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  األستاذ املساعد بقسم الفقه

  جامعة القصيم - كلية الشريعة وأصول الدين
  

  ملخص البحث

احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن اتـبعهم                
  .أمجـعني 

    ا ونظافتها الشخـصية ،             إن القضايا اليتم املرأة كثرية جداً ، وخاصة فيما يتعلق بطهار
وإن كثرياً من النساء يشتكني كثرة خروج اإلفرازات املهبلية يف غالب أحواهلن ، وخاصـة يف سـن                  
املراهقة والشباب ، مما يسبب هلن الكثري من احلرج والضيق يف اعتبار ما خيرج منهن هل يأخذ حكـم                   

  .كم الطهارة  ، وخاصة أنه ال ميكن التحكم يف خروج معظم تلك اإلفرازات النجاسة أو ح
ويف هذا البحث ألقي الضوء على موضوع هذه اإلفرازات من جهة نظر األطباء يف حقيقتها               

  .وأسباا وأحواهلا ، ومن جهة نظر الفقهاء يف أحكامها تبعاً لتلك األحوال واملسببات 
تلك اإلفرازات مسميات خاصة عند الفقهاء ، وهي غري شائعة أو           ومما جتدر اإلشارة إليه أن ل     

متداولة عند األطباء ، إذ هم ينظرون إىل تلك اإلفرازات باعتبار وظائفها وما يعتريها مـن تغـريات                  
  .مرضية لعالجها 
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  : وينقسم البحث إىل 
  اإلفرازات املهبلية عند األطباء: املبحث األول 
   املهبلية عند الفقهاءاإلفرازات: املبحث الثاين 

اجلمع بني نظر األطباء والفقهاء ، وهو عبارة عن ترجيح ونتائج للبحث ،             : املبحث الثالث   
حيث تتضح الصورة النهائية لتلك اإلفرازات ، وكيف أا تتمايز عن بعضها البعض من حيث حقيقتها              

  . وحكمها 

*   *   *  
ى سيد اخللق واملرسلني سـيدنا حممـد        احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم عل       

  .وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم أمجعني إىل يوم الدين 

إن كثرياً من النساء يشتكني كثرة خروج اإلفرازات املهبلية يف غالـب أحـواهلن ،               
وخاصة يف سن املراهقة والشباب ، وعند التعرض للتعب واإلرهاق اجلسدي ، مما يسبب هلـن                

ضيق يف اعتبار ما خيرج منهن هل يأخذ حكم النجاسة أو حكم الطهارة  ،               الكثري من احلرج وال   
وخاصة أنه ال ميكن التحكم يف خروج معظم تلك اإلفرازات ، والطهارة من النجاسة شـرط                

  .للصالة ، ومن أسباب احلفاظ على الصحة 

ويف هذا البحث ألقي الضوء على موضوع هذه اإلفرازات من جهة نظر األطبـاء يف               
  .تها وأسباا وأحواهلا ، ومن جهة نظر الفقهاء يف أحكامها تبعاً لتلك األحوال واملسببات حقيق

ومما جتدر اإلشارة إليه أن لتلك اإلفرازات مسميات خاصة عند الفقهاء ، وهي غـري               
شائعة أو متداولة عند األطباء ، إذ هم ينظرون إىل تلك اإلفرازات باعتبار وظائفها وما يعتريها                

  .ريات مرضية لعالجها من تغ
من اإلفراز والفرز وهو عزل شيء من شيء ومتييـزه عنـه ،             : واإلفرازات يف اللغة    

الـيت  ) غري الـدم    ( السوائل  :  ، واملقصود هنا     )١(ويقال فرزت الشيء من الشيء إذا فصلته        
  .خترج من املرأة ، واليت يفرزها جهازها التناسلي 

*    *    *  
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  رازات املهبلية عند األطباءاإلف: املبحث األول 

   :)٢( املهبل وعالقته باإلفرازات

 بـالفرج ،    )٣( سم ، تربط عنق الـرحم        ١٢ - ٨املهبل هو قناة عضلية طوهلا بني       

 الذي يتمزق بأول عالقـة جنـسية        )٤(والفرج هو فتحة املهبل ، وينفصل عنه بغشاء البكارة          

  .غالباً 
ون من ثنيات طولية وعرضية بإمكاـا أن        وجدار املهبل مرن وقابل للتقلص ، ويتك      

  .تتمدد فتسهل العالقات اجلنسية ، ومرور اجلنني أثناء التوليد 
وتتأمن رطوبته بواسطة مادة تفرزها اخلاليا املهبلية ، واملادة املخاطية اآلتية من عنـق              

  .الرحـم ، البلغم العنقي 
يتكون عادة من اإلفرازات اليت     ويعد نزول بعض اإلفرازات من املهبل أمراً طبيعياً ، و         

ويتغري قوام وكمية تلك اإلفرازات تبعاً للهرمونات اليت توجد يف املراحـل            . تزلق جدر املهبل    
املختلفة من الدورة احليضية ، وهلذا السبب فإن التغريات اهلرمونية املصاحبة لسن اليأس مـن               

  .قصاً يف التزليق املهبلي  ميكن أن يسبب ن- خاصة اخنفاض مستوى اإلستروجني -احمليض 
وتسكن داخل جتويف املهبل تشكيلة متنوعة من الكائنات احلية الدقيقة اليت تعـيش             

  .بشكل طبيعي يف حالة توازن دقيق ، فال يتكاثر أي منها وال يطغى على حساب اآلخرين
أو البكتريـا   ( وتوجد جمموعة من البكتريا تـسمى البكتريـا العـصوية اللبنيـة             

ئة الصاحلة بإنتـاج محـض اللكتيـك        تلعب دوراً أساساً يف احلفاظ على البي      ) سيلية  الالكتوبا
  .مما مينع امليكروبات األخرى من أن تتكاثر خارج السيطرة مسببة حالة عدوى ) اللبنيك (

   :)٥( حقيقة اإلفرازات املهبلية

ف صـفاا   هي إفرازات طبيعية تفرزها األقسام املختلفة للجهاز التناسلي للمرأة ختتل         
باختالف املناطق اليت تفرزها ، وختتلط مجيعاً وتبقى يف األحوال الطبيعية قليلة وال تظهر خارج               
األعضاء التناسلية ، وقد تزداد يف بعض األحوال الفيزيولوجية أو املرضـية وتـسمى حينئـذ                
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   :)٧(ي هي  حبسب أقسام اجلهاز التناسل) غري املرضية ( واإلفرازات الطبيعية ) ٦(بالضائعات 
   :)٨( مفرزات البوقني الرمحيني: أوالً 

 ومير مـن     )٩(إفرازمها قليل املقدار وقد يكون ترشحاً ، أو ينشأ من جوف الصفاق             
البوق جلوف الرحـم ، فيشكل تياراً يساعد على هجرة البيضة وحيتوي علـى الغليكـوجني               

  .حم تتغذى منه البيضة امللقحة أثناء هجرا من البوق إىل الر

  : املفرزات الرمحية : ثانياً 

 وعنقه ، وتعرف بالزالل الرمحي ، وهـو سـائل           )١٠(وهي اليت ترتبط جبسم الرحم      
عادي أبيض اللون خماطي لزج ، قابل للتمدد يشـبه زالل البيض ، ليس له رائحة ، يترك على                  

  : ، وهذه املفرزات الرمحية  نوعان )١١(األقمشـة بقعاً يسـهل غسـلها 

  :مفرزات جسم الرحم : وع األول الن

تفرز غدد الغشاء املخاطي للرحم سائالً مصلياً قليالً يطري السطح الداخلي له ، ومير              
ليختلط مبفرز العنق ، وتظهر املفرزات الرمحية بكثرة يف حالة التـهابات بـاطن الـرحم ذات                 

  .الطبيعة املختلفة 

  :مفرزات العنق : النوع الثاين 

رحم خماطاً شفافاً رائقاً يشبه آح البيض ذا تفاعل قلـوي ، ويبلـغ              تفرز غدد عنق ال   
   .)١٢(أقصى شدته يف زمن اإلباضة 

  :املفرزات املهبلية : ثالثاً 

ال حتوي جدر املهبل على غدد مفرزة ، وإمنا تنشأ املادة احلليبية أو السائل الذي يطلي               
ذي تكثر فيه األوعية الدمويـة      جدره من ارتشاح مصلي من خالل الغشاء املخاطي للمهبل وال         

، ويكون تفاعل مفرزات املهبل حامضياً وذلك بسبب احتوائه على حـامض            ) ١٣(والليمفاوية  
اللنب الناتج من حتول الغليكوجني املختزن يف خاليا اجلدر املهبلية بفـضل اجلـراثيم العاطلـة                

  .املوجودة يف املهبل 
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  :مفرزات الفرج : رابعاً 

 األحوال الطبيعية بسبب مفرزات الغدد الدهنيـة والعرقيـة ،           يكون الفرج رطباً يف   

 )١٥( وغدد سـكان     )١٤(وكذلك املفرزات املخاطية الشفافة اللزجة ، لغدد باتوالن أو بارثولني           

  .   )١٦( مل هذه الغدد عند الراحة واهلدوءواليت تعترب غدد اإلثارة اجلنسية عند املرأة ، وال تع

   : )١٧(وظيفتها 

 .بل ترطيب امله .١
 .تنظيف املهبل  .٢
 .محاية اجلهاز التناسلي من اجلراثيم وامليكروبات  .٣
تسهيل ولوج القضيب ، إذ بدون هذه اإلفرازات تكون عملية اجلماع مؤملـة              .٤

وشاقة وخاصة على املرأة ، وقد يؤدي ذلك إىل تقرحات وتك يف جدار املهبل              
 .الرقيق 

   :)١٨(أسباب وزمن خروجها 

  .نتيجة التهيج اجلنسي .١
جـاهزة  اضحة حينئذ على أن البويضة أصبح     وقت اإلباضة ، وهي تدل داللة و       .٢

 .لالنطالق 
يف أثناء احلمل ، وهي تكون بسبب احتقان الشرايني الدموية ، وعادة ما تكون               .٣

 .مائلة لالصفرار 
يف سن املراهقة ، وتكون بسبب زيادة هرمون االيـستروجني يف الـدم وبـدء              .١

 . سنة ١٤ و ١٢ نشاطه وتأثريه بني سنوات
 .قبل أو ما بعد الطمث الشهري ببضعة أيام  .٢
 .عند تعاطي حبوب منع احلمل أحياناً  .٣
اإلمساك الذي يبطئ الدورة الدموية يف حوض املرأة قد يـؤدي إىل حـدوث               .٤
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 .احتقانات يف الفرج واملهبل فيزداد حدوث السيالنات 
 كميـة هـذه     عند النساء اللوايت تسوء صحتهن بسـبب فقر الدم ، تـزداد           .٥

اإلفرازات ، حيث يصبح ارتشاح األوعية الدموية والليمفاويـة الـيت تغـذي             
 .املسالك البولية عندهن أكثر سهولة 

 .عند وجود اللولب املانع للحمل  .٦

   :)١٩(أهم خواص اإلفرازات الطبيعية غري املرضية 

 .ال رائحة هلا  .١
 . لوا شفاف ، وقد تأخذ اللون األبيض  .٢
 . مهبلية أو أي أمل ال تؤدي إىل حكة .٣
   .)٢٠(تسيل وال تتدفق   .٤

   :)٢١(تتألف هذه املفرزات من 

بروتينات ، عديدات السكر ، محض ، محوض أمينية ، أنزميات ، مثبطات األنزميات ،               
  .غلوبولينات مناعية 

ويف حالة احلمل ويف مرحلة املخاض خيرج من املرأة بعـض اإلفـرازات الطبيعيـة                
  :)٢٢(وهي

ية مشوبة بالدم وهي السدادة املخاطية ، وهي اليت تسد جتويـف            إفرازات خماط  .١
عنق الرحم أثناء احلمل ، وفائدا محاية اجلنني من دخول مصادر العدوى إليـه              

 .عن طريق املهبل 
أثناء إفرازات سائلة كاملاء ، وهو السائل األمينوسي الذي كان يسبح فيه اجلنني              .٢

أن يتدفق بعنف خارجـاً مـن الكـيس         احلمل ، وهو إما أن يسيل دوء وإما         
 .األمينوسي 

    :)٢٣(هناك إفراز أو ماء طبيعي يتدفق عند املرأة هو  

ماء املرأة الذي حيمل البويضة ، وهو خيرج مرة واحدة يف الشــهر من احلويـصلة               
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   )٢٤(املبيـضية 
 باملبيض ، اليت تكون مليئة باملاء األصفر وبداخلـها البويـضة ،           ) حويصلة جراف   ( 

وحينما تقترب هذه احلويصلة من حافة املبيض تنفجر عند متام منوها ، فتندلق املياه على أقتاب                
) قناة فالوب (  اية قناة الرحـم      ، ويتلقف البوق وهو    )٢٥() األمعاء أو األحشـاء    ( البطن  

 من قناة   البويضة فيدفعها دفعاً رقيقاً حىت تلتقي باحليوان املنوي الذي يلقحها يف الثلث الوحشي            
 .الرحم 

    : )٢٦(  وظيفته

له عالقة يف اإلخصاب وتكوين اجلنني ، حيث حيمل هذا املاء البويضة وعناصر أخرى              
منها بعض اإلنزميات اليت تفرزها بطانة الرحم وقناته اليت جتعل احليوان املنـوي قـادراً علـى                 

نزميات على إطـالق    اإلخصاب وذلك بإزالة الربوتني السكري من رأسه ، كما تعمل هذه اإل           
  .اخلاليا احمليطية بالبويضة وكشف غطائها الواقي أمام احليوان املنوي 

هـزة  (عور املرأة حبدوث دفق وقذف أثناء النشوة أو الرعـشة اجلنـسية             ــالسبب وراء ش  
  : )٢٧( )اجلماع 

عندما يصل التنبيه اجلنسي املوضعي إىل أعظم شدة لـه ، السـيما عنـدما تـدعم                 
وضعية بإشارات نفسية مكيفة من الدماغ ، تتقلص العضالت العجانيـة لألنثـى             األحاسيس امل 

بشكل نظمي ، األمر الذي يتمخض عن حدوث منعكسات يف النخاع الشوكي مشاة لتلـك     
  .اليت تؤدي إىل حدوث الدفق عند الذكر  

ـ              اء كما أن هذه املنعكسات تزيد حركية الرحم والبوقني وتوسيع القناة العنقية يف أثن
  .الرعشة وبذلك تساعد على نقل النطاف إىل البويضة 

