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ملخص

بحثت هذه الدرا�ضة مو�ضوع نق�ض الإفرازات املهبلية )رطوبة الفرج( للو�ضوء، ومل 
اأجد لأكرث الفقهاء ن�ضًا يف امل�ضاألة، فتخريجًا على اأ�ضول املذاهب الأربعة- بعد ا�ضتقراء 
تنق�ض  ل  ال�ضفرين  بني  من  اخلارجة  الإفرازات  اأن  اإىل  الباحث  تو�ضل  فقهائهم-  اأقوال 
الو�ضوء باتفاق املذاهب الأربعة، اأما الإفرازات املهبلية اخلارجة من غري ال�ضفرين، �ضواء 
احلنفية  من  اجلمهور  عند  املعتمد  على  للو�ضوء  ناق�ضة  فهي  الطبيعية،  غري  اأو  الطبيعية 
الإفرازات  بني  التف�ضيل  من  بد  ل  املالكية  مذهب  على  وتخريجًا  واحلنابلة،  وال�ضافعية 
للو�ضوء على  ناق�ضة  اأو ن�ضفه فهي غري  اأو غالبه  نزولها وقت �ضالة كامل  ي�ضتمر  التي 
املعتمد يف املذهب قيا�ضا على ال�ضل�ض، اأما التي ل ي�ضتمر نزولها بل تنزل قليال ثم تنقطع 
�ضاعات ثم تعود فهذه للمالكية فيها راأيان خرجته على مذهبهم: الأول: ناق�ضة للو�ضوء. 
اإىل  ومناق�ضتها  الأدلة  عر�ض  بعد  الباحث  خل�ض  وقد  للو�ضوء.  ناق�ضة  لي�ضت  الثاين: 
التهابات  النا�ضئة عن  الطبيعية  الطبيعية وغري  بنوعيها  املهبلية  الإفرازات  كون  ترجيح 
ل تنق�ض الو�ضوء مطلقًا من اأي مكان خرجت �ضواء خرجت من بني ال�ضفرين اأو من املهبل 

اأو قناتي فالوب اأو الرحم وعنقه.
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Vaginal Secretions and Breaking Ablution (wudu›) 
A jurisprudence Study in Light of Medical Advances

Abstract: 
This study investigated vaginal discharges (rutubat al- farj) and breaking 

or nullifying ablution (wudu’) . The researcher did not find a ruling for this 
issue among most jurists. Based on the four Madhaheb, and after investigating 
the opinions of their jurists, the researcher concluded that that secretions 
come from the labia do not break ablution with the consensus of the four 
Madhaheb. However, the vaginal secretions that come out from places other 
than the labia whether naturally or unnaturally break ablution as ruled by 
Hanafiya, Shafi’I and Hanabila. The Maliki Madhhab jurists remarked that 
there is a need to go in details regarding the secretions that continue around 
during the full timing of a prayer, half time of a prayer or most of it do not 
break ablution. However, they (Maliki Madhhab jurists) have two opinions 
regarding the secretions that continue to flow for a limited time then stop for 
few hours and then come back. The first one, they break ablution while the 
second opinion, say they do not break ablution. The researcher concluded 
that the vaginal secretions, in all its natural and unnatural types arising from 
infections, totally do not break ablution regardless whether these secretions 
come from between the labia or from the vagina, the fallopian tubes, the 
uterus, or the womb and its neck.

Key words: vaginal secretions, Breaking Ablution
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متهيد 
تعاين مئات ماليني امل�ضلمات حول العامل من نزول الإفرازات املهبلية، اإذ تنزل هذه 
الإفرازات ب�ضكل دائم اأو متقطع ب�ضكل يومي عدة مرات، وحتتاج املراأة اإىل ال�ضالة فهل هذه 
الإفرازات ناق�ضة للو�ضوء فتحتاج اإىل جتديد و�ضوئها كلما نزلت؟ اأم ت�ضبح من اأ�ضحاب 
الأعذار فتحتاج اإىل الو�ضوء لكل �ضالة؟ اأم اأن هذه الإفرازات لي�ضت ناق�ضة للو�ضوء فال توؤثر 
على حياة املراأة الطبيعية فت�ضلي وتطوف بالبيت وحتمل امل�ضحف وتفعل كل ما يحتاج 
ااإىل و�ضوء واإن نزلت منها هذه الإفرازات دون تاأثريها على الو�ضوء؟ هذا ما ي�ضعى البحث 

لالإجابة عنه.
وم�رشوعي يف بحث الإفرازات املهبلية يتكون من مرحلتني: 

Ú  املرحلة الأوىل: طهارة الإفرازات املهبلية، وقد كتبت بحثا يف املو�ضوع ن�رص يف
جملة درا�ضات، علوم ال�رصيعة والقانون يف اجلامعة الأردنية، وقد تو�ضلت فيه اإىل اأن جميع 

الإفرازات املهبلية طاهرة.
Ú  املرحلة الثانية: نق�ض هذه الإفرازات للو�ضوء، وهو هذا البحث وهو يتفق مع البحث

الأول يف تعريف الإفرازات املهبلية فقط ويختلف عنه يف اآراء الفقهاء، واأدلتهم ومناق�ضتها، 
كما يختلف يف �ضبب النزاع بينهم وحتريره، كما يختلف عنه منهج بحثه اإذ اأن معرفة اآراء 
الفقهاء يف هذه امل�ضاألة يعتمد على التخريج على اأ�ضولهم، فيندر اأن جتد لهم ن�ضا يف حكم 
نق�ض الإفرازات املهبلية بخالف احلكم بطهارتها اأو جنا�ضتها التي ن�ضوا عليه، والأهم اأنه 
يختلف عنه يف مو�ضوعه، فمو�ضوع النق�ض للو�ضوء يختلف كليا عن احلكم بطهارتها، فكم 
من طاهر ينق�ض الو�ضوء كالريح واحل�ضى عند اجلمهور، وكم من جن�ض ل ينق�ض الو�ضوء 

كالنجا�ضة اخلارجة من غري ال�ضبيلني عند اجلمهور.

أهمية البحث: 
تكمن اأهمية البحث يف اأن مئات املاليني من امل�ضلمات حول العامل يعانني من هذه 
الإفرازات املهبلية، والو�ضوء �رصط ل�ضحة ال�ضالة وكثري من العبادات، فمعرفة مدى تاأثري 
اأو  اأثر جلي على �ضحة هذه العبادات با يحمل من م�ضقة  هذه الإفرازات على الو�ضوء له 
تي�ضري عليهن، فهذا البحث يجيب عن �ضوؤال حمري اختلف فيه الفقهاء يخ�ض مئات املاليني 

من امل�ضلمات، مع ندرة الأبحاث يف هذه امل�ضاألة من اأهميتها البالغة.
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هدف البحث: 

املهبلية  الإفرازات  تنق�ض  هل  الن�ضاء:  عند  �ضائع  �ضوؤال  عن  لالإجابة  البحث  يهدف 
الو�ضوء؟ هل بحث الفقهاء هذه امل�ضاألة؟ ما هي اآراوؤهم فيها؟ ما هو موطن اخلالف فيها؟ 

وما اأدلة كل فريق؟ وما الراجح يف امل�ضاألة؟ 

مشكلة البحث: 

هذه  كون  يف  جوابا  يحرن  الالتي  الن�ضاء  ماليني  منها  تعاين  م�ضكلة  البحث  يعالج 
الإفرازات املهبلية ناق�ضة لو�ضوئهن فيحتجن لتجديد الو�ضوء كلما نزلت هذه الإفرازات، 
اأم ياأخذن حكم من به �ضل�ض بول فتحتاج اإىل جتديد الو�ضوء وقت كل �ضالة اأو لكل �ضالة، 
اأم ثمة �ضابط اإذا نزلت هذه الإفرازات اأقل من ن�ضف وقت ال�ضالة فتكون �ضاحبة �ضل�ض اأو 
اأكرث من ذلك فتكون طاهرة كما �ضبطه بع�ض الفقهاء، اأم اأنها باقية على اأ�ضل طهارتها فال 
حتتاج اإىل و�ضوء؟ فجاء هذا البحث ليعالج هذه امل�ضكلة، ويجيب عن هذا ال�ضوؤال املحوري.

منهج البحث: 

بع الباحث املنهج الو�ضفينّ مع ال�ضتفادة من املنهجني ال�ضتقرائي وال�ضتنباطي،  اتَّ
وذلك وفق الإجراءات الآتية: 

الرجوع اإىل امل�ضادر املعتمدة لكل مذهب من املذاهب الفقهية؛ لأخذ كل قول من  ●
م�ضدره. 
ذكر اأدلة كل مذهب مع املناق�ضة والرتجيح تبعًا لقوة الدَّليل يف امل�ضائل املختلف  ●

فيها.
توثيق الآيات القراآنية الواردة يف البحث بذكر ا�ضم ال�ضورة ورقم الآية. ●
ة الواردة يف البحث، فاإْن كانت يف ال�ضحيحني، اأو اأحدهما،  ● تخريج الأحاديث النَّبويَّ

اأكتفي بالعزو اإليهما اأو اإىل اأحدهما، واإذا كان احلديث يف غريهما فيتم تخريجه مع احلكم 
عليه. 
يف  ● الواردة  الغريبة  بامل�ضطلحات  للتنّعريف  والفقه،  اللنّغة  معاجم  اإىل  الرجوع 

البحث، مع عمل فهر�ض للم�ضادر واملراجع واملو�ضوعات.
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الدراسات السابقة: 

ل اأعث بعد طول بحث اإل على درا�صتني متخ�ص�صتني منفردتني تتعلقان بهذا 
املو�صوع: 
الدرا�صة الأول:  ◄

ر�ضالة ماج�ضتري بعنوان » اأحكام ال�ضتحا�ضة والإفرازات املهبلية يف الفقه الإ�ضالمي 
“ اإعداد اأ�ضمهان حممد يو�ضف ح�ضن، قدمت هذه الأطروحة ا�ضتكمال ملتطلبات احل�ضول على 
درجة املاج�ضتري يف ق�ضم الفقه والت�رصيع بكلية الدرا�ضات العليا يف جامعة النجاح الوطنية 
يف نابل�ض، فل�ضطني. عام 2008، وقد بحثت فيها اأحكام ال�ضتحا�ضة والإفرازات املهبلية 
من مني ومذي ووودي وهادي وق�ضة البي�ضاء ورطوبة فرج، ومل تبحث ما يتعلق برطوبة 
الفرج من حيث طهارتها ونق�ضها للو�ضوء �ضوى يف 12 �ضفحة فقط من جمموع ر�ضالتها.

