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الشیخ على أن للصبي الطالق بعد البلوغ وللصبیة



طلب المهر أو الطالق ونحو ذلك لما مضى

ويأتی﴾.2

شيخ طوسی عن امحد بن حممد بن عيسی عن حسن بن
حمبوب عن عالء بن رزین عن حممد بن مسلم ،حدیث
سنداً صحيح می باشد.

موضوع :إذا زوج الصبية أبوها أو جدها ألبيها ورثها
الزوج و ورثته  /مریاث األزواج.
حبثمان در این بود که حمقق در شرایع و امام رضوان اهلل
عليه در حتریرالوسيلة فروعاتی را در مورد ازدواج صبی و
صبيه بيان کرده اند ،حمقق در شرایع اینطور فرموده

خب واما اشکال ما به آیت اهلل خوئی این است که
ایشان در مستند العروة و حاشيه بر عروه و منهاج
الصاحلنی مستنداً به این خرب فرموده "لهما الخیار"
منتهی این خرب را گزینشی انتخاب کرده اند زیرا ما اخبار
دیگری دارمی که هم زیاد هستند و هم اقوی داللة
می باشند و با این خرب معارض هستند و ضمنا فقهاء

که«:الرابعة إذا زوج(بر اساس والیتی که دارند) الصبیة
أبوها أو جدها ألبیها ورثها الزوج و ورثته(زیرا مالک

در ارث زوجيت می باشد و این عقد نيز از نظر شارع
صحيح می باشد لذا زوجيت حمقق شده) ،و كذا لو

و اصحاب به این خرب عمل نکرده اند و از آن اعراض
کرده اند لذا حجت منی باشد.
صاحب جواهر در صفحه  801از جلد  39جواهر
 43جلدی و مهچننی شهيد ثانی در مسالک جلد 13

زوج الصغیرين أبواهما أو جداهما ألبويهما

توارثا...الی آخر کالمه الشریف».4

در این مسئله فقط آیت اهلل خوئی رمحة اهلل عليه در
منهاج الصاحلنی و مستند العروة خمالف ما بود ،ایشان
فرمودند عقد مذکور متزلزل می باشد لذا وقتی صبی و

صفحه  181فرموده اند تزویج و عقد مذکور صحيح
است و صبی و صبيه بعد از بلوغ خيار در فسخ
عقدشان ندارند و بعد شهيد در مسالک به خربی از

صبيه بالغ شدند خيار در فسخ یا قبول عقد دارند.
دليل آیت اهلل خوئی صحيحه حممد بن مسلم است که
خرب  8از باب  6از ابواب عقد النکاح و اولياء العقد

زراره استناد می کند که در صفحه  888از جلد 11
وسائل  80جلدی بيان شده است و بر ما حنن فيه
داللت دارد ،بنابراین تنها کسی که قائل به خيار و عدم
لزوم عقد است آیت اهلل خوئی می باشد و بقيه فقهاء

وسائل الشيعة می باشد ،خرب این است﴿ :وعنه ،عن
الحسن بن محبوب ،عن العالء ،عن محمد بن مسلم
قال :سألت أبا جعفر علیه السالم عن الصبي يزوج

ما قائلند عقد صحيح و الزم می باشد.

الصبیة ،قال :إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم

نکته :اینکه آیت اهلل خوئی فرموده خيار وجود دارد

فان المهر على األب قلت له :فهل يجوز طالق

متزلزل است یعنی لزوم ندارد ولی صحيح است بنابراین

جايز ،ولكن لهما الخیار إذا أدركا فان رضیا بعد ذلك

معنایش این است که عقد من رأس باطل نيست بلکه

األب على ابنه في صغره؟ قال :ال أقول :حمله

 8وسائل الشيعة ،شيخ حر عاملی ،ج ،14ص ،808ابواب عقد نکاح ،باب ،6حدیث

 1شرایع االسالم ،حمقق حلی ،ج ،4ص ،88ط امساعيليان.

 ،8ط اإلسالمية.
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زوجيت حمقق شده تا زمان حصول بلوغ و در آن زمان
خيار در فسخ دارند پس تا وقتی که اعمال خيار نشده
باشد عقد صحيح است و اثر دارد یعنی اگر قبل از
بلوغ یکی از آهنا مبرید دیگری از او ارث می برد ،از
طرفی طبق قول ما و مجيع فقهاء که قائل به لزوم و
استقرار عقد هستند در صورتی که بعد از بلوغ راضی به
عقد نشوند باید به سراغ طالق بروند و از هم جدا
بشوند و تا طالق نيامده عقد برقرار می باشد ولی طبق
قول آیت اهلل خوئی به طالق نيازی نيست چون
خودشان اختيار در فسخ دارند بنابراین تفاوت قول آیت
اهلل خوئی با قول ما و مهچننی بطالن دليل ایشان برای
ما روشن شد.
خب واما حمقق در شرایع در ادامه کالمش در فرع
چهارم صور دیگری را مطرح می کند و می فرماید«:و
لو زوجهما غیر األب أو الجد كان العقد موقوفا على
رضاهما عند البلوغ و الرشد(زیرا غری أب و جد والیت
ندارند لذا عقد فضولی و موقوف بر رضا و اجازه
می باشد) و لو مات أحدهما قبل ذلك(رضامها) بطل
العقد و ال میراث ،و كذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم
مات اآلخر قبل البلوغ و لو مات الذي رضي عزل
نصیب اآلخر من تركة المیت و تربص بالحي ،فإن
بلغ و أنكر فقد بطل العقد و ال میراث ،و إن أجاز
صح و أحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في

المیراث».3

بقيه حبث مباند برای فردا إن شاء اهلل تعالی. ...
والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی
محمد و آله الطاهرين

 3شرایع االسالم ،محقق حلی ،ج ،4ص ،82ط اسماعیلیان.
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