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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiMòîãbrÛa@òÛbÔ¾a@@

 بسم اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم
 أما بعد

واع االفـرازات اخلارجـة مـن املـرأة قالةفقد كان موضوع امل  السابقة عن بيان أ
ــواع لصــفرة , وهــي املــذي, والــودي, واملنــي, واوحكمهــا, وقــد ذكرنــا منهــا أربعــة أ

والكدرة, وبقي النـوع اخلـامس, وهـو رطوبـة فـرج املـرأة, وال خيفـى أن معرفـة املـرأة 
 .هلذا النوع من اإلفرازات من األمهية بمكان

ñc‹¾a@x‹Ï@òiì Š@bĆßb‚Z@

òÌÛ@òiì ‹ÛaZطــب َّالر:  مصــدر رطــب, وهــي بمعنــى البلــل, قــال اـبـن منظــور
رطـــب : يقـــال للرطـــب: عـــرايباـبــن األقـــال  .الـنــاعم: ُوالرطـــب. ضـــد الـيــابسـبــالفتح 

)   ٤/١٦٦( لسـان العـرب −ءاملبتل باملـا: يرطب, ورطب يرطب رطوبة; والرطب
 .مادة رطب 

@bĆyýİ–a@òiì ‹ÛaZ اختلـف فيهـا يض مـرتدد بـني املـذي والعـرق فلهـذاأبـ مـاء− 
 ).٢/٥٧٠( املجموع رشح املهذب للنووي  انظر

bèàØyZ@

 :قوالنللعلامء يف رطوبة فرج املرأة 
ÔÛaÞëþa@ÞìZرطوبة فرج املرأة نجسة ناقضة للوضوء, وحجتهم يف ذلك : 
 .القياس عىل املذي فإنه نجس ناقض للوضوء  −١
 كــل مــا خــرج مــن الســبيلني نجــس, ورطوبــة فــرج املــرأة خارجــة مــن أحــد  −٢

 .السبيلني
:  أيب بن كعب قال يا رسول اهللا, وفيه أن احلديث الذي أخرجه الشيخان  −٣

يغســـل مـــا مـــس املـــرأة منـــه, ثـــم «: ة فلـــم ينـــزل? قـــالإذا جـــامع الرجـــل املـــرأ
الغسـل أحـوط, وذاك اآلخـر, وإنـام بينـا «: قال أبـو عبـد اهللا» يتوضأ ويصيل
 وهـذا ).٣٤٦(وصحيح ومسـلم ) ٢٩٣( صحيح البخاري −»الختالفهم



 ٢

ـزل أم مل  حديث منسوخ, فقد انعقد اإلمجـاع عـىل وجـوب الغسـل بـاجلامع أ
 .ينزل

ß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓ@áÜ@IR@ORWSZH@@

 , وإن مل يكن معه إنزال, عىل وجوب الغسل باجلامعمعة اعلم أن األمة جمت     "
بـان:إىل أن قال... وعىل وجوبه باإلنزال  : وأما حـديث أيب بـن كعـب ففيـه جوا

ــه منســوخ:أحــدمها ــه حممــول عــىل مــا إذا بارشهــا: والثــاين, أ  الفــرج دون فــيام  أ
 .ـه.أ. واهللا أعلم

مواهب اجلليل   ( ذهب إىل نجاسة رطوبة فرج املرأة كثري من املالكيةوممن     
رشح املهذب للنووي املجموع (  الشافعية, واملشهور من مذهب ) ١/١٠٥
, وهو قول )  ١/٣٤٩ رد املحتار عىل الدر املختار(  , وطائفة من احلنفية)٢/٥٧٠

 ). ٢/٦٥املغني البن قدامة   (يف مذهب أمحد
ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ رطوبة فرج املرأة طاهرة, وحجتهم يف ذلك: 

