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بررسی فقهی توارث در نکاح منقطع
اکبر ذاکریان  ،فاطمه موالیی سورباقی  ،شکراله نیکوند



(تاریخ دریافت8310/60/81 :؛ تاریخ پذیرش)8310/61/06 :

چکیده
عقد نکاح موقت یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری است که در برخی از احکام با عقد دائم متفاوت است .یکی از احکاامی کاه معرکاه
آرای فقها قرار گرفته بحث ارث در نکاح منقطع است .در اینکه آیا زوجین از یکدیگر در عقد نکاح موقت ارث مایبارد یاا خیار اخات
زیادی وجود دارد که این اخت ناشی از روایات موجود در باب است .در این رابطه در فقه امامیه  4نظریه مورد بحث قرار گرفتاه اسات.
برخی از فقها قائل به توارث به طور مطلق هستند به این صورت که نکاح موقت را مانند نکاح دائم میدانند و به عموم آیه  80سوره نساء
استناد میکنند .گروه دیگر قائل به عدم توارث به طور مطلق هستند و بیان داشتهاند ماهیت عقد موقت مقتضی توارث نمیباشد .دیگاران
قائل به تفصیل در مساله هستند که دسته ای اصل را بر توارث دانسته و عدم توارث را فقط در صورت وجود شرط معتبر میدانند و گاروه
دیگر اصل را عدم توارث میدانند مگر اینکه شرط توارث شود.

کلیدواژگان
توارث ،شرط ،عدم توارث ،عقد منقطع.

 نویسنده مسئول :دانشجوی دکترای حقوق خصوصی ،واحد اراک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اراک ،ایران
رایانامهZakerian.law@gmail.com :

 دانشجوی کارشناسی حقوق ،واحد ورامین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران
 استادیار ،واحد ورامین ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ورامین ،ایران
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مقدمه
نکاح منقطع یکی از احکام اختصاصی فقه جعفری است که عالوه بر داشتن شرایط عموومی عقود
نکاح ،دارای شرایط خاص خود نیز میباشد .به عنوان نمونه ذکر مدت و مهر از شرایط ویوهه ایون
نوع عقد است که در صورت عدم ذکر مهر ،عقد نکاح باطل و در صورت عودم ذکور مودت ،عقود
واقع شده منقطع نمیباشد .از سوی دیگر باید توجه داشت که تمام احکام عقد دائم نیز بر آن بوار
نمیشود ،به عنوان نمونه در عقد نکاح منقطع زوجه مستحق نفقه نمیباشد مگر اینکوه نفقوه شور
شده باشد .اما در مورد اینکه آیا زوجه در نکاح منقطع از زوج خود ارث می برد بین فقها اخوتال
وجود دارد که اختال

به وجود آمده ناشی از روایات باب است برخی از روایات داللت بور عودم

ثبوت ارث به صورت مطلق در عقد متعه دارند .بر خی دیگر روایاتى است کوه میوراث را در عقود
انقطاعى ثابت می داند ،مگر در صورتی که شر خال

شده باشد و دسته سوم روایاتی اسوت کوه

وراثت را فقط در صورت شر ثابت میداند .حال با توجه به مطالو

فووق و روایوات بواب ایون

سوال پیش میآید که مقتضای قاعده در عقد نکاح منقطع همانند نکاح دائم توارث است یوا اینکوه
مقتضای قاعده به دلیل منقطع بودن عدم توارث است ثانیاً در صورتی که مقتضای عقد عدم توارث
باشد در صورتی که شر توارث شود آیا طرفین از یکدیگر ارث خواهند برد یا خیر؟ ثالثواً شور
ضمن عقد نکاح منقطع مبنی بر ارث بردن زوجین چه نوع شرطی خواهد بود و در صورت بطوالن
شر آیا عقد را نیز باطل خواهد نمود یا خیر؟
اقوال در مسأله
با بررسی آثار و کت

فقهی میتوان به طور کلی دو نظریه را مشاهده نمود .نظریه اول عدم تووارث

و نظریه دوم توارث زوجین است البته باید توجه داشت که هور کودام از ایون دو نظریوه خوود در
 .در بین فقها اختال

وجود دارد که در صورت عدم ذکر مدت در نکاح منقطع ،تکلیف عقد چه خواهد بود .در این باره

در فقه چند نظریه را میتوان مشاهده نمود .برخی قائلند که عقد تبدیل به دائم میشود ،برخی دیگر قائل به بطالن
هستند و دسته ای نیز بین حالت نسیان و عمد تفاوت قائل شدهاند.
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صورت شر یا عدم شر توارث ،احکام متفاوتی خواهد داشت .بنابراین مویتووان ففوت کوه در
مسأله  4قول وجود دارد که عبارت است از قول به توارث مطلقا ،قول به توارث در صورت شور
توارث ،قول به عدم توارث مطلقاً و قول به عدم تووارث بوا شور عودم ارث( .انصواری،

