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Abstract
In Islamic and Iranian legal systems, divorce in cases
where the husband is dying of an illness is distinct from other
forms of divorce. Article “944” of the Iranian Civil Code
stipulates that the wife could take inheritance from his dead
husband within a year of her husband’s death in cases where
she has been divorced by her ill husband before his death,
provided that she has not taken another husband and that her
husband has died of the same disease. The references for this
judgment are some seemingly contradictory and conflicting
hadiths whose authenticity and the unification method needs
to be investigated jurisprudentially. The article makes no
difference between different kinds of divorce, and the wife
is absolutely worthy of the inheritance. However, the Shiite
1. Hooshyar. A; (2021); “ A Jurisprudential reflection on Article “944” of the
Iranian Civil Code “; Jostar_ Hay Fiqhi va Usuli; Vol: 6 ; No: 21 ; Page: ?? -??;
Doi: 10.22034/jrj.2019.51097.1428

jurists (Faqihs) have different judgments regarding the wife’s
inheritance in irrevocable divorce. Supporting the wife is said
to be the wisdom behind the judgment mentioned above.
Nonetheless, it raises this question whether such potentially
deadly situations as snakebite, accident and those cases where
the person is sentenced to blood-vengeance could be annexed
to the judgment regarding the inheritance of wife in a divorce
of the dying patient? Moreover, as the Islamic jurists differ in
opinion concerning whether the judgment could exclusively
be assigned to the wife or not, the issue needs to be carefully
examined. Referring to the Shiite jurists’ fatwas and comments
regarding the judgment, the researchers of this study seek to
resolve the ambiguities in the article, arguing that the death of
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inheritance of the wife from her dead husband, provided that
she has not remarried. This is an exceptional judgment specific
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to the divorce of the dying male patient and could be extended
to the divorce of the dying female patient, i.e., The husband
does not take inheritance from his ill wife. According to some
hadiths, the inflication of harm stipulation has no particularity;
therefore, the wife takes inheritance from her sick husband in
all types of divorce, including the revocable and irrevocable
divorce, the divorce by mutual agreement, and the divorce at
the wife’s instigation. Furthermore, the hadiths narrated in this
regard are specific to the divorce of a dying male patient and do
not include potentially deadly situations and conditions.
Keywords: Patient, Wife, Inheritance, Revocable Divorce,
Irrevocable Divorce, Dying Patient.
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(ارث زوجه از زوج در بیماری منجر به فوت)
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چکیده
مشرفبهموت با طالق
در نظام حقوقی اسالم و مقررات ایران ،طالق بیمار ِ
سایران متمایز است .ماده « »944قانون مدنی ایران ،ارث زوجه در طالق مریض
را تا یکسال ثابت دانسته منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد و فوت زوج
نیز بر اثر همان بیماری باشد .مستند این حکم ،روایاتی به ظاهر متعارض و یا
متزاحم است که صحتوسقم و شیوه جمع بین آنها نیاز به بررسی فقهی دارد .در
ً
این ماده ،میان انواع طالق فرقی وجود ندارد و زوجه مطلقا مستحق ارث است؛
درحالیکه فقهای امامیه درباره توارث زوجه در طالق بائن اختالف دارند.
فلسفه و حکمت حکم یادشده ،حمایت از زوجه ذکر شده و این ابهام را بهوجود
میآورد که آیا میتوان عوارض و حاالت خطرناک همچون مارگزیدگی ،جنگ،
تصادف و محکومان به قصاص را به مرض موت ملحق ساخت؟ همچنین در
اختصاص یا عدم اختصاص حکم به زوجه ،میان فقهای اسالمی اختالف است
و نیاز به بررسی دارد .نگارندگان با مراجعه به اقوال و فتاوای فقهای امامیه در پی
رفع ابهامات موجود در ماده قانونی هستند و برآنند که موت مریض در کمتر از
 .1تاریخ دریافت1397/03/07 :؛ تاریخ پذیرش.1398/03/07 :
.2دان شــآموخته ســطح چهــار حــوزه علمیــه قــم و مــدرس گــروه معــارف اســامی دانشــگاه آزاد اســامی قــم.
قــم -ایــران (نویســنده مســئول) alireza112.hooshyar@yahoo.com
 .3دکتــرای حقــوق خصوصــی و مــدرس گــروه حقــوق دانشــگاه آزاد اســامی زرقــان فــارس ،شــیراز  -ایــران.
hooshyar.mr@gmail.com
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بودن مرض و انتهای مرض به موت موجب توارث زوجه
یکسال ،سبب موت ِ
از مریض میشود منوط به آنکه زوجه شوهر نکرده باشد .این ،حکمی استثنایی
مختص به طالق مریض است و قابلسرایت به طالق مریضه نیست؛ لذا زوج
از زوجه مریض ارث نمیبرد .قید اضرار در برخی روایات خصوصیت ندارد و
در تمام انواع طالق مانند خلع ،مبارات ،رجعی و بائن ،زوجه از مریض ارث
میبرد .همچنین روایات وارده فقط اختصاص به طالق مریض داشته و حاالت
و عوارض خطرناک را شامل نمیشود.
کلیدواژهها :مریض ،زوجه ،ارث ،طالق رجعی ،طالق بائن ،بیمار
مشرفبهموت.
ِ
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مقدمه
قواعد مربوط به ارث ،سلطه انسانها بر اموال و اقاربشان را به محدودههای
زمانی بعد از مرگ گسترش میدهد و در بين نهادههای حقوقی و فقهی کمنظیر
است .در فقه اسالمی ،موجبات ارث به دو بخش نسبی و سببی تقسیم میشود.
رابطه نسبی از طریق پدر و مادر به وجود میآید و تمام كسانی كه از طريق پدر
يا مادر با انسان نسبت و بستگی دارند را شامل میشود .سبب ،پيوندی است بين
دو نفر كه در اثر رابطۀ زوجيت به وجود میآيد .در طبقات ارث ،ارث زوجین از
جایگاه ممتازی برخوردار است.
مشرفبهموت با توارث سایران
در فقه امامیه وضعیت توارث زوجین در بیماری ِ
متمایز است .تبلور این تمایز در طالق مریض است .بر این اساس اگر بیمار
منتهی به مرگ در حال بیماری ،زوجه خود را طالق دهد و در کمتر از یک سال
بر اثر همان مرضی که طالق در آن منعقدشده فوت نماید ،توارث زوجه ثابت
است؛ منوط به آنکه با شخص دیگری ازدواج نکرده باشد.
قانونگذار با متابعت از آرای فقهای امامیه ،مواد « »944و « »945قانون
4
مشرفبهموت اختصاص داده و در آن وضعیت توارث
مدنی را به مریض ِ
 .مــاده « :944اگــر شــوهر در حــال مــرض زن خــود را طــاق دهــد و در ظــرف يــك ســال از تاريخ
4
طــاق بــه همــان مــرض بميــرد ،زوجــه از او ارث مــي بــرد اگــر چــه طــاق بائــن باشــد ،مشــروط بــر ايــن كــه
زن شــوهر نكــرده باشــد».
مــاده « :945اگــر مــردى در حــال مــرض ،زنــى را عقــد كنــد و در همــان مــرض قبــل از دخــول بميــرد ،زن از او
ارث نمىبــرد؛ لیكــن اگــر بعــد از دخــول يــا بعــد از صحــت يافتــن از آن مــرض بميــرد ،زن از او ارث مىبــرد».

زوجه را مشخص کرده است .این دو ماده ازلحاظ موضوع و محتوا با یکدیگر
متفاوتاند؛ زیرا ماده « »944به طالق مریض اختصاص دارد و ماده « »945به
مشرفبهموت تا حدودی تبیین
نکاح وی .اگرچه در هر دو ماده ماهیت بیماری ِ
شده؛ لیکن ازلحاظ ماهوی نیز تفاوت وجود دارد؛ زیرا مقنن در ماده «»944
برای شناساندن ماهیت مرض به دو شاخص انتهای بیماری به موت در مدت
کمتر از یک سال و سبب مرگبودن مرض اشاره داشته و در ماده « »945از
مرگ مریض در همان مرض قبل از دخول را بهعنوان شاخص استفاده کرده
است.
دقت در شاخصهای فوق بیانگر آن است که ماهیت مرض موت در باب
طالق با ماهیت آن در باب نکاح متفاوت است.