وفيــــه  أهنــــا :  حــــديث عائشــــة ريض اهللا عنهــــا الــــذي رواه مســــلم يف صــــحيحه −١     
تنــــــــــــي أفركــــــــــــه مــــــــــــن ثــــــــــــوب رســــــــــــول اهللا : ( قاـلـــــــــــت ِولقــــــــــــد رأ ِ ُ َ ُ َِ ْ ْ ُ ْ ََ ْ َِ ُِ َ َُ ْ َفركــــــــــــا فيصــــــــــــيل ِّ َ ُ َ ًَ ْ                              

ِفيه   ).٢٨٨( صحيح مسلم  −)ِ
االحـــتالم يف حـــق إذ عليـــه وســـلم ال يكـــون إال مـــن مجـــاع, فمنـــي النبـــي صـــىل اهللا      

ــه مــن تالعــب الشــيطان, وبـنـاء عــىل ذـلـك فمخالطــة منـيـه صــىل  بـيـاء غــري جــائز; أل األ
اهللا عليـــه وســـلم لرطوبـــة فـــرج زوجـــه رضورة, فـــدل هـــذا عـــىل طهـــارة رطوبـــة فـــرج 

 .املرأة
املجموع رشح املهذب للنووي (  وهذا ما ذهب إليه الشافعي يف أحد قوليه

, وهو قول أيب ) ٢/٦٥املغني البن قدامة  ( , والصحيح من مذهب أمحد) ٢/٥٧٠
 .)  ١/٣١٣حاشية ابن عابدين (  حنيفة
ÓcòÛd¾a@À@õbèÔÐÛa@ÞaìZ@
@@@@@@l‰è¾a@À@ðŒa“Ûa@ÞbÓIROUWPHZ@



 ٣

توـلـــدة يف حمــــل  ألهنــــا رطوـبـــة مة;وأمــــا رطوـبـــة ـفـــرج املــــرأة فاملنصــــوص أهنــــا نجســــ     
 .هي طاهرة كسائر رطوبات البدن: أصحابنا من قال  ومن,النجاسة فكانت نجسة

@@@@@@Êìàa@À@ðëìäÛa@ÞbÓ@IROUWQZH@

يف بعض   نص الشافعي رمحه اهللا:قال صاحب احلاوي يف باب ما يوجب الغسل     
ألة  فحصل يف املسـ, وحكي التنجيس عن ابن رسيج,كتبه عىل طهارة رطوبة الفرج
 واآلخـــر نقلـــه صـــاحب , املصـــنف ذكـــره مـــا: أحـــدمها,قـــوالن منصوصـــان للشـــافعي

 . واألصح طهارهتا,احلاوي
@@@@@@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓëIRORWTH@

أصــابه  يغســل مــا (يف معــرض رشح حــديث البــاب, وقولــه صــىل اهللا عليــه وســلم      
 واألصح ,ف معروف وفيها خال,فيه دليل عىل نجاسة رطوبة فرج املرأة)  من املرأة

 ومــن قـال بالطهــارة حيمــل احلـديث عــىل االســتحباب ,عنـد بعــض أصـحابنا نجاســتها
 .وهذا هو األصح عند أكثر أصحابنا واهللا أعلم

@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓ@IROXXZH@@

 :ويف رطوبة فرج املرأة احتامالن     
ه يف الفرج ال خيلق منه الولد, أشب:أحدمها      ه نجس; أل  .ه املذي أ

ىل اهللا  صــك املنــي مــن ثــوب رســول اهللا  طهارتــه; ألن عائشــة كانــت تفــر:والثــاين     
 وهــو يالقــي رطوبــة الفــرج,  − فإنــه مــا احــتلم نبــي قــط− عليــه وســلم وهــو مــن مجــاع

ـه خيـرج مـن فرجهـا,  نا لو حكمنا بنجاسة فرج املرأة, حلكمنا بنجاسة منيهـا; أل وأل
ـه ال : وقال القايض. فيتنجس برطوبته ما أصـاب منـه يف حـال اجلـامع فهـو نجـس; أل

 . يسلم من املذي, وهو نجس



 ٤

 فــــإن الشــــهوة إذا اشــــتدت خــــرج املنــــي دون املــــذي, كحــــال ;وال يصــــح التعليــــل     
 .االحتالم

