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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
املقدمة
احلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على أشرؼ األنبياء كادلرسلُت  ,نبينا دمحم كعلى آلو
كبعد/
كصحبو كسلم تسليمان كثَتان إىل يوـ الدين
شامال كملبينا الحتياجات الناس كافة,
فإف الدين اإلسالمي جاء صاحلنا لكل زماف كمكاف ن
كبياف ذلك يظهر فيما يستجد للمرء من مسائل ,فقلما تنزؿ يف ىذا العصر انزلة إال كقد نبُت
الشارع حكمها ,كإف من تلك ادلسائل اليت ع نمت هبا البلول عند النساء خاصة كأهنا تتصل
مباشرا ابلطهارة اليت ىي شرط لصحة الصالة أال كىي مسألة (رطوبة فرج ادلرأة) ,كاليت
ن
اتصاال ن
إسهاما يف بياف
تعترب مسألةن جديرة ابلعناية كالدراسة لبياف حكمها ,كقد جاء ىذا البحث
ن
حكم الرطوبة من حيث الطهارة احلسية كالطهارة احلكمية ,كلقد حاكلت جاىدةن التزاـ ادلنهج
العلمي يف البحث الفقهي يف مجيع جوانب ىذا البحث الذم انتظم يف مقدمة كدتهيد كمبحثُت
رئيسُت كخادتة كفهارس ,على التفصيل اآليت:
ادلقدمة.

متهيد :وفيو بيان حقيقة رطوبة فرج ادلرأة.

ادلبحث األول :حكم رطوبة فرج ادلرأة من حيث الطهارة.
ادلبحث الثاين :حكم رطوبة فرج ادلرأة من حيث نقضها للوضوء.
اخلامتة ,وفيها أبرز النتائج.
الفهارس.
وبعد :أمحد هللا  محدان يليق ّتاللو كعظمة سلطانو على أف أمت يل عمل ىذا البحث,
الدم الكرديُت اللذين
كاعًتافان بفضل ذكم الفضل أتقدـ ّتزيل الشكر كعظيم الود كالعرفاف لو ّ
علي بدعوات طادلا حفتٍت بركتها ,ضاعف
غرسا يف نفسي حب العلم كاجلد كاالجتهاد ,كأسبغا ّ
ذلم ريب األجر كادلثوبة ,كرزقٍت برمها.
وهللا ادلستعان وعليو التكالن
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حقيقة رطوبة فرج ادلرأة:
واصطالحا:
أوًل :تعريف الرطوبة لغة
ا
ا

الرطوبة :مصدر رطب  ,قاؿ ابن فارس ":الراء كالطاء كالباء أصل كاحد يدؿ على خالؼ
اليبس"( ,)9تقوؿ رطب الشيء ابلضم إذا ندم ,كشيء رطب كرطيب إذا كاف مبتال ,كالرطوبة
ٔتعٌت البلل كالنداكة  ,كال خيرج معٌت الرطوبة يف االصطالح عن ادلعٌت اللغوم(.)2
اثنياا :تعريف رطوبة فرج ادلرأة:

عنرفها بعض الشافعية ببياف صفتها كموضع خركجها ,فقالوا ":رطوبة الفرج ماء أبيض
مًتدد بُت ادلذم كالعرؽ"( ,)4كلكن يلحظ على ىذا التعريف القصور يف بياف حقيقة تلك
الرطوبة فقوذلم(:ماء أبيض) يفهم منو أف الرطوبة أتخذ صفة ادلاء ادلعركؼ بسيالنو ,كىذه
الصفة ليست على إطالقها كما ىو متعارؼ عليو بُت النساء ككذا لوهنا ,كقوذلم( :مًتدد بُت
ادلذم كالعرؽ) ليس كص نفا دقي نقا للرطوبة شلا جلب احلَتة يف ذلك األمر.
أيضا ببياف صفتها كطبيعتها ككظيفتها ,فمن تلك
أما تعريفها عند بعض ادلعاصرين فقد جاء ن
التعريفات ":الرطوبة ىي مفرزات الغدد الدىنية كالعرقية اليت ترطب منطقة دىليز ادلهبل( )3يف
احلالة الطبيعية ,كتتصف ىذه الرطوبة أبهنا سلاطية رقيقة لزجة شفافة ,كمقدارىا قليل ,كأف
خركجها ال يقارهنا هتيج الشهوة عند األنثى"( ,)5كيظهر أف ىذا التعريف أدؽ كص نفا من سابقو,
( - )9معجم مقاييس اللغة ( )303 /2مادة (رطب).
( - )2انظر :لساف العرب ,البن منظور ( ,)399 /9ك ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت ,للفيومي ( )229 /9مادة
(رطب) يف كليهما ,كادلوسوعة الفقهية الكويتية (.)260 /22
( - )4اجملموع شرح ادلهذب ,للنوكم (,)570 /2ك حتفة احملتاج يف شرح ادلنهاج ,للهيتمي كحواشي الشركاين كالعبادم
(.)400 /9
( - )3دىليز ادلهبل" :من األعضاء األنثوية الظاىرة ,كىو ادلنطقة احمليطة ٔتدخل ادلهبل فيما بُت الشفرين الصغَتين"
أحكاـ االستحاضة كاإلفرازات ادلهبلية يف الفقو اإلسالمي ,أمسهاف دمحم (ص.)959 :
( - )5أحكاـ االستحاضة كاإلفرازات ادلهبلية يف الفقو اإلسالمي ,أمسهاف دمحم (ص ,)959 :كانظر :اإلفرازات ادلهبلية بُت
الطب كالفقو ,د.صباح إلياس(ص,)66:رللة جامعة أـ القرل 9327ق (العدد .)47
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فقد مشل بياف طبيعة تلك الرطوبة بقولو( :ىي مفرزات الغدد الدىنية كالعرقية) ,ككظيفتها
بقولو(:ترطب منطقة دىليز ادلهبل)  ,كقولو( :يف احلالة الطبيعية) يفهم منو أف ىذه الرطوبة
الزمة جلميع النساء يف حالتهن الطبيعية ٓتالؼ احلاالت ادلرضية ,كما امتاز ىذا التعريف ببياف
صفة تلك الرطوبة بقولو( :سلاطية رقيقة لزجة شفافة) ,ككذا مقدارىا( :كمقدارىا قليل) كاحلق
أف مقدارىا متفاكت بُت النساء يف الغالب ,أما قولو ( :كأف خركجها ال يقارهنا هتيج الشهوة
سلسا بال
عند األنثى) يفهم منو حالة ادلرأة ادلصاحبة خلركج تلك الرطوبة كأف خركجها يكوف ن
استثارة فهي تسيل كال تتدفق( ,)9كىذا التعريف ىو ادلختار ؛ دلا دتيز بو من دقة يف البياف -
كهللا أعلم.-



( – )9انظر :اإلفرازات ادلهبلية بُت الطب كالفقو ,د.صباح إلياس(ص,)66:رللة جامعة أـ القرل 9327ق (العدد .)47
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ادلبحث األول :حكم الرطوبة من حيث طهارهتا:
اختلف الفقهاء يف حكم رطوبة فرج ادلرأة من حيث طهارهتا على قولُت:

القول األول :أهنا طاىرة ,كىذا قوؿ أيب حنيفة( ,)9كقوؿ يف مذىب الشافعية( ,)2كادلشهور من
مذىب احلنابلة( ,)4كاشًتط احلنفية أال خيالط رطوبة الفرج مذم أك مٍت من الرجل أك ادلرأة (.)3
القول الثاين :أهنا صلسة ,كىذا القوؿ اختاره أبو يوسف كزلمػد من احلنفية( ,)5ك قوؿ يف

مذىب الشافعية( ,)6كقوؿ يف مذىب احلنابلة(.)7
األدلة وادلناقشة:

أوًل :أدلة أصحاب القول األول :استدؿ أصحاب القوؿ األكؿ على طهارة الرطوبة ٔتا يلي:
ا
الدليل األول:

"عدـ الدليل ادلقتضي للنجاسة ,كاألصل يف األشياء الطهارة ,كلو كانت رطوبة الفرج صلسة
لنقل إلينا حترز الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص من إصابة الرطوبة لثيابو ,كلنقل إلينا غسلو ما أصابو منها ,كجلاء
األمر من النيب ملسو هيلع هللا ىلص ألمتو ابلتحرز منها ,كالتطهر منها إذا حلق الثوب شيء من ذلك ,فلما مل
أيت شيء من ىذا علم أف الرطوبة طاىرة"(.)8

الدليل الثاين :من السنة:

أف عائشة اهنع هللا يضر قالت" :كنت أفرؾ ادلٍت من ثوب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيصلي فيو"(.)9
( - )9انظر :الدر ادلختار كحاشية ابن عابدين ( ,)494 /9كحاشية الطحطاكم على مراقي الفالح (ص.)98 :
( - )2انظر :احلاكم الكبَت ,للماكردم ( ,)292 /9كاجملموع شرح ادلهذب ,للنوكم (.)570 /2
( - )4انظر :اإلنصاؼ يف معرفة الراج من اخلالؼ ,للمرداكم(,)439 /9ككشاؼ القناع عن منت اإلقناع ,للبهويت (/9
.)995
( – )3انظر :الدر ادلختار كحاشية ابن عابدين (.)439 /9
( - )5انظر :اجلوىرة النَتة على سلتصر القدكرم ,للعبادم ( ,)48 /9كالدر ادلختار كحاشية ابن عابدين (.)439 /9
( - )6انظر :ادلهذب يف فقة اإلماـ الشافعي ,للشَتازم ( ,)94 /9كمغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ,للشربيٍت
(.)246 /9
( - )7انظر :ادلغٍت البن قدامة (,)65 /2ك اإلنصاؼ يف معرفة الراج من اخلالؼ ,للمرداكم (.)439 /9
( - )8موسوعة أحكاـ الطهارة لدبياف الدبياف ( ,)265 /94كمسألة :حكم الرطوبة لرقية احملارب(عرب الشبكة).
( – )9أخرجو أبو داككد يف سننو يف كتاب الطهارة ( - )276/9ابب ادلٍت يصيب الثوب -رقم احلديث (=,)472
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وجو الدًللة :أف عائشة اهنع هللا يضر كانت تفرؾ ادلٍت من ثوب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كىو من مجاع ,فإنو ما
احتلم نيب قط ,كىو يالقي رطوبة الفرج ,فاكتفت بفركو دكف غسلو ابدلاء(.)9
ونوقش" :من وجهني:
 .1القوؿ أبنو ديتنع استحالة االحتالـ منو ملسو هيلع هللا ىلص ككوهنا من تالعب الشيطاف جياب عنو :أبف
االحتالـ منو جائز ملسو هيلع هللا ىلص كليس ىو من تالعب الشيطاف بل ىو فيض زايدة ادلٍت خيرج يف كقت.
 .2الثاين أنو جيوز أف يكوف ذلك ادلٍت حصل ٔتقدمات مجاع فسقط منو شيء على الثوب
كأما ادلتلطخ ابلرطوبة فلم يكن على الثوب كهللا أعلم"(.)2

الدليل الثالث :من ادلعقول:

 .1قالوا " :لو حكمنا بنجاسة فرج ادلرأة ,حلكمنا بنجاسة منيها؛ ألنو خيرج من فرجها,
فيتنجس برطوبتو ٓتركجو منو"(.)4

 " .2أف القوؿ بنجاسة رطوبة فرج ادلرأة فيو حرج شديد ,ألف يف التحرز منو مشقة كبَتة ,أكثر
من ادلشقة يف التحرز من كلوغ اذلرة كضلوىا ,فلو كانت الرطوبة صلسة العُت خلفف ذلك من
أجل ادلشقة ,فكيف كاألدلة على صلاستها ليست صرحية يف الباب"(.)3

اثنياا :أدلة أصحاب القول الثاين :استدؿ أصحاب القوؿ الثاين على صلاسة الرطوبة ٔتا يلي:
الدليل األول :من السنة:

 .1أف زيد بن خالد اجلهٍت ,أخربه أنو ,سأؿ عثماف بن عفاف فقاؿ :أرأيت إذا جامع الرجل
امرأتو فلم دين؟ قاؿ :عثماف« :يتوضأ كما يتوضأ للصالة كيغسل ذكره» قاؿ عثماف :مسعتو من
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فسألت عن ذلك علي بن أيب طالب ,كالزبَت بن العواـ ,كطلحة بن عبيد هللا,

كأيب بن كعب مهنع هللا يضر فأمركه بذلك(.)5

=كأمحد يف مسنده برقم ( ,)23946كقاؿ :حديث صحي .
( - )9ادلغٍت البن قدامة ( ,)65 /2كانظر :شرح النوكم على مسلم (.)999 /4
( – )2ادلرجع السابق.
( – )4ادلرجع السابق ,كانظر :ادلبدع يف شرح ادلقنع ,البن مفل (.)222 /9
( - )3موسوعة أحكاـ الطهارة ,للدبياف (.)266 /94
( – )5أخرجو البخارم يف كتاب الغسل (  -)66/9ابب غسل ما يصيب من فرج ادلرأة -رقم احلديث ( ,)292كمسلم
بنحوه يف كتاب احليض (  -)270/9ابب إمنا ادلاء من ادلاء -رقم احلديث ()437
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 .2عن أيب بن كعب ,أنو قاؿ اي رسوؿ هللا :إذا جامع الرجل ادلرأة فلم ينزؿ؟ قاؿ« :يغسل ما
مس ادلرأة منو ,مث يتوضأ كيصلي»(.)9

وجو الدًللة :أُمر الرجل الذم جامع زكجتو كمل ينزؿ بغسل ما مس ادلرأة منو ,كىذا دليل على
صلاسة الرطوبة ,قاؿ ابن حجر  ":قولو ما مس ادلرأة منو أم يغسل الرجل العضو الذم
مس فرج ادلرأة من أعضائو كىو من إطالؽ ادللزكـ كإرادة الالزـ ألف ادلراد رطوبة فرجها"(.)2
كعقنب النوكم  بقولو ":كىذاف احلديثاف يف جواز الصالة ابلوضوء بال غسل منسوخاف
كما سبق يف ابب ما يوجب الغسل كأما األمر بغسل الذكر كما أصابو منها فثابت غَت منسوخ
كىو ظاىر يف احلكم بنجاسة رطوبة الفرج كالقائل اآلخر حيملو على االستحباب لكن مطلق
األمر للوجوب عند مجهور الفقهاء كهللا أعلم"(.)4
الدليل الثاين :من ادلعقول:

 .1أف ىذه الرطوبة يف الفرج ال خيلق منها الولد ,أشبو ادلذم ,كادلذم صلس ابالتفاؽ(.)3
ونوقش:
" أبنو ليس كل شيء يف الفرج ال خيلق منو الولد فهو يشبو ادلذم ,ألف الفرج يطلق على القبل
كالدبر كما ىو معلوـ ,كمع ذلك ىذه الري يف الفرج ,كال خيلق منها الولد ,كىي طاىرة"(.)5

" .2أف ىذه الرطوبة متولدة من زلل النجاسة ينجس هبا ذكر اجملامع"(.)6
ونوقش:

" بعدـ التسليم أف فرج ادلرأة صلس ,ألنو لو كاف صلسا حلكمنا بنجاسة منيها خلركجو من

( – )9أخرجو البخارم يف كتاب الغسل ( -)66/9ابب غسل ما يصيب من فرج ادلرأة -رقم احلديث ( ,)294كمسلم
يف كتاب احليض ( -)270/9ابب إمنا ادلاء من ادلاء -رقم احلديث (.)436
( - )2فت البارم ,البن حجر (.)498 /9
( - )4اجملموع شرح ادلهذب ,للنوكم (.)579 /2
( - )3ادلغٍت البن قدامة ( ,)65 /2كانظر :ادلبدع يف شرح ادلقنع ,البن مفل ( ,)222 /9كنيل األكطار ,للشوكاين (/9
.)74
( - )5موسوعة أحكاـ الطهارة ,للدبياف (.)269 /94
( - )6مغٍت احملتاج ,للشربيٍت(.)89 / 9
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الفرج"(.)9

الراجح :بعد عرض األقواؿ كأدلتها يظهر أف الراج  -كهللا أعلم -ىو القوؿ األكؿ القائل
بطهارة رطوبة فرج ادلرأة مامل ختالطها صلاسة؛ كذلك لألسباب اآلتية:

 .1لقوة ما استدلوا بو يف مقابل أدلة القوؿ الثاين كماكرد عليها من ادلناقشات.
 .2أف ىذا القوؿ ىو ادلوافق لركح الشريعة كمقاصدىا العامة اليت جاءت برفع احلرج كدفع
ادلشقة؛ ألف ىذه الرطوبة شلا تعم بو البلول عند النساء ,فالقوؿ بنجاستها يلحق النساء ٔتشقة
عظيمة.
 .3أف األصل براءة الذمة؛ لعدـ كركد دليل صحي صري بنجاسة رطوبة فرج ادلرأة.



( - )9موسوعة أحكاـ الطهارة ,للدبياف (.)269 /94
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ادلبحث الثاين :حكم الرطوبة من حيث نقضها للوضوء:
اختلف الفقهاء يف حكم نقض الرطوبة للوضوء على قولُت:

القول األول :أهنا ال تنقض الوضوء  ,كىذا قوؿ ابن حزـ  )9( كبعض ادلعاصرين كابن

عثيمُت كاشًتط  يف عدـ نقضها للوضوء أف تكوف مستمرة(.)2

القول الثاين :أهنا تنقض الوضوء  ,كىذا قوؿ اجلمهور فقد أكجبوا الوضوء من كل ماخيرج من

()4
اندرا
ال
ا
معتاد
ج
اخلار
كوف
ادلالكية
د
ي
كق
,
أة
ر
ادل
ج
فر
رطوبة
ذلك
كمن
طاىرا
ن
ن
ن
السبيلُت كإف كاف ن
اندرا كخرج على كجو السلس فإنو يستحب الوضوء منو كال جيب(.)3
فإف كاف ن

األدلة وادلناقشة:

أوًل :أدلة أصحاب القول األول:
ا
الدليل األول :التمسك ابألصل:

قاؿ ابن حزـ  يف معرض كالمو عن األشياء اليت ال تنقض الوضوء كمنها ما خيرج من فرج
ادلرأة من قصة بيضاء "...قاؿ" :كبرىاف إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكران ,ىو أنو مل أيت قرآف
كال سنة كال إمجاع إبجياب كضوء يف شيء من ذلك ,كال شرع هللا تعاىل على أحد من اإلنس
كاجلن إال من أحد ىذه الوجوه ,كما عداىا فباطل ,كال شرع إال ما أكجبو هللا تبارؾ كتعاىل
( – )9انظر :احمللى ,البن حزـ (.)246-245 /9
( – )2انظر :رلموع فتاكل كرسائل العثيمُت ()285 /99حيث قاؿ  ": فإف كاف مستمران (أم السائل الذم خيرج
من ادلرأة) ,فإنو ال ينقض الوضوء ,كلكن ال تتوضأ للصالة إال إذا دخل كقتها كتصلي يف ىذا الوقت الذم تتوضأ
فيو فركضان كنوافل كتقرأ القرآف كتفعل ما شاءت شلا يباح ذلا" ,كقد أكردت أ.د.رقية احملارب يف ْتثها حوؿ مسألة
حكم الرطوبة تعلي نقا للشيخ ابن عثيمُت  حيث قاؿ ":راجعتو (أم البحث) فرأيت أقول دليل على أف الرطوبة
ال ينتقض هبا الوضوء أف األصل عدـ النقض إال بدليل".
( – )4قاؿ الكاساين يف بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع يف فصل بياف ماينقض الوضوء ( ":)25 /9ككذا الري اخلارجة
من الدبر ,ألف الري  ,كإف كانت جسما طاىرا يف نفسو لكنو ال خيلو عن قليل صلس يقوـ بو النبعاثو من زلل
األصلاس" فكأف القوؿ بنقض الرطوبة للوضوء قياس على الري  ,كانظر :بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد ,البن رشد (/9
,)30ك ركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت ,للنوكم (,)72 /9ك ادلغٍت البن قدامة (.)999 /9
( – )3انظر :مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل ,للرعيٍت ( ,)299 /9كالتلقُت يف الفقة ادلالكي ,البن نصر الثعليب
(.)22 /9
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كأاتان بو رسولو ملسو هيلع هللا ىلص "(.)9

الدليل الثاين :من السنة:

حديث أـ عطية اهنع هللا يضر :قالت ":كنا ال نعد الكدرة كالصفرة شيئا"( ,)2كيف لفظ أيب داككد ":كنا
ال نعد الكدرة كالصفرة بعد الطهر شيئا"(.)4

وجو الدًللة:

" فإذا كن ال يعددف الصفرة كالكدرة شيئا فألف ال يعددف الرطوبة شيئا من ابب أكىل ,كقوذلا:
ال نعد الكدرة كالصفرة (شيئا) أم :من احليض ,كال تعد الصفرة كالكدرة موجبة لشيء من
غسل أك كضوء كلو كانت توجب كضوءنا لبينت ذلك"(.)3
الدليل الثالث :من ادلعقول:

"كانت الصحابيات يصلُت مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كرٔتا كن صفا أك أكثر ,كرٔتا صلى ابألعراؼ أك
األنفاؿ أك الصافات أك ادلؤمنوف ,كيطيل الركوع كالسجود ,كمل يرك أف بعضهن انفتلت عن
الصالة كذىبت لتعيد كضوءىا ,فاألايـ كثَتة ,كالفركض أكثر كحرصهن على الصالة خلف
رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مستمر ,فال بد أف تنزؿ ىذه الرطوبة من كاحدة أك أكثر أثناء الصالة كما
يصيبنا ضلن يف صالة الًتاكي أك غَتىا ,كمل يستفسرف عن ىذا كلو كاف الوضوء كاجبا كقد تركن
السؤاؿ ظنا منهن ابلطهارة فمستحيل أف ال ينزؿ الوحي يف شأهنن"(.)5

اثنياا :أدلة أصحاب القول الثاين:
الدليل األول :من السنة:

قولو " :ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ ,قاؿ رجل من حضرموت :ما
احلدث اي أاب ىريرة؟ ,قاؿ :فساء أك ضراط"(.)6
( - )9احمللى (.)246-245 /9
( – )2أخرجو البخارم يف كتاب احليض ( -)446/9ابب الصفرة كالكدرة يف غَت أايـ احليض-رقم احلديث (.)426
( – )4أخرجو أبو داككد يف كتاب الطهارة ( -)922/9ابب يف ادلرأة ترل الكدرة كالصفرة بعد الطهر -رقم احلديث
(.)407
( - )3مسائل خاصة ابدلرأة ,لرقية احملارب (ص ,47 :بًتقيم الشاملة آليا).
( – )5ادلرجع السابق.
( – )6أخرجو البخارم يف كتاب احليل ( -)24/9ابب يف الصالة -رقم احلديث ( ,)6953كمسلم بنحوه يف كتاب =
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وجو الدًللة:

"أف ىذا احلديث عاـ يف عدـ القبوؿ من مجيع احملدثُت يف مجيع أنواع الصالة ,كادلراد ابلقبوؿ:
كقوعُ الصالة رلزئة ٔتطابقتها لألمر"(.)9
قاؿ البيهقي  يف ابب ما يوجب الوضوء ":كيف معٌت ىذا كل ما خيرج من السبيلُت فإنو
حدث يوجب الطهارة"( ,)2كاتفق الفقهاء  -رمحهم هللا -على أف اخلارج من السبيلُت انقض
()4
انقضا للوضوء لدخوذلا يف عموـ
للوضوء  ,كبناءن على ذلك فإف رطوبة فرج ادلرأة تعترب حد نًث ن
ما خيرج من أحد السبيلُت(.)3
ميكن أن يناقش:
ٔتا دتسك بو أصحاب القوؿ األكؿ كىو عدـ كركد دليل صحي صري يف أف الرطوبة تنقض
الوضوء ,كما أف مفسدات الوضوء تعبدية الرلاؿ لالجتهاد فيها(.)5

