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

 

 خالصه جلسه گذشته

در مقام دوم سخن از لزوم دیه و عدم لزوم دیه بعد العزل است؛ یعنی  شدبحث در مقام دوم در مسأله چهاردهم بود. عرض 

کند یا نه. به اقوال اشاار  کردیم و کممی که اابب جواهر در این بار  باا  کرد  بود ناز  دیه را بر مرد واجب می ،آیا عزل

 مورد نقد و اشکال قرار گرفت. 

 یةدلیل وجوب د

 یتیارواند چه دلالی دارند. عمد  دلاب دربار  وجود دیه، اما عمد  این اسات که بیانام کساانی که قا ب به وجود دیه شد   

ه ک بر مرد واجب است کند، بر طیق این روایتاست که ادعا شد  داللت بر وجود دیه به مقدار د  دینار در اورت عزل می

دازد. شاید تنها یک روایت در مجموع روایات این باد قابب ذکر باشد و آ  هم روایتی است که رد  دینار برای عزل دیه بپ

عن امارالمؤمنان)ع( نقب کرد  است. این روایت طوالنی است اما در ذیب آ   ظریفمربوم کلانی به اساناد خودش به کتاد 

أَفْتَى »قدار د  دینار واجب است. آ  شاهد این است: به م دیهیک مطلیی به امارالمؤمنان)ع( نسیت داد  شد  که براساس آ  

مد  یفرغ اما آکافی  در. ]1«مِنْ عِرْسِهِ فَاَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِا َةِ عَشَرَةَ دَنَانِارَ یُفْرِغُ الرَّجُبِ مَنِیِ ع فِی

 د  دینار باید بدهد.ت کسی که افزاع ]افراغ[ المنی کند و عزل اورت گارد، بر طیق این روای  [آمد  وسا ب یفزع در

 بررسی دلیل وجوب دیه

د این باد شاید وجو این تنها روایتی است که در این باد وارد شد  که باید د  دینار به عنوا  دیه بدهد. روایت دیگری در

 نداشته باشد.

تقرییاً  ،2«دِینَاراً فِي النُّطْفَةِ عِشْرُونَ»فقط در برخی روایات این مطلب وارد شد  که در نطفه باست دینار دیه الزم است. مثمً 

وارد شااد  که دیه  -از ابواد دیات االعضاااء  11یعنی باد  -نظار همان تعیار در روایات متعدد دیگری ناز در همان باد 

ست: ا شد  وارددینار است. منتهی در برخی از همان روایات این را معنا کرد  که منظور از نطفه چاست. این تعیار  22نطفه 

ْْْتَرَرَّ ْ فِِ ِ رَرْعَعِِ َ یَمْ اً الرَّحِمِ فِي وَقَعَتْ الَّتِي» نار در آ  ، اینجا به وضااوم معنا کرد  که منظور از نطفه که باساات دی3«فَاس

ماند و آ  گا  از بان برود. در این شااود و چهب روز میشااود، کدام اساات. یعنی آ  چازی که در ربم واق  می واجب می

رسااد و بعد از آ ، اینها را همه ذکر کرد  اساات. ل ا  روایت، دیه نطفه، دیه علقه، دیه مضاا،ه، تا اینکه به چهار ماهگی می

                                                 
 .1از ابواب دیات االعضاء، ح 11، باب 213، ص32؛ وسائل الشیعة، ج1، ح273، ص4. کافی، ج1
 .2از ابواب دیات االعضاء، ح 11، باب 212، ص31؛ وسائل الشیعة، ج1122، ح381، ص12؛ تهذیب، ج1، ح273، ص4. کافی، ج3
 .1و  4، ح 218ـ 212، ص 31. وسائل الشیعة، ج2

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 9317 اسفند 22تاریخ:                                                                 نکام                          موضوع کلی:

ل وجمب دی  و عررسي آن        - رام دوم: عررسي وجمب دی  -عزل –91 سأل   :جزئي  مضمع         9114 رجب 6 صادف عا:                          دِل

 81 جلس :                                                                                                                                     اولسال 
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نار قرار داد ، این ربطی به بحث ما ندارد. در موضوع بحث سخن از عزل است؛ عزل یعنی روایاتی که دیه نطفه را باست دی

شود. افراغ المنی. این منی تا زمانی که اختمط با منی المرأة پادا نکرد  و با هم ممزوج نشد ، عنوا  نطفه بر آ  اطمق نمی