وقد بحثت نق�ض رطوبة الفرج للو�ضوء مبينة اأراء العلماء واأدلتهم ومناق�ضتها والراجح 
فقط يف ثالث �ضفحات تقريبا من نهاية �ضفحة 160 اإىل منت�ضف �ضفحة 163، وتو�ضلت 
فيها اإىل اأنه مل ين�ض اأحد من الفقهاء على حكم نق�ضها �ضوى ال�ضافعية فقط، ومل تخرج راأي 
بقية املذاهب على اأ�ضولهم كما فعلت يف هذا البحث ومل ت�ضتدل اإل بدليلني هما الإجماع 
على نق�ض كل ما خرج من ال�ضبيلني وهو غري م�ضلم كما هو معلوم بداهة، والثاين بحديث » 
قيل لر�ضول اهلل r: ما احلدث؟ قال: »ما يخرج من ال�ضبيلني “ و�ضياأتي احلديث عنه، وتو�ضلت 
اإىل نق�ض رطوبة الفرج مطلقًا للو�ضوء من اأي مكان خرجت ومل تتطرق اإىل اأ�ضل امل�ضاألة 
وهو علة نق�ض الو�ضوء، و�ضبق اأن تعر�ضت يف اأول ن�ضف �ضفحة 153 اإىل رطوبة الفرج 
اخلارجة من بني ال�ضفرين مرجحة عدم نق�ضها لعدم عثورها على ن�ض يحكم باعتبارها 

اأحد نواق�ض الو�ضوء.
وبحمد اهلل �ضتمتاز درا�ضتي عن درا�ضتها بتخريجي حلكم امل�ضاألة على اأ�ضول املذاهب 
الأربعة با�ضتقراء كالمهم يف النق�ض، و�ضاأرتكز يف احلكم عليها بالنق�ض وعدمه اإىل اأ�ضل 
امل�ضاألة وجذرها وهو علة النق�ض، وتو�ضلت اإىل اأدلة ون�ضو�ض وكالم للفقهاء ونتائج مل 

تتو�ضل اإليها الباحثة بحمد اهلل. 
الدرا�صة الثانية:  ◄

ح�ضن  بنت  �ضباح  للدكتورة   “ والفقه  الطب  بني  املهبلية  الإفرازات   « بعنوان  بحث 
اإليا�ض، الأ�ضتاذ امل�ضاعد بق�ضم الفقه كلية ال�رصيعة واأ�ضول الدين- جامعة الق�ضيم، من�ضور 
يف جملة جامعة اأم القرى لعلوم ال�رصيعة واللغة العربية واآدابها ج 18، ع 37، جماد الثاين 
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1427هـ، وقد جاء البحث يف 44 �ضفحة تقريبا من �ضفحة )63 – 107( من �ضفحات 
املجلة.

عند  املهبلية  الإفرازات  الأول:  املبحث  مباحث:  ثالثة  اإىل  البحث  الباحثة  ق�ضمت 
نظر  بني  اجلمع  الثالث:  املبحث  الفقهاء.  عند  املهبلية  الإفرازات  الثاين:  املبحث  الأطباء. 

الأطباء والفقهاء، وهو عبارة عن ترجيح ونتائج للبحث.
لكن الباحثة مل تبحث الإفرازات املهبلية بعنى رطوبة الفرج كما بحثتها واإمنا بحثت 
الداخلية للمهبل،  اأنواع من الإفرازات وهي: املني، املذي، الودي، الهادي، الرطوبة  خم�ض 
حيث بحثت كل �ضنف من هذه ال�ضوائل كل على حده باأدلته ومناق�ضة الأدلة، لكن لالأ�ضف 
الناحية  للمراأة مو�ضوع بحثي من  الداخلية  الرطوبة  والأخري وهو  الرابع  الق�ضم  تبحث  مل 
الفقهية اإل يف �ضفحتني ونيف فقط، فلم ي�ضعد هذا املو�ضوع اخلطري يف بحثها جميعه من 
اإل من نهاية �ضفحة )85(  اآراء الفقهاء واأدلتهم ومناق�ضتها والرتجيح بينها  حيث عر�ض 
من املجلة، اإىل اأقل من نهاية �ضفحة )87( ، واأكملت ن�ضف ال�ضفحة الأخرى باحلديث عن 
نق�ضها للو�ضوء ون�ضبت للمذاهب ما ل ي�ضح اأن ين�ضب اإليها دون حترير اأو حتقيق وهو ما 

�ضاأحققه يف هذا البحث باإذن اهلل وهو احلديث عن نق�ض هذه الإفرازات املهبلية للو�ضوء.
وبهذا يت�ضح جليا كيف تو�ضلُت – بحمد اهلل- اإىل نتائج يف الن�ضبة للمذاهب الأربعة 
تختلف يف بع�ضها كليا عن النتائج التي تو�ضلت اإليها ب�ضبب التحري وال�ضتقراء والتو�ضع 
عند  قارئ  اأي  �ضيلحظ  كما  درا�ضتها  عن  درا�ضتي  �ضيميز  با  املذاهب  كتب  اأغوار  �ضرب  يف 
مقارنة حتقيقي وحتقيقها لآرائهم، بل وخطاأ الن�ضبة عندها كما �ضيت�ضح عند بحثي لآراء 

الفقهاء.
مما �ضبق يتبني جليا اأن درا�ضتي هذه لالإفرازات املهبلية بعنى رطوبة الفرج �ضتكون 

اأو�ضع درا�ضة على الإطالق بح�ضب اطالعي بحمد اهلل ومنته.

خطة البحث: 
ق�ضمت البحث اإىل متهيد بينت بعده اأهمية البحث وهدفه، وم�ضكلته، والدرا�ضات ال�ضابقة 
الإفرازات  حقيقة  الأول:  املطلب  مطالب:  �ضبعة  اإىل  وق�ضمته  عنها،  بحثي  امتاز  وما  فيه 
اأ�ضباب  الثالث:  املطلب  للو�ضوء.  نق�ضها  يف  النزاع  حمل  حترير  الثاين:  املطلب  املهبلية. 
اختالف الفقهاء يف نق�ض الإفرازات للو�ضوء. املطلب الرابع: حتقيق اآراء الفقهاء يف نق�ض 
الرتجيح  ال�ضاد�ض:  املطلب  ومناق�ضتها.  الفقهاء  اأدلة  اخلام�ض:  املطلب  للو�ضوء.  الإفرازات 

ومبانيه. وختمت البحث ببيان اأهم النتائج والتو�ضيات.



330

نقض اإلفرازات املهبلية للوضوء 
د. أمين عبد احلميد عبد اجمليد البداريندراسة فقهية مقارنة في ضوء املستجدات الطبية

املطلب األول: حقيقة نقض اإلفرازات املهبلية: 

النق�ض يف الأج�ضام: اإبطال تركيبها، ويف املعاين: اإخراجها عن اإفادة ما هو املطلوب 
منها )1( ، فمعنى نق�ض الفرازات املهبلية للو�ضوء اأو عدم نق�ضها معناه هل يبقى الو�ضوء 
�ضاحلا حلكمه واأثره بعد نزولها اأم ي�ضبح كاأن مل يكن )باطاًل( هذا ما �ضتجيب الدرا�ضة عنه.

)2( وميزه، وفرز  ال�ضيء: ق�ضمه، وعزله من غريه  اإفراز، من فرز  والإفرازات لغة جمع 
واأخرجته  ر�ضحته  اللعاب  والغدة  العرق  اجل�ضد  وم�ضام  ونحاه  ميزه  فرزا  والن�ضيب  ال�ضيء 
يقال فرزه منه وفرزه عنه والقطن ونحوه ف�ضل رديئه عن جيده )3( . وا�ضطالحا فهي كل 

مادة ت�ضنعها الغدد اأو غريها من الأن�ضجة ل�ضتعمالها باجل�ضم )4( .
واملهبل لغة هو القناة املمتدة يف الأنثى من الفرج اإىل الرحم)5(، واملهبل يف عرف 
الأطباء قناة مطاطية غري مل�ضاء قابلة للتمدد تو�ضل بني فتحة الفرج وعنق الرحم، طوله 

نحو ثمانية �ضنتمرتات )6(.
فعلى هذا ميكن تعريف الإفرازات املهبلية باأنها املواد التي ت�ضنعها وتفرزها الغدد اأو 
غريها من الأن�ضجة املوجودة بني ال�ضفرين واملهبل وقناة فالوب وعنق الرَّحم ونف�ض الرَّحم 
)7( ، ومل تكن دمًا ول منيًا ول مذيًا ول وديًا. وي�ضميها الفقهاء » رطوبة الفرج » )8( و« ماء 

الفقهاء ا�ضطالحا باأنها: » ماء  ؛ لأنها رطوبة تخرج من فرج املراأة، وعرفها   )9( الفرج » 
اأبي�ض مرتدد بني املذي والعرق )10( »، اأي لي�ض مذيا حم�ضا ول عرقا كذلك )11( ، وعرفها 
اآخرون بتعريف اأو�ضع باأنها » ماء اأبي�ض يخرج من بني ما يجب غ�ضله يف ال�ضتنجاء واآخر 

ما ي�ضله ذكر املجامع املعتدل » )12( ، فاملراد هنا بفرج املراأة م�ضلك الذكر منها )13( .
فاإطالق الإفرازات على املهبل هو باعتبار الغالب فال تقت�رص الإفرازات على املهبل بل 
تتعداها اإىل اإفرازات اجلهاز التنا�ضلي ككل، فاإطالق املهبلية على هذه الإفرازات هو من باب 
الغالب؛ لأن غالب الإفرازات تخرج من املهبل، اأو باعتبار املحل؛ لأن غالب هذه الإفرازات 
ت�ضب يف املهبل الذي هو حمل ا�ضتقرارها، اأو باعتبار احلجم؛ لأن اأكرب الأع�ضاء التنا�ضلية 

التي تفرز اإفرازات من حيث الطول هو املهبل.
فالأماكن التي تفرز منها رطوبة الفرج اأو الإفرازات املهبلية: 

Ú  املهبل: يرتطب الغ�ضاء املخاطي املهبلي يف احلالة الطبيعية بوا�ضطة مادة �ضائلة
بي�ضاء، تت�ضكل عرب ارت�ضاح ال�ضوائل من الأوعية الدموية واللمفاوية للطبقة حتت الظاهرية 

للمهبل )14( .
Ú  ،عنق الرحم: هي اإفرازات خماطية، �ضفافة، كثيفة القوام ت�ضبه كثافة زلل البي�ض
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تغمر قناة عنق الرحم كلها ثم تتجمع يف املهبل، وظيفتها الت�ضدي لأي عدوى، ولها اأهمية 
كبرية يف حدوث الإجناب )15( .

Ú  ،وال�ضكر بالن�ضا  غنيا  قلويا،  �ضفافا  خماطيا  مفرَزا  الرحمية  الغدد  تطرح  الرحم: 
هذه  وظيفة  املبي�ض،  من  التبوي�ض  تعقب  التي  الفرتة  يف  الرحمية  البطانة  �ضطح  ترطب 
املفرزات تغذية البوي�ضة املخ�ضبة التي قد ت�ضل اإىل الرحم، وتفرز بعد حوايل ثالثة اأيام 

من حدوث التبيو�ض )16( .
Ú  خماط بوا�ضطة  قليال  للبوقني  املخاطي  الغ�ضاء  يرتطب  فالوب:  واأنابيب  البوقني 

املهبل على  اإىل  بالربوتني وي�ضل  الإفراز غني  قلوي، وهذا  تفاعل  اللون، وذو  رائق عدمي 
فرتات )17( .

Ú  الفرج، وي�ضمل ال�ضفرين الكبريين وال�ضغريين والدهليز والبظر، وتقع فتحة املبال
املهبل،  بفوهة يف فتحة  قناتها  تقع غدة ت�ضب  �ضفر كبري  البظر واملهبل، وحتت كل  بني 

ت�ضمى غدة بارتولني )18( .

املطلب الثاني: حترير حمل النزاع يف نقضها للوضوء.

