دو فصلنامه علمی ـ تخصصی
سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1316

مقدار رهميه زن ،در صورت فوت
يکی از زوجني قبل از مباشرت

1

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ آیتاهلل سیدموسی شبیری زنجانی_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

چکیده

تاریخ تأیید مقاله96/11/21 :
 .1تاریخ دریافت مقاله96/11/12 :
 .2این مقاله به قلم فاضل ارجمند جناب آقای حسین سنایی از مباحث خثار فقثه حرثرآ آیثتاهلل
شبیری زنجانی و زیر نظر مرکز فقهی امام محمدباقر استخرا و به تأیید رسیده است.

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

از فروعات مهم کتاب نکاا «مقااا مهریاه زن د صار ت فارت ا اا اجا و ین قبا از
مباشرت» است .با تر ه به اینکه منشأ اختالف انظا فقها ،اختالف وایاات اسات ،تققیاق
اضر پس از بیان دیاگاهها ،به ذکر وایات پرداخته است.
د مسأجه دو دسته از وایات و رد دا د .د یک دسته کم به پرداخات مهریاه کاما و
د دسته دیگر ،کم به تنصیف مهریه شاه است .د ا ایان تعاا  ،،ععای از شایخ
طرسی و ععی دیگر از صا ب یا ،مطر شاه است؛ وجی به نظر مای ساا کاه هایچ
یک از این عع ها عرفی نیست و بایا سراغ مر قات فت و مقتضای مر قات ،تقاایم
وایات تنصیف میباشا.
واژگان کلیدی :مهریه ،تنصیف ،مباشرت.
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مقدمه
یکی از ابواب مهم کتاب نکثا مسثأله مهریثه مثیباشثد کثه دارای فروتثاآ بسثیار و
پرکاربردی است به گونهای که در جامعه امروزی پرونده های متعددی با موضوع مهریه
در قوه قرائیه تشکیل شده است و متاسفانه نسبت به برخی از فروتاآ این مسأله مثاده
قانونی وجود ندارد از جمله این فروتاآ مسأله مقثدار مهریثه در رثورآ مثوآ احثد
الزوجین قبل از مباشرآ میباشد که آیا فوآ یکثی از زوجثین قبثل از دخثوج موجث
استقرار تمام مهر میشود؟ یا اینکه مثثل طثق قبثل از دخثوج موجث

تنصثی

مهثر

میشود و یا تفصیلی در کار هست؟

دیدگاهها
 .1استقرار تمام مهریه :موآ احد الثزوجین ماننثد دخثوج موجث

اسثتقرار تمثام مهثر

میشود .در شهرآ این قوج در بین قدماء و متأخرین تردیدی وجود ندارد چنانکه افراد
زیادی ادتای شهرآ کردهاند که تبارتنثد از :شثهید اوج در «غایة المررا » ابثن فهثد در
«مهذب البارع» 1ث گاهی هم تعبیر به اشهر یثا اکثثر نمثوده اسثت 2ث رثیمری در «غایة

المرام» راح «جواهر» راح
سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

اکثر نموده است.

«انوار الفقاهه» و فخر المحققین در «ایضرا » تعبیثر بثه

3

و بلکه رریح برخی و ظاهر بعری دیگر دتوای اجمثاع بثر اسثتقرار تمثام مهثر در
رورآ موآ زو قبل از دخوج است:
سید مرتری در «ناصریات» مینویسد:
آنچه ارحاب ما به آن حکم دادهاند این است که هر کسی برای زنی
مهری تعیین کرد و قبل از دخوج مرد پس برای زن همهی مهر است و بر
این حکم اجماع همهی فقها است بدون آنکه خقفی بین آنها باشد و هر

 3ص 132؛ ابن فهد المهذب البارع

 .1شهیداوج غای المراد
 .2ابن فهد المهذب البارع ص .393
 .3ریمری غای المرام  3ص 146؛ نجفی جواهر الکالم
ص 243؛ فخر المحققین إیضاح الفوائد  3ص .193
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 3ص .393

 39ص 332؛ کاش

الغطا أنةوار الفقاهة

کس در این موضوع مخالفت کند پس حجت تلیه او تحقق اجماع بر
خقف او

است1.

سید بن زهره در «غنیة » و سبزواری قمی هم در «جامع الخالف» به تثین تبثارآ او
مینویسند:
پس اگر به او دخوج کند یا بمیرد همهی ردا

بدون هیچ خقفی مستقر

میشود2.

این تباراآ رریح در تدم خقف در بین شیعه بلکه در بین فقهای مسثلمین اسثت؛
چرا که این گونه تعبیراآ در آن دورهها غیر از تعبیر بثه اجمثاع و الخثقف در تصثر
حاضر است.
محقق اردبیلی هم کقمی دارد که ظاهر در اجماتی بودن مسثأله اسثت در «مجمرع

الفائدة» میگوید:
و اشتماج (روایت) بر نص

مهر که ارحاب به آن قائل نیستند .3...

 .2تعلق نصف مهریه :قائلین به این قوج در میان قدما تبارتند از:
ابن جنید و کلینی 4چرا که روایاآ تنصی

را نقل نموده ولی هیچ روایتی که داللثت

بر استقرار تمام مهر با موآ بکند نقل نکرده است و بثا توجثه بثه اینکثه كراي کتثاب
فتوایی کلینی است و قطعاً روایاآ استقرار هم در دسترسش بثوده اسثت پثس نظثر
ردو نیز در چهار موضع از «يقيه» فقط روایثاآ تنصثی
همین طور در «مقنع» قائل به تنصی
و از متأخرین :راح

شده است.

را نقثل نمثوده اسثت و

5

مدارك در «نهای المرام» سثبزواری در «كفایره» شثیخ حثر در

«وسائل» تقمه مجلسی در «مرآة العقول» راح

حدائق در «حدائق» رثاح

ریرا

 .1سیدمرتری المسائل الناصریات ص .334
 .2ابن زهره غنی النزوع ص 349؛ سبزواری جامع الخالف و الوفا ص .446
 .3اردبیلی مجمع الفائدة  11ص .436
 .4ابن جنید مجموع فتاوى ابن جنید؛ ص 254؛ کلینی کافی  6ص .113
 .5ردو فقیه  4ص 319؛ همان  3ص 513؛ همان  4ص 312؛ همو مقنع ص .353

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

تنصی

مهر است.

9

در «ریا » فتوای به تنصی

دادهاند.

1

و از متأخرین از آنها هم که تصرشان را درك کردهام فقیه مسلم مرحثوم آسثید ابثو
الحسن ارفهانی هم فتوای به تنصی
مرحوم آقای خمینی هم قائل به تنصی
پس این که راح

داده است و همین طثور مرحثوم آقثای خثویی و
شدهاند.

