 ‐ 166106ﺗﻔﺎوت ﻣﻨ و ﻣﺬی از ﻧﻈﺮ اوﺻﺎف
ﺳﻮال
ﭼﻮﻧﻪ ﻣﺗﻮاﻧﻢ ﻣﻨ و ﻣﺬی را از ﯾﺪﯾﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻢ؟ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮ؟
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ
ﻣﻨ و ﻣﺬی دو ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳ دارﻧﺪ:
۱ـ ﻣﻨ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺬی ﺑﺪون ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﻧﺸﻮد.
۲ـ ﻣﻨ ﯾ ﻣﺎﯾﻊ ﺳﻔﯿﺪ ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ و ﺑﻮﯾ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻮﻓﻪی ]ﻧﺮ[ درﺧﺖ ]ﻧﺨﻞ[ ﯾﺎ ﺧﻤﯿﺮ دارد .اﻣﺎ ﻣﺬی ﻣﺎﯾﻌ اﺳﺖ ﺷﻔﺎف و
رﻗﯿﻖ و ﻟﺰج ﮐﻪ ﺑﻮﯾ ﻧﺪارد.
۳ـ ﭘﺲ از ﺧﺮوج ﻣﻨ ﺷﻬﻮت اﻧﺴﺎن ﻣﺧﻮاﺑﺪ اﻣﺎ در ﭘ ﺧﺮوج ﻣﺬی ﺷﻬﻮت ﺟﻨﺴ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤرﺳﺪ.
ﻧﻮوی در اﻟﻤﺠﻤﻮع ) (۱۴۱ /۲ﻣﮔﻮﯾﺪ:
ﻫﺮ ﯾ از اﯾﻦ ﺳﻪ ]ﻧﺸﺎﻧﻪ[ ﺑﺮای ﻣﻨ ﺑﻮدن ﮐﺎﻓ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﯿﭻ ﯾ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻤﺗﻮان آن را
ﻣﻨ داﻧﺴﺖ.
در ﻓﺘﺎوای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن داﺋﻢ ) (۱۳۸ /۴آﻣﺪه اﺳﺖ:
»ﻣﻨ ،ﻣﺎﯾﻌ ﺳﻔﯿﺪ و ﻏﻠﯿﻆ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺶ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻟﺬت از ذﮐﺮ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد و ﭘﺲ از ﺧﺮوج آن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺣﺴﺎس
رﺧﻮت و ﺳﺴﺘ دﺳﺖ ﻣدﻫﺪ .ﻣﻨ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﻮل ﺻﺤﯿﺢ ﭘﺎک اﺳﺖ ،وﻟ ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﻟﺒﺎﺳ ﮐﻪ ﻣﻨ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻦ
ﯾﺎ ﮐﻨﺪن ]در ﺻﻮرت ﺧﺸ ﺷﺪن[ ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ .ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﻨ از اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ وﺟﻮب ﻏﺴﻞ اﺳﺖ ،ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻤﺎع
)ﻧﺰدﯾ (ﯾﺎ اﺣﺘﻼم ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﻨ ﺑﺪون ﻟﺬت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯿﻤﺎری ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺧﺎرج ﺷﻮد ﻏﺴﻞ را واﺟﺐ ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ
وﺿﻮ را واﺟﺐ ﻣﮐﻨﺪ.
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ﻣﺬی :آﺑ رﻗﯿﻖ ،ﺷﻔﺎف و ﻟﺰج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﺎم ﻣﻼﻋﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﻓﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻧﺰدﯾ ﺧﺎرج ﻣﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر و ﭘﺮﺗﺎب
ﺑﯿﺮون ﻧﻤآﯾﺪ و در ﭘ آن ﺳﺴﺘ دﺳﺖ ﻧﻤدﻫﺪ .ﻣﺬی ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﯾﺪ ذﮐﺮ و ﺑﯿﻀﻪﻫﺎ را
ﺷﺴﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎﻫﺎﯾ از ﺑﺪن و ﻟﺒﺎس ﮐﻪ ﻣﺬی رﺳﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ آب ﭘﺎﺷﯿﺪ.
ودی :آﺑ ﻏﻠﯿﻆ و ﺳﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﮔﺎه[ ﭘﺲ از ادرار ﺑﯿﺮون ﻣآﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﻧﺠﺲ اﺳﺖ و وﺿﻮ را ﺑﺎﻃﻞ ﻣﮐﻨﺪ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮال ).(99507
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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