Ú  اأول: الظاهر من تتبعي لأقوال الفقهاء اأنه ل تنق�ض الو�ضوء الإفرازات التي تخرج
الأع�ضاء  من  »الدهليز”  اخلارجي  الفرج  رطوبة  ال�ضفرين  بني  من  اأو  اخلارجي  الفرج  من 

الأنثوية الظاهرة اتفاقًا تخريجا على اأ�ضل املذاهب الأربعة.
منطقة  ترطب  ال�ضغريين،  ال�ضفرين  بني  فيما  املهبل  املحيطة بدخل  »املنطقة  وهو 
دهليز املهبل يف احلالة الطبيعية، بوا�ضطة مفرزات الغدد الدهنية والعرقية، والتي تتجمع 
يف ثنيات الناحية الفرجية يف احلالة العادية، وتت�ضف هذه الرطوبة باأنها خماطية، رقيقة، 

لزجة، �ضفافة، ومقدارها قليل، واأن خروجها ل يقارنه تهيج ال�ضهوة عند الأنثى )19( .
Ú  ،املهبل من  تخرج  التي  الإفرازات  من  �ضبق  ما  يف  هو  اإمنا  اخلالف  حمل  ثانيا: 

وم�ضدرها املهبل اأو قناة فالوب اأو عنق الرحم اأو نف�ض الرحم.

املطلب الثالث: أسباب اختالف الفقهاء يف نقض اإلفرازات للوضوء.

امل�ضلمون  اأجمع  ملا  اأنه  للو�ضوء  املهبلية  الإفرازات  نق�ض  يف  اختالفهم  يف  ال�ضبب 
على انتقا�ض الو�ضوء مما يخرج من ال�ضبيلني من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب 

ولتظاهر الآثار بذلك تطرق اإىل ذلك ثالثة احتمالت: 
Ú  اأن يكون احلكم اإمنا علق باأعيان هذه الأ�ضياء فقط املتفق عليها على ما راآه مالك

رحمه اهلل.
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Ú  لكون البدن؛  من  خارجة  اأجنا�ض  اأنها  جهة  من  بهذه  علق  اإمنا  احلكم  يكون  اأن 
الو�ضوء طهارة، والطهارة اإمنا يوؤثر فيها النج�ض.

Ú .اأن يكون احلكم اأي�ضا اإمنا علق بها من جهة اأنها خارجة من هذين ال�ضبيلني
الأحداث املجمع  تلك  بالو�ضوء من  الأمر  الأخريين ورود  القولني  فيكون على هذين 
من  هو  اإمنا  واأ�ضحابه  مالك  عند  ويكون  العام،  به  اأريد  اخلا�ض  باب  من  هو  اإمنا  عليها 
بها  الأمر  اأن  على  متفقان  وال�ضافعي  حنيفة  فاأبو  خ�ضو�ضه،  على  املحمول  اخلا�ض  باب 
هو من باب اخلا�ض اأريد به العام، واختلفا اأي عام هو الذي ق�ضد به: فمالك يرجح مذهبه 
باأن الأ�ضل هو اأن يحمل اخلا�ض على خ�ضو�ضه حتى يدل الدليل على غري ذلك، وال�ضافعي 
حمتج باأن املراد به املْخَرج ل اخلارج باتفاقهم على اإيجاب الو�ضوء من الريح الذي يخرج 
من اأ�ضفل، وعدم اإيجاب الو�ضوء منه اإذا خرج من فوق، وكالهما ذاٌت واحدة والفرق بينهما 
اختالف املخرجني، فكان هذا تنبيها على اأن احلكم للمخرج، واأبو حنيفة يحتج لأن املق�ضود 

بذلك هو اخلارج النج�ض لكون النجا�ضة موؤثرة يف الطهارة )20( .

املطلب الرابع: حتقيق آراء الفقهاء يف نقض اإلفرازات املهبلية للوضوء.

ي�ضعب جدا اإيجاد ن�ضو�ض جلميع املذاهب يف نق�ض الإفرازات املهبلية للو�ضوء، اإذ 
مل اأجد ن�ضا �رصيحا لأي مذهب من املذاهب الأربعة يف نق�ض الإفرازات املهبلية و رطوبة 
الفرج للو�ضوء، فالعجيب عدم اهتمامهم بثل هذه امل�ضاألة يف نواق�ض الو�ضوء مع اأهميتها 
الكبرية، لذلك نحن بحاجة لتخريج حكم نق�ضها اأو عدمه بناء على قواعد كل مذهب، وهذا 

اأحد النقاط اجلديدة يف هذا البحث.
اأ�ضف اإىل ذلك اأن العلم احلديث بني لنا حقيقة هذه الإفرازات وانق�ضامها اإىل اإفرازات 
طبيعية وغري طبيعية ناجتة عن التهابات وما حتويه هذه اللتهابات من كريات دم بي�ضاء 
نعيد  اأن  بد  ل  اإذا  بنجا�ضته،  الأربعة  املذاهب  ومنهم  الفقهاء  معظم  حكم  الذي  القيح  هي 
درا�ضة هذه املذاهب يف �ضوء ما ا�ضتجد من العلم احلديث حتى لو ن�ض فقهاء املذاهب على 

خالف هذا، وهذه اإحدى اأهم الق�ضايا اجلديدة الأخرى يف هذا البحث.
و�ضاأبني فيما يلي قواعد نواق�ض الو�ضوء وعلتها يف كل مذهب؛ لتخريج حكم نق�ض 

الإفرازات املهبلية عليها على وجه التف�ضيل: 
اأول: احلنفية:  ◄

ينق�ض الو�ضوء عند احلنفية النجا�ضة اخلارجة من اأي مكان يف اجل�ضد )21( ، فالقاعدة 
العامة عندهم اأن » كل ما خرج من ال�ضبيلني، والدم والقيح وال�ضديد، اإذا خرج من البدن، 
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فتجاوز اإىل مو�ضع يلحقه حكم التطهري« )22( ناق�ض للو�ضوء، فكل ما يخرج من ال�ضبيلني 
ينق�ض الو�ضوء، �ضواء كان معتادا اأم غري معتاد )23( ، ومثال ذلك لو بزق فخرج فيه دم قدر 
الريق نق�ض ل اإن كان الريق غالبا )24( ، بل قالوا: من رمدت عينه و�ضال املاء منها وجب 

عليه الو�ضوء )25( .
ف�ضفة » النجا�ضة الرافعة للطهارة اإمنا هي قائمة باخلارج، وغاية اخلروج اأن يكون 
علة حتققها �ضفة �رصعية: اأعني �ضفة النجا�ضة فاإنها �رصعية وذلك ل ي�رص اإذ بعد حتققها 
العلة  عمل  �رصط  واخلروج  النج�ض،  اخلارج  فالناق�ض  للنق�ض...  املوؤثرة  هي  علتها  عن 
لأحد طهارة،  واإل مل يح�ضل  النجا�ضة  الذي هو  الو�ضف  لأنه علة حتقق  نف�ضها؛  لها  وعلة 
فاإ�ضافة النق�ض اإىل اخلروج اإ�ضافة اإىل علة العلة » )26( ، فخروج النجا�ضة موؤثر يف زوال 
النجا�ضة  وقد وجد خروج  تاأثري،  ال�ضبيلني  لكونه من خ�ضو�ض  يظهر  فلم  �رصعا،  الطهارة 
ال�ضبيلني،  قيا�ضا على  الو�ضوء  فينق�ض  اإليه،  احلكم  فيتعدى  ال�ضبيلني  اخلارج من غري  يف 
فالأ�ضل اخلارج من ال�ضبيلني، وحكمه زوال طهارة يوجبها الو�ضوء، وعلته خروج النجا�ضة 
من البدن، وخ�ضو�ض املحل ملغى، والفرع اخلارج النج�ض من غريهما وفيه املناط فيتعدى 
القيا�ض ثبوت زوال طهارة  اأن موجب هذا  الو�ضوء فثبت  التي يوجبها  الطهارة  اإليه زوال 

الو�ضوء )27( .
و�رصط النق�ض عند احلنفية يف القيئ اأن يكون ملء الفم باأن ل ميكنه �ضبطه اأي منع 
خروجه لكرثته اإل بتكلف، و�رصط النق�ض من ال�ضبيلني اأن يظهر اأي اأن يخرج منهما فقط، 
عن  ي�ضيل  اأن  اجل�ضد  باقي  من  النق�ض  و�رصط  واخلروج،  النتقال  على  بالظهور  في�ضتدل 
اإىل حمل  اأن يعلو وينحدر  ال�ضيالن يف املعتمد يف املذهب  ، و�ضابط   )28( مو�ضع اخلروج 
، فمن تورم راأ�ض جرحه فظهر به قيح ونحوه ل   )29( اأي يجب غ�ضله  التطهري  يلحقه حكم 

ينق�ض ما مل يجاوز الورم؛ لأنه ل يجب غ�ضل مو�ضع الورم )30( .
فاإذا ا�ضتمر فلوقت كل �ضالة.

ول ينق�س الو�صوء بح�صب اأ�صولهم اأمران: 
Ú . )31( الغازات املهبلية اأو » ريح القبل » يف الأ�ضح
Ú  الإفرازات املهبلية اخلارجة من بني ال�ضفرين لأنها طاهرة اتفاقا – كما مر – وهي

غري خارجة من ال�ضبيلني واإمنا من مو�ضع ظاهر وهو البدن فال تكون ناق�ضة على اأ�ضلهم 
لطهارتها. 

خال�ضة علة نق�ض الو�ضوء عند احلنفية “ اخلارج من ال�ضبيلني اأن زوال الطهارة عنده 
وهو احلكم اإمنا هو ب�ضبب اأنه جن�ض خارج من البدن اإذ مل يظهر لكونه من خ�ضو�ض ال�ضبيلني 
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تاأثري، وقد وجد يف اخلارج من غريهما فيتعدى احلكم اإليه، فالأ�ضل اخلارج من ال�ضبيلني، 
وحكمه زوال طهارة يوجبها الو�ضوء، وعلته خروج النجا�ضة من البدن، وخ�ضو�ض املحل 

ملغى” )32( .
ناق�ضة  غري  املهبلية  الإفرازات  تكون  احلنفية-  اأ�ضل  على  وتخريجًا  هذا-  فعلى 
للو�ضوء على املعتمد عند الإمام اأبي حنيفة؛ لأنها طاهرة عنده، ول ينق�ض �ضوى اخلارج 
النج�ض، وقول الإمام هو املعتمد يف هذه امل�ضاألة، وعلى قول ال�ضاحبني ناق�ضة للو�ضوء؛ 

لأنها جن�ضة عندهما على اأ�ضلهم )33( .
�رشورة تغيري املعتمد يف املذهب بناء على امل�صتجدات الطبية: 

ينبغي التنبيه اإىل �رصورة تغيري املعتمد يف املذهب احلنفي با دل عليه العلم احلديث، 
وبيان ذلك اأن العلم احلديث اأثبت اأن الإفرازات نوعان: 

Ú .طبيعية، فهذه طاهرة فال تكون ناق�ضة للو�ضوء عند احلنفية
Ú  البي�ضاء )قيح( وهو الدم  اأي حتتوي على كميات كبرية من كريات  غري طبيعية، 