كما أن األحاسيس اجلنسية الشديدة اليت تنشأ أثناء الرعشة اجلنسية متـر أيـضاً إىل               
الدماغ وتؤدي إىل حدوث توتر عضلي شديد يف كامل اجلسم ، إال أنه بعـد تـأوج الفعـل                   

باالرتياح يتصف دوء رخو ، وهذا      اجلنسي فإنه يتراجع يف غضون الدقائق الالحقة إىل شعور          
  .التأثري يدعى باالنصراف أو التحلل 
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   :)٢٨( اإلفرازات املرضية

هي اإلفرازات اليت تنتج يف حاالت اإلصابة بالعدوى سـواء بـسبب البكترييـا أو               
ات أو احليوانات األولية ، وهذه الضائعات تتخذ صفات خمتلفة وأشكاالً متعـددة ،              ـالفطري
  ) :٢٩(أمهها 

  :الضائعات القيحية : أوالً 

وهي إفرازات حتتوي على القيح ، وهي بلون أصفر أو خمضر ، تلوث الثياب ، وقـد       
  . تكون رائحتها كريهة ، وتنجم عادة عن آفة انتانية 

  :الضائعات املائية : ثانياً 

وهي سـائلة مصلية رائقة ، وقد تكون غزيرة وتنقذف بـشكل فجـائي بـسبب               
  .ورم الليفي االحتقان  أو ال

  :الضائعات املدماة : ثالثاً 

هي سيالنات مصلية أو قيحية اختلطت بالدم وقد حتتوي على عناصر متموتة وهـي              
خمرشة وذات رائحة كريهة ، وسببها سرطان اجلهاز التناسلي أو التـهاب املهبـل الـشيخي                

  .النـزيف 

  :الضائعات البيض : رابعاً 

ن هلا لزجة ، أو حتتوي على خثرات بيض وترافق          وهي مفرزات بيضاء أو شفافة ال لو      
  .أكثر اآلفات الورمية السليمة يف الرحم أو املبيض 

   : )٣٠(املهبلية من أمثلة حاالت العدوى 

العدوى املهبلية املعتادة ، وهي بسبب البكترييا ، وتسبب نزول إفراز مهبلي لـه               •
 .بصفة خاصة عقب اجلماع رائحة غري عادية تشبه رائحة السمك ، واليت تكون واضحة 
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وهي بسبب فطريات شبيهة باخلمرية ، وتـسبب نـزول          ) املبيضات  ( الكانديدا   •
 .إفراز أبيض متكتل يشبه اجلنب ، وقد حيدث أمل أثناء اجلماع 

الترايكوموناس ، وهي بسبب حيوانات أولية وحيدة اخلليـة تنتقـل جنـسياً ،               •
 . رائحة غري عادية وتسبب نزول إفراز رغوي لونه أخضر رمادي له 

السيالن ، وهو بسبب نوع من البكترييا يسمى نيسرييا جونوري ، وقد يـسبب               •
 .خروج إفراز مهبلي يشبه الصديد مع تبول مؤمل ومتكرر 

    :)٣١( أهم خواص اإلفرازات املرضية

 .لوا متغري ، قد تكون رماديةً أو بيضاء أو خضراء  .١
 .لسمك رائحتها غري مقبولة وقد تشبه رائحة ا .٢
 .قد تكون مصحوبة بتهيج بالفرج  .٣
  .قد يؤدي بعضها إىل قابلية حدوث الوالدة قبل اآلوان  .٤

*    *    *  
  عند الفقهاء اإلفرازات املهبلية  : املبحث الثاني

 
  : يرى الفقهاء أن اإلفرازات اليت خترج من املرأة على عدة أنواع هي 

 .املين  •
 .املذي  •
 .الودي  •
 .اهلادي  •
 .لداخلية للمهبل الرطوبة ا •

   :)٣٢( املين: أوالً  

   :)٣٣(حقيقته كما يراها الفقهاء 
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  : املين عند الرجل هو 

ماء غليظ ثخني أبيض يتدفق يف خروجه دفعة بعد دفعة ورائحته كرائحة طلع النخل              
قريبة من رائحة العجني ، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض ، وقد يرق ويصفر ملرض أو                 

  .  عائه أو حيمر لكثرة اجلماع ويصري كماء اللحم استرخاء و

  : املين عند املرأة 

  .هو ماء أصفر رقيق ، وقد يبيض لفضل قوا 
   .)٣٤() ماء الرجل غليظ أبيض وماء املرأة رقيق أصفر  : ( قال 

  :أهم صفاته 

 .اخلروج بشهوة مع الفتور عقبه  .١
باً ، فإذا جـف اشـتبهت       الرائحة اليت تشبه رائحة الطلع والعجني مادام رط        .٢

 .رائحته برائحة بياض البيض 
  .)٣٥() من ماء دافق ( اخلروج بدفق يف دفعات ، قال تعاىل  .٣

 )٣٦(واألكثرون على أن هذه الصفات مشتركة بني مين الرجل واملرأة ، وقال بعضهم              
  : ملين املرأة خاصيتان فقط مها : 

 .التلذذ وفتور شهوا عقيب خروجه  .١
 .تشبه الطلع أو العجني الرائحة اليت  .٢

  :أسباب خروجه 

  .  اشتداد الشهوة 
  :حكمه من حيث الطهارة والنجاسة 
  :اختلف الفقهاء يف ذلك على فريقني 

 ) )٤٠( وأصحاب احلديث    )٣٩( والظاهرية   )٣٨( واحلنابلة   )٣٧(الشافعية  :( الفريق األول   
  .املين طاهر سواء من الرجل أو املرأة  :قالوا 
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  :ة املين حجتهم على طهار
كنت أفركـه من ثـوب  : ( ما روته السيدة عائشة رضي اهللا عنها يف املين قالت           .١
  )٤١() فركاً فيصلي فيهولقد رأيتين أفركه من ثوب رسول اهللا : (ويف رواية  ) رسول اهللا 

  )٤٢()  وهو يصلي أا كانت حتت املين من ثوب رسول اهللا (  ويف رواية أخرى 
  : وجه الداللة 
  )٤٣( ومل يكتف حبكه وفركه  املين لو كان جنساً ملا تركه الرسول إن •
واو احلال أي حال صالته ، ولو كان جنـساً ملـا            ) وهو يصلي   ( الواو يف قوهلا     •

   .)٤٤(ن يعيد ومل ينقل إلينا اإلعادة صح شروعه يف الصالة معه فينبغي أ
إمنا هو مبرتلـة  : ل  عن املين يصيب الثوب ، قاسئل النيب   : عن ابن عباس قال      .٢

  .)٤٥() املخاط والبزاق ، وإمنا يكفيك أن متسحه عنك خبرقة أو بإذخرة 
  :وجه الداللة 

 ، واالكتفاء مبسـحه باخلرقـة      )٤٦(  شبهه باملخاط واملخاط ليس بنجس ، كذا املين         
  .)٤٧(أو اإلذخرة من خصائص املستــقذرات ال من أحكام النجاسات

  .)٤٨( فلم يكن جنساً كاملخاط ألنه ال جيب غسله إذا جف .٣
  .)٤٩(ألنه بدء خلق آدمي فكان طاهراً كالطني  .٤
 والستحالة أن يقال    )٥٠(ألنه بدء خلق اإلنسان وهو مكرم فال يكون أصله جنساً            .٥

  .)٥١(أن األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم خلقوا من شيء جنس 
   :)٥٢( مناقشتهم يف استدالهلم على طهارة املين

 .املقصود من الفرك الدلك باملاء) كنت أفركه ( شة قول عائ .١
فرك السيدة عائشة رضي اهللا عنها للمين من الثوب ال يدل على طهارة املـين ،                 .٢

ألنه قد ورد أا غسلته أيضاً ، فيحمل الفرك أنه كان يف ثوب النوم ، وأن الغسل كان يف ثوب                    
  .الصالة

  .)٥٣(ته  طاهر دون غريه كسائر فضالإن مين الرسول  .٣
اط يحتمل أنه كان يف الصـورة،      ــتشبيه ابن عباس رضي اهللا عنهما املين باملخ        .٤
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ال يف احلكم ، واألمر باإلماطة باإلذخر ال ينفي األمر باإلزالة باملاء ، فيحتمل أنه أمـر بتقـدمي                   
 .اإلماطة كيال تنتشر النجاسة يف الثوب فيتعسر غسله 

، مة من املائية واملضغية والعلقية    ه األطوار املعلو  إن تكرمي اإلنسان حيصل بعد تطوير      .٥
 .والعلقة جنسة 
إن نفس املين أصله دم ، أو مستحيل عن الدم ، ولذلك خيرج عند اإلكثار مـن                  .٦

 .اجلماع أمحر ، فيصدق أن أصل اإلنسان دم وهو جنس 
   :)٥٤( الرد على هذه املناقشة

ا ورد يف رواية أخرى بلفـظ      ود مب القول بأن املقصود من الفرك الدلك باملاء مرد        .١

  . )٥٥()  يابساً بظفري لقد رأيتين وإين ألحكه من ثوب رسول اهللا (
القول بأن الفرك كان لثوب النوم والغسل كان لثوب الصالة مردود أيضاً مبـا               .٢

)  فركاً فيـصلي فيـه       ولقد رأيتين أفركه من ثوب رسول اهللا        ( ورد يف رواية أخرى بلفظ      
يب بالفاء ينفي احتمال ختلل الغسل بني الفرك والصالة ، وأصرح منه مـا              ، وهذا التعق  ) ٥٦(

  .)٥٧()  وهو يصلي أا كانت حتت املين من ثوب رسول اهللا ( ورد يف رواية أخرى بلفظ 
 فإن منيه كان عن     على تقدير أن ما ورد يف فرك املين أن ذلك من خصائصه              .٣

 ، ألنه من تالعب الشيطان بالنائم ، ومبا أنه           مجاع ال عن احتالم ألنه مستحيل يف حق النيب        
 . بالفرك من مجاع فيخالط مين املرأة ، فلو كان منيها جنساً مل يكتف يف إزالة منيه 

إن املين ليس بنجس ، ألن املستحيل من الغذاء إمنا يكون جنساً إذا كان يستحيل                .٤

:  ، وقد قال تعاىل      )٥٨( اللنب والبيضة إىل ننت وفساد ، واملين غري مستحيل إىل فساد وننت فهو ك           

 ، فكما خيرج اللنب من بـني الفـرث          )٥٩() من بني فرٍث ودٍم لبناً خالصاً سـائغاً للشاربني         ( 

  .)٦٠(والدم سائغاً خالصاً كذلك جيوز أن خيرج املين 
ل املين دماً فهذا ال يعين جناسـته كاملسك فإن أصله دم وهـو             ــولو كان أص   .٥

   .)٦١(طاهر 
املين جنس سواء مـن الرجـل أم        : قالوا   ) )٦٣( واملالكية   )٦٢(احلنفية  ( يق الثاين   الفر

  .املرأة
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  :حجتهم على القول بنجاسة املين 
كنـت  : عن عائشة رضي اهللا عنها عندما سئلت عن املين يصيب الثوب قالـت               .١

 .)٦٤()  فيخرج إىل الصالة وأثر الغسل يف ثوبه بقع املاء أغسـله من ثوب رسول اهللا 
  :وجه الداللة 

  .  غسله باملاء يدل على جناسته 
 فقال  روي أن عمار بن ياسر كان يغسل ثوبه من النخامة فمر عليه رسول اهللا                .٢

  ما خنامتك وال دموع عينيك إال مبرتلة املاء الذي  : ما تصنع يا عمار فأخربه بذلك فقال : له 
   .)٦٥() ملين والدم والقيءالبول والغائط وا:  يف ركوتك ، إمنا تغسل ثوبك من 

  : وجه الداللة 
    أخرب أن الثوب يغسل من هذه اجلملة ال حمالة وما يغسل منه الثوب ال حمالة 

   .)٦٦(  يكون جنساً ، فدل على أن املين جنس 
إذا رأيت املين يف ثوبك :  قال هلا أن رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها  .٣

   .)٦٧() كان يابساً فحتيه فإن كان رطباً فاغسليه وإن 
  : وجه الداللة 

 ، ولـو كـان       )٦٨(مطلق األمر حممول على الوجوب ، وال جيب إال إذا كان جنساً             
طاهراً ملنعها من إتالف املاء لغري حاجة فإنه حينئذ سرف يف املاء ، إذ ليس السـرف يف املاء إال                   

   .)٦٩(صرفه لغري حاجة ، ومن إتـعاب نفسـها فيه لغري ضرورة  

 أنه احتلم وقد كاد أن يصبح فلم جيد مع الركـب            ورد عن عمر بن اخلطاب       .٤

ماًء ، فركب حىت جاء املاء ، فجعل يغسل ما رأى من ذلك االحتالم حىت أسفر ، فقـال لـه                     

واعجبـاً  : أصبحت ومعنا ثياب فدع ثوبك يغسل ، فقال عمر بن اخلطاب            : عمرو بن العاص    

 جتد ثياباً أفكل الناس جيد ثياباً ، واهللا لو فعلتها لكانت سنة ،              لك يا عمرو بن العاص لئن كنت      

 .)٧٠() بل أغسل ما رأيت وأنضح ما مل أر 
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   : )٧١( وجه الداللة

 حبضرة مجاعة من الصحابة يف سفره ، وأفعاله كانـت تنقـل             إن فعل عمر     •
 .ويتحدث ا ، ومل ينكر ذلك عليه منكر  

يقتضي وجوب النضح ،    ) نضح ما مل أر     بل أغسل مارأيت وا    : ( قول عمر    •
ألنه ال يشتغل عن الصالة بالناس يف ذلك الوقت مع ضيقه إال ملعىن واجب مانع               

 .من الصالة 

ألن الواجب خبروج املين أغلظ الطهارتني وهي االغتسال ، والطهارة ال تكون إال              .٥
  .)٧٢(عن جناسة ، وغلظ الطهارة يدل على غلظ النجاسـة كدم احليض والنفـاس 

ألن املذي جزء من املين ، ألن املذي خيرج عند مقدمات الشهوة واملـين عنـد                 .٦
استكماهلا ، وهو جيري يف جمرى املذي وخيرج من خمرجه ، فإذا جنـس الفرع فـألن يـنجس                  

   .)٧٣(األصل أوىل  

 كاللنب يف   )٧٤(ألنه مير مبيزاب النجس فينجس مبجاورته ، وإن مل يكن جنساً بنفسه              .٧
  .)٧٥(نجس الظرف ال

فكان جنساً كجميع اخلوارج مثـل      ) من الذكر أو القبل     ( ألنه خارج من البدن      .٨
  .)٧٦(البول واملذي والودي ودم احليض 

إن كل خارج يسبب حدثاً هو جنس يف نفسه كالغائط والبـول ودم احلـيض ،                 .٩
  .)٧٧(فكذلك خروج املين يسبب احلدث فهو جنس يف نفسه 

  : )٧٨( مناقشتهم يف استدالهلم

ما ورد عن السيدة عائشة رضي اهللا عنها أا غسلت املين من ثوب رسـول اهللا                 .١
 ا فركته أيضاً فقطال يدل على جناسة املين ، ألنه قد ورد أ ،. 

