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فقهاء ما نوعاً "طلّق المريض" را در باب طالق و "نکح
المريض" را در باب ارث ذکر کرده اند مثل شرایع و جواهر.
کالم امام رضوان اهلل علیه را می خوانیم تا مطلب روشن شود،

حبثمان درباره مریاث األزواج بود ،کلمات امام رضوان اهلل علیه را

ومات بهذا المرض ،ترثه إلى سنة من حین الطالق ،بشرط أن



جلسه 141

﴿دو شنبه﴾

97/ 80 /11

ایشان فرمودند«:نعم لو طلقها في حال المرض ولو بائنا
ال يكون الطالق بالتماس منها ،فال ترث المختلعة والمباراة،

مطلع قرار دادمی که فرمودند «:المقصد الثانی فی المیراث

وأن ال تتزوج:)1( ،فلو طلقها حال المرض وتزوجت بعد

بسبب الزوجیة.

انقضاء عدتها ثم مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترث ،وأن

مسألة  : 1يشترط في التوارث بالزوجیة (:)1أن يكون العقد

ال يبرأ الزوج من المرض الذي طلقها فیه ،فلو برأ منه ثم

دائما ،فال توارث في االنقطاع ال من جانب الزوج وال الزوجیة

مرض ولو بمثل هذا المرض لم ترثه ،ولو ماتت هي في مرضه

بال اشتراط بال إشكال ،ومع من جانب أو جانبین في غاية

1

قبل تمام السنة ال يرثها إال في العدة الرجعیة. ».

االشكال ،فال يترك االحتیاط بترك الشرط ،ومعه ال يترك

ایشان در ادامه صورت دوم یعنی "نکح المريض" را بیان می

بالتصالح:)1( ،وأن تكون الزوجة في حبال الزوج وإن لم

کند و می فرماید«:مسألة :)1( : 3لو نكح المريض في

يدخل بها ،فیتوارثان ولو مع عدم الدخول ،والمطلقة الرجعیة

مرضه ،فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان ،وإن

بحكم الزوجة ما دامت في العدة بخالف البائنة...الی آخر

مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد وال مهر لها وال

کالمه».1

میراث...،الی آخر کالمه».
در اینجا چند حبث مطرح است؛ اول اینکه این دو صورت(نکح
املریض و طلّق املریض) در روایات نیز بیان شده و شارع مقدس
علی رغم غرض شخصی که در اینجا وجود دارد دو حکم جعل
کرده که به آن حکمت می گویند نه علت ،حکمت جائی
است که یک موضوعی بوجود آمده و شارع با توجه به حکیم
بودن خودش حکمی را جعل کرده ولی علت جائی است که
حکم دائر مدار آن علت می باشد مثال در طالق شارع مقدس
فرموده طالق باید در غری طهر مواقعه باشد و زن عده هم نگه
دارد خباطر عدم اختالط انساب که این حکمت است نه علت
بنابراین حتی در صورتی که می دانیم اختالط انساب بوجود
خنواهد آمد مثل اینکه شوهر دو سال نبوده باز هم طالق باید
در طهر غری مواقعه صورت بگرید و زن نیز باید عده نگه دارد و
اما در ماحنن فیه نیز مهینطور است یعنی کمکن است آن مرد
اصال در نظرش این نبوده که کسی از وراث را حمروم کند یا به
کسی بیشرت بدهد اما شارع مقدس حکم را جعل کرده چونکه
اینجا نیز حکمت است نه علت و اما علت مثل اینکه شارع

دو مسئله در اینجا وجود دارد که فقط در بنی ما امامیه مطرح

است ،اول اینکه "لو نکح المريض" و دوم اینکه "لو طلّق

المريض"  ،چون مسئله مربوط به اموال است گاهی اغراض

شخصی موثر می باشد مثال در مورد اول "لو طلّق المريض"
فرض کنید شخصی مریض است و خباطر اینکه زنش را از ارث
حمروم کند در مهان حال مریضی او را طالق می دهد در این
صورت شارع مقدس علی رغم قصد و غرض شخصی مرد
مریض مطلِّق فرموده اگر این زن تا یکسال شوهر نکرد و مرد نیز
به مهنی مرض فوت کرد زن از او ارث می برد ،و اما در مورد

دوم "لو نکح المريض" فرض کنید شخصی مریض است و در
مهان حال مرض با زنی ازدواج کند خباطر اینکه به وراث دیگر
کمرت ارث برسد یا اینکه خدمتی به این زن کرده باشد ،در این
صورت شارع مقدس فرموده اگر مرد به آن زن دخول کرد زن از
او ارث می برد ولی اگر دخول نکرد نکاح باطل و کإن مل یکن
می باشد.