@@@@@@Òb—ã⁄a@À@ðëa†‹¾a@ÞbÓIQOSRRZH@

ذهب,  أطلقهام يف املذهب, ومسبوك الـ ).فرج املرأة روايتانويف رطوبة : (      قوله
 ذكـــره يف بـــاب االســـتنجاء, والرعـــايتني, و احلـــاويني, والكـــايف, والـــنظم, وابـــن متـــيم

 .وغريهم ,والفائق
, صــححه يف التصــحيح. لصــحيح مــن املــذهب مطلقــا وهــو ا,إحــدامها, هــو طــاهر     

بيدان ح, واملجد, وصاحب جممع البحرين, وابن منجى, وابن عواملصنف, والشار
 ., وغريهميف رشوحهم

@@@@@@ÝîÜ‚@‹—n¬@À@õbu@I™@ZQVMQWZH@@

واـلـــنجس مــــا اســــتثني ...  فصــــل يف بـيـــان األعـيـــان الطــــاهرة مــــن األعـيـــان النجســــة     
 ...وودي وقيح وصديد ورطوبة فرج ومني ومذي: إىل أن قال...هوميت غري

@@@@@@À@õbu@Šbnƒ¾a@Š‡ÛaQOSTYHZ@

 .فا هلامرطوبة الفرج طاهرة خال     
@@@@@@Šb ëþa@Ýîã@À@ïãb×ì“Ûa@ÞbÓIROQTQZH@

قلــت ألم حبيبــة, زوج النبــي صــىل اهللا :  معاويــة, قــاليف معــرض رشحــه حلــديث     
أكان رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يصيل يف الثوب الذي ينـام معـك : عليه وسلم
) ٧٧٦( خزيمة ابنو  )٢٦٧٦٠(  أمحدأخرجه −نعم, ما مل ير فيه أذى: " فيه? قالت

 .)٢٩٤"(صحيح النسائي" وصححه األلباين )٨٢٥٥(" الكبري"والطرباين يف ,
ــه ال جيــب العمــل بمقــتىض املظنــة      ـئـد حــديثي البــاب أ  ألن الثــوب الــذي ;ومــن فوا

 إىل أن  النجاســة فيــه, فأرشــد الشــارع  صــىل اهللا عليــه وســلم جيــامع فيــه مظنــة لوقــوع
ئـــدمها كـــام قـــال ابـــن رســـالن يف . ظنـــةالواجـــب العمـــل باملئنـــة دون امل رشح "ومـــن فوا



 ٥

ـه كــان يغسـل ثوـبـه مـن اجلــامع : "السـنن ـه مل ـيـذكر هنـا أ طهـارة رطوـبـة فـرج املــرأة, أل
 ومن املعلوم أن الذكر خيرج وعليه رطوبـة مـن فـرج .لو غسله لنقلو ,قبل أن يصيل

 .ـه.أ. املرأة
|ua‹Ûa@

 ومل ينعقــد الكتــاب أو الســنةت فيهــا ـنـص مــن ابـتـداء الـبـد أن نعلــم أن املســألة مل ـيـأ     
 : املسألة باآليت منصلخ, ولكن يمكن أن ناإلمجاع عىل يشء

 .أن األصل يف األعيان الطهارة, حتى يأيت دليل عىل نجاستها −١     
@@@@@@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@âý⁄a@„î’@ÞbÓIRQOUSUZH@

خــــتالف أصــــنافها وتبــــاين فــــاعلم أن األصــــل يف مجيــــع األعيــــان املوجــــودة عــــىل ا     "
 وأن تكـــــون طـــــاهرة ال حيـــــرم علـــــيهم ,ا لآلدميـــــنيً مطلقـــــًأوصـــــافها أن تكـــــون حـــــالال

 وقضــية فاضــلة , ومقالــة عامــة, وهــذه كلمــة جامعــة,مالبســتها ومبارشهتــا ومماســتها
 فــــــيام ال حيىص مــــــن , يفــــــزع إليهــــــا محلــــــة الرشيعــــــة, واســــــعة الربكــــــة,عظيمــــــة املنفعــــــة