: به بسبب احتالمه حيث قالت لـه        كما ورد أا أنكرت على ذلك الذي غسل ثو        
، )٧٩()  يابساً بظفري    رسول اهللا   فلو رأيت شيئاً غسلته ؟ لقد رأيتين وإين ألحكه من ثوب            (

لو رأيت شيئاً أكنت غاسله معتقداً وجوب غسله ؟ وكيف تفعل هذا وقـد كنـت                : واملعىن  
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  . ومل يكتف حبكه يابساً بظفري ، ولو كان جنساً مل يتركه النيب أحكه من ثوب رسول اهللا 

ملخـاط  إن غسل الثوب من املين ال يدل على جناسته إذ قد يغسل الثوب مـن ا                .٢
  .)٨٠(والبصاق والنخامة استقذاراً ال تنجيساً 

  .)٨١(حديث عمار ضعيف ال يصلح االحتجاج به  .٣
إن الطهارة ليست أسباا منحصرة يف النجاسات ، فالطهارة الصغرى جتب مـن              .٤

الريح إمجاعاً ، ومن مس الفرج ، ومن غسل امليت ، وهذه األسـباب غري جنسة ، والطهـارة                  
  .)٨٢(الج ، وباملوت ، وباإلسالم ، وال جناسـة يف هذه األمور الكربى جتب باإلي

 :إن املذي ليس جزًء من املين ، وذلك ألمرين  .٥
 .ألن الشـهوة إذا اشتدت خرج املين دون املذي والبول كحالة االحتالم  •
ألن املذي خمالف للمين يف االسم واخللقة وكيفية اخلروج ، ألن النفَس والذكر              •

املين ، وأما املذي عكسه ، وهلذا من به سلس املذي ال خيرج معه              يفتران خبروج   
 .شيء من املين 

  اآلدمي املكرم فهو بالطني أشبه ال يصح القياس على الدم والبول ، ألن املين أصل .٦
كون خمرج املين والبول واحد ال يلزم منه جناسة املين ، ألن مالقاة النجاسـة يف                 .٧

  . قاا يف الظاهر الباطن ال تؤثر وإمنا تؤثر مال
   :الراجح واهللا تعاىل أعلم
  :ملين ، وذلك لألسباب التالية االقول بطهارة 

األخذ ذا القول فيه مجع بني األحاديث اليت وردت بغسل املين ، واألحاديث اليت               .١
وردت باالكتفاء بفركه وحته فقط ، وبالتايل يحمل الغسل على االستحباب والتنـزه للتنظيف             

  .)٨٣(ى الوجوب ال عل
األخذ ذا القول فيه العمل باخلرب والقياس معاً ، ألنه لو كان جنساً لكان القياس                .٢

وجوب غسله دون االكتفاء بفركه ، كالدم وغريه ، والقائلني بنجاسة الدم ال يكتفون يف إزالته                
  .)٨٤(على الفرك واحلت فقط 

ها ، فإذا ثبت جواز محل      إن األصل وجوب تطهري الثياب من األجناس قليلها وكثري         .٣
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   .)٨٥( ثبت ذلك يف كثريه) كتفاء بفركه حيث ورد جواز اال( قليله يف الصالة 
إن كل ما ال ميكن االحتراز عن مالبسته معفو عنه ، ومعلوم أن املين يصيب أبدان                 .٤

يست إا ل  ( الناس وثيام وفرضهم بغري اختيارهم ، أكثر مما يلغ اهلر يف آنيتهم ، وقد قال                
 مـن    ، بل قد يتمكن اإلنسان من االحتراز       )٨٦() بنجس ، إا من الطوافني عليكم والطوافات        

البصاق واملخاط املصيب ثيابه وال يقدر على االحتراز من مين االحتالم واجلماع ، وهذه املشقة               
  .)٨٧(الظاهرة توجب طهارته 

فإن البصاق طـاهر    كون املين خيرج من خمرج البول أو احليض ال يعين جناسته ،              .٥
والقيء جنس وكالمها خيرج من الفم ، والريح طاهر والغائط جنس وكالمها خيرج من الـدبر ،                 

  .)٨٨(واملخاط طاهر والدم جنس وكالمها خيرج من األنف 
ال ميكن إحلاقه باملذي مع اشتراكهما يف سبب خروجهما وهو الـشهوة ، إال أن                .٦

نسان واملذي خبالفه ، بل إن عدم اإلمنـاء يعـد عيبـاً    املين يخلق منه الولد الذي هو أصل اإل       
   .)٨٩(ونقصاً ، وكثرة اإلمذاء رمبا كانت مرضاً ، وهو فضلة حمضة ال منفعة فيه كالبول 

  :ما الذي يوجبه خروج املين 

  :إن كان خروجه لشهوة : احلالة األوىل 

يف اليقظـة أو     على أن خروج املين لشهوة يوجب الغسل ، سواء           )٩٠( أمجع العلماء   
  :وذلك . النوم جبماع أو بغريه  

  امـرأة أيب )٩١(جاءت أم سـليم : ملا روتـه أم سـلمة رضي اهللا عنها قالت  .١
يا رسول اهللا إن اهللا ال يستحي مـن         :  ، فقالت     إىل رسول اهللا     )٩٢( طلحـــة  

 نعم إذا رأت     : (  فقال رسول اهللا      )٩٣(احلق ، هل على املرأة من غُسل إذا هي احتلمت ؟            
  .  )٩٤() املاء 

  .)٩٦()   املاء فاغتسل )٩٥(فإذا فضخت  ( لقوله  .٢

  .)٩٧() املاء من املاء  ( لقوله  .٣

من املذي الوضوء ومن : ( عن املذي ؟ فقال  سألت النيب :  قال عن علي  .٤
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  .)٩٨() املين الغسل 

يع البدن وهو اللذة   إن قضاء الشهوة بإنزال املين استمتاع بنعمةٍ  يظهر أثرها يف مج            .٥
  .)٩٩(فيجب غسل مجيع البدن شكراً هلذه النعمة 

  :إن كان خروجه لغري شهوة : احلالة الثانية 

كما لو خرج بسبب مرض أو برد أو كسر ظهر ، فقد اختلف العلماء فيما يوجبـه                 
  :خروجه على فريقني 

   :قالوا ) ) ١٠٢(  واحلنابلة)١٠١(  واملالكية)١٠٠(احلنفية ( الفريق األول 

  .ال جيب الغسل خبروجه ، ويكون ناقضاً للوضوء ، وجيب فيه االستنجاء 

   :)١٠٣(أدلة اجلمهور على أن خروج املين لغري شهوة ال يوجب الغسل 

 ، والفضخ خروجه على وجه      )١٠٤()  فإذا فضخت املاء فاغتسل      : ( قوله   .١
 هـذه   الشدة أو خروجه بالعجلة ، واملين الذي خيرج لغري شهوة ال تكون فيه            

 .الصفة 

، والذي خيرج    )١٠٥() نعم إذا رأت املاء     : (  يف االحتالم    قول الرسول اهللا     .٢
 رج بغري شهوة ال جيب فيه الغسل يف االحتالم يكون بشهوة ، فالذي خي

 ) ١٠٦(غري دفق ، وال جيب الغسل خبروجه قياساً على املذي حيث خيرج من  .٣

  :اعترض عليهم 
يعها ، بل يكفي وجود خاصـة واحـدة يف   ال يشترط اجتماع خواص املين مج  .١

  .)١٠٧(معرفة أنه مين ، ومىت حكمنا أنه مين وجب الغسل خبروجه  
يث جيب الغـسل ولـو مل توجـد         قياساً على إيالج احلشفة إذ ال فرق ، ح         .٢

إذا جلـس بـني شـعبها        "  ، قال    )١٠٨(، أو مل يوجد إنزال للمين       الشهوة
  . )١٠٩(" ـل األربع ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغس



 هـ                 ١٤٢٧ الثاينمجاد  ، ٣٧، ع ١٨جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابـها ج    ٧٨

   .)١١٠(القياس على املذي ال يصح ألنه يف مقابلة النص ، وألنه ليس كاملين   .٣
  :قالوا  )  )١١١(الشافعية ( الفريق الثاين 

  . جيب الغسل خبروجه مطلقاً  
   : )١١٢(أدلة الشافعية على وجوب الغسل خبروج املين مطلقاً 

غسل برؤية املـين ،      ، مطلق بوجوب ال    )١١٣() نعم إذا رأت املاء     (  : قوله   .١
 .دون تقييده بوجود الشهوة 

 . ، مطلق بوجوب الغسل خبروج املين )١١٤() املاء من املاء  ( لقوله  .٢
  .ألنه مين خارج فأوجب الغسل كما لو خرج يف حال اإلغماء  .٣

بعدم وجوب الغسل خبروج املين من  : اجلمهورهو قول  : والراجح واهللا تعاىل أعلم 
   :)١١٥(يت  وذلك لآل.غري شهوة 

 :منسوخ ، ودليل نسخه ) املاء من املاء ( حديث  .١
إمنا كان املاء مـن املـاء رخـصة يف أول           :  قال   )١١٦(ما ورد عن أيب بن كعب        •

   .)١١٧() اإلسالم ، مث نهي عنها 
نـاس يف أول اإلســالم لقلـة        إمنا جعل ذلك رخصة لل    : ( ويف رواية أخرى     •

  .)١١٨() ، مث أمر بالغسـل وى عن ذلك الثياب
املاء املتعارف وهو املنـزل عن شهوة النـصراف مطلـق          : إن املقصود من املاء      .٢

 ) .١١٩(الكالم إىل املتعارف 
) فإذا فضخت املاء فاغتسل   (  بقوله    وصف املين الذي جيب الغسل فيه      إن النيب    .٣

 . وهذه الصفة غري موجودة هنا 
هي االحتالم وهو يكون    كان حلالة خاصة و   ) نعم إذا رأت املاء     (  بقوله   إجابته   .٤

 .بشهوة عادة 

املذي: ًثانيا 
ْ َ

 )١٢٠( :   

   :)١٢١(حقيقته كما يراها الفقهاء 
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ماء أبيض رقيق لزج خيرج متسبسباً عند الشهوة ، وقد ال حيس خبروجه ،              : املذي هو   
  . ومذي املرأة بلة تعلو فرجها 

  . )١٢٢(خيرج عند املالعبة ، أو تذكر اجلماع أو إرادته  :سبب خروجه 

  :حكمه من حيث الطهارة والنجاسة 

على  ): )١٢٦( واحلنابلة   )١٢٥( والشافعية   )١٢٤( واملالكية   )١٢٣(احلنفية  ( مجهور العلماء   
  :وذلك. جناسـة املذي 

،  )١٢٧() إذا رأيت املذي فاغسـل ذكرك وتوضأ وضوءك للصالة  : ( لقوله  .١
 . )١٢٨() لصالة إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضأ وضوءه ل: ( ويف رواية 

  : وجه الداللة 

  . )١٢٩(   ظاهر األمر بغسل الذكر منه يدل على جناسته 

يكفيك أن تأخذ كفاً من مـاء     : (  حينما سئل عن املذي يصيب الثوب        قوله   .٢
  .)١٣٠( )فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه 

  :وجه الداللة 

  . ظاهر األمر بإزالته من الثوب يدل على جناسته 

ويف  )١٣١( ق منه طاهر فهو كالبول يف جناسته     ارج من سبيل احلدث ال يخل     ألنه خ  .٣
   :)١٣٣(إن املذي طاهر مثل املين ، وذلك  : )١٣٢(رواية أخرى للحنابلة 

.  ألن املذي مثل املين من حيث أن خمرجهما واحد ، وهو ليس خمـرج البـول                  .١
 مـن خمـرج     مها سواء ليسا  : سئل اإلمام أمحد عن املذي أشد أو املين ؟ ، قال            

 .البول ، إمنا مها من الصلب والترائب 

 .املذي جزء من املين ، ألن سببهما مجيعاً الشهوة  .٢

 .ألن املذي خارج حتلله الشهوة ، أشبه املين  .٣
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 :هو قول اجلمهور بنجاسته ، وذلك  : والراجح واهللا تعاىل أعلم 

 .  أمر بإزالته من البدن والثوب كما تقدم ألنه  .١

ن املين من حيث احلقيقة والتكوين ، كما تقدم وكمـا سـيأيت يف              ألنه خيتلف ع   .٢
  . املبحث الثالث

  :ما يوجبه خروج املذي 

    .)١٣٤(اإلمجاع قائم على أن خروج املذي ال يوجب الغسل 

  :وذلك 

كنت رجالً مذاًء فجعلت أغتسل حىت تشقق ظهـري ،       : ملا روي عن علي قال       •
ال تفعل ، إذا رأيت املذي فاغـسل ذكـرك           :  أو ذُكر له ، فقال       فذكرت ذلك للنيب    

 .)١٣٥() وتوضأ وضوءك للصالة 

كنت ألقى من املذي شدة وكنت أكثـر منـه          :  قال   )١٣٦(عن سهل بن حنيف      •
 .)١٣٧() إمنا جيزئك من ذلك الوضوء :  عن ذلك ؟ فقال االغتسال ، فسألت رسول اهللا 

  : ولكنه يوجب األمور التالية 

 : األمر األول 

، وهـذا    يعترب ناقضاً من نواقض الوضوء       وضوء خبروج املذي أي أن خروجه     جيب ال 
  :، وذلك  )١٣٨(بإمجاع العلماء 

  .)١٣٩()  وتوضأ وضوءك للصالة  ( لقوله  .١

، من املذي الوضـوء   : ( ملذي ؟ فقال     عن ا  سألت النيب   :  قال   عن علي    .٢
  .)١٤٠() ومن املين الغسل 

