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

 

 چهارمفرع 

و إن أفضاهاه أنن عل  سلكي  لبول  و لبيض  ولدال أو سلكي  لبيض  و لباهط  ولدال دم  لكض  وؤهاه أأال بي  لك   »

لبثهنضة، و لك  أيّ ده  بم تخمج ل  زوعضت  لك  لألقلى، فضجمي لكضهه أديهسهه س  لبتلل ث و دمسة لألدلط ف  لبصاال   

 ....« لبخهسلة

در فرع چهارم به بیان معنای افضاء و سپس احکام چهارگانه مترتب بر افضاء، در صورتی که وطی با زوجه قبل اکمال امام 

سایر استمتاعاب از زوجه قبل  در فرع دومو  اول جواز الوطی قبل اکمال التسع   فرعاند. در تسع  صعورب بریرد، درداهته  

 وطی من دون االفضاء مورد بررسی قرار گرفت.  و در فرع سومالتس  

این فرع مربوط به آنجایی اسعت که خع ب با زوجه هودق قبل اکمال التسع  وطی کند و منجر به افضععاء خود. امام ر      

نج اند. لذا بحث در فرع چهارم، در دافضاء مترتب است، بیان کرد  براند و بعد چهار حکم و اثر که کرد  ابتدائاً افضاء را معنا

 هواهد خد. جهت دنبال
 گانه در فرع چهارمجهات پنج

 افضاء چیست.معنای افضاء است که اساساً دربار  معنای جهت اول  لو :عهت 

 صورب افضاء است.رمت ابدی وطی در بررسی حدر مورد  عهت دو :

دانند، اما احکام وطی ابدی را حرام می مشهوردربار  جریان احکام زوجیت بعد االفضاء است. یعنی ضمن اینکه  عهت سل :

 کنند.زوجیت را کماکان بار می

 حیة، هر چند از او طالق بریرد. تدربار  وجوب نفقه مادام :چهه  عهت 

 دیرامون وجوب دیه افضاء و مقدار آن است.  :عهت پنجم

 : معنای افضاءجهت اول

بسیار است؛ هم بین فقهای خیعه و هم فقهای عامه. این اهتالف در بین اهل لغت نیز به نوعی  اهتالفدر مورد معنای افضاء 

، جعل و قرار دادن دو «ولدالعل  سلكيضهمه سلكيهً »اند افضاء عبارب است از در کتاب قاموس و صحاح گفتهوجود دارد. 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 1317 دي 1ته یخ:                                                                    نکاح                          موضوع کلی:

 1444 لبثهن  أضع  14سصهدف أه:                                عهت لو : سلنهي لفضهء -سهبگ  1: لفضهء زوع  قو  لز چهه  فمع  -11سلنب   :عزط  سلضلع

 44 عكل :                                                                                                                                         اولسال 
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را تفسیر کرد  و گفته منظور از دو مسلک، مسلک البول و  این عباربطریحی در مجم  البحرین،  1مسلک در یک مسلک.

 2الغائط است.

 اند مت ذگفته اهل لغت یا برعکس، یعنی آنچه است اند، مت ذ از س ن لغوییناینجا یک بحثی درگرفته که آیا آنچه فقها گفته

نیست که این جهت هم وجود دارد. نیازی  و چه در بین اهل لغت فقهااز س ن فقهاست. به هر حال این اهتالف، چه در بین 

سی  و وافضاء مأهوذ از فضاء است؛ فضاء یعنی یک مکان  اندگفتهلغت  که اهلاست  اینیابی کنیم؛ آنچه مهم است را ریشه

افضاء  .است معنای مطلق ایجاد فضای باز و واس  به سبب وطی دبراً کان بو قُبالًگسعترد . بر این اسعاس افضعاء المربه به    

 بال. قُ ا مربه، چه این وطی دبراً باخد چهالمربه یعنی توسی  فضا به سبب وطی ب

 ه بیناهتالفی ک اء گویا یک اصطالح هاص دیدا کرد  است.اما افض برای افضاء خد علی رغم اینکه در لغت چنین معنایی 

فقها و لغویین در این زمینه وجود دارد، مربوط به این اصعطالح  هاص  افضعاء است. اگر ب واهیم اقوالی که دربار  افضاء و   