جواهر قوج به تنصی

2

را قوج نادر یا قثائلین بثه آن را منقثر

دانسته است و میگوید« :خقف در آن نادر یا از بین رفته است 3».حرف درستی نیست.
 .3استقرار تمام مهر با موت زوج و تنصيف آن با موت زوجه :قائلین به این تفصیل

تبارتند از :شیخ در سه کتاب «تهذیب استبصار و نهایه» ابن بثرا در «مهذب» کیثدری
در «اصبا » و کاش

اللثام هم تمایل به آن پیدا کرده است.

4

با توجه به اینکه منشأ اقواج مذکور اختقف در روایاآ است ابتداء روایثاآ مسثأله
را ذکر نموده سپس راههای جمع بثین آنهثا و در رثورآ تثدم وجثود جمثع ترفثی
راههای ترجیح یك طائفه از بین آنها را مورد بررسی قرار میدهیم.

روایات تنصیف مهر
 .1موثقه عبيد بن زراره
سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

از اباتبداهلل در مورد مردی پرسیدم که با زنی ازدوا کرد بدون آن که
به او دخوج کند پس فرمود اگر (زن) بمیرد یا (مرد) بمیرد یا زن را طق

 .1تاملی نهای المرام  1ص 336؛ سبزواری کفای  2ص 236؛ شیخ حر وسائل الشیع ؛  21ص
333؛ مجلسی مرآة العقول  21ص 212؛ بحرانی الحدائق  24ص .554
 .2سیدابوالحسن وسیل النجاة ص 351؛ خویی منهاج الصالحین  2ص .239
 .3نجفی جواهر  39ص .323
 .4طوسِی تهذیب  3ص 143؛ همو استبصار  3ص 343؛ همو نهایه؛ ص 431؛ ابن برا مهةذب
 2ص 214؛ کیدری إصباح الشیع ص 425؛ فاضل هندی کشف اللثام  3ص .415
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بدهد پس نص
ارث

مهریه برای زن است باید به طور کامل تده نگه دارد و

میبرد1.

 .2صحيحه زراره

از اباجعفر در مورد مردی پرسیدم که با دختر نابالغی که با مثل او
مجامعت نمیشود یا با زنی رتقاء (که امکان مجامعت با او وجود ندارد)
ازدوا کرد پس آن زن نزد او فرستاده شد پس آن زن را در همان ساتتی
که نزد او فرستاده شد طق داد؛ (امام) فرمود :زنان مورد اتتماد باید به
این دو زن نگاه کنند اگر آنها به همانگونه باشند که بر آن مرد داخل
شدند (و به آنها دخوج نشده باشد) پس نص

ردا تعیینشده برای

آنها است و الزم نیست برای آن مرد تده نگه دارند( .امام) فرمود :اگر
آنها است و باید چهار ماه و ده روز تده نگه

دارند2.

 .3صحيحه محمد بن مسلم

یکی از آن دو در مورد مردی که میمیرد در حالی که زنی دارد که به او
داخل نشده است فرمود :برای زن نص
است و باید تدهی کامل نگه

دارد3.

مهر و تمام (سهمش از) میراث

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

زو قبل از آنکه آنها را طق دهد بمیرد پس ارث و نص

ردا برای

 .1شیخ طوسی استبصار  3ص .339
 .2همو تهذیب  3ص .465
 .3کلینی کافی  6ص  113حدی .1
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 .4مرسله عبد الرحمن بن حجاج

امام تلی بن حسین در مورد زنی که شوهر
به او داخل نشده است فرمود :برای او نص

در حالی مرده است که
ردا و تمام (سهمش از)

ارث است و باید تده نگه دارد.

از آن جا که قبل از تبدالرحمن بن حجا در یك طریق رثفوان بثن یحیثی 1و در
طریق دیگر ابن ابی تمیر هست 2بر خقف ما مشهور این را معتبر میدانند.
 .5صحيحه حلب

اباتبداهلل فرمود :اگر (مرد) در حالی که برای زن مهری تعیین کرده به
او داخل نشده است پس برای زن نص
باید تده نگه

ردا تعیین شده و ارث است و

دارد3.

 .6روایت حسن صيقل و اب العباس

سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

اباتبداهلل در مورد زنی که شوهر
برای زن نص

مهر و ارث است و باید تده نگه

دارد4.

در این روایت طریق «حمید تن ابن سماته» موثق است و طریق «ابوالعبثا

الثرزاز

تن ایوب بن نو » و طریق «محمد بن اسماتیل تن الفرل بن شاذان» رحیح است.
مراد از ابی العبا
 .1همان
 .2همان
 .3همان
 .4همان

12

قبل از دخوج به او بمیرد فرمود:

نیز فرل بن تبدالملك بقبا است که از اجله ثقاآ است حسن

 3ص .132
 6ص  113حدی
ص  113حدی .4
ص  119حدی .11

.3

ریقل هم به نظر ما ثقه است زیرا ابن مسکان ابان بن تثمان حماد بن تثمثان فرثاله
بن ایوب یونس بن تبدالرحمن که اینها همه از فقهای مهم ارحاب اجمثاع هسثتند؛ از
حسن ریقل اکثار روایت دارند همچنین در یك مورد رفوان از ریقل نقل کرده اسثت
که به احتماج زیاد مراد از ریقل حسن ریقل باشد.
تقوه بر این که ابن مسکان تقوه بر ریقل از ابی العبا

نیز روایت را نقثل کثرده

که همین مقدار در رحت روایت کافی است.
 .7موثقه عُبيدِ بن زراره

تبید بن زراره گفت :از اباتبداهلل در مورد زنی که شوهر

در حالی که

به او داخل نشده بود مرد پرسیدم فرمود :برای زن ارث است و باید
تدهی کامل نگه دارد و در رورتی که (زو ) برای او مهری تعیین کرده
پس برای زن نص

مهر است و اگر (زو ) برای او مهری تعیین نکرده

است پس برای زن چیزی

نیست1.

 .8موثقه یگر عُبيدِ بن زراره

مرد فرمود :او به منزلهی مطلقهای است به او داخل نشده اگر (شوهر)
برای او مهری تعیین کرده پس برای او نص

آن است و (زن) از او ارث

میبرد و اگر (شوهر) برای او مهری تعیین نکرده است پس برای زن مهری
نیست و از (شوهر) ارث میبرد .گفتم :و تده (چطور؟) فرمود :سخن در
مورد آن را رها کن (و در کنار مسألهی ردا و میراث مطر

 .1همان ص  121حدی
 .2همان ص  119حدی

نکن2).