منه طاهر ، فهـو كـالبول يف نقـض          ألنه خارج من سبيل احلدث ، ال يخلق          .٣

  .)١٤١(ووجوب الوضوء بـه 



 ٨١                      صباح بنت حسن إلياس.  د- اإلفرازات املهبلية بني الطب والفقه                    

  : األمر الثاين 
ومن البدن والثوب   ) ١٤٢(جيب خبروجه إزالته من خمرجه باالستنجاء  أو االستجمار          

واحلنابلـة  ) ١٤٥(والشافعية  ) ١٤٤(واملالكية  ) ١٤٣(بغسله كسائر النجاسات عند احلنفية      
  :وذلك ) . ١٤٦(

   )١٤٧) (فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصالة إذا رأيت املذي  : ( لقوله  .١
  :وجه الداللة 

 ) .١٤٨(  أمر بغسل الذكر منه واألمر يقتضي الوجوب    إن النيب 
 ) .١٤٩) (ليغسل ذكره وأنثييه (  يف املذي قوله  .٢
يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء      : (  حينما سئل عن املذي يصيب الثوب        قوله   .٣

 ) .١٥٠ ()نه فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب م
إين ألجده ينحدر مين مثل اخلُريزة ، فإذا        : عن عمر بن اخلطاب قال يف املذي         .٤

 ) .١٥١) (وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصالة 
إذا وجدته فاغسل فرجك وتوضأ     :  أنه قال يف املذي      عن عبد اهللا بن عمر       .٥

 ) .١٥٢) (وضوءك للصالة 
  ) .١٥٣(ألنه جنس وجتب إزالة النجاسة  .٦

  : األمر الثالث 
احلنابلة )  ١٥٤(املالكية  : خروج املذي يوجب على الرجال غسـل الذكر كله عند          

)١٥٥.  (  
  : وذلك 

 )  .١٥٦) (توضأ واغسل ذكرك  : ( لقوله  .١
 ) .١٥٧) (ليغسل ذكره وأنثييه : (  يف املذي قوله  .٢
 ) .١٥٨) (توضأ وانضح فرجك  : ( قوله  .٣

  : وجه الداللة من األحاديث 
 ، وحقيقة اللفظ هو استيعاب الـذكر        )١٥٩( بغسل الذكر واألمر يفيد الوجوب        أمر
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   .)١٦١(إرسـال املاء وسكبه :  ، والنضح هنا مبعىن )١٦٠(بالغسـل 

إن املذي اخلارج من الذكر بسبب اللذة والشهوة ، فأوجب غسـالً زائداً على              .٤
  .)١٦٢(موجب البول كاملين 

والرواية األخرى عنـد املالكيـة      )١٦٤(فعية   والشا )١٦٣(احلنفية  (وعند مجهور العلماء    
   ) : )١٦٦( واحلنابلة )١٦٥(

  .إنه جيب غسل موضع النجاسة من الذكر فقط 

  :وذلك 

 .)١٦٧() إمنا جيزئك من ذلك الوضوء  : ( لقوله  .١

 .مل يوجب خبروج املذي شيئاً آخر سوى الوضوء  :وجه الداللة 

  .)١٦٨() توضأ واغسله  : ( لقوله  .٢

  :وجه الداللة 

  .)١٦٩(يعود على املذي ) اغسله ( ضمري يف قوله ال

  .)١٧٠(إن املذي خارج ال يوجب االغتسال أشبه الودي  .٣

  .)١٧١(إن املوجب لغسله هو خروج اخلارج فال جتب ااوزة إىل غري حمله  .٤

إن خروج املذي حدث ، والذي جيب خبروج احلدث غسل ما أصاب البدن منه  .٥
  .)١٧٢(كالغائط ، فكذلك املذي 

  :جح واهللا تعاىل أعلم والرا

هو قول اجلمهور بأنه جيب خبروج املذي غسل موضع النجاسة فقط من الذكر ،  
  : وذلك لآليت 

 صريح يف حصول اإلجزاء )١٧٣() إمنا جيزئك من ذلك الوضوء  : ( إن قوله  .١
  .)١٧٤(بالوضوء فيجب تقدميه 

 : األمر بغسل الذكر ميكن محله على أحد األمور التالية  .٢
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قصود إجياب الغسل ولكن إرشاداً منه ليتقلص املذي فال خيرج ، كما ليس امل •
أرشد يف اهلدي إذا كان له لنب أن ينضح ضرعه باملاء ليتقلص ذلك فيه فال 

  .)١٧٥(خيرج 

  .)١٧٦(األمر بغسل الذكر خرج خمرج الغالب  •
  . )١٧٧(يحمل األمر بالغسل على االستحباب ألنه حيتمله  •
 ليس املراد مجيع الذكر ، وإمنا املراد بعـضه          )١٧٨( )ليغسل ذكره    : ( قوله   .٣

من مس ذكره فال يصِل حىت       (  ، وهذا نظري قوله      )١٧٩(وهو ما أصابه املذي     
  .)١٨١( فإن النقض ال يتوقف على مس مجيعه  )١٨٠() يتوضأ 

   .)١٨٢(القياس على سائر النجاسات ، فإن إزالتها ال يستوجب شيئاً آخر  .٤
   :)١٨٣( الودي: ثالثاً 

   :)١٨٤(ته كما يراها الفقهاء حقيق

هو ماء أبيض كدر ثخني ، يشبه املين يف الثخانة وخيالفه يف الكدورة ، وال رائحة له ،                  
  .وخيرج قطرة أو قطرتني وحنومها 

   :)١٨٥( سبب خروجه

  .خيرج بعد البول أو قبله ، وعند محل شيء ثقيل 
  :حكمه من حيث الطهارة والنجاسة 

 )١٨٨( والـشافعية    )١٨٧( واملالكيـة    )١٨٦(احلنفيـة   ( اء  الودي جنس عند مجهور العلم    
   ) .)١٨٩(واحلنابلة 

  : وذلك 
ولكـن  : ( إىل قوله تعاىل    ...   ) أو جاء أحد منكم من الغائط       : ( لقوله تعاىل    .١

  . )١٩٠() يريد ليطهركم 
  :   وجه الداللة 

 ، والواجـب خبروجهـا      )١٩١( إن الغائط كناية عن األحداث اخلارجة من املخرجني         
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 ، والودي مما خيـرج مـن أحـد          )١٩٢(طلق عليه تطهرياً ، والطهارة ال تكون إال عن جناسة           أُ
 .املخرجني فيكون جنساً

  .)١٩٣() وحيرم عليهم اخلبائث : ( لقوله تعاىل  .٢
  :وجه الداللة 

  الطباع السليمة تستخبث الودي وحنوه من األحداث اخلارجة من الـسبيلني فهـي حمرمـة               
  . )١٩٤(وإمنا للنجاسة والتحرمي ال لالحترام 

  . )١٩٥(ألنه خارج من سبيل احلدث ال يخلق منه طاهر فهو كالبول  .٣
لوجود معىن النجاسة يف الودي وغريه ، إذ النجس اسم للمستقذر ، والودي مما               .٤

  .)١٩٦(تستقذره الطباع السليمة 
  .)١٩٧(إن الودي وحنوه مستحيل إىل خبث وننت وفساد فيكون جنساً  .٥
  .)١٩٨(لبول فيكون معترباً به ، فيكون جنساً إن الودي يتعقب ا .٦
  .)١٩٩( إن الودي خارج من خمرج البول وجاٍر جمراه ، فيكون جنساً  .٧

   .)٢٠٠(بأن الودي طاهر على رواية طهارة املذي : للحنابلة رواية أخرى 
أن الودي خيتلف عن املذي يف حقيقته ، كما خيتلف املذي           : والراجح واهللا تعاىل أعلم     

 . أيضاً ، وبالتايل ال يأخذ الودي أو املذي حكم املين يف الطهارة عن املين 
  :الذي يوجبه خروج الودي 

الودي مثله مثل املذي يف أنه ال يوجب الغسل ، ويوجب الوضوء ، ويوجب إزالتـه                
   .)٢٠١(من املخرج والبدن والثوب ، عند القائلني بنجاسته 

  : وذلك 
  .)٢٠٢( ومل يرد الشرع به إن إجياب الغسل من الودي يكون بالشرع .١
 .ألنه جنس خرج من أحد السبيلني فيكون ناقضاً للوضوء ، كالبول والغائط  .٢
إن الودي خارج من أحد السبيلني ، واخلروج من السبيلني حدث ، ألنه يوجب               .٣

تنجيس ظاهر البدن لضرورة تنجس موضع اإلصابة ، فتزول الطهارة ضرورةً ،            
جيتمعان يف حمل واحد يف زمان واحد ، ومـىت          إذ النجاسة والطهارة ضدان فال      
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زالت الطهارة عن ظاهر البدن خرج من أن يكون أهالً للصـالة الـيت هـي               
  .)٢٠٣(مناجاة مع اهللا تعاىل فيجب تطهريه باملاء ليصري أهالً لـها 

  أُمـر    )٢٠٤() وثيابك فطهـر    ( إن الودي جنس فتجب إزالته ، لقوله تعاىل          .٤
 واألقذار ، واملقصود منه اإلعالم بأن الصالة ال جتـوز           بتطهري ثيابه من األجناس   

   . )٢٠٥(إال يف ثياب طاهرة من األجناس

  :) ٢٠٦( اهلادي: ثالثاً 

   :)٢٠٧(حقيقته كما يراها الفقهاء 

هو ماء أبيض ، وقال بعضهم دم أبيض ، خيرج من احلوامل عادة قرب الوالدة وعند                
  . شم الرائحة من الطعام ومحل الشيء الثقيل 

  :ه ــكمح

   .)٢٠٨(هو جنس ، وحدث ويعترب ناقضاً للوضوء عند مجهور العلماء 

  :وذلك  
  .)٢٠٩(ألنه مائع خارج من أحد السبيلني كالبول  .١
   . )٢١٠(ألنه خارج من الباطن فيكون جنساً  .٢

 ال يوجب منه الوضوء ، إما ألنه نادر وغري معتاد ، وإمـا ألنـه                 )٢١١( لكن بعضهم   
   .)٢١٢(لسلس خيرج غلبة فهو يف حكم ا

  :الرطوبة الداخلية للفرج : رابعاً 

   .)٢١٣(هي ماء أبيض متردد بني املذي والعرق : حقيقتها كما يراها الفقهاء 

  :حكمها 
  :العلماء يف ذلك على فريقني 

  )٢١٦( ، واحلنابلة )٢١٥(، والشافعية يف األصح )٢١٤(احلنفية : ( الفريق األول 
  .إن رطوبة فرج املرأة طاهرة : قالوا 
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  :حجتهم على طهارة رطوبة الفرج 
 وهو  قد ثبت أن عائشة رضي اهللا عنها كانت تفرك املين من ثوب رسول اهللا                .١

ألنه من تالعـب الـشيطان    من مجاع ، ألن االحتالم مستحيل يف حق النيب     
  . )٢١٧(بالنائم ، وال خيلو غالباً من خمالطة ماء املرأة ورطوبتها 

للزم احلكم بنجاسة املين ، ألنه خيرج من الفرج         لو حكمنا بنجاسة رطوبة الفرج       .٢
  .)٢١٨(فيتنجس برطوبته 

مـن غـري أن     (  ، فالولد إن خرج      )٢١٩(ألن رطوبة الولد عند الوالدة طاهرة        .٣
 ،  وكـذا الـسـخلة إن        )٢٢٠(فهو طاهر ال جيب غسله      ) يكون ملوثاً بالدم    

  . )٢٢١(خرجت من أمـها 
  . )٢٢٢(ال املاء إذا وقعت فيه قياساً على البيضة فال يتنجس ا الثوب و .٤
  .)٢٢٣(قياساً على باطن قضيب الرجل  .٥
 ) .٢٢٤(قياساً على سائر رطوبات البدن كالعرق  .٦

  :) ٢٢٥(مناقشة استدالهلم على طهارة رطوبة فرج املرأة 

جائز ، ولـيس هـو مـن         ، بل االحتالم منه     ميتنع استحالة االحتالم منه      .١
 .خيرج يف وقت النوم تالعب الشيطان بل هو فيض زيادة املين 

جيوز أن يكون ذلك املين حصل مبقدمات مجاع ، فسقط منه شيء على الثوب ،                .٢
 .وأما املتلطخ بالرطوبة فلم يكن على الثوب 

، والـشافعية يف القـول      )٢٢٧(، واملالكيـة    )٢٢٦(صاحبا أيب حنيفة    : ( الفريق الثاين   
   ) :  )٢٢٨(اآلخر

  .إن رطوبة فرج املرأة جنسة : قالوا   

  :تهم على جناسة رطوبة الفرج حج

يا رسول اهللا إذا جامع الرجل املرأة فلم يرتل ؟        :  أن قال    عن أيب بن كعب      .١
  .)٢٢٩() يغسل ما مس املرأة منه مث يتوضأ ويصلي : قال 
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  :وجه الداللة 
أي يغسل الرجل العضو الذي مس فـرج املـرأة مـن            ) ما مس املرأة منه     (   قوله  

مللزوم وإرادة الالزم ألن املراد رطوبة فرجـــها        أعضائه، وهو من إطالق ا    
)٢٣٠(  

لرجل امرأتـه ومل ميـن ؟ قـال         أرأيت إذا جامع ا   : سئل عثمان بن عفان      .٢
سـمعته من  : يتوضأ كما يتوضأ للصالة ويغسل ذكره ، قال عثمان          : عثمان

  .)٢٣١()  رسول اهللا 
  . )٢٣٢(ألا رطوبة متولدة من حمل النجاسة فكانت جنسة   .٣
٤. خلق منه الولد أشبه املذي أل٢٣٣(ا ماء يف الفرج ال ي( .  