افراغ منی است که باوی و بامب اسپرم است، یعنی  ل ا این روایات به طور کلی از بحث ما خارج است؛ بحث ما در مورد

 شود. این تنها روایتی است که در این مقام د  دینار را به عنوا  دیه ذکر کرد  است. تیدیب تواند به نطفه چازی که می

نکرد ،  رپس تنها دلاب قا لان به وجود دیه، همان یک روایت اساات. آ  روایاتی که نطفه را به تنهایی ذکر کرد  و تفسااا 

 کنام ندارد.ما دربار  آ  بحث میمعلوم است که معنایش چاست و این ربطی به موضوعی که 

این است که این روایت از نظر سندی گرفتار ضعف است؛ به عمو  از نظر متنی اضطراد دارد. ل ا به استناد ااالی  مساأله  

نام بکم به وجود دیه در مانحن فاه کنام. ل ا هما  طور تواهمان یک روایت، آ  هم با این اشکال در سند و متن، ما نمی

که امام)ر ( در متن تحریر فرمودند، بق آ  است که دیه واجب ناست مطلقا و إ  قلنا بالحرمة. چو  اینجا ااب ممزمه بان 

ست. پس بق کند، ممبظه فرمودید که مخدوش ابرمت و وجود دیه را نفی کردیم. دلالی هم که داللت بر وجود دیه می

در مسأله هما  قول به عدم وجود دیه مطلقاست که بضرت امام ناز همان را فرمود  و مشهور در بان متأخرین ناز همان 

 اند. است؛ هر چند در بان قدما برخی قا ب به وجود دیه بود 

 سؤال: 

استاد: دیه را باید به ز  بدهد. اینجا هنوز دَمی ناست. در تعابار هست که یجب الدیة لها علاه؛ این دیه را باید به ز  بدهد. 

 ای نرساد  که ولیّ پادا کند. شود و این هنوز به مربلهبه هر بال اوست که اابب این می

 سؤال: 

ز  به عنوا  اینکه بچه پادا کند بقی دارد؛ به این اعتیار چه بسا گفته  استاد: شاید دلالش این باشد که للمرأة بقٌ فی ذلک.

شاود ...... اگر قا ب به برمت شاویم، شما همه ادله برمت دیه را ممبظه فرمودید؛ ما بدود شش دلاب گفتام که یکی از   

ر آ  ادله را بپ یریم کأ  یک آنها روایات بود. یکی همان بود که منافات با بکمت نکام دارد و آ  هم اسااتامد اساات. اگ

 .جایز ناستکند ق را از او سلب میشود و از باد اینکه این کار به نوعی این ببقی برای ز  ایجاد می

اینجا یک بحثی هم مطرم است که آیا مستند قا لان به وجود دیه همان یک روایت است یا روایت دیگری هم در این بان 

اند که اینها کأ  یک روایتی در دستشا  بود  که به دست ما نرساد  است؛ استظهار کرد  هست. بعضی از عیارات برخی فقها

لروایة و اند لاند. عمدتاً گفتهیعنی یک روایت دیگری در این بان وجود داشااته که به اعتیار آ  اینها فتوا به وجود دیه داد 

اند رت گارد، دیه واجب است للروایة. اینجا برخی ابتمال داد اند در جایی که عزل اواند. گفتهدیگر روایت را باا  نکرد 

اند، این یک روایتی است غار از روایاتی که به عزل مربوط است و بتماً یک روایت معتیری بود  که که این للروایة که گفته

 اند. به اعتیار آ  روایت اینها قا ب به برمت شد 

د اند. اوالً این بایک روایتی بود  که آ  آقایا  براساس آ  روایت فتوا به دیه داد اال  ما هساتام و اارا این ابتمال که ی  

م ناست ای هتوانام ابراز کنام، قرینهابراز شود که آیا واقعاً یک روایت معتیری در این زمانه بود  یا نه. وقتی این را ما نمی

اند؛ این روایت کجاسااتچ چطور و آنها براساااس آ  فتوا داد  که ما به واسااطه آ  قرا ن یقان پادا کنام که این روایت بود 
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را ه اتوانام بتوانام ذکر کنام این است و این هم ارا یک ابتمال است و ما نمیکه می مطلییخواهد ثابت شودچ تنها می

 این ابتمال چنان فتوایی دهام.