، 4

72/3؛ حلی ) 37/3 ، 332 ،که در ذیل به شرح اقوال و ادله آنان پرداخته خواهد شد.
قول اول :وجود ارث مطلقا

این قول منسوب به ابن براج است .طبق این قول نکاح موقت مانند نکاح دائم اسوت .از نظور ایون
فروه عقد نکاح منقطع مقتضای توارث است از این روست که شر عدم توارث باطل خواهد بود،
حتی در صورتی که طرفین شر عدم توارث نمایند همچنان توارث موجود است .فخر المحققوین
(فرزند عالمه حلى) در «ایضواح» (حلوی ) 37/3 ، 332 ،و سوید عمیود الودین در «کنوز الفوائود»
(عمیدی )4 7/7 ، 4 1 ،اولین کسانی هستند که این قول را به ابن براج نسوبت دادهانود و سو
سایر فقهاء در کتاب هاى خود نیز به تبع این دو نفر ،این قوول را بوه «ابون بوراج» نسوبت دادهانود.
(زنجانی )1731 /72 ، 4 1 ،در این میان ،برخی انتساب این قول به ابن بوراج را خوالی از اشوکال
ندانسته و بیان میدارند که از برخی عبارات «المهذب» به صراحت استفاده مىشود که ایشوان ارث
را به صورت مطلق در عقد متعه ثابت ندانسته و عقد متعه و دائم را از این جهت یکسان نمىدانود.
از جمله مواردى که عبارت قاضی صراحت دارد که عقد متعه مانند عقد دائم نیست ،عبوارت ذیول

است« :و اذا اختلف الزوجان بعد اتفاقهماا للا العقاد اااىل امهاداا اماع ،تعان لاان للا ،ادل اّتعان بى اع و للا

اّ كر الىمني الن الزوج ان اىل اّتعن لان ،دلىاً ّا مف ل ع مهقوقاً ،ن مفقن و ،رياث و غاري ذلا ( »...ابن براج،

 )744/7 ، 421این عبارت به صراحت بیان میدارد که ایشان عقد متعه را مثل عقد دائم در ثبووت
میراث نمىداند و اال وجهى ندارد که زوج مدعى این باشد که عقد متعه اسوت و زوجوه اسوتحقاق
طل

ارث ندارد .همچنین برخی دیگر ضمن اعتقاد به اینکه ابن براج قائل به توارث مطلق در عقد

نکاح منقطع نمیباشد احتمال سهو قلم در عبارت را عامل چنین برداشتی از کالم ابن براج دانسوته
 .این تقسیم بندی در کتاب ایضاح فخر المحققین و مکاس

شیخ انصاری مورد اشاره قرار فرفته است.
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اند .عبارت قاضی ابن براج اینگونه است« :اأ،ا مف التوارث اال يثبت بى هما و لاو ارتا » یعنی هور چنود
شر عدم توارث نمایند باز توارث بین آنها ثابوت اسوت (ماننود نکواح دائوم) .البتوه مصوححین و
محشین بیان داشتهاند که به احتمال قوی کلمه «نفی» به اشتباه اضافه شده و اصول عبوارت اینگونوه
باشد که «اا،ا التوارث اال يثبت بى هما و لو ارتا » چرا که اوال این حکم ،حکموی مسوتبعد و میوایر بوا
روایات عدیده بوده و ثانیاً با مطالبی که در ادامه ابن براج در المهذب آورده میایرت دارد( .هموان،
 ،742حاشیه )
به هر حال آنچه که مشهور است این است که این قول منتس

بوه قاضوی ابون بوراج اسوت و

فقهایی همچون محقق ثانی در «جامعالمقاصود»( ،عواملی کرکوی )33 / 3 ، 4 4 ،شوهید ثوانی در
«مسالك» ( ،عاملی )414/2 ، 4 3 ،صواح
 )74 /و صاح

مودارک در «نهایو المورام» (موسووی عواملی،

ریاض در «ریاضالمسائل» (حائری طباطبایی، 4 3 ،

اند .تا جایی که شهید ثانی در مسالك ،این مطل

، 4

 )344/آن را نقل نموده

را مسلم دانسته که ابن براج قائول بوه ایون قوول

است و با عبارت «و هذا قول ابن براج» آن را نقل نموده است.
دلیل قول اول

شهید ثانی در مسالك پ از انتساب این قول به قاضی ،وجه آن را اینگونه بیان مینماید که در آیه
ِ
ات أ َْنااماه ْْ» حلیت ،منحصر در دو مورد زوجه و ملك یمین
 1سوره مومنون «إِال َلل أ َْزواج ِه ْاْ أ َْو ،اا َ،لَ َك ْ
است و از آنجایی که اجماع بر حلیت متعه وجود دارد و حلیت آن نزد شیعه ثابت است و از سوی
دیگر ،متعه ملك یمین نیست به این نتیجه خواهیم رسید که متعه از انواع زوجیت است و اال حالل
نمیشد .از سوی دیگر طبق آیه  7سوره نساء که بیان میدارد زوجه ارث میبرد و متعه نیز نووعی
زوجیت است بنابراین متعه نیز ارث خواهد برد( .عاملی )414/2 ، 4 3 ،س