الدليل الثاين :من ادلعقول:

أف ىذه الرطوبة خارجة من أحد السبيلُت كال يلزـ من القوؿ بطهارهتا عدـ القوؿ بنقض
الوضوء هبا ,فهذه الري اليت خترج من الدبر تنقض الوضوء مع كوهنا طاىرة(.)6

ونوقش:

أبنو ال يص القياس على الري ّتامع الطهارة ؛ الختالؼ سلرج الرطوبة عن سلرج الري  ,قاؿ
السرخسي ":احلدث ما يكوف من السبيل ادلعتاد ,كادلعٌت فيو أف قليل اخلارج من غَت السبيل
ليس ْتدث ابالتفاؽ ,كما يكوف حدًث فالقليل منو ,كالكثَت سواء كاخلارج من السبيل ,كالدليل
عليو الري إذا خرج من اجلرح مل يكن حدًث ٓتالؼ ما إذا خرج من السبيل ,كىذا؛ ألف الشرع
=الطهارة ( -)203/9ابب كجوب الطهارة للصالة -رقم احلديث (.)225
( - )9العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكاـ البن العطار (.)52 /9
( - )2السنن الصغَت (.)23 /9
( - )4قاؿ العبادم يف اجلوىرة النَتة ( ":)7/9اخلارج من السبيلُت متفق فيو على أنو ينقض الوضوء" ,كانظر :بداية
اجملتهد كهناية ادلقتصد ,البن رشد ( ,)30 /9كركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت ,للنوكم ( ,)72 /9كادلغٍت ,البن
قدامة (.)999 /9
( – )3انظر :أحكاـ االستحاضة كاإلفرازات ادلهبلية ,أمسهاف دمحم (ص.)964 :
( – )5انظر :الشرح ادليسر لقواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ للحازمي ( ,92 /8بًتقيم الشاملة آليا).
( - )6الفقو ادليسر ,أ.د .عبدهللا الطيار كآخركف (.)59 /9
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أقاـ ادلخرج مقاـ اخلارج يف ثبوت حكم احلدث فما ال خيرج منو إال النجاسة جعل اخلارج منو
حدًث ,كصلسا ,كما خيتلف اخلارج منو مل يكن حدًث ,كإف خرج منو ما ىو صلس تيسَتا لألمر",
سلرجا للنجاسة ,فادلٍت طاىر كاحليض صلس(,)9
كعليو فمخرج الرطوبة كىو ادلتصل ابلرحم ليس ن
أيضا ٔتا نوقش بو دليلهم األكؿ.
كديكن أف يناقش ن

الراجح :بعد عرض األقواؿ كأدلتها ,يظهر  -كهللا أعلم -أف الراج ىو القوؿ األكؿ القائل
بعدـ نقض الرطوبة اخلارجة من فرج ادلرأة للوضوء؛ كذلك لألسباب اآلتية:

 .1لقوة ما استدلوا كاستمسكوا بو  ,كىو عدـ كركد دليل صحي صري يف ذلك.
 " .2أف الذم يفهم من ترؾ العلماء لذكر الرطوبة من نواقض الوضوء ,أهنم ال يركهنا انقضا,
كليس العكس ,فلو كانوا يركهنا انقضا لذكركىا من النواقض ,كلكاف العلم هبا مشتهرا ,كما
صنعوا يف البوؿ كالغائط كغَتمها"(.)2
 .3أف ىذا القوؿ ىو ادلوافق لركح الشريعة كمقاصدىا العامة اليت جاءت برفع احلرج كدفع
ادلشقة؛ ألف ىذه الرطوبة شلا تعم بو البلول عند النساء ,فالقوؿ بنقضها للوضوء يلحق النساء
ٔتشقة عظيمة.



