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@ñc‹¾a@éÔÏ@
lbi@@ñŠbèİÛaM@òÛbÔ¾a¶ëþa@@
 . صىل اهللا عليه وسلم والسالم عىل رسول اهللا     بسم اهللا واحلمد هللا والصالة

أما بعد, فإن علم الفقه من أفضل العلوم وأرشفها; إذ به تصح العبادة, التي هي 
ْوما خلقت اجلن واإلن:( الغاية من خلق اخللق, قال تعاىل ِ ْ َ َّ َِ ْ ُ َْ َ ِس إال ليعبدونَ ُ ُ ْ ََ ِ َّ ِ ( 

 , وقد حثنا ربنا ونبينا صىل اهللا عليه وسلم عىل التفقه يف الدين فقال ٥٦:الذاريات
ِوما كان املؤمنون لينفروا كافة فلوال نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا يف : ( تعاىل ُ َُّ ٌ َ ًَ َ ََ ْ ْ َُ ْ ْ َ ُ َ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َُ َ َْ ْ ََ َ َ َّ َ َْ ُْ

ْالدين ولين ُِّ ِ َ َذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم حيذرونِ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ َُ ْ َ ُ َُّ َ ََ ُ َ ِْ ِ َِ َ  ١٢٢: التوبة  )ِ
  متفق عليه» الدينمن يرد اهللا به خريا يفقهه يف«وقال صىل اهللا عليه وسلم 

 يف رشح فقه الطهارة للمرأة − بحول اهللا وقوته −ًوانطالقا من هذا فإين أرشع 
  .املرأةًمبتدئة باالفرازات اخلارجة من 

@@ñŠbèİÛa@óäÈßZ@
À@ñŠbèİÛaòÌÜÛa@Z خمتار الصحاح  −دناس واألنجاسالنزاهة عن األالنظافة و

 ).  ١٩٣ص(للرازي
@ávÈß@À@‘ŠbÏ@åia@ÞbÓòÌÜÛa@îíbÔßI@@SOTRXZH@

:  والتطهر.الطاء واهلاء والراء أصل واحد صحيح يدل عىل نقاء وزوال دنس     
  .التنزه عن الذم وكل قبيح

ëİÛa‹èZلسان −نقيض النجاسة, واجلمع أطهار:  بالضمطهروال.  نقيض احليض 
 .)١/٤٣٢(  للفريوزآباديالقاموس املحيط ,)٤/٥٠٤ ( البن منظور العرب
ÀëÊ‹“Ûa@Z ملاء أو رفع حكمه بالرتابرفع ما يمنع الصالة من حدث أو نجاسة با− 
  .)١/٣٥ ( البن قدامةياملغن

a@åß@òuŠb©a@paŒa‹Ïüa@ÊaìãcbèàØyë@ñc‹¾Z@
üëc@Zð‰¾aZ@

وال يعقبـه الضعيفة من غري دفق شهوة الماء أبيض رقيق لزج خيرج عند      وهو 
 N)٢/١٤١( املجموع رشح املهذب للنووي − وربام ال حيس بخروجه,فتور
@@@@@bĆîãbq@Z†ìÛaðZ  



 ٢

 ).١/١٦٥( حاشية ابن عابدين −ماء أبيض ثخني كدر خيرج عقب البول          وهو 
bàèàØyZفإن .  املذي والودي نجسان ويوجبان الوضوء, وال يوجبان الغسل

 .أصاب البدن أو الثوب يشء منهام وجب غسله
          @ÙÛˆ@ÝîÛ†Z  ًكنت رجال مذاء, فأمرت رجال أن يسأل : قال ريض اهللا عنه عيلعن ً
َتوضـأ واغسـل ذكـرك«:  فسأل, فقال− ملكان ابنته−ملسو هيلع هللا ىلص النبى  َ َ َ ِ ْ َ ََّ ه البخـار أخرجـ −»َ