نشاندادن ريشههای فقهی و تبیین ابعاد مختلف فقهی ماده فوق ،ذکر اقوال
فقهای امامیه پیرامون موضوع موردبحث ،بررسی و تحلیل آرای موافقان و مخالفان
در هرمسئله ،نقل و بررسی صحتوسقم روایات وارده در باب طالق مریض و
حل روایات متعارض بهوسیله جمع بین آنان ،ارائه تعریف جدید و کاملی از
مرض موت و پاسخگویی به ابهاماتی چون ماهیت مرض موت ،عمومیت یا عدم
عمومیت حکم طالق مریض بین انواع طالق ،الحاق یا عدم الحاق حوادث
مشابه مثل جنگ و مارگزیدگی به طالق و اختصاص یا عدم اختصاص حکم به
زوجه از مهمترین دستاوردها و نوآوری این پژوهش است.
1.1ماهیت مرض موت و اتخاذ  2مبنا
ِ
از ماهیت و محدوده مرض موت در ابواب مختلف فقهی نظیر؛
نکاح (شهیدثانی220 /39 ،1416 ،؛ حائریطباطبایی1418 ،ق391/14 ،؛
ّ
موسویخمینی1390 ،ق ،)397/2 ،طالق (رک؛ عالمه حلی ،بیتا 524؛
شهیدثانی1416 ،ق315/6 ،؛) ،بیع (رک؛ محققثانی 1414ق114/11 ،؛
مقدادسیوری1410 ،ق110/1 ،؛ سید یزدی1423 ،ق ،)77/6 ،حجر (رک؛
ّ
عالمه حلی1411 ،ق ،117 ،محققثانی1414 ،ق180/5 ،؛ نجفی بیتا،)75/26 ،
ّ
هبه (رک؛ ُ
فخرالمحققین1387 ،ق649/2 ،؛ ابنفهد حلی1407 ،ق،)517/2 ،
وصیت (رک؛ شیخ طوسی1351 ،ق43/4 ،؛ انصاری1410،ق12/9 ،؛ سید
ّ
یزدی ،بیتا  )14و اقرار (رک؛ یحیی حلی1405 ،ق286 ،؛ حسینیعاملی،
1419ق207/16 ،؛ موسویبجنوردی1419 ،ق )415/6 ،سخن به میان آمده
است .فقهای اسالمی برای شناساندن این بیماری در هرکدام از ابواب مربوطه
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شاخصهای متفاوتی را ذکر کردهاند.
مقنن ایران ماده « »944قانون مدنی را به احکام مربوط به طالق مریض
اختصاص داده و در آن چنین مقرر میدارد« :اگر شوهر در حال مرض زن خود
را طالق دهد و در ظرف يك سال از تاريخ طالق به همان مرض بميرد ،زوجه از
او ارث میبرد اگرچه طالق بائن باشد ،مشروط بر اینکه زن شوهر نكرده باشد».
عبارت «در ظرف یك سال از تاريخ طالق به همان مرض بميرد» بیانگر
ماهیت مرض موت است .این عبارت ،حاکی از آن است که قانونگذار برای
تحقق عنوان بیماری مشرف به موت ،دو مبنا و شاخص را لحاظ کرده است:
بودن مرض.
موت ًمریض در کمتر از یک سال و سبب مرگ ِ
مشرفبهموت ناکافی به نظر
ظاهرا شاخصهای فوق برای شناساندن بیماری ِ
میآیند و قانون را با شبهه مواجه کردهاند؛ زیرا این سؤال مطرح است که آیا موت
مریض در کمتر از یک سال بهسبب امراض جزئی و قابل مداوا مشمول حکم
میشود یا خیر؟ حکمت توارث زوجه در طالق مریض شبهه فوق را برجسته
میسازد؛ زیرا شوهر در نزديكی زمان مرگ ،گاه زن خود را طالق میدهد تا او
را از ارث محروم نمايد و تركه به وراث ديگر برسد.
تأمل در حکمت فوق بیانگر آن است که باید معیار دقیقی از بیماری
مشرفبهموت ارائه نمود تا شبهه موجود در قانون مرتفع شود .بدینمنظور
ِ
شاخصهای موجود ،تحلیل فقهی میشوند.
مبنای اول :بیماری منتهی به موت در کمتر از یک سال
در ماده فوق بهصراحت ذکر شده مرضی که کمتر از یک سال مریض را با
مشرفبهموت محسوب میشود .مستند مالک فوق
موت مواجه سازد ،بیماری ِ
صریح روایات وارده در باب طالق مریض است .این روایات از حیث سند و متن
صحیح بوده و غیرقابل خدشه هستند .به دو مورد اشاره میشود:
ْ
 .1.1عبداللهبن مسکان از امام صادق« :7سألت اباعبدالله 7عن رجل
طلق امرأته و هو مريض فقال :ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات من مرضه
ْ
ذلك و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها»؛ «از امام
صادق 7درباره مردی که در حال مرضش زنش را طالق داد سؤال کردم.
امام 7فرمود :از او تا یک سال اگر بدان مرض بميرد زن ارث میبرد و از
ّ
ّ
ّ
روزی كه مطلقه شده ،عدۀ طالق نگه دارد و میتواند اگر عدهاش تمام شد
شوهر كند( .شیخ صدوق1404 ،ق)544/3 ،؛ عبارت «ما ّبینه و بین سنۀ» داللت
دارد که اگر مریض از تاریخ وقوع طالق تا قبل از یک سال فوت کند زن از ارث

محروم نمیشود.
 .2.1زرعه از سماعه از معصوم 7چنین نقل میکند« :سألته عن رجل
ّ
ّ
ّ
طلق امرأته و هو مريض ،قال :ترثه ما دامت في عدتها و إن طلقها في حال إضرار
فهي ترثه إلی سنة ،فإن زاد علی السنة يوم واحد لم ترثه»؛ «از معصوم 7درباره
مردی که زنش را طالق داد درحالیکه مرد مریض بود پرسیدم .معصوم فرمود:
مادامیکه زن در عده است از مریض ارث میبرد .اگر مریض در حال اضرار
زن را طالق داد زن تا یک سال از وی ارث میبرد و اگر از یک سال گذشت
حتی اگر یک روز باشد ارث نمیبرد (کلینی1429 ،ق639/11 ،؛ شیخ صدوق،
1404ق354/3 ،؛ شیخ طوسی1407 ،ق.)78/8 ،
عبارت «فهی ترثه إلی سنۀ» بر وقوع مرگ تا قبل از یک سال داللت دارد.
از عبارت «فإن زاد علی السنة يوم واحد لم ترثه» استنباط میشود که نهایت
مشرفبهموت یک سال است .بر این اساس حتی
و حداکثر زمان در بیماری ِ
اگر مریض پس از یک سال و یک روز از زمان اجرای صیغه طالق به موت
مشرفبهموت صادق نیست و زوجه از ارث محروم
منتهی گردد ،عنوان بیماری ِ
میشود .مرحوم محقق معتقد است حتی اگر فقط یک ساعت از یک سال
گذشت و زوج فوت کرد ،توارث زن منتفی است (محققحلی ،بیتا.)519 ،
اما محققثانی فراتر رفته و معتقد است این مبنا بر کمتر از یک ساعت نیز
صادق است؛ یعنی اگر بعد از یک سال و چند دقیقه پس از وقوع صیغه طالق
مرض موجب موت بیمار گردد ،توارث منتفی است؛ زیرا موت پس از یک
سال اتفاق افتاده خواه چند دقیقه باشد و خواه چند روز (محققثانی1414 ،ق،
 .)119/11با این استدالل امراض مزمنی که در بیش از یک سال مریض را با
مرگ مواجهه میسازند ،از محدوده مرض موت خارج میشوند.
بودن مرض
مبنای دوم :سبب مرگ
ِ
منظور از عبارت «به همان مرض بميرد» در ماده موردبحث آن است كه فوت
مریض بهسبب همان بيماری باشد كه در آن صیغه طالق جاری شده است؛ یعنی
مرض سبب مرگ بیمار باشد و عامل دیگری در مرگ وی دخیل نباشد.
طبق این معیار ،بیماری زمانی مرض موت محسوب میشود که سبب مرگ
بیمار شود و مرگ بهواسطه آن بیماری واقع شود .بنابراین اگر شخص در
مرض موت صیغه طالق را جاری سازد و بر اثر بیماری دیگری بمیرد ،بیمار
مشرفبهموت محسوب نمیشود و زوجه مستحق ارث نیست.
ِ
شهیدثانی معتقد است مرض مشرفبهموت ،مرضی است که سبب مرگ بیمار
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شود؛ لذا اگر بیمار در حال بیماری باشد ولی مرگ وی توسط درندگان و یا
مشرفبهموت محسوب نمیشود .همچنین
بیماری دیگر اتفاق افتد ،بیماری ِ
است اگر بیمار در حال مرض به قتل رسد (شهیدثانی1416 ،ق .)315 /6 ،این
مبنا شامل امراض ساده و جزئی قابل مداوا نظیر تب و سرماخوردگی نمیشود؛
حتی اگر سبب موت مریض شوند.
