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Background and Aim: Individuals can use legal provisions, 

which are the tools of public relations, to infringe on the rights of 

others. Divorce is one of these tools. If the couple suffers from a 

terminal illness, it is possible to divorce the wife with the intention 

of depriving her of her inheritance. The purpose of this study is to 

investigate this situation. 

Materials and Methods: This research is of theoretical type and 

the research method is descriptive-analytical and the method of 

data collection is library and has been done by referring to 

documents, books and articles. 

Ethical considerations: In order to organize this research, while 

observing the authenticity of the texts, honesty and fidelity have 

been observed. 

Results: Findings show that in the field of Imami Fiqh and Iranian 

law, if a man suffers from a disease overlooking death, due to fear 

of abuse of the right, in case of divorce of the wife, despite the 

circumstances, the wife inherits from him. 

Conclusion: Inheritance of the wife is not an exceptional situation 

in jurisprudential and legal terms in the case of the husband 

suffering from a disease leading to death; Rather, it should be 

considered as a general rule. 
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 مقدمه. 1

یکی از احکام مشرف به موت احد زوجین طالق 

است. اگر مردی که دارای مرض مشرف به موت 

باشد، زوجه خود را طالق بدهد طالق صحیح می

در عده رجعی باشد، زوج از بوده و مادامی که زن 

برد، ولی در طالق بائن، زوج از زوجه ارث او ارث می

برد، اما زوجه در این حالت چه طالق بائن باشد نمی

و چه رجعی، تا یکسال بعد از طالق از زوج ارث 

به شرط آن که شوهر نکرده باشد یا برد البته می

 زوج سالمتی خود را پیدا نکرده این که در این مدت

(. در این اثر پژوهشی در 147، 1412باشد )نجفی، 

قواعد فقهی مرتبط  صدد هستیم که با استعانت از

به موضوع بتوانیم تحلیل مبانی موضوع را به طور 

پرسش پاسخ دهیم  نفقهی انجام و همچنین به ای

که، در صورت که یکی از زوجین بر اثر بیماری 

مشرف به موت، فوت نماید اثراتی حقوقی که برای 

 باشد؟شود به چه نحو میطرف مقابل اعمال می

در ارتباط با اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر باید 

بر اثر  نیاز زوج یکیفوت عنایت داشت که، 

رات و ـاز اث یکیه فوت ـمشرف ب یهایماریب

بگذارد مسئله  نیتواند بر زوجیکه م ییهابیآس

باز مورد ریامر از د نیا باشد.یم نیزوج یبرارث

از افراد قبل از  یاریدانان بوده است بستوجه حقوق

به علت  نیاز طرف یکی ینامزد نیازدواج و ح

 نیب یحالت اختالفات نیدر ا دینمایفوت م یماریب

 جادیکه گاها منجر به ا دیآیافراد به وجود م

رو مطالعه و  نیشود. از ایم یریناپذصدمات جبران

طه ـدر راب یوقـو حق یاحکام فقه یررسـب

به  یکه مشرف به فوت هستند ضرور ییهایمارـیب

نشود و افراد  عیضا یاز کس یرسد تا حقینظر م

گونه امور از حقوق خود مطلع نیجامعه بتوانند در ا

 شوند.

با تحقیقات انجام شده باید گفت که با  در ارتباط

توجه به جستجوهای انجام گرفته، تألیف مستقلی 

در زمینه این موضوع صورت نگرفته است. اما از 

ها های صورت گرفته تعدادی از آننامهمیان پایان

با موضوع مورد بحث ما ارتباط داردکه به صورت 

سی نامه بررشود: پایانها اشاره میمختصر به آن

فقهی و حقوقی احکام بیمار در نکاح وصیت نوشته 

در دانشگاه  1393سودابه سعیدیان سوخته در سال 

ایالم کار شده است. همانطور که پیداست در این 

نامه صرفا به صورت کلی به نکاح و وصیت پایان

بررسی تطبیقی "نامه بیمار پرداخته است. پایان

ران، فقه احکام نکاح و طالق بیمار در حقوق ای

نوشته  "امامیه و عامه )با تکیه بر مذهب شافعی(

آقای سعدی محمدی که در دانشگاه عالمه 

دفاع شده است فقط به  1396طباطبایی در سال 

بیان نظرات دو مذهب امامیه و عامه )با تکیه بر 

مذهب شافعی( در رابطه با طالق و نکاح شخص 

ارند و مریض که تقریبا در همه موارد باهم تفاوت د

نیز مقایسه دیدگاه دو مذهب با یکدیگر اشاره کرده 

نامه دیگری که در رابطه با این موضوع است. پایان

آثار انفساخ عقد نکاح در "نامه وجود دارد پایان

نوشته خانم زهرا اسماعیل تبار است  "حقوق ایران

که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی در 

الذکر نیز نامه فوقاست. پایاندفاع شده  1390سال 

فقط به موضوع انفساخ به عنوان یکی از طرق 

انحالل نکاح و مباحث پیرامون آن از جمله موارد و 
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مصادیق انفساخ نکاح و آثار آن در مهریه، نفقه، 

نامه حضانت فرزند، عده و ارث پرداخته است. پایان

 بررسی"نامه دیگری که بتوان از آن نام برد، پایان

ثیر موت زوجین در مهریه در فقه مذاهب تطبیقی تأ

نوشته خانم عاطفه چاروسایی است که در  "اسالمی

دانشگاه آیت اهلل العظمی بروجردی )ره( در سال 

نامه نیز به مسئله دفاع نموده است. این پایان 1394

های عدم ثیر آن بر مهریه در حالتفوت زوجین و تأ

زدواج موقت و نزدیکی در ا ذکر مهریه، وقوع

های فقها در خصوص اینکه آیا فوت زوجین دیدگاه

از عوامل استقرار مهریه است یا خیر مورد بررسی 

 قرار گرفته است.
 

