کد پرسش401 :

احکام
احکام طهارات و نجاسات

پرسش کننده:
علی

3

احکام طهارات و نجاسات

تاريخ پرسش1397/6/3 :

 شماره پرسش9 :

لطف کنید انواع آبهایی که از انسان خارج میشود و روش تمییز آنها و نیز حکم آنها را
بفرمایید .آیا هر آبی جز بول از انسان خارج شود برای طهارت باید غسل کرد؟
 پاسخ به پرسش شماره9 :

تاريخ پاسخ به پرسش1397/6/8 :

غیر از بول ،چهار مایع از آلت تناسلی مرد خارج میشود:
« . 1منی» و آن مایعی غلیظ و سفیدرنگ است که در اوج ل ّذت جنسی خارج میشود و به
طور طبیعی حالت جهنده دارد و بعد از خروج آن بدن سست میشود و شهوت فرو مینشیند.
ين
منی نجس است و از این رو ،خوردن آن جایز نیست؛ چراکه خداوند فرموده استَ  :يا �أ ُّي َها الَّ ِذ َ
�آ َم ُنوا كُلُوا ِم ْن َط ِّي َب ِ
ات َما َر َز ْق َناكُ ْم( بقره)172 /؛ «ای کسانی که ایمان آوردید! از چیزهای پاکی
ات
که روزیتان کردیم بخورید» و فرموده استَ  :ي ْس�ألُونَكَ َما َذا �أ ِح َّل لَ ُه ْم ۖ قُ ْل �أ ِح َّل لَ ُك ُم ال َّط ِّي َب ُ
(مائده)4 /؛ «از تو میپرسند که چه چیزی برایشان حالل شده ،بگو چیزهای پاک برایتان حالل
شده است» .به عالوه ،خروج منی یکی از دو سبب جنابت است که واجب کنندهی غسل برای
الصلَا َة َو�أنْ ُت ْم
ين �آ َم ُنوا َلا َت ْق َر ُبوا َّ
نماز محسوب میشود؛ چنانکه خداوند فرموده استَ  :يا �أ ُّي َها الَّ ِذ َ
ُس َكا َر ٰ
ى َح َّتى ٰ َت ْع َل ُموا َما َتقُولُو َن َو َلا ُج ُن ًبا �إِ َّلا َعابِرِي َس ِبيلٍ َح َّتى ٰ َت ْغ َت ِسلُوا ۚ( نساء)43 /؛ «ای کسانی
که ایمان آوردید! به نماز نزدیک نشوید در حالی که مست هستید تا بدانید که چه میگویید و نه
و�إِ ْن
در حالی که جنب هستید مگر برای گذر از راهی تا آن گاه که غسل کنید» و فرموده استَ :
كُ ْن ُت ْم ُج ُن ًبا َفاطَّ َّه ُروا ۚ( مائده)6 /؛ «و اگر جنب بودید شستوشو کنید».
« . 2مذی» و آن مایعی رقیق و بیرنگ است که در اثر شهوت و پیش از خروج منی خارج
میشود .دربارهی نجاست مذی میان مذاهب اسالمی اختالف است ،ولی نظر صحیحتر عدم
نجاست آن است که نظر مشهور اهل بیت است (بنگرید به :کلینی ،الکافی ،ج ،3ص 39و 54؛
توجه به اصل
ابن بابویه ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص65؛ طوسی ،اإلستبصار ،ج ،1ص)91؛ با ّ
توجه به اینکه مستفاد از کتاب خداوند ،تنها نجاست بول ،غائط و منی است و با این وصف،
و با ّ
روایت مقداد بن أسود دربارهی شستن بدن و لباس از مذی ،حمل بر استحباب میشود؛ خصوص ًا
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توجه به وجود اختالف در متن آن میان شستن و آب پاشیدن (بنگرید به :مسند الشافعی ،ص12؛
با ّ
مسند أحمد ،ج ،1ص 104و 145؛ همان ،ج ،6ص 2و 5؛ صحیح البخاری ،ج ،1ص71؛ صحیح
مسلم ،ج ،1ص170؛ سنن أبی داود ،ج ،1ص53؛ سنن النسائی ،ج ،1ص )214و روایت سهل بن
حنیف که بر کفایت آب پاشیدن و عدم احتیاج به شستن داللت دارد (بنگرید به :مسند أحمد ،ج،3
ص485؛ سنن الدارمی ،ج ،1ص184؛ سنن ابن ماجه ،ج ،1ص169؛ سنن الترمذی ،ج ،1ص)76؛
توجه به سخن
توجه به اصل و با ّ
همچنانکه بنا بر نظر صحیحتر ،خروج آن مبطل وضو نیست؛ با ّ
خداوند دربارهی مبطالت وضو که فرموده است� :أ ْو َج َاء �أ َح ٌد ِم ْن ُك ْم ِم َن الْغَائِ ِط �أ ْو َلا َم ْس ُت ُم ال ِّن َس َاء
(مائده)6 /؛ «یا یکی از شما از قضاء حاجت آمد یا با زنان نزدیکی کردید» و مستفاد از آن ،تنها
مبطل بودن بول ،غائط ،ریح ،منی و نزدیکی کردن با زنان است و با این وصف ،روایت رسیده
دربارهی وضو گرفتن از مذی ،حمل بر استحباب میشود و این حاصل جمع میان روایات است.
« . 3ودی» و آن مایعی غالب ًا غلیظ و سفیدرنگ است که پس از بول خارج میشود و در حکم
آب بینی است؛ به این معنا که نجس نیست و مبطل وضو محسوب نمیشود؛ چراکه غیر از بول
و منی است و دلیلی بر نجاست و مبطل بودن آن برای وضو وجود ندارد.
« . 4وذی» که بیشتر اهل لغت آن را نشناختهاند و برخی آن را همان ودی دانستهاند و برخی
گفتهاند مایعی است که بعد از منی خارج میشود و در هر حال ،حکم آن مانند حکم ودی است.
اینها چهار مایع غیر از بول هستند که از آلت تناسلی مرد خارج میشوند و ممکن است همه
یا برخیشان ،با رنگ ،غلظت و حالتی متفاوت از آلت تناسلی زن نیز خارج شوند .از این رو ،مایعی
که در اوج ل ّذت جنسی از آلت تناسلی زن خارج میشود ،در حکم منی است و مایعی که در اثر
شهوت و پیش از رسیدن به اوج ل ّذت جنسی از آلت تناسلی او خارج میشود ،در حکم مذی است
و مایعی که پس از بول از آلت تناسلی او خارج میشود ،در حکم ودی است ،اگرچه رنگ ،غلظت
و حالتی متفاوت داشته باشد.
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لطفا ً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید.
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