درس خارج فقه حضرت آيت اهلل العظمی نوری همدانی



جلسه 241

﴿سه شنبه﴾

97/ 80 /11

کتاب الفرائض والمواريث

(حفظه اهلل)

میراث األزواج

(ج )241

أدله در اینجا چند دسته می شوند لذا باید به چهار
موضوع توجه داشته باشیم تا بتوانیم بنی آهنا مجع کنیم:
ختصیص ،ختصص ،ورود و حکومت.
ختصیص عبارت است از اخراج بعض افراد عام حکماً ال
موضوعاً مثال می گوید اکرم العلماء إال زیداً یا اکرم العلماء
إال الفساق منهم و یا در قران کرمی گفته شده "نساؤکم
حرث لکم فأتوا حرثکم أنی شئتم" ولی در جای دیگر گفته
شده "فاعتزلوا النساء فی احملیض" که این ختصیص آیه قبلی
می باشد.
ختصص عبارت است از اخراج بعض افراد عام موضوعاً ال
حکماً مثال گفته شده اکرم العلماء که خب جاهل موضوعاً
از آن خارج است.
حکومت عبارت است تصرف أحد الدلیلنی فی موضوع
دلیل اآلخر تنزیالً و تشریعاً که این تصرف گاهی توسعةً و
گاهی تضییقاً می باشد مثل اینکه شارع گفته "ال ربا بنی
الوالد و ولده" که موضوع حکم حرمت ربا را نفی می کند
ویا مثل قاعده "الضرر" که مریض را از حکم اولی وجوب
روزه خارج می کند و یا مثل "الشک لکثری الشک" که آن
را از احکام شکوک خارج می کند و یا مثل "الطواف فی
البیت صالة" که اینجا توسعه می دهد و داخل می کند و
یا مثال گفته شده مسافر منازش شکسته است و روزه نباید
بگرید و بعد می گوید "املقیم عشرة أیام متوطن" که مقیم
عشرة ایام نیز تشریعاً و تنزیالً داخل شده که متام این موارد
حکومت می باشند.
ورود عبارت است از اینکه با قیام احد الدلیلنی موضوع
دلیل آخر تکویناً از بنی می رود مثل قبح عقاب بال بیان که
داللت بر برائت عقلی دارد اما وقتی شارع بیانی آورد با قیام
آن بیان و دلیل موضوع دلیل قبلی یعنی قبح عقاب بال بیان
تکویناً مرتفع می شود و از بنی می رود.



در حبث دیروز عرض کردمی آن محاد که از حلبی نقل
می کند محاد بن عثمان است نه محاد بن عیسی حاال
بعضی از رفقا پرسیدند که در چننی مواردی ما چگونه باید
تشخیص بدهیم؟ یکی از باب های مهم در کتب رجال
تشخیص مشرتکات است و یکی از کتاهبای بسیار خوب
در این رابطه معجم رجال حدیث آیت اهلل خوئی می باشد
که عنایت ویژه ای به این موضوع دارد که "روا عن فالن"
یعنی اساتید این شخص و اینکه از چه کسانی نقل کرده را
معنی می کند و "روا عنه فالن" یعنی شاگردان این شخص

را معنی می کند و اینکه چه کسانی از او نقل کرده اند و
آیت اهلل خوئی در جلد  6معجم رجال حدیث محاد بن
عثمان و محاد بن عیسی را ذکر کرده و مهچننی کتاب جامع
الروات تالیف حممد بن علی اردبیلی که از شاگردان عالمه
جملسی بوده نیز در مهنی موضوع یعنی "روا عن فالن" و

"روا عنه فالن" می باشد که در دو جلد مجع آوری شده و
در زمان آیت اهلل بروجردی چاپ جدید شد و اما تنقیح
املقال نیز کتاب بسیار خوبی است که در این رابطه نوشته
شده است.
خب واما حبثمان در این بود که شارع مقدس در مسئله
ارث درباره مریض احکام خاصی دارد اول اینکه "لو نکح

المريض" و دوم اینکه "لو طلّق المريض" که هر دو گاهی
با اغراض شخصی مثل حمروم کردن از ارث و یا ارث دادن
به دیگری و خدمت به او صورت می گرید ،حاال ما باید
این مسئله را با آیات و روایات مربوط به ارث تطبیق بدهیم
تا محکش مشخص شود.