 ها. مواد و روش2

روش تحقیق به این تحقیق از نوع نظری بوده 

آوری باشد و روش جمعصورت توصیفی تحلیلی می

اجعه به ای است و با مراطالعات بصورت کتابخانه

 اسناد، کتب و مقاالت صورت گرفته است.
 

 . مالحظات اخالقی3

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت 

داری رعایت شده اصالت متون، صداقت و امانت

 است.

 

 ها. یافته4

دهد که، اگر های پژوهش حاضر نشان مییافته

مبتال شده است و  یخطرناک یماریکه به ب یمرد

اند، نموده دیاو قطع ام یپزشکان از معالجه و بهبود

امکان دارد مرد با توجه  ،همسر خود را طالق دهد

با  دینمایمرگ خود را احساس م یکینزد نکهیبه ا

را طالق  یهدف محروم نمودن همسرش از ارث، و

را  یطالق نینرو شارع ضمن آن که چ نیدهد. از ا

دهد، به یو نکوهش قرار م یبه شدت مورد نه

 یمنظور حفظ حقوق زن و مقابله با حیله احتمال

است و بر خالف قواعد مقرر  دهیشیاند یریزوج تداب

شوند، یکه از هم جدا م یزن و شوهر انیتوارث م

مستحق ارث دانسته  یطیزن مطلقه را با احراز شرا

 است.
 

 . بحث5

 در گام نخست، ابتدا وضعیت طالق از سوی زوج

مشرف به موت را در حقوق ایران و در گام بعد، در 

 فقه امامیه مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.

 

 . طالق شخص بیمار در حقوق ایران1-5

از سوی مرد  رضـطالق در حال مه با ـدر رابط

موازین شرع و قانون  توان چنین بیان نمود کهمی

تواند مدنی مرد، برای دادن طالق مختار است و می

دهد و بخصوص بزن خود را طالق اراده نماید هرگاه 

از و رواج تعدد زوجات، امکان با توجه به جو

مطلق در طالق  استفاده مردان از این اختیارسوء

 ثاو از جرگه ورا نمودندادن زن برای خارج 

 )هنگامی که این طالق در حین مرض موت واقع

چند  شود( بسیار زیاد است. مخصوصا وقتی که پای

زن در میان باشد و یکی از آنها مطلقه گردد؛ لذا 

جلوگیری از این سوءنیت و این ستمی  شارع برای

، چنین حکمی را دارندکه ممکن است بر زن روا 

و اجراء و اعمال این قاعده با توجه به نموده مقرر 

 باشدمیمقررات شرع و قانون، بسیار بجا و منصفانه 
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باشد )جعفری مینصادق و لذا عکس این قضیه 

مردی در  ، یعنی اگر(117-118، 1392لنگرودی، 

دهد و زن بمیرد بحال مرض، زن خود را طالق 

برد که طالق رجعی فقط در صورتی شوهر، ارث می

در صورتی و  نمایدو زن در مدت ایام عده فوت است 

طالق بائن باشد یا در طالق رجعی، پس از که 

مرد به هیچ عنوان  نمایدانقضاء ایام عده زن فوت 

فقها مشهور میان این مسأله  نخواهد برداز او ارث 

است و حتی در کتاب خالف شیخ طوسی ادعای 

 (.15، 1412)نجفی،  اندنمودهاجماع 

اگر فوت »د: نمایمقرر میق.م صراحتاً  943ماده 

یکی از آنها بعد از انقضاء عده بوده و یا طالق بائن 

 944اینکه ماده  رند وبباشد از یکدیگر ارث نمی

که در مورد طالق نماید میصرفا زوجه را استثناء 

زوج فوت  در صورتی کهدر حال مرض تا یک سال 

ا در این ماده ارث بردن دارد، مسلم ، حقنماید

تبعیت شده و فقهای امامیه قول مشهور  قانونی از

برای مرد در مورد طالق بائن یا آنجا که فوت پس 

وجود ندارد واقع شود حق ارث  هاز انقضاء عد

 (.96، 5، 1399)امامی، 

در : نمایدچنین حکم میقانون مدنی  944ماده 

شوهر در حال مرض زن خود را طالق  صورتی که

تاریخ طالق به همان  دهد و در ظرف یک سال ازب

 هر چند خواهد بردمرض بمیرد زوجه از او ارث 

دیگری  طالق بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر

 اختیار نکرده باشد.

که  بردن زن از شوهر سه شرط داردث برای ار

فوت مرد ظرف یک سال از تاریخ طالق،  عبارتند از:

فوت به علت و به استناد همان مرضی ؛ اتفاق افتد

باشد که در آن مرض، مرد همسر خود را طالق داده 

 .ننمایدزن در این مدت شوهر جدید اختیار ؛ است

زوجه  وجود نداشته باشداگر یکی از این سه شرط 

برد. در مورد این حکم که عینا از فقه یمارث ن

فقها اتفاق و اجماع  میانامامیه گرفته شده است، 

 در این مورد وجود نداردوجود دارد و مخالفی 

 (.153، 1412)نجفی، 

ده و استثناء ـحکم این ماده به ظاهر خالف قاع

اثر طالق بائن و همچنین طالق  چرا که بر، باشدمی

حالل نکاح ـگمان انده بیـع رجعی پس از پایان

و زنی که در زمان فوت مرد در زوجیت او  باشدمی

شوهر  ببرد. وانگهی، ث، نباید از او ارباشدنمی

زن پس از پایان عده نباید اثری در ارث او  نمودن

از شوهر داشته باشد. با وجود این، پیشینه تاریخی 

 دهنده آن استقانون مدنی در فقه نشان 944اده م

بردن زن عدم  ثکه به احتمال زیاد دلیل واقعی ار

، به دلیل حرمت یا کراهت ثنفوذ طالق در ار

لحظات که شوهر در واپسین  باشدمیطالقی 

 ،1412)نجفی،  دهدمی زندگی خود بر اثر بیماری

147.) 