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

اباتبداهلل در مورد زنی که شوهر

در حالی که به او داخل نشده است

.11
.9
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 .9روایت یگر عُبيدِ بن زراره

اباتبداهلل در مورد مردی که دختر یتیم تحت سرپرستی خود را به تقد
پسر

در میآورد در حالی که پسر

فرمود :نکا او در مورد پسر

بالغ و دختر یتیم غیربالغ است

جایز و نافذ است پس اگر (پسر )

بمیرد سهم ارث دختر از او تا زمانی که به بلوغ برسد کنار گذاشته
میشود پس وقتی بالغ شد به خدا قسم داده میشود که چیزی جز
رضایتش به نکا او را به (امرای تقد و) دریافت میراث فرا نخوانده
است سپس میراث و نص

مهر به او داده میشود

1...

 .11روایت عبيد بن زراره و يضل

تبید بن زراره و فرل گفتند :به اباتبداهلل گفتیم :در مورد مردی که با
سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

زنی ازدوا میکند سپس میمیرد در حالی که برای او ردا تعیین کرده
است؛ چه میگویی؟ پس فرمود :برای او نص

مهر است و از هر چیزی

ارث میبرد و اگر (زن) بمیرد هم همینطور است (و ورثهی زن نص
مهر را به ارث

میبرند)2.

این روایت دو طریق دارد:
ال  .الحسین بن محمد تن معلی بن محمد تن الوشثاء تثن ابثان بثن تثمثان تثن
تبید ...که در این طریق فقط درباره معلی «یعرف و ینکر» گفتهاند لکن به نظر ما مثورد
اتتبار است و مرحوم کلینی کتاب وشاء را به وسیله همین معلی نقل کرده است.

 .1ردو فقیه  4ص .319
 .2کلینی کافی  6ص  119حدی
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.3

ب« .تلی بن اسماتیل تن فضالة بن ایوب تن ابان بن تثمان تن تبید 1»...کثه همثه
رجاج این سند مورد اتتبارند و تلثی بثن اسثماتیل همثان میثمثی اسثت کثه از وجثوه
متکلمین امامیه است و رفوان بن یحیی از او روایت میکند.
 .11صحيحه ابن اب یعفور

اباتبداهلل در مورد میزان مهر و چگونگی میراث زنی که قبل از آن که به
او دخوج شود مرد پس فرمود :در رورتی که (زو ) برای او رداقی
تعیین کرده پس برای زن نص

آن مهر است و مرد از او ارث میبرد و

اگر برای او رداقی را تعیین نکرده است پس برای زن رداقی نیست  -و
در نقل کافی اضافه میکند  -و در مورد مردی که قبل از آنکه به همسر
داخل شود مرد فرمود :اگر برای او مهری تعیین کرده پس برای زن نص
آن مهر است و زن از او ارث میبرد و اگر برای او مهری را تعیین نکرده
است پس برای زن مهری

نیست2.

زراره گفت :از او در مورد زنی که قبل از آنکه به او دخوج شود میمیرد
یا زو قبل از آنکه به او داخل شود میمیرد پرسیدم پس فرمود :هر کدام
که بمیرد پس برای زن نص

آن چیزی است که (زو ) برایش تعیین کرده

است و اگر برای او چیزی تعیین نکرده است پس مهری برای او

 .1طوسی تهذیب  3ص .143
 .2کلینی کافی  6ص  119حدی
 .3همان ص  119حدی .5

نیست3.

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

 .12صحيحه زراره

.6
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 .13صحيحه ابِ عُبيده حذّاءِ

ابوتبیده گفت :از اباجعفر پرسیدم  ...گفتم :پس اگر مرد پیش از دختر به
بلوغ رسید و به نکا رضایت داد سپس قبل از آنکه جاریه به بلوغ برسد
مرد آیا (دختر) از او ارث میبرد؟ فرمود :بله ارث او تا زمانی که بالغ
شود کنار گذاشته میشود پس به خداوند قسم میخورد که چیزی جز
رضایتش به تزویج او را به گرفتن میراث فرا نخوانده است سپس میراث
و نص

مهر به او پرداخته

میشود1.

 .14مرسله ابنِ بُكيرٍ

از اباتبداهلل( پرسیده شد) در مورد مردی که در حالی که غای
سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

(فردی را) فرستاد که زنی را برای او خواستگاری کند پس آنها (زن) را
به تقد او دراوردند و رداقی نیز تعیین شد سپس خبر او رسید که پس از
پرداخت ردا

مرده است پس فرمود :اگر زن پس از مرگ او به تقد

درآورده شده است پس برای او ردا و میراثی نیست و اگر پیش از مرگ
او به تقد

در آورده شده است پس برای او نص

او است و باید تده نگه

 .15مرسله جمِيلِ بنِ صالِحٍ

 .1همان  5ص .411
 .2طوسی تهذیب  3ص .363
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بود

دارد2.

ردا و (زن) وارث

بعری از ارحاب اباتبداهلل( از ایشان) در مورد دو خواهر که در یك
شبی به دو برادر داده شدند پس زن یکی بر دیگری و زن آن دیگری بر
این یکی وارد شد (پرسیده شد) (امام) فرمود :برای هر یك از دو زن در
رورآ جماع ردا است و اگر ولی این دو (زن) تمدا چنین کرده است
باید ردا را جبران کند و هیچ یك از دو مرد نباید تا پایان تده به زن
خود نزدیك شود پس وقتی تده منقری شد هر کدام از دو زن به زو
خود طبق نکا اوج بازمیگردد .به ایشان گفته شد :اگر آن دو زن قبل از
انقراء تده بمیرند (چطور؟) پس فرمود :دو زو به ورثهی آن دو زن
برای (گرفتن) نص

ردا رجوع میکنند و از آن دو زن ارث (هم)

میبرند .گفته شد :پس اگر دو مرد در حالی بمیرند که آن دو زن در تده
هست (چطور؟) فرمود :آن دو زن از آن دو مرد ارث میبرند و برای آنها
شدند برای زو خود تدهی وفاآ نگه

دارند1.

البته این روایت بنابر مشهور چون حسن بن محبوب که از ارحاب اجماع اسثت آن
را از جمیل بن رالح روایت میکند روایت معتبری خواهد بود.
 .16صحيحه محمدِ بنِ مسلِمٍ

محمد بن مسلم گفت :از اباجعفر در مورد مردی که با زنی ازدوا

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

نص

مهر مشخص شده است و باید بعد از آنکه از تدهی اوج فارغ

میکند سپس قبل از آن که به او داخل شود میمیرد پرسیدم؛ پس فرمود:
 .1کلینی کافی

 5ص  413حدی

.11

17

برای زن میراث کامل است و باید چهار ماه و ده روز تده نگه دارد و در
رورتی که (مرد) برایش مهری  -یعنی رداقی ث تعیین کرده پس برای زن
نص

آن است و اگر برای او مهری تعیین نکرده است پس برای او مهری

نیست1.

