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الديلمي(سالر دیلمی از شاگردان مهم سید مرتضی و اهل



گیالن است که قربش در تربیز می باشد) من المیل إلى أن

الباقي لإلمام علیه السالم لألصل(مراد استصحاب است
یعنی وقتی زن فوت نکرده بود مرد مالکیت مالش را
نداشت و حاال که زن فوت کرده شک دارمی که آیا نصف
باقیمانده مالش متعلق به مرد می باشد یا نه استصحاب
عدم ملکیت مرد و عدم انتقال مال زن به او را جاری

حبثمان در مریاث زوجنی بود ،صاحب جواهر می فرمایند
برای زوج و زوجه سه حالت وجود دارد؛ اول اینکه ولدی
در بنی نباشد یعنی زوج فوت کرده و ولد مع الواسطه یا
بالواسطه ندارد یا اینکه زوجه فوت کرده و ولدی ندارد و
دوم اینکه ولدی داشته باشند که در اینجا قران کرمی
اج ُك ْم إِ ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَ ُه َّن
ص ُ
﴿ولَ ُك ْم نِ ْ
ف َما تَ َر َك أَ ْزَو ُ
فرمودهَ :
الربُ ُع ِم َّما تَ َرْك َن ۚ ِم ْن بَ ْع ِد
َولَ ٌد ۚ فَِإ ْن َكا َن لَ ُه َّن َولَ ٌد فَ لَ ُك ُم ُّ
ِ
ِ
الربُ ُع ِم َّما تَ َرْكتُ ْم إِ ْن لَ ْم
ین بِ َها أ َْو َديْن ۚ َولَ ُه َّن ُّ
َوصیَّة يُوص َ
يَ ُك ْن لَ ُك ْم َولَ ٌد ۚ فَِإ ْن َكا َن لَ ُك ْم َولَ ٌد فَ لَ ُه َّن الث ُُّم ُن ِم َّما تَ َرْكتُ ْم ۚ
ِ
ِ ِ
وصو َن بِ َها أ َْو َديْن ۗ﴾ 8و اما سوم اینکه
م ْن بَ ْعد َوصیَّة تُ ُ
زوج فوت کرده و هیچ وارثی غری از زوجه ندارد یا بالعکس
زوجه فوت کرده و هیچ وارثی غری از زوج ندارد نه وارث
نسبی و نه وارث سببی که اینجا حمل حبث ماست و گفتیم
که صاحب جواهر فرمودند کتاباً و سنةً و امجاعاً اگر زوجه
فوت کند و تنها وارثش زوج باشد متام مال متعلق به زوج
می باشد نصف فرضاً و نصف دیگر رداً .
عرض کردمی که صاحب وسائل اخبار مربوط به این حبث را
در باب  3و باب  4از ابواب مریاث األزواج بیان کرده که
باب  3مربوط به این است که زوج تنها وارث زوجه باشد و
باب  4مربوط به این است که زوجه تنها وارث باشد.
فعال حبث ما در صورتی است که زوجه فوت کرده و تنها
وارثش زوج می باشد ،مقداری از کالم صاحب جواهر را
خواندمی که فرمودند کتاباً و سنةً و امجاعاً اگر زوجه فوت
کند و تنها وارثش زوج باشد متام مال متعلق به زوج
می باشد نصف فرضاً و نصف دیگر رداً و اما ایشان در

می کنیم) وظاهر اآلية(که فرموده "ولکم نصف ما ترک

أزواجکم" و منی شود متام مال را به او بدهیم) والموثق" :
ال يكون رد على زوج وال على زوجة ".

وفیه أن األصل ال يعارض النص  ،والرد حیثما ثبت

مخالف له ثابت بغیره  ،وداللة اآلية على عدم الرد
بمفهوم اللقب أو الوصف  ،وال حجة فیه في مقابلة

النص الصريح  ،أما الموثق فمع عدم مقاومته الصحاح
غیر صريح في عدم الرد علیهما مطلقا  ،فیحمل على
وجود الوارث في جانب الزوج كما هو الغالب  ،هذا كله

في الرد على الزوج.2».

خرب موثق که دیلمی به آن استناد کرده خرب  11از باب 4
از ابواب مریاث األزواج می باشد ،خرب این

است﴿:وباسناده عن علي بن الحسن ،عن الحسن بن

علي ابن بنت الیاس عن جمیل بن دراج ،عن أبي عبد اهلل

علیه السالم قال :ال يكون الرد على زوج وال زوجة،3﴾.
خرب سنداً خوب است و داللت دارد بر اینکه مقدار
اضافه بر زوج و زوجه رد منی شود ،خب این خرب خمالف
اخبار دیگر می باشد و باید توجیه شود ،صاحب وسائل

"يحمل الحديث علی وجود وارث اآلخر" ،بنابراین
فرموده ُ
با توجه به اقوال فقهاء و اخباری که نقل کردمی مطلب برای
ما روشن شد.