جن�ض عند احلنفية فتكون ناق�ضة على املعتمد يف املذهب.
ثانيا: املالكية:  ◄

مل اأجد اأي ن�ض يبني نق�ض الإفرازات املهبلية اأو رطوبة الفرج عند ال�ضادة املالكية، 
بل على العك�ض وجدت ن�ضو�ضا حا�رصة لنواق�ض الو�ضوء لي�ضت رطوبة الفرج منها )34( ، 
، بل   )35( البول والغائط والريح والوادي واملني  فمنهم من ح�رصها بخم�ض نواق�ض هي: 
اأو�ضلها بع�ضهم اإىل �ضبعة ع�رص ناق�ضا لي�ضت رطوبة الفرج منها )36( ، فال بد من تخريج 

حكم الإفرازات املهبلية من حيث نق�ضها للو�ضوء على نواق�ض الو�ضوء عندهم.
اأن الناق�ض للو�ضوء » هو اخلارج املعتاد يف ال�ضحة  فالقاعدة العامة عند املالكية 
» )37( ، ويظهر يل من خالل تدقيق املذهب اأنه ي�صرتط للناق�س عندهم ثالثة �رشوط: 

Ú  اأن يكون من املخرج املعتاد، وهو ال�ضبيالن، فلو خرج ريح اأو غائط من القبل فال
ينق�ض الو�ضوء؛ لأنه خمرج غري معتاد لهما، وكذا اإذا خرج بول من الدبر فال ينق�ض لأنه 

خمرج غري معتاد للبول )38( . 
Ú  اأن يكون اخلروج معتادا ل نادرا، فخروج احل�ضى والدود من القبل والدبر نادر ل

ينق�ض الو�ضوء.
Ú  واملذي والبول  والريح  الغائط  فخروج  املر�ض،  ل  ال�ضحة  وجه  على  اخلارج  اأن 

والودي ب�ضكل دائم وهو ما يعرف بال�ضل�ض هو مر�ض، فلو خرجت هذه النواق�ض ب�ضكل دائم 
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ل اإرادي )ال�ضل�ض( فال تنق�ض الو�ضوء، فامل�ضهور اأن غري املعتاد ل ينق�ض كدود يخرج من 
اأو من الدبر، واإن خالف  اأو غري نقية، وكذلك الدم �ضواء خرج من الذكر  الدبر خرجت نقية 
)39( ، و�ضاحب ال�ضل�ض  بع�ض املالكية يف نق�ض غري املعتاد لكنه غري معتمد يف املذهب 
عند العراقيني من املالكية خروج النج�ض منه يف حكم العدم اأي كاأنها مل تخرج فال ي�ضمى 

حمدثا اأ�ضال، وقيل هو حدث واإمنا �ضقط عنه الو�ضوء لكل �ضالة للم�ضقة )40( .
يكن تخريج حكم الإفرازات املهبلية من حيث نق�صها للو�صوء على حالت: 

Ú  الأوىل: تخريجها على ال�ضل�ض، فال بد من التفريق بني الإفرازات املهبلية املتكررة
التي تخرج دائما فتغلب على ما يزيد عن ن�ضف وقت ال�ضالة، اأي ل بد اأن تنزل يف اأكرث من 
ن�ضف وقت ال�ضالة ولو متقطعة فهذه غري ناق�ضة للو�ضوء، اأما التي تخرج اأقل من ن�ضف 

الوقت فهي ناق�ضة للو�ضوء.
لعلة  خرج  فلو  العادة،  وفق  على  خروجه  يكون  اأن  عندهم  الو�ضوء  لناق�ض  بد  فال 
كال�ضل�ض يف غالب اأحواله وهو اأن يالزمه كل وقت ال�ضالة اأو جله اأو ن�ضفه فال نق�ض، ففي 
اإل اأن ي�ضق عليه ذلك، واإل فال  الأول ل يجب الو�ضوء ول ي�ضتحب، ويف الأخريين ي�ضتحب 
ال�ضل�ض وهو ما- ي�ضيل بنف�ضه لنحراف الطبيعة-  )41( ، وهذا احلكم �ضواء كان  ا�ضتحباب 
بول اأم ريحا اأم غائطا اأم مذيا )42( ، وجميع �ضور ال�ضل�ض من ا�ضتحا�ضة اأو بول اأو ريح اأو 
غائط متى قدر فيها على التداوي يغتفر له مدة التداوي فقط، اإل �ضل�ض املذي اإذا كان لربودة 

وعلة فيغتفر له، ولو قدر على التداوي )43( . 
Ú  الثانية: الإفرازات الطبيعية وغري الطبيعية، فغري الطبيعية لي�ضت ناق�ضة للو�ضوء

يف الأظهر؛ لأنها تخرج ل على وجه ال�ضحة واإمنا على وجه املر�ض، كما اأنها غري معتادة، 
والناق�ض عندهم هو املعتاد )44( ، اأما الإفرازات الطبيعية فيمكن تخريجها على الهادي.

Ú  الثالثة: القيا�ض على الهادي، فقد اعترب بع�ض املتاأخرين كعلي�ض اأن املعتمد عند
لأنه  قبلها قرب ولدتها؛  اأبي�ض يخرج من  ماء  للو�ضوء وهو  ناق�ض  الهادي  اأن  املالكية 
اأن الهادي يخرج من احلوامل على وجه اخللل واملر�ض، ويظهر من  )45( ، مع  معتاد لهن 
كالمهم اأن هذا الهادي هو نزول جزء من ال�ضائل ال�ضموزي املحيط باجلنني، فلي�ض هو من 
الإفرازات املهبلية، ويوؤكد ما قلت ما جاء يف اخلر�ضي من تعريفه باأنه: » ماء اأبي�ض يخرج 
من احلامل يجمع يف وعاء عند و�ضع الولد اأو ال�ضقط، كذا قال ال�ضارح وقال الب�ضاطي: هو 
الوعاء الذي يكون فيه الولد و�ضواء كان اأول احلمل اأو و�ضطه اأو اآخره » )46( ، ودليلهم اأنه 
ناق�ض قيا�ضه على البول )47( ، وهو قيا�ض يف غاية البعد كما هو معروف يف العلم احلديث.
وبحث القا�ضي �ضند بن عنان املالكي �ضاحب الطراز )48( يف الهادي وقال: » اإن هذا 
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وما خرج من الفرج عادة فهو حدث، ثم قال: وللنظر يف ذلك جمال فاإن هذا املاء ل يخرج 
اإل غلبة فهو يف حكم ال�ضل�ض، فاإن لزم املراأة وخافت خروج وقت ال�ضالة �ضلت به » )49( 

لكن الأظهر عند ابن ر�ضد عدم وجوب الو�ضوء بخروج الهادي )50( ، ويرى اأن ت�ضلي به 
مع نزوله )51( ، ون�ض العدوي اأن » اأكرث العلماء على عدم النق�ض فيكون هو امل�ضهور بناء 
على اأن امل�ضهور ما كرث قائله« )52( ، وا�ضتدلوا على عدم النق�ض باأنه » ل يخرج اإل غلبة 
فهو يف حكم ال�ضل�ض »، وعن مالك يف موا�ضع اأخر لي�ض هو ب�ضيء، واعتربه اخلر�ضي الأح�ضن؛ 
لكونه غري معتاد، وعلى كل من القولني فهو جن�ض فاإن لزم املراأة وخافت خروج الوقت 

�ضلت به )53( .
احلي�ض،  من  نوع  لأنها  جن�ضان؛  ورطوبته  الفرج  ماء  اأن  وغريه  عيا�ض  قول  وي�ضري 
وقول ابن حبيب: اأوله دم واآخره ق�ضة )54( ، اإىل اأن الإفرازات املهبلية ناق�ضة للو�ضوء لأنها 
من احلي�ض، واحلي�ض ناق�ض للو�ضوء عندهم، وما كان منه وهو الإفرازات املهبلية فهو 
اأمر مل يتفق عليه املالكية واإمنا  اأي�ضا، لكن اعتبار الإفرازات املهبلية من احلي�ض  ناق�ض 
ذكره بع�ضهم وهو خمالف لبديهيات )55( العلم احلديث، كما بينت يف املقدمة عند احلديث 

عن حقيقة الإفرازات املهبلية.
نخل�ض مما �ضبق اأن الإفرازات املهبلية التي ي�ضتمر نزولها كامل وقت ال�ضالة اأو غالبه 
اأو ن�ضفه هو غري ناق�ض للو�ضوء على املعتمد يف املذهب قيا�ضا على ال�ضل�ض اأو لأنه نوع 
ثم  �ضاعات  تنقطع  ثم  قليال  تنزل  بل  نزولها  ي�ضتمر  ل  التي  املهبلية  الإفرازات  اأما  �ضل�ض، 

ترجع، فهذه للمالكية فيها راأيان خرجتهما على مذهبهم: 
Ú  الأول: ناق�ضة للو�ضوء؛ لأنها نوع حي�ض، وقيا�ضا على الهادي الناق�ض للو�ضوء

عند بع�ضهم.
Ú  الثاين: لي�ضت ناق�ضة للو�ضوء، قيا�ضا على الهادي اأنه غري ناق�ض للو�ضوء عند اأكرث

املالكية، ولأنه غري معتاد.
ثالثا: ال�صافعية:  ◄

القاعدة  لأن  ال�ضافعية؛  ال�ضادة  اأ�ضل  على  للو�ضوء  ناق�ضة  كلها  املهبلية  الإفرازات 
العامة عندهم اأن كل ما يخرج من ال�ضبيلني: القبل �ضواء من خمرج البول اأم خمرج الولدة 
اأم الدبر هو ناق�ض للو�ضوء �ضواء كان طاهرا اأم جن�ضا، غالبا اأو نادرا ما يقع، ون�ضبه الرازي 
لأكرث العلماء )56( ، ويف ذلك يقول ال�ضافعي: » جميع ما خرج من ذكر اأو دبر من رجل اأو 
اأمراأة اأو قبل املراأة الذي هو �ضبيل احلدث يوجب الو�ضوء و�ضواء ما دخل ذلك من �ضبار اأو 
حقنة ذكر اأو دبر فخرج على وجهه اأو يخلطه �ضيء غريه ففيه كله الو�ضوء لأنه خارج من 
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�ضبيل احلدث قال وكذلك الدود يخرج منه واحل�ضاة وكل ما خرج من واحد من الفروج ففيه 
الو�ضوء وكذلك الريح تخرج من ذكر الرجل اأو قبل املراأة فيها الو�ضوء كما يكون الو�ضوء 

يف املاء وغريه يخرج من الدبر )57( .
يجعلوها  فلم  املهبلية  الإفرازات  من  ال�ضفرين  بني  يخرج من  ما  ال�ضافعية  وا�ضتثنى 
ناق�ضة للو�ضوء، فقد ن�ضوا على اأنها اإن خرجت من وراء ما يجب غ�ضله يف اجلنابة يقينا 
اإىل حد الظاهر- واإن مل تربز اإىل خارج- نق�ضت الو�ضوء، اأو من حد الظاهر وهو ما وجب 
غ�ضله يف اجلنابة، اأعني الذي يظهر عند قعودها لق�ضاء حاجتها مل تنق�ض، وكذا لو �ضكت 

فيها من اأيهما هي على الأوجه )58( .
» وراأيت يف فتاوى القفال: اأن بلل فرج املراأة اإذا و�ضل اإىل مو�ضع يجب عليها غ�ضله 
يف الغ�ضل، اأن و�ضوءها ينتق�ض، قال: واإن خرج اإىل حمل ل يجب عليها غ�ضله يف اجلنابة 