 .17مرسله صدوق



و حررآ در حدیثی دیگر فرمود :اگر به او داخل شده است پس برای او
ردا کامل

است2.

این روایت را شیخ ردو به دنباج روایت قبلی ذکر میکنثد و ظثاهرا اسثتدالج بثه
مفهوم آن است؛ چرا که روایت داللت میکند بر اینکه دخوج شرط ردا کامل است.
 .18موثقه یونس بن یعقوب
یونس بن یعقوب گفت :از اباتبداهلل شنیدم که میفرمود :هیچ چیز جز
نزدیکی در فر

مهر را واج

نمیکند3.

وجه استدالج به این روایت این است که بر خقف نظر کسانی که موآ را هم مثثل
دخوج موج

استقرار مهر کامل میدانند این روایت فقط دخوج را موج

استقرار مهر

میداند.
سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

 .19موثقه یگر یونس بن یعقوب

یونس بن یعقوب گفت :از اباتبداهلل در مورد مردی پرسیدم که با زنی
ازدوا کرد پس دری را قفل کرد و رواندازی گسترد و لمس کرد و
بوسید سپس آن زن را طق داد آیا ردا بر او الزم است؟ فرمود:
چیزی جز نزدیکی ردا را بر او واج
 .1ردو فقیه  4ص  312حدی
 .2همان حدی .5632
 .3شیخ حر وسائل  21ص 321؛ بروجردی جامع احادیث الشیعه
 .4کلینی کافی  6ص 5 119؛ بروجردی جامع احادیث الشیعه

نمیکند4.

.5631
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 26ص  316حدی
 26ص .316

.5

به نظر ما این روایت با خبر قبلی یکی است اگر چه سندهایشان مختل

است؛ سند

اولی «تلی بن حسن بن فراج تن محمد بن الولید تن یونس بن یعقوب» است و سثند
این «حسن بن فراج تن یونس بن یعقوب» است که حسن پدر تلی بن فراج است.
اشکاج :اگر مرجع ضمیر در «ال یوج

تلیه» «رجل» باشثد اسثتدالج رثحیح اسثت

ولکن ممکن است مرجع ضمیر را «رجل مطلَق» بدانیم در این رورآ استدالج بثه ایثن
روایت برای رورآ فوآ مخدو

است.

 .21روایت محمد بن مسلم

محمد بن مسلم گفت :از اباجعفر در مورد مهر پرسیدم که چه زمان
واج

میشود؟ فرمود :وقتی بسترها گسترده و در بسته شد (مهر واج

میشود)1.

که در اینجا سواج از استقرار مهر است و جواب حررآ این است کثه میثزان بثرای
استقرار مهر دخوج است 2و ظاهر
توضيح

این است که چیز دیگری منشأ استقرار مهر نیست.

رباره سه روایت اخير :در روایت «الیوج

همین طور «الیوج

المهر اال الوقاع فی الفثر » و

تلیه الصدا اال الوقاع» یثا بایثد مقثدر و مسثتثنی منثه را «شثیء»

داللت این روایاآ به حس
چیزی که موج

ظاهر حصر مطلق است؛ یعنی داللثت مثیکننثد بثر اینکثه

مهر است فقط دخوج است لکن این ظهثور در رثورتی کثه ادلثهای

قائم شود بر اینکه چیز دیگری هم موج

مهر است قابل حمل بر حصر اضثافی اسثت

و لذا بدین رورآ با آنها قابل جمع خواهد بود و تنافی نخواهد داشت.
 .21روایت حلب

 .1طوسی تهذیب  3ص 466؛ بروجردی جامع احادیث الشیعه  26ص .313
 . 2توضیح این که اگر چه لفظ دخوج در روایت نیامده است لکن مستفاد از روایاآ دیگر همثین بثاب
این است که ارخاء ستور و اغق باب را اماره بر دخوج میدانستهاند مثق در روایت  11همین بثاب
میفرماید «و خقؤه بها دخوج».

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

بگیریم و یا باید جمعاً بین االدله مقدر را تبارآ از «تمتع» بگیریم تلیای حثاج مقثدار

19

در رورتی که دو ختنهگاه با هم برخورد کنند مهر و تده واج

میشود1.

 .22روایت عبداهلل بن سنان
زمانی که آلت را داخل کند غسل و مهر و تده واج

راح

میشود2.

وسائل خواسته اند از این دو روایت اخیر استفاده کنند که مهر کامل فقط بثا

دخوج استقرار پیدا میکند؛ ولی برداشت مزبور درست نیست؛ زیثرا ایثن دو روایثت در
مقام بیان این است که معیار در تحقق دخوج چیست و با چه مقدار محقق میشود و آیا
نیاز به انزاج هست یا نه؟ ولی داللت بر اینکه تنها دخثوج موجث

اسثتقرار مهثر اسثت

نمیکنند؛ نظیر اینکه گفته شود که :اگر زنی زنا کند و شوهر داشته باشد کشته میشثود.
که مفهوم این کقم این نیست که شوهر داشتن تلت منحصره برای قتل اوست.

روایات استقرار مهر
در مقابل بیست روایتی که داللت بر تنصی

مهر در رورآ موآ احدالزوجین میکنثد

 9روایت داللت بر استقرار مهر با موآ یکی از آنها میکند که در ذیثل بثه ذکثر آن هثا
میپردازیم:
 .1روایت سليمان بن خالد
سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

از او در مورد (زنی) که زوجش در حالی که به او داخل نشده است مرده
است پرسیدم پس فرمود :در رورتی که برای او مهری تعیین کرده پس
برای زن مهر

است و باید تده نگه دارد و ارث

سند این روایت در جامع االحادی

میبرد3.

به این رورآ است که« :سعد بثن تبثداهلل تثن

ابراهیم بن مهزیار تن تلی اخیه تن تثمان بن تیسی تثن سثماته و ابثن مسثکان تثن

 .1کلینی کافی

 6ص 119؛ بروجردی جامع احادیث الشیعه

 .2کلینی کافی

 6ص 119؛ بروجردی جامع احادیث الشیع

 .3طوسی استبصار
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 3ص .341

 26ص  315حدی
 26ص حدی .2

.1

سلیمان بن خالد 1»...و در سند این روایت دو نقصثان در جرامع اححا یر

واقثع شثده

است :اوج اینکه ظاهر این سند این است که تثمان بن تیسی از سماته و ابن مسثکان و
آنها از سلیمان بن خالد و او از امام سواج میکند در حالی که هم به اقترثاء طبقثه و
هم به طوری که در تهذیب و استبصار آمده است و راح

وسرائل هثم آن را درسثت

آورده است در یك سند سماته بدون واسطه از امام همین سواج را کرده اسثت و در
سند دیگر تثمان بن تیسی از ابن مسکان و او از سلیمان و او از امام سواج میکند.
دوم :اینکه این روایت یك سند دیگثر هثم دارد کثه در تهرذیب و استبصرار همثین
روایت را از کتاب «
کردهاند 2ولی جامع اححا ی

 »...هثم نقثل
این سند را نیاورده است.