  ) :٢٣٤ (مناقشة استدالهلم على جناسة رطوبة فرج املرأة
إمنا : ( ما ورد عن أيب بن كعب       : احلديث املذكور منسوخ ، يدل على نسخه         .١

جعل ذلك رخصة للناس يف أول اإلسـالم لقلة الثياب ، مث أمر بالغسـل وى              
  . )٢٣٥() عن ذلك 

إن سلمنا أن األمر بغسل الذكر وما أصابه ثابت غري منسوخ ، فإنه حممول على                .٢
االستحباب ال الوجوب ، ملا تقدم من اكتفاء السيدة عائشة رضـي اهللا عنـها               

 . برطوبة فرجها رضي اهللا عنها، وال خيلو اختالط منيه بفرك املين من ثوبه 
   :)٢٣٦(رطوبة الفرج الداخلية ، وذلك هو القول بطهارة : والراجح واهللا تعاىل أعلم 

إن وجود هذه الرطوبة يف الفرج أمر ضروري ، ألن الفرج البد فيه من سوائل                .١
 .ترطبه كسائر املنافذ يف اجلسد ، مثل العني واألذن واألنف 

إن األمر بغسل الذكر الوارد يف احلديث يحتمل أنه بسبب خروج املـذي ، إذ                .٢
 . ماع ، ويقوي ذلك أمره بالوضوء أيضاً من املعتاد خروجه مبقدمات اجل

  :ما يوجبه خروج تلك الرطوبة 
ألا خارجة مـن  :  ، وذلك )٢٣٧(خروج تلك الرطوبة يوجب الوضوء عند اجلمهور  

  .أحد السبيلني ، وإن كانت طاهرة 
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ما خيرج من فرج املرأة من قَصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو              : )٢٣٨(وعند الظاهرية   
  :أو دم أمحر مل يتقدمه حيض ، ال ينقض الوضوء وال يوجبه ، وذلك كغسالة اللحم 
 .)٢٤٠() كنا ال نعد الكدرة والصفرة شيئاً  : ( )٢٣٩(لقول أم عطية  •

ينتقض الوضوء باخلارج املعتاد دون النادر ، ويف الـصحة دون            : )٢٤١(وعند املالكية   
  : جيب ، وذلك املرض ، فما كان خارجاً على وجه السلس فيستحب منه الوضوء وال

إين ألجد البلل وأنـا أصـلي       : ملا روي عن سعيد بن املسيب قوله لرجل يسأله           •
ى فخذي ما انصرفت حـىت أقـضي        لو سال عل  : رف ؟ فقال له سعيد      ـأفأنص
   .)٢٤٢() صاليت

  املبحث الثالث

  اجلمع بني نظر األطباء والفقهاء
  :أوالً 

 كلها إفرازات طبيعية ختـرج مـن   إن املين واملذي والودي والرطوبة الداخلية للفرج      
  .املرأة يف أحوال متعددة ، قد تكون معتادة ، وقد تكون خاصة ، وقد تكون مرضية 

  : انياً ث
من املعلوم أن خمرج هذه السوائل من املرأة هو خمالف ملخرجها من الرجل ، ولـيس                

 املرأة مستقلة عـن     ، فقناة جمرى البول يف    ) البول والغائط ( رجها هو خمرج النجاسة الدائمة      خم
يف أعلى الفرج من أمام ال تكاد تبني لفرط         ) صماخ(ناسلي ومنفصلة عنه ، وهلا فتحة       اجلهاز الت 
 ، خبالف الرجل حيث إن قناة جمرى البول عنده هي اإلحليل وهو قناة أو أنبوبة                )٢٤٣(صغرها  

ية لتحجز البول   متر طولياً من خالل منتصف القضيب ، وتوجد عضالت حترس عنق املثانة البول            
   . )٢٤٤(مانعة إياه من دخول اإلحليل أثناء عملية قذف املين  

  : ثالثاً 
 األحوال املعتادة ختتلف يف حقيقتها عن النجاسات اخلارجة من          بالنسبة لإلفرازات يف  

فهذه اإلفرازات عبارة عن ترشحات مـن أجـزاء         . هذا املخرج وهو دم احليض والنفـاس       
ة كما تقدم ، وذلك لضرورة ترطيب املهبل وحفظه من دخول أو مهامجة             اجلهاز التناسلي للمرأ  



 ٨٩                      صباح بنت حسن إلياس.  د- اإلفرازات املهبلية بني الطب والفقه                    

  .   اجلراثيم الضارة ، كما هو احلـال يف األنف واألذن والعني 
  :رابعاً 

هذه اإلفرازات موجودة على الدوام ، وهي خترج يف األحوال املعتادة اليت ال توجـد               
 النساء ، وحينئذ لو قلنا بنجاسـة        معها مسببات إثارة أو مرض وحنو ذلك ، وهذا حال غالب          

هذه اإلفرازات فإنه من الصعب واملشقة والعسر على املرأة أن تلتزم بذلك ، ألا ال خترج عن                 
أحد حالني إما أن تلتزم الغسل الدائم لتلك املنطقة ، وغسل مالبسها الداخليـة أو تغيريهـا                 

، وإما أن يكون حاهلا حال مـن        باستمرار ، وانتقاض الوضوء مع كل خروج لتلك اإلفرازات          
ا سلس احلدث فيلزمها حكمه ، بوجوب الوضوء لوقت كل صـالة عند مجهـور العلمـاء                

، إذن من رفع احلرج واملشقة القول بطهارة تلك اإلفرازات يف اجلملة  ، وقـد روي                  ) ٢٤٥(
: ال له سعيد  ؟ فق إين ألجد البلل وأنا أصلي أفأنصرف       : عن سعيد بن املسيب قوله لرجل يسأله        

  ) .٢٤٦) (لو سال على فخذي ما انصرفت حىت أقضي صاليت 
  : خامساً 

اإلفرازات األخرى اليت هلا مسببات خاصة مثل املين واملذي تأخذ أحكامها بـصريح             
جيب فيه الغسل إمجاعاً ، سواًء كـان        ) وهو املين   ( النصوص الواردة فيها ، فما خيرج بشهوة        

وهو ( ، وما خيرج عند مقدمات الشهوة        وهو طاهر على الراجح   خروجه عن مجاع أو احتالم ،       
يعترب ناقضاً للوضوء إمجاعاً ، وهو جنس على الراجح بصريح النص الوارد يف وجـوب               ) املذي  
  .إزالته 

  : سادساً 
خيتلف املين عن املذي يف صفته ، حيث يعقب خروج املين فتور خبالف املذي ، كمـا                 

نه ، فأصل املين عند الرجل يتكون يف اخلصية ، بينما املذي تفـرزه  خيتلف عنه يف حقيقته وتكوي   

   . )٢٤٧(غدد كوبر املوجودة يف القضيب 

  :وميكن التمييز بني مين املرأة ومذيها كما يلي 
ما خيرج عند حدوث الرعشة اجلنسية أو هزة اجلماع للمرأة حيث تنقبض            : املين هو   

  . بالتايل هو مفرزات الرحم وعنقه   ، فيكون املين )٢٤٨(عضالت الرحم والبوقني 

   .)٢٤٩(هو السائل الذي تفرزه غدد سكان وبارثولني عند اإلثارة اجلنسية : واملذي 
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ولذلك خيتلف مين املرأة رقةً ولوناً عن مذيها ، حيث يكون املين عادة أصفر رقيقاً ،                
  . واملذي شفافاً لزجاً 

لتدفق خبالف منيها ، وما يتوهم بـأن        وخيتلف مين املرأة عن الرجل بأن منيه له صفة ا         
  .خروج مين املرأة يكون بتدفق هو بسبب حصول الرعشة اجلنسية عندها 

  :سابعاً 
الودي وهو ما خيرج عقيب البول أو قبله ، فيأخذ حكمه الرتباط خروجـه خبـروج    

رجـه  النجاسة ، هذا عند الرجل ، ألن خمرجه هو خمرج البول كما تقدم ، خبالف املرأة فإن خم                 
عندها هو املهبل ، وخيرج الودي من املرأة عادة بسبب احتقان الشرايني الدمويـة يف جـدار                 

 ، فالودي عند املرأة هو من      )  ٢٥٠(املهبل ، نتيجة تقلص العضلة املثانية ومتددها عند التبول          
  .ضمن مفرزات الفرج واملهبل ، واليت تأخذ حكم اإلفرازات املعتادة 

  :ثامناً 
أو ما يسمى بالنخط  الذي كان يسبح فيه         ) الرهلي  ( السائل األمنيوسي   اهلادي هو   

داخل الرحم ، وحيتوي على اخلاليا اجللدية املنفصلة        ) السلى  ( اجلنني داخل الكيس األمنيوسي     

  ، كما حيتوي هذا السائل على مواد زاللية وسكرية وأمالح غري              )٢٥١(عن جســم اجلنني    

اإلفرازات   وهذا السائل هو غري تلك     )٢٥٢( مما يساعد على تغذيته ومنوه       عضوية ميتصها اجلنني  

 فهو كالفضالت اخلارجة من اجلسد فيكون       )٢٥٣(السابقة فهو يتكون مع بدايات تكون اجلنني        
وإن تطاول زمن خروجه بأن تأخرت الوالدة بعده        . جنساً ، ألنه متكون ومستحيل يف الداخل        

  .عتباره يف حكم السلس بيوٍم أو يومني فمن املمكن ا
لكن على قول القائلني بطهارة رطوبة الولد عند الوالدة ، يكون هذا السائل طـاهراً               

أما ما خيرج من إفرازات يف أثناء احلمل فهو يتبع يف احلكم ما ذُكر يف حكم اإلفرازات                  .أيضاً  
  .املعتادة 

  :تاسعاً 
إن اعتربنـا اإلفـرازات املعتـادة       اإلفرازات املرضية احملتوية على الصديد أو الدم ،         

كالعرق واللعاب ، فإن اإلفرازات املرضية تأخذ حكم البلغم يف أنه طاهر الينقض الوضوء عند               
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 ، وإال فلها حكم ما ا من صديد ودم ومهـا جنـسـان عنـد مجهـور                  )٢٥٤(مجهور العلماء   

الـسبيلني ،   ، وإن حكمنا بنجاستها فهي تنقض الوضوء خلروجها من أحـد              )٢٥٥(اء  ـالعلم

   .)٢٥٦(ويتوجب إزالتها عن البدن والثوب ، ويعفى عن القليل منها عند بعضهم 
  :عاشراً 

وهي اليت خترج يف األحوال املعتادة ، أي        ( وإن حكمنا بطهارة بعض تلك اإلفرازات       
فالبد من االهتمـام    ) يف حالة عدم وجود الشهوة أو مسبباا ، أو من غري مصاحبة للنجاسة              

تها وتنظيف الثياب منها كما كانت السيدة عائشة رضي اهللا عنها تفعل بـاملين ، وهـذا                 بإزال
ملراعاة اجلانب الصحي للمرأة ، حىت ال تكون كثرة تلك اإلفرازات من غري إزالة سبباً لنمـو                 

  .اجلراثيم واملكروبات 
  :احلادي عشر 

ليل على صحتها ، بل     من املرأة د  ) غري املرضية   ( إن خروج تلك اإلفرازات الطبيعية      
قد تعد شرطاً أساسياً من شروط استعداد املرأة للحمل واإلجناب ، فإن انعـدمت أو توقفـت                 

   .)٢٥٧(لسبب ما فإن املرأة حتتاج إىل املعاجلة 
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  اهلوامش والتعليقات
  ) .فرز  ( ٦٦ / ٤باب الزاي / فصل الفاء : تاج العروس : انظر  -١
 ، خلـق    ١٠٧٦ ،   ١٠٥٣ ،   ١٠٥٢سـرة ص     ، دليل صحة األ    ٥٢صحتنا ص   : انظر   -٢

  .٥٧ ، مبادئ الباكتريا الطبية ص ٤٤اإلنسان بني الطب والقرآن ص 
هو اجلزء السفلي من الرحم املتصل بالنهاية العلوية للمهبل ، وهـو صـغري              : عنق الرحم    -٣

احلجم حيث يبلغ قطره حوايل بوصة واحدة ، يتيح خروج السوائل مثل دم احليض بسهولة               
 بوصات لتتـيح    ٥ أو   ٤م ، وأثناء املخاض تفتح هذه الفوهة كثرياً حىت تصل إىل            من الرح 

   .١٠٥٣دليل صحة األسرة ص : انظر . للطفل أن مير من خالهلا عند والدته 
أو خامت البكارة هو غشاء خماطي رقيق حيرس فتحة املهبل وهو يساعد على             : غشاء البكارة    -٤

   .١٠٥٢دليل صحة األسرة ص : انظر . محايته 
   .٤٩ ، ٤٨األمراض النسائية ص : انظر  -٥
اسم يطلق على مجيع السيالنات غري الدموية اليت تفرز من األعضاء التناسـلية       : الضائعات   -٦

   .٤٧املرجع السابق  ص  :  انظر . للمرأة مهما كان سببها 
   .٤٩ ، ٤٨املرجع السابق ص  : انظر  -٧
له جمموعـة مـن     ) قناة فالوب   ( اية قناة الرحم    انتفاخ يف   : البوق الرمحي أو النفري هو       -٨

   .٤٣ ، ٢٥خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص : انظر . األهداب حتيط باملبيض 
هو نسيج ليفي غشائي حييط بأعضاء احلوض وعـضالته وأوعيتـه ، وتعـرف              : الصفاق   -٩

حلشوية ، ألـا  الصفاقات اليت تغطي الرحم واملثانة واملستقيم والقناة الشرجية بالصفاقات ا     
تغطي األحشاء ، أما اليت تغطي العضالت فتعرف بالصفاقات اجلدارية ألا تغطـي جـدار               

موقـع  : انظـر    .      ٦٤ ،   ٦٣خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص       : انظر  .  احلوض  
   .٥١صحتنا ص : الصفاق يف 

، يبلغ طوله   عضو عضلي أجوف ذو جدار ثخني ومتني ، وهو كمثري الشكل            : الرحم هو    -١٠
البالغة ، والطبقة الداخلية لـه       بوصات وعرضه بوصتني ومسكه بوصة واحدة يف األنثى          ٣
خلق :  انظر  .    هي طبقة خماطـية ، تتكون من نسيج إسفنجي غين بالدم           ) بطانة الرحم   (

   .١٠٥٣ ، دليل صحة األسرة ص ٤١اإلنسان بني الطب والقرآن ص 
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  .٦٧ص موسوعة املرأة الطبية : انظر  -١١
 ٢٨اليت مدا   (  من الدورة الطمثية النظامية      ١٥ - ١٤حوايل يومي   : زمن اإلباضة هو      -١٢

   .٢٨األمراض النسائية ص : انظر  ) .يوماً 
  .٦٧موسوعة املرأة الطبية ص : انظر   -١٣
قـرب  ) واحدة يف كل جانب     ( هي غدتان تقعان يف الشفرين الصغريين       : غدد بارثولني     -١٤