( – )9انظر :مسائل خاصة ابدلرأة ,لرقية احملارب (ص ,30 :بًتقيم الشاملة آليا).
( – )2ادلرجع السابق (ص ,43 :بًتقيم الشاملة آليا).
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اخلامتة
احلمد هلل رب العادلُت كالصالة كالسالـ على إماـ العادلُت كعلى آلو كصحبو أمجعُت ,احلمد هلل
على فضلو كتيسَته كجزيل آالئو  ,فقد يسر يل الكرمي  إدتاـ ىذا البحث الذم أسألو 
ماؿ كال بنوف.
أف جيعلو خالصان لوجهو الكرمي كأف ينفعٍت بو كقارئو يوـ ال ينفع ه
كلعل أبرز نتيجة توصلت إليها يف ىذا البحث ىي:
أنو مل يرد دليل صحي صري يقتضي صلاسة رطوبة فرج ادلرأة ككذا نقضها للوضوء,

كالقاعدة تقوؿ :أبنو ال جيوز أتخَت البياف عن كقت احلاجة ,فلما مل يتبُت ذلك – حيث مل تعد
الرطوبة من نواقض الوضوء عند الفقهاء يف معرض حديثهم عن ذلك , -ص القوؿ أبهنا
طاىرة غَت انقضة للوضوء  -كهللا أعلم.-
مث أكصي نفسي كنساء ادلسلمُت ابحلرص على التفقو يف أحكاـ الشرع ال سيما األحكاـ
اخلاصة ابلنساء كهذه ادلسألة كغَتىا الكثَت ,كقد توفرت كتيسرت مصادر ادلعلومات ادلوثوقة
كثَتا.
كاحلمد هلل ن

صوااب فمن هللا وحده  وإن كان غري ذلك
ىذا ما َّ
يسر هللا مجعو وإعداده ,فإن كان ا

فمن نفسي والشيطان ,وهللاَ أسأل العفو والغفران ,واحلمد هلل أوًلا وأخريا ,وصلى هللا على
نبينا دمحم وعلى آلو وصحبو وسلم تسليما كثريا.
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فهرس األحاديث:
الراوي

طرف احلديث

رقم
الصفحة

 ..." 9إذا جامع الرجل ادلرأة فلم ينزؿ؟."...

متفق عليو

7

 ..." 2أرأيت إذا جامع الرجل امرأتو فلم دين؟."...

متفق عليو

6

" 4كنا ال نعد الكدرة كالصفرة شيئا".

البخارم كداككد

90

" 3كنت أفرؾ ادلٍت من ثوب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص فيصلي فيو".

أبو داككد كأمحد

5

متفق عليو

90

" 5ال يقبل هللا صالة أحدكم إذا أحدث حىت يتوضأ".
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فهرس ادلصادر وادلراجع:
كتب احلديث:

 .9سنن أيب داككد ,سليماف بن األشعث األزدم ,حتقيق :شعيب األرنؤكط ,كزل نمد ِ
كامل قره
َ
َ
بللي ,دار الرسالة العادلية ,ط :األكىل 9340 ,ق.
 .2السنن الصغَت ,أمحد بن احلسُت أبو بكر البيهقي ,حتقيق :عبد ادلعطي أمُت قلعجي,
جامعة الدراسات اإلسالمية -كراتشي ,ط :األكىل9390 ,ىػ.
 .4شرح النوكم على مسلم ,زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم ,دار إحياء الًتاث العريب –
بَتكت ,ط :الثانية9492 ,ق.
 .3صحي البخارم ,دمحم بن إمساعيل أبو عبدهللا البخارم ,حتقيق :دمحم زىَت ,دار طوؽ
النجاة ,ط :األكىل9322 ,ىػ.
 .5صحي مسلم ,مسلم بن احلجاج النيسابورم ,حتقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ,دار إحياء
الًتاث العريب – بَتكت.
 .6فت البارم ,أمحد بن علي بن حجر ,دار ادلعرفة – بَتكت9479 ,ق.
 .7مسند أمحد ,أمحد بن دمحم بن حنبل الشيباين ,حتقيق :أمحد دمحم شاكر ,دار احلديث –
القاىرة ,ط :األكىل 9396 ,ىػ.
كتب الفقو:

 .8أحكاـ االستحاضة كاإلفرازات ادلهبلية يف الفقو اإلسالمي ,أمسهاف دمحم ,جامعة النجاح
الوطنية -فلسطُت2008 ,ـ.
 .9اإلفرازات ادلهبلية بُت الطب كالفقو ,د.صباح إلياس ,رللة جامعة أـ القرل ,العدد (,)47
9327ق.
 .90اإلنصاؼ يف معرفة الراج من اخلالؼ ,علي بن سليماف ادلرداكم ,دار إحياء الًتاث
العريب ,ط :الثانية.
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 .99بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد ,دمحم بن أمحد ابن رشد القرطيب ,دار احلديث – القاىرة,
9325ىػ.
 .92بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ,أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ,دار الكتب
العلمية ,ط :الثانية9306 ,ق.
 .94حتفة احملتاج يف شرح ادلنهاج كحواشي الشركاين كالعبادم ,أمحد بن دمحم بن علي بن حجر
اذليتمي ,ادلكتبة التجارية الكربل -مصر 9457 ,ىػ.
 .93التلقُت يف الفقة ادلالكي ,عبد الوىاب بن علي الثعليب البغدادم ,حتقيق :دمحم بو خبزة
احلسٍت ,دار الكتب العلمية ,ط :األكىل 9325ىػ.
 .95اجلوىرة النَتة على سلتصر القدكرم ,أبو بكر بن علي بن دمحم احلدادم العبادم ,ادلطبعة
اخلَتية ,ط :األكىل9422 ,ىػ.
 .96حاشية الطحطاكم على مراقي الفالح ,أمحد بن دمحم بن إمساعيل الطحطاكم ,حتقيق:
دمحم عبد العزيز اخلالدم ,دار الكتب العلمية -بَتكت ,ط :األكىل 9398ىػ.
 .97احلاكم الكبَت ,علي بن دمحم ادلاكردم ,حتقيق :علي دمحم معوض ,ك عادؿ أمحد ,دار
الكتب العلمية -بَتكت ,ط :األكىل 9399 ,ىػ.
 .98رد احملتار على الدر ادلختار ,دمحم أمُت بن عمر ابن عابدين الدمشقي ,دار الفكر-
بَتكت ,ط :الثانية9392 ,ىػ.
 .99ركضة الطالبُت كعمدة ادلفتُت ,زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم ,حتقيق :زىَت
الشاكيش ,ادلكتب اإلسالمي -بَتكت ,ط :الثالثة9392 ,ق.
 .20الشرح ادليسر لقواعد األصوؿ كمعاقد الفصوؿ ,أمحد بن عمر بن مساعد احلازمي ,دركس
صوتية قاـ بتفريغها موقع الشيخ احلازمي (بًتقيم الشاملة آلينا).
 .29العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكاـ ,علي بن إبراىيم بن داكد ابن العطار ,دار
البشائر -بَتكت ,ط :األكىل 9327 ,ق.
الوطن للننشر -الرايض ,ط:
 .22الفقو ادليسر ,أ .دَ .عبد هللا بن دمحم الطيّار كآخركفَ ,م َد ُار َ
األكىل 9342ق.
 .24كشاؼ القناع عن منت اإلقناع ,منصور بن يونس البهوتى ,دار الكتب العلمية.
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 .23ادلبدع يف شرح ادلقنع ,إبراىيم بن دمحم ابن مفل  ,دار الكتب العلمية -بَتكت ,ط:
األكىل 9398 ,ىػ.
 .25اجملموع شرح ادلهذب ,زليي الدين حيِت بن شرؼ النوكم ,دار الفكر.
 .26رلموع فتاكل كرسائل العثيمُت ,فهد بن انصر السليماف ,دار الوطن – دار الثراي,
 9394ىػ.
 .27احمللى ابآلًثر ,علي بن أمحد ابن حزـ األندلسي ,دار الفكر – بَتكت.
 .28مسائل خاصة ابدلرأة ,لرقية احملارب9325 ,ق (بًتقيم الشاملة آلينا).
 .29ادلصباح ادلنَت يف غريب الشرح الكبَت ,أمحد بن دمحم بن علي الفيومي ,ادلكتبة العلمية –
بَتكت.
 .40مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ,دمحم بن أمحد اخلطيب الشربيٍت ,دار الكتب
العلمية ,ط :األكىل9395 ,ىػ.
 .49ادلغٍت ,موفق الدين عبد هللا بن أمحد ابن قدامة ادلقدسي ,مكتبة القاىرة9488 ,ىػ.
 .42ادلهذب يف فقة اإلماـ الشافعي ,إبراىيم بن علي بن يوسف الشَتازم ,دار الكتب
العلمية.
 .44مواىب اجلليل يف شرح سلتصر خليل ,دمحم بن دمحم بن عبد الرمحن الطرابلسي احلطاب
الرعيٍت ,دار الفكر ,ط :الثالثة9392 ,ىػ.
 .43موسوعة أحكاـ الطهارة ,دبياف بن دمحم الدبياف ,مكتبة الرشد ,الرايض ,ط :الثانية,
 9326ىػ.
 .45ادلوسوعة الفقهية الكويتية ,كزارة األكقاؼ كالشئوف اإلسالمية – الكويت ,ط :الثانية ,من
 9327 – 9303ىػ.
 .46نيل األكطار ,دمحم بن علي الشوكاين ,حتقيق :عصاـ الدين الصبابطي ,دار احلديث-
مصر ,ط :األكىل9394 ,ىػ.
ادلعاجم اللغوية:
 .47لساف العرب ,دمحم بن مكرـ ابن منظور األنصارم ,دار صادر – بَتكت ,ط :الثالثة –
 9393ىػ.
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 .48معجم مقاييس اللغة ,أمحد بن فارس بن زكرايء القزكيٍت ,حتقيق :عبد السالـ دمحم ىاركف,
دار الفكر9499 ,ىػ.
ادلراجع اًللكرتونية:

 -49مسألة :حكم الرطوبة لرقية احملارب:

.http://saaid.net/daeyat/roqea/26.htm
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