مشرفبهموت
صاحبجواهر معتقد است مرض مخوف و خطرناک ،مرض ِ
است .مرض مخوف ،مرضی است که ایمنی از موت در آن وجود ندارد؛
برخالف ،امراضی چون سرماخوردگی ،دنداندرد و چشمدرد که در آنها خوف
هالک وجود ندارد .وی معتقد است ویژگی بارز امراض مخوف آن است که
مریض را از ادامه حیات نومید ساخته و مرگ وی را قریبالوقوع به نظر میرساند
(نجفی ،بیتا .)461/28 ،در این مرض زمانی که مریض ،موت خود را نزدیک
میبیند ،زوجه خود را طالق میدهد تا وی را از ارث محروم سازد .بدیهی است
امراض ساده و غیر خطرناک چنین حالت و توقعی را برای مریض ایجاد نمیکند
و طالق در این امراض به مانند طالق فرد سالم است و احکام طالق بر آن مترتب
میشود؛ یعنی فقط در طالق رجعی مادامیکه زوجه در عده است ،مستحق ارث
است؛ برخالف طالق بائن و یا طالق رجعی پس از اتمام مدت عده.
شیخ انصاری «مرض موت» را ترکیب اضافی دانسته و معتقد است این ترکیب
یا اضافه ظرف به مظروف است یا سبب به مسبب .منظور از اضافه ظرف به
مظروف ،مرضی است که مرگ در آن اتفاق میافتد ،بدون اینکه بیماری تأثیری
در مرگ فرد داشته باشد.
اضافه سبب به مسبب به دو نوع شأنی و فعلی تقسیم شده است .اگر اضافه
سبب به مسبب و از نوع فعلی باشد؛ مراد مرض خطرناکی است که بهطورمستقل
و بدون دخالت عارضه دیگری ،سبب مرگ میشود .بهگونهای که اگر این
بیماری نمیبود ،فرد زنده میماند .اگر از نوع شأنی باشد؛ مراد بیماری کشندهای
است که صالحیت مرگ بیمار را دارد؛ ولی فرد در حین بیماری ،بر اثر عارضه
یا حادثه دیگری فوت نموده است (انصاری1410 ،ق .)12/9 ،بهعنوانمثال فرد
مبتال به بیماری سرطان بدخیم ،اگر بر اثر سرطان فوت کند ،مرض از نوع فعلی
است .ولی اگر بر اثر تصادف و یا آتشسوزی و ...بمیرد ،از نوع شأنی است؛
زیرا بیماری سبب موت نشده بلکه تنها شأنیت موت را داشته است.
موافقــان ســببیت مــرض معتقدنــد مــرض بایــد عامــل مــوت بیمــار شــود نــه
عاملــی خــارج از مــرض( .یعنــی از نــوع فعلــی باشــد نــه شــأنی) اگــر مریــض در

حــال بیمــاری باشــد ولــی مــرگ وی توســط درنــدگان و یــا بیمــاری دیگــر اتفــاق
مشــرفبهموت محســوب نمیشــود .همچنیــن اســت اگــر
افتــد ،بیمــاری
ِ
بیمــار در حــال بیمــاری بــه قتــل رســد .همچنیــن اگــر بيمــاری ديگــری ضميمــه
بيمــاری اول گــردد و در اثــر بيمــاری اخيــر شــوهر فــوت كنــد زوجــه از او
ّ
ارث نمیبــرد (محققحلــی1408 ،ق207/2 ،؛ شــهیدثانی1416 ،ق315/6 ،؛
ً
یــزدی1410،ق .)15 ،مثــا مریــض مبتــا بــه بیمــاری قلبــی صیغــه طــاق را
جــاری ســازد و بــر اثــر ســرطان فــوت کنــد؛ زیــرا بیمــار بهســبب مرضــی کــه
طــاق در آن واقــع شــده فــوت ننمــوده اســت.
مستند معیار فوق ،روایات وارده در باب طالق مریض است .در یکی از این
روایات ،ابوالعباس از امام صادق 7چنین نقل میکند« :قلت له رجل طلق
امرأته و هو مريض تطليقة و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال ّ
فإنها ترثه إذا
كان في مرضه قال قلت و ما حد المرض قال ال يزال مريضا حتی يموت و إن طال
ک بار
ذلك إلی السنة»؛ «به امام 7عرض کردم مردی در حال مرض زنش را ی 
طالق داد و قبل از مرض نیز دوبار وی را طالق داده بود .امام فرمود :تا زمانی
که مرد در مرض است ،زن از وی ارث میبرد .گفتم :حد و اندازه مرض چقدر
است؟ امام فرمود :پیوسته مریض باشد تا بمیرد؛ اگرچه مرض تا یک سال به طول
انجامد» (کلینی1429 ،ق.)640/11،
ً
طبق عبارت «ال يزال مريضا حتی يموت»؛ کلمه «یزال» از ماده «زيل» در
ً
لغت بهمعنای كنارشدن است .این کلمه دائما با حرفی نفی «ال» یا «ما» همراه
است و افاده اثبات است .استمرار و پیوستگی از خصوصیت دیگر این کلمه
است (قرشی1412 ،ق.)195/3 ،
با لحاظ خصوصیت فوق ،مراد از عبارت چنین میشود :مرض آنقدر استمرار
داشته باشد تا به موت مریض منتهی گردد؛ یعنی مرض سبب موت بیمار شود و
عامل خارجی و یا مرض دیگر در موت وی دخیل نباشد.
از روایت عبداللهبن مسکان که در مبنای موت در کمتر از یک سال به آن
اشاره شد نیز میتوان مبنای سببیت را اثبات نمود .در قسمتی از روایت چنین
آمده« :إن مات من مرضه ذلک»؛ اگر حرف «من» در روایت بهمعنای علیت
باشد ،مبنای سببیت را اثبات مینماید؛ با اتخاذ این معنا ،مفهوم عبارت چنین
میشود :اگر مریض بهعلت مرض فوت نماید؛ یعنی علت و سبب موت مرض
باشد و مرض یا سبب دیگری در موت وی دخالت نداشته باشد .طبق این مالک،
مرض میبایست مستمر باشد و به مرگ بیمار منتهی گردد؛ لذا اگر مرگ مریض
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بهواسطه سبب دیگری اتفاق افتد و یا مریض شفا یافت و بر اثر مرض دیگری
مشرفبهموت خارج است و زوجه از ارث
فوت کند ،مرض از محدوده بیماری ِ
محروم میشود .با این استدالل امراضی که در طوالنیمدت بیمار را با مرگ
مواجهه میسازند و یا امراضی که به موت بیمار منتهی نمیشوند از محدوده
مشرفبهموت خارج شده است.
بیماری ِ
از روایات وارده در باب طالق مریض ،میتوان مالک سومی نیز استنباط
نمود .در فقه امامیه امراضی که به موت مریض منتهی میشوند مرض متصل به
موت نامیده شدهاند .سید یزدی در رساله منجزات مریض این تعبیر را بهکار برده
است (یزدی1410 ،ق.)14 ،
برخی مفسران قانون مدنی نیز این عنوان را بهکار برده و معتقدند اگر شوهر از
بیماری حال طالق بهبود یابد و بعد در اثر حادثه یا بیماری فوت کند یا اگر با
داشتن بیماری سابق به مرض دیگری دچار شود و این مرض علت اصلی مرگ او
باشد زن از او ارث نمیبرد» (کاتوزیان473 ،1382 ،؛ کاتوزیان.)314، 1385 ،
ّ
عالمــه حلــی در کتــاب تذکــرة الفقهــاء از «اتصــل بــه المــوت» اســتفاده
کــرده و معتقــد اســت هــر بیمــاری کــه مــرگ در اثنــای آن اتفــاق افتــد ،بیماری
متصــل بــه مــوت اســت (عالمــه حلــی ،بیتــا .)524 ،محققثانــی بــه تحلیــل
مبنــای عالمــه پرداختــه و معتقــد اســت مرضــی کــه مریــض در آن فــوت
میکنــد مــرض متصــل بــه مــوت اســت؛ خــواه علــت مــرگ همــان مــرض
باشــد و یــا علــت دیگــری ســبب مــرگ مریــض شــود (محققثانــی1414 ،ق،
.)98/11
طبــق ایــن تحلیــل درصورتیکــه بیمــار پــس از اجــرای صیغــه طــاق بهبــودی
یابــد و بهوســیله مــرض یــا عامــل دیگــری بمیــرد مــرگ او ناشــی از مــرض
مــوت محســوب نمیشــود و ارث زوجــه منتفــی اســت؛ زیــرا مــوت مریــض
در اثنــای مرضــی کــه طــاق در آن صــورت گرفتــه حــادث نشــده اســت.