 .ـه.أ.األعامل
فــرج  فـيـه مــن املشــقة الواالحــرتاز مــن رطوـبـة " املشــقة جتلــب التيســري"دة قاعــ −٢     

َومـا جعـل (  :تبـارك وتعـاىلربنـا , قال  تعاىل عن عباده احلرج, وقد رفعفىالتي ال خت َ َ ََ
ٍعليكم يف الدين من حرج  َ َْ ْ ِْ ِ ِّ ِ ُ َ  ٧٨:احلج) َ

ــه ال جيــوز ـتـأخري البـيـان عــن −٣       وـقـت احلاجــة, مــن املعـلـوم عـنـد عـلـامء األصــول أ
َِومــا كــان ربــك نســيا (قــال جــل ذكــره  َ َ ُّ َ ََ ولــو كانــت رطوبــة فــرج املــرأة  ) ٦٤: مــريم  ()َ

لنسـاء األمـة لشـدة احلاجـة ملعرفـة  لبني ذلك رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم نجسة
 .احلكم



 ٦

 عندرج عىل املذي قياس مع الفارق, ; ألن املذي خيقياس رطوبة فرج املرأة  −٤     
كــل مــا خــرج مــن الســبيلني  أن أمــا القـيـاس عـىل ,  ختــرج بشــهوةشـهوة, والرطوـبـة الال

; بــدليل ةنجســبت  الســبيلني وليســرج مــنفــالريح ختــفهــذا الطــرد ال يســتقيم, , نجــس
نا مل نؤمر باالستنجاء منها  .وهو طاهر والولد خيرج من قبل املرأة، أ

بـيـاء ال  وإجاـبـة اجل,حــديث عائشــة املتقــدم أول املســألة −٥     مهــور عــىل أن مـنـي األ
ــه يالقــي رطوبــة الفــرج, فــدل ذلــك عــىل طهارهتــا, وهــذا مــا , يكــون إال مــن مجــاع وأ
, واهللا  والشـافعي يف أحـد قوليـه,مـذهب أمحـد والصـحيح مـن ,ذهب إليـه أبـو حنيفـة

 .تعاىل أعلم
@@@@@_õìšìÜÛ@ò›Óbã@Ëë@ñ‹çb @âc@õìšìÜÛ@ò›Óbã@ñ‹çb @ñc‹¾a@x‹Ï@òiì Š@Ýçë@

ـــه مل ـيــأت دلـيــل مـــن الكـتــاب أو الســـنة ومل ينقـــل عـــن الصـــحابة القـــول ـبــأن       ُاعلـــم أ
 . ناقضة للوضوء وكذا مل ينعقد اإلمجاعفرجالرطوبة 

كل ما ً  ناقضة للوضوء قياسا عىل  فرج املرأةوذهب مجاهري العلامء  إىل أن رطوبة     
 .خيرج من السبيلني

وـلـــيس مــــن ) املهـبـــل ( وـلـــد ختــــرج مــــن خمــــرج الوالتحقـيـــق أن رطوـبـــة ـفـــرج املــــرأة      
ــه لــيس كــل مــا − ًآنفــا –, ولــو ســلمنا أهنــا ختــرج مــن الســبيلني فقــد أرشنــا الســبيلني  أ

 .خيرج من السبيلني نجس
@@@@@ìšìÛa@Ôäm@ü@ñc‹¾a@x‹Ï@òiì Š@æc@éßý×@‹Èß@À@ây@åia@ÞbÓëõZ@

ه مل @@@@@ يأت قرآن وال سنة وال إمجاع برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرنا, هو أ
 ).١/٢٣٦املحىل  ( −بإجياب وضوء يف يشء من ذلك

 ). ١/٤٥٦(  −لعثيمني يف الرشح املمتعوهذا ما ذهب إليه ابن ا     



 ٧

, واهللا تعاىل فرج الوهو الراجح النعدام الدليل عىل وجوب الطهارة من رطوبة      
 .أعلم
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