یر بود  بود  که معت قدماستقلی غار از این روایات نزد توانام بگویام یک روایت مل ا ما در مجموع به ارا این ابتمال نمی

 ه ا کله بالنسیة الی عزل الرجب. اند.و براساس آ  فتوا به وجود دیه داد 

 )وجوب دیه(ةعزل المرأ

دیة النطفة علاها، وم ساد قا ب شدند که یمکن وجود چو  ما در ذیب مقام اول دربار  عزل المرأة هم احیت کردیم و مرب

دهام که اگر ز  عزل کرد،  چه بسا امکا  وجود دیه نطفه بر او باشد. ما وعد  دادیم که آ  را اینجا مورد بررسی قرار اینجا

 دیه نطفه بر او واجب است یا نه. من  من االنزال فی فرجها، ز  مان  انزال در فرجش شد، آیایعنی 

ز  اساات و از باد اینکه یک  ،باعث اتما این نطفه شااد لعب وجه وجود دیه نطفه را بر ز  این قرار دهام که آ  چازی 

شیء با ارزش را اتما کرد ، نگ اشته این تیدیب به ولد شود و یک بچه از او تکو  پادا کند، از این باد تجب علاها الدیة. 

ما شود. ل ا . این به هربال باعث شاد  که نطفه که یک شایء با ارزش است ات  ذکر کرد توا این تنها وجهی اسات که می 

 توانام بگویام همان است. تجب علاها الدیة. تنها چازی که برای دیه می

 سؤال: 

کنند. .... اتفاقاً برخی دلاب برمت اساااتاد: این بالقو  ارزش دارد. یک قطر  از همان را در آزمایشاااگا  تیدیب به فرزند می

گویند یؤید  ادلة برمة االستمناء. ه برمت عزل هستند، میبتی در مورد عزل و کسانی که قا ب ب گارند.مؤید می را استمناء

 در مورد دیه ناز همان طور است. 

ناتمام است. این در اورتی است که ز  هم توا  اینجا ذکر کرد همان اسات؛ ولی این دلاب  علی أی بال تنها وجهی که می

د، باشد. بله، اگر اجنیی باشد و باعث اتما شو خودش هاچ تأثاری در تکو  این ولد نداشته باشد. به عیارت دیگر اجنیی

ای به این امر دارد؛ به این معنا که اگر با کمک او ممکن اساات بگویام این وجه دارد اما باالخر  خودِ این ز  هم یک علقه

ر روایات آنچه که داینکه مربوم ساد فرمود  دیة النطفة علاها، اگر بخواهام به بعمو  شاود.  نیاشاد، این تیدیب به نطفه نمی 

نطفه در روایات باسات دینار اسات و این هنوز نطفه نشد  است. آ  وقت در عیارات گاهی این    ذکر شاد  بمب کنام، دیه 

اند، در بالی که دیه نطفه در روایات خلط اورت گرفته که گاهی بتی در مورد عزل الرجب هم تعیار دیه نطفه به کار برد 

کنام ااامً نطفه ناست؛ مگر اینکه مجازاً بگویام که به آ  نطفه  ه که اینجا دربار  آ  بحث میباسات دینار ذکر شاد  و آنچ  

 شود.این اشکال متوجه عیارت امام هم میگویند. می

ای به این نطفه و به این به هر بال ز  اجنیی از این مساأله ناست و له بقٌ فی ذلک. چو  اجنیی ناست و یک نحو  علقه 

 علق به غار را از بان نیرد  است.ن مثب آ  است که مال غار را یا شیء با ارزش متمرد دارد، ای

عدم آمادگی او باشد بدو  اینکه ضرری هم برای او داشته عزل مرأ  به خاطر همانطور که گفته شاد  ممکن اسات   همچنان

 باشد.

 کمم فی المسألة الراب  عشر. اشکال فاه. ه ا تمام ال مما الل ا مجموعاً عدم ثیوت الدیة در عزل المرأة 
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 رساله حقوق امام سجاد)ع( شرح

فَأَ َّا حَقُّ اللَّ ِ الْأَكْبَرُ فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ عِ ِ شَِْئاً فَإِذَا »در فقر  اول این رسااله، این جمله را از امام ساجاد)ع( نقب کردیم:   

 . جلسه گ شته عرض«نَفْسِْ ِ رَنْ یَْْفَِِكَ رَ ْرَ الدننَِْا وَ الْخخِرَةِ وَ یَْْفَََ لَكَ  َا تُِْبن  ِنََْا  عَلَى لَكَ جَعَلَ عِإِخْلَاصٍ ذَلِكَ فَعَلْتَ