  .)٣٠٦(, ومسلم )٢٦٩(
ً     فإذا خرج املذي أو الودي من املرأة فعليها غسل فرجهـا وعليهـا الوضـوء أيضـا; 

 ).١١٥(صحيح سنن الرتمذ  −»ِالَجِّق الرِائَقَاء شَسِّالن«: للحديث الصحيح
ïÈÏb“Ûa@ÞbÓ@âþa@À@IQOUU@ZH@

 @".يه الوضوء فخرج منه املذي وجب علوإذا دنا الرجل من امرأته"
@óãb×ì“Ûa@ÞbÓë@À@@Šb ëþa@Ýîã}QOWS{Z@

وهو إمجاع وعىل أن األمر : الغسل ال جيب خلروج املذ قال ىف الفتح "
واتفق ...  وعىل أنه يتعني املاء ىف تطهريهبالوضوء منه كاألمر بالوضوء من البول

 . "العلامء عىل أن املذ نجس
@ôØÛa@òãë‡¾a@óÏ@õbu}Q@OQRPNNN{@

َن عمر بن اخلطاب قالَ أ َ ِ َّ َْ َ ْ َُ َ َإين ألجده ينحدر مني مثل اخلريزة, فإذا وجد ذلك : َّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ ِّ ْ َُ َ َ ُِ َِ ْ َ ُ َُْ َ ْ ِ َ ِّ
ِأحدكم فليغسل ذكره, وليتوضأ وضوءه للصالة  ِ َِ َّ ُ ُ َ َ ُ ََ ُ َّْ َ َُ َ َ ْْ ْ َْ َُ ْ َ  إسناده −يعنى املذ: قال مالك. »َ

  .عن طريق مالك) ١/٣٦٥(أخرجه البيهقى ىف السنن الكرب . صحيح
 .١/١٨٣ رشح الزرقاين − اجلوهرةوهيتصغري خرزة : اخلريزة

@
bĆrÛbqZ¾a@Z 

رشح املجموع ( −ويعقبه فتور خيرج بتدفق وبشهوةماء رقيق أصفر :  مني املرأة
 )١/٢٢١٤, مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ٢/١٤١املهذب للنووي
éàØyZ@

@Ýç@¾a@À@õbèÔÐÛa@ÑÜn‚a@@@@@μÛìÓ@óÜÇ@−@âc@‹çb @ìçZ@



 ٣

@Þëþa@ÞìÔÛaZ@ هور أمحد يف املشـو) ١/٧٢األم ( طهارة املني وإليه ذهب الشافعي
مـع العلـم بوجـوب  ).١/١٣٤املحـىل   ( وابن حزم) ٢/٦٨املغني البن قدامة ( عنه 

 . الغسل منه سواء أكان من احتالم أو مجاع
ïmdí@b·@¾a@ñŠbè @óÜÇ@aìvnyaëZ@

 فأصبح يغسل −اهللا عنها  ريض−ًعلقمة واألسود, أن رجال نزل بعائشةعن  −١     
َإنام كان جيزئك إن رأيته أن تغسل مكانه, فإن مل تر نضحت  ««: ثوبه, فقالت عائشة َ َ َْ ُ َُ َ َ َ ْ ََّ َ ْ َْ َ ْ ْ ْ َِ ِ َِ َ ِ َ َ َ ُ َِ ْ ُ َ

ِحوله ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول اهللاِ  ُ َ ُ ْ َِ ْ ْ ُ َ ُ ْ ََ َِ ُِ ْ َ َُ ْ َ َفركا ف َ ًَ ِيصيل فيهْ ِ ِّ َ أخرجه مسلم −»ُ
  .)١١٦ (ي, والرتمذ)٣٥٧(, وابن ماجه )٣٧١(, وأبو داود )٢٨٨(

ِ لقد رأيتني وإين ألحكه من ثوب رسول اهللاَِّ «:  روايةيفو ُ َ ْ َِ ْ ْ ُ ُ ََ َِ ُِّ َ ِّ ِ ُ َْ َيابسا ً ِبظفري َِ ُ ُ ِ« − 
  .)٢٩٠(أخرجه مسلم 