ایشان در ادامه بیان

 ... .و مهاصلع ان التوارث بى هما اثبت ال يسقط ابرت ا مفىع لال كاح الدائْ و أييت ،ن اّص ف ه ا ذلر ذل اثمىا و مهكاه يف اّختلف لن
لا،لع أيضا لما مهك ل ع يف اّسال و غريها و لوال ذل المهتمل ا يف اّنت قواي ان للمن «مف » زايىة ،ن سهو القلْ لغرابن هذا احلكْ إذ
ال صوص اّستفىضن و الفتاوى احملكىن لن سائر األصحاب جممعن إمجاال لل خالاع و ان اختلفت يف ثبوتع و لد،ع إذا ارت طا ثبوتع أو مل
يشرطا مفىع بل يظهر مما أييت يف آخر هذا الباب أيضا  ،اااتع ّا ذلره ه ا و يف اّوضع الثاين االمهظع و ،ا للق ا للىع و هللا العامل.
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میدارد که شاید یکی از این سه مورد ،دلیل بی اعتنایی به روایات وارده در باب نفی ارث در متعوه
بوده و قاضی بر این اساس قائل به ارث مطلق شده است.
اول آنکه ففته شود روایات این باب با هم متعارضند و در این صورت خوود آیوه مرجوع و یوا
مرجح یکى از روایات مىشود( .إ،اا لتعارضاها لماا ساتقف للىاع) دوم آنکوه ففتوه شوود سوند روایوات
ضعیف است و به وسیله آنها نمىتوان از ظاهر آیه رفع ید نموود( .او للطعان يف سا دها اتساقط) و در
نهایت اینکه بگوییم نمى توان با خبر واحد آیه را تخصیص زد و ادله حجیت خبور واحود توانوایى
تخصیص آیه را به نحوی که بتواند وارث دیگرى غیر از آن چوه در قورآن هسوت ،معوینن کننود را
ندارد (إ،ا ألن خرب الوامهد ال خيصص لموم القرآن( ).همان)
قول دوم : :ثبوت ارث مگر در فرض عدم شرط توارث

در مورد این قول سید مرتضى در انتصار ادعاى « ِ،ن ،اذهب ا لاذل » یعنى «ايان از ،اذهم ،اسات» ،نموده
است( 8،سید مرتضی )724 ، 4 4 ،همچنین این قول از حسن بن ابى عقیول (عموانی)443 ، 4 3،
نیز نقل شده است.
دالیل قول دوم و نقد آن

این فروه همانند قول اول معتقدند؛ عقد منقطع به دلیل عموم آیه  1سوره مومنون و آیوه  7سووره
نساء ،اقتضای توارث دارد 7لکن در صورتی که شر عدم تووارث شوود طبوق قاعوده «اّو ،اون ل اد
« .لل أن ،ن ،ذهب ا أن اّرياث قد يثبت يف اّتعن إذا مل حيصل رتر يف أصل العقد ابمتفائع» ایشان ادعا مىکنند که «مذهبنا» این است
که ارث در متعه با شر ساقط مىشود .به حس