ادامه کالمشان می فرمایند«:خالفا للمحكي عن

 1جواهر الکالم ،شیخ حممد حسن جنفی جواهری ،ج ،33ص ،01ط  43جلدی.
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 1سوره نساء ،آیه .11
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خب و اما در مورد صورت دوم یعنی جائی که زوج فوت
کرده و تنها وارثش زوجه می باشد در این صورت ربع از
اموال زوج فرضاً به زوجه می رسد و سه ربع دیگر باقی

میراث األزواج

(ج )851

و  1و  3و  6و  11و  11صحیحه می باشند و داللت
دارند بر اینکه در فرضی که تنها وارث زن شوهر باشد متام
مال به او می رسد و اما چند خرب ضعیف هم دارمی منتهی
مورد عمل اصحاب هستند و چند خرب موثق نیز دارمی،
خالصه اینکه اخبار باب سوم به طور کلی مورد عمل فقهاء
ما می باشند.
باب چهارم از ابواب مریاث األزواج ،که عنوان باب این

می ماند ،در اینجا سه قول وجود دارد؛ اول اینکه "يرد

علی الزوجة کل المال" که این قول به شیخ مفید نسبت
داده شده و علتشم هم خرب أبی بصری می باشد که خرب 6
از باب  4از ابواب مریاث األزواج می باشد ،خرب این

است" :میراث الزوجة إذا انفردت" که مربوط به صورتی
هستند که زوج فوت کرده و تنها وارثش زوجه می باشد که
صاحب جواهر می فرماید در اینجا سه قول وجود دارد؛
اول اینکه متام مال به زوجه می رسد ،دوم اینکه نصف مال
متعلق به زن می باشد و الباقی باید به امام داده شود ،سوم
اینکه اگر زمان حضور است به امام داده شود و اگر زمان
غیبت است به خود زن داده شود ،مثال در خرب اول باب
چهارم که سنداً صحیح می باشد گفته شده ربع به زن داده

است﴿:محمد بن علي بن الحسین باسناده عن محمد
بن أبي عمیر ،عن أبان بن عثمان ،عن أبي بصیر ،عن

أبي عبد اهلل علیه السالم في امرأة ماتت وتركت زوجها
قال :المال كله له ،قلت :فالرجل يموت ويترك امرأته

قال :المال لها.4﴾.

خرب سنداً صحیح است ،گفتیم که در باب سوم  3خرب و
در این باب چهارم  4خرب از ابی بصری نقل شده و فقط
این خرب خمالف دیگر اخبار می باشد که خب باب تعارض
است لذا باید طبق موازینی که در باب تعارض اخبار بیان

شود و "يتصدق بالباقی" و در خرب دوم که صحیحه است

نیز گفته شده" :أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلینا" و
در خرب سوم و چهارم که از أبی بصری است گفته شده:

شده عمل کنیم یعنی "خذ بما اشتهر بین أصحابک" که

مراد شهرت روائیه است و اگر هر دو مشهور بودند هر
کدام که مطابق کتاب اهلل بود را أخذ می کنیم و اگر هر
دو مطابق بودند هرکدام که خمالف عامه بود را أخذ
می کنیم و اگر رسیدمی به مرحله ای که هر دو خرب از نظر
مرجحات مثل هم بودند و باهم مساوی بودند در اینصورت
خمری هستیم که کدام یک را أخذ کنیم و اما در ماحنن فیه
فقهاء ما مهگی بر خالف این خرب عمل کرده اند و مهچننی
بر خالف روایات دیگر می باشد لذا ناچاراً این خرب را
طرح می کنیم یا محل بر تقیه می کنیم.

"للمرأة الربع ،وما بقي فلالمام" و در خرب پنجم که سنداً
ضعیف است گفته شده" :لها الربع ،ويرفع الباقي إلینا" و
در خرب هفتم گفته شده" :لها الربع ،ويدفع الباقي إلى

االمام" و در خرب هشتم که صحیحه است گفته شده:
"والمرأة لها الربع وما بقي فلالمام".

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

فهرست اخبار:

محمد و آله الطاهرين

باب سوم از ابواب مریاث األزواج که عنوان باب این است:
"أن الزوج إذا انفرد فله المال كله"  ،در این باب اخبار 1
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