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فقه العبادات المصور٢٨

كتـــــــــــاب الطهارة

أحكام قضاء الحاجة

المحتويـــــــات
ما يجب عند قضاء الحاجة

ما يستحب عند قضاء الحاجة

ما يكره عند قضاء الحاجة

االستنجاء واالستجمار

تعريفهما
حكمهما

الحكمة منهما

شروط ما يستجمر به

ما يجب عند قضاء الحاجة

ما يجب عند قضاء الحاجة: 
 سـرت العـورة عن النـاس أثناء قضـاء احلاجـة؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: . ١

م  هُ دُ لَ أَحَ مَ إِذا دَخَ اتِ بَني آدَ رَ وْ نّ وعَ ِ اجلِ نيُ َ أَعْ ا بَنيْ ُ مَ ـرتْ «سَ
مِ اهللا» (رواه الرتمذي). : بِاسْ ولَ قُ اخلَالءَ أَنْ يَ

التنـزه عن إِصابة النجاسـة لثوبه أو بدنه، فـإِن أصابه يشء . ٢
الَ  قَ ، فَ ـنِ يْ َ ـىل قَربْ ـرَّ عَ ـولَ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص مَ سُ غسـله؛ ملـا ثبـت أن رَ
انَ الَ  ا فَكَ ذَ ـا هَ ، أَمَّ بِريٍ انِ يفِ كَ بَ ذَّ عَ ـا يُ مَ ، وَ بَانِ ذَّ عَ امَ يُ ـُ ملسو هيلع هللا ىلص: «إِهنَّ

» (رواه أبو داود).  لِ بَوْ نَ الْ (١) مِ هُ تَنْزِ سْ يَ
االسـتنجاء أو االسـتجامر؛ حلديـث أنس بـن مالك  أنه . ٣

المٌ  ِلُ أنا وغُ لُ اخلـالء، فأَمحْ خُ دْ قال: «كان رسـول اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص يَ
ي باملَاء» (متفق عليه).  تَنْجِ ة(٢) فَيسْ نَزَ اء وعَ اوةً من مَ وي إِدَ نحْ

(١) ال يستنزه من البول: ال يتجنبه ويتحرز منه.
(٢) عنزة: احلربة الصغرية.

ما يحرم عند قضاء الحاجة 
يف . ١ احلاجـة  قضـاء  حـال  اسـتدبارها  أو  القبلـة،  اسـتقبال 

الصحراء، وأمـا يف البنيان فاألفضل ترك ذلك؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: 
لٍ  ا بِبَوْ وهَ بِرُ تَدْ الَ تَسْ ، وَ بْلَةَ قِ بِلُوا الْ ـتَقْ ائِطَ فَالَ تَسْ غَ يْتُمُ الْ ا أَتَ «إِذَ

بُوا» (متفق عليه). رِّ قُوا أَوْ غَ ِّ كِنْ رشَ لَ ، وَ ائِطٍ الَ غَ وَ
قضـاء احلاجة يف طرق الناس، وظلِّهم، وأماكن اجتامعهم؛ . ٢

ـولَ  سُ ا رَ انَانِ يَ ا اللَّعَّ مَ وا: وَ الُ ، قَ ِ انَـنيْ وا اللَّعَّ قُ لقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: «اتَّ
 « مْ ، أَوْ يفِ ظِلِّهِ اسِ يقِ النـَّ ىلَّ يف طَرِ تَخَ ي يَ ـالَ ملسو هيلع هللا ىلص: الَّذِ اهللاِ؟ قَ

(رواه مسلم).
حـوض . ٣ كميـاه  جيـري،  ال  الـذي  الثابـت  املـاء  يف  البـول 

 ،(٣) ائِمِ مْ يفِ املَْاءِ الدَّ كُ دُ نَّ أَحَ بُولَ االسـتحامم؛ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يَ
» (متفق عليه).  نْهُ لُ مِ تَسِ غْ مَّ يَ ثُ

حيرم الدخول باملصحف إِىل احلامم. . ٤
(٣) املاء الدائم: املاء الثابت الذي ال يتحرك .

٥
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٢٩ فقه العبادات المصور

ما يستحب عند قضاء 
الحاجة 

االبتعاد عن الناس عند قضاء احلاجة يف الصحراء.. ١
أن يقول عند دخول احلامم: «اللهم إِين أعوذ بك من اخلُبْث . ٢

واخلبائث» (متفق عليه).
تقديـم الرجـل اليـرس عند دخـول احلـامم، واليمنى عند . ٣

اخلروج منه.
أن يقول عند اخلروج: «غفرانك» (رواه أبو داود). . ٤

القبلة

الدخول باليرسىقضاء احلاجة يف الصحراء

اخلروج باليمىن

البول في الماء الراكد
مـرض  إىل