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يعزل من تركته مقدار ما يرث اآلخر على تقدير



الزوجیة ،فإن بلغ وأجاز يدفع إلیه ،لكن بعد ما حلف
على أنّه لم تكن إجازته للطمع في اإلرث .و إن لم
يجز ،أو أجاز ولم يحلف على ذلك ،لم يدفع إلیه،

موضوع :إذا زوج الصبية أبوها أو جدها ألبيها ورثها

بل ير ّد إلى الورثة ،والظاهر أ ّن الحاجة إلى الحلف
إنّما هو فیما إذا كان متّهما بأ ّن إجازته ألجل اإلرث،

الزوج و ورثته  /مریاث األزواج.
یکی از عالئم مهم اجتهاد تفریع الفروع علی االصول و
بعد رد الفروع الی االصول می باشد ،تفریع الفروع علی
االصول یعنی اینکه اصول را از قران و اهل بيت عليهم

و ّأما مع عدمه؛ كما إذا أجاز مع الجهل بموت
اآلخر ،أو كان الباقي هو الزوج وكان المهر الالزم
مما يرث ،يدفع إلیه
علیه على تقدير الزوجیة أزيد ّ
بدون الحلف.5».

السالم أخذ کنيم و بعد فروعی را بر آن اصول تفریع
کنيم و هر مقدار که ما در این امر قوی تر باشيم و
بتوانيم فروع بيشرتی پيدا کنيم و بر اصول تفریع کنيم به

خرب مربوط به فرع باال در باب  22از ابواب مریاث
االزواج ذکر شده و عنوان باب این است" :باب : 55

اجتهاد نزدیک تر هستيم و اما رد االصول الی الفروع
یعنی اینکه بعد از تفریع و در نظر گرفنت فروع بتوانيم
آهنا را به اصول برگردانيم و ارتباط بدهيم و در ماحنن فيه
نيز بعد از اینکه روایامتان از اهل بيت عليهم السالم در

حكم میراث الصغیرين إذا زوجهما ولیان أو غیرهما"

در اینجا "وليان" ذکر شده و بعدا خواهيم گفت که

مراد ولی عرفی است مثل عمو و برادر و امثال ذلک
که ولی بچه می شوند منتهی شارع اینها را به رمسيت
منی شناسد بلکه از نظر شارع ولی یا پدر است یا جد

مورد تزویج صبی و صبيه را خواندمی فروع بسياری در
این مسئله بوجود آمده فلذا امام رضوان اهلل عليه در
مسئله  12از کتاب نکاح حتریرالوسيلة در فصل اولياء

پدری و اما خرب این است﴿:محمد بن يعقوب ،عن
عدة من أصحابنا ،عن سهل بن زياد ،وعن محمد ابن

فضوًل،
زوج صغیران
ا
عقد فرموده«:مسئلة  :15إن ّ
فإن أجاز ولیّهما قبل بلوغهما ،أو أجازا بعد بلوغهما،

يحیى ،عن أحمد بن محمد ،وعن علي بن إبراهیم،
عن أبیه جمیعا ،عن الحسن ابن محبوب ،عن علي

ولي أحدهما قبل بلوغه،
أو باًلختالف -بأن أجاز ّ
وأجاز اآلخر بعد بلوغه -تثبت الزوجیة ويترتّب جمیع
ولي
أحكامها .و إن ر ّد ولیّهما قبل بلوغهما ،أو ر ّد ّ

بن رئاب ،عن أبي عبیدة قال :سألت أبا جعفر علیه
السالم عن غالم(صبی) و جارية(صبية) زوجهما
ولیان(ولی غری شرعی) لهما وهما غیر مدركین قال:

أحدهما قبل بلوغه ،أو ر ّدا بعد بلوغهما ،أو ر ّد
أحدهما بعد بلوغه ،أو ماتا أو مات أحدهما قبل

فقال :النكاح جائز أيهما أدرك كان له الخیار ،فان
ماتا قبل أن يدركا فال میراث بینهما وًل مهر إًل أن

اإلجازة ،بطل العقد من أصله؛ بحیث لم يترتّب علیه

يكونا قد أدركا ورضیا ،قلت :فان أدرك أحدهما قبل

أصال من توارث وغیره من سائر اآلثار .نعم ،لو
أثر ا
ثم مات قبل بلوغ اآلخر وإجازته،
بلغ أحدهما وأجاز ّ
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اًلخر قال :يجوز ذلك علیه إن هو رضى ،قلت :فإن

مبني على
موت الثاني وإجازته ،لكن الحلف
ّ
اًلحتیاط ،كالحلف في بعض الصور اًلخر.2».

مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال :نعم يعزل

مطلب کامال روشن شد و اما بقيه حبث مباند برای فردا
إن شاء اهلل تعالی. ...

كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضى النكاح ثم
میراثها منه حتى تدرك وتحلف باهلل ما دعاها إلى أخذ
المیراث إًل رضاها بالتزويج ثم يدفع إلیها المیراث

والحمد هلل رب العالمین و صلی اهلل علی

ونصف المهر ،قلت :فان ماتت الجارية ولم تكن

محمد و آله الطاهرين

أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قالً :ل ألن لها الخیار
إذا أدركت قلت :فإن كان أبوها(ولی شرعی) هو الذي
زوجها قبل أن تدرك قال :يجوز علیها تزويج األب
ويجوز على الغالم والمهر على األب للجارية.1﴾.

کلينی عن عدة من اصحابنا که چند تن از اساتيد
ایشان می باشد و در آخر جلد دوم جامع الروات اسم
آهنا ذکر شده عن سهل بن زیاد ،و کلينی عن حممد بن
حیيی عن امحد بن حممد بن عيسی ،و کلينی عن علی بن
ابراهيم عن أبيه ،مجيعاً عن حسن بن حمبوب عن علی بن
رئاب عن ابی عبيده ،خرب در اعلی درجه صحت قرار
دارد.
مهانطور که عرض کردمی فروع بسياری بر این مسئله
ازدواج صغری و صغریه تفریع شده که الزم نيست متام
آهنا را خبوانيم لذا خودتان مراجعه و مطالعه بفرمائيد
فقط مسئله  12از حتریرالوسيلة را می خوانيم که امام
رضوان اهلل عليه فرموده«:مسئلة  :12الظاهر جريان
كل مورد مات من لزم العقد من طرفه
هذا الحكم في ّ

زوج
وبقي من يتوقّف زوجیته على إجازته ،كما إذا ّ
وزوج اآلخر الفضولي ،فمات
أحد الصغیرين
الولي ّ
ّ

األول قبل بلوغ الثاني وإجازته ،بل ًل يبعد جريان
ّ
الحكم فیما لو كانا كبیرين ،فأجاز أحدهما ومات قبل
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