 2حتریرالوسیلة ،امام مخینی(ره) ،ج ،2ص ،693ط جنف.

 1حتریرالوسیلة ،امام مخینی(ره) ،ج ،2ص ،693ط جنف.
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مقدس فرموده "التشرب الخمر ألنه مسکر" که در اینجا حکم

خب واما اخبار مربوط به "نکح المريض" در باب  18از

قد يخصص" و اما برای اینکه مطلب(حکمت و علت) روشن

ابواب مریاث األزواج ذکر شده اند که در صفحه  565از جلد
 18وسائل  22جلدی واقع شده است و عنوان باب این

دائر مدار علت می باشد و قبال خواندمی که "العلة قد يعمم و

است" :باب  : 10أن المريض إذا تزوج ودخل صح النكاح

شود به جلد  62جواهر  36جلدی صفحه  153مراجعه کنید.
خب واما اول باید به سراغ روایات برومی که البته قبال مقداری از

وثبت المیراث وان لم يدخل بطل وال میراث بینهما".

آهنا را بیان کردمی ،روایات مربوط به "طلّق المريض" در باب

در اینجا حبثهای زیادی مطرح شده من مجله اینکه دخول به
صحت نکاح نیاز دارد و صحت نکاح نیز به دخول نیاز دارد
که دور الزم می آید ،اگر یادتان باشد قبال این مطلب را
خواندمی و گفتیم که صاحب جواهر در این رابطه فرمودند این
مسئله مانند بیع فضولی می باشد به این بیان که عقد صحت
تأهلیه دارد و با دخول صحت فعلیه پیدا می کند مثل اجازه در
بیع فضولی که با احلاقش بیع صحت فعلیه پیدا می کند و البته
در آجنا گفتیم که اجازه کاشفه است یعنی کشف می کند که در
مهان زمان وقوع عقد صحیح بوده و آثار بر آن مرتتب شده
است و این کاشفه بودن اجازه خمتار شیخ انصاری نیز بود،
منتهی صاحب ریاض فرموده حبث ما را به بیع فضولی نکشید
حبث ما مربوط به جواز و لزوم می باشد یعنی تا وقتی که دخول
نکرده عقد صحیح و جائز می باشد و با دخول عقد الزم می
شود و فرق بنی جواز و لزوم در عقدهائی مثل بیع به شرط یا
بیعی که در آن خیار حیوان است یا بیعی که متضمن غنب یا
عیب است که مهگی متزلزل هستند معلوم می شود بنابراین
صاحب ریاض بر خالف صاحب جواهر از باب جواز و لزوم
وارد شده ،تا این مقدار در نظرتان باشد بقیه را فردا به عرضتان
خواهیم رساند إن شاء اهلل تعالی. ...

 22از کتاب طالق ذکر شده اند که در جلد  15از وسائل
 22جلدی صفحه  683واقع شده اند و عنوان باب این
است" :باب  : 11ان المريض إذا طلق بائنا أو رجعیا
لإلضرار ورثته إلى سنة ما لم يبرأ وتتزوج وان ماتت لم يرثها
اال في العدة الرجعیة".

اخبار زیاد هستند و ما چند خرب را به عنوان منونه می خوانیم.

خرب اول﴿:محمد بن يعقوب ،عن علي بن إبراهیم ،عن أبیه،
عن ابن أبي عمیر عن جمیل بن دراج ،عن أبي العباس ،عن
أبي عبد اهلل علیه السالم قال :إذا طلق الرجل المرأة في

مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك وإن انقضت عدتها إال أن

يصح منه قال :قلت :فان طال به المرض ،فقال :ما بینه وبین

سنة﴾.3

خرب دوم﴿:وعنه ،عن أبیه ،عن ابن أبي عمیر ،عن حماد ،عن
الحلبي أنه سئل عن رجل يحضره الموت فیطلق امرأته ،هل
يجوز طالقه؟ قال :نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم

يرثها﴾.4

قبال عرض کردمی آن محاد که از حلبی نقل می کند محاد بن
عثمان می باشد و حلبی نیز عبید اهلل بن علی بن أبی شعبه
حلبی می باشد که از بیت مشهور حلبی است که مهگی از
فقهاء و حمدثنی بزرگ می باشند.
این خرب مطلق است ولی خب باید متام روایات را کنار هم
ببینیم.

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

 6وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،15ص ،683ابواب طالق ،باب  ،22حدیث ،1
ط اإلسالمیة.
 3وسائل الشیعة ،شیخ حر عاملی ،ج ،15ص ،685ابواب طالق ،باب  ،22حدیث ،1
ط اإلسالمیة.
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