برخــاف مــوردی کــه مریــض در مــرض بــه ســر میبــرد و توســط مــرض
دیگــر یــا عامــل خارجــی ماننــد تصــادف فــوت کنــد ،در ایــن صــورت عن ـوان
مشــرفبهموت صــادق اســت و زوجــه مســتحق ارث میشــود؛ زیــرا
مــرض
ِ
مریــض در اثنــای مرضــی کــه طــاق در آن صــورت گرفتــه فــوت نمــوده
اســت؛ بنابرایــن اگــر شــخص بــه مــرض قابلعالجــی ماننــد دیابــت مبتــا
دادن امیــد بــه زندگــی یــا
شــود و بهعلــت اقدامنکــردن بــه معالجــه یــا ازدس ـت ِ
ضعــف قـوای جســمانی یــا دالیــل دیگــر بــا مــرض مقابلــه نکنــد و جــان خــود

را از دســت دهــد ،بــر مرضــش عنـوان بیمــاری متصــل بــه مــوت صــادق اســت.
همچنیــن اســت مـواردی کــه مریــض در مــرض جزئــی باشــد و بــر اثــر اشــتباه
طبیــب بــه مــوت منتهــی شــود.
مرحــوم نجمآبــادی معتقــد اســت هــر مرضــی نمیتوانــد مــرض
مشـ ِـرفبهموت باشــد؛ بلکــه در اخبــار و روایــات قرینــه حالی ـهای وجــود دارد
کــه موجــب انصــراف لفــظ بــه وجــه اخــص میشــود (نجمآبــادی1421 ،ق،
 .)488مــراد از وجــه اخــص ،امــراض متصــل بــه مــوت اســت؛ لــذا بــر امــراض
خفیفــی چــون دنــداندرد داللــت نــدارد .همچنیــن اگــر حضــور مــوت بهوســیله
بیمــاری خــارج از مــرض متصــل بــه مــوت صــورت گیــرد ،از شــمول روایــت
خــارج اســت.
با این تفاسیر ،حکم حاالت خطرناکی همچون مارگزیدگی ،اسارت ،جنگ و
محکومین به قصاص نیز روشن میشود .اگر محکوم به قصاص در آستانه اجرای
حکم اقدام به طالق نماید ،احکام طالق مریض جاری نمیشود و توارث زوجه
تا یک سال منتفی است؛ زیرا در روایات به طالق در حال مرض اشاره شده
ً
حالآنکه حاالت و عوارض فوق عرفا مرض محسوب نمیشوند .محققثانی
درباره حکم فوق ادعای اجماع کرده است (محققثانی1414 ،ق.)96 /11 ،
شهیدثانی این قول را به مشهور نسبت داده و معتقد است مخالفی در مسئله وجود
ندارد .وی تنها مخالف مسئله را ابنجنید دانسته است (شهیدثانی1416 ،ق،
)316/6و صاحبجواهر مبنای ابنجنید را قبل از رجوع وی از قیاس ذکر کرده
است (نجفی ،بیتا.)465 /28 ،
مشرفبهموت در ماده « »944باید گفت :اتخاذ
در نتیجهگیری ماهیت مرض ِ
سه شاخصه برای شناساندن مرض میتواند برخی ابهامات را مرتفع میسازد.
شاخص اول :موت مریض در کمتر از یک سال؛ این شاخصه تکلیف
امراض مزمن را مشخص میکند .درصورتیکه این امراض در کمتر از یک سال
به موت منتهی شوند ،مرض موت هستند؛ برخالف امراضی که در بیش از یک
سال به موت منتهی میشوند.
بودن مرض؛ طبق این شاخص ،موت مریض
شاخص دوم :سبب مرگ ِ
بهسبب مرضی دیگر ،از ماهیت مرض موت خارج هستند .مبتالیان به حاالت
و عوارض خطرناک چون مارگزیده و محکوم به قصاص نیز مریض محسوب
نشده و از شمول حکم خارجاند.
شاخص سوم :انتهای مرض به موت؛ این معیار موت مریض پس از
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بهبودی از مرض را از ماهیت مرض موت خارج میسازد .چنانچه مریض از آن
ً
بيماری بهبودی يابد و مجددا بيمار گردد و بميرد ،خواه از نوع بيماری اول باشد
ّ
يا بيماری ديگری ،زن مطلقه از او ارث نخواهد برد.
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ُ
طالق مریض
کم
ح
2 .2
ِ
مشرفبهموت وجود دارد؛ لیکن
فقهای امامیه معتقدند حق طالق برای مریض ِ
انعقاد آن از سوی مریض کراهت شدید دارد .عالمه طالق مریض را ناخوشایند
و مکروه دانسته و معتقد است اگر مریض زنش را با رعایت شرایط طالق داد،
ً
طالق اجماعا واقع میشود (عالمه حلی ،بیتا.)519 ،
مرحوم مقداد معتقد است طالق در مقابل نکاح است .نکاح مستحب
است؛ لذا طالق کراهت دارد .از طرفی مریض قصد دارد با اجرای صیغه طالق
زوجه را از ارث مقرر شرعی محروم سازد؛ لذا طالق مریض کراهت شدید دارد
ّ
(مقداد حلی1404 ،ق.)323/3 ،
صاحبجواهر ،حکم به جواز طالق مریض را دارای شهرت عظیم دانسته و
حتی نقل عدم خالف کرده است (نجفی ،بیتا .)147 /32 ،وی مبنای شهرت
را روایاتی ذکر کرده که در باب طالق مریض از سوی معصومین :وارد شده
است.
روایات وارده به دو دسته به ظاهر متعارض تقسیم میشوند .صریح برخی
روایات حق طالق را به مریض داده و طالق وی را صحیح قلمداد کردهاند.
برخی روایات دیگر مریض را از انعقاد طالق منع کرده و آن را حرام اعالم
شدن حکم طالق مریض باید هر دو دسته روایات
کردهاند .بهمنظور شفاف ِ
بررسی شوند.
طالق مریض»
روایات «عدم جواز
:1.2
ِ
ِ
 :1.1.2حميدبن زياد عن ابن سماعة عن عبداللهبن جبلة عن ابنبكير عن
عبيدبن زراره :عن ابيعبدالله 7قال« :ال يجوز طالق المريض و يجوز
نكاحه»؛ «عبیدبن زراره از امام صادق :7نقل کرد که امام فرمود :طالق
مریض جایز نیست ،ولی نکاحش جایز است (کلینی ،ق636/11 ،1429؛ شیخ
طوسی1407 ،ق77/8 ،؛ شیخ طوسی ،بیتا.)303/3 ،
شیخ طوسی روایت فوق را از طریق حسنبن محبوب از زراره نیز روایت کرده
است (شیخ طوسی ،تهذیب االحکام1407 ،ق .)454/7 ،این امر سبب شده که
محققاردبیلی ،سند روایت را محلتأمل دانسته و آن را حسن و یا صحیح قلمداد

کند .از منظر وی اگر روایت از طریق حسنبن محبوب نقل شده باشد ،صحیح
تلقی میشود (محققاردبیلی.)438/11 ،1403 ،
 :2.1.2روایت دوم را عبیدبن زراره از امام صادق 7نقل کرده است .این
روایت در منابع فقهی موثق قلمداد شده (سبزواری1413 ،ق198/30 ،؛ ترحینی،
403/24؛ سبحانی1415 ،ق )339 ،و در آن
1427ق70/7 ،؛ روحانی ،بیتا،
َ
چنین آمده است« :عبيدبن زرارة قال سألت اباعبدالله 7عن المريض أ له أن
ّ
يطلق امرأته في تلك الحال قال ال و لكن له أن يتزوج إن شاء فإن دخل بها ورثته
و إن لم يدخل بها فنكاحه باطل»؛ «عبیدبن زراره گفت :از امام صادق 7از
مریض پرسیدم که آیا میتواند زنش را در حال مرض طالق دهد؟ امام فرمود:
خیر ،ولی اگر خواست میتواند ازدواج کند .اگر در زن دخول کرد ،زن از او
ارث میبرد و اگر در او دخول نکرد نکاحش باطل است (رک؛ کلینی1429 ،ق،
633/11؛ شیخ صدوق1404 ،ق545/3،؛ شیخ طوسی ،بیتا.)303 /3 ،
محبوب عن ابنرئاب عن زرارة :عن احدهما
 :3.1.2علي عن ابيه عن ابن َ
عليهماالسالم قال« :ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن هو زوج و دخل
بها فهو جائز وإن لم يدخل بها حتی مات في مرضه فنكاحه باطل و ال مهر لها
و ال ميراث»؛ «زراره از یکی از معصومان 7نقل میکند که فرمود :طالق برای
مریض جایز نیست ولی نکاح برای وی جایز است .پس اگر مریض ازدواج کرد
و به زن دخول کرد جایز است .اما اگر به زن دخول نکرد تا اینکه در مرضش
بمیرد ،نکاحش باطل است و مهریه و میراثی برای زن نیست» (کلینی1429 ،ق،
 .)633/11محققثانی روایت فوق را در زمره روایات حسن قلمداد کرده است
(محققثانی.)115/11 ،1414 ،
صریح روایات فوق ،طالق مریض را جایز ندانسته و مریض را از انعقاد آن
منع نمودهاند .مرحوم صاحبریاض این روایات را مستفیض میداند و برخی از
آنان را صحیح قلمداد کرده است ازجمله روایت اخیر که زراره از امام صادق7
نقل کرده بود.