دليل صحة األسـرة    : انظر  .  وينطلق منهما سائل عند اإلثارة اجلنسية        حافة فتحة املهبل ،   
   .١٠٧٦ص 

هي غدتان وهي أكرب من غدد بارثولني ، يبلغ طول قناا حوايل السنتمتر الواحد ، مسيت                  -١٥
  .٦٦موسوعة املرأة الطبية ص : انظر .  بذلك باسم مكتشفها 

   . ٥٩دية ص موسوعة األمراض التناسلية ولبولية واجلل: انظر   -١٦
وصف (  ، علم األجنة     ١٢٣ ،   ١٢٢ ،   ٥١خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص       : انظر    -١٧

   .٣٣ص ) التخلق البشري يف مرحلة النطفة 
 ، موســوعة    ٩٣٨ ، دليل صحة األسرة ص       ٥٢موسوعة احلمل والوالدة ص     : انظر    -١٨

موعـة الطبيـة     ا – ، شبكة األطباء الدوليني      ١٢٥ ،   ٦٨ ،   ٦٧ ،   ٢٨املرأة الطبية ص    
  .األوروبية األمريكية 

i. www.eamg- med. com / Arabic/ sex/ jens. shtml. 
  .٥٢أمحد الراس ، موسوعة احلمل والوالدة ص .  ، د   com.sehha.www: انظر   -١٩
   .١٢٣القرآن ص  خلق اإلنسان بني الطب و: انظر   -٢٠
  . اموعة الطبية األوروبية األمريكية – شبكة األطباء الدوليني   -٢١

i. www.eamg-med.com /Arabic/sex/jens.shtml.     
   .٩٤٥دليل صحة األسرة ص :  انظر   -٢٢
  .١٢٣  ، ٥١خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص :  انظر   -٢٣
حجام متفاوتة يف درجة منوها ، تكـون        هي أجسام كروية خمتلفة األ    :  احلويصلة املبيضية     -٢٤

 ٤٠٠حلمة املبيض ، وحتتوي كل حويصلة على بويضة واحدة ، ويبلغ تعدادها يف اجلـنني                
ألف أو تزيد ، لكن اآللف منها تضمر ومتوت يف فترة النمو ، حىت إذا بلغت املرأة احمليض مل                   

 شهر طوال حياة املرأة     يبق منها إال بضعة آالف فقـط ، ينمو منها حويصلة واحدة يف كل            
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التناسلية ، فتخرج بويضة مرة يف الشهر ، فال تزيد حمموع البويضات اليت يفرزها املبيض يف                
ومسيت احلويصلة املبيـضة حبويـصلة      .  بويضة ، وقد تقل عن ذلك        ٤٠٠حياة املرأة عن    

خلق اإلنسان بـني الطـب والقـرآن        : انظر  .  جراف نسبة إىل الطبيب الذي اكتشفها       
  .٣٧ص

  ) .قتب  ( ٤٢٠ / ١باب الباء / فصل القاف : تاج العروس : انظر   -٢٥
   .٣٣ص ) وصف التخلق البشري يف مرحلة النطفة ( علم األجنة : انظر   -٢٦
 ، علـم بيولوجيـا      ٣٧١ ،   ٣٧٠الفيزيولوجيا الطبية والفيزيولوجيا املرضية ص      :  انظر   -٢٧

  .٢٩ ، ٢٨اإلنسان ص 
    .١٠٧٦،  ٩٠٣دليل صحة األسرة ص :  انظر   -٢٨
  .٤٩األمراض النسائية ص : انظر   -٢٩
    .١٠٧٧دليل صحة األسرة ص : انظر   -٣٠
    .٩٤٠دليل صحة األسرة ص :  انظر  -٣١
املين مشدد ، يقال أمىن الرجل ميين منياً ، وأمىن إمناًء ، ومىن متنية ، وهو مـاء الرجـل                      -٣٢

ـ    من( ألنه يقدر منه احليوان ، قال تعاىل        : واملرأة ، مسي بذلك      أي يقـدر   ) ىن   نطفة إذا مت
   .٣٤٨ / ١٠) مىن ( باب الواو والياء / تاح العروس فصل امليم : انظر . بالعدة اإلهلية 

 ، شرح   ١٤١ / ٢ ، اموع    ١٨١ / ١ ، فتح العزيز     ٣٤١ ،   ٣٤٠ / ١الوسيط  : انظر   -٣٣
 / ١ ، كشاف القنـاع      ٢٣٠ / ١ ، املغين    ٢٢٣ ،   ٢٢٢ / ٣النووي على صحيح مسلم     

١٣٩ .   
 / ٣باب وجوب الغسل على املرأة خبروج املـين منـها           / كتاب احليض   : أخرجه مسلم    -٣٤

٢٢٢.   
  . }٦الطارق { -٣٥
  .٣٤٢ / ١ ، الوسيط ١٤١ / ٢ ، اموع ١٨٣ ، ١٨٢ / ١فتح العزيز : انظر  -٣٦
:  ، للشافعية قول   ٥٥٣ / ٢ ، اموع    ٤٠ / ١ ، فتح العزيز     ١٨٤ / ١التهذيب  : انظر   -٣٧

  .س خبالف مين الرجلبأن مين املرأة جن
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 ، كـشاف    ٣٤٠ / ١ ، اإلنصاف    ٧٧١ / ١ ، املغين    ١٥٠ / ٢الفتاوى الكربى   : انظر   -٣٨
    .١٣٩ / ١القناع 

   .١٢٥ / ١احمللى : انظر  -٣٩
  .١٩٨ / ٣شرح النووي على صحيح مسلم : انظر  -٤٠
   .١٩٨ / ٣باب حكم املين / كتاب الطهارة : أخرجهما مسلم يف صحيحه  -٤١
باب ذكر  / مجاع أبواب تطهري الثياب بالغسل من األجناس        :  صحيحه   أخرجه ابن خزمية يف    -٤٢

   .١٤٧ / ١الدليل على أن املين ليس بنجس 
  .٤٣٣ / ١ ، فتح الباري ١٩٨ / ٣شرح النووي لصحيح مسلم : انظر  -٤٣
  .٦٠ / ١بدائع الصنائع  -٤٤
ـ      باب ما ورد يف طه    / كتاب الطهارة   : أخرجه الدارقطين    -٤٥ ساً ارة املين وحكمه رطبـاً وياب

   .٥٦باب غسل املين من الثوب ص / كتاب الطهارة : ، وأخرجه الترمذي موقوفا١/١٢٤ً
   .٢٠٧املصباح املنري ص : انظر .  نبات معروف ذكي الريح إذا جف ابيض  : اإلذخرة 

  .٦٠ / ١بدائع الصنائع  -٤٦
  .١٥١ / ٢الفتاوى الكربى : انظر  -٤٧
   .٧٧٢ / ١  املغين  -٤٨
  .٦٠ / ١ائع الصنائع  ، بد٧٧٢ / ١املرحع السابق  -٤٩
  .١٩٨ / ١فتح القدير  -٥٠
  .٨١ / ١املبسوط  -٥١
  فتح   ٨١ / ١ ، املبسوط    ٦١ / ١، بدائع الصنائع    ٤٣٤،  ٤٣٣ / ١فتح الباري   : انظر   -٥٢

  .٤٩ / ١، شرح معاين اآلثار ١٥٣ / ٢ ، الفتاوى الكربى ١٩٨ / ١القدير 
فـتح  :  انظـر     ودمه ،  ورد يف بعض األحاديث أن من الصحابة من شرب بول الرسول           -٥٣

  .٣٧ / ١العزيز 
 ،  ١٩٨ / ٣ ، شرح النووي لصحيح مـسلم        ٤٣٤،  ،      ٤٣٣ / ١فتح الباري   : نظر    -٥٤

  .١٢٨ / ١احملـلى 
   .١٩٧ / ١باب حكم املين / كتاب الطهارة : أخرجه مسلم  -٥٥
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  .١٤سبق خترجيه ص  -٥٦
  .١٤سبق خترجيه ص  -٥٧
  .٨١ / ١املبسوط  -٥٨
  . }٦٦النحل {  -٥٩
  .١٥٩ / ٢، الفتاوى الكربى ١٢٥ /  ١٠) القرطيب  ( اجلامع ألحكام القرآن: انظر  -٦٠
   .١٢٥ / ١٠املرجع السابق : انظر  -٦١
 ، وعند   ١٩٦ / ١ ، فتح القدير ومعه اهلداية       ٦٠ / ١ ، بدائع الصنائع     ٨١ / ١املبسوط   -٦٢

  .أنه يغسل املين إن كان رطباً ويكتفى بفركه إن كان يابساً  : احلنفية 
  .١٠٤ / ١كليل مواهب اجلليل ومعه التاج واإل -٦٣
واللفظ  ) ٢٣٠ ( ٤٣٣ / ١باب غسل املين وفركه     / كتاب الوضوء   : أخرجه البخاري    -٦٤

   .١٩٧ / ١باب حكم املين / كتاب الطهارة : له ، ومسلم 
  ١٤ / ١املاء دون سائر املائعات     باب إزالة النجاسات ب   / كتاب الطهارة   : أخرجه البيهقي    -٦٥

 رواه ثابت بن محاد عن علي بن زيد عن ابن املسـيب            هذا باطل ال أصل له ، وإمنا      : وقال  
: وقال الزيلعـي    .  متهم بالوضع    عن عمار ، وعلي بن زيد غري حمتج به ، وثابت بن محاد            

واعلم أين وجدت احلديث يف نسختني صحيحتني من مسند البزار من رواية ثابت بن محاد               "
نصب ) غائط والبول والقيء      والدم          إمنا يغسل الثوب من ال    : وليس فيه املين ، وإمنا قال       

   .٢١١ / ١الراية 
   .٦٠ / ١بدائع الصنائع  -٦٦
وهذا حديث ال يعرف ، وإمنا روي حنوه        : غريب ، وذكر قول ابن اجلوزي       : قال الزيلعي    -٦٧

  .٢٠٩ / ١نصب الراية . من كالم عائشة 
   .٦٠ / ١بدائع الصنائع  -٦٨
     .١٩٧ / ١فتح القدير  -٦٩
باب إعادة اجلنب الصالة ، وغسله إذا صلى ومل         / كتاب الطهارة   : أ  أخرجه مالك يف املوط    -٧٠

   ) .١١٢ ( ٤٤يذكر ، وغسله ثوبه ص 
    .١٠٣ / ١املنتقى  -٧١
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   .٦٠ / ١بدائع الصنائع  -٧٢
  .٥٥٤ / ٢ ، اموع ١٥٣ / ٢الفتاوى الكربى : انظر  -٧٣
  .١٠٤ / ١التاج واإلكليل :  ، انظر ٨١ / ١ ، املبسوط ٦٠ / ١بدائع الصنائع  -٧٤
  .١٥٣ / ٢الفتاوى الكربى : انظر  -٧٥
   .٨١ / ١ ، املبسوط ١٥٣ / ٢الفتاوى الكربى : انظر  -٧٦
  .٥٣ / ١شرح معاين اآلثار : انظر  -٧٧
 ،  ٤٣٤،  ٤٣٣ / ١ ، فتح البـاري      ١٩٨ / ٣شـرح النووي لصحيح مسـلم     : انظر   -٧٨

  .٧٦٨ ، ٧٧٢ / ١ ، املغين ٥٥٥ ، ٥٥٤ / ٢اموع 
  .١٦سبق خترجيه ص  -٧٩
  .١٠/١٢٦) القرطيب(، اجلامع ألحكام القرآن ١٥١ ، ٢/١٥٠ى الكربى الفتاو: انظر  -٨٠
   .١٧ص   )  ١(  سبق بيان ضعفه يف حاشية رقم  -٨١
  .١٥٤ / ٢الفتاوى الكربى : نظر  -٨٢
 / ١، فتح العزيز    ١٩٨ / ٣ ، شرح النووي لصحيح مسلم       ٤٣٣ / ١فتح الباري   : انظر   -٨٣

  .١٢٦ / ١٠) القرطيب ( ، اجلامع ألحكام القرآن ٤١
  .٤٣٣ / ١فتح الباري : نظر ا -٨٤
  .١٥٠ / ٢الفتاوى الكربى : انظر  -٨٥
كتاب : ، والترمذي    ) ٧٥ ( ٢٨باب سؤر اهلرة ص     / كتاب الطهارة   : أخرجه أبو داود     -٨٦

  .هذا حديث حسن صحيح  : وقال  ) ٩٢ ( ٤٨باب ما جاء يف سؤر اهلرة ص / الطهارة 
  .١٥٢ / ٢الفتاوى الكربى : انظر  -٨٧
  .١٥٦ / ٢بق املرجع السا: انظر  -٨٨
  .١٥٥ / ٢الفتاوى الكربى : انظر  -٨٩
هب اجلليل ومعه التاج واإلكليل      ، موا  ٣٦ / ١ ، بدائع الصنائع     ٦٧ / ١املبسوط  : انظر   -٩٠

 ، ١/٢٣٠ ، املغين ٢/١٣٩ ، اموع ١/١٨١ ، فتح العزيز ١/٣٤٠ ، الوسيط ١/٣٠٥
  .١/٢٢٧اإلنصاف 
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، زرجية النجارية ، أم أنس بن مالك      ة اخل الرميصاء بنت ملحان بن خالد األنصاري     : أم سليم    -٩١
.  وروت عنه أحاديـث      كانت تغزو مع رسول اهللا      . وقيل امسها سهلة وقيل غري ذلك       

  ٤٦١ / ٤، اإلصابة يف متييز الصحابة       ) ٧٤٧١ ( ٣٤٦ ،   ٣٥٤ / ٦أسد الغابة   : انظر  
 )١٣٢١. (   

قيب ، وهو الذي حفـر      زيد بن سهل األنصاري النجاري ، وهو عقيب بدري ن         : أبو طلحة    -٩٢
 بينه وبني أيب عبيدة بن اجلراح ، كـان يـسرد             وحلّده ، وآخى الرسول      قرب الرسول 

 مـن  ٥١ أو ٥٠تـويف سـنة    ال يفطر إال يوم أضحى أو فطر ، الصوم بعد رسول اهللا     
، اإلصـابة يف   ) ٦٠٢٩ ( ١٨١ / ٥،   ) ١٨٤٢ ( ١٣٧ / ٢أسد الغابة   : انظر  اهلجرة    

   ) .٢٠٩٥ ( ٥٦٧ ، ٥٦٦ / ١ة متييـز الصحاب
الرؤيا ، وهو ما يـراه النـائم يف نومـه ،            : افتعال من احللم بالضم وبضمتني      : االحتالم   -٩٣

   ٢٥٥ / ٨) حلم ( باب امليم / اء تاج العروس فصل احل: واالحتالم اجلماع يف النوم  انظر 
 ١/٥٠٣ باب إذا احتلمـت املـرأة     / الغسل  كتاب  : ه ، أخرجه البخاري     ـق علي ـمتف -٩٤

ل على املرأة خبـروج املـين منـها         باب وجوب الغس  / كتاب احليض   : ، ومسلم ) ٢٨٢(
٢٢٤ ، ٣/٢٢٣.   