ظاهر این مدعا ناتمام است ،زیرا غیر از ابن ابى عقیل کسى حکم

نکرده که متعه طبعا ارث مىبرد و مسقط آن شر است .با اینکه قبل از او استادش شیخ مفید ،دعواى اجماع بر عدم
ارث بدون شر ثبوت ارث ،کرده است .شیخ مفید در خالص االیجاز ،ادعاى اجماع بر نفى ارث نموده است.
ِ
ت أ َْناماه ْْ» حلیت ،منحصر در دو مورد زوجه و ملك یمین است و از
 .7در آیه  1سوره مومنون «إِال َلل أ َْزواج ِه ْْ أ َْو ،ا َ،لَ َك ْ
آنجایی که اجماع بر حلیت متعه وجود دارد و حلیت آن نزد شیعه ثابت است ،از سوی دیگر متعه ملك یمین نیست
به این نتیجه خواهیم رسید که متعه از انواع زوجیت است و اال حالل نمیشد .از سوی دیکر طبق آیه  7سوره نسا که
بیان میدارد زوجه ارث میبرد و متعه نیز نوعی زوجیت است بنابراین متعه نیز ارث خواهد برد.
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رتاروطهْ» باید طبق شر عمل شود ،در نتیجه در این صورت ارثی وجود نخواهد داشت .فاضل آبی
در کشف الرموز بیان نموده :استدالل این فروه به آیه با این اشکال مواجه است که آیه حلیت متعه،
بعد از آیات ارث نازل شده و در آن زمان زوجه مصداقى غیر از دائم نداشته است و قهراً نمىتوان
آن را تعمیم داد تا شامل زوجه انقطاعى نیز بشود (فاضل آبی ) 41/7 ، 4 2 ،البته برخوی بوه ایون
ایراد پاسخ داده و بیان نمودهاند که هر چند آیه حلیت متعه بعد از آیاث ارث نوازل شوده ،لکون از
آنجایی که شارع حکم کرده که زوجه ارث مىبرد بنابراین افر شخصی بعد از نوزول آیوه مصوداق
زوجه شود مشمول حکم قرار مى فیرد ،حتى افر ب ذیریم که آیه شامل متعه نمىشوود بوازهم ارث
متعه بالتواتر ثابت شده است .زیرا در زمان صدور روایات ،قطعا متعه مصداق زوجوه بووده اسوت.
(زنجانی ،پیشین)1744 ،
از دیگر اشکاالتی که بر این نظریه وارد شده است آن است کوه ففتوه شوده در خوود روایوات
شرو  ،استثناء وجود دارد «اّؤ ،ون ل د رتاروطهْ اال رتارطاً خاالف لتااب هللا» بنابراین نمیتوان به روایوت
شر عمل نمود ،چون شر اسقا ارث ،شر مخالف کتاب خواهد بود .همچنوین یوك اشوکالی
مبنایی وجود دارد و آن این که سید مرتضی در بحث حجیت خبر بیان میدارد که خبر باید متوواتر
باشد این در حالی است که روایات شرو متواتر نیست ،بنوابراین بوا ایون اشوکال مبنوایی مواجوه
خواهد بود( .همان)1717 ،
این فروه عالوه بر استدالل به آیه به روایت محمد بن مسلم نیز استناد میکننود کوه مضومون
روایت اینگونه است که از امام صادق در مورد مردی که زنی را متعه نموده شنیدم که حضرت بیان
داشتند افر شر عدم توارث ننموده باشند آن دو از هم ارث نمیبرند( .حر عاملی)11/7 ، 421 ،
این روایت داللت بر این قول دارد لکن در ذیل روایت آموده «ا،اا الشار بعاد ال ااح» کوه ممکون
است این توهم را ایجاد کند که شر عدم ،باید بعد از نکاح باشد و ضمن العقد جایز نیست ،لکن
در این رابطه باید بیان داشت کسی از فقها قائل به شور بعود از نکواح نیسوت چوون هموه فقهوا
 .لن دمحم بن ،سلْ قال :مسعت أاب جعفر للىع السالم يقول ىف الرجل يتزوج اّرأة ،تعن أّنا يتواراثن إذا مل يش طا و إّنا الشر بعد ال كاح.
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معتقدند که باید شر  ،ضمن العقد باشد و شر ابتدایى جایز نیست ،بنابراین هر چند ذیل روایوت
از این جهت مبهم است ،لکن این ابهام خللی به صدر روایت وارد نمیکند و داللت بر مودنعا دارد
و ابهام ذیل ،مشکلى در صدر روایت ایجاد نمى کند زیرا افر ذیل روایت حکمی برخال

صدر آن

مى نمود ،صدر روایت را از کار مى انداخت ،لکن ذیل روایت اینگونه نیست کوه خللوی بور صودر
روایت وارد آورد .همچنین افر «بعد» به معناى «حین» در نظر فرفته شود اشوکال فووق بور طور
خواهد شد.
اشکال دیگری که بر روایت وارد است آن است که ارث حکم اللّه است و در صورتی که آن را
از احکام بدانیم با شر نمى توان آن را ساقط کرد همان فونه که در عقد دائم نمىتوان حکوم اللّوه
را ساقط کرد ،از این روست که برخی مانند شیخ در تهذی

و استبصار در مقام توجیه این روایوت

برآمده و بیان داشتهاند منظور از اشترا در روایت ،اشترا ارث نیست ،بلکه منظور اشوترا اجول
است (طوسی 714/2 ، 422 ،و  ) 42/3 ، 312بنابراین معنای روایت اینگونه خواهود شود کوه در
صورتی که شر اجل نشود عقد منقطع تبدیل به دائم شده در نتیجه ارث می برند .این مطل

هور

چند مخالف ظاهر روایت است لکن تنها راه برای جمع بین این روایت و روایات معوارض اسوت
(مجقق ثانی )31/ 3 ، 4 4 ،هر چند برخی این توجیه را قبوول ندارنود( .مکوارم شویرازی، 474 ،
)22/4
قول سوم  :عدم توارث مگر در صورت شرط توارث