طالق مریض»
روایات «جواز
:2.2
ِ
ِ
روایات فراوانی درباره جواز طالق مریض وارد شده است .صاحبجواهر این
دسته روایات را مستفیض بلکه متواتر دانسته است (نجفی ،بیتا.)148 /32 ،
برای نمونه به چندمورد اشاره میشود:
 :1.2.2علی عن ابیه عن ابن ابیعمیر عن حماد عن الحلبی عن ابیعبدالله:7
«أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طالقه قال نعم و إن
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مات ورثته و إن ماتت لم يرثها»؛ «از امام صادق 7پرسيدند مردی مرگش
فرا رسيده و او همسرش را طالق میدهد آيا جايز است ،فرمود :آری و اگر
از دنيا رفت زن از وی ارث میبرد ولی اگر زن از دنيا رفت مرد از او ارث
نمیبرد» (شیخ صدوق .)546/3 ،1404 ،صاحبوسائل نظیر این روایات را
ازطریق ابوبصیر نقل کرده است ّ
(حرعاملی1409 ،ق .)213/22 ،روایت فوق از
سوی فقیهان امامی صحیح قلمداد شده و ایراد و خدشهای در متن و سند آن وارد
نمیشود (حائریطباطبایی ،بیتا180/2 ،؛ نجفی ،بیتا148/32 ،؛ خوانساری،
532/4 ،1405؛ سبحانی.)180 ،1414 ،
َ
 :2،2،2روی عبداللهبن مسكان عن فضلبن عبدالملك البقباق قال سألت
ّ
اباعبدالله 7عن رجل طلق امرأته و هو مريض فقال ترثه في مرضه ما بينه و
بين سنة إن مات من مرضه ذلك فإن مات بعد ما تمضي سنة فليس لها ميراث»؛
«عبدالملک بقباق میگوید :از امام صادق7پرسیدم از مردی که زنش را
طالق داد درحالیکه مرد مریض بود .امام فرمود :زن از او ارث میبرد از زمان
طالق تا یک سال اگر مرد در آن مرض بمیرد .اگر مرد بعد از گذشت یک سال
بمیرد ،پس برای زن میراث نیست» (شیخ صدوق1404 ،ق .)544/3 ،روایت
کاشف اللثام در زمره روایات صحیح برشمرده است (فاضلهندی،
ُ
فوق را
.)67/8 ،1416
 :3،2،2عن الحسنبن محمدبن سماعة عن ابنرباط عن ابنمسكان عن
ابيالعباس عن ابيعبدالله 7قال :قلت له رجل طلق امرأته و هو مريض تطليقة
و قد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين قال فآنها ترثه إذا كان في مرضه .قال :قلت:
ً
مريضا ّ
حتی يموت و إن طال ذلک إلی السنة»؛
و ما حد المرض قال :ال يزال
«ابوالعباس از امام صادق 7روايت میكند :مرد درحالیكه مريض است زنش
را طالق دهد درحالیکه قبل از مرض او را دو بار طالق داده بود .امام فرمود:
همسرش از او ارث میبرد اگر طالق در مرض وی باشد .به امام گفتم :حد
مرض چیست؟ امام فرمود :مریضی زایل نشود تا مرد بمیرد حتی اگر مرض تا
یک سال طول بكشد» (کلینی1429 ،ق.)639/11 ،
 :4.2.2عليبن ابراهیم عن ابيه عن ابن ابيعمير عن جميلبن دراج عن
ابيالعباس عن ابيعبدالله 7قال :إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ،ورثته مادام
في مرضه ذلك و إن انقضت عدتها إال أن يصح منه قال :قلت :فإن طال به
المرض؟ قال ما بينه و بين سنۀ»؛ «هرگاه مرد همسرش را در مریضیاش طالق
دهد از او تا وقتی كه در اين مريضی باشد ارث میبرد ،هرچند عده زن منقضی

شود ،مگر اینکه از اين مريضی خوب شود .گفتم :حتی اگر مريضياش طوالنی
شود؟ فرمود :اگر تا یک سال طول بكشد (شیخ طوسی ،بیتا .)305 /3 ،فقهای
امامیه روایت فوق را در زمره روایات موثق قلمداد کردهاند (ر.ک :مجلسی اول،
1406ق208/9 ،؛ حائریطباطبایی1418 ،ق267/12 ،؛ خوانساری1405 ،ق،
533/4؛ ترحینی1427 ،ق.)68/7 ،
 :5.2.2عن احمدبن الحسن عن معاويةبن وهب عن عبيدبن زرارة عن
ّ
ابيعبدالله 7قال :سألته عن رجل طلق امرأته و هو مريض حتی مضی لذلك
ّ
سنة قال :ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها و لم يصح بين ذلك»؛ «از امام
صادق 7پرسیدم از مردی که زنش را طالق داد درحالیکه مرد مریض بود
تا اینکه از طالق یک سال گذشت .امام فرمود :زن از او ارث میبرد زمانی
که مرد در مرضی باشد که در آن زن را طالق داد و بین آن مرد بهبودی نیابد»
(کلینی1429 ،ق )640/11 ،مرحوم سبزواری این روایت را موثق معرفی کرده
است (سبزواری1413 ،ق.)69/26 ،
روایات باال از باب نمونه آورده شد .این دسته از روایات ،از روایات عدم
جواز طالق از کمیت بیشتری برخوردار است.
تأمل در روایات هر دو دسته بیانگر آن است که هر دو گروه ،روایات
صحیح و موثقی وجود دارد که قابلاغماض و چشمپوشی نیست.
راه اول؛ تمسک به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» است.
معنای این قاعده که به قاعده جمع معروف است این است که جمع بین مدلول
دو دلیل متعارض که متضمن عمل به هر دو دلیل است تا جایی که امکان دارد،
الزم است؛ زیرا عمل به هر دو دلیل ،از کنارگذاشتن و عملنکردن به آنها بهتر
است .طبق این قاعده بین دو دسته روایت ،باید در صورت امکان جمع داللی
کرد تا به نحوی به مضمون روایات عمل شود.
راه حل دوم؛ برگزیدن یک دسته از روایات و کنارگذاشتن دسته دیگر
ِ
است .در این روش بایست هر دو دسته روایات را بررسی کرد و هر دستهای که
ازلحاظ مرجحات از قوت بیشتری برخوردار است ،اتخاذ گردیده و براساس آن
حکم صادر کرد.
اکثر فقهای امامیه راه حل اول را برگزیده و با جمع عرفی بین جواز و
عدم جواز حکم به کراهت شدید طالق مریض کردهاند (ر.ک؛ عالمه حلی،
بیتا519/2 ،؛ محققثانی1414 ،ق117 /11 ،؛ شهیدثانی1413 ،ق153/9 ،؛
حائریطباطبایی1418 ،ق263/12 ،؛ نجفی ،بیتا147/32 ،؛ بحرانی ،بیتا،
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 .)314/25در این شیوه فقها در داللت هر دو دسته دلیل تصرف کرده و بین
آنان جمع ایجاد کرده و با این روش تنافی و ناسازگاری بین روایات را مرتفع
ساختهاند .آنان نهی وارده در روایات عدم جواز طالق توسط مریض را بر نهی
تنزیهی حمل کرده و معتقدند طالق مریض کراهت شدید دارد.