 .2روایت أَبِ الصّبّا ِ كِنانِ

اباتبداهلل فرمود :در رورتی که مرد در حالی که به همسر

داخل

نشده است بمیرد پس برای زن کل مهر است اگر (زو ) برای او مهری
را تعیین کرده و برای زن کل سهمش از میراث است و اگر برای او مهری

 .3صحيحه حلب

اباتبداهلل در مورد زنی که زوجش در حالی که به او داخل نشده است
مرد فرمود :اگر برای او مهری تعیین کرده بود پس برای زن همان مهر
تعیین شده است و ارث

میبرد4.

 .1بروجردی جامع أحادیث الشیع  26ص .543
 .2طوسی استبصار  3ص 341؛ همو تهذیب
 .3همو استبصار  3ص .341
 .4همان ص .341

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

تعیین نشده است مهری ندارد و ارث

میبرد3.

 3ص .145
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 .4صحيحه منصور بن حازم

منصور بن حازم گفت :از اباتبداهلل در مورد مردی پرسیدم که با زنی
ازدوا میکند پس قبل از آن که به او داخل شود میمیرد فرمود :برای زن
همهی رداقش است و از (مرد) ارث

میبرد1.

 .5موثقه منصور بن حازم

منصور بن حازم گفت :به اباتبداهلل گفتم :مردی با زنی ازدوا کرد و
برای او رداقی تعیین کرد سپس در حالی که به او داخل نشده بود مرد
فرمود :برای زن کل مهر است و ارث میبرد .گفتم :پس آنها از شما
روایت کردند که برای زن نص

مهر است؛ فرمود( :این را) از من حفظ

نکردهاند به درستی که آن (حکم) برای مطلقه

است2.

 .6روایت عائم احسالم
سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

جعفر بن محمد در مورد مردی که با زنی ازدوا کرد بدون آن که برای
او رداقی تعیین کند سپس پیش از آنکه به او داخل شود مرد یا او را
طق داد فرمود :اگر او را طق داد پس برای زن رداقی نیست  -تا
آنجا که فرمود - :و اگر مرد بمیرد یا زن بمیرد پس برای زن ردا کامل
است3.

 .1همو تهذیب  3ص .146
 .2همان  3ص .143
 .3مغربی دعائم  2ص .224
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 .7.8.9روایت زراره ،حلب و اب بصير


اباتبداهلل در مورد زنی که زوجش میمیرد در رورتی که به او داخل
نشده باشد فرمود :اگر برای او مهری تعیین کرده بود پس برای زن مهر
است و باید تده نگه دارد و ارث میبرد و تدها

همانند زنی که به او

دخوج شده چهار ماه و ده روز است و اگر برای او مهری تعیین نشده
است پس مهری برای او نیست و باید تده نگه دارد و ارث میبرد.

این روایت با سه سند مختل

از زراره حلبی و ابی بصیر نقل شده است.1

جمع بین روایات مسأله
در کلماآ فقهاء دو راه برای جمع بین این روایاآ مسأله ذکر نمودهاند که یکی از شیخ
طوسی در تهذیب است و دیگری از راح
یکی از آنها دیگر نوبت به تعار

ریا

است و در رثورآ رثحیح بثودن

و مرجحها نمیرسد.

 .1جمع شیخ طوسی :تفصیل بین موت زوج و موت زوجه
میکنند را حمل میکنیم بر اینکه مستح
که به موج

مؤکد است که زن از نص

دیگر مهثر خثود

روایاآ استقرار مهر با موآ حق اوست ررف نظر کند .اگر بگوییثد :کثه

چرا روایاآ استقرار مهر را حمل بر استحباب دادن تمام مهر بر مرد نمیکنید تثا اینکثه
روایاآ تنصی

نیازی به حمل نداشته باشند؟ در پاسخ میگوییم :بله ایثن احتمثاج هثم

هست لکن چون این روایاآ موافق با ظاهر کتابند که به مقترای آیه شریفه دادن همثه
مهر را پس از ازدوا الزم کرده است ما در روایاآ تنصثی

تصثرف نمثوده و آنهثا را

حمل بر استحباب میکنیم .و اما در رورتی که زن فوآ کرده باشد با توجه بثه اینکثه
 .1طوسی استبصار

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

ایشان میفرماید :در رورتی که مرد فوآ کنثد روایثاتی کثه داللثت بثر تنصثی

مهثر

 3ص .341
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روایاآ تنصی
حکم به تنصی

مهر در این رورآ معارضی در بین روایاآ ندارنثد در ایثن رثورآ
مهر میشود.

1

اشكال اول :اگر این حمل را نسبت به  13روایت از روایاآ تنصی

بپذیریم؛ با این

توجیه که در آنها تبارتی مثل «لها النص » آمده است و میتوان گفت کثه بثا توجثه بثه
استحباب ررف نظر کردن زن از نص

مهریه ادتاءاً گفته شده است که برای او نص

مهر است .ولی در سه روایت این حمل خیلی بعید است و آنهثا تبارتنثد از .1 :مرسثله
جمیل بن رالح2؛  .2روایت تبید بن زراره3؛  .3رحیحه ابی تبیده حذاء4؛ چثرا کثه در
مرسله جمیل در رورآ فوآ زنها قبل از دخوج میفرماید« :یرجثع الزوجثان بنصث
الصدا تلی ورثتهما» یعنی شوهرها نص

مهریهای را که دادهانثد از وارثهثای زنهثا

پس بگیرند و این رریح در این است که آن نص

مورد مطالبه حق اینهاست در حالی

که این نمیسازد با قوج به اینکه تمام مهثر حثق زنهاسثت لکثن اسثتحباب دارد کثه از
نصفش ررف نظر کنند.
و همین طور در روایت تبید بن زراره و رحیحه ابی تبیده که موردشثان در جثایی
است که زن میخواهد پس از بلوغ تقدی را که برای او شده است ث و از طرف شثوهر
نفوذ داشته است لکن شوهر قبل از بلوغ او فوآ کرده است ث امراء کنثد مثیفرمایثد:
«ثم یدفع الیها المیراث و نص

