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دوم اینکه این عقد مانند عقد فضولی می باشد یعنی
صحت تأهلیه دارد و با دخول صحت فعلیه پیدا
می کند و دخول کشف می کند که عقد از مهان زمان



وقوع صحیح بوده والقائل به صاحب اجلواهر
سوم اینکه این عقد متزلزل می باشد یعنی حدوثاً
صحیح است و متام آثاری که در نکاح است بر آن

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

حبثمان در مسئله "لو نکح املریض" بود که امام رضوان
اهلل علیه در مسئله سوم از حتریر الوسیلة اینطور

مرتتب می شود و اما بقائاً در صورت دخول لزوم و
صحت فعلیه پیدا می کند و اگر دخول نکرد دیگر ارث
منی برد والقائل به صاحب الریاض و صاحب املسالک

فرمودند«:مسألة  :3لو نكح المريض في مرضه ،فإن
دخل بها أو برئ من ذلك المرض يتوارثان ،و إن
مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ،وال مهر لها

و صاحب املستند الشیعة و بنده نیز معتقدم همین نظر

مريضة ال الزوج فماتت أو مات يتوارثان ،وال فرق في

را بايد تقويت کنیم چونکه این عقد حدوثاً مشمول
ادله ای که دال بر صحت نکاح هستند می باشد لذا
صحیح است و متام آثاری که بر عقد نکاح صحیح

وال میراث .وكذا لو ماتت في مرضه ذلك المتّصل
تزوجت و هي
بالموت قبل الدخول ال يرثها .ولو ّ
الدخول بین القبل و الدبر .كما أ ّن الظاهر أ ّن المعتبر

مرتتب است بر آن نیز مرتتب می شود و اما شارع بقائاً
شرط دخول را برای مسئله ارث قرار داده و فرموده اگر
دخول نکرد ارث نیست و این هم یکی از اعتبارات

موته في هذا المرض قبل البرء ال بهذا؛ فلو مات فیه
بعلّة اخرى ال يتوارثان أيضاً ،والظاهر عدم الفرق بین

طول المرض وقصره ،ولو كان المرض شبه األدوار؛

شارع مقدس می باشد
چند مطلب دیگر در اینجا وجود دارد؛ اول اینکه ممکن
است مرض آن مرد طوالنی باشد و دوم اینکه ممکن
است در مهان حال مرض به علتی غری از مرض مثل

مریاث األزواج سه خرب صحیحه نقل کرده که بر این

تاادف فوت کند که امام رضوان اهلل علیه در این رابطه

بحیث يقال بعدم برئه في دور الوقوف ،فالظاهر عدم

التوارث لو مات فیه ،واألحوط التصالح».7

عرض کردمی که صاحب وسائل در باب  81از ابواب

می فرماید«:كما أ ّن الظاهر أ ّن المعتبر موته في ( فی
به معنای ظرفیت گرفته شده نه سببیت) هذا المرض

مطلب داللت دارند ،عنوان باب این است«:باب 70
 :أن المريض إذا تزوج و دخل صح النكاح وثبت

قبل البرء ال بهذا(املرض)؛ فلو مات فیه بعلّة

المیراث وان لم يدخل بطل وال میراث بینهما».

اخرى(مثل تاادف) ال يتوارثان أيضاً(خالفا لااحب
اجلواهر) والظاهر عدم الفرق بین طول المرض

در اینجا حبثهائی مطرح شد و اقوالی بوجود آمد:
اول اینکه عقد بدون دخول من رأس باطل است و کإن

وقصره(خالفا لااحب اجلواهر) ،ولو كان المرض شبه

مل یکن می باشد و حتی زن عده وفات هم ندارد
والقائل به السید اخلوئی فی منهاج الاایح.ن

األدوار؛ بحیث يقال بعدم برئه في دور الوقوف،
فالظاهر عدم التوارث لو مات فیه ،واألحوط
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بیقه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی

التصالح(ب.ن زن و ورثه ،یعنی وراث کمی از حق
خودشان بگذرند و به این زن بدهند و این احتیاط

مستحب می باشد)»

9

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

با توفیق پروردگار این مسئله "لو نکح املریض" متام شد
خب واما مسئله چهارم از حتریر الوسیلة این است
که«:مسألة  :4إن تع ّددت الزوجات(در قران کرمی زن

نیز مثل مرد زوج نامیده شده و بعدا به زن زوجه گفته

شده)فالثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه(الولد)
فلهن الربع أو الثمن من التركة.
بینهن بالسويّةّ ،
يقسم ّ
ّ

وال فرق في منع الولد عن نصیبها األعلى بین

كونه(الولد) منها أو من غیرها ،أو كان(الولد) من
دائمة أو منقطعة ،وال بین كونه(الولد) بال واسطة أو
معها .والزوجة المطلّقة حال مرض الموت شريكة في
الربع أو الثمن مع الشرائط المتق ّدمة(المذکورة فی

مسئلة الثانیة)».3

آیت اهلل العظمی آقای خوئی در منهاج الاایح.ن
فرمودند «:في إرث الزوج لو تزوجها في مرضه فماتت
قبل الدخول بها ثم مات الزوج في مرضه إشكال و
االحتیاط ال يترك .
الظاهر أن النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فیه
قبل الدخول بمنزلة العدم فال ع ّدة علیها بموته،و
الظاهر عموم الحكم لألمراض الطويلة التي تستمر

سنین أيضا».4

خالصه ایشان صورتی که قبل از دخول مرد فوت کند را
باطل من رأس و کإن مل یکن می داند
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