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

 

 حق در جهت اول)معنای افضاء(

بعد از آن که اقوال مختلف درباره معنای افضاء معلوم شد، باید ببینیم حق در این مسأله چیست؛ آیا همان طور که امام)ره( 

اند، افضااء ببار  از احااد د  مسالب بول   حیی یا احااد مسالب حیی   طااس ایات یا اینظه نشر م رور را     فرموده

 ایاً یب معنایی طیر از این معانی مورد قبول ایت؟یا ایبپذیریم 

 نظته که إن شاااء اع برخ اواهم کرد، حق در مسااأله همان ایاات که مرحوم یااید در بر ه   چندبه نشر ما با مالحشه 

 .اندفرموده

افضاء المرأة قطعاً یب معنای  یژه بر این ایاس اینظه افضااء در لتت متخذ از فضاء به معنای مظان  ای  ایت؛   :نکته اول

دارد؛ افضااء المرأة مسالاماً به این معنا نیست که اودز زن  یعت دیدا کند یا اطالا از این ترت داشته باشد که مًالً در هر   

ع حاصل شود. افضاء المرأة، قدر مسلم به معنای ایجاد فضای  ای  به یبب  طی در دبر ازحاساا ، این  بضوی از ابضای بدن

ه کحاصل شود. این یب معنایی ایت  احسابییا قُبل ایت؛ یعنی اینظه به یبب  طی   داول در زن، در قبل یا دبر ا  یب 

 همه ذکر مصادیق اارتی افضاء ایت. اند، به نشر ماآنچه فقرا در این باره گفته هم لتت   هم برف مسابد آن ایت  

. یب  قت یب اصطالح اند  اامه هم به حعریف آن مبادر  نظرده ن ده ایت معنا در هیچ یب از ر ایا ، افضاء نکته دوم:

شود، ما هم حاب  دلیل هستیم   همان طور که در لسان ادله ااصای به  ایاطه حعریف   حوحید در لسان ر ایا  ایجاد می  

معنای ااصی از افضاء ای معنا شاده، باید آن را بپذیریم   به آن ملتمم شویم. اما حوته به اینظه در لسان ر ایا   یب  اژه

در  اق  حعیین مصادیق اقدام فقرا به حعریف افضااء،   بر این ایااس این یب معنای برفی دارد؛  شاود ارااه ن اده، معلوم می 

شود، این در  اق  ااتالف در حعیین مصادیق ایت، یا به حعبیر دیگر اارتی افضاء ایت   اگر ااتالف بین فقرا م اهده می

 مصادیق ایت.  حعییناشتباه در 

اع سلق ایجاد احاند، طبیعتاً مط قتی یب معنایی برفی برای این  اژه  تود دارد   ادله شربیه نیم معنای ااصی نظردهدس 

حارة به ارا الااتم بین مسلظی التااس   الایی حاقق  احساع. منتری این ایتدر قُبل یا دبر زن به  ایاطه  طی، افضااء   

ه یبب . باالاره احصاع بایت   أاری به از بین رفتن مان  بین د  مسلب بول   حیی،   ثالًة بخرا الااتمین کنددیدا می

ر  قابل حاقق ایات  یا حاتم بین مسلب بول   حیی برداشته شود؛ یا حاتم بین مسلب   طی به یظی از این یاه صاو  

 شود. همه اینرا صدا افضاء می برحیی   طااس یا هر د  حاتم برداشته شود. از نشر برف، 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي
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 قتی یب معنایی برفی برای این  اژه  تود دارد   حنایب با معنای لتوی نیم دارد   در لسان  کنیمما ایاایااً ادبا می  لذا 

ر ایا  نیم معنای ااصای برای آن ذکر شاده، ایاایاً  تری ندارد که فقرا  ر د به این برصه کنند   بخواهند این را معنا    

 ر  اق  از باب حعیین مصادیق ایت.اند، دکنند. آنچه که فقرا گفته

آنجا  بتیر الوطی نیم این حواتم برداشته شود؛  لیایت کند؛ لذا ممظن کنیم که افضاء به یبب  طی حاقق دیدا میحأکید می

 شود.آن مترحب نمی منطبق نیست   احظام   آثارایایاً بنوان افضاء بخصوصه 

قَدْ »در ر ایت حمران این حعبیر آمده  ایاات. حأیید این معنا با حوته به حعلیلی که در ر ایت حمران  ارد شااده، قابل  مؤید:

این را بر از اج، افساد   معطل کرده ایت؛ یعنی این افضاء بابث شده که شوهران نتوانند از ، «أَفْسَدَهَا  َ بَطَّلَرَا بَلَى الْأَزْ َاجِ

بر  شود که موتب حعطیلی مواقعه    طی ایت؛ یعنیاثر بر افضاء مترحب می تاع ببرند. دس کأن به این دلیلاین موح  ایتم

اش آن آثار   احظام کند. چون این مان  به یبب  طی طیر تایم ماقق شده، نتیجهیار راه ایتمتاع از ز ته مان  ایجاد می 

 اتمینایات؛  لی احسااع   ایجاد  یاعت در قبل یا دبر مرأة موتب این شاده که نتواند ایتمتاع کند. این هم به ارا الا    

 کند، هم به ارا حاتم بین مسلب بول   حیی   هم به ارا حاتم بین مسلب حیی   طااس. حاقق دیدا می

ال فرق فی الدخول »ین مقام، حق با مرحوم یید در بر ه ایت. ببار  ای ان در بر ه چنین ایت  رید در الذا به نشر می

أعم من »کند که در قبل باشد یا در دبر. لِ موتبِ افضاء، فرقی نمی، داو«الموجب لإلفضاء بین أن یکون فی القبل أو الدبر

، افضاء ابم از این ایت که مسلب «أن یکون باتحاد مسللکی البول و الحی  أو مسلکی الحی  و الاائ  أو اتحاد الممیع 

ع حاصل احسا بول   حیی یظی شود یا مسلب حیی   طااس یظی شود یا تمی  یظی شود، یعنی حاتمین برداشته شود  

 شود. این احساع گاهی ماد د   گاهی  یی  ایت. 

  أو اتحاد اتحاد مسلکی البول و الحی»شاد این چه فرقی با ببار  امام دارد، ببار  امام این ایات که    یااال اما اینظه 

یعنی رف  الااتمین را ذکر نظرده؛ دریت ایت که اگر ما این را به بنوان حعیین مصداا بدانیم،  «مسللکی الحی  و الاائ  

عضاای ب حوانیم بگوییم معنا کردن به این حرحیب اشااظالی ندارد  لی با حوته به اقوالی که در این مسااأله  تود دارد که می

ینرا اند؛ قطعاً بین امسلب حیی   طااس را گفته اند   برای اصوص احااداصوص احااد مسلب بول   حیی را ذکر کرده

 فرا ایت. 

 یاال  

لایی ا اند رف  حاتم بین مسلظیگفته که برایایتاد  ما در ذکر اشظاالحی که به این اقوال اتماالً شده، اشاره اواهیم کرد. 

ا بگوید . اگر کسی به اینرمالک ایت لاییفقس احااد مسلظی البول   ااینرا به نشر التااس طلسٌ بشیمٌ لبُعد  قوبه بادحاً.   

، اما رف  حاتم بین دانیدمیممظن آن را   دانیدمیافضاااء  را مالک حاققبین مساالب بول   حیی رف  حاتم شااما  چرا

الااتم فیه بریی قوی؛ چون  به این دلیل کهشود. دحاً  اق  نمی  با گوییددانی   مینمیممظن  رامسالب حیی   طااس  

آن  ممظن ایت بگوییم ایت که مسلب حیی   طااس یظی شود؟ حر ایت   لذا بادحاً بعیدحر   کلفتآن حاتم   مان  قوی

د که در ینجا قاال به این شویحر ایت، اگر یظی شد شما قاال به افضاء هستید، دس به طریق ا لی باید اکه حاتمش حعیف

 گیرد. میاینجا افضاء صور  
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 یاال 

ای بر کنیم  لی به این نظته بنایت بفرمایید که باالاره کأن بدهاند که آن را هم برخ میبظس این را گفته ایایااتاد  بده

حرین حرین آن، دیه ایت؛ یظی از مرماین بقیده هساتند که در ادله یب یاری احظام ر ی بنوان افضاء بار شده ایت. مرم  

ترحب شده، دیه ایت. دیه ر ی این بنوان رفته، نه بنوان بیب؛ اصالً اودز بنوان افضاء دیه دارد. اینرا آثاری که بر افضاء م

این را به بنوان یب بیب نگاه کنیم   به بنوان بیب حمان ثابت شود؛ یعنی مًل ارش تنایت که  گویند بله، ممظن ایتمی

به این احفاا افتاده ایت.  لی مسأله حمان بیب کجا   دیه کجا؟!  باید آن را بپردازد، این هم حامنِ تنایتی ایت که نسبت

 شود که بنوان افضاء بیاید. دیة االفضاء در صورحی ثابت می

مان ادله حگوید همان داند، میالبته مرحوم آقای اویی اینجا یب مطلبی دارند؛ ای ان به کلی حمن اینظه معنا را  یی  می

ه این شاخ  حاامن ایات   باید اسار  بدهد.  لی بین مسأله افضاء   بیب فرا ایت.    کند کبیب در اینجا اثبا  می

شود ما افضاء را دریت معنا کنیم، به ااطر آثار مرمی ایت که بر افضاء مترحب ایت. اگر بنوان افضاء مًالً اینظه حأکید می

. ، یعنی این قدر متیقن از افضاء ایتاصاوص احااد مسلظی البول   الایی یا احااد مسلظی الایی   التااس حعریف شد 

لب الجمی  هم به بنوان افضااء شانااته شود؟ دریت ایت که یب بیب ایت   این بیب   ااما از کجا معلوم که احااد مسا 

 . نظندبنوان افضاء بر آن صدا  چه بسااین د  مسلب یا آن د  مسلب ایت،  لی حر از احااد مرم

 یاال 

اواهم برخ کنم که اگر افضاااء از این منشر معنا گویم که لم ماً اینطور ایاات. میگویم؛ نمیمن در حد احتمال میایااتاد  

اند   از نشر برف نیم افضاء یعنی ایجاد االحساع فی شاود که افضااء یب حقیقت برفی ایت؛ معنایی در لتت برای آن گفته  

یا بعضی از ابضای ااص مرأة ایت؛ آن هم بیبی  القبل أ  الدبر. افضاء المرأة به اصوص مربوط به یب ناحیه یا یب بضو

ضاء. مصداقاً لالف یظونگوییم انواع احساع در این ناحیه، که به یبب  طی حاصل شود.  لی افضاء مصداقش چیست؟ ما می

 شود. آیند   ادله شامل اینرا میبنابراین هر یه از مصادیق افضاء به شمار می

این هم یب احتمال ایت   ما این را نفی  با یب حوتیراحی به آن برگردانید،اواهید این بیان امام را هم یب  قت شاما می 

التااس.  لی    گویید ایایاً با این بیان افضاء یعنی احااد مسلظی البول   الایی أ  احااد مسلظی الاییکنیم. شما مینمی

یت.  لی با حوته به آنچه در بیان اقوال گفتیم به اینظه اقوال بعضاً ر ی  قتی این د  باشاد، قرراً آن یاومی نیم تمء این ا  

اند، احااد مساالظی الایی   التااس یا احااد مساالظی البول   الایی؛  قتی یب فرد را به  اصااوص یب فرد حأکید کرده

ان افضاء بر آن صدا داند، این معنایش آن ایات که فرد دیگر الیصادا بلیه بنوان االفضاء. اگر بنو  اصاوص افضااء می  

 شود. ، قرراً آن آثار   احظام نیم بار نمینظند

آییم؛ در بین اقوال مالحشه فرمودید که برای مًل فاحل هندی، شرید ثانی در مسالب   شرح لمعه، حال به یراغ اقوال می

ز احااد تمی  المسالب به میان اند یا احااد این د  مسالب یا احااد آن د  مسلب. دیگر یخن ا گفتههمین بقیده را دارند؛ 

را  این ببار  همرفته که احااد تمی  المساااالب، باالاره آنرا  کاراند. با اینظه در بعضااای از ببارا  این حعبیر به نیا رده

 کند ابم از اینظه احااد این د  مسلب باشد یااند. مرحوم یاید حصارید می    را به کار نبردهاند، اما م  ذلب این بباردیده
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نویساند   در بین حال یب حعبیری که در بعضی    را میاحااد آن د  مسالب یا احااد الجمی ؛ یعنی  قتی با بنایت، ببار 

 رد بلظهنداحمان  بیب نیست  دانند. نه اینظه بگویند این آ رند، یعنی این را مصداا افضاء نمیها رایج ایات را نمی کتاب

شود   لسان ر ایا  همی ه ناظر به امور گویند این نادراً  اق  میز باب اینظه میگویند این مصاداا افضااء نیسات؛ یا ا   می

حوانیم ر ایا  را حمل بر معنای نادر   یا بساایار قلیل کنیم؛ ر ایا  معموالً حمل بر متعارف طالب متعارفه ایاات. ما نمی

 شود   متعارف طالب این ایت. می

؛ یعنی حواتمِ همه مسالب برداشته شود   به قول ب وداً شامل احااد الجمی  هم که ببار  امام)ره( لم منیست دس اینطور 

صااحب تواهر، رف  الااتمین شود. از نشر اینرا، این د  مصداا افضاء ایت. مسأله رف  الااتمین به هر دلیل در ببار   

 م   مرحوم یید یظی ایت. بقیده اما م بگوییم این د  لم ماً یب بقیده دارند  حوانیذکر ن ده   لذا ما نمی

 یاال 

اگر شما این را به آن برگردانید، ما حرفی نداریم. اما احتمال اینظه این ببار  به آن برنگردد نیم  تود دارد. حداقل ایتاد  

 قوع بل گویند طیر قااند   اصاالً احااد الجمی  طیر قابل  قوع ایت؛  قتی می اند به اینظه اینرا متفا  برای حصارید کرده 

فت با کرد   گکنم که اگر کسی ادحوانید به گردن اینرا بگذارید که این هم افضاء ایت؟ من از شما یاال میایات، شما می 

اصالً احااد الجمی    اینظه همه این فضاها یظی شود   احساع به ناوی باشد که د  حاتم   د  مان  برداشته شود، این اصالً 

 شود؟به گردن این شخ  بگذارید که بر طبق نشر ا ، افضاء شامل احااد الجمی  نیم میحوانید امظان ندارد؛ شما می

 یاال 

نادراً ممظن ایت احفاا  شود   اق  نمی اارجکند یا نه؟  قتی این در احفاقاً باث در همین ایت که صدا بنوان میایتاد  

 کنید.  معناحوانید این لفظ را حمل بر این بیفتد، شما نمی

   یاال

نطور  لی لم ماً ای حوان گفت با نشر یید موافق ایتمی اند،ای ذکر نظردهایتاد  بله؛ از این باب که امام)ره( در اینجا حاشیه

قرینه  دحوانگویند، نشرشاان این باشد که احااد الجمی  نیم مصداا افضاء ایت.  لی این می نیسات کساانی که این د  را می  

کنم که لم ماً اینطور نیست که در دل ببارحی که امام)ره( ین نشر موافق ایت. اما باز هم حأکید میباشاد بر اینظه ای اان با ا  

 اند، شمول نسبت به احااد الجمی  هم باشد؛ این مالزمه در اینجا  تود ندارد. آ رده

انیم، حق با مرحوم یید   ر  امام را هم حمل بر نشر یید کنیم   این د  را یظی بدرید در مجموع اگر ببادس به نشر می

م در این اما اند، طبیعتاً ما با نشرامام ایات. اما اگر گفتیم ببار  امام قابل حمل بر این ببار  نیست   اینرا با هم متفا   

 باره موافق نیستیم.
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شود. هم قول ا ل که م رور ایت که ر شن میبا این حوحایااحی که برخ شاد، اشاظاالحی که متوته یایر اقوال هست،    

له اند، از تماند   هم قول د م که قاال به احااد مسلظی الایی   التااس شدهاحااد مسالظی البول   الایی را ملتمم شاده  

مسلب. مرحوم بالمه، ابن یعید حلی   دیگران. قول یوم که امام)ره( آن را فرموده که احااد این د  مسلب یا احااد آن د  

چنین  نآهست، نسبت به این قول دیگر اشظالی نداریم؛ اما اگر گفتیم از نیم اگر بگوییم این متضامن احااد مسلظی الجمی   

ین ایت ا نسبت به این اقوال داریم   ری ه اشظال نسبت به این اقوال م هم اشظالشود، قرراً نسبت به قول یوای نمیایتفاده

که بین فقرا   به حب  آن بین اهل لتت دیش آمده، در  اق  ناشی از هم ااتالفی  ایاایاً افضاء یب حقیقت برفی ایت    که

معلوم ایات، االحساع فی المرأة فی ناحیة ااصة مزن بدن  نیم اشاتباه در مصاادیق اارتی ایات. معنای این حقیقت برفی    

 های متعددی دارد. المرأة بسبب الوطی، که مصداا

اند که امظان ارا حاتم بین مسالب بول   مسلب حیی  تود ندارد.  کردهفقس بنایت داشاته باشاید اینجا بعضای ادبا    

 افی در حوحید  حاشیهگویند اصاالً امظان ندارد که مسالب حیی   مسلب بول یظی شود؛ این را مرحوم شررانی در   می

 ایفلی در یظافضااء گفته ایات. گفته ا الً بین مسالب بول   مسلب حیی فاصله ایت؛ به حعبیر ای ان یظی در ابلی      

ایات. د م اینظه مان  بین این د  مسالب، ایاتخوان ایات که  یس این ایتخوان یب یوراای ایت که بول از آن مجرا     

چون بین  ؛مسلب حیی   طااس ایتآنچه ممظن ایت، احااد ن دنی ایت. شاود   شاظستن ایتخوان یب امر   اارج می

 .]ایتخوانی[ ایت میبشان  لامی، ایرل از از بین رفتن مان  از بین رفتن م سلب حیی   طااس یب مان  لامی ایت  م

گویند رف  حاتم بین مسلب حیی   طااس، بادحاً ممظن اند؛ م ارور می کرده مطرحادبا  را همینهم مقابل دقیقاً م ارور  

ن ل هم؛ احفاقاً مالااتم بینرما بریی قویٌ، در حالی که آنجا این چنین نیسات. یعنی د  ادبا دریت نقطه مقاب  نیسات؛ نن 

دهد که اند. یعنی این ن ان میاواهم برخ کنم که اودز همین شااهد بر این ایات که هر د  طیر متخصصانه حرف زده  می

مساأله، یب مسأله برفی ایت؛ برف باید این را اودش یا با  . این کردندمیشادند   اظرار نشر  نباید  ارد این برصاه می 

فرمد اصل ایجاد احساع در قبل یا دبر به یبب  طی ایت؛   این یتاقق در آنچه برف می مراتعه به اهل فن ح خی  دهد.

 هر یه از مصادیق افضاء هستند.    لذاحمن یه مصداا 

 فقس یب نظته باقی مانده؛ اینجا صاحب تواهر برای مختار اود یب ایتداللی کرده که در تلسه آینده اواهیم کرد. 
 
 

«الامد ع رب العالمین»  