در تعلیل شدت کراهت نیز باید گفت :بهتصریح فقهای امامیه اصل طالق
در شریعت اسالمی کراهت دارد (ر.ک؛ عالمه حلی ،بیتا519 ،؛ مجلسی اول،
1406ق369/8 ،؛ فیضکاشانی ،بیتا312 /2 ،؛ ترحینی1427 ،ق67/7 ،؛
سبحانی1414 ،ق.)179 ،
در طالق مریض دو کراهت وجود دارد:؛ کراهتی که مربوط به اصل طالق
است و کراهتی که از جمع بین روایات به دست آمد .تلفیق این دو کراهت
بیانگر آن است که طالق مریض نسبت به طالق سایران از کراهت بیشتری
برخوردار است.
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3.3علت و فلسفه حکم
فقهای امامیه معتقدند حمایت از زوجه سبب شده شارع مقدس بین طالق
مریض با سایران تفاوت قائل شود و ارث زوجه را تا یک سال پس از اجرای
صیغه طالق ثابت بداند .مرحوم عالمه وجود تهمت را عامل توارث زوجه ذکر
ّ
کرده است (عالمه حلی1415 ،ق .)335/7 ،مریضی که موت وی نزدیک است
و امیدی به حیات ندارد ،بهواسطه طالق میتواند زوجه را از زمره وراث خارج
ساخته و بهنحوی وی را متحمل ضرر کند .ازاینرو مریض در مظان اتهام قرار
دارد و توارث زوجه تا یک سال بهجهت حمایت از حقوق وی جعل شده است.
اگرچه بیشتر روایات وارده در باب طالق مریض به حکمت حکم
نپرداختهاند؛ لیکن در معدودی از روایات بهدلیل حکم اشاره داشتهاند .ازجمله
ّ
روایت سماعه از معصوم 7که در آن چنین آمده بود ...« :و إن طلقها في حال
إضرار فهي ترثه إلی سنة...؛ اگر در حال اضرار زن را طالق داد زن تا یک سال
از او ارث میبرد».
با اتخاذ این مبنا این شبهه حادث میشود که اگر مریض بهخاطر خصومت
یا نارضایتی از زوجه وی را طالق دهد و قصد اضرار به وی را نداشته باشد،
توارث زوجه تا یک سال منتفی میشود؟
اگر تهمت و اضرار را مالک و علت حکم قرار دهیم توارث زوجه پس
از انقضای عده منتفی است؛ اما اگر مالک تهمت و اضرار نباشد ارث زوجه با

تحقق شرایط ثابت است و با انتفای شرایط توارث نیز منتفی میشود.
به نظر میرسد مفهوم روايات حاوی علت حکم با ديگر روايات ،معارض
است؛ لذا باید یک دسته روایت را اخذ کرد و دسته دیگر را کنار زد .روایات
قید اضرار از حیث سند و متن قابل خدشه هستند؛ زیرا:
حاوی ً
ً
اوال :این روایات در زمره روایات صحیح نیستند؛ مثال روایت سماعه
مرفوعه است و معلوم نیست از کدامیک از معصومان :نقل شده درحالیکه
روایاتی که در آن قید اضرار نیامده بود ،روایات صحیح بودند .در تقابل بین
روایات صحیح با غیرصحیح ،روایات صحیح از مرجحات سندی برخوردار بوده
و در اولویت قرار دارند.
ً
ثانیا :احتمال دارد قید اضرار بیانگر حکمت حکم باشد نه علت آن .اگرچه
این قید در متن یکی از روایات قید شده و علت منصوصه به شمار میرود؛ اما این
احتمال وجود دارد که این قید توسط راوی به متن روایت اضافه شده باشد؛ زیرا
در اکثر روایات باب طالق مریض اثری از این قید وجود ندارد.
ً
ثالثا :از طرفی اگر بپذيريم اضرار به زوجه علت حکم است و عدم اضرار
حکم را منتفی میسازد ،الزمه آن تعميم در هر موردی است كه اضرار و تهمت
در آن وجود دارد ،نه درخصوص طالق مریض ،درحالیکه امكان التزام به چنين
تعميمی ازنظر فقهی وجود ندارد .چنانکه اگر مريض با همسرش مالعنه كند،
در چنين موردی فقها ملتزم به توارث زوجه نیستند .بهعنوان نمونه صاحبجواهر
مشرفبهموت
نقل عدم خالف کرده و معتقد است اگر ًمرد در حال بیماری ِ
زوجه خود را قذف و یا لعان کند ،زن مطلقا از مرد ارث نخواهد برد (نجفی،
بیتا .)153/32 ،با این بیان مشخص میشود که ِصرف لعان موجب حرمان
زوجه از ارث میشود و قصد اضرار تأثیری در حکم ندارد (سبحانی1415 ،ق،
.)80
4.4شروط تحقق حکم توارث زوجه
گرچه فقهای امامیه طالق مریض را صحیح تلقی کردهاند؛ اما توارث زوجه
را بهطور مطلق نپذیرفته و با تمسک به اخبار شروطی مقرر کردهاند .مقنن قانون
مدنی ایران نیز ازنظر فقهای امامیه تبعیت کرده و توارث زوجه را منوط به تحقق
شرایط کرده است .این شروط عبارتاند از:
 :1.4فوت مریض حداکثر تا یک سال پس از وقوع طالق؛ این
شرط بیانگر حداکثر زمان برای توارث زوجه است .طبق این شرط از زمان اجرای
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صیغه طالق تا حداکثر یک سال زوجه از مریض ارث میبرد؛ ازاینرو حتی اگر
یک روز پس از گذشت یک سال مریض بميرد زن از او ارث نخواهد برد.
 :2.4موت زوج به همان بیماری؛ این شرط بیانگر عامل مرگ
مریض است .طبق این شرط عامل موت میبایست مرضی باشد که مریض
هنگام اجرای طالق صیغه طالق بدان مبتال بوده است؛ چنانچه مریض از آن
ً
بيماری بهبودی يابد و مجددا بيمار گردد و بميرد ،خواه از نوع بيماری اول باشد
ّ
يا بيماری ديگری ،زن مطلقه از او ارث نخواهد برد.
دلیل دو شرط باال ،روایت عبداللهبن مسکان از امام صادق 7است که
درباره طالق مریض چنین فرمودهاند« :ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة إن مات
ْ
من مرضه ذلك و تعتد من يوم طلقها عدة المطلقة ثم تتزوج إذا انقضت عدتها»؛
ّ
«اگر مریض تا يك سال بهسبب مرض بميرد زن ارث میبرد و از روزی كه مطلقه
ّ
ّ
شده عدۀ طالق نگه دارد و میتواند اگر عدهاش تمام شد شوهر كند» (شیخ
صدوق1404 ،ق .)544/3 ،عبارت «ترثه في مرضه ما بينه و بين سنة» بیانگر
مدتزمان توارث زوجه است؛ یعنی از زمان انعقاد صیغه طالق حداکثر تا یک
سال توارث زوجه از مریض برقرار است و پس از انقضای مدت توارث منتفی
است.
عبارت «إن مات من مرضه ذلک» بیان میدارد که میبایست عامل موت
مریض همان بیماری باشد که حین آن صیغه طالق جاری شده است؛ لذا اگر
مریض بهواسطه مرضی دیگر و یا سببی خارج از مرض مثل تصادف ،طوفان،
سیل و ...بمیرد ،ارث زوجه منتفی است.
 :4.3زن شوهر نکرده باشد؛ در طالق پس از سپریشدن مدت
عده زن حق اختیار همسر جدید را دارد .در طالق مریض چنانچه زن ،شوهر
ديگری اختيار كرده باشد ،شوهر اول اگرچه در ظرف مدت يك سال از تاريخ
وقوع طالق از همان بيماری بميرد ،زن از او ارث نخواهد برد.
در تعلیل این شرط ،مالکبن عطیه از امام باقر 7چنین نقل میکند« :إذا
طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتی انقضت عدتها ثم
مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة ّ
فإنها ترثه ما لم تتزوج فإذا كانت تزوجت
بعد انقضاء العدة ّ
فإنها ال ترثه»؛ «هرگاه شخصی در مرضی كه منتهی به موت او
ّ
میشود زوجهاش را يك طالق داد ،سپس زن عده نگهداشت و پس از تمامشدن
ّ
عده مرد به همان مرض از دنيا رفت آن زن درصورتیکه شوهر نكرده باشد ،از
ّ
وی ارث میبرد ،لیكن اگر پس از انقضاء عده شوهر كرده باشد آن زن ارث

نخواهد برد» (شیخ صدوق1404 ،ق.)544/3 ،
روایات مذکور بهروشنی بر شروط سهگانه فوق اشاره داشته و هرگونه اشکال
و ابهامی را از بین میبرد .شاید پیرامون شرط سوم این سؤال حادث شود که چرا
زوجه با اختیار همسر جدید از ارث محروم میشود؟
در پاسخ چنین میتوان گفت :در طالق رجعی مادامیکه زوجه در عده
است ،توارث وی نیز ثابت است .با پایانیافتن عده توارث منتفی میشود .در
طالق مریض توارث تا یک سال وجود دارد .این توارث بهجهت حمایت و دفع
ضرر احتمالی از زوجه است .این حمایت مادامی به زوجه تعلق میگیرد که
حامی دیگری نداشته باشد .زوجه مطلقه با نکاح جدید از حمایت فرد دیگری
برخوردار شده و طبق قانون ارث ،وارث وی میشود؛ لذا از حمایت همسر اول
خارج شده و توارث وی منتفی میشود .از سوی دیگر نکاح و زوجیت که سبب
توارث است بین زوجه و مریض قطع شده و با انقطاع زوجیت توارث نیز پایان
یافته و منتفی میشود .این پاسخ بههیچوجه علت منصوصه و تام نیست؛ بلکه
فقط تعلیل یا به تعبیری توجیه عقلی برای سؤال است.