طبق این قول ،عقد منقطع مقتضای توارث نمیباشد لکن در صورتی که در ضمن عقد ،شور ارث
شود طبق «اّو ،ون ل د رتاروطهْ» توارث وجود خواهد داشت زیرا عمل به شر واج

اسوت .شویخ

طوسی در استبصوار( ،طوسوی ) 42/3 ، 312 ،ابونحموزه در الوسویله( ،ابونحموزه)321 ، 423 ،
قط الدین کیدرى در اصباح الشیعه( ،کیدری )472 ، 4 1 ،محقق در مختصر نافع( ،حلوی، 4 3 ،
 ) 37/یحیى بن سعید حلی در جامع للشرایع ( ،حلی )44 ، 424 ،شهید اول در لمعه( ،عواملی،
 ) 37 ، 4 2شهید ثانى در روضوه (عواملی )711 /4 ، 4 2 ،و مسوالك( ،عواملی)422/2 ، 4 3 ،
صاح

مدارک در نهای المرام( ،موسوی عاملی،

 )74 / ، 4صاح

ریاض در ریاضالمسائل،
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(حائری طباطبایی، 4 3 ،

 )344/صاح

حدائق در حودائق( ،بحرانوی ) 37 /74 ، 424 ،شویخ

انصارى در نکاح (انصاری )773 ، 4 4 ،از قائلین به این قول هستند.
دالیل قول سوم و نقد آن

این دسته از فقها برای اثبات ادعای خود به برخی از روایوات اسوتناد مویکننود .از جملوه ،روایوت
محمد بن مسلم و صحیح بزنطی که در انتهای این دو روایت بیان شده ،افر زوجین شور وراثوت
کنند باید پایند به شرطشان باشند( .حر عاملی)11/7 ، 421 ،
شیخ انصاری در کتاب النکاح پ

از بیان اقوال در مسئله این قول را برفزیوده و بیوان مویدارد

زوجیت منقطع به ضمیمه شر میتواند سب
سب

ارث باشد ،لکن زوجیت منقطع یا شر بوه تنهوایی

ارث نمیباشد (انصاری )773 ، 4 4 ،همچنوین صواح

حودائق پو

از بیوان ایون قوول و

پذیرش آن اشکالی بیان نموده به این مضمون که اسباب ارث محصور هستند و شر  ،سوب
نمیباشد ،بنابراین آنچه که سب

ارث

شرعی توارث نیست را نمیتوان به عنوان سوب  ،قورار داد زیورا

مقتضای توارث در این بحث فقط زوجیت است ،بنابراین افر متعه را داخل در آیه بودانیم بایود در
هر حال ارث ببرد هر چند شر وراثت نشده باشد و حتی شر عدم توارث نیز باید باطول باشود،
لکن افر متعه را تحت شمول آیه قرار ندهیم و بگوییم آیه فقط شامل زوجیت دائم میشود در این
صورت با شر  ،توارث ثابت نمیشود ،زیرا در این صورت شر وراثوت بورای کسوی کوه وارث
نمیباشد شر خال
س

کتاب و سنت است و این شر قطعاً باطل است( .بهبهانی)432/ 471 ،

ایشان در مقام پاسخ به اشکال فوق بیان داشتهاند که دو روایت فوقالذکر عالوه بر اعتبار

سند از حیث داللت نیز واضح است که مستفاد از آنها این است که شر میراث جوایز اسوت ،هور

 .دمحم بن ،سلْ قال« :سألت أاب لبد هللا للىع الساالم :لاْ اّهاري يعا يف اّتعان اقاال، :اا تراضاىا للىاع -إىل أن قاال -:و إن ارتا طا اّارياث اهماا
لل رترطهما».

يف الكاايف لاان أباد باان دمحم باان أا مصار يف الصااحىن أو احلساان لان أا احلساان الرضاا للىااع السااالم قاال« :تاازويا اّتعاان مكااح ارياث و مكاااح
بغري ،رياث إن ارت طت لان و إن مل يش مل يكن»

بررسي فقهي توارث در نکاح منقطع03 .....................................................................................................................

چند اصل زوجیت اقتضای میراث نداشته باشد ،بنابراین این اشکال که بیوان مویدارد شور سوب
شرعی در وراثت نیست مردود است و نمیتواند مخل عمل به این روایات باشود ،زیورا طبوق ایون
روایات شر وراثت نیز به عنوان سب
سب

در کنار سایر عوامل قرار میفیرد چون امام آن را به عنوان

ارث قرارداده است و اسباب وراثت صرفاً منحصر در مواردی نیست که در قرآن بیوان شوده،

بلکه برخی نیز در سنت آمده و این موورد از مووارد آن اسوت( .بحرانوی ،پیشوین 37 ،؛ روحوانی،
42/77 ، 4 7؛ شهید ثانی)422/2 ، 4 3 ،
به عبارت فنی حاصل کالم صاح