در فقه، گروهی از اندیشمندان بیمار مشرف به 

؛ به این عنوان دانسته استمرگ را در حکم محجور 

تواند در اموال و امور خود که چنین انسانی نمی

های ین جهت، تصرفاد. به تصمیمی شایسته بگیر

انسته است د نافذ ثثلمنجز او را هم در حدود 

ارث و طالق مریض را در  (217، 1399)کاتوزیان، 

. مبنای این حکم را بعضی جلوگیری داندمؤثر نمی

ساختن زن از ارث در واپسین روزهای  از محروم

. ولی، در نظر مشهور حکم انددانستهزندگی شوهر 
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که شوهر در مکان  باشدمیبه این دلیل ن ثتوار

؛ متعلق گیردمیاتهام به اقدام ضرری بر زن قرار 

. از باشدمیحکم، طالق در مرض متصل به موت 

 ثکه حکم توار شودچنین استدالل میاین عبارت 

، 1412)نجفی،  به مرض تعلق گرفته است نه تهمت

حقوق، توارث نه مجازات  دیگر دربه بیان  (.147

نه اماره بر وجود قصد  باشدمیاقدام اضراری شوهر 

موضوعی و ناظر به  باشدمیاضرار به زن؛ حکمی 

بر این مبنا، باشد می ثعدم نفوذ طالق مریض در ار

« لزوم بقای زوجیت»حکم توارث استثنا بر قاعده 

؛ اثر عدم نفوذ طالق بیمار در ارث زن باشدمین

است؛ حکمی که نتیجه آن فرض بقای زوجیت از 

به دلیل فرض بقای  باشد.میجهت ارث زن 

را باید تفسیر محدود  944زوجیت، حکم ماده 

ال طالق بهبود د. پس، اگر شوهر از بیماری حنمو

ر با ـر بیماری دیگـدر اث پس از آنپیدا کند و 

 برد، زن از او ارث نمینمایدای فوت حادثه

  .(197، 1396)کاتوزیان، 

و در موردی که  باشدمیزن ث مخصوص حکم ار

از شوهر بمیرد، نسبت به ارث زوج اجرا زن پیش 

واهان طالق ـه زن خـشود. در موردی هم کنمی

شود، از شوهر و شوهر اجبار به طالق می شودمی

 (.276، 1، 1398)کاتوزیان،  نخواهد بردبیمار ارث 

 

 آثار طالق حین بیماري .5-1-1

در این قسمت به بررسی آثار طالق حین بیماری 

 پردازیم.می

 

 

 

 . توارث زوجین5-1-1-1

زوجیت  رابطه بقاء نکاح، در توارث شروط از یکی

 رابطه این با مقارن موت، که طوری به باشدمی

 مرض در مرد اینکه مگر شرط نیست دخول است؛

 ارث شرط دخول، که ازدواج نماید موت به مشرف

 و دخول صورت نگرفته باشد اگر. است زوجه بردن

 بمیرد و شود مریض سپس و شفا پیدا کند شوهر

چرا  باشد نشده دخول که هرچند بردمی ارث زوجه

 موت مرض یافته استبهبود که  مرضی این که

 .(747-755، 1418)نراقی، نیست 

نکاحی که مرد به بیماری  بردن در ارث شرایط

 945 مشرف به موت گرفتار شده است در ماده

 مرد در صورتی که .است شده مطرح قانون مدنی

 زوجه دخول، از قبل و کند ازدواج موت مرض در

 نظر هـب دنی سکوت کرده است.ـم ونـقان بمیرد

 چرا که وراثت بردنمی ارث زوجه آن رسد زوج ازمی

 بدون زوجه که همانطور است طرفینی زوجین

 زوج بردنمی ارث زوج مریض، این از دخول، وقوع

 برد.نمی ارث هم

 نکاحی چنین که است این در بحث دیگر، بیان به

 شک صورت در و نه یا دارد را وراثت اقتضاء قانوناً

 آن، جمله از که را مقتضی آثار تواننمی مقتضی در

 الزم دلیل بردن، ارث. نمود مترتب است، وراثت

 اگر (.289، 1412ارث بردن )نجفی،  عدم نه دارد

 دارد ازدواج موت مریضی منجر که زنی با کسی

 ویـق بسیار او ركـمات در طمع احتمال و نماید

 دخول از قبل زوجه در چنین حالتی اگر باشد.می

 فرضاً براین عالوه برد؟می ارث او از زوج آیا بمیرد

 چه دخول این صورت گرفته است هم دخول که
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 این بردنمی بین از را طمع احتمال آن دارد، ثیریتأ