خاید  قائل نیز دارد. البته توان ذکر کرد کهمیبندی کنیم، چهار معنا برای افضاء بیان معنای اصعطالحی آن ذکر خد  را دسته 

 ن چیزی که قائل دارد چهار معناست. بتوان دنج معنا هم گفت؛ ولی آ

 قل  لو 

، اینکه مجرای بول و مجرای حیض، یکی خود. مجرای بول «ضمو   سلكک لبول  و لبيض  ولدالًص»معنای اول این است: 

است. طبیعتاً مان  و حاجزی که بین مجرای بول و مجرای حیض وجود وصل رحم  بهبه مثانه متصعل است؛ مجرای حیض  

رقیق و نازک است، م صوصاً در سنین دایین امکان اینکه این حاجز با وطی از بین  و حاجز غلیظی نیست بلکهرد، مان  دا

 اند که هواهیم گفت.البته برهی این نظر را رد کرد برود و این دو مجرا و مسلک یکی خود، وجود دارد. 

، 6، صاحب نهایة المرام5تنقیحصاحب ، 4صاحب ایضاح، 3اند، یکی ابن ادریس در سرائراز کسعانی که به این قول ملتزم خد  

یز نیروره مسلک بول و حیض واحدا است. این قول، قول مشهور اند به اینکه منظور از افضعاء ص اینها تصعریح کرد  اسعت  

اند گفته، اینها 8و نیز در کشف اللثام 7اند، از جمله محقق کرکی در جام  المقاصدبه مشهور نسبت داد آن را و برهی  هست.

یعنی خیخ  9در کتاب هالف ادعای اجماع بر این معنا کرد  است.هم مشهور در معنای افضاء این است. مرحوم خیخ طوسی 

 طوسی گفته اساساً اجماعی است که معنای افضاء این است. 

 قل  دو 
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از جمله ابن سعید حلی اند، یکی خدن مسلک و مجرای حیض و مسلک و مجرای غائط است. برهی به این قول ملتزم خد 

مرحوم  2، بلکه ظاهر قواعد نیز همین اسععت.رحوم عالمه در قواعد احتمال داد ماین معنا را . همچنین 1در الجام  للشععرای 

اخهر عند العامة  این است کهعالمه منظور  گویدمیولی صاحب جواهر  3فرمود  این اخهر القولین است.هم عالمه در تحریر 

اق بیفتد اتف این اند که بعید استبین عامه این است و نه نزد ما. چون بسیاری از اصحاب ما تصریح کرد  است، بلکه مشهور

اما . 4احتمال یکی خدن این دو مجرا بعید است لذا تر است وبین مسعلک حیض و مسعلک غائط، حاجز و مان  قوی   چون

اند این غلط است. فرق است بین اینکه بروییم این بعید است یا بروییم این گفته 6و ابن ادریس در سرائر 5خعیخ در مبسوط 

 اند که نظیر همان است که اخار  خد. قول غلط است. دلیلی هم ذکر کرد 

دانند، مالحظه فرمودید که برهی به این بنعابراین علی رغم اینکعه جمعی این احتمال و معنا را غلط یا وقوع آن را بعید می  

 اند. خد  قول قائل

 قل  سل 

یروره مسعلک البول و الحیض واحداً بو مسعلک الحیض و الغائط واحداً. افضعاء در قول سعوم عبارب است از اینکه یا     صع 

مجرای بول و مجرای حیض یکی خود یا مجرای حیض و غائط یکی خود. مالحظه فرمودید که امام ر   در متن تحریر این 

و إن أفضهاه أنن عل  سلكي  لبول  و لبيض  ولدال أو سلكي  لبيض  »حریر این اسعت:  ؛ عبارب تاندقول را اهتیار کرد 

 . «و لباهط  ولدال

د: گویدر مورد یکی خدن مسلک حیض و غائط میوی به این نظر ملتزم خد  است؛ هم برهی از فقها از جمله فاضل هندی 

خامل  ءگوید این ممکن است و به هر حال معنای افضامی. 7«فإن  لیضاه سمي  دلل  ف  سههل  به  لففضهء فهن  لفیصه  »