وال�ضتنجاء فال؛ لأنه يف حكم الباطن، اإل املني لوجوب الأكرب به” )59( 
وقال باع�ضن من متاأخري ال�ضافعية احل�ضارمة يف ب�رصى الكرمي يف كالمه عن نواق�ض 
الو�ضوء: » الأول من الأربعة: خروج اخلارج يقينا من اأحد ال�ضبيلني اأي القبل والدبر ورطوبة 

فرج اأنثى خرجت اإىل ما يجب غ�ضله” )60( 
رابعا: احلنابلة:  ◄

الإفرازات املهبلية ناق�ضة للو�ضوء على قاعدة ال�ضادة احلنابلة؛ لأن كل ما خرج من 
قبل اأو دبر �ضواء كان خروجه معتادا كالبول والغائط واملني واملذي والودي والريح، اأم غري 

معتاد كالدم والدود واحل�ضى وال�ضعر )61( . 
خام�صاً: الظاهرية:  ◄

» ل ينق�ض الو�ضوء �ضيء غري ما ذكرنا ل رعاف، ول دم �ضائل من �ضيء من اجل�ضد اأو 
من احللق اأو من الأ�ضنان اأو من الإحليل اأو من الدبر، ول حجامة، ول ف�ضد، ول قيء كرث اأو 
قل، ول قل�ض، ول قيح، ول ماء، ول دم تراه احلامل من فرجها«، ثم قال: » ول �ضيء يخرج 
من فرج املراأة من ق�ضة بي�ضاء اأو �ضفرة اأو كدرة اأو كغ�ضالة اللحم اأو دم اأحمر مل يتقدمه 

حي�ض » )62( 

اخلالصة: 
الو�ضوء باتفاق املذاهب . 1 ال�ضفرين  الإفرازات املهبلية اخلارجة من بني  ل تنق�ض 

الأربعة على املعتمد اإما لأنها طهارة خرجت من اجل�ضد عند احلنفية، اأو لأنها مل تخرج من 
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ال�ضبيلني عند غريهم.
من . 2 غريه  اأو  املهبل  من  اخلارجة  الطبيعية  وغري  الطبيعية  املهبلية  الإفرازات 

الأع�ضاء التنا�ضلية الداخلية: 
الطبيعية، أ.  املهبلية غري  الإفرازات  وهي  معها جنا�ضة،  اإن حملت  للو�ضوء  ناق�ضة 

وغري ناق�ضة للو�ضوء اإن مل حتمل معها جنا�ضة وهي الإفرازات املهبلية الطبيعية تخريجًا 
على راأي اأبي حنيفة وهو املعتمد عند احلنفية.

كلها ناق�ضة للو�ضوء على املعتمد عند اجلمهور من ال�ضافعية واحلنابلة.ب. 
الظاهري وهو ظاهر 	.  الظاهرية ممثلني بابن حزم  كلها غري ناق�ضة للو�ضوء عند 

مذهب ال�ضادة املالكية، هذا على وجه الإجمال اأما على وجه التف�ضيل فال بد من التفريق 
على اأ�ضل مذهب املالكية – تخريجًا على مذهبهم – بني: 

Ú  اأو ن�ضفه اأو غالبه  التي ي�ضتمر نزولها وقت �ضالة كامل  الإفرازات املهبلية  اأول: 
فهي غري ناق�ضة للو�ضوء على املعتمد يف املذهب قيا�ضا على ال�ضل�ض اأو لأنه نوع �ضل�ض.

Ú  ثانيا: الإفرازات املهبلية التي ل ي�ضتمر نزولها بل تنزل قليال ثم تنقطع �ضاعات
ثم تعود، فهذه للمالكية راأيان خرجته على مذهبهم يف نق�ض الإفرازات املهبلية للو�ضوء: 

الأول: ناق�ضة للو�ضوء؛ لأنها نوع حي�ض، وقيا�ضا على الهادي الناق�ض للو�ضوء  �
عند بع�ضهم. 

عند  � للو�ضوء  ناق�ض  غري  اأنه  الهادي  على  قيا�ضا  للو�ضوء،  ناق�ضة  لي�ضت  الثاين: 
اأكرث املالكية، ولأن الإفرازات املهبلية الطبيعية غري معتادة النزول عند غالب الن�ضاء، اأما 
الإفرازات غري الطبيعية فلي�ضت ناق�ضة على اأ�ضلهم لأنها تخرج يف حالة املر�ض ل ال�ضحة، 
كما اأن املالكية با�ضتقراء عدد كبري من كتبهم حر�ضوا على ح�رص النواق�ض فاأق�ضى عدد 
وقفت عليه �ضبعة ع�رص ناق�ضا لي�ضت الإفرازات املهبلية منه، وكانوا يعربون باأدوات تفيد 
للو�ضوء هو  ناق�ضة  فكونها غري  املا�ضدق،  اأو  التمثيل  باب  ولي�ض من  بها  النق�ض  ح�رص 

ظاهر مذهب املالكية.

املطلب اخلامس: أدلة الفقهاء ومناقشتها: 

اأول: اأدلة القائلني بنق�س الإفرازات املهبلية للو�صوء ومناق�صتها:  ◄
Ú  الدليل الأول: املعاين الناق�ضة للو�ضوء كل ما يخرج من ال�ضبيلني لقوله تعاىل )اأَْو

َجاَء اأََحٌد ِمْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط( )الن�ضاء: 43( )63( .
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مناق�صة الدليل: ل ي�ضلم اأن كل ما يخرج من ال�ضبيلني ناق�ض للو�ضوء، بل علة النق�ض 
النج�ض اخلارج من ال�ضبيلني، والإفرازات املهبلية طاهرة فال تنق�ض الو�ضوء.

اأنه لي�ض نف�ض املجيء  فالغائط املطمئن من الأر�ض يق�ضد للحاجة، والإجماع على 
منه ناق�ضا بل هو كناية عما يلزمه من اخلارج، واإذا لزم فيه كونه يف لزمه فحمله على 

اأعم اللوازم وهو اخلارج النج�ض اأوىل خ�ضو�ضا مع منا�ضبة النج�ض مطلقًا لهذا احلكم )64( .
Ú  .الثاين: روى الدارقطني يف كتابه غرائب مالك حدثنا احل�ضني بن ر�ضيق الدليل 

وحممد بن مظفر، قال: ثنا حممد بن عمري البزار- ب�رص- ثنا اأحمد بن عبد اهلل بن حممد 
اللجالج ثنا يو�ضف بن اأبي روح ثنا �ضوادة ين عبد اهلل الأن�ضاري حدثني مالك بن اأن�ض عن 
نافع عن ابن عمر، قال: قال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم: )ل ينق�ض الو�ضوء اإل ما خرج 
من قبل اأو دبر( )65( ، وهو حديث عام ي�ضمل كل خارج �ضواء كان طاهرا اأو جن�ضا، معتاداً 

اأو نادراً.
�ضعيف.  اللجالج  بن  واأحمد  الدارقطني:  قال  فقد  �ضعيف  احلديث  الدليل:  مناق�صة 
املقا�ضد  يف  ال�ضخاوي  اإ�ضناده  و�ضعف   ،  )66( �ضعيف  اإ�ضناده  الع�ضقالين:  حجر  ابن  وقال 

احل�ضنة )67( .
Ú  عندما �ضئل: )ما r ي�ضتدل لهم بظاهر احلديث املرفوع اإىل النبي  الثالث:  الدليل 

احلدث؟ قال: ما يخرج من ال�ضبيلني( ، وجه الدللة من احلديث اأن كلمة “ ما “ عامة فتتناول 
املعتاد وغريه68، ومل يوجد ما يوجب �رصفه عن ظاهره ل اإ�ضالح عبارة بع�ض امل�ضنفني، 
وهذا ل يجوز على اأنه غري لزم؛ اإذ املعنى قد ل يقابل اجلوهر، فاإنه يقال على املراد باللفظ 

جوهرا كان اأو عر�ضا، واإمنا يقابله العر�ض )69( .
مناق�صة الدليل: مل اأجد لهذا احلديث اأ�ضال يف كتب احلديث مع �ضعة بحث، فال ي�ضح 
ن�ضبته مطلقًا اإىل النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم فال ي�ضح ال�ضتدلل به مطلقا، حتى اأن الزيلعي 
حكم عليه خجال يف ن�ضب الراية باأنه " غريب " ومل يزد على هذه الكلمة )70( ، ويظهر اأنه 

يق�ضد غرابة اأ�ضله.
Ú  و�ضلم عليه  اهلل  �ضلى  النبي  اإىل  حبي�ض  اأبي  بنت  فاطمة  جاءت  الرابع:  الدليل 

فقالت: يا ر�ضول اهلل اإين امراأة اأ�ضتحا�ض فال اأطهر اأفاأدع ال�ضالة؟ فقال ر�ضول اهلل �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم )ل اإمنا ذلك عرق ولي�ض بحي�ض، فاإذا اأقبلت حي�ضتك فدعي ال�ضالة، واإذا اأدبرت 
فاغ�ضلي عنك الدم ثم �ضلي( . قال وقال اأبي )ثم تو�ضئي لكل �ضالة حتى يجيء ذلك الوقت( 
)71( ، وجه الدللة من احلديث اأن النبي �ضلى اهلل عليه و�ضلم اأمر امل�ضتحا�ضة بالو�ضوء لكل 

�ضالة ودمها خارج غري معتاد )72( .
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مناق�صة الدليل: الإفرازات املهبلية اأ�ضبحت اأمرا معتادا عند غالب الن�ضاء، فتخالف 
ال�ضتحا�ضة، كما اأن ال�ضتحا�ضة دم وهو جن�ض باتفاق املذاهب الأربعة بخالف الإفرازات، 
كما اأن قيا�ض الإفرازات على ال�ضتحا�ضة قيا�ض مع الفارق بالنظر اإىل مكان خروجه واإىل 
من  اأكرث  تخرج  كانت  اإن  ال�ضتحا�ضة  اعتربوا  املالكية  اأن  كما  وحقيقته،  اخلارج  طبيعة 
ن�ضف وقت ال�ضالة غري ناق�ضة للو�ضوء اأ�ضال، ولأن دم ال�ضتحا�ضة غالبا ما يكون خمتلطا 
بدم احلي�ض، وهو جن�ض اتفاقا، كما اأن علة النق�ض هي اخلارج النج�ض والإفرازات اإن قلنا 
تكون  – فال  نرجحه  ما  – وهو  بطهارتها  قلنا  اإن  اأما  القيا�ض،  و�ضح  نق�ضت  بنجا�ضتها 

ناق�ضة للو�ضوء.
Ú  الدليل اخلام�س: لأن خروج النجا�ضة موؤثر يف زوال الطهارة وهذا القدر يف الأ�ضل

معقول، غري اأن اخلروج اإمنا يتحقق بال�ضيالن اإىل مو�ضع يلحقه حكم التطهري )73( .
 مناق�صة الدليل: ل ي�ضلم اأ�ضاًل اأن الإفرازات املهبلية جن�ضة، فلو كانت جن�ضة ل�ضلمنا 

