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مرحوم نراقی در مستند الشیعة فروعاتی را بر مسئله "لو



نکح المريض" تفریع کرده و در یکی از فروعاتش بر
خالف کالم امام رضوان اهلل علیه فرموده «:هـ  :لو
ماتت هي في مرضه قبل الدخول والحق أنه(مرد)

موضوع :لو نکح المريض/ارث زوجه/میراث األزواج.

يرثها(زن) ؛ لألصل واالستصحاب والعمومات» 2و

حبثمان در این بود که اگر مردی درحالی که مریض

مهچننی صاحب ریاض نیز در جلد  71صفحه 397
در فرع مذکور فرموده مرد از زن ارث می برد ،خالصه
این مسئله بر می گردد به اینکه ازدواج را چگونه تعریف
کنیم.

است با زنی ازدواج کند در صورتی که به او دخول کند
صح النکاح و ثبت املریاث و إن مل یدخل بطل النکاح
وال مریاث بینهما و گفتیم که صاحب وسائل اخبار
مربوط به این مسئله را در صفحه  735از جلد 75
وسائل الشیعة  02جلدی و در باب  71از ابواب
مریاث األزواج ذکر کرده که سه خرب در این باب ذکر
شده که هر سه صحیح می باشند و باعث اجیاد یک

روایات ما گفتند اگر مرد دخول کرد ارث وجود دارد و
اگر دخول نکرد ال مریاث بینهما منتهی در اینجا این
حبث وجود دارد که عقد چگونه منعقد شده که خب
ظاهرا از حلاظ موازین و شرایطی که برای عقد ذکر شده
مشکلی وجود ندارد و عقد صحیحاً واقع شده و
زوجیت حمقق شده ولی خب آن سه خرب صحیح که در
باب  71از ابواب مریاث االزواج ذکر شده می گویند و

مسئله فقهی بسیار مهمی شده اند.
امام رضوان اهلل علیه در حتریر الوسیلة در این رابطه
اینطور فرمودند«:مسألة  : 3لو نكح المريض في
مرضه ،فإن دخل بها أو برأ من ذلك المرض يتوارثان،

إن دخل صح النکاح و إال فنکاحه باطل ،با توجه به
این مطلب سه مبنا و سه قول در اینجا بوجود آمده:

وإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد وال مهر لها
وال میراث ،وكذا لو ماتت(زن) في مرضه ذلك

قول اول :عقد من رأس باطل و کإن مل یکن می باشد

المتصل بالموت قبل الدخول ال يرثها(مرد از زن ارث

والقائل به السید اخلوئی فی منهاج الصاحلنی.

منی برد) ،ولو تزوجت وهي مريضة ال الزوج فمات أو

قول دوم :این عقد مثل عقد فضولی می باشد یعنی

ماتت يتوارثان ،وال فرق في الدخول بین القبل

صحت تأهلیه دارد تا زمان دخول و با دخول صحت

والدبر ،كما أن الظاهر أن المعتبر موته في هذا

فعلیه پیدا می کند و دخول کشف می کند که از زمان
وقوع عقد صحیح بوده و آثار بر او مرتتب می شود
والقائل به صاحب اجلواهر ،با توجه به این مبنا صاحب
جواهر در فرعی که ذکر کردمی نیز فرموده اگر در حال

المرض قبل البرء ال بهذا ،فلو مات فیه بعلة أخرى ال
يتوارثان أيضا ،والظاهر عدم الفرق بین طول المرض
وقصره ،ولو كان المرض شبه األدوار بحیث يقال
بعدم برئه في دور الوقوف فالظاهر عدم التوارث لو

مرض مرد و قبل از دخول زن مبرید مرد از او ارث
منی برد و بعد ایشان یک کلمه ای دارد و می فرماید ما

 7حتریرالوسیلة ،امام مخینی(ره) ،ج ،0ص ،395مسئله  ،3ط جنف.

 2مستند الشیعة ،مال احمد نراقی ،ج ،91ص ،213ط آل البیت.

مات فیه واألحوط التصالح».5
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ما قائلیم که اگر شوهر دخول نکند نکاح باطل است و
اثری ندارد درحالی که مشا می خواهید بگوئید اگر در
مهان حال مرض مرد ،زن فوت کرد مرد از او ارث
می برد و این یعنی اینکه از یک طرف بگوئیم عقد
صحیح است(یعنی بگوئیم از طرف زن عقد صحیح
است و وقتی قبل از دخول فوت کرده مرد از او ارث
می برد) ولی از طرف دیگر بگوئیم عقد باطل
است(یعنی بگوئیم از طرف مرد عقد باطل است و
وقتی در حال مرض و قبل از دخول مرد فوت کرده زن
از او ارث منی برد) خب منی شود یک عقدی که بنی
دو نفر واقع شده از یک طرف مهان عقد صحیح باشد
ولی از طرف دیگری مهان عقد باطل باشد که این یک
حبث مهم و بزرگی می باشد.
صاحب عروة در اول عروة در حبث اجتهاد و تقلید در
مسئله  77فرموده ممکن است عقدی از یک طرف
صحیح و از طرف دیگر باطل باشد مثال جمتهدی گفته
عقد باید به زبان عربی خوانده شود ولی جمتهد دیگر
فرموده عقد به زبان فارسی نیز صحیح می باشد حاال
عقد بیعی واقع شده و من عربی خوانده ام ولی مشا
فارسی خوانده اید که در اینجا متام حمشنی فرمودند
اشکالی ندارد .
قول سوم :عقد وقتی واقع شد صحیح است و آثار

فعلی دارد منتهی عقد متزلزل است و ما منتظر می شومی
تا با دخول لزوم پیدا کند مثل عقد بیع که خیار برای او
قرار داده شده است والقائل به صاحب الریاض والشهید
فی املسالک و احملقق النراقی فی املستند الشیعة.
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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