 در شک وجود با و باشدمقتضی می در شک هم

-189، 1417)عاملی،  برد ارث نخواهد مقتضی

 ت.اس ساکت هم مورد این در مدنی قانون .(188

 مدنی قانون 940 و 864 مواد عبارت از استفاده

 دلیل جلو تواندنمی و باشدلفظی می استنباط

 بنابراین بگیرد را انسان تعقل قوه و مصلحت سنجی

 سکوت موارد در مزبور مواد اطالق استناد به نباید

 د.نمو به وراثت حکم مذکور
 

به رغم فقدان  زوجین توارث. 5-1-1-2

 فوت زمانعنوان زوجیت در 

شود عقال عناوین اعمال می بر ثتواراصوال مسئله 

باید در زمان فوت دیگری، عنوان وجود داشته باشد 

تا اینکه ملکیت قهری و مجانی بتواند برای شخص 

. فرض عدم وجود عنوان در هنگام فوت ایجاد شود

 آید.میهای قراردادی ارث به وجود فقط در موجب
 

 استثناي مربوط به زوج. 5-1-1-3

به دو صورت  امکان داردانحالل نکاح در قالب طالق 

قانون مدنی  1142. ماده صورت گیردبائن و رجعی 

. رجعیو بائن دو گونه است: طالق نماید: مقرر می

ه انحالل نکاح ـرجعی که منجر ب در مورد طالق

اگر »: نمایدقانون مدنی مقرر می 943د ماده شومی

هر  نمایدطلقه شوهر، زن خود را به طالق رجعی م

، دیگری فوت کندیک از آنها که قبل از انقضای عده 

فوت یکی از در صورتی که برد، لکن از او ارث می

و یا طالق بائن باشد  اشدآنها بعد از انقضای عده ب

با توجه به این ماده معلوم  «برند.نمی ثاز یکدیگر ار

که با وجود انحالل نکاح در قالب طالق، باز  شودمی

با دقت در ماهیت  اماله توارث وجود دارد. مسئ

د که علقه زوجیت به طور شوطالق رجعی معلوم می

ده و به تعبیری، شکلی از بین نرفته و گسیخته ن

علقه زوجیت به وسیله طالق رجعی ضعیف و 

ده که رفع ضعف و تزلزل آن در دست شمتزلزل 

ین اساس، نفقه زوجه در ایام عده او بر باشد میمرد 

قانون  1148ماده اساس . بر باشدمیبر عهده شوهر 

تواند در زمان عده به مطلقه رجوع مدنی شوهر می

رسد این حالت از موارد استثنا کند؛ لذا به نظر می

این قاعده که شرط توارث زوجین، وجود عنوان  بر

شود؛ نمیشمرده  باشدمیزمان فوت زوجیت در 

ای عنوان زوجیت در در هر حال به گونه را کهچ

زمان فوت وجود دارد و زوجه مطلقه در حکم زوجه 

 .(350، 1405، )خوانساریباشد می
 

 مربوط به زوجه نايثاست. 5-1-1-4

این استثنا در صورتی است که علقه زوجیت به 

رغم عدم علی اما، برودوسیله طالق قطعا از بین 

زمان فوت برای زوجه، وجود عنوان زوجیت در 

. این موضوع در ماده بدهدون حکم به توارث نقا

اگر شوهر در »: مقرر شده استقانون مدنی  944

حال مرض زن خود را طالق دهد و در ظرف یک 

سال از تاریخ طالق به همان مرض بمیرد، زوجه از 

برد، اگرچه طالق بائن باشد، مشروط بر او ارث می

 944ماده  بر اساس« اشداینکه زن شوهر نکرده ب

تواند از شوهر میزن  شرایط ذیل درقانون مدنی 

شوهر همسر خود را در حال  الف. :خود ارث ببرد

به اطالق کلمه  با عنایتبیماری طالق داده باشد. 
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اگر »: نمایددر صدر ماده که مقرر می« طالق»

و « شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد

این طور « ق بائن باشداگرچه طال»خصوصا عبارت 

قانون مدنی مشمول  944د که ماده شواستنباط می

. در طالق رجعی در زمان عده، باشدمیهر دو مورد 

برند و پس از انقضای می ثزوجین از یکدیگر ار

عده رجعی، ظرف مدت یک سال با جمع بودن 

وق، فقط زوجه از زوج ارث ـدیگر شرایط ماده ف

فوت شوهر یک سال پس از طالق باشد. برد؛ ب. می

توان دن این حکم را به زمان میشمحدود  دلیل

که امور استثنایی باید  نموداین طور توجیه 

محدودیت زمانی داشته باشند وگرنه به صورت 

علت فوت شوهر همان  آید؛ ج.میقاعده در 

که در حین آن، زن خود را طالق  استای بیماری

شوهر از مرض حال طالق  اسبر این اسداده است. 

، خواه همان بیماری شود و مجدد بیماریابد  بهبود

قبلی باشد یا بیماری جدید و در اثر بیماری فوت 

و قاعده  باشدنمی، مورد از مصادیق ماده فوق نماید

زن ظرف مدت یک سال شود؛ د. میکلی اجرا 

. شرط ارث بردن زن این است که ننمایدازدواج 

، نه اینکه در موقع ارث بردن بدون ننمودهازدواج 

زنی پس از در صورتی که شوهر باشد. در نتیجه، 

و سپس قبل از  نمایدطالق و انقضای عده ازدواج 

گذشتن یک سال مطلقه گردد و آنگاه شوهر 

سابقش فوت کند، ولو اینکه فوت زوج در مدت یک 

سال رخ دهد و زن بدون شوهر باشد، مشمول ماده 

چون زن ازدواج کرده است. شاید  گردد،فوق نمی

بتوان حکمت این شرط را چنین بیان کرد که 

گذار در نظر گرفته با ازدواج فرضی را که قانون

تواند در علقه رود؛ زیرا زن نمیمجدد زن از بین می

زوجیت دو نفر باشد و پس از مطلقه شدن از ازدواج 

دوم نیز دلیلی بر عودت مجدد زوجیت فرض سایق 

 .نداردوجود 

توان گفت که قانون بنابراین به عنوان نتیجه می

اگر »گوید: بطور مطلق می 944مدنی در ماده 

شوهر در حال مرض زن خود را طالق دهد و در 

ظرف یک سال از تاریخ طالق به همان مرض بمیرد 

برد اگرچه طالق بائن باشد. در زوجه از او ارث می

در حال مرض واقع حکم میراث را مبتنی بر طالق 

ده است و با کرمتکی ن قرار داده و بر علت دیگری

این است که  همتوجه به اینکه قول مشهور فقها 

شود که میسبب صرف وقوع طالق در حال مرض 

زوجه حتی در طالق بائن تا یک سال اگر شوهر 

داشته باشد و طالق خلع ث بری حق ار نماید.فوت 

به عمل  مبارات و طالقی که به درخواست زن و

توان گفت از ، مینیستآمده از این حکم مستثناء 

مدتی حتی در مورد خلع و مبارات هم  لحاظ قانون

طالق در حال مرض زوج واقع شود و  در صورت

زن از او  نمایدفوت  شوهر تا یک سال بعد از آن

 (.95-96، 5، 1399)امامی،  خواهد بردارث 

در  فقهی با توجه به استداللی که از لحاظ موازین

 مورد ارث نبردن زوجه در طالق خلع و مبارات و

، به گیردصورت میطالقی که به درخواست زن 

عمل آمد و نظر به اینکه تعدادی از فقهای بزرگ و 

در صورتی که اند ین معنا فتوی دادها برهم مراجع 

ناظر به موردی  همقانون مدنی  944بگوئیم ماده 

و اراده خود اقدام به  که شوهر، بنا به میلباشد می

که باشد میو منصرف از موردی  نمایدطالق می
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 اقدام او به طالق در اثر درخواست و تمایل زن و