فت بفركه أو بحكه, بل كان ًفدل ذلك عىل طهارة املني; إذ لو كان نجسا ملا اكت
 .ال بد من غسله

 ثوب رسول اهللا صىل اهللا عليه منتغسله تارة ريض اهللا عنها وكون عائشة        
غسل من املخاط والبصاق ُ فإن الثوب ي;تنجيسهيض وسلم  وتفركه تارة, فهذا ال يقت

@)٢١/٦٠٥( انظر جمموع الفتاو البن تيمية −والوسخ
@óÜa@óÏ@õbu@}Q@OQST@{@òÛdßQSQZ@

 الثوب وال جيب إزالته, والبصاق مثله ر ىف املاء كان أو ىف اجلسد أو يف طاهيواملن
 .وال فرق, واستدل بحديث الفرك ىف الباب

 كانوا حيتلمون عىل عهد النبي صىل اهللا عليهريض اهللا عنهم ن الصحابة  وأل−٢
 من تهبإزالالنبي صىل اهللا عليه وسلم أمرهم  ومل ياملني بدن أحدهم وثيابهيصيب وسلم و

 وكام أمر احلائض ,رهم باالستنجاءكام أمً, ولو كان نجسا ألمرهم بإزالته أبداهنم وثياهبم
 .)٢١/٦٠٤(انظر جمموع الفتاو البن تيمية  −أن تغسل دم احليض من ثوهبا

@ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ@ ١/٧١٢البنايـة رشح اهلدايـة (نجاسة املني وإليه ذهـب أبـو حنيفـة( ,
 ).٢/٦٨املغني ( , واإلمام أمحد يف رواية)١/٨٨بداية املجتهد ( ومالك  



 ٤

َ أن رسول اهللاِ «: −اهللا عنها  ريض−عن عائشةبام روي : واحتجوا ُ َ َّ َ كان يغسل املني َّ َِ َِْ ُ ْ َ َ
ْثم خيرج إىل الصالة يف ذلك الثوب, وأنا أنظر إىل أثر الغس ُ ُ ََّ ْ َْ ِ َ َّ َُ َ ََ َِ ُِ َ ْ َّ ُِ َ ِ َِ ِ َ ْ ِل فيهَ ِ  يأخرجه البخار  »ِ

 .والغسل ال يكون إال ليشء نجس  .)٢٨٩(, ومسلم )٢٣٠ (
@ŠbqŁa@óãbÈß@‹’@óÏ@ôëbzİÛa@ÞbÓ}Q@OVWZ{@

دليل عىل حكمه ملسو هيلع هللا ىلص ُفلام اختلف فيه هذا االختالف, ومل يكن فيام روينا عن رسول اهللا 
ًكيف هو? اعتربنا ذلك من طريق النظر, فوجدنا خروج املني حدثا  أغلظ األحـداث, ِّ

فأردنا أن ننظر ىف األشياء التـى خروجهـا حـدث كيـف . ألنه يوجب أكرب الطهارات
 . حكمها ىف نفسها? فرأينا الغائط والبول خروجهام حدث, ومها نجسان ىف أنفسهام

ًفلام ثبت بام ذكرنا أن كل ما كان خروجه حدثا, فهو نجس ىف .... وكذلك دم احليض
ً املنى حدث, ثبت أيضا أنه ىف نفسه نجسنفسه, وقد ثبت أن خروج ِّ. 

|ua‹Ûa@

     بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم يرتجح لدي القول األول القائل بطهارة 
التي الغسل وأما رواية لألحاديث الصحيحة التي جاءت بذلك,  كام تقدم, املني 

قوي هذا وي ,محمولة عىل االستحباب والتنزيهاستدل هبا  من قال بنجاسة املني ف
بدأ آدم من ماء وطني, أن اهللا تعاىل  ,]١٢٤/ ١[األم   يفعندي ما قاله الشافعي