5.5قلمروی اجرای حکم
گرچه مقنن قانون مدنی در ماده موردبحث بهصراحت توارث زوجه در
طالق بائن را ثابت میداند؛ لیکن فقهای امامیه فقط در طالق رجعی اتفاقنظر
دارند و درباره سایر اقسام طالق اختالفنظر جدی دارند .اختالف در این است
که اگر طالق به درخواست زوجه منعقد شود و یا اینکه زوجه با بخشش مال
مریض را متقاعد به طالق سازد ،آیا توارث برقرار است یا خیر؟ شهیدثانی منشأ
اختالف را اعتبار و یا عدم اعتبار تهمت میداند (شهیدثانی.)157/9 ،1416 ،
ّ
برخی از فقهای امامیه نظیر محققحلی (1408ق )16/3 ،و عالمه حلی (بیتا،
 )519حکمت توارث را تهمت فرض کرده و معتقدند متهمبودن مریض بهجهت
اضرار به زوجه و محرومساختن وی از ارث موجب میشود زوجه با شرایط
ِ
سهگانه فوق ارث ببرد .عالوهبر استدالل فوق ،روایات نیز مورد تمسک قرار
گرفته است .همانند روایتی که سماعه از معصوم 7نقل کرده بود .در روایت
مذکور بهصراحت قید اضرار بهعنوان حکمت توارث زوجه تا یک سال ذکر
شده بود.
روایت دیگری که به آن استناد شده از محمدبن قاسم هاشمي از امام
صادق 7است .محمد میگوید از امام چنین شنیدم« :ال ترث المختلعة و
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المبارئة و المستأمرة في طالقها من الزوج شيئا إذا كان ّ
منهن في مرض الزوج و
إن مات ألن العصمة قد انقطعت ّ
منهن و منه»؛ «زنی که با طالق خلع ،مبارات و
با درخواست خود جدا شده در طالق خود از زوج چیزی ارث نمیبرد زمانی که
در حال طالق زوج در مرض باشد و بمیرد؛ زیرا زوجیت از آنان و از زوج قطع شده
است» (شیخ طوسی1407 ،ق.)100/8 ،
اکثر فقهای امامیه ،توارث را در دو قسم اخیر نیز ثابت دانسته و میان اقسام
مختلف طالق فرقی قائل نیستند .شیخ طوسی معتقد است در روایات وارده
تفصیلی وجود ندارد؛ لذا واجب است حمل بر عموم شوند (شیخ طوسی،
1417ق .)487/4 ،صاحبمسالک با تمسک به اطالق روایات ،وقوع طالق در
حال مرض برای توارث را کافی دانسته و اشتراط مبنای تهمت را منتفی میداند.
وی ادله قائالن به عدم توارث را مورد مناقشه قرار داده و معتقد است اتخاذ مبنای
تهمت ،علت مستنبطه است نه منصوصه؛ لذا این مبنا نامعتبر است .شهید سند
روایات قائالن به عدم توارث را ضعیف دانسته و هر دو روایات را ناصالح برای
اثبات حکم میداند (شهیدثانی1416 ،ق.)158/9 ،
به نظر میرسد در طالق مریض حق با مشهور امامیه باشد و توارث در تمام
اقسام طالق متحقق باشد؛ زیرا روایت سماعه ،مضمر است و معلوم نیست از
کدامیک از معصومین وارد شده است .احتمال دارد قید اضرار در روایت فوق
صادر از معصوم نباشد و خود راوی آن را ذکر کرده باشد .با این احتمال ،اضرار
حکمت است و علت منصوصه نیست.
در روایت دوم نیز ارسال وجود دارد؛ زیرا نام برخی از روات ذکر نشده
است .مشهور امامیه نیز بر طبق دو روایت فوق عمل نکردهاند تا ضعف سند
جبران شود .حتی متقدمین از فقهای امامیه همچون شیخ طوسی ،به ایندو روایت
توجه نکرده و برخالف آن فتوا دادهاند؛ لذا از شهرت فتوایی نیز برخوردار نیستند
تا ضعفشان جبران شود.
6.6حکم توارث مریض در صورت فوت زوجه
سخن در این است که اگر مریض در حال مرض زوجهاش را طالق دهد و
در کمتر از یک سال زوجه فوت نماید آیا توارث مریض ثابت است؟ آیا میتوان
حکم توارث زوجه را به مریض سرایت داد؟
مرحوم عالمه ،وجود تهمت را عامل توارث زوجه ذکر کرده و معتقد است
در توارث مریض این احتمال منتفی است؛ زیرا مریض خود اقدام به ضرر نموده

كه زن را طالق داده است و طبق قاعده حق توارث زوجين بهوسیله انحالل
قطعی نكاح زایل میگردد (عالمه حلی ،بیتا.)70/4 ،
روایاتی نیز وجود دارد که بهصراحت توارث مریض از زوجه را منتفی دانسته
است .ازجمله روایت حلبي از امام صادق 7که در آن چنین آمده است« :أنه
سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طالقه قال نعم و إن مات
ورثته و إن ماتت لم يرثها»؛ «از امام صادق 7پرسيدند مردی مرگش فرا رسيده و
او همسرش را طالق میدهد آيا جايز است ،فرمود :آری و اگر از دنيا رفت زن از
وی ارث میبرد ولی اگر زن از دنيا رفت مرد از او ارث نمیبرد» (شیخ صدوق،
 .)546/3 ،1404صاحبوسائل نظیر این روایات را از طریق ابوبصیر نقل کرده
است ّ
(حرعاملی1409 ،ق.)213/22 ،
روایت باال بهصراحت حکم توارث مریض را روشن کرده و هرگونه ابهامی
را مرتفع ساخته است؛ ازاینرو باید گفت حکم توارث زوجه تا یک سال در
طالق مریض ،حکمی استثنایی و مختص به زوجه است؛ لذا قابلسرایت به
مریض نیست و توارث مریض از زوجه تا یک سال منتفی است.
نتیجهگیری
مرض موت در باب طالق مریض دارای سه شاخصه است:
طبق شاخص اول ،موت مریض در کمتر از یک سال اتفاق میافتد .این
شاخصه ،تکلیف امراض مزمن طوالنیمدت مانند ِام ِاس را مشخص میکند.
در شاخص دوم ،مرض باید سبب موت مریض شود .طبق این شاخص،
موت مریض بهسبب مرضی دیگر ،از ماهیت مرض موت خارج هستند .مبتالیان
به حاالت و عوارض خطرناک چون مارگزیده و محکوم به قصاص نیز مریض
محسوب نشده و از شمول حکم خارجاند.
براساس شاخص سوم ،مرض باید منتهی به موت مریض شود .لذا چنانچه
ً
مریض از آن بيماری بهبودی يابد و مجددا بيمار گردد و بميرد ،خواه از نوع
ّ
بيماری اول باشد يا بيماری ديگری ،زن مطلقه از او ارث نخواهد برد.
انعقاد طالق از سوی مریض جایز است و کراهت شدید دارد .علت حکم
روایات بهظاهر معارض در باب طالق مریض است .در برخی روایت نهی صریح
وارد شده و مریض از انعقاد طالق منع شده و در برخی روایات دیگر طالق
مریض جایز تلقی شده است .فقهای امامیه بین دو دسته روایات جمع عرفی
کرده و نهی وارده در روایات عدم جواز طالق توسط مریض را بر نهی تنزیهی
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حمل کرده و تعارض روایات را مرتفع ساختهاند.