 خود.خود. باالهر  اگر هر دو به هم متصل خوند، این افضاء میاین هم می

که افضاء عبارب است از اتحاد یکی از این دو مسلک؛ یا  اسعت  بر این عقید هم  9و خعرح لمعه  8خعهید ثانی در مسعالک  

 حیض و غائط یکی خود.ود یا مجرای مجرای بول و حیض یکی خ

. ف ر المحققین و 11و همچنین صاحب التنقیح 10اند، از جمله ابن العالمة در ایضاح الفوائدبرهی دیرر نیز به این ملتزم خعد  

کند و هم بر اتحاد مسلک حیض و صعاحب تنقیح، معتقدند عنوان افضاء حقیقتاً هم بر اتحاد مسلک بول و حیض صدق می 
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وقوع هارجی، اینکه مسلک حیض و غائط یکی خود، بعید است  حیثگویند درست است که از می غائط. این دو بزرگوار

نظر  افضاء ازو عرفاً هم خاید افضاء را بر مورد اتحاد مسلک حیض و غائط اطالق نکنند؛ ولی این منافاب ندارد که حقیقتاً 

که مجرای حیض و غائط یکی خود. لذا هر دو  لغوی هم به جایی اطالق خود که مجرای بول و حیض یکی خود و هم آنجا

اند به اینکه اگر هر یک از این دو اتفاق بیفتد، یعنی مسلک بول و حیض یکی خود یا مسلک حیض و غائط یکی حکم کرد 

 هر دو از مصادیق افضاء استاند، این است که در هر دو واجب دانستههم دیه را  علت اینکهخود، دیه در اینها واجب است. 

  خود. حقیقتاً به این دو صدق افضاء می و

غائط یکی خود یا مسلک بول و  ودس مجموعاً قول سعوم که امام ر   آن را اهتیار کرد ، این اسعت که یا مسعلک حیض    

 حیض یکی خود. 

 قل  چهه  

ته ایل به این نظر داخمجرای بول و مجرای غائط، یکی خود. از جمله کسانی که چه بسا تم«. اتحاد مسلکی البول و الغائط»

صاحب مجم   1باخعد، صعاحب ناف  اسعت؛ چون فاضعل آبی در کشف الرموز عبارب ناف  را بر این معنا حمل کرد  است.    

ضعععاء اف  ارباب لغت همین معنا را ذکر کرد؛ عبارب این بود که برهیالبحرین نیز مالحظه فرمودید که در توضععیح عبارب  

. «یعنی مسلک البول و الغائط». طریحی در مجم  البحرین اینطور گفت: «يه ولدالعل  سلاكيضهمه سلك »عبارب اسعت از  

 ایشان افضاء را اینطور معنا کرد  است. 

نجا از آ متحد خودالزمه این قول آن است که جمی  مسالک ثالثه یکی خود؛ یعنی اگر ب واهد مجرای بول با مجرای غائط 

که مجرای حیض وسعط این دو قرار گرفته، قهراً الزمه اتحاد مجرای بول و مجرای غائط، این است که با مجرای حیض نیز  

قرار خود. االفضاء یتحقق برف  الحاجزین معاً؛ به اینکه دو حاجر و دو مان  برداخته خود؛ و اال اگر صرفاً یک مان  بر اتحاد 

 آید. مسلک بول و غائط دیش نمی اتحاد اینجابرداخته خود، 

آن  اقدس اتحاد مسلکی البول و الغائط، مالزم است با اتحاد المسالک الثالثة. ظاهراً دو مجرا را ذکر کرد  ولی الزمه قهری

رسعد تحقق آن بعید است. وقتی مجرای حیض و  اسعت که سعه مجرا با هم یکی خعوند. این از اموری اسعت که به نظر می    

 د از آن است که سه مجرا یکی خود.به زعم بعضی یکی خدنشان بعید باخد، این ابع مجرای غائط

 تلعضههت صهدب عللام:

 خد  که صاحب جواهر توجیهاتی برای آن ذکر کند. صاحب جواهر سه توجیه  برای این قول ذکر کرد  است.  باعثاین بُعد 

 تلعض  لو :

و موان   این سه مجرا، هر یک از این حاجزها برداخته خود. یعنی مثالً ازگانه حاجز بین دو مسلک و دو مجرا از مجاری سه

هواهد حاجز بین مجرای بول و مجرای حیض باخد، یا حاجز خود؛ حاال میبرداخعته خعد و از بین رفت، افضاء محقق می  

لکی البول و الغائط، این چهارم از اتحاد مساحتمال دارد منظور قائلین به قول دس بین مجرای حیض و مجرای غائط باخد. 