حدائق این است که اکثر روایات ،نسبت بوه فورض شور

االرث «ال اقتضاء» هستند و ظهورى در نفى ارث حتى در این فورض هوم ندارنود نوه اینکوه طبعواً
اقتضاى عدم در این فرض را دارند.
ایرادی که به ایشان فرفته شده به این قورار اسوت کوه او ًال مشوهور بوه ایون دو روایوت عمول
نکرده اند و اعراض مشهور على رغم صحنت سند ،هر دو روایت را از کار مىاندازد و ثانیاً افور موا
قائل شویم که شر  ،میتواند سب

ارث باشد ،باید تابع شر باشیم ،یعنى افر شر کننود کوه زن

ارث نبرد باید صحیح باشد و یا شر کنند که زن یك سونم و یا بیشتر و یوا کمتور ارث ببورد بایود
تابع شر باشیم و به هر مقدار که شر کردیم ارث ببرد ،در صورتی که قائلین به این قول به ایون
امر ملتزم نیستند( .مدرسی یزدی )712/ 4 2 ،مگر اینکه ففته شود طبیعت زوجینوت متعوه ،علّوت
ناقصه براى ارث است (در عقد دائم علّت تامنه است) و شور  ،جوزء اخیور علّوت اسوت و علّوت
ناقصه را تکمیل مىکند که در این صورت نمىتوان آن را به بیع و اجواره نقو

کورد ،چوون آنهوا

علّت ناقص ارث نیستند و همچنین نمى توان ففت که بیش از حدن معین شده در شرع ارث مىبرد.
(مکارم شیرازی ،پیشین 13 /و )11
از این روست که برخی برای رهایی از مشکالت فوقالذکر ،روایاتی که ارث را به واسطه شر
ثابت میداند حمل بور وصویت نموودهانود (نجفوی 14/32 ، 424 ،؛ محقوق ثوانی31/ 3 ، 4 4 ،؛
بهبهانی432/ 471 ،؛ کاشف الیطاء  ) 44 / 477صاح

جواهر به تبع محقوق کرکوی دو روایوت

فوق را حمل بر وصیت نموده و بیان داشته است کوه موراد آن اسوت کوه زوجوین شور وصویت
نمایندکه از اموال ،مقداری به آنها داده شود از این روست که افر شر وراثت در متعه بورای یوك
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نفر شده باشد فقط همان شخص ارث میبرد و طر
ارث بدانیم هر دو طر

دیگر ارث نخواهد برد در حالیکه افور آن را

ارث خواهند برد ،خصوصاً با توجه به اینکه بوا مور  ،عقود متعوه باطول

میشود حال وقتی که زوجیتی بعد از مر

بین این دو برقرار نباشد ارث چگونوه ثابوت مویشوود،

زیرا ارث برای زوج و زوجه ثابت است و این دو زوج و زوجه نیسوتند و شواهد اینکوه زوجیوت
باطل می شود این است که تیسیل این زن بر مرد جایز نیست و نگاه کردن حرام اسوت و اولوویتی
بر دیگران ندارد ،لذا جای بسیار تعج

است که بعضی فتوا به جواز ارث دادهاند .نتیجوه اینکوه در

نکاح منقطع ارث ثابت نیست و ممکن است این شر حتی اصل عقد را نیز باطول کنود( .نجفوی،
 ) 14 /32 ، 424بنابراین صاح

جواهر شر توارث را شر خال

مقتضای ذات عقد میدانود

و آن را شر باطل و مبطل میداند .این در حالی است که برخی دیگر از فقهوا حمول روایوت بور
وصیت را در غایت بعد دانسوتهانود( .اراکوی734 / 4 3،؛ فاضول لنکرانوی341 / 47 ،؛ ایروانوی،
)311/7 ، 472
قول چهارم :عدم وجود ارث مطلقا

طبق این قول زوجین در عقد منقطع از یکدیگر ارث نمیبرند چه شر توارث شود و چوه شور
عدم توارث و یا اصالً شرطی نشود .ابوصالح حلبوی( ،حلبوی  )713/ 423 ،ابون ادریو ( ،حلوی،
 )174/7 ، 4 2عالمه در یکی از قولهایش( ،عالمه حلی )43/3 ، 4 3 ،فخر المحققین پسر عالموه
(حلی ) 37/3 ، 332 ،و اکثر متاخرین 8قائل به این قول شودهانود توا جوایی کوه صواح

جوواهر

صریحاً این قول را مشهور میداند (نجفی) 12/32 ، 424 ،
دالیل قول چهارم و نقد آن

عمده دلیل آنها نیز تمسك به اصل عدم است ،زیرا ارث حکم شرعی است کوه ثبووت آن نیازمنود
 .به عنوان نمونه فاضل مقداد در تنقیحالرائع ،ابن فهد حلى در المقتصر فی شرح المختصر ،محمد بن شجاع قطان در معالم
الدین ،صیمرى در غای المراد ،محقق کرکى در جامع المقاصد ،فی
کشف اللثام ،شیخ حسن کاشف الیطاء در انوار الفقاهه و صاح

کاشانى در مفاتیح ،فاضل اصفهانى (هندى) در

جواهر از قائلین به این قول هستند.