اگر مریض در حین مرض همسرش را طالق دهد ،زوجه با تحقق شرایط
تا یک سال از مریض ارث میبرد .فوت مریض حداکثر تا یک سال پس از
وقوع طالق ،موت مریض به همان بیماری که طالق در آن منعقد شده و
ازدواجنکردن زوجه پس از اتمام عده از شرایطی هستند که روایات صحیح به
آن اشاره داشتهاند.
اگرچه معدودی از روایات دلیل توارث زوجه تا یک سال را اضرار به زوجه
ذکر کردهاند؛ لیکن این تعلیل علت مستنبطه است و منصوصه نیست؛ زیرا این
روایات در زمره روایات صحیح نیستند و مرفوعه هستند .درحالیکه روایاتی
که در آن قید اضرار نیامده روایات صحیح هستند .این احتمال نیز وجود دارد
که قید اضرار توسط راوی به متن روایت اضافه شده باشد .الزمه پذیرش این
تعلیل ،تعميم آن در هر موردی است كه اضرار و تهمت در آن وجود دارد ،نه
درخصوص طالق مریض ،درحالیکه امكان التزام به چنين تعميمی ازنظر فقهی
وجود ندارد ،چنانکه اگر مريض با همسرش مالعنه كند ،در چنين موردی فقها
ملتزم به توارث زوجه نیستند.
حکم طالق مریض در تمام اقسام طالق جاری میشود و فرقی بین طالق
رجعی و بائن وجود ندارد .اگرچه برخی روایات توارث زوجه را در طالق خلع،
مبارات و طالق درخواستی از سوی زوجه را منتفی دانستهاند؛ لیکن این روایات
از حیث سند ضعیف هستند .مشهور فقهای امامیه نیز بر طبق این روایت عمل
نکردهاند تا ضعف سند جبران شود .حتی متقدمین از فقهای امامیه به این روایات
توجه نکرده و برخالف آن فتوا دادهاند؛ لذا از شهرت فتوایی نیز برخوردار نیستند
تا ضعفشان جبران شود.
صریح برخی روایات توارث تا یک سال را به زوجه اختصاص داده و توارث
مریض از زوجه را منتفی اعالم کرده است؛ لذا حکم توارث زوجه تا یک سال،
حکمی استثنایی و مختص به زوجه است و قابلسرایت به مریض نیست؛ زیرا
طبق قاعده حق توارث زوجين بهوسیله انحالل قطعی نكاح زایل میگردد.
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حرعاملی ،محمدبن حسن1409( .ق) .وسائل الشیعه .سوم .قم :مؤسسه
آلالبیت.:
ّ
1010حلی ،یحییبن سعید1405( .ق) .الجامع للشرائع .یکم .قم :موسسه
سیدالشهدا .7
ّ
1111حلی ،مقدادبن عبدالله السيوری1404( .ق) .التنقيح الرائع لمختصر
الشرائع .یکم .قم :كتابخانه آيتالله مرعشینجفی.
ّ
1212حلی(عالمه)،حسنبنیوسفبنمطهراسدی1411(.ق).تبصرةالمتعلمین
فیاحکامالدین،مصحح محمدهادی یوسفیغروی.یکم .تهران :مؤسسه
چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
1313ــــــــــ 1413( .ق) .قواعد األحكام في معرفة الحالل والحرام.
دوم .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
1414ــــــــــ 1415( .ق) .مختلف الشیعۀ فی احکام الشریعه ،یکم .قم:
مؤسسه نشر اسالمی.
1515ــــــــــ ( .بیتا) .تحریر األحکام الشرعیة علی مذهب اإلمامیه.
بیچا .مشهد :مؤسسه آلالبیت.::
1616ــــــــــ ( .بیتا ).تذکرةالفقهاء .یکم ،مؤسسه آلالبیت .::قم :ایران.
ّ
1717حلی (ابنفهد) ،جمالالدین احمدبن محمد اسدی1407( .ق) .المهذب
البارعفیشرحالمختصرالنافع.یکم.قم:دفترانتشاراتاسالمیوابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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1818خوانساری ،سيد احمد1405( .ق) .جامع المدارك في شرح مختصر
النافع .دوم .قم:مؤسسه اسماعيليان.
1919روحانیقمی ،سیدصادق( .بیتا) .فقه الصادق .7بیچا .بیجا .بینا.
2020سبحانیتبریزی ،جعفر1415( .ق) .نظام اإلرث في الشريعة اإلسالمية
الغراء .مقرر سیدرضا پیغمبرپورکاشانی .یکم .قم :مؤسسه امام صادق.7
2121ــــــــ 1414( .ق).نظام الطالق في الشريعة اإلسالمية الغراء .مقرر
سیفالله یعقوبی اصفهانی  .یکم .قم :مؤسسه امام صادق.7
2222سبزواری ،سید عبداالعلی1413( .ق) .مهذب االحکام فی بیان
الحالل والحرام .چهارم .قم :موسسه المنار.
2323سیوری ،شیخ مقداد1410( .ق) .النضد القواعد الفقهیة علی مذهب
االمامیه .یکم .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم.
2424شهیدثانی ،زینالدینبن علی عاملی1416( .ق) .مسالک األفهام الی
تنقیح شرائع اإلسالم .بیچا .قم :مؤسسه المعارف اإلسالمیه.
 2525شیخ صدوق ،محمدبن علیبن بابویه1404( .ق) .من ال یحضره الفقیه.
بیچا .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
2626طوسی،ابوجعفرمحمدبنحسن1351(.ش).المبسوطفیفقهاإلمامیه.
تحقیقمحمدباقربهبودی.دوم.قم:مکتبۀالمرتضویه.
2727ــــــــــ1407(.ق).تهذیباالحکام،بیچا.تهران:دارالكتباإلسالميه.
2828ــــــــــ 1417( .ق) .الخالف .تحقیق خراسانی و شهرستانی .یکم .قم:
مؤسسه نشر اسالمی.
2929ــــــــــ ( .بیتا) .االستبصار فی من اختلف من االخبار ،سوم .قم:
دار الکتب اإلسالمیه.
 3030عاملی،سیدجواد1419(.ق).مفتاحالکرامۀفیشرحالقواعدالعالمه.
سوم .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
3131فاضلهندی محمدبن حسن1416( .ق) .كشف اللثام واإلبهام عن
قواعد األحكام .بیچا .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
3232فیضكاشانی .محمدمحسن( .بیتا) .مفاتيح الشرائع .یکم .قم:كتابخانه
آيتاللهمرعشینجفی.
3333قرشی ،سید علیاکبر1412( ،ق) .قاموس قرآن .ششم .تهران :دار الکتب
االسالمیه.

3434کاتوزیان ،ناصر1382( .ش) .حقوق خانواده .چهارم .تهران .انتشارات
دانشگاه تهران.
3535ــــــــــ 1385( .ش) .حقوق مدنی .سوم .تهران :انتشارات یلدا.
3636کلینی ،ابوجعفر محمدبن یعقوب 1429( .ق) .الکافی .ج ،11سوم .قم :دار
الحدیث.
3737مجلسی اول ،محمدتقی1406( .ق).روضة المتقين في شرح من ال
يحضره الفقي ه .محقق سيدحسين موسویكرمانی ،علیپناه اشتهاردی و
سيدفضلالله طباطبائی .دوم .قم :مؤسسه فرهنگی اسالمی كوشانپور.
3838محققثانی ،علیبن حسین کرکی1414( .ق) .جامع المقاصد فی شرح
القواعد .بیچا .قم :مؤسسه آلالبیت.:
3939محققحلی ،نجمالدین جعفربن حسن1408( .ق) .شرائع االسالم فی
مسائل الحالل والحرام .دوم .قم :مؤسسه اسماعیلیان.
 4040موسویبجنوردی ،سیدحسن1419( .ق) .قواعد الفقهیه .یکم .قم :نشر
الهادی.
 4141موسویخمینی ،روحالله1390( .ق) .تحریر الوسیله .یکم .قم :دار الکتب
العلمیۀاسماعیلیان.
4242نائینی ،میرزامحمدحسین و آقاضیاءالدین عراقی1421( .ق) .الرسائل
الفقهیه .مقرر :میرزاابوالفضل نجمآبادی .یکم .قم :مؤسسه معارف اسالمی
امام رضا.7
4343نجفی ،محمدحسن( .بیتا) .جواهرالکالمفیشرحشرائعاالسالم.
چهارم .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
4444نراقی ،مولی احمدبن محمد1415( .ق) .مستند الشیعه .بیچا .قم :مؤسسه
آلالبیت.:
4545یزدی ،سید محمدکاظم1410( .ق) .رسالة فی المنجزات المریض.
بیچا .قم :اسماعیلیان.
4646ــــــــــ  .)1423( .العروةالوثقی .یکم .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعهمدرسینحوزهعلمیهقم.
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