 گردد. اگر این معنا را برای افضاء ذکر کنیم، این به قول سوم برمی مسالک الثالثة.الباخد؛ یعنی رف  الحاجز بین المسلکین مِن 

                                                 
 .661، ص2کشف الرموز، ج. 1
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منظور از اتحاد مسلکی البول و الغائط، یعنی اتحاد مسلکی البول و الحیض؛ به جهت اینکه آن عادتاً بعید است.  :تلعض  دو 

 اگر این معنا و این توجیه را ذکر کنیم، فیرج  الی القول االول. 

 سؤال: 

گویند چون عادتاً وقوع گویند مسلک بول و غائط، در واق  غیر بول است و منظور همان حیض است. میاسعتاد: اینکه می 

قبول نیست و به تعبیر برهی غلط است و اصالً این چیزی نیست که به سادگی اتفاق بیفتد، لذا بعید است که منظور  آن قابل

 اینها این باخد. یحتمل منظور همان اتحاد مسلک البول و الحیض باخد. 

لک القبل و الدبر است؛ یعنی منظور همان یکی خدن مجرای منظور از اتحاد مسلکی البول و الغائط، اتحاد المس :تلعض  سل 

 . 1گردد به معنای دومحیض و مجرای غائط است. در این صورب برمی

 دد یا به قول دوم یا به قول سوم.گرمالحظه فرمودید که قول چهارم با دذیرق این توجیهاب، یا به قول اول برمی

بپذیریم، قهراً نتیجه آن است که اینجا سه قول بیشتر نداریم. اگر این توجیهاب اگر این توجیهاب صعاحب جواهر را   نتضج :

دنجم در اینجا ذکر کنیم که بروییم قول دنجمی هم  خود. لذا اینکه یک قولصعاحب جواهر را نپذیریم، اینجا چهار قول می 

و  داردناتحاد جمی  مسالک ثالثه قائل  هست و آن هم اتحاد جمی  المسالک الثالثة است، این دیرر قابل قبول نیست. یعنی

اند دنج اینکه بعضی از بزرگان اینجا گفتهاتحاد جمی  المسالک الثالثة است. لذا  قول چهارم اند که الزمهگفتهکسعانی هم که  

 دارد، به نظر ما این تمام نیست. قول در مسأله وجود
 رد یک نظر

اند قول دنجم اتحاد جمی  المسععالک الثالثه و قائل هم دارد؛ در حالی گفته دارد.اینجا وجود دنج قول  2اندآقای مکارم گفته

اگر توجیهاب صععاحب جواهر را هم بپذیریم، قول  اینجا چهار قول بیشععتر نیسععت و مالحظه فرمودید که که همه اقوال را 

 ل است. گردد. لذا باید بروییم یا سه قول یا چهار قوچهارم نیز به یکی از آن سه قول برمی

حق در مسأله چیست و باالهر  افضاء  ببینیمباید اند؛ لذا مالحظه فرمودید که امام ر   در این بین قول سعوم را اهتیار کرد  

به چه معناست. اینکه من عرض کردم قول دنجم یعنی اتحاد جمی  المسالک الثالثة، مطرح نیست، چون اگر این توجیهاب را 

انه یکی گواهیم یک قول مستقل حساب کنیم، این معنایش آن است که اگر دو تا از این مسالک سهنپذیریم و این را ربساً ب 

خعوند، دس آنجا افضاء نیست. در حالی که این قطعاً هالف ادله و هالف فتاوا و نب در این مقام است. عمد  این است که  

 از این چهار قول، کدام قول حق است. ما بعد از بیان این اقوال، ببینیم حق در این مقام چیست و ببینیم 
 

«الحمد هلل رب العالمین»  
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