، راه خطائی استبالخصوص در اثر حکم دادگاه 

 ایم.نرفته
 

عدم توارث به رغم عنوان زوجیت . 5-1-1-5

 در هنگام فوت 

مورد و در شود مربوط میبه زن  تنهااین استثنا 

قانون مدنی  945ماده چرا که ؛ شودشوهر اجرا نمی

مردی در حال مرض، نماید، در صورتی که میمقرر 

و در همان مرض قبل از دخول  نمایدزنی را عقد 

 در صورتی کهلکن  نخواهد برد.بمیرد، زن از او ارث 

از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض پس 

به متن  عنایتبرد. با  خواهد، زن از او ارث فوت کند

ماده فوق برای تحقق یافتن مصداق این ماده، 

نکاح زن در حال باشد: الف. ضروری می شرایط زیر

 است. بر این اساس در صورتی کهبیماری شوهر 

و قبل از نماید زنی با مردی در حال سالمت ازدواج 

د و در آن مرض شو مرد مبتال به مرض نزدیکی،

و مورد از  بردمیهر ارث ، زن از شونمایدفوت 

فوت شوهر  دلیل ب. .باشدمذکور نمیمصادیق ماده 

بر این اساس در . استهمان مرض زمان نکاح 

شوهر در زمان فوت با اینکه مرض زمان  صورتی که

تصادف یا مرض دیگری  دلیلازدواج را دارد، به 

که هیچ ارتباطی با مرض قبلی ندارد،  نمایدفوت 

و قاعده کلی توارث  نخواهد شدا مفاد ماده فوق اجر

در همان مرض قبل »از عبارت . ج. دشاجرا خواهد 

د که مرض شواستنباط میچنین « از دخول بمیرد

باید ادامه همان مرض زمان ازدواج باشد، نه اینکه 

علت فوت شوهر از همان نوع مرض زمان ازدواج 

شوهر از مرض  بر این اساس در صورتی کهباشد. 

و سپس مجدد مبتال پیدا کند  ج بهبودزمان ازدوا

نماید د و در آن مرض فوت شوبه همان مرض 

و قاعده کلی اجرا  شودنمیمقررات ماده فوق جاری 

فوت شوهر قبل از دخول باشد. با توجه د.  .شودمی

قانون مدنی برای  945به متن روایات و ماده 

عین تد مدتی شوکه منجر به فوت « مرض شوهر»

 باشدمی هاییاطالق آن شامل مرضو است نشده 

شود و می وتـفکه در مدت کوتاهی منجر به 

انجامد هایی که در مدتی طوالنی به مرگ میمرض

که  نمودتوان چنین اظهارنظر میاما خواهد شد. 

اطالق  باشدمیخالف قاعده  چون این حکم بر

روایات و ماده را باید منصرف به قدر متیقن که 

هایی که در مدت کوتاه منجر ضمر»عبارت است از 

 .(172، 1413)اراکی،  دنمو« دشوبه مرگ می

مرض  بیان نمودتوان می الذکربر اساس مطالب فوق

 شودشوهر در زمان ازدواج که منجر به فوت او می

باید از جمله امراضی باشد که در مدت کوتاهی 

شود و این امر را عرف منجر به فوت شوهر می

یا  2. مسلم امراضی که نمایدمیمشخص و معین 

کشد، مشکل است مشمول میسال طول  5یا  3

. (241-242، 1423)سبزواری،  دشوماده فوق 

بحث در این است که آیا موت قبل از دخول، کاشف 

از  از بطالن عقد نکاح از ابتدا است یا اینکه کاشف

ای از آثار ، بلکه مانع جملهباشدنمینکاح  بطالن

که عبارت است از: پرداخت ارث و مهر به  شودمی

در صورتی که نظر اول پذیرفته شود، اگر زن  زن

و سپس شوهر فوت  نمایدقبل از فوت شوهر فوت 

فوت شوهر چرا که برد؛ می، شوهر از زن ارث ننماید
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در مرضی که در آن ازدواج کرده، کاشف از بطالن 

 عقد نکاح و نبود علقه زوجیت که شرط الزم برای

دوم را نظر  اما اگر، رودبه شمار میارث بردن است 

، اما آثار نکاح صحیح باشدمی نکاح صحیح بپذیریم

د. چون این حکم شودر مورد مهر و ارث اجرا نمی

د باید به قدر متیقن نمایایجاد یک امر استثنایی می

 د که عبارت از ارث نبردن زوج از زوجهنمواکتفا 

مطابق قواعد کلی خواهد بود. برای همین در 

ق.م ازدواج نموده  945اساس ماده صورتی که بر 

برد قبل از شوهر فوت نماید شوهرش از او ارث می

 .(202، 1392)مصلحی عراقی، 

 

 اثر فوت شوهر در زمان عده. 5-1-1-6

اثر فوت شوهر در دوران عده طالق را باید در 

تفکیک  باشدمیموردی که طالق بائن یا رجعی 

در فرضی که طالق بائن است، چون رابطه  قائل شد:

حقوقی بین زن و شوهر به طور کامل قطع شده 

خواهد است، فوت شوهر هیچ اثری در زمان عده ن

دهد و پس از بعده طالق را ادامه  د. زن بایداشت

موردی که طالق ازدواج نماید. اما در  تواندمین آ

توان آن دو را در زمان ، با اینکه نمیباشدرجعی 

عده زن و شوهر دانست، زن از بسیاری جهات در 

. یکی از احکام زوجیت باشدمیحکم زوجه 

. باشدمینگهداری عده وفات در صورت فوت شوهر 

ه زن ، رابطه موجود این احترام را دارد کحقیقتدر 

دن درنگ نموبخاطر رعایت آن مدتی برای شوهر 

. پس اگر زن حائل )بدون حمل( باشد، با فوت نماید

دهد و از آن پس عده شوهر عده طالق را ادامه نمی

 زن که حالتی، در خواهد داشت. اماوفات نگاه 

ترین مدت بین چهار ماه حامل است، باید طوالنی

، 1394)عدل،  باشدوضع حمل را در عده و ده روز و 

89-87). 