بررسي فقهي توارث در نکاح منقطع01 .....................................................................................................................

دلیل است و مطلق زوجیت مقتضای ارث بردن و توارث نمیباشد که در این راستا به روایت سعید
بن یسار و عبداله بن عمر تمسك نمودهاند( 8.حر عاملی ،پیشین)13 ،
اما صاح

حدائق به این استدالالت اشکال نموده و بیان داشته در ایون روایوات نفوی ارث ،از

حدود نکاح موقت شمرده شده است و این بدان معناست که عقد متعه اقتضوای تووارث را نودارد،
لکن میتوان به این مطل

اینگونه اشکال نمود که نهایت چیزی که از این روایات استفاده میشوود

آن است که ففته شود توارث به واسطه عقد منقطع حاصل نمیشود و این منافاتی با شر تووارث
ندارد ،بنابراین اینگونه روایات با روایاتی که توارث را به موجو

شور ثابوت موینمایود منافواتی

ندارد .اما اینکه ففته شود شر توارث نیز با مقتضای عقود نکواح منقطوع منافوات دارد نیوز باطول
است ،زیرا همانطور که ففته شد عدم توارث مقتضای عقد متعه نیست و همانطور که بیان شد ایون
اخبار داللت بر عدم ارث دارد نه اینکه بگوییم این اخبار داللت بر عدم توارث به طور مطلوق دارد
به عبارت دیگر این اخبار نافی ارث هستند اما نافی توارث در عقد متعه نیستند( .بحرانوی ،پیشوین،
) 32
برخی دیگر از فقها عدم توارث در عقد منقطع را از مسلمات فقه جعفری دانسته و بیان داشوته
اند که قاعده اولیه آن است که طرفین از یکدیگر ارث نمیبرند که این قاعده را از روایات متوواتره
استنبا نمودهاند و در راستای آن و به عنوان موید به حکایت ابیحنیفه و مومن طاق 7استناد نموده
 .لن سعىد بن يسار يف الصحىن لن أا لبد هللا للىع السالم قال« :سألتع لن الرجل يتزوج اّرأة ،تعن و مل يش
،رياث ارت

اّرياثي قال :لىس بى هما

أو مل يش ».

لن لبد هللا بن لمر قال« :سألت أاب لبد هللا للىع السالم لن اّتعن اقال :مهالل ،ن هللا و رسولع قلت :اما مهدهاي قال، :ن مهدوىها
أن ال ترثها و ال ترث » احلديث.
 « .7محمند بن علىن بن نعمان صاح

الطاق که او را مؤمن الطاق فویند از اصحاب امام صادق و موسى بن جعفر علیهما

السنالم است و مردى ثقه و دانشمند و حاضر جواب بوده ،فویند یکى از مخالفین روزى پ

از فوت امام صادق علیه

السنالم باو ففت :آنکه او را امام و پیشواى خود مى دانستى بمرد ،مؤمن الطاق بدون درنگ ففت :و أمنا امامك من
المنظرین الى یوم الوقت المعلوم .یعنى امام تو که شیطان باشد چنان که خداوند در کتاب خود فرموده تا روز قیامت
زنده است ،و آن شخص مخالف ناچار زبان از طعن بازداشت ،بارى وى داراى چند کتاب است ،و طریق مؤلف به او
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اند .در این مناظره ابوحنیفه بیان نموده که افر متعه حالل باشد و زن متعه زوجوه باشود بایود ارث
ببرد در حالى که شیعه مىفوید ارث نمىبرد و مؤمن طاق هم جواب مىدهد که شما نیز برخوى از
زوجهها را وارث نمىدانید مثل زن ذمیه و مىفویید سنت چنین حکمى کرده است ،ما نیز همین را
مىفوییم که سنت ثابت کرده که در متعه ارث وجود ندارد .در واقع هد

از بیوان ایون منواظره آن

است که ففته شود ابوحنیفه به عنوان یك اصل مسلم و پذیرفته شوده (عودم تووارث در متعوه) بوا
شیعه مخاصمه مىکند( .صاح