دليلكم، واحلنفية – اأ�ضحاب هذا الدليل- اأ�ضال يقولون اأن الإفرازات املهبلية طاهرة.
وبالن�ضبة لالإفرازات يف الأحوال املعتادة تختلف يف حقيقتها عن النجا�ضات اخلارجة 
اأجزاء  من هذا املخرج وهو دم احلي�ض والنفا�ض. فهذه الإفرازات عبارة عن تر�ضحات من 
اأو  دخول  من  وحفظه  املهبل  ترطيب  ل�رصورة  وذلك  تقدم،  كما  ة  للمراأ  التنا�ضلي  اجلهاز 

مهاجمة اجلراثيم ال�ضارة، كما هو احلال يف الأنف والأذن والعني )74( .
Ú  من خارج  ولأنه  كالبول،  ال�ضبيلني  اأحد  من  خارج  مائع  لأنه  ال�صاد�س:  الدليل 

الباطن فيكون جن�ضا75.
مناق�صة الدليل: ل وجه لقيا�ضه على البول؛ لأن البول جن�ض اإجماعا بخالف الإفرازات 
املهبلية فهي طاهرة عند اجلمهور وهو الراجح، فال يقا�ض الطاهر على النج�ض، ول الأعلى 
على الأدنى، ول ي�ضلم مطلقًا اأن كل خارج من الباطن يكون جن�ضا، فالغازات املهبلية طاهرة 

اتفاقا وهي خارجة من الباطن، والعرق خارج من الباطن وهو طاهر اتفاقا.
كما اأنه من املعلوم اأن خمرج هذه ال�ضوائل من املراأة هو خمالف ملخرجها من الرجل، 
ولي�ض خمرجها هو خمرج النجا�ضة الدائمة من البول والغائط، فقناة جمرى البول يف املراأة 
اأمام ل تكاد  الفرج من  اأعلى  التنا�ضلي ومنف�ضلة عنه، ولها فتحة يف  م�ضتقلة عن اجلهاز 
تبني لفرط �ضغرها، بخالف الرجل حيث اإن قناة جمرى البول عنده هو الإحليل وهو قناة اأو 
اأنبوبة متر طولًيا من خالل منت�ضف الق�ضيب، وتوجد ع�ضالت حتر�ض عنق املثانة البولية 
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لتحجز البول مانعة اإياه من دخول الإحليل اأثناء عملية قذف املني )76( .
ثانيا: اأدلة القائلني بعدم نق�س الإفرازات املهبلية للو�صوء ومناق�صتها:  ◄

Ú  الدليل الأول: لقول اأم عطية: « كنا ل نعد الكدرة وال�ضفرة �ضيئًا” )77( ، والكدرة
وال�ضفرة نوع من الإفرازات املهبلية على ال�ضحيح، فلون الإفرازات املهبلية اأكدر اأو اأ�ضفر، 
وعدم عدها �ضيئًا اأي من حيث النجا�ضة ونق�ضها للو�ضوء، وهي تن�ضب الأمر اإىل النبي �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم وما كان معروفا يف زمنه.
املعار�ضة يف  �ضامل عن  دليل  للو�ضوء، وهو  نق�ضها  الأدلة على عدم  اأقوى  وهو من 

نظري، واهلل تعاىل اأعلم.
Ú  ،الدليل الثاين: قال اأبو حممد بن حزم: » برهان اإ�ضقاطنا الو�ضوء من كل ما ذكرنا

هو اأنه مل ياأت قراآن، ول �ضنة، ول اإجماع باإيجاب و�ضوء يف �ضيء من ذلك، ول �رصع اهلل 
تعاىل على اأحد من الإن�ض واجلن اإل من اأحد هذه الوجوه، وما عداها فباطل، ول �رصع اإل ما 
اأوجبه اهلل تبارك وتعاىل واأتانا به ر�ضوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم )78( ، وكالمه �ضحيح اإذ مل 

يرد دليل �رصيح �ضحيح بنق�ض الإفرازات املهبلية للو�ضوء.
Ú  الدليل الثالث: كيف تنق�ضون الو�ضوء وكيف حتملون الن�ضاء م�ضاألة الو�ضوء كل

يف�ضل  ل  فهذا  الو�ضوء  وينق�ض  جن�ض  اأنه  دام  ما  باأنه  الدليل  هذا  عن  اأجيب  وقد  دقيقة؟ 
التخفيف، فجمعت جمع تاأخري  اإىل  اإذا غلبها رجعت  اأنه  بامل�ضقة؛ لأن عندنا امل�ضتحا�ضة 
اإن �ضاءت، واإن �ضاءت تو�ضاأت بدخول وقت كل �ضالة و�ضلت  اأو جمعًا �ضوريًا  اإن �ضاءت، 
الفر�ض، وهذا لي�ض فيه م�ضقة، بدليل اأن ال�رصيعة قد حكمت بذلك يف امل�ضتحا�ضة، فما الفرق 
فوجب  بينهما،  فرق  ل  الفرج؟  رطوبة  معها  التي  وبني  الدم  غلبها  التي  امل�ضتحا�ضة  بني 

احلكم بالتخفيف يف هذه كما وجب احلكم بالتخفيف لهذه ول فرق بينهما )79( .
Ú  الدليل الرابع: هذه الإفرازات موجودة على الدوام، وهي تخرج يف الأحوال املعتادة

التي ل توجد معها م�ضببات اإثارة اأو مر�ض ونحو ذلك، وهذا حال غالب الن�ضاء، وحينئذ لو 
اأن تلتزم بذلك،  قلنا بنجا�ضة هذه الإفرازات فاإنه من ال�ضعب وامل�ضقة والع�رص على املراأة 
مالب�ضها  وغ�ضل  املنطقة،  لتلك  الدائم  الغ�ضل  تلتزم  اأن  اإما  حالني  اأحد  عن  تخرج  ل  لأنها 
اأن  واإما  الإفرازات،  لتلك  الو�ضوء مع كل خروج  اأو تغيريها با�ضتمرار، وانتقا�ض  الداخلية 
يكون حالها حال من بها �ضل�ض احلدث فيلزمها حكمه، بوجوب الو�ضوء لوقت كل �ضالة عند 

جمهور العلماء اإذن من رفع احلرج وامل�ضقة القول بطهارة تلك الإفرازات يف اجلملة )80( .
ول ي�ضلح هذا دليال للقول بعدم نق�ضها للو�ضوء؛ لأن الع�رص وامل�ضقة الناجتة عن كرثة 
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نزولها ل مدخل له ب�ضاألة النق�ض اأو عدمه، واإمنا يجعلها من اأ�ضحاب الأعذار كمن به �ضل�ض 
بول اأو انفالت ريح اأو نزيف دم دائم اأو دوام نزول دم ال�ضتحا�ضة... وكلها ناق�ضة للو�ضوء 
مع كرثة خروجها وع�رص الحرتاز منها، فامل�ضقة خمففة يف �ضحة العبادة مع وجودها ل 

احلكم بعدم نق�ضها للو�ضوء واهلل تعاىل اأعلم. 

املطلب السادس: الرتجيح ومبانيه: 

اأو الغازات  اأدلة الذاهبني اإىل اأن الإفرازات  اأدلة الفقهاء تبني لنا �ضعف  بعد مناق�ضة 
املهبلية  والإفرازات  الغازات  نق�ض  بعدم  القائلني  دليل  وقوة  للو�ضوء،  ناق�ضة  املهبلية 
للو�ضوء، اإذ مل يرد دليل �رصيح �ضحيح بنق�ضها للو�ضوء، كما يدل على عدم نق�ض الإفرازات 
املهبلية حديث اأم عطية: « كنا ل نعد الكدرة وال�ضفرة �ضيئًا” )81( ، والكدرة وال�ضفرة نوع 
اأ�ضفر، وعدم عدها  اأو  اأكدر  من الإفرازات املهبلية على ال�ضحيح، فلون الإفرازات املهبلية 
�ضيئًا اأي من حيث النجا�ضة ونق�ضها للو�ضوء، وهي تن�ضب الأمر اإىل النبي �ضلى اهلل عليه 

و�ضلم وما كان معروفا يف زمنه.
على اأن في�ضل الرتجيح يف امل�ضاألة مبناه- يف نظري- على الرتجيح يف علة نق�ض 
الو�ضوء ثم التخريج على هذه العلة بتحقيق املناط يف م�ضاألتنا، وقد تبني لنا من خالل 
عر�س اآراء املذاهب الأربعة يف امل�صاألة وجود ثالثة اتاهات يف علة نق�س الو�صوء: 

Ú  النجا�ضة من اأي مكان من اجل�ضد، وهو راأي ال�ضادة احلنفية، والعلة عندهم النجا�ضة
و�رصطها اخلروج مطلقًا من ال�ضبيلني واخلروج مع ال�ضيالن من باقي اجل�ضد.

Ú  ،“ال�ضبيالن، ب�رصط: “خروج اأي �ضيء منهما جنا�ضة كان اأم غري ذلك، نادرا اأم غالبا
وهو راأي ال�ضادة ال�ضافعية واحلنابلة.

Ú  منهما �ضيء  اأي  خروج  وهو  واحلنابلة-  ال�ضافعية  �رصط  على  وزادوا  ال�ضبيالن، 
جنا�ضة كان اأم غري ذلك- اأن: “ يكون اخلارج غالبا ل نادرا، واأن يكون خروجه على �ضبيل 

ال�ضحة ل املر�ض”.
وبناء على ما �صبق ن�صتطيع حترير حمل النزاع يف علة النق�س فنقول: 

Ú  اجلميع متفق على اأن الداخل اإىل ج�ضد الإن�ضان- جن�ضا كان اأم طاهرا- ل ينق�ض
الو�ضوء، فال ينق�ض الو�ضوء اإل ما خرج، فاخلروج اأحد علل النق�ض اأو �رصط لإعمال العلة، 

وهو حمل اتفاق.
Ú .النجا�ضة علة يف الناق�ض عند احلنفية فقط
Ú .ال�ضبيالن علة عند اجلمهور من احلنفية وال�ضافعية واحلنابلة
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Ú  اأن اأ-  هما:  ناق�ضا  ال�ضبيلني  من  اخلارج  كون  لإعمال  ب�رصطني  املالكية  تفرد 
يكون معتادا ل نادرا. ب- اأن يكون على وجه ال�ضحة ل املر�ض، ولهذا ح�رصوا النواق�ض 
اإىل �ضبعة ع�رص  ومل يعمموها فبينما ح�رصها بع�ض املتاأخرين بخم�ض زادها املتاأخرون 

ناق�ضا، لي�ضت الإفرازات املهبلية اأو ما ي�ضمى عند القدماء برطوبة الفرج منها.
والذي اأراه الأرجح والأقرب اإىل مقا�ضد ال�رصيعة وفروعها اأن الناق�ض هو “ اخلارج 
النج�ض من ال�ضبيلني “، فالعلة هي خروج النجا�ضة كاحلنفية، لكننا مل نطلقها من اأي مكان 
خرجت واإمنا قيدناها بخرج معني وهو ال�ضبيالن على ما قيدها به اجلمهور، فال�ضبيالن 
و�ضف وقيد اأو �رصط للعلة، اأي النجا�ضة املقيدة اأو امل�رصوطة بكونها تخرج من مكان معني، 
وهذه العلة ملفقة من كالم املذاهب الأربعة، اأو قل هو مذهب احلنفية لكن لي�ض على اإطالقه 

واإمنا بقيد ال�ضبيلني كما ذهب اإىل ذلك بقية املذاهب.
وبناء على ما �صبق فما يخرج من ال�صبيلني ق�صمان: 

Ú  جن�ض، وهو ناق�ض للو�ضوء مطلقا، قل اأو كرث، نادرا اأو غالبا، على وجه ال�ضحة اأو
املر�ض.