ای که زوج او را در حال زوجه مطلقه بر این اساس

باید عده طالق که سه طهر  دهدمیطالق  مرض

زن حامله باشد در صورتی که  نگه دارد و باشدمی

. اگر زوج مریض قبل از استعده وی تا وضع حمل 

عده  استرجعی  انقضاء عده بمیرد، طالق زوجه که

و از زمان  کندپیدا میه وفات تغییر طالق وی به عد

 باشدمی فوت باید عده وفات که چهار ماه و ده روز

زوج در حال مرض بعد در صورتی که نگه دارد. و 

از انقضاء عده بمیرد، طالق رجعی بعد از انقضاء عده 

خواهد شد و نیازی به نگه داشتن  به بائن تبدیل

 .نیستعده وفات 

 

 فقه امامیه . طالق شخص بیمار در2-5

و  شده است مردی که به بیماری خطرناکی مبتال

اند، دهنموپزشکان از معالجه و بهبودی او قطع امید 

مرد با  امکان دارددهد. همسر خود را طالق می

ود را احساس ـکی مرگ خـه اینکه نزدیـتوجه ب

همسرش از ارث،  نمودنمحروم  ا هدفب نمایدمی

از این رو شارع ضمن آن که  وی را طالق دهد.

چنین طالقی را به شدت مورد نهی و نکوهش قرار 

، به منظور حفظ حقوق زن و مقابله با حیله دهدمی

احتمالی زوج تدابیری اندیشیده است و بر خالف 

قواعد مقرر توارث میان زن و شوهری که از هم جدا 

را با احراز شرایطی مستحق ، زن مطلقه شوندمی

 (.519، 1412)نجفی،  ه استدانستارث 



 45 / انحسنوند و همکار                               وضعیت آثار مالی طالق در شرایط ابتالی زوج به ...                              

 
 

رسد عبارتند از: که در این مورد بنظر مینکاتی 

 نمایندمیهمان گونه که اکثر فقیهان نیز اشاره 

توان حکمت صدور احتمال مذکور را تنها می

استثنایی مربوط به وراثت زن در فرضی دانست که 

 دهد و به علت آنهمسر بیمارش او را طالق می

اخبار  که در بین چرا (.354، 1412)نجفی، 

 شودمحسوب میمتعددی که تنها مستند این حکم 

خورد که در آن قصد فقط یک روایت به چشم می

مندی زن از ارث شرط بهرهاضرار مرد به عنوان 

خالی از هم بر آنکه سند آن  افزون؛ داندمیمعتبر 

( 158 ،1410)شهید ثانی،  نیستضعف و خدشه 

 میان حکم مذکور و اتهامه سویی در صورتی کاز 

مرد مبنی بر قصد ضرر رساندن او به همسرش و 

دن او از ارث، رابطه علیت برقرار باشد، نمو محروم

که پاسخ واضح  شده استاشکاالت دیگری مطرح 

که چگونه از جمله این اندندادهو روشنی به آنها 

یک دلیل ظنی و بلکه احتمالی مستند  امکان دارد

گیرد و اساسا چگونه بثبوت چنین حکم مهمی قرار 

توان به حقیقت قصد و انگیزه مرد بیمار از طالق می

مرد با  امکان داردهمسرش پی برد؟ از آنجا که 

انگیزه او  فقطکه نماید حیله و فریب طوری وانمود 

ها و از طالق، رها ساختن همسرش از مشقت

 باشدمیهای زندگی با یک بیمار رو به موت تیسخ

و بدین ترتیب خود را از مظان اتهام اضرار به زن 

زن از راه فریب  نین ممکن استهمچ بدهد،نجات 

د نمایو تحریک احساسات دیگران این طور وانمود 

او از ارث،  نمودنکه شوهرش به منظور محروم 

و، مرد قصد طالق او را دارد و در نتیجه اقدامات ا

به همسرش قرار  در معرض اتهام ناروای اضرار

مشهور فقیهان با وجود آن که قرائن ظنی  د.گیرب

دال بر قصد اضرار مرد را در ثبوت حکم وراثت زن 

نصوص  برخی، با استناد به ظاهر دانندمعتبر نمی

حالتی که طالق به درخواست زن و با رضایت  بین

با نارضایتی و ق شود و حالتی که طالاو محقق می

هستند تفاوت به د، قائل گیرمی صورتکراهت او 

 (.49-51، 1386فاضل لنکرانی، )

 به مربوط استثنایی حکمباید عنایت داشت که، 

 دیگری هایراه از بیمار مرد که جایی در زن وراثت

. شودنمی اجرا شود، جدا خود همسر از طالق از غیر

قذف همسرش، با  در پی بیماری برای نمونه مرد

این که یکی از اسباب  یا ه استلعان از او جدا شد

از طرف مرد یا زن موجب جدایی آنها  -فسخ نکاح 

روایات حکم  شود. با توجه به آن که در اخبار و

 داندمیمذکور مختص به طالق در بیماری شوهر 

 .توان چنین مواردی را ملحق به طالق دانستنمی
 

 بدون رضایت زنوقوع طالق . 5-2-1

در فرضی ممکن است که مرد در حال مرض همسر 

صورت طالق بدون رضایت زن  دهد،خود را طالق 

که در این صورت در حکم توارث زوجین  گیرد

ی وجود ندارد طالق رجعی شک در .گذار استتأثیر

میان زن و شوهری که از طریق طالق رجعی از  که

 عده به سراند، مادامی که زن در یکدیگر جدا شده

؛ بدان معنا که هر یک باشدمیبرد، توارث برقرار می

با فوت دیگری از ارث خود به طور کامل برخوردار 

به استناد نصوصی که طالق رجعی را در  شوند.می

ایام عده زن به منزله زوجیت قرار داده و زن و مرد 

مند را از تمام حقوق مالی ناشی از زوجیت بهره
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در ؛ ده استنموصادر را کمی ، چنین حدانندمی