جواهر ،پیشین ، 13 ،اراکی ،پیشین733 ،؛ فاضل لنگرانی ،پیشوین،

)343
اشکالی که به این استدالل شده آن است که اولًا :روایتى که این مباحثه را نقل مىکنود ضوعیف
السند است ،چون در سند آن «على بن محمد رفعه» آمده است .ثانیاً :نافى نظر سید مرتضى نیست،
چون سیره شیعه این بوده است که ارثى در متعه نبوده ،و سید هم مىفوید که دستور داده شده کوه
با شر  ،سقو ارث را از میان بردارید تا مشکلى پیش نیاید و این دلیل نمىشود که طبعاً هم ارثى
در کار نباشد و یا با شر هم ارث نباشد( .زنجانی ،پیشین)1742 ،
یکى دیگر از ادله این فروه که صاج

جواهر آن را نقل میکند روایاتى است که در آن متمتوع

بها ،مستأجره خوانده شده یا به منزله امه (کنیز) دانسته شده است( ،صاح
تقری

جواهر ،پیشوین) 17 /

استدالل به این فونه احادیث این است که عموم تنزیل اقتضاء مىکند که در متعوه ارث بوه

طور مطلق نباشد ،زیرا در اجاره و در باب امه ،ارثى در کار نیست و حتى با شور هوم نموىتووان
ارث را ثابت کرد ،لذا در باب متعه هم باید شر ارث بىاثر باشد.
به نظر میرسد این استدالل تمام نیست ،چون تنزیل در این فونه روایات عمومیت نداشته و از
آنها استفاده نمى شود که تمام احکام و آثار مستأجر و امه در متعه جارى اسوت ،بلکوه تنزیول تنهوا
حسن است» .ر .ک به :قمنى ،صدوق ،محمند بن على بن بابویه  -مترجم :غفارى ،على اکبر ،من ال یحضره الفقیه -
ترجمه 1 ،جلد ،نشر صدوق ،تهران  -ایران ،اول 421 ،ه ق ،ج ،1ص  .311خراسانى ،محمود بن عبد السالم تربتى
شهابى ،ادوار فقه (شهابى) 3 ،جلد ،سازمان چاپ و انتشارات ،تهران  -ایران ،پنجم 4 2 ،ه ق ،ج  ،3ص .2 1
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ناظر به جهت خاصى (عدم محدودیت عدد) مى باشد ،از شواهد امر این است که تمام احکام اموه،
قطعاً در متعه جارى نیست به طور نمونه مادر امه بر مولى محرم ابودى نیسوت ،ولوى موادر زوجوه
متمتع بها حرمت ابدى دارد و بى تردید چنین روایاتى ظهووری در نفوى حرموت ابودى ام الزوجوه
المتمتع بها ندارد( .زنجانی ،پیشین )1712 ،برخی نیز این تشبیهات را مجازی دانسته و معتقدند کوه
در واقع متمتع بها مستاجره نمیباشد و به عنوان موید بیان داشتهاند کوه چنوین تعبیراتوی در نکواح
دائم نیز میباشد مثالً تعبیر «یشتریها بأعلى الثمن» در باب جواز نظر به منظور نکاح ،کوراراً اسوتفاده
شده و نکاح دائم به بیع تشبیه شده است ،پ

این تشبیهات دلیول بور چیوزى نموىشوود( .مکوارم

شیرازی ،پیشین)13 /
نتیجه
با بررسی منابع فقهی میتوان دریافت که در بحث توارث در نکاح منقطع اختال
که این اختال

نظر وجوود دارد

ناشی از روایات باب است که در این رابطه  4نظریه بیان شده است که این نظرات

به دو دیدفاه بازفشت دارد .دیدفاه اول اینکه عقد نکاح منقطع مقتضای توارث است که برخوی از
این دسته قائل به توارث مطلق و دسته دیگر قائلند به توارث هستند مگر در صورتی که شر عدم
توارث فردد .ابن براج ،سید مرتضی و حسن ابن ابی عقیل جزء این دسته هستند .این دسوته بورای
اثبات ادعای خود به آیه  7سوره نساء تمسك نمودهاند .در مقابل دسته دیگور معتقدنود کوه عقود
منقطع مقتضای توارث نیست این دسته نیز به دو فروه تقسیم شوده کوه دسوته اول قائول بوه عودم
توارث و فروهی دیگر قائل به توارث در صورتی که شر توارث شود هستند .این فروه معتقدنود
هنگامی که شر توارث شود طبق «المومنون عند شروطهم» باید به شر احترام فذاشت هر چنود
خود نکاح منقطع مقتضای توارث نداشته باشد .در مقابل دسته دیگر که قائل به عدم توارث مطلوق
هستند بیان میدارند که ا والً اصل بر عدم توارث است و ثانیاً ارث از احکام است و نیاز بوه سوب
شرعی دارد و شر نمیتواند به عنوان سب
جواهر ،شر توارث را خال

شرعی قرار فیرد .برخی از این فوروه ماننود صواح

مقتضای ذات عقد نکاح میداند و معتقد است که هم شر باطل و

هم عقد را باطل میکند و برخی دیگر قائلند که شر نامشروع بوده و فقط شر باطل است.
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