المهر» این تعبیر با اسثتحقا تمثام مهثر توسثط زوجثه
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سازگاری ندارد مگر در رورتی که ادتا شود که زنها غالبا راضی هستند که از نصث
حق خود ررف نظر کنند و آن را نگیرند و به خاطر این غلبه چنین تعبیری شده اسثت
در حالی که چنین رضایتی نادر است و حمل روایت بر مورد نادر قبیح اسثت؛ بنثابراین
به نظر میرسد که این جمع از جمعهای ترفی نیست.
اشكال وم :تفصیلی کثه ایشثان بثین مثوآ زوجثه و مثوآ زو داده اسثت و در
رورآ موآ زوجه او را مستحق نص
 .1همو تهذیب  3ص .143
 .2کلینی کافی  5ص .413
 .3همان  6ص .119
 .4همان  5ص .411
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مهر دانسته است از دو جهت مخدو

است:

جهت اوج :این که ایشان ادتاء نمثوده اسثت کثه روایثاآ داج بثر تنصثی

مهثر در

رورآ فوآ زن معارضی ندارد و سایرین هم نوتثا ایثن را گفتثهانثد حثرف درسثتی
نیست؛ چرا که دو روایت معار

وجود دارد که تبارتند از:

ال  .موثقه منصور بن حازم که حررآ به رورآ ضابطه کلی میفرمایثد« :
» 1یعنی مسأله تنصی

مهریه فقط در مطلقه هست.

ب .روایت عائم احسالم که میفرمایثد« :
» 2که اینها داللت میکنند که مهریه زن در رورآ فوآ او قبل از دخوج هثم مثثل
رورآ فوآ شوهر

قبل از دخوج کامل است.

جهت دوم :این تفصیل بین موآ زن و موآ مرد اگر چه نسبت به یکی از روایثاآ
یعنی موثقه ابن ابی یعفور 3ث که مرحوم شیخ فقط قسمت اوج آن را که راجع بثه فثوآ
زن است نقل کرده است ولی مرحوم کلینی قسمت دومی را هم به آن اضافه کرده است
که راجع به فوآ مرد است و معلوم نیست که این دو قسمت در یك جلسه بوده باشثند
ث میتواند با توجه به احتماج در دو جلسه بودن قابل توجیه باشثد 4و لکثن نسثبت بثه
چند روایت دیگر چنین تفصیلی قابل توجیه و مورد قبوج ترف نیسثت و آنهثا تبارتنثد
از .1 :موثقه تبید بن زراره 5که در آن داشت «ان هلکت او هلك او طلقها فلها النص »؛
استفاده تفصیل از این روایت رحیح نمیباشد زیرا اسثتفاده تفصثیل از ایثن روایثت دو
تقری

اوج :مراد روایت این است کثه «
»

اشکاج :تعبیر هلك هلکت و طلق در سیا واحدند و نمیشود چنین تقدیر گرفثت
که اگر زن فوآ کند حقیقتاً میگوییم که نص

مهر برای زن است و اما اگر مثرد فثوآ

 .1طوسی تهذیب  3ص .143
 .2مغربی دعائم  2ص .224
 .3کلینی کافی  6ص .119
 .4یعنی فقط ردر روایت را اخذ کنیم ولی با وجود روایاآ فراوان درباره تنصی
روایت را اخذ کنیم.
 .5همان ص  113حدی .2

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

تقری

وجود دارد که هیچ یك درست نیست:

نمیتوانیم فقط ایثن
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کرده باشد ادتاء میگوییم که نص
تقری

دوم :حکم به تنصی

مهر برای اوست.
در رورآ فوآ مرد تقیثهای اسثت ولثی در رثورآ

فوآ زن و طق تقیه در کار نیست
اشکاج :اوال :چنین تفکیكهایی تققیی و مورد قبوج ترف نیست .ثانیا :تامه هم در
رورآ فوآ مرد و هم رورآ فوآ زن قائل به تنصی

هستند.

 .2معتبره تبید بن زراره و الفرل ابثی العبثا  1کثه در آن مثیفرمایثد «لهثا نصث
الصدا و ترثه من کل شیء و ان ماتت فهی کذلك»
»

 .3رحیحه زراره که در آن میفرماید« :

2

 .4مرسله جمیل که در آن آمده است« :
».

3

در این سه روایت هم همان استبعاد تفکیك کثه در مثورد روایثت اولثی گفتثه شثد
وجود دارد .پس این تفصیلی که شیخ داده است به هیچ وجثه قابثل پثذیر

نیسثت و

چنین جمعی نمیتواند مورد قبوج ترف و تققء باشد.

 .2جمع صاحب ریاض
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ایشان میگوید :روایاآ تنصثی

رثراحت در تنصثی

دارنثد در حثالی کثه روایثاآ

استقرار مهر ظهور در مهر کامل دارند و قابلیت دارند که حمل بشوند بر همان مهری که
حق اوست و این هم با مهر کامل میسازد که با دخوج استقرار پیثدا مثیکنثد و هثم بثا
نص

مهر که در رورتهای دیگر مثل موآ یکی از آنها قبل از دخوج ثابثت مثیشثود

پس تعیین مقدار آن را باید از دلیثل دیگثر اسثتفاده نمثود کثه همثان روایثاآ تنصثی
میباشند باالخره میگوید ما اینگونه جمع میکنیم «و لو بعد فی بعرها» اگر چه چنثین

 .1همان ص  119حدی .3
 .2همان ص  119حدی .5
 .3همان  5ص  413حدی .11
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جمعی نسبت به بعری از روایاآ بعید است.

1

اشكال :روایاآ استقرار مهر با موآ ارق قابلیت چنین حملثی را ندارنثد چثرا کثه
کامل بودن مهر در اکثر آنها مورد تصریح قرار گرفته است که تبارتنثد از .1 :در روایثت
ابی الصبا الکنانیمیفرماید« :فلها المهر کله»؛  .2در رحیحه منصور بن حازم میفرماید:
«لها رداقها کامق»؛  .3در موثقه منصور بن حازم میفرمایثد« :لهثا المهثر کثامق»؛  .4در
روایت عائم احسالم هم میفرماید« :فلها الصدا کثامق» .2در بقیثه روایثاآ در سثیا
واحد دو بار مهر ذکر شده است که از یکی قطعا تمام مهر اراده شده است و فهم ترفثی
اقتراء میکند که از دیگری هم همان تمام مهر اراده شده باشد و حمثل آن بثه غیثر آن
خقف فهم ترف بوده و مورد قبوج آنها نیست که تبارتنثد از .1 :روایثت سثلیمان بثن
خالد که حررآ در آن میفرماید« :ان کان فر

لها مهثرا فلهثا مهرهثا»3؛  .2رثحیحه

حلبی که حررآ در آن میفرماید« :ان کان فر

4

که خیلی بعید است که «فر

لها مهرا فلها مهرها الذی فر

لهثا»

» دومی را مجهوج بخوانیم ترف این را نمیپذیرد.