Ú  اأي الطاهر من  ال�ضبيلني، كخروج  واإن خرج من  الو�ضوء حتى  ينق�ض  طاهر، ول 
غري  فكالهما  املهبل  اأو  الفم  من  اخلارج  اللعاب  بني  فرق  فال  كاللعاب،  اجل�ضد  يف  مكان 

ناق�ض للو�ضوء.
مبناه  ناق�ضة  غري  اأم  للو�ضوء  ناق�ضة  هي  هل  املهبلية  والإفرازات  الغازات  فحكم 
على احلكم بطهارتها اأو عدمه؟ فاإن رجحنا اأنها جن�ضة فهي ناق�ضة للو�ضوء، واإن رجحنا 
اأنها طاهرة فال تنق�ض الو�ضوء، و�ضبق اأن رجحنا يف بحث حمكم مو�ضع م�ضتقل من�ضور يف 
جملة درا�ضات اجلامعة الأردنية اأن الإفرازات املهبلية بنوعيها- الطبيعية وغري الطبيعية- 
طاهرة، فال تكون ناق�ضة للو�ضوء، والغازات ما هي اإل اختالجات تدخل الريح اإىل الفرج اأو 
املهبل ب�ضبب حركة الفرج ثم تخرج، فهي ريح طاهرة كالريح التي تدخل عن طريق الفم اإىل 

الرئتني واجل�ضم ثم تخرج واهلل من وراء الق�ضد.

نتائج البحث.

تو�صل الباحث اإل نتائج اأهمها: 
الإفرازات املهبلية هي املواد التي ت�ضنعها وتفرزها الغدد اأو غريها من الأن�ضجة . 1

املوجودة بني ال�ضفرين واملهبل وقناة فالوب وعنق الرحم والرحم، ومل تكن دمًا ول منيًا 
ول مذيًا ول وديًا، وي�ضميها الفقهاء “رطوبة الفرج“ و «ماء الفرج ».



344

نقض اإلفرازات املهبلية للوضوء 
د. أمين عبد احلميد عبد اجمليد البداريندراسة فقهية مقارنة في ضوء املستجدات الطبية

الظاهر من تتبعي لأقوال الفقهاء اأنه ل ينق�ض الو�ضوء الإفرازات التي تخرج من . 2
الفرج اخلارجي اأو من بني ال�ضفرين.

�ضبب اختالفهم يف نق�ض الإفرازات املهبلية للو�ضوء اأنه ملا اأجمع امل�ضلمون على . 3
انتقا�ض الو�ضوء مما يخرج من ال�ضبيلني من غائط وبول وريح ومذي تطرق اإىل ذلك ثالثة 
راآه  ما  على  عليها  املتفق  فقط  الأ�ضياء  هذه  باأعيان  علق  اإمنا  احلكم  يكون  اأن  احتمالت: 
مالك. اأن يكون احلكم اإمنا علق بهذه من جهة اأنها اأجنا�ض خارجة من البدن. اأن يكون احلكم 

اأي�ضا اإمنا علق بها من جهة اأنها خارجة من هذين ال�ضبيلني.
الو�ضوء باتفاق املذاهب . 4 ال�ضفرين  الإفرازات املهبلية اخلارجة من بني  ل تنق�ض 

الأربعة على املعتمد، اإما لأنها طهارة خرجت من اجل�ضد عند احلنفية، اأو لأنها مل تخرج من 
ال�ضبيلني عند غريهم.

من . 5 غريه  اأو  املهبل  من  اخلارجة  الطبيعية  وغري  الطبيعية  املهبلية  الإفرازات 
احلنفية  من  اجلمهور  عند  املعتمد  على  للو�ضوء  ناق�ضة  اأ-  الداخلية:  التنا�ضلية  الأع�ضاء 
وال�ضافعية واحلنابلة. ب- غري ناق�ضة للو�ضوء عند الظاهرية ممثلني بابن حزم الظاهري 

وهو ظاهر مذهب ال�ضادة املالكية على تف�ضيل يف املذهب.
العلم . 6 عليه  دل  احلنفي با  املذهب  املعتمد يف  تغيري  اإىل �رصورة  التنبيه  ينبغي 

احلديث، وبيان ذلك اأن العلم احلديث اأثبت اأن الإفرازات نوعان: 
Ú .طبيعية، فهذه طاهرة فال تكون ناق�ضة للو�ضوء عند احلنفية
Ú  البي�ضاء )قيح( وهو الدم  اأي حتتوي على كميات كبرية من كريات  غري طبيعية، 

جن�ض عند احلنفية فتكون ناق�ضة على املعتمد يف املذهب.
الفقهاء تبني للباحث عدم وجود ن�ض �رصيح �ضحيح يف حكم . 7 اأدلة  بعد مناق�ضة 

نق�ض الإفرازات املهبلية للو�ضوء، فيكون في�ضل الرتجيح يف امل�ضاألة مبناه على الرتجيح 
 ،« ال�ضبيلني  النج�ض من  اخلارج   « الناق�ض هو  اأن  الباحث  الو�ضوء، ورجح  نق�ض  علة  يف 

وبناء على ما �ضبق فالإفرازات املهبلية طاهرة فال تكون ناق�ضة للو�ضوء.

توصيات الباحث.
لقلة  الن�ضائي  باجلانب  املتعلقة  الفقهية  بالأبحاث  اهتمام  بزيد  الباحث  يو�ضي 

الأبحاث يف هذا امل�ضمار مع بالغ اأهميته.
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اهلوامش
ابن الهمام، فتح القدير لكمال بن الهمام: ج1/ �ض 59. 1
الطائي، اإكمال الإعالم بتثليث الكالم: ج2/ �ض478 . 2
جمموعة من العلماء، املعجم الو�ضيط: ج2/ �ض680 . 3
نخبة من علماء موؤ�ض�ضة جولدن بر�ض، املو�ضوعة الطبية احلديثة: ج1/ �ض108 . 4
جمموعة من املوؤلفني، املعجم الو�ضيط: ج2/ �ض970. 5
بر�ض، . 6 جولدن  موؤ�ض�ضة  علماء  من  نخبة   1 �ض7  الن�ضاء:  اأمرا�ض  املنان،  عبد  عكا�ضة 

املو�ضوعة الطبية احلديثة، ج13، �ض1827
الرحم، . 7 فتحة  تغطيان  اللتان  الناتئتان  اللحمتان  من  املراأة  فرج  ظاهر  هما  ال�ضفران 

واملهبل هو القناة التي ت�ضل فرج املراأة برحمها، ويتم فيه اإيالج الذكر، وقناة فالوب 
وعنق  والرحم،  واملهبل  املبي�ضني  بني  وت�ضل  املراأة  بوي�ضات  تنقل  التي  القناة  هي 

الرحم هو الفتحة التي تف�ضل الرحم عن املهبل.
انظر: النووي، املجموع: ج2/ �ض526، �ضطا الدمياطي، اإعانة الطالبني: ج1/ �ض86، . 8

رو�ض  �رصح  يف  املطالب  اأ�ضنى  الأن�ضاري،   ،53 ج1/  امل�ضرت�ضدين:  بغية  باعلوي، 
الطالب: ج1/ �ض13، اخلطيب ال�رصبيني، مغني املحتاج: ج1/ �ض81، ابن عابدين، 

حا�ضية ابن عابدين: ج1/ �ض313
ال�ضاوي، بلغة ال�ضالك: ج1/ �ض148. 9

�ض86، . 10 ج1/  الطالبني:  اإعانة  الدمياطي،  �ضطا  �ض526،  ج2/  املجموع:  النووي، 
رو�ض  �رصح  يف  املطالب  اأ�ضنى  الأن�ضاري،   ،53 ج1/  امل�ضرت�ضدين:  بغية  باعلوي، 
الطالب: ج1/ �ض13، اخلطيب ال�رصبيني، مغني املحتاج: ج1/ �ض81، ابن عابدين، 

حا�ضية ابن عابدين: ج1/ �ض313
�ضطا الدمياطي، اإعانة الطالبني: ج1/ �ض86 . 11
القليوبي، حا�ضية قليوبي: ج1/ �ض82. 12
ابن مفلح، . 13 ابن مفلح.  به  قال  املقنع: ج1/ �ض39، ومثله  اأبواب  املطلع على  البعلي، 

املبدع: ج1/ �ض255
التنوخي واآخرون، الأمرا�ض الن�ضائية، �ض37 – 38، رويحة، املراأة يف �ضن الإخ�ضاب . 14
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و�ضن الياأ�ض، �ض47
عاطف ملا�ضة، متاعب املراأة ال�ضحية والنف�ضية، �ض42، التنوخي واآخرون، الأمرا�ض . 15

الن�ضائية �ض39، نادية رم�ضي�ض، حياة املراأة و�ضحتها، �ض229
امل�ضدر ال�ضابق.. 16
التنوخي واآخرون، الأمرا�ض الن�ضائية: �ض40، عاطف ملا�ضة، متاعب املراأة ال�ضحية . 17

والنف�ضية: �ض42
املو�ضوعة الطبية احلديثة، ج9، �ض1369 – 1370، رويحة، املراأة يف �ضن الإخ�ضاب . 18

و�ضن الياأ�ض، �ض25 – 27 البار، خلق الإن�ضان بني الطب والقراآن، �ض44 - 46، احللو، 
�ضمري، قامو�ض املعرفة اجلن�ضية، �ض126

الن�ضائية، . 19 الأمرا�ض  واآخرون،  التنوخي  �ض1370،  ج9،  احلديثة،  الطبية  املو�ضوعة 
�ض37، ليف، حممد حممد عبد الهادي، اأحكام الإفرازات اجل�ضدية عند اللقاءات الزوجية 
الزوجية، �ض470،  احلياة  اآداب  العك،  والنجا�ضة: �ض37،  الطهارة  وغريها من حيث 

اأ�ضمهان حممد يو�ضف ح�ضن، اأحكام ال�ضتحا�ضة: �ض152
واإن . 20 املتفق عليها  الأحداث  الو�ضوء من  اإيجاب  واأبو حنيفة على  ال�ضافعي  اتفق  واإمنا 

خرجت على جهة املر�ض لأمره r بالو�ضوء عند كل �ضالة امل�ضتحا�ضة وال�ضتحا�ضة 
على  اأي�ضا  قيا�ضا  الرخ�ضة  يف  تاأثري  هنا  ها  له  املر�ض  اأن  فراأى  مالك  واأما  مر�ض، 
املجتهد ج1/  بداية  ر�ضد،  ابن  فقط.  بالغ�ضل  اإل  توؤمر  امل�ضتحا�ضة مل  اأن  ما روي من 
25، وانظر: املرغياين، الهداية �رصح بداية املبتدي: ج1/ �ض14، ال�ضافعي، الأم: ج1/ 

�ض17، املاوردي، احلاوي الكبري: ج1/ �ض176
من ذلك قول البابرتي: » خروج النج�ض من بدن الإن�ضان احلي، ينق�ض الطهارة كيفما . 21

ابن  حا�ضية  يف  وقوله  �ض44،  ج1/  الهداية:  �رصح  العناية  البابرتي،   « عندنا  كان 
معناه  ون�ضب   « باخلارج  القائمة  النجا�ضة  وهي  ب�ضدها  ترتفع  الطهارة   « عابدين: 
للكمال بن الهمام ومل يعرت�ض عليه. ابن عابدين، حا�ضية ابن عابدين: ج1/ �ض134

