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طائفه اول مطلق بود اما طائفه دوم و سوم و چهارم آن
را مقید کردند تا نتیجه این شد که زن مطلقا از زمنی
ارث منی برد عیناً بلکه فقط از هوائی قیمةً ارث می برد



ال عیناً.
حاال می رسیم به این حبث که قیمت هوائی(یعنی بناء و
درخت و زراعت) را چگونه باید حماسبه و مشخص

ترتیب حبث به این صورت بود که در آیه قران به صورت
الربُ ُع ِم َّما تَ َرْكتُ ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَ ُك ْم
﴿ولَ ُه َّن ُّ
عام ذکر شدهَ :
َولَ ٌد ۚ فَِإ ْن َكا َن لَ ُك ْم َولَ ٌد فَ لَ ُه َّن الث ُُّم ُن ِم َّما تَ َرْكتُ ْم﴾،8
یعنی به صورت کلی "مما ترکتم" بیان شده که عام

کنیم که صاحب جواهر از مطلب پانزدهم شروع به
بیان این مسئله می کند و اینطور می فرماید«:وطريق

است و هم شامل منقوالت و هم شامل غری منقوالت

التقويم أن تقوم اآلالت والشجر والنخل باقیة في

می شود منتهی ما امامیه قائلیم این عموم آیه توسط
روایات ختصیص خورده به این صورت که زن از مهه
ماترک مرد ارث منی برد خالفاً للعامه که می گویند

األرض إلى أن تفنى مجانا(یعنی مثل غاصب نیست که

حق نداشته باشد درختش در زمنی غصب شده باقی
مباند بلکه باید قیمت درختی حماسبه شود که صاحبش
حق دارد تا هر وقت که دلش خواست آن را در زمینش

مهانطور که مرد از کل ماترک زن ارث می برد زن نیز از
کل ماترک مرد ارث می برد.
اخبار خمصص در اینجا چند طائفه می باشند:
طائفه اول داللت داشتند بر اینکه زن از أرض و عقار

باقی نگه دارد) ،ألنها كانت فیها كذلك بحق  ،وتعطى
حصتها من ذلك(یعنی یک هشتم از قیمت کارشناسی

شده).

ارث منی برد و عقار هم به مهان أرض بر
می گشت(خرب  4و 01از باب  6از ابواب مریاث
األزواج).

وربما احتمل ضعیفا(مستند الشیعة مرحوم نراقی) أن
تقوم باقیة فیها باُجرة(یعنی هوائی که بابت آن به
صاحب زمنی اجرت بدهد تا در زمینش باقی مباند)

طائفه دوم داللت داشتند بر اینکه زن از أرض ارث
منی برد لکن از قیمت خانه یعنی از هوائی ارث
می برد(خرب  0و  2از باب  6از ابواب مریاث
األزواج).

جمعا بین الحقین  ،وهو مخالف لظاهر النصوص ،
خصوصا المشتملة على إرثها ذلك البناء و قیمة
البناء الذي منه  ،يعلم إرادة تقويم اآلالت باقیة على
حالها و بناءها و هیئتها  ،ال أن المراد تقويمها نفسها

طائفه سوم داللت داشتند بر اینکه زن عالوه بر قیمت
هوائی خانه از زراعت و شجر و خنل نیز ارث می برد.
طائفه چهارم داللت داشتند بر اینکه زن از قیمت بناء

غیر مبنیة  ،كما عساه يتوهم من قوله علیه
السالم":قیمة الخشب والجذوع والقصب والطوب".
وربما قیل في طريق التقويم (:)8أن تقوم األرض

و آجر و ختته نیز ارث می برد.

مجردة عن البناء والغرس:)2( ،وتقوم مبنیة مغروسة،
فتعطى حصتها من تفاوت القیمتین(مثال اولی  61هزار

تومان و دومی  011هزار تومان کارشناسی قیمت شده
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و ما به التفاوت این دو  41هزار تومان است که سهم

مشا می فرمائید باید شکسته خبوانیم ،حضرت فرمودند

زن از این مبلغ داده می شود)  ،ومرجعه إلى ما

گاهی "الجناح" به معنی لزوم و عزمیت بکار می رود

مثل جائی که خداوند متعال فرموده کسی که به حج و

ذكرناه ،ولعله أحسن منه  ،إذ يمكن زيادة قیمة

عمره رفت "الجناح" که طواف کند درحالی که طواف

األرض بمالحظة ما فیها من الغرس والشجر والنخل ،

الزم است پس در اینجا نیز "الجناح" به معنای عزمیت

واستحقاقها لهذه الزيادة مناف لما دل على حرمانها

و لزوم می باشد ،در ماحنن فیه نیز می خواهیم ببینیم

من األرض عینا و قیمة  ،فاألولى االقتصار في كیفیة
التقويم على ما ذكرناه.2» .

اینکه ما قیمت را به زن می دهیم عزمیت است و حتما
باید قیمت را به او بدهیم یا رخصت می باشد؟ بعضی
ها در اینجا گفته اند رخصت است یعنی وارث خمتار

مطلب بعدی که صاحب جواهر بیان می کند این است
که«:وهل يجبر الوارث على التقويم أو تجبر هي

است بنی قیمت و خود عنی و این مثل امر عقیب
حظر است که یک حبث اصولی مهم می باشد و در
قواننی مفصل در این رابطه حبث شده و ما باید ببینیم

على الرضا بالعین إذا رضي الوارث؟ وجهان  :إال أنه
اختار األخیر منهما بعض المتأخرين  ،تمسكا بما
عساه يظهر هنا من كون التقويم رخصة جبرا لحال

امر عقیب حظر چه معنایی دارد ،مثال گفته شده " ُح ِّرَم
علیکم صید البر مادمت ُح ُرما " که این منع و حظر

الوارث فهو كاألمر الوارد عقیب الحظر.3».

ما در فقه خودمان در خیلی از موارد این حبث را دارمی

است و بعد گفته شده " و إذا حللتم فصتادوا " خب

که یک مطلبی رخصت است یا عزمیت؟ مثال ما در
مورد مناز مسافر می گوئیم با شرائطش مسافر باید
منازش را شکسته خبواند ولی عامه می گویند رخصت

آیا صید در این صورت واجب است؟ نه اینطور نیست
چون امری که دنبال حظر بیاید یعنی حظر برداشته شده
و به حکم اول خودش برگشته ،حاال عده ای در ماحنن
فیه نیز مهینطور گفته اند که دادن قیمت رخصت است

است و مسافر خمری است بنی قصر و متام خواندن و یا
مثال ما می گوئیم مسافر باید روزه را خبورد ولی عامه
می گویند خمتار است بنی خوردن و خنوردن یعنی در این
موارد إذا دار األمر بنی العزمیة والرخصة ما می گوئیم

و به زن نیز می شود از عنی بدهیم و این اشکالی ندارد
و مثل امر عقیب حظر است ولی ما می گوئیم که اين
با ظاهر روايات منافات دارد لذا نمی توان از عین به

عزمیت ولی عامه می گویند رخصت ،حتی نقل شده
زراره از امام صادق علیه السالم پرسید که در قران کرمی
ض َربْ تُ ْم ِفي ْاأل َْر ِ
س َعلَْی ُك ْم
ذکر شدهَ ﴿:وإِذَا َ
ض فَ لَْی َ
الص َال ِة﴾ 4یعنی وقتی مشا به سفر
ص ُروا ِم َن َّ
اح أَن تَ ْق ُ
ُجنَ ٌ
رفتید اشکالی ندارد که منازتان را قصر خبوانید درحالی که

زن داد .

بقیه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين
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