حکم مذکور بیماری یا سالمت هر یک از طرفین و 

نیز رضایت یا عدم رضایت زن به انجام طالق 

. اما با سپری شدن عده و انحالل ی نداردتأثیر

منقطع هم زن و شوهر  بینقطعی نکاح، توارث 

شود و از آن پس آن دو وارث یکدیگر شناخته می

مگر در صورتی که مرد به مرضی کشنده  شوندنمی

دهد بو در آن حال همسر خود را طالق  باشدمبتال 

 نمایدمیدر حالی که او با این اقدام شوهر مخالفت 

ساکت دست کم  و یا به این امر رضایت نداردو 

. در نمایدو از اعالم رضایت خود خودداری  است

گانه ذیل، زن و با تحقق شرایط سه این حالت

تحقاق دریافت ارث خود را از ماترك همسرش اس

 .خواهد داشت

در صورتی که شوهر از بیماری که زن خود را در 

آن طالق داده است، بمیرد. بنابراین اگر از آن 

و مجددا بیمار شود و بمیرد، زن  یابدبهبود  بیماری

در صورتی که ظرف یک برد. نمیمطلقه از او ارث 

ی منجر به مرگ شوهر سال از وقوع طالق، آن بیمار

از یک سال  شوهر پسدر صورتی که شود، پس 

در صورتی که گیرد. میبمیرد، ارثی به زن تعلق ن

زن مطلقه پس از انقضای عده همسر دیگری اختیار 

، نمایدازدواج  نکرده باشد و اال چنانچه زن مجددا

حتی با وجود شرایط اول و دوم نیز از شوهر سابق 

نسبت  هم هر چندانون مدنی برد. قمیخود ارث ن

به تأثیر رضایت یا عدم رضایت زن به انجام طالق 

اما ضمن  ساکت است، ثمندی او از اردر بهره

پذیرش شرایط فوق برای جواز وراثت زن در ماده 

اگر شوهر در حال مرض »د: نمایخود اعالم می 944

دهد و در ظرف یک سال از تاریخ بزن خود را طالق 

هر برد مرض بمیرد زوجه او ارث می طالق به همان

طالق او بائن باشد مشروط بر اینکه زن شوهر  چند

 «نکرده باشد.

در صورتی که که  القول هستندمتفقفقیهان امامیه 

مرد مبتال به بیماری مشرف به موت همسر خود را 

دهد و پیش از گذشت یک سال از وقوع ببائن  طالق

در هم رود و زن طالق در اثر آن بیماری از دنیا ب

. به شرط آن که طالق به نمایداین مدت ازدواج ن

درخواست زن و با رضایت او نباشد، زن از شوهر 

 .سابق خود ارث خواهد برد

 

 اقرار مرد بیمار به طالق. 5-2-2

مرد مبتال به بیماری در صورت که در حال صحت 

که در حال سالمتی نماید مشرف به موت اعتراف 

بائن داده است اقرار او نسبت به همسرش را طالق 

به کاری اقرار کرده  چرا کهشود خودش پذیرفته می

. از این رو همسر سابقش داردکه حق انجام آن را 

شود و حق دارد زن دیگری اختیار بر او حرام می

؛ همچنان که در صورت فوت احتمالی زن از نماید

ای در این رابطه عده ارث او محروم خواهد ماند.

توان میان اجزای اقرار مرد تفکیک نمی گویند؛می

 ه ضرر اوـه بـتنها بخشی از آن را کقائل شد و 

حرمت ابدی میان زن چرا که ؛ باشد قبول کردمی

آنان هر دو از لوازم  میان ثتوارو شوهر و قطع 

مرد هستند که از هم  طالق بائن در ایام سالمتی

ق ـارثی تعله زن ـراین بـد و بنابـشوندا نمیـج

تری را ارائه . در مقابل برخی نظر موجهگیرندمین

اند و آن این که محدوده نفوذ اقرار و ترتیب اثر داده
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به آن تا جایی است که به ضرر غیر نباشد بنابراین 

آن قسمت از اقرار مرد که علیه زن و به ضرر اوست 

شود، پذیرفته ماندن او از ارث میو موجب محروم 

بنابراین  و (155 ،1416)شهید ثانی،  نخواهد شد

مرد ظرف یک سال از اقرار به طالق  در صورتی که

. در اثر آن ننموده استکه زن آن را تصدیق  -

بیماری از دنیا برود و زن نیز ازدواج نکرده باشد، 

 شود.میمند زن از ارث شوهر بهره
 

ادعاي زن مبنی بر بیماري مرد . 3-2-5

 مرد بیمارهنگام طالق و انکار وارث 

ادعا پس از مرگ مرد همسر سابق او  در صورتی که

همسر سابق او بوده است که از او  که متوفی نماید

اش به صورت بائن جدا شده در حالی در ایام بیماری

رضایت نداشته است و  که او به انجام این طالق

 ؛برای اثبات ادعای خود ندارد همشاهد یا مدرکی 

ادعای زن چنین  در مقابل ورثه مرد نیز ضمن انکار

شان ثموردر صورتی که که حتی  نمایدعنوان می

همسری هم داشته، او را در حال سالمتی خود 

طالق داده است. در چنین فرضی وضعیت وراثت 

ن سؤال ـد بود؟ در پاسخ به ایـونه خواهـزن چگ

از آن جا که احتمال صدق ادعای  کردتوان بیان می

ت مساوی ـر جهـه از هـکار ورثـت انـزن و صح

 ، از این رو هر دو احتمال ساقط شده و بهباشندمی

اصل عدم توارث میان زن و شوهر در طالق بائن 

اما  رسدنمیشود و بنابراین به زن ارثی رجوع می

برخی فقیهان در برابری دو احتمال مذکور تردید 

اند و بر این باورند که باید میان حالتی که به دهنمو

بیماری مرد و مرگ او در اثر ابتال به آن یقین وجود 

بودن مرگ او محتمل دارد و حالتی که اتفاقی 

ل شد. به نظر ایشان در فرض اول ئاست، تفاوت قا

دو اصل استمرار زوجیت تا آغاز بیماری و عدم تقدم 

که طالق در  مایدنطالق بر مرض چنین اقتضا می

حال بیماری مرد واقع شده باشد و از این رو مؤید 

که تنها اصلی که مؤید  صورتی. در استزن ادعای 

رود آن است که با وقوع گفته ورثه به شمار می

شود می میان زن و شوهر قطع ثتوارطالق بائن 

مگر در صورتی که تحقق وراثت زن معلوم باشد. 