امليداين، اللباب يف �رصح الكتاب: ج1/ �ض8. 22
انظر: املرغياين، الهداية �رصح بداية املبتدي: ج1/ �ض14، العيني، عمدة القاري: ج2/ . 23

�ض245
الكمال بن الهمام، فتح القدير: ج1/ �ض37. 24
الكمال بن الهمام، فتح القدير: ج1/ �ض39. 25
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الكمال بن الهمام، فتح القدير: ج1/ �ض41 - 42. 26
الكمال بن الهمام، فتح القدير: ج1/ �ض39. 27
الكمال بن الهمام، فتح القدير: ج1/ �ض42 - 43. 28
وهو قول اأبي يو�ضف، وعند حممد اإذا انتفخ على راأ�ض اجلرح و�ضار اأكرب من راأ�ضه نق�ض، . 29

اأبي  اأ�ضح، وخمتار ال�رصخ�ضي قول  وال�ضحيح ل ينق�ض. ويف الدراية جعل قول حممد 
يو�ضف وهو الأوىل عند ابن الهمام. الكمال بن الهمام، فتح القدير: ج1/ �ض39

الكمال بن الهمام، فتح القدير: ج1/ �ض39. 30
ال�رصنباليل، نور الإي�ضاح: ج1/ �ض21، العيني، عمدة القاري: ج2/ �ض245. وعلى . 31

القبل  اإل ريح  ال�ضبيلني  1 - ما خرج من  �ضيئا:  اثنا ع�رصة  الو�ضوء  التف�ضيل: ينق�ض 
يف الأ�ضح، 2 - وولدة من غري روؤية دم، 3 - وخروج جنا�ضة �ضائلة من غريهما كدم 
وقيح، 4 - وقيء طعام اأو ماء اأو علق اأو مرة اإذا مالأ الفم، 5 - ودم غلب على البزاق 
اأو �ضاواه، 6 - ونوم مل تتمكن فيه املقعدة من الأر�ض، 7 - وارتفاع مقعدة نائم قبل 
 -  11 و�ضكر،   -  10 وجنون،   -  9 واإغماء،   -  8 الظاهر،  يف  ي�ضقط  مل  واإن  انتباهه 
وقهقهة بالغ يقظان يف �ضالة ذات ركوع و�ضجود ولو تعمد اخلروج بها من ال�ضالة، 

12 - وم�ض فرج بذكر منت�ضب بال حائل. 
ول ينق�ض الو�ضوء ع�رصة اأ�ضياء: 1 - ظهور دم مل ي�ضل عن حمله، 2 - و�ضقوط حلم من 
غري �ضيالن دم، 3 - وخروج دودة من جرح واأذن واأنف، 4 - وم�ض ذكر، 5 - وم�ض امراأة، 
6 - وقيء ل ميال الفم، 7 - وقيء بلغم ولو كثريا، 8 - ومتايل نائم احتمل زوال مقعدته، 
9 - ونوم متمكن ولو م�ضتندا اىل �ضيء لو اأزيل �ضقط على الظاهر فيهما، 10 - ونوم م�ضل 

ولو راكعا اأو �ضاجدا على جهة ال�ضنة. ال�رصنباليل، نور الإي�ضاح: ج1/ �ض21
الكمال بن الهمام، فتح القدير: ج1/ �ض41. 32
اأو . 33 الرجل  من  مني  اأو  مذي  الفرج  رطوبة  يخالط  ومل  دم  الرطوبة  مع  يكن  مل  اإذا  هذا 

املراأة. انظر راأي احلنفية يف طهارة الفرازات املهبلية يف: حا�ضية ابن عابدين: ج1/ 
�ض 313، احل�ضكفي، الدر املختار: 1/ 313، الطحطاوي، اأحمد بن حممد بن اإ�ضماعيل 
احلنفي، حا�ضية على مراقي الفالح �رصح نور الإي�ضاح، م�رص، املطبعة الكربى الأمريية 

ببولق، 1318هـ، الطبعة الثالثة: ج1/ �ض 64
انظر مثال: العبدري، التاج والإكليل: ج1/ �ض290 وما بعدها. الآبي، الثمر الداين: ج1/ . 34

�ض26. اأبو احل�ضن املالكي، كفاية الطالب: ج1/ �ض163.
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وما . 35 �ض290  ج1/  والإكليل:  التاج  العبدري،   .21 �ض:  الفقهية  القوانني  جزي،  ابن 
بعدها.

يقول �ضاحب اخلال�ضة الفقهية: » النواق�ض �ضبعة ع�رص تنق�ضم اإىل ثالثة اأق�ضام 1 اأحداث . 36
وهي ثمانية الريح والغائط والبول واملذي والودي واملني بغري لذة معتادة والهادي 
ودم الإ�ضتحا�ضة. 2 واأ�ضباب وهي �ضبعة النوم وال�ضكر والإغماء واجلنون واللم�ض والقبلة 
اخلال�ضة  القروي،   « باهلل  والعياذ  والردة  ال�ضك  اثنان  وهما  وغريهما   3 الذكر  وم�ض 

الفقهية على مذهب ال�ضادة املالكية للقروى: ج1/ �ض11
العبدري، التاج والإكليل: ج1/ �ض290. 37
كوكب عبيد، فقه العبادات على املذهب املالكي �ض: 71.. 38
املغربي، . 39  ،291  - �ض290  ج1/  والإكليل:  التاج  العبدري،  يف:  ال�رصوط  هذه  انظر 

مواهب اجلليل: ج1/ �ض495، و يدل لهذا قولهم: “ ووجب و�ضوء بهاد والأظهر نفيه، 
قال يف الطراز القول الأول اإن هذا املاء يخرج من احلوامل عادة قرب الولدة وعند �ضم 
الرائحة من الطعام وحمل ال�ضيء الثقيل وما خرج من الفرج عادة فهو حدث، ثم قال: 
وللنظر يف ذلك جمال فاإن هذا املاء ل يخرج اإل غلبة فهو يف حكم ال�ضل�ض”. املغربي، 

مواهب اجلليل: ج1/ �ض376
دار . 40 طبعة  �ض142.  ج1/  خليل:  خمت�رص  �رصح  يف  اجلليل  مواهب  الرعيني،  احلطاب 

الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412هـ- 1992م.
الآبي، الثمر الداين: ج1/ �ض26. 41
حا�ضية ال�ضاوي على ال�رصح ال�ضغري: ج1/ �ض230. 42
امل�ضدر ال�ضابق: ج1/ �ض232. 43
قال ابن ر�ضد: » امل�ضهور اأن غري املعتاد ل ينق�ض كدود يخرج من الدبر خرجت نقية اأو . 44

غري نقية » العبدري، التاج والإكليل: ج1/ �ض291
انظر: علي�ض، منح اجلليل: ج1/ �ض176. 45
اخلر�ضي، �رصح خمت�رص خليل: ج1/ �ض210. 46
اخلر�ضي، �رصح خمت�رص خليل: ج1/ �ض210. 47
وهو �ضند بن عنان كنيته اأبو علي �ضمع من �ضيخه اأبي بكر الطرطو�ضي وكان من زهاد . 48

وجل�ض  الطرطو�ضي  بكر  اأبي  بال�ضيخ  تفقه  فا�ضال،  فقيها  ال�ضاحلني  وكرباء  العلماء 
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لإلقاء الدر�ض بعد موته وانتفع النا�ض به، واألف كتابا ح�ضنا �ضماه الطراز يف الفقه �رصح 
اإكماله، وله تاأليف يف اجلدل وغري ذلك.  به املدونة يف نحو ثالثني �ضفرا وتويف قبل 

اخلر�ضي، �رصح خليل للخر�ضي: ج1/ �ض215
املغربي، مواهب اجلليل: ج1/ �ض376 - 377. 49
انظر: علي�ض، منح اجلليل: ج1/ �ض176. 50
اخلر�ضي، �رصح خمت�رص خليل: ج1/ �ض210. 51
العدوي، حا�ضية العدوي: ج1/ �ض163. 52
اخلر�ضي، �رصح خمت�رص خليل: ج1/ �ض210. 53
علي�ض، منح اجلليل: ج1/ �ض368. 54
اأَْمٌر َبَدهينّ ]ف�ضيحة[- اأَْمٌر بديهينّ ]ف�ضيحة[، فقد اختلفت املراجع يف حكم الن�ضب اإىل . 55

»َفِعيل« و »َفِعيلة«، فمنها ما ق�رص حذف ياءيهما على ما �ضمع، ومنها ما ق�رصه على 
الأعالم امل�ضهورة، ومنها ما اأجاز احلذف والإثبات، ومنها ما ذكر اأن القيا�ض يف الن�ضب 
اإليهما هو بقاء الياء، وبهذا يتبني اأن بقاء الياء يف الن�ضب اإىل »بديهة« متفق عليه يف 
املعجم  عليه  �ضار  كما  الأخري،  الراأي  امل�رصي  اللغة  جممع  ع�ضد  وقد  الأقوال،  جميع 
 /1( اللغوي  ال�ضواب  اأحمد خمتار، معجم   .» »بديهينّ »بديهة« على  اإىل  فن�ضب  الو�ضيط 

.  )178
الرازي، التف�ضري الكبري: ج11/ �ض133 . 56
اأحد . 57 الو�ضوء  يوجب  الذي  هذا  اأن  اعلم  املاوردي:  قال  �ض17،  ج1/  الأم:  ال�ضافعي، 

خم�ضة اأق�ضام فاأولها ما خرج من ال�ضبيلني وهما القبل والدبر واخلارج منهما �رصبان 
الو�ضوء،  الغائط والبول وال�ضوت والريح ودم احلي�ض وفيها  معتاد ونادر، فاملعتاد: 
والنادر: املذي والودي والدود واحل�ضى و�ضل�ض البول ودم امل�ضتحا�ضة وقد اختلفوا يف 
وجوب الو�ضوء منه فمذهبه ال�ضافعي واأبي حنيفة وجوب الو�ضوء منه كاملعتاد، وقال 

مالك ل و�ضوء منه. املاوردي، احلاوي الكبري: ج1/ �ض176
باعلوي، بغية امل�ضرت�ضدين: ج1/ �ض53. 58
ابن امللقن، عجالة املحتاج: ج1/ �ض74. 59
باع�ضن، ب�رصى الكرمي: ج1/ �ض30. 60
ابن قدامة، املغني: ج1/ �ض111، البعلي، ك�ضف املخدرات: ج1/ �ض48. 61
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ابن حزم، املحلى: ج1/ �ض257 وانظر كذلك: ج1/ �ض260. 62
املرغياين، الهداية �رصح بداية املبتدي: ج1/ �ض14. 63
ابن الهمام، فتح القدير لكمال بن الهمام: ج1/ �ض60. 64
الزيلعي، ن�ضب الراية لأحاديث الهداية: ج1/ �ض37. 65
ابن حجر الع�ضقالين، التلخي�ض احلبري يف تخريج اأحاديث الرافعي الكبري: ج1/ �ض333. 66
ال�ضخاوي، املقا�ضد احل�ضنة يف بيان كثري من الأحاديث امل�ضتهرة على الأل�ضنة: ج1/ . 67
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