ابتدائه خلق آدم من  وبدأ خلق ولده من ماء دافق, فكان يف. ًوجعلهام معا طهارة
 .الطهارتني اللتني مها الطهارة, داللة أن ال يبدأ خلق غريه إال من طاهر, ال من نجس

 .واهللا تعاىل أعلم
@@bĆÈiaŠ@ZñŠ‡ØÛaë@ñ‹Ð—Ûa@Z@

 أو كصفرة , وقيل هو كصفرة السن,من ألوان الدم إذا رقلون هي : الصفرة
 ).٣/١٥٠خيس املبسوط للرس(  −لكدرة فلون كلون املاء الكدر, وأما االتبن

bàèàØyZ إذا رأت املرأة الصفرة أو الكدرة يف أيام احليض فهي حيض, وإن رأت 
 .ً من احليض أو قبل احليض فال تعد حيضاالصفرة أو الكدرة بعد الطهر



 ٥

       @@ÙÛˆ@óÜÇ@ÝîÛ‡Ûaë: َالدرجـِ بَةَشـِائَ عَىلِ إَنْثَعـْبَاء يَسـِ نَّنُكـ«: حديث عائشة ا َهـْيِة فُّ
ر ْهُّ الطَكِلَذِد بْيِرُاء, تَضْيَة البَّصُ القَنْريَى تَّتَ حَنْلَجْعَ تَال: ولُقَتَة فَرْفُّ الصِهْيِف فُسْرُالك
 .)١/٤٢٠انظر فتح الباري .  (  بصيغة اجلزمًرواه البخاري معلقا −»ِضْيَحل اَنِم

 . اخلرقة:الدرجة       . القطنيأ: الكرسف
لسـان  (−وهي ماء أبيض خيرج من الـرحم عنـد انقطـاع دم احلـيض: القصة البيضاء

 .)٧/٧٧  البن منظورالعرب
َكنا ال نعد الكدرة و« : وعن أم عطية قالت َُ َ ْ ُّ َُّ َْ َ ًالصفرة شيئا ُ ْ ََ َ ْ  .)٣٢٦(ي أخرجه البخار−»ُّ
@ÅÏb¨a@ÞbÓÛa@À|nÐ@Q@OUPWZ{@

يشري بذلك إىل اجلمع بني )  غري أيام احليضيفباب الصفرة والكدرة : (قوله
 ,ديث أم عطيةوبني ح» اء َضْيَة البَّصُ القَنْريَى تَّتَح« :  قوهلايفحديث عائشة املتقدم 

 غريها فعىل  أيام احليض, وأما يفيف الصفرة أو الكدرة بأن ذلك حممول عىل ما إذا رأت
 @.ما قالته أم عطية

@Šb ëþa@Ýîã@À@õbuïãb×ì“ÜÛ@}Q@OSTPZ{@

واحلديث يدل عىل أن الصفرة والكدرة : بعد أن ذكر حديث أم عطية املتقدم قال
 .بعد الطهر ليستا من احليض وأما وقت احليض فهام حيض

Ì¾a@À@õbuëòßa‡Ó@åiü@@}Q@ORTSZ{@

 أيام عادهتا صفرة أو كدرة فهو حيض, وإن رأته بعد أيام حيضها مل يفإذا رأت 
 .نص عليه أمحد. يعتد به

أن املرأة تتوقف عن الصالة إذا رأت الصفرة أو الكدرة يف أيام : واخلالصة
 وهي سائل أبيض(  احليض, حتى تر الطهر بإحد عالمتيه, إما القصة البيضاء

وذلك (   أو اجلفاف التام.)اء يف آخر احليض, يكون عالمة عىل الطهرخيرج من النس
بأن تدخل املرأة قطنة أو خرقة يف فرجها, فتخرج بيضاء ليس فيها يشء من الدم ال 

  .) صفرة وال كدرة وال غريمها
أما إذا رأت املرأة الصفرة أو الكدرة قبل احليض  أو بعد رؤية الطهر فال تعد 



 ٦

 .عن الصالةًحيضا وال تتوقف 
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