شود که دو احتمال بدین ترتیب مالحضه می

توان به و در چنین حالتی می باشندنمی مساوی

د. این در حالی است که نموجواز وراثت زن حکم 

دوم گفته وارث هیچ معارضی نداشته و در فرض 

)شهید ثانی، شود میمحروم زن قطعا از ارث 

هم  فقهاءاما همانطور که برخی  .(162، 1416

ه نظر ـمنطقی بوق ـاستدالل ف اند،دهنمواشاره 

میان زوجین در  ثتواراصل عدم چرا که رسد نمی

که توانایی  طالق بائن به قدری محکم و استوار است

توان مقابله با دو اصل مذکور را دارد و بنابراین نمی

)نجفی،  ارث دانستمستحق دریافت را از زن 

1412 ،356.) 

 

 . نتیجه6

برای  ای از ابزارهاعالم حقوق، در واقع مجموعه

باشد. هر تنظیم روابط تابعان حقوق با یکدیگر می

های مختلفی را دارد. در ابزاری قابلیت استفاده

توانند از ابزارهای مزبور در جهت واقع، افراد می

تعرض به حقوق دیگران نیز استفاده کنند. نهاد 

چه زوج باشد. چنانطالق نیز یکی از این ابزارها می
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به موت باشد، این امکان  مبتال به بیماری مشزف

وجود دارد که به قصد محروم ساختن زوجه از ارث، 

جا شارع )و به تبعیت از وی را طالق دهد. در این

گذار(، در جهت حفظ منافع زوجه، آن قانون

برای اند. شرایطی برای ارث بردن زوجه ایجاد نموده

که  دارد وجود بردن زن از شوهر سه شرطث ار

ت مرد ظرف یک سال از تاریخ طالق، فوعبارتند از: 

فوت به علت و به استناد همان مرضی ؛ اتفاق افتد

باشد که در آن مرض، مرد همسر خود را طالق داده 

 .ننمایدزن در این مدت شوهر جدید اختیار ؛ است

زوجه  وجود نداشته باشداگر یکی از این سه شرط 

برد. در مورد این حکم که عینا از فقه میارث ن

فقها اتفاق و اجماع  میانامیه گرفته شده است، ام

این  .در این مورد وجود نداردوجود دارد و مخالفی 

چرا ، باشدمیحکم به ظاهر خالف قاعده و استثناء 

اثر طالق بائن و همچنین طالق رجعی پس  که بر

و زنی  باشدمیگمان انحالل نکاح عده بی از پایان

، نباید باشدنمی که در زمان فوت مرد در زوجیت او

زن پس از  نمودنشوهر  ببرد. وانگهی، ثاز او ار

پایان عده نباید اثری در ارث او از شوهر داشته 

در  این حکمباشد. با وجود این، پیشینه تاریخی 

که به احتمال زیاد دلیل  دهنده آن استفقه نشان

، به ثبردن زن عدم نفوذ طالق در ار ثواقعی ار

که شوهر  باشدمیدلیل حرمت یا کراهت طالقی 

 ر بیماریـود بر اثـلحظات زندگی خدر واپسین 

. در نتیجه از این منظر، حکم مزبور یک دهدمی

شود. اثر این امر در فضای استثناء محسوب نمی

کند. در واقع، چنانچه در تفسیر خودنمایی می

چالش  ارتباط با حقوق مالی زوجه در این زمینه با

سکوت، اجمال، تعارض یا تزاحم مواجه شویم، الزم 

نیست در چهارچوب تفسیر مضیق حرکت کنیم و 

اصل را بر عدم ارث بردن زوجه قرار دهیم. در این 

ز اهمیت است؛ و آن ـی مهم حائمیان یک نکته

 مرد که جایی در زن وراثت به مربوط که، حکماین

 خود همسر از طالق از غیر دیگری هایراه از بیمار

در  بیماری برای نمونه مرد. شودنمی اجرا شود، جدا

 یا ه استقذف همسرش، با لعان از او جدا شد پی

از طرف مرد یا  -این که یکی از اسباب فسخ نکاح 

ها شود. با توجه به آن که موجب جدایی آن -زن

مختص به طالق  را روایات حکم مذکور در اخبار و

توان چنین مواردی نمی داندمیدر بیماری شوهر 

. شاید چنین به نظر برسد، را ملحق به طالق دانست

که وجود چنین اظهاری، به معنای استثنائی بودن 

باشد. اما باید دقت داشت که ارث بردن زوجه می

در اصول و قواعد اسالمی، احکام تابع عناوین 

هایی غیر از طالق، هستند. به تعبیری، وضعیت

د لعان و...( ـر از طالق )ماننـنی غیاویـدارای عن

باشند. در نتیجه احکام طالق اساساً در ارتباط می

ها را حکم توان آنشود؛ پس نمیها اعمال نمیبا آن

استثنائی قلمداد نمود، زیرا از نظر اصولی، سایر 

باشند ها دارای عناوین مختص به خود میوضعیت

استثنائی(  و در نتیجه دارای احکام جداگانه )و نه

 خواهند بود.
 

 . سهم نویسندگان7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 اند.پژوهش حاضر مشارکت داشته
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