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رشدها بل هو الزم علیها ،و كذا الصغیر على



األقوى .والقول بخیاره في الفسخ و اإلمضاء

ضعیف .وكذا ال خیار للمجنون بعد إفاقته.3».

موضوع :إذا زوج الصبية أبوها أو جدها ألبيها ورثها

در ماحنن فيه فقط آیت اهلل العظمی آقای خوئی خمالف
هستند ،ایشان می فرمایند اگر صغری و صغریه را تزویج
کنند و بعد از بلوغشان تشخيص بدهند که جبا نبوده

بعدی که حمقق ذکر کرده این است که«:الرابعة إذا زوج

حق دارند که عقد ازدواج را هبم بزنند ولی دیگر حمشنی
عروه در اینجا حاشيه ای ندارند و مهان کالم صاحب
عروه را قبول کرده اند.

الزوج و ورثته  /مریاث األزواج.
فروعاتی را از کالم حمقق در شرایع بيان کردمی مسئله
الصبیة أبوها أو جدها ألبیها ورثها الزوج و ورثته ،و
كذا لو زوج الصغیرين أبواهما أو جداهما ألبويهما

آقای خوئی در خيلی از مسائل با فقهاء معاصر
اختالف نظر دارد و علتش این است که در اینجا ما
تابع روایات اهل بيت عليهم السالم هستيم که در
ماحنن فيه اخبار بر مهان قول صاحب عروه داللت دارند

توارثا و لو زوجهما غیر األب أو الجد كان العقد
موقوفا على رضاهما عند البلوغ و الرشد و لو مات
أحدهما قبل ذلك بطل العقد و ال میراث...الی آخر

کالمه الشريف».2

اما یک خربی وجود دارد که خالف آن را می گوید،
حبث بر می گردد به اینکه ما در علم اصول اخبار را از
چه بابی حجت می دانيم و علت حجيت اخبار

امام رضوان اهلل عليه نيز در حتریر الوسيلة این فرع فقهی
را مطرح کرده و فرموده « :مسألة: 21
زوج الصغیرة أبوها أو ج ّدها ألبیها (:)2بالكفو
لو ّ
(:)1بمهر المثل أو األكثر ،يرثها الزوج و ترثه،

چيست؟ که آقای خوئی سلسله سند را بررسی می کند
و اگر صحيح باشد خرب را می پذیرد ولو اینکه فقهاء به
آن عمل نکرده باشند و اگر خرب ضعيف باشد به آن
عمل منی کند ولو اینکه فقهاء و اصحاب به آن عمل

زوج
المفسدة ،ا
عما كان فیه الصالح ،وكذا لو ّ
فضال ّ
مر بعض ما
الحاكم في مورد جاز له التزويج ،و قد ّ

کرده باشند ،ولی ما تبعاً إلمام و آقای بروجردی قائليم

زوج الصغیرين أبوهما أو ج ّدهما ألبیهما ،بل
وكذا لو ّ
لو كان التزويج بالكفو بدون مهر المثل مع عدم

که ميزان اطمینان به صدور می باشد و این در موارد

يناسب المقام في النكاح.1».

خمتلف فرق می کند لذا ما قائليم اگر خربی سنداً
ضعيف باشد ولی مورد عمل فقهاء و اصحاب باشد
ضعفش جربان می شود و حجت می باشد و بالعکس
اگر خربی سنداً صحيح باشد ولی فقهاء و اصحاب به

حبث در اولياء عقد می باشد که صاحب عروه نيز در
کتاب النکاح یک فصلی را درباره اولياء عقد منعقد
کرده

و

اینطور

فرموده«:مسألة:

ال

خیار

آن عمل نکرده باشند از حجيت می افتد بنابراین بنی
ما و آقای خوئی اختالف مبنائی وجود دارد و مهنی

للصغیرة إذا زوجها األب أو الجد بعد بلوغها و
 1شرایع االسالم ،حمقق حلی ،ج ،4ص ،82ط امساعيليان.

 3العروة الوثقی ،سيد حممد کاظم یزدی ،ج ،5ص ،714ط مجاعة املدرسنی.

 8حتریرالوسيلة ،امام مخينی(ره) ،ج ،8ص ،484مسئله  ،18ط نشر آثار.
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باعث شده در مسائل خمتلف فقهی فتوای آقای خوئی
فتوائی متفاوت نسبت به سایر فقهاء و معاصرین
بدهند.

از اصحاب امام رضا عليه السالم بوده که به دستور
حضرت در دربار منصور مشغول بوده.
خرب اول و دوم و هفتم از این باب  7بر این مطلب

مرحوم آخوند در حاشيه رسائل دارد که "کلما ازداد

داللت دارند اما بعضی از اخبار خمالف هستند که آیت
اهلل خوئی به مهان استناد کرده است.
این شروع حبث بود و اما ادامه آن مباند برای روز شنبه

باشد در واقع ضعيف تر است زیرا فقهاء و اصحاب که
به زمان صدور خرب نيز نزدیکرت بوده اند با آن درجه از
وثاقت و عدالت به آن عمل نکرده اند.

إن شاء اهلل تعالی. ...

صحة زاد وهنا" یعنی اگر خرب صحيح باشد ولی فقهاء

ما به آن عمل نکرده باشند هر چند سندش صحيح تر

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

خب و اما دليل این مطلبی که در مورد والیت بر صغری
و صغریه بيان شد اخباری هستند که در باب  7از
ابواب عقد نکاح ذکر شده اند و عنوان باب این است؛
"باب  : 6ثبوت الوالية لألب والجد لألب خاصة مع
وجود األب ال غیرهما على البنت غیر البالغة الرشیدة
وكذا الصبي".
خرب اول﴿:محمد بن يعقوب ،عن محمد بن يحیى،
عن أحمد بن محمد ،عن محمد بن إسماعیل ابن
بزيع قال :سألت أبا الحسن علیه السالم عن الصبیة
يزوجها أبوها ثم يموت وهي صغیرة ،فتكبر قبل أن
يدخل بها زوجها ،يجوز علیها التزويج أو االمر إلیها؟
قال :يجوز علیها تزويج أبیها.4﴾.

کلينی از طبقه  ، 9عن حممد بن حیيی ابو جعفر عطار
قمی از طبقه  2و بسيار جليل القدر و از اساتيد کلينی
می باشد ،عن امحد بن حممد بن عيسی که از رجال
بزرگ طبقه  4می باشد ،عن حممد بن امساعيل ابن بزیع
از طبقه  7و در حد اعالی وثاقت می باشد ،ابن بزیع

 4وسائل الشيعة ،شيخ حر عاملی ،ج ،14ص ،804ابواب عقد نکاح ،باب ،7حدیث
 ،1ط اإلسالمية.
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