خب حاال با توجه به چهار موضوعی که بیان کردمی به سراغ
اج ُك ْم إِن لَّ ْم
ص ُ
قران می رومی که فرمودهَ ﴿:ولَ ُك ْم نِ ْ
ف َما تَ َر َك أَ ْزَو ُ

1

درس خارج فقه حضرت آيت اهلل العظمی نوری همدانی

کتاب الفرائض والمواريث

(حفظه اهلل)

الربُ ُع ِم َّما تَ َرْك َن ۚ ِمن
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يَ ُكن لَّ ُك ْم َولَ ٌد ۚ فَِإن َكا َن لَ ُك ْم َولَ ٌد فَ لَ ُه َّن الث ُُّم ُن ِم َّما تَ َرْكتُم ۚ ِّمن
ِ ِ
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بَ ْعد َوصیَّة تُ ُ
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واقع در زمان عده مثل زوجه می ماند البته فقط در زمان
عده نه تا یکسال.

خب واما در فقه ما دو مسئله بوجود آمده یکی نکاح مریض و
دیگری طالق مریض ،کالم امام رضوان اهلل علیه را می خوانیم تا
مطلب روشن شود ،ایشان فرموده« :مسألة  : 3لو نكح

و حتولی بوجود آمده و گفته شده "إذا طلّق فهو مريض" یا

المريض في مرضه فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض

"إذا نکح فهو مريض" یعنی عموم قران داللت دارد بر
اینکه وقتی زنی در نکاح مردی باشد از او ارث می برد
ولی این روایات می گویند وقتی مریض در حال مرض زنی
را طالق داد اگر آن زن تا یکسال ازدواج نکرد و آن مرد
فوت کرد از او ارث می برد در حالی که قران کرمی گفته
ارث برای زنان مشاست و در اینجا زن طالق داده شده.
برای اینکه مطلب روشن شود باید به روایات مراجعه کنیم و
چند باب را در نظر بگریمی:

يتوارثان ،وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد وال مهر

لها وال میراث ،وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتصل
بالموت قبل الدخول ال يرثها ،ولو تزوجت وهي مريضة ال
الزوج فمات أو ماتت يتوارثان ،وال فرق في الدخول بین
القبل والدبر ،كما أن الظاهر أن المعتبر موته في هذا المرض
قبل البرء ال بهذا ،فلو مات فیه بعلة أخرى ال يتوارثان أيضا،

والظاهر عدم الفرج بین طول المرض وقصره ،ولو كان
المرض شبه األدوار بحیث يقال بعدم برئه في دور الوقوف

اول :در باب  11از ابواب مریاث األزواج گفته شده که

فالظاهر عدم التوارث لو مات فیه واألحوط التصالح».3

توارث بنی زوجنی است یعنی تا وقتی با هم زن و شوهر
باشند و تا وقتی که زن در حبال شوهرش باشد ارث وجود
دارد.
یک خرب از این باب  11را به عنوان منونه
می خوانیم﴿:محمد بن علي بن الحسین باسناده عن الحسن

ال تتزوج ،فلو طلقها حال المرض وتزوجت بعد انقضاء عدتها

علیه السالم قال :سألته عن الرجل يتزوج المرأة ثم يموت

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

وعشر ،وإن كان سمى لها مهرا يعني صداقا فلها نصفه ،وإن

تمام السنة ال يرثها إال في العدة الرجعیة.4».

خب و اما در موردی که "لو طلّق املریض" نیز امام رضوان اهلل
علیه فرموده«:نعم لو طلقها في حال المرض ولو بائنا ومات
بهذا المرض ،ترثه إلى سنة من حین الطالق ،بشرط أن ال
يكون الطالق بالتماس منها ،فال ترث المختلعة والمباراة ،وأن

بن محبوب ،عن العال عن محمد بن مسلم ،عن أبي جعفر

ثم مات الزوج قبل انقضاء السنة لم ترث ،وأن ال

قبل أن يدخل بها فقال :لها المیراث وعلیها العدة أربعة أشهر

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

لم يكن سمى لها مهرا فال مهر لها﴾.1

حاال ما می خواهیم ببینیم این دو مورد (نکح املریض و طلق
املریض) که در اخبار ذکر شده اند و فقهاء ما نیز بیان کرده اند
چه نسبتی با عموم آیه قران دارد که مباند برای فردا إن شاء اهلل
تعالی. ...

دوم :در باب  11از ابواب مریاث األزواج اینطور گفته
شده" :باب ثبوت التوارث بین الزوجین في العدة الرجعیة
ال البائنة إذا طلق في غیر مرض" یعنی وقتی زن را طالق

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

داد دیگر توارث وجود ندارد غری از طالق رجعی که در

محمد و آله الطاهرين
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