشکال" است اما
حاال اگر خبواهند می توانند برای احقاق حق یا اسقاط حق
صلح کنند.

والخشب(ختته) والطوب(آجر) والبناء والشجر والنخل

این بود«:باب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد ال ترث
ما عدا األرض من الجذوع(شاخه درختان) واألبواب
والنِقض(ساختمان های خراب شده) والقصب(نِی)
وان البنات يرثن من كل شئ» و گفتیم که صاحب وسائل
با این عنوان به تفصیلی که برخی از فقهاء ما بنی زن ذات
ولد و غری ذات ولد داده اند اشاره کرده.

دوم :در روایت حممد بن مسلم خواندید که "رجل تزوج
امرئة بحکمها فمات قبل أن تحکم قال لیس لها صداق
و هی ترث" چگونه ارث می برد؟ مطلب خیلی روشن
است زیرا ارث مرتتب بر زوجیت می باشد ولو اینکه دخول
هم صورت نگرفته باشد.
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کالم برخی از فقهاء را می خوانیم تا تفصیل در مسئله و
مطلب تا حدی روشن شود.

آقای خوئی و دیگران فرقی نگذاشته اند و ما نیز فرقی
قائل نیستیم و اما مسئله مهم این است که حمقق که لسان

آیت اهلل العظمی آقای بروجردی می فرماید" :زن از زمین

الفقهاء است در شرایع و مهچننی عالمه در قواعد و
صاحب وسائل فرق قائل شده اند و می خواهند بفرمایند
زنی که از شوهر فرزند دارد از کل ما ترک شوهرش ارث
می برد و این مباحث و تفصیالت مربوط به زنی است که
از شوهرش فرزندی ندارد.
این یک حبث اصولی بسیار مهم می باشد ،ما در اصول
خوانده امی که وقتی عام و خاصی باشد آن خاص خمصص
عام می شود منتهی ما باید ببینیم خمصص ما چگونه است
و از روایاتی که عموم قران را ختصیص زده اند چه استفاده
ای می کنیم ،آیا خمصص این است که حمرومیت از ارث
مربوط به کل زهناست یا اینکه فقط مربوط به زن غری ذات
ولد می باشد؟ بعضی ها مثل صاحب ریاض در اینجا به
سراغ قدر متیقن رفته اند و گفته اند قدر متیقن زنی است
که غری ذات ولد باشد منتهی ما عرض می کنیم که اینجا
جای قدر متیقن گریی نیست زیرا ما مهیشه در ادله لُبی قدر
متیقن می گریمی مثل سریه که زبان ندارد و اما در جائی که
لفظ وجود دارد و ظهور دارد و ظهور نیز حجت است
دیگر جای قدر متیقن گریی  یی باشد.
حبث دیگر اینکه شبهه در اینجا شبهه حکمیه می باشد،
در اصول خوانده اید که شبهه حکمیه در سه جا بوجود
می آید؛ اول در عدم النص ،دوم در امجال النص و سوم
در تعارض النصینی ،که ما حنن فیه مورد سوم می باشد یعنی
بنی حمرومیت زن ذات ولد و زن غری ذات ولد تعارض وجود
دارد.
حبث دیگر این است که مجع کردن بنی دو دلیل گاهی
تربعی می باشد که به درد  یی خورد چون شاهد مجع ندارد،
ما در مجع اخبار شاهد مجع نیاز دارمی.
این مباحث را تکمیل خواهیم کرد إن شاء اهلل تعالی...

خانه مسکونی و همینطور زن از خود خانه مسکونی و
حتی از قیمت آن ارث نمی برد ،و احتیاط واجب آن

است که در زمین زراعتی و باغات و زمین های ديگر با
ورثه میت صلح کنند و نیز از خود هوائی خانه مانند بناء

و درخت ارث نمی برد ولی از قیمت آنها ارث می برد
و از درخت و زراعت و ساختمانی که در باغ و مزرعه و
زمین های ديگر است اگر چه ارث می برد اما چون ارث

بردنش معلوم نیست عین باشد يا قیمت احتیاط واجب
آن است که با ورثه صلح کند" .

امام رضوان اهلل علیه می فرماید " :زن از همه اموال منقول
ارث می برد ولی از زمین به هر شکلی که باشد و از قیمت
آن ارث نمی برد و نیز از خود هوائی ارث
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نمی برد مثل

بناء و درخت و فقط از قیمت هوائی ارث می برد" و بنده
نیز در اینجا بعد از کالم امام رضوان اهلل علیه مهنی قول
ایشان را اختیار کرده ام.
آیت اهلل خوئی در منهاج الصاحلنی اینطور فرموده« :مسألة

 :3011يرث الزوج من جمیع ما تركته الزوجة منقوال و غیره
أرضا و غیرها و ترث الزوجة مما تركه الزوج من المنقوالت و
السفن و الحیوانات و ال ترث مناألرض ال عینا و ال قیمة و

ترث مما ثبت فیها من بناء و أشجار و آالت و أخشاب و
نحو ذلك و لكن للوارث دفع القیمة إلیها و يجب علیها

القبول و ال فرق في األرض بین الخالیة و المشغولة بغرس أو

بناء أو زرع أو غیرها».2

آیت اهلل گلپایگانی رمحة اهلل علیه نیز مثل امام و آقای
خوئی قائل شده.
مطلب دوم این است که آیا بنی زن ذات ولد از زوج و غری
ذات ولد فرقی وجود دارد یانه؟ امام و آیت اهلل گلپایگانی و

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