کردیم این بزرگترین بق خدا بر انسااا  اساات. عیادت بزرگترین بق خداساات. ما عرض کردیم عیادت در واق  به معنای 

نام، یعنی کبر خداست. منتهی تارة ما این عیادت را به نحو تکوینی ممبظه مینهایت تسلام، خضوع، خشوع، بندگی در برا

اینکه همه موجودات تحت فرما  خدا هستند؛ در نظام تکوین و در نظام علّی و معلولی همه موجودات تکویناً با اراد  الهی 

 کنند و برکت تکوینی دارند.دا میتحقق پا
 عبادت تشریعی

گویام. این عیادت، اختااری اما در مورد انسا  به خصوص، یک عیادت دیگری وجود دارد که ما به آ  عیادت تشریعی می

قط گارد. اجماالً ما فاست، فطری و عقلی است. اگر بخواهام وارد بحث عیادت به معنای وسا  شویم، اینجا خالی وقت می

م. کناعنوا  برترین بق خدا و بزرگترین بق خدا شمرد  شد ، اشار  می به این دو ساه مطلب دربار  عیادت انساا  که به  

یکی اینکه اوالً این عیادت یعنی چهچ مفهوم آ  چاستچ دوم اینکه فلسفه این عیادت چاستچ چرا این عیادت باید اورت 

 در درونش هست. پنجم گاردچ سوم اینکه این یک امر اختااری است و چهارم اینکه این فطری است؛ فطرت انسا  این ماب

 به فطرت کنام و هم مستند به عقب.توانام این را مستند اینکه این دلاب عقلی بر لزوم آ  داریم؛ یعنی هم می
 حقیقت عبادت

اما اینکه اساساً عیادت چه معنایی دارد، عیادت یعنی اینکه انسا  به استناد هما  بسی که در درو  اوست، در برابر قدرت 

 گری و پرستش و نهایت خضوع و تسلام را داشته باشد. نهایت، در برابر قدرت مطلق، ستایشبرابر بی الیزال و در

نقص و زشااتی و کاسااتی و پلادی  وات، منز  از هر عاب وذترین ترین موجودات، کامبخداوند متعال به عنوا  اینکه کامب

ن جها  است. همه این دناا از منی  فاض وجودی او تحقق پادا او آفرینند  این جها  و ردّ این جها  و ادار  کنند  ای ،است

وقتی  ،کنند و مش،ول تأثار و تأثر هستندآنها هست عمب میذات اند و به برکت خودشا  یا به آ  چازی که مقتضای کرد 

ین اسمش عیادت کند، اگزارانه ایجاد میگرانه و سپاسانساا  در برابر یک چنان موجودی یک رابطه خاضاعانه، ساتایش   

ای پادا شاود؛ این محتوای عیادت است. اَشکالی که برای عیادت  شاود. عیادت یعنی بان عابد و معیود یک چنان رابطه می

م و پردازیشاود همه برای این اسات که این بالت در انسا  پادا شود؛ ل است که خالی از ما به شکب عیادت می  تعریف می

شود. نماز ع و ستایش و سپاس که در برابر آ  موجود باید در ما ایجاد شود، ایجاد نمیدهام اما این بس خضواهمات می

گاریم، همه عیاداتی که در همه ادیا  برای بشر قرار داد  شد ، برای این است که انسا  مقام خودش را خوانام، روز  میمی

می عیادت اسات. یعنی انسا  به این معرفت  مقام ذلت و عیودیت بیاند. این چازی اسات که در بقاقت هدا و مقصاد اع  

و لاعیدو  را  «االَّ لَِعْبُدون وَ االنسَ وَ  ا خَلَرْتُ الْجِ َ»فرماید: برساد که او همه چاز اسات و انسا  هاچ. اینکه در قرآ  می  

ت که هما  بقاقت اند به لاعرفو ، این برای آ  اساات که عیادت یک غرض نهایی دارد؛ غرض نهایی از عیادتفسااار کرد 

عیادت اسات، در واق  رساد  به آ  نقطه است که انسا  خودش را هاچ بیاند و خدا را همه چاز. یعنی از همه چاز بِیُرّد و  

 جز به او ناندیشد و دا ماً یاد پروردگار و رد خودش باشد. این ااب و مُخّ عیادت است. 
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به طور واقعی باید در نها  ما این بالت پاش آید که ما خودما  را خاض  بیانام. ما گاهی اوقات در مقابب یک مقام بزرگی 

شود؛ الزم ناست کسی این را به ما تحماب کند. فرض کناد یک گاریم، این بس خضاوع در درو  ما ایجاد می که قرار می

شود؛ مثمً شاخ مفاد، شاخ طوسی، شاخ انصاری، آنهایی که شما آنها را خالی به مرج  تقلادی از را  برسد و وارد این جم  

در درونتا  ابساس خضوع  شما چطورکنادچ شاناسااد، در بزند و وارد منزل شما شود؛ شما چه بالتی پادا می  عظمت می

کریم و ابترام و محیت را به او را به نوعی به او نشا  دهاد و نهایت تبس همه کار باضار هساتاد بکناد تا این    کناد.می

ال ندارد و به آ  . اینکه نمازهای ما بس و بکندایجاد میاظهار کناد. عیادت انساا  اگر بقاقی باشاد، یک چنان بسی   

برای ما آ  طور که باید و شااااید ارزش ندارد، برای آ  اسااات که این عظمت و بزرگی خدا و بقارت  دهام واهمات نمی

خوانام؛ اااامً آ  وقتی که نماز ایسااتام و نماز میعادت رو به قیله می بر طیقلموس نشااد  اساات.  خودما ، برایما  م

باند و ما داریم خضوع خودما  را به او را نداریم که یک بزرگی جلوی ما ایساتاد  و او دارد ما را می بس خوانام این می

 کنام. بقاقت عیادت این است.ز میابرا
 پاسخ به یک اشکال

 کنام بدو گزارانه را دا ماً در خودما  ایجاد میگرانهِ سااپاساسات کسای بگوید که ما این رابطه خاضاعانهِ ساتایش     ممکن

ها ما عقاد  داریم که خدا بزرگ گویند ما واقعاً معتقدیم خدا بزرگ اساات؛ خالی باشااتر از این نمازخوا اَشااکال دینی. می

های برّی هستند و خودشا  را دهند که واقعاً اینطور هستند؛ آدمنشا  می شا  هم بعضاًاسات و ما هاچ هستام. در زندگی 

گوید من دلالی دانند ولی میکنند و ترس از کساای هم ندارند و رزق و روزی خود را دساات خدا میوابسااته به جایی نمی

 ه نماز بخوانم یا روز  بگارم.بانم کنمی

این فرم و قالیی که خداوند در شرع برای مال ظاهری انجام شودچ عاین ا این اشکال وارد ناست چو  چه ضرورتی دارد که 

هایی دارد. اینکه انساا  مقاد باشاد که در هر روز در پنن نوبت این را به یک شکب   عیادت باا  کرد ، این خودش بکمت

جمعی باشد، این خودش  اظهار کند، این موضوعات دارد. اینکه شکب عیادت مردم یکسا  باشد، این موضوعات دارد. اینکه

توانام همان رابطه را بان خودما  و خدا ایجاد کنام بدو  اینکه خم و تواند ادعا کند که ما مییک بکمتی دارد. کساای نمی

شود. بقاقت عیادت هما  چازی است که عرض راست شویم و این مناسک ظاهری را انجام دهام؛ اامً چنان چازی نمی

این شکب،  عال یک شکب و مناسکی را برای این رابطه خاضعانه برای خودش قرار داد  که در خودکردم. اما هما  خدای مت

 شماری هست.های بیبکمت

اینکه  اساات که یک رابطه واقعیِ خاضااعانه بان انسااا  و خدا ایجاد شااود. اجماالً مفهوم عیادت و بقاقت عیادت اینپس 

بقاقت این ذلت و این کوچکی و خواری در برابر خداوند متعال، عیادت  و او را همه چاز.انساااا  خودش را ذلااب بیاند  

 است. بق اهلل االکیر این است؛ اینکه انسا  این کار را بکند و به اینجا برسد. 

گرانه سؤال این است که چرا انسا  باید یک چنان بالتی را در خودش پدید آوردچ چرا باید یک رابطه خاضعانه، ستایشاما 

کند در برابر خدا. مگر خوار گزارانه داشته باشدچ فلسفه عیادت چاستچ چرا آدم باید خودش را در درو  خودش و سپاس

این سااؤالی اساات که در جلسااه آیند  به آ  چ داندچ خدا چه ناازی به این داردچ ما چرا باید این کار را کنامخدا این را نمی
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