تاج : انظر  . سر ، وال يكون إال يف شيء أجوف         الك: فضخ املاء أي دفقه ، وأصل الفضخ       -٩٥
  ) .فضخ  ( ٢٧٤ ، ٢٧٣ / ٢باب اخلاء / العروس فصل الفاء 

   ) .٢٠٦ ( ٤٧اب يف املذي ص ب/ كتاب الطهارة : أخرجه أبو داود  -٩٦
باب بيان أن اجلماع كان يف أول اإلسـالم ال يوجـب            / كتاب احليض   : أخرجه مسلم     -٩٧

باب يف اإلكسال   / كتاب الطهارة   :  ،  وأخرجه أبو داود       ٣٧ / ٤الغسل إال أن يرتل املين      
   .٥٤باب ما جاء أن املاء من املاء ص / كتاب الطهارة : ، والترمذي  ) ٢١٧ ( ٤٨ص 

: وقال   ) ١١٤ ( ٥٥باب ما جاء يف املين واملذي ص        / كتاب الطهارة   : أخرجه الترمذي    -٩٨
  .هذا حديث حسن صحيح 

   .٣٦ / ١بدائع الصنائع  :انظر  -٩٩
  .٦٠ / ١  ، فتح القدير ومعه اهلداية ٣٧ / ١ ، بدائع الصنائع ٦٧ / ١املبسوط : انظر  -١٠٠
  .٣٠٧ ، ٢٨٤ / ١مواهب اجلليل ومعه التاج واإلكليل : انظر  -١٠١
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  .١/١٣٩ ، كشاف القناع ١/٢٣١ املغين :ندهم جنساً يف هذه احلالة ، انظرويكون املين ع -١٠٢
  .٢٣١ / ١املغين ومعه الشرح الكبري : انظر  -١٠٣
  .٢٢سبق خترجيه ص  -١٠٤
  .٢٢سبق خترجيه ص  -١٠٥
  .٦٧ / ١، املبسوط ١٣٩ / ١اموع :  انظر  -١٠٦
   .١٨٢ / ١فتح العزيز : انظر  -١٠٧
  .١٣٩ / ١اموع : انظر  -١٠٨
:  ، واللفظ له ، والترمذي   ٤١ / ٤باب ما يوجب الغسل     / كتاب احليض   : أخرجه مسلم    -١٠٩

، وأخرجه   ) ١٠٨ ( ٥٣باب ما جاء إذا التقى اخلتانان وجب الغسل ص          / كتاب الطهارة   
   ) .٢١٦ ( ٤٨باب يف اإلكسال ص / كتاب الطهارة : أبو داود من طريق آخر 

  .١٣٩ / ١اموع : انظر  -١١٠
  .١٣٩ / ٢  ، اموع ١٨١ / ١ ، فتح العزيز ٣٤١ / ١وسيط ال: انظر  -١١١
  .٢٣١ / ١، املغين ١٣٩ / ٢ ، اموع ١٨٢ / ١فتح العزيز : انظر  -١١٢
  .٢٢سبق خترجيه ص  -١١٣
  .٢٢سبق خترجيه ص  -١١٤
  .٢٣١ / ١املغين : انظر  -١١٥
هو أبو املنذر أيب بن كعب بن قيس األنصاري النجاري ، شهد العقبة الثانية              : أيب بن كعب     -١١٦

.   ، وكان عمر يسميه سيد املـسلمني       بدراً واملشاهد كلها ، وهو أول من كتب للنيب          و
، اإلصابة يف    ) ٣٤ ( ٦٣ – ٦١ / ١أسد الغابة   : انظر  .  هـ يف خالفة عثمان      ٣٠تويف  

   ). ٣٢ ( ٢٠ ، ١٩ / ١متييز الصحابة 
: وقال   ) ١١٠  (٥٤باب ما جاء أن املاء من املاء ص         / كتاب الطهارة   : أخرجه الترمذي    -١١٧

  .هذا حديث حسن صحيح 
   ).٢١٤ ( ٤٨باب يف اإلكسال ص / كتاب الطهارة : أخرجه أبو داود  -١١٨
  .٣٧ / ١بدائع الصنائع  -١١٩
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: سكون الذال ، كسرها مع التثقيل ، الكسر مع التخفيف ، يقال             : املذي فيه ثالث لغات      -١٢٠
   .٥٦٧املصباح املنري ص : انظر .   مذَى وأمذى ومذّى 

، مواهـب اجلليـل      ١٩٤ / ١املغـين    ،   ١٤١ / ٢ ، اموع    ٦٧ / ١املبسوط  : انظر   -١٢١
  .١/٤٩٢ ، فتح الباري ١/٨٧ ، املنتقى ١/١٠٤

  .٦٨/ ١) مع فتح القدير (  ، اهلداية ١/٦٧املبسوط :  ، انظر ٤٩٢ / ١ري فتح البا -١٢٢
   .٦٠ / ١ ، بدائع الصنائع ٦٩ / ١املبسوط : انظر  -١٢٣
 ،  ١٨٤ / ١التهـذيب   : انظر    .١٠٤ / ١لتاج واإلكليل   مواهب اجلليل ومعه ا   :  انظر   -١٢٤

  .١/٤٩٤ ، فتح الباري ٢١٣ / ٣حيح مسلم  ،  شرح النووي لص٥٥٢ / ٢اموع 
 ،  ٣/٢١٣ ،  شرح النووي لصحيح مسلم        ٢/٥٥٢ اموع    ، ١/١٨٤التهذيب  : انظر   -١٢٥

  .٤٩٤ / ١فتح الباري 
   .   ١٩٢ / ١ ، كشاف القناع ٣٣٠ / ١ ، اإلنصاف ٧٦٧ / ١املغين  -١٢٦
واللفـظ لـه ،      ) ٢٠٦ ( ٤٧بـاب يف املـذي ص       / كتاب الطهارة   : أخرجه أبو داود     -١٢٧

 ٤٩٢ / ١ضـوء منـه     باب غسل املذي والو   / كتاب الغسل   : والبخاري من طريق آخر     
  .٢١٢ / ٣باب يف املذي / كتاب احليض :  ، ومسلم من طريق آخر ) ٢٦٩(

   ) .٢٠٧ ( ٤٧ملذي ص باب يف ا/ كتاب الطهارة : أخرجه أبو داود  -١٢٨
  .٤٩٤ / ١ ، فتح الباري ٢١٣ / ٣شرح النووي لصحيح مسلم : انظر  -١٢٩
) ١١٥ (٥٥باب ما جاء يف املذي يصيب الثـوب ص          / كتاب الطهارة   : أخرجه الترمذي  -١٣٠

 ٤٧باب يف املـذي ص      / ب الطهارة   كتا:هذا حديث حسن صحيح ، وأبو داود        : وقال  
)٢١٠.(   

   .٧٦٧ / ١ ، املغين ٥٥٢ / ٢ ) مع اموع( املهذب : انظر  -١٣١
   .٣٣٠ / ١ ، اإلنصاف ٧٦٧ / ١املغين  -١٣٢
   .٧٦٧ / ١املغين :  انظر  -١٣٣
 ، ١٤٢ / ٢أمجع العلماء أنه ال جيب الغسل خبروج املذي والودي ، اموع      : قال النووي    -١٣٤

 ، شـرح    ٦٧ / ١ ومعه اهلدايـة     ٦١ / ١ ، قتح القدير     ٣٧ / ١بدائع الصنائع   :   انظر  
  .٤٩٣ / ١ ، فتح الباري ٢١٣ / ٣صحيح مسلم النووي ل
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   .٢٥سبق خترجيه ص  -١٣٥
أبو سعد سهل بن حنيف بن واهب األنصاري األوسي ، شـهد بـدراً              : سهل بن حنيف     -١٣٦

استخلفه علي بن    . واملشاهد كلها ، ثبت يوم أحد ، وكان يرمي بالنبل عن رسول اهللا              
أسـد  : انظر  .   هـ   ٣٨كوفة سنة   مات بال . أيب طالب على املدينة ، وشهد معه صـفني         

   ) .٢٢٨٨ ( ٣١٨ / ٢الغابة 
كتاب : ، والترمذي    ) ٢١٠ ( ٤٧باب يف املذي ص     / كتاب الطهارة   : أخرجه أبو داود     -١٣٧

هذا حديث حسن   : وقال   ) .  ١١٥ ( ٥٥ما جاء يف املذي يصيب الثوب ص        / الطهارة  
  .صحيح 

ض خبروج الغائط من الدبر والبول من القبل        أمجعوا أنه ينتق  : قال ابن املنذر    : قال النووي    -١٣٨
  ١/٢٤ ، بدائع الصنائع     ١/٦٧املبسوط  :  انظر    .٦/ ٢ريح من الدبر واملذي ، اموع       وال
 ، اإلقناع   ٢٩١ / ١لتاج واإلكليل    ، مواهب اجلليل ومعه ا     ٨٨ ،   ٨٧ / ١ ،  املنتقى     ٢٥
 ، املغـين    ٣/٢١٣ شرح النووي على صـحيح مـسلم         ١٥٤ / ١، فتح العزيز     ٤٦ص  
   .٢٠٨ / ١ ومعه الشرح الكبري ١/١٩١

  .٢٥سبق خترجيه ص  -١٣٩
   .٢٢سبق خترجيه ص  -١٤٠
   .٥٥٢ / ٢) مع اموع ( املهذب : انظر  -١٤١
اخلارج من السبيلني إن مل يكن ملوثاً منتشراً ال جيـب فيـه االسـتنجاء أو                : عند احلنفية    -١٤٢

           عترب معفوسن فيه ذلك ، ألنه حينئذ يعنه ، فإن جتاوزت النجاسة خمرجها      االستجمار وإمنا ي
  .٢١٥ / ١ومعها العناية ) مع فتح القدير ( اهلداية : انظر . وجبت إزالتها باملاء 

  .٨٤ ، ١٩ / ١ ، بدائع الصنائع ١٩٠ / ١اهلداية ومعها فتح القدير والعناية :  انظر  -١٤٣
 ،  ١/٨٧املنتقى  : انظر  يه االستجمار ،    يتعني املاء يف إزالة املذي وال جيزئ ف       : عند املالكية    -١٤٤

  .٢٨٥ ، ١٥٩ / ١مواهب اجلليل ومعه التاج واإلكليل 
: يتعني املاء يف إزالته من السبيل ألنه نادر ، وصححه النووي ، انظر       : عند الشافعية يف قول    -١٤٥

، ١/١٤١ ، فتح العزيـز      ٣٠٣ / ١يط   ، الوس  ١٤٤ ،   ١٢٧ / ٢املهذب ومعه اموع    
  .٢١٣ / ٣شرح النووي لصحيح مسلم 
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 ،  ١١٣ / ١ ، اإلنصاف    ٢٠٨ / ١ ومعه الشرح الكبري     ١٩٤ ،   ١٧٢ / ١املغين  : انظر   -١٤٦
   .٧٠ / ١،  كشاف القناع ٣٣٠

   .٢٥سبق خترجيه ص  -١٤٧
   .٧٦٨ / ١املغين  -١٤٨
   ).٢٠٨ ( ٤٧باب يف املذي ص / كتاب الطهارة : أخرجه أبو داود  -١٤٩
  .٢٦سبق خترجيه  -١٥٠
   ).٨٤ ( ٣٨لوضوء من املذي ص باب ا/ كتاب الطهارة : أخرجه مالك يف املوطأ  -١٥١
   ).٨٥ ( ٣٨باب الوضوء من املذي ص / كتاب الطهارة : أخرجه مالك يف املوطأ  -١٥٢
   .٧٦٨ / ١ ، املغين ١٤٤ / ٢اموع : انظر  -١٥٣
  .٨٧ / ١ ، املنتقى ٢٨٥ / ١مواهب اجلليل ومعه التاج واإلكليل  -١٥٤
 ومعـه الـشرح     ١٩٤ / ١غين  عند احلنابلة يف هذه الرواية جيب غسل األنثيني أيضاً ، امل           -١٥٥

  .١٩٣ / ١ ، كشاف القناع ٣٣٠ / ١ ، اإلنصاف ٢٠٨ / ١الكبري 
  .، واللفظ للبخاري ٢٥سبق خترجيه ص  -١٥٦
  .٢٨سبق خترجيه ص  -١٥٧
   .٢١٣ / ٣باب املذي / كتاب احليض : أخرجه مسلم  -١٥٨
   .١٩٤ / ١املغين  -١٥٩
  .٤٩٤ / ١فتح الباري  -١٦٠
   .٨٧ / ١املنتقى  -١٦١
  .١٩٤ / ١غين  ، امل٨٧ / ١املنتقى : انظر  -١٦٢
   .٤٨ / ١شرح معاين اآلثار  -١٦٣
   .١٤٤ / ٢اموع  -١٦٤
   . .٢٨٥ / ١ ، مواهب اجلليل ٨٧ / ١املنتقى  -١٦٥
   .٣٣٠ / ١ ، اإلنصاف ١٩٤ / ١املغين  -١٦٦
   .٢٧سبق خترجيه ص  -١٦٧
   .٤٦ / ١باب الرجل خيرج من ذكره املذي كيف يفعل ؟ : أخرجه الطحاوي بسنده  -١٦٨
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   .٤٩٤ / ١فتح الباري : انظر  -١٦٩
  .١٩٤ / ١ين املغ -١٧٠
   .٤٩٤ / ١فتح الباري  -١٧١
  .٤٨ / ١شرح معاين اآلثار  -١٧٢
  .٢٧سبق خترجيه ص  -١٧٣
  .١٩٤ / ١املغين  -١٧٤
  .٤٦ / ١شرح معاين اآلثار  -١٧٥
  .٤٩٣ / ١فتح الباري  -١٧٦
  .١٩٤ / ١ ، املغين ١٤٥ / ٢اموع  -١٧٧
  .٢٨سبق خترجيه ص  -١٧٨
  .١٤٥ / ٢اموع  -١٧٩
هـذا  : وقال  ) ٨٢(٤٥باب الوضوء من مس الذكر ص     /كتاب الطهارة :أخرجه الترمذي  -١٨٠

  .حديث حسن صحيح
   .٤٩٤ / ١فتح الباري  -١٨١
  .٥٥٣ / ٢اموع : انظر  -١٨٢
  .بتشديد الياء ، وبسكون الدال ، والتشديد أفصح اللغتني وقيل التخفيف : الودي  -١٨٣
    .٣٨٧ / ١٠) ودى ( باب الواو والياء / تاج العروس فصل الواو : انظر 
، ١٠٤ / ١، مواهـب اجلليـل      ١٩٥ ،   ١٩٤ / ١ ، املغـين     ١٤٢ / ٢اموع  : انظر   -١٨٤

  .١٩٣ / ١ ، كشاف القناع ٦٧ / ١املبسوط 
،بدائع ٦٧/ ١، املبسوط ١/١٠٤،مواهب اجلليل ١/١٩٤،املغين ١٤٢ / ٢اموع : انظر -١٨٥

  .٣٧/ ١الصنائع 
   .٦٠ / ١بدائع الصنائع : انظر  -١٨٦
ي ومعـه   ،حاشية الدسـوق  ١٠٥ ،   ١٠٤ / ١مواهب اجلليل ومعه التاج واإلكليل      : انظر   -١٨٧

  .١/٥٦الشرح الكبري 
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أمجعـت  : وقال النووي    . ٥٥٢ / ٢ املهذب ومعه اموع      ، ١٨٤ / ١التهذيب  : انظر   -١٨٨
  .األمة على جناسـة املذي والودي 

   .٧٦٧ / ١املغين  -١٨٩
  . }٦املائدة {  -١٩٠
املطمئن :   وأصل الغائط يف اللغة      . ١٠٤ / ٦) القرطيب  ( آن الكرمي   اجلامع ألحكام القر   -١٩١

ن األرض ، وكان الرجل إذا أرد التربز ارتاد غائطاً من األرض يغيب فيه عن أعني                الواسع م 
تـاج  : انظـر   .  كناية عنه إذ كان سبباً له        غائط: الناس مث قيل للرباز نفسه وهو احلدث        

ـ   ١٩٤،  ٥/١٩٣) غوط  ( باب الطاء   / فاء  العروس فصل ال   امع ألحكـام القـرآن      ، اجل
٥/٢٢٠.   

  .٦٠ / ١بدائع الصنائع : انظر  -١٩٢
  . }١٥٧األعراف {  -١٩٣
   .٦٠ / ١بدائع الصنائع : انظر  -١٩٤
  .٥٥٢ / ٢) مع اموع ( املهذب  -١٩٥
  .١/٥٦ومعه حاشية الدسوقي ) دردير  (  ، الشرح الكبري٦٠ / ١بدائع الصنائع : انظر  -١٩٦
   ١/٥٦ومعه حاشية الدسوقي ) ير درد(  ، الشرح الكبري ٦٠ / ١بدائع الصنائع : انظر  -١٩٧
مـع  ( ، املهـذب    ٣٧ / ١، بدائع الـصنائع     ٦٨ / ١) مع فتح القدير     ( اهلداية: انظر   -١٩٨

   .٥٥٢ /  ٢) اموع
    .٧٦٧ / ١املغين  -١٩٩
  .٣٤١ / ١اإلنصاف : انظر  -٢٠٠
 ، حاشية رد    ٦١ / ١ ، فتح القدير     ٣٧ / ١ ،  بدائع الصنائع      ٦٧ / ١املبسـوط  : انظر   -٢٠١

 ،  ١٤٤ ،   ١٤٢ / ٢ع   ، امـو   ٢٩٠ / ١ ، التاج واإلكليل     ١٦٥ ،   ١٦٤ / ١احملتار  
  .١٩١ / ١ ، املغين ٥٥٢

   .١٤٣ / ٢) مع اموع ( املهذب  -٢٠٢
  .٢٤ / ١بدائع الصنائع : انظر  -٢٠٣
  . }٤املدثر {  -٢٠٤
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  .١٩١ / ٣٠التفسري الكبري : انظر  -٢٠٥
تـاج  : انظر . ادي جمازاً املتقدم من كل شيء      اهلادي من اهلدى وهو الرشاد والداللة ، واهل        -٢٠٦

  .٤٠٧ ، ٤٠٦ / ١٠) هدى ( واو والياء باب ال/ العروس فصل اهلاء 
  .٣٧٦ / ١ ، مواهب اجلليل ١٧٥ / ١)  مع حاشية الدسوقي –الدردير ( الشرح الكبري  -٢٠٧
 ١/١٠٥هب اجلليل ومعه التاج واإلكليل       ، مـوا  ٣١٣ / ١حاشية ابن عابدين    : ر  ـانظ -٢٠٨

، ١٧٥ ،   ١١٥ / ١) درديـر   (  ، حاشية الدسـوقي ومعه الشـرح الكـبري           ٣٧٦،  
   .١٨٤ / ١تهذيب ال

   .٣٧٦ / ١مواهب اجلليل  -٢٠٩
   .٣١٣ / ١حاشية ابن عابدين  -٢١٠
  .١٧٥ / ١) دردير ( الشرح الكبري : وهو األظهر عند ابن رشد من املالكية ، انظر  -٢١١
  .٣٧٦ / ١مواهب اجلليل  -٢١٢
  .٣١٣ / ١ ، حاشية ابن عابدين ٥٧٠ / ٢اموع  -٢١٣
   .٣٤٩ / ١حاشية ابن عابدين ومعه الدر املختار  -٢١٤
   .٨١ / ١، مغين احملتاج ١/١٨ ، روضة الطالبني ٢/٥٧٠ ، اموع ١٨٤ / ١هذيب الت -٢١٥
  .١٩٥ / ١ ، كشاف القناع ٣٤١ / ١ ، اإلنصاف ٧٦٨ / ١املغين  -٢١٦
  .١/٤٣٤ ، فتح الباري ١/٧٦٨، املغين  ١٩٨ / ٣شرح النووي لصحيح مسلم : انظر  -٢١٧
 ، كـشاف    ٤٣٤ / ١اري   ، فتح الب   ٧٦٨ ،   ٣٤٣ / ١املغين ومعه الشرح الكبري     : انظر   -٢١٨

  .١٩٥ / ١القناع 
  .٣٤٩ / ١حاشية ابن عابدين  -٢١٩
إن ) : ابـن الـصباغ     ( عن صاحب الشامل    :  ، وقال النووي     ٥٥٦ / ٢اموع  : انظر   -٢٢٠

   ٥٧٢ / ٢الولد إذا خرج من اجلوف ، طاهر ال حيتاج إىل غسله بإمجاع املسلمني ، اموع 
  .٣٤٩ / ١حاشية ابن عابدين  -٢٢١
  .٥٧٢ ، ٥٥٦ / ٢ ، اموع ٣٤٩ / ١ ابن عابدين حاشية: انظر  -٢٢٢
  .١٨٤ / ١التهذيب  -٢٢٣
   .٨١ / ١ ، مغين احملتاج ٥٧٠ / ٢) مع اموع ( املهذب : انظر  -٢٢٤
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  .١٩٨ / ٣شرح النووي لصحيح مسلم : انظر  -٢٢٥
    .٣٤٩ / ١حاشية ابن عابدين ومعه الدر املختار  -٢٢٦
الدسوقي ومعه الشرح الكـبري     شية   ، حا  ١٠٥ / ١مواهب اجلليل ومعه التاج واإلكليل       -٢٢٧

   .٥٧ / ١) دردير (
   .٥٧٠ / ٢ ، املهذب ومعه اموع ٢٣التنبيه ص  -٢٢٨
باب غسل ما يصيب مـن فـرج املـرأة          / كتاب الغسل   : ، أخرجه البخاري    متفق عليه  -٢٢٩

باب بيان أن اجلماع كان يف أول اإلسالم        / كتاب احليض   : ، ومسلم    ) ٢٩٣ ( ١/٥١٦
  .٣٨ / ٤رتل املين ، وبيان نسخه ال يوجب الغسل إال أن ي

  .٥١٦ / ١ فتح الباري – ٥ -٢٣٠
باب غسل ما يصيب من فرج املـرأة       / كتاب الغسل   : أخرجه البخاري   :  متفق عليه    – ٦ -٢٣١

باب بيـان أن اجلمـاع كـان يف أول          / كتاب احليض   : ، ومسلم    ) ٢٩٢ ( ٥١٤ / ١
  .٣٩  /٤اإلسـالم ال يوجب الغسل إال أن يرتل املين ، وبيان نسخه 

   .٨١ / ١ ، مغين احملتاج ٥٧٠ / ٢) مع اموع ( املهذب  -٢٣٢
   .٧٦٨ / ١املغين : انظر  -٢٣٣
  .٣٨ / ٤ ، شرح النووي لصحيح مسلم ٥٧١ / ٢اموع : انظر  -٢٣٤
  .٢٤سبق خترجيه ص  -٢٣٥
  .سيأيت مزيد من الترجيح يف املبحث الثالث إن شاء اهللا تعاىل -٢٣٦
 ، كـشاف    ٧٢ / ١ روضة الطـالبني      ، ١٥٤ / ١ ، فتح العزيز     ٢٥ / ١بدائع الصنائع    -٢٣٧

   .١٢٣ / ١القناع 
   .٢٥٦ / ١احمللى  -٢٣٨
نسيبة بنت احلارث األنصارية ، من كبارنساء الصحابة وكانت تغـسل املـوتى             :أم عطية    -٢٣٩

 ،  ٣٦٧ / ٦أسـد الغابـة     : انظر  .  وتعد يف أهــل البصرة      ع الرسول   ــوتغزو م 
٧٥٣٤ ( ٣٦٨.  (   

 ٢/٥٥٢فرة والكدرة يف غـري أيـام احلـيض           الص باب/كتاب احليض : أخرجه البخاري    -٢٤٠
)٣٢٦. (  
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   .٢٩١ ، ٢٩٠ / ١مواهب اجلليل ومعه التاج واإلكليل  -٢٤١
 ٣٨باب الرخصة يف ترك الوضوء من املذي ص         / كتاب الطهارة   : أخرجه مالك يف املوطأ      -٢٤٢

 )٨٦. (   
    .٤٤خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص : انظر  -٢٤٣
  .١٠٩٨دليل صحة األسرة ص : انظر  -٢٤٤
 ٣٨٩ ،   ٣٨٨ / ١ ، املغين    ٥٤١ ،   ٥٣٧ / ٢ ، اموع    ٢٨ / ١بدائع الصنائع   : انظر   -٢٤٥

يعفى ) وهو ما خرج على وجه السلس       (إن كان احلدث مستنكحاً     : عند املالكية كما تقدم     
مواهب : انظر  . ـوء ، وإمنا يستحب منه الوضوء       عنه يف الثوب والبدن ، وال ينقض الوض       

  .٢٩١ ، ٢٩٠ ، ١٤٣ ، ١٤٢ / ١اإلكليل اجلليل ومعه التاج و
  .٣٨سبق خترجيه ص  -٢٤٦
: انظر  . فرزان سائل لزج صافٍ   هي زوج من الغدد يقعان على جانيب قناة جمرى البول ، ي            -٢٤٧

  .٢٥موسوعة األمراض التناسلية والبولية واجللدية ص 
 يشترط  ال: هذه اهلزة تساعد أيضاً يف التقاء البويضة باحليوان املنوي ، لذلك قال بعضهم               -٢٤٨

يف إنزال املرأة خروج مائها ، ألن عادته أن يندفع إىل داخل الرحم ، ليتخلق منه الولـد ،                   
   .٣٠٥ / ١التاج واإلكليل .  دفعته الرحم إىل اخلارج ورمبا

عند اهلياج اجلنسي تشترك هذه الغدد األربع ، اثنتان من كـل     : فاخوري  . يقول الدكتور    -٢٤٩
إفراز مادة لزجة خماطية شفافة ، من أجل ترطيب وتـشحيم           يف  ) سكان وبارثولني   ( جانب  

  .٦٦موسوعة املرأة الطبية ص . مدخل الفرج قبل اجلماع 
تقع املثانة عند املرأة يف أسفل احلوض حتت الرحم ، وترتبط املثانة باإلحليل ، الذي يبلـغ                  -٢٥٠

صـحتنا ص   : انظـر   .  مدخل املهبل   سنتمتر ، وتوجد فتحته مبحاذاة     ٢،٨طوله عند املرأة    
   .٢٧٦، موسوعة املرأة الطبية ص ٤٥

  .٩٤٢ ، ٩٢٩دليل صحة األسرة ص : انظر  -٢٥١
  .٤٢٤ ، ٤٢٣خلق اإلنسان بني الطب والقرآن ص : انظر  -٢٥٢

هلذا السائل وظائف أخرى منها محاية اجلنني من الصدمات وعدم التصاقه بغشاء الـسلى ،               
  .ليت ميكن أن تؤذي اجلنني وتوسـيع عنق الرحم ، وتعقيم املهبل بقتل امليكروبات ا
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  .٢٠٥املرجع السابق ص : انظر  -٢٥٣
 ، لكن الدم يف البلغم إن كان هو الغالب فعليه الوضـوء عنـد               ٧٥ / ١املبسوط  : انظر   -٢٥٤

  .٧٧٠ ، ٧٦٩ / ١ ، املغين ٥٥١ / ٢ ، اموع ٧٧احلنفية ص 
 واإلكليل   ، مواهب اجلليل ومعه التاج     ٧٦ / ١ ، املبسوط    ٦٠ / ١بدائع الصنائع   : انظر   -٢٥٥

  .٧٧٠ ، ٧٦٢ /١، املغين ٥٥٨ ، ٥٥٧ ، ٥٥٦ /٢ ، اموع ومعه املهذب ١٠٤ / ١
  .٧٦١/ ١، املغين ٣/١٣٥، اموع ١/١٤٦كليل مواهب اجلليل ومعه التاج واإل: انظر  -٢٥٦
  .٦٨ ، ٦٧موسوعة املرأة الطبية ص : انظر  -٢٥٧
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