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ه«معن جهعي همحمده هآهلهالطلرهي ه هاللع هعي هاعدائهمهاهاللههب هاعالمين ه هلي الحمدلّله»

 

 خالصه جلسه گذشته

اما  ممکن است قول دوم صرفاً در حد احتمال باشدالبته ، دو قول در مسأله وجود دارد؛ مفضاةعرض شد درباره دیه زوجه 

از ظواهر کلمات برخی، این احتمال قابل استفاده است. مشهور معتقدند دیه کامله بر مرد واجب است؛ پنج  رواینت منورد     

تواند نظر مشهور را ثابت کجد. یعجی ایجکنه  استجاد مشهور قرار گرفته که ما هر پج  روایت را بررسی کردیم و معلوم شد نمی

 فضاء مطلقا ثابت باشد، قابل استفاده نیست. دیه کامله به طور کلی در موارد ا
 : وجوب أرشدومقول 

قول یا احتمال دوم در مقابل مشهور، وجوب ارش است. یعجی ایجکه اگر افضاء واقع شد، قیمت صحیح و معیب این زوجنه  

عجوان ارش به زوجنه  آید به مقایسه بدست میشود و آن نسبتی که از این شود، مقایسه میبراساس آنچه که در امه واقع می

 شود.داده می

که فرموده اگر مردی با دختر  مقجعاین احتمالی است که از ظاهر کلمات برخی قابل استفاده است، از جمله شیخ صدوق در 

 -کلمه ضمان در این عبنارت   1زیر نه سال ازدواج کجد و دخول به او صورت گیرد و عیبی پدید آید، این مرد ضامن است.

چه بسا مؤید این احتمال باشد کنه شنیخ    -دیه را در موضع دیگری نقل کرده  مخصوصاً ایجکه شیخ صدوق روایات دال بر

گوید قائل به وجوب االرش شده و می 2صدوق با نظر مشهور در این باره مخالف است. همچجین ابن حمزه در کتاب وسیله

 لمه دیه را به کار نبرده است. اگر زنی افضاء شود، بر زوجه او ارش واجب است و ک

البته صاحب جواهر کالم ابن حمزه در وسیله را حمل بر دیه کرده و گفته ایجکه ایججا قائل به وجنوب ارش شنده، مجظنور    

 . 4تصریح شده به ایجکه در صورت افضاء، دیه واجب است 3وجوب دیه است. چون در جای دیگری از کتاب وسیله

این احتمال در طبق قائل داشته باشد و چه نداشته باشد، باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ چون  علی أی حال چه این احتمال

 ارش واجب است.برابر مشهور که قائل به وجوب دیه کامله هستجد، 
 دلیل قول دوم
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جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَنِ السَّكُونِیِّ عَنْ »توان ذکر کرد، روایتی است که از سکونی نقل شده: دلیلی که برای این احتمال می

لََِ فَجَعَََ مِنْ دِیَتِهَا وَ أَجََْرَ الزَّو ََْ أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَ عَلِیٍّ)ع(

 . 1«عَلَى إِمْسَاكِهَا

؛ یعجی قیمت امه گذاری کجدفرماید اگر مردی زنی را افضاء کجد، باید او را قیمت امیرالمؤمجین)ع( میبراساس این روایت 

قرار دهد. در  ارشرا. بعد مابه التفاوت و نسبت صحیح به معیب را محاسبه کجد و این را به عجوان  مفضاةصحیحه و امه 

، باید دیه بدهد و در عین حال زوج مجبور است که این زن «الزَّوْ ََ عَلَى إِمْسَاكِهَافَجَعَََ مِنْ دِیَتِهَا وَ أَجََْرَ »فرماید: پایان می

 . نگهدارد

ین شخص ضامن مابه التفاوت صحیح و گذاری کجد و افرماید قیمتروایت داللت بر ارش دارد؛ چون می گویجد اینمی

 در وجوب الضمان.روایت ظهور دارد معیب است. در ایججا بحث از دیه کامله نیست. این 
 بررسی دلیل قول دوم

 التی به این روایت وارد شده است؛اشکا

 اشكال اول

اشکال اول آن است که این روایت اساساً در مورد امه وارد شده و نه حره صغیره که موضوع بحث ماست؛ چون ما در فرع 

رد استجاد مشهور تواند با روایاتی که مونمیکجیم؛ لذا این روایت در زوجه صغیره بحث میافضاء چهارم درباره ثبوت دیه 

 است، تعارض کجد.

 بررسی اشكال اول

گوید افضی مملوکة یا ، نمی«رجال افضی امراة»گوید درباره امه باشد؛ چون میروایت رسد معلوم نیست که اما به نظر می

گذاری کرد. پس توان قیمتحره را که نمیگذاری کجد؛ گوید این را باید قیمتبرای بیان مقدار ضمان می آنگاهمملوکته. 

را  مفضاة، قیمت امه صحیحه و امه «فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَ قِيمَتَهَا مُفْضَاةً»گوید گذاری کجد؟ میچگونه باید قیمت

بدست بیاورد و نسبت بین صحیح و معیب و مابه التفاوت بین این دو را به این زن بدهد. پس اگر سخن از امه به میان آمده، 

آید که این مربوط به امه باشد؛ و الشاهد علی . لذا به نظر نمیاستبرای آن است که یک راهی برای کشف ارش و ضمان 

است. خودِ این تعابیر گواه آن است که مسأله امه مطرح  رفتهبه کار « زوج»و « امرأة»است که در روایت کلمه ذلک آن 

 رسد اشکال اول وارد نیست. نیست؛ لذا به نظر می

عدم امساک  ای را اشاره کجم و آن ایجکه این روایت مخالف تفصیلی است که برخی بین صورت امساک وهمین جا یک نکته

گویجد دیه مطلقا بر مرد واجب است، چه زن را نگه دارد و چه د قبالً گفتیم مشهور میاند. اگر به خاطر داشته باشیداده

، چیزی نگهداردای از جمله صاحب حدائق و مرحوم آقای خویی قائل به تفصیل شدند و گفتجد اگر زن را طالق دهد. عده

طلقا واجب است یا فقط در صورت این اختالف درباره دیه است، یعجی ایجکه دیه م کهبر او واجب نیست. درست است 

این جهت که یک به هر حال طالق واجب است؛ اما ایججا سخن از ارش است و بحث دیه را مطرح نکرده است. اما 
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آید. پس درست است که کجد حتی در صورت امساک، از این روایت بدست میضمانتی را نسبت به مرد به نفع زن ایجاد می

ارش را  به هر حالرا مطرح نکرده و به مسأله ارش اشاره کرده، اما  یان نیاورده و دیه کاملهاین روایت سخن از دیه به م

توانیم ایجکه بگوییم در صورت امساک ال شیء علیه، هیچ دلیلی بر آن نمیپس حتی در صورت امساک ثابت کرده است. 

رحوم آقایی خویی عرض کردم که واقعاً تفصیل بر نظر مشهور و در مقابل برخی مثل م تأکیدپیدا کجیم. این نکته را جهت 

 ندارد.  وجهیبین صورت امساک و عدم امساک 

البته یک احتمال هم هست و آن ایجکه کسی بگوید اگر زن طالق داده نشود و مرد او را حفظ کجد، دیه بر او واجب نیست 

، مسأله کامالً متفاوت است. ممکن شودیمطرح مدیه سخن از ولی ضمان ثابت است. چون بین دیه و ارش فرق است؛ وقتی 

زن در صورت امساک، حقی نسبت به دیه ندارد اما ضمان بر عهده زوج هست؛ یعجی  یعجی بگویداست کسی نفی دیه کجد 

 مرد باید این ارش و خسارت را بپردازد. این احتمالی است که ممکن است مطرح شود. 

 نیست.کال اول به این روایت وارد علی أی حال اش

 اشكال دوم

اند؛ تجها کسی که ممکن است اشکال دوم به این روایت آن است که هیچ یک از اصحاب به مضمون این روایت ملتزم نشده

 ایشانکالم او ظهور در پذیرش این روایت داشته باشد، شیخ صدوق است ولی معلوم نیست ایشان در مقام فتوا باشجد؛ چون 

معلوم نیست که بگوییم با نقل این روایت، در معجایی غیر از دیه، فتوا به و لذا یگری نقل کرده، روایت مبیّن دیه را در جای د

 دهد. پس ایجکه کسی از اصحاب به این روایت ملتزم نشده، خودش یک مبعّد برای این روایت است. ضمان می

 اشكال سوم

فرموده و این روایت  1چجانچه شیخ طوسی در استبصاراشکال سوم آن است که این روایت موافق با مذهب اکثر عامه است؛ 

 را حمل بر تقیه کرده است. 

توانیم مسأله از این سه اشکال، اشکال اول وارد نیست اما اشکال دوم و سوم به این روایت وارد است. لذا ما نمیپس 

 شود. مخدوش می دوم قولضمان یا ارش را در صورت افضاء به صرف این دلیل و این روایت بپذیریم؛ پس 

است. مشهور برای اثبات  «اذا افضی زوجته الصغیرة ثبوت الدیه أو االرش علی الزوج»مدعا،  بیان کردیمما تا ایججا دو قول 

قائل به ثبوت ارش در صورت افضاء  صرفاً براساس روایت سکونی دوماند. احتمال دیه کامله به پج  روایت استجاد کرده

ا چه باید کرد؟ قول دوم یا احتمال دوم، مورد اشکال قرار گرفت. پس ایجج دو دلیل، یعجی ادله قول مشهور و دلیل است. هر

 حق در مقام چیست؟

 مقامحق در 

به نظر ما الحق فی المقام احتمالٌ ثالث فی المسألة و هو التفصیل؛ حق آن است که ما ایججا قائل به تفصیل شویم. مجظور از 

 :؟ توضیح ذلکتفصیل چیست
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شود و گاهی این چجین نیست. یعجی موارد افضاء یکسان نیستجد؛ افضاء گاهی مججر به مشاکل عظیمه غیر قابل جبران می

الی العقم، به نحوی که این زن دیگر  دییؤبه حدی است که مثالً به تعبیر وارد در صحیحه سلیمان بن خالد  افضاءگاهی 

موجب عقیم شدن زن شود. یک وقت  افضائیدار شود. گاهی هم این چجین نیست؛ یعجی ایجطور نیست که هر تواند بچهنمی

رسد. یا مثالً ممکن است افضاء به حدی برسد که استلزم التعطیل علی االزواج، چجانچه در واقعاً افضاء به این حد نمی

«. قد افسدها و عطلها علی االزواج فعلی االمام ان یغرمه دیتها»فرمود: صحیحه حمران آمده بود؛ اگر به خاطر داشته باشد 

ممکن است افضاء به بلکه شود؛ خواهجد بگویجد افضاء در هر حال مججر به تعطیلی علی االزواج و افساد مرأة میآنجا نمی

و گاهی ضعیف است. ایجطور  رسد، از این قبیل است؛ گاهی شدیدبه زن میهایی که این حد نرسد. همه جراحات و آسیب

است به  ممکننیست که افضاء مالزم با عقم باشد، یا افضاء مالزم با تعطیلی علی االزواج باشد. لذا بعضی از موارد افضاء 

 سرعت بهبود پیدا کجد یا موجب تعطیلی االزواج نشود یا مججر به عقم نشود. 

 «الی العقم او یستلزم التعطیل علی االزواج یؤدیافضاء »ست. تارة پس افضاء از نظر آثار و عوارض و عواقب، بر دو نحو ا

. اگر از قسم اول باشد، فیجب فیه الدیة الکاملة؛ ایججا به «الی العقم و ال یستلزم التعطیل علی االزواج یؤدیال»و أخری 

ه واجب است. اما اگر به این توانیم بگوییم در این موارد دیه کاملمقتضای صحیحه سلیمان بن خالد و صحیحه حمران، می

الحکم بوجوب الدیة الکاملة تأمل؛ اگر افضاء به این حد نرسد که موجب عقیم شدن زن شود یا مستلزم  ففیحد نرسد 

سلیمان بن  صحیحهتعطیلی علی االزواج نباشد، بعید است که بگوییم دیه کامله واجب است. چون این دو صحیحه، یعجی 

 خالد و صحیحه حمران، از اثبات دیه کامله قصور دارند. 

؛ آیا اگر «اذ قد افسدها و عطلها علی االزوا َ»اگر بخواهیم به صحیحه حمران نگاه کجیم، در صحیحه حمران وارد شده 

امله دارد؟ از این روایت ک دیةتوانیم بگوییم این روایت ظهور در اثبات علی االزواج پیش نیاید، ما می یافساد و تعطیل

توان این استفاده را کرد چون وجوب دیه را معلل به تعطیلی علی االزواج کرده است. سؤال این است که اگر در جایی نمی

رساند؟ صحیحه سلیمان بن خالد تعطیلی علی االزواج نبود، به چه دلیل بگوییم دیه کامله واجب است؟ کدام دلیل این را می

 اثبات دیه کامله در جایی که افضاء مججر به عقم نشود.  قصور دارد از

دار کامله را ثابت کرده، در افضائی ثابت کرده که به حدی برسد که لم تلد، دیگر بچه اگر صحیحه سلیمان بن خالد دیه

این دو صحیحه،  کجیم؟ پس به مقتضایثابت در افضاء غیر مججر به عقم  را انیم دیه کاملهتونشود. با این روایت چطور می

نیست که حکم به ثبوت ضمان کجیم و یؤیده روایت  بعیدشود و در این موارد دیه کامله در نوع دوم از انواع افضاء ثابت نمی

که افضاء مججر به مشاکل عظیمه غیر قابل جبران است سکونی؛ یعجی در حقیقت اگر در جایی حکم به ضمان شده، آنجایی 

 نشود. 

ونی که بحث از ضمان را مطرح کرده و ارش را ثابت کرده، طبق این تفصیلی که ما دادیم، با سایر روایات اتفاقاً روایت سک

روایت سکونی  لذاشود. این راه تفصیل که ما اختیار کردیم، در واقع دربردارنده جمع همه روایات است. هم جمع می

 ل عظیمه نشده است. تواند مربوط باشد به آن مواردی که افضاء مججر به آن مشاکمی

 سؤال: 
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استاد: در یک سری روایات بحث ضمان مطرح شده و در برخی روایات دیگر بحث دیه مطرح شده است. هر دو هم در 

 مورد افضاء است. 

 سؤال: 

استاد: بله، در جایی که سخن از افضاء است، بحث دیه بیشتر مطرح شده است. در مورد روایاتی که بحث ضمان را مطرح 

گوید نباید قبل از نه سالگی وطی شود اما اگر این کار را کرد و عیب پیدا شد، کرده، مثل روایت غیاث بن ابراهیم، می

هم اطالق دارد و شامل دیه « ضمن»شود. شامل افضاء و غیر افضاء میکلمه عیب اطالق دارد و  عرض شدضامن است. 

ح شده، نوعاً بحث کلی عیب است ولی باالخره مسلّما یکی از عیوب شود. در روایاتی که کلمه ضمان یا ارش مطرارش می

افضاء است. پس باالخره ما دو دسته روایات ترین عیبی که ممکن است با وطی جاریه دون التسع به وجود آید، یا مهم

 داریم. 

 سؤال: 

استاد: اوالً اصل سخن من این بود که صحیحه سلیمان بن خالد و صحیحه حمران به وضوح داللت دارد بر ثبوت دیه اذا 

الی العقم. در ایجکه این دو روایت قصور دارند از اثبات دیه در افضائی که چجین مشاکلی به  یؤدیعطلها علی االزواج و اذا 

غیر مججر به  در افضاء را باالخره این دو روایت قصور دارند از ایجکه دیه کاملهوجود نیاورد، در این هم تردیدی دارید؟ 

استفاده توان دی الی التعطیل علی االزواج ثابت کججد. پس آن چیزی که مسلّم است و از این روایت میعقم یا افضاء غیر مؤ

شود. غیر این مورد را چه یه کامله ثابت میکرد آن است که افضاء در صورتی که این مشکالت را به وجود بیاورد، در آن د

 کار کجیم؟

 : سؤال

کجید که اگر دیه ثابت توانیم بگوییم در افضاء غیر مججر به این امور، دیه کامله ثابت است. شما اشکال میاستاد: پس نمی

بت کرده است. نه فقط را ثانیست، ارش به چه دلیل ثابت باشد؟ عرض ما این است که باالخره روایاتی داریم که ضمان 

یکی از طوایف مورد استجاد مشهور هم بود. مشهور آن ضمان را  و اساساًروایت سکونی، بلکه روایات متعددی نقل کردیم 

کجد. افضاء زن یک عیب است؛ ضمان را ثابت میروایات گوییم برای چه حمل بر دیه کجیم؟ این اند؛ ما میحمل بر دیه کرده

اگر مججر به عقم شود، حکم آن به طور خاص بیان شده و دیه کامله است. اما اگر مججر به آن مشکالت نشود، به هر حال 

 کرده که آن را چطور محاسبه کجیم.این ضمان را تبیین هم به استجاد این روایات، ضامن است. روایت سکونی 

طوسی این را حمل بر تقیه کرده و گفته این موافق با  شود؛ چون شیختقیه هم حل می مشکل، بگوییماگر ما این را در ایججا 

در صورتی موافق با مذهب اکثر عامه است که ما در مطلق افضاء حکم به ارش کجیم اما اگر در لکن مذهب اکثر عامه است. 

 شود.مجتفی می افضاء از نوع دوم، حکم به ارش کجیم، این موافق مذهب عامه نیست و مسأله تقیه

اند بگویجد در همه انواع اند، بله، احد االصحاب نیامدهمن االصحاب هم التزام به مضمون این روایت پیدا نکرده ایجکه احدٌ

، اعراض از ثبوت الضمان و االرش اعراض کرده باشجدافضاء، ارش ثابت است. پس اگر هم مشهور از این روایت 

 علوم نیست که این معرض عجه باشد. قائل به ضمان شدیم، ممطلقاست. اما اگر ما در برخی موارد 
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لذا مجموعاً از نظر دلیل، دلیلی بر ثبوت دیه کامله نداریم. مگر ایجکه از باب رعایت مشهور بگوییم احتیاط آن است که دیه 

ه کامله داده شود ]همان مطلبی که سید فرموده است[؛ یعجی به نحو احتیاط وجوبی آن هم رعایتاً للمشهور حکم به دیه کامل

توانیم بدهیم خالفاً لالمام)ره( که ایشان قائل به وجوب دیه کامله شده ولی مرحوم کجیم و اال فتوا به وجوب دیه کامله نمی

 سید احتیاط وجوبی کرده است. 

 هذا تمام الکالم فی الفرع الرابع. اما الفرع الخامس فسیأتی غدا.

 

«الحمد هلل رب العالمین»                                                               

 