مقتضای مراجعه به اخبار ترجیح
با توجه به این که راههایی که برای جمع داللی بین اخبار مختل
بود قابل پذیر

در مسأله گفتثه شثده

تققء نبوده و جمع ترفی نیستند این روایاآ با همدیگر متعثار

و

 .1ترجیح اخبار استقرار مهر به دلیل موافقت با کتاب
بعری گفتهاند :با توجه به موافقت روایاآ استقرار مهر با آیثه شثریفه ﴿
﴾ 5باید آنها را اخذ نماییم
 .1حائری ریاض  12ص .41
 .2طوسی استبصار  3ص 341؛ همو تهةذیب
اإلسالم  2ص .224
 .3طوسی استبصار  3ص .341
 .4همان  3ص .341
 .5سوره نساء آیه .4

 3ص 146؛ همثان

 3ص 143؛ مغربثی دعةائم

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

غیر قابل جمع میشوند و باید احکام خبرین متعارضین را در موردشان جاری نماییم.
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و بر روایاآ تنصی

ترجیح بدهیم.

وجه موافقت روایاآ استقرار با آیه شریفه این اسثت کثه ظثاهر آیثه شثریفه لثزوم
پرداخت مهریه کامل است و این حکم اطق دارد و شامل فر

موآ احثد الثزوجین

قبل از مباشرآ نیز میشود.
اشكال اول :چنین داللتی برای آیه ثابت نیست زیرا آیه نسبت به اینکه مهثر بثه چثه
چیزی مستقر میشود تنایت ندارد و این آیه در ردد بیان حکم شرتی نیست بلکثه در
مقام بیان یك پیام اخققی است.
و شاهد آن استفاده از کلمه «نحلة» است که یا به معنای این اسثت کثه مهریثه را بثر
خود دین حساب کنید و یا به معنای این است که همثان مهریثهای را کثه مسثتقر شثده
هدیه گونه و همراه با احترام بپردازید1؛ و روشن است که در هر دو معنثا نحلثه مفعثوج
مطلق نوتی است در حقیقت آیه در مقام این است که نحوه ایتاء مهریه به شثکل نحلثه
باشد نه این که در مقام این باشد که تمام مهریه را پرداخت کنید تا بیثان حکثم شثرتی
باشد.
و شاهد دیگر آوردن این جمله است که «
» یعنی اگر با طی

نفس از چیثزی از آن گذشثت کردنثد پثس آن را بثه گثوارایی

مصرف کنید؛ که ظاهر این جمله نیز بیان یك حکم اخققی است.
سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

بنابراین این آیه ناظر به اسباب استقرار نیست که بگوید که تمام مهرها استقرار دارند
تا اینکه در تمام مواردی که فسخ قبل از دخوج توسط زن یا مثرد هسثت و یثا انفسثا
هست و مهری نیست بگوییم که آیه شریفه در آنها تخصیص خورده است.
اشكال وم :راح

ریا

میفرماید :آیه شامل رورآ فوآ زن و مرد مخصورثا

فوآ مرد نیست زیرا آیه خطاب به شوهرهای زنده است نه مرده تا شامل حکثم فثوآ
هم

بشود2.

اشكال سوم :حتی اگر بپذیریم که آیه داللت بر اسثتقرار تمثام مهریثه دارد ولثی در
روایاآ مخال

با کتاب یك خصوریاتی هست که قاتده تام تثرجیح بثه موافقثت بثا

 .1ابن منظور لسان العرب  11ص 651؛ طبرسی مجمع البیان  3ص .12
 .2حائری ریاض المسائل  12ص  .42خطاب در این دو برای زندگان است و مطلق نیست.
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ظاهر کتاب در اینجا جاری نمیشود و آن تبارآ از ایثن اسثت کثه اوال :ایثن روایثاآ
قطعی الصدوراند و ثانیا :مخال

با تامهاند و ثالثا :اگر بخواهیم از آنها به خاطر مخالفت

با تموم آیه مذکور دست برداریم از آنجائی که ردور این روایاآ قطعثی اسثت بایثد
توجیهی برای ردور این روایاآ وجود داشثته باشثد در حثالی کثه غیثر از داللثت بثر
تنصی

مهر توجیه مقبوج دیگری وجود ندارد.

بنابراین نمیتوانیم از ادله ترجیح به موافقت ظاهر کتاب ترجیح استفاده کنثیم؛ چثرا
که کاشفیت موافقت کتاب از حکثم واقعثی بثا وجثود ایثن اشثکاالآ از بثین مثیرود
خصورا با استفادهای که از روایت تمر بن حنظله و غیر آن میشثود کثه وجثه مثرجح
قرار دادن موافقت با ظاهر کتاب این است که نظراآ تامه نوتا و به حس

بثا

غلبه مخال

کتابند.

 .2ترجیح اخبار استقرار مهر به موثقه منصور بن حازم
تدهای گفتهاند :ما در اینجا دلیل خاص بر تقدیم روایاآ استقرار مهر داریم و آن موثقثه
منصور بن حازم 1است که سائل در آن میپرسد« :
حررآ جواب میدهد« :

» پس حررآ به طور روشن

فرموده است که مراد ما از روایاآ تنصی

خصوص مهر برای مطلقه قبل از دخوج بوده

را درست حفظ نمیکنند چنین نسبتی به ما دادهاند کثه در رثورآ

مرگ یکی از زوجین قبل از دخوج هم مهر نص

میشود.

اشكال :در اینکه مراد از تبارآ «ال یحفظون تنی» چیست سثه احتمثاج وجثود دارد
که ترجیح اخبار استقرار مهر بنابر دو معنای اوج رحیح است ولثی اوال :ایثن دو معنثی
مخدو

هستند و ثانیا :در مراد از روایت احتماج سومی وجود دارد کثه تثرجیح اخبثار

استقرار با توجه به آن احتماج رحیح نیست و وجود این احتماج بات

اجمثاج روایثت

شده و از قابلیت استدالج خار میشود.
معنای اوج :مراد حررآ این است که رواآ مقصود حررآ را اشتباه فهمیدهاند.
اشکاج :این معنی مخدو
 .1طوسی تهذیب

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

است و چون مطل

»و

است زیرا مورد سواج یك مسأله ریز و دقیقی نیست که

 3ص .143
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کمتر کسی متوجه آن بشود و امکان ندارد اجثقء و بزرگثان در بیسثت روایثت مسثأله
موآ را پرسیده باشند و حررآ در جوابشان حکم مطلقه را به جای حکم موآ گفتثه
باشد و آنها هم نفهمیده باشند.
معنای دوم :مراد حررآ این است که رواآ توجه نکردهاند که من مسثأله تنصثی
مهر را برای رورآ موآ احدالزوجین از روی تقیه گفتهام.
اشکاج :این معنی محتمل نیست زیرا نظر مطر در بین تامه تبارآ از استقرار تمثام
مهر است نه نص

مهر؛ در «ناصریات» «غنيه» «مغن » ابن قدامه و «جامع الخالف» آمثده

که تمام فقهاء قائل به استقرار مهر هستند و مرادشان از فقهثاء فقهثاء مسثلمین اسثت 1در
جاهای دیگر هم از کت

ما گفتهاند که اکثر تامه قائل به استقراراند و من بثه کسثی از تامثه

برخورد نکردم که قائل به تنصی

باشد.

معنای سوم :حررآ تعبیر «انما ذلك للمطلقه» توریثه کثرده اسثت و مرادشثان ایثن
بوده که مطلقه را قصد کردم نه اینکه غیثر مطلقثه را قصثد نکثردم و مثراد از تعبیثر «ال
یحفظون تنی» این است که مطل

را بر من حفظ نکردنثد و آن را منتشثر کردنثد و در

اختیار شما قرار دادند .این معنا موج

تقدیم روایاآ تنصی

میشود.

 .3ترجیح اخبار تنصیف و حمل اخبار استقرار بر تقیه
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مقترای قاتده در باب مرجحاآ پس از تثدم امکثان تثرجیح بثه کتثاب تثرجیح خبثر
مخال

تامه است در این مسأله نیز اخبار تنصی

مهر مخال

با تامهاند پس به حسث

قاتده باید آنها را اخذ نموده و اخبار استقرار مهر را حمل بر ردور از روی تقیه بکنیم.
روایت دیگر منصور بن حازم مؤید این ترجیح محسوب میشود .در حقیقت حاکم
بر روایت قبلی منصور بن حازم است و اثباآ میکند که خود آن روایثت از روی تقیثه
رادر شده بوده است و آن روایت چنین است:

 .1سید مرتری المسائل الناصریات ص 334؛ ابن زهره غنی النزوع ص 349؛ سبزواری جامع الخالف و
الوفاق؛ ص .446
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حررآ اباتبداهلل فرمود :ای منصور! کسی را نمییابم که برای او
حدی

بگویم .همانا من برای مردی از شما حدی

میگویم پس او آن را

(برای نااهقن) نقل میکند پس آن (حدی ) را نزد من میآورند پس من
میگویم آن را

بح

نگفتهام1».

سندی :باید توجه داشت که در این گونه سندها تعلیثق یعنثی سثقوط اوائثل

سند واقع شده است؛ چرا که سعد بن تبداهلل در سثنه  299یثا  311و یثا  311ث تلثی
الخقف ث فوآ کرده است در حالی که ابن ابی تمیر در  213یعنی هشت دهثه قبثل از
او فوآ نموده است پس حداقل باید یك واسطه بین آنها باشد .و چنین تعلیقهثایی در
بین کت

قدماء بر خقف متأخرین وجود داشته است که گثاهی از نثام رثاح

کتثاب

شروع میکردهاند و سند قبل از آن را مستقل ذکر میکردنثد مثثل رثدو در «يقيره» و
شیخ در «تهذیب» و «استبصار» و گاهی هم به خاطر ذکثر بخثش اوج سثند در روایثاآ
قبلی ابتداء سند را در روایاآ بعدی از روی اتتماد به ذکر آن در گذشته میانداختند و
این کار در «كاي » به طور فراوان واقع شده است.
در مورد این روایت نیز در کتاب «مختصر البصائر» 2سعد بن تبداهلل دو طریق به ابثن
ابی تمیر دارد:
ابن ابی تمیر و در نسخه هم اشتباهاً «ابیه» در طریق سقط شده است.
ب .سعد بن تبداهلل حدثنی یعقوب بن یزید تن ابن ابی تمیر.
در طریق اوج بین سعد بن تبداهلل و ابن ابی تمیر دو واسطه وجود دارد و در طریثق
دوم یك واسطه بین آنها وجود دارد.
بنابراین سند روایت رحیح است و تعلیق مذکور ضرری به آن نمیزند.
 .1شیخ حر وسائل الشیع  21ص .333
 .2این کتاب بخشی از روایاآ «بصائر الدرجاآ» را که ارلش به دست ما نرسیده است دارد ث و ایثن
«مختصر البصائر» چاپ شده در واقع کتاب الرجعه تألی یکی از شاگردان شهید ثانی است که یثك
قسمتش هم از «مختصر البصائر» است بر خقف آنچه خیاج کردهاند که این را خود کتثاب «مختصثر
البصائر» دانستهاند.

مقدار مهريه زن ،در صورت فوت يکی از زوجين قبل از مباشرت

ال  .سعد بن تبداهلل تن احمد بن محمد بن تیسی تن ابیه و الحسین بن سعید تن
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داللی :حررآ در این روایت درد دج میکنند و میفرمایند :من کسی را پیثدا

بح

نقل کنم چرا که حدی

نمیکنم که برای او حدی

سری است ولی اینها بثرای دیگثران

نقل میکنند و قهرا برای شیعیان مشکل ایجاد میکنند نزد من میآیند و مثیگوینثد کثه
این حرف چیست؟ جواب میدهم که من این حرف را نزدهام.
در واقع حررآ در این تعبیراتی مثل «لم اقله» توریه میکرده اسثت و مثراد واقعثی
ایشان این بوده که من نگفتم که آن را منتشر کنند و در اختیثار شثما قثرار بدهنثد ولثی
مخاط

فکر میکرده که حررآ ارق این مطل

را نفرموده اند.

همچنین در روایت منصور بن حازم نیز که حررآ میفرماید «الیحفظثون تنثی» از
روی توریه بوده است؛ زیرا مراد واقعی حررآ این بوده که رواآ جثزء اسثرار بثودن
را حفظ نکردهاند ولی مخاط

این روایاآ تنصی
ردور حکم به تنصی

فکر کرده که حررآ مثیخواهنثد

را انکار کنند که من چنین مطلبی نگفتثه ام پثس خثود روایثت

منصور از روی تقیه رادر شده است و لذا شثاهد بثر تقیثهای بثودن روایثاآ تنصثی
نمیشود.

جمعبندی و نتیجهگیری
ظواهر ادله و موافقت با فتوای جمعی از قدماء متأخرین و فقیه مسلم مرحوم

به حس
سال اول ،شماره  ،1بهار و تابستان 1396

آسید ابوالحسن ارفهانی و بعری دیگر که هثم در مثوآ زو و هثم در مثوآ زوجثه
فتوای به تنصی

دادهاند و همین طور به لحاظ بیست روایتثی کثه بثر تنصثی

روایثت

شده است و معلوم میشود که فتوای ارحاب ائمه ث خصوراً آن رواتی که فقط روایت
تنصی

را نقل کردهاند ث مطابق با این بوده است اقوی به نظر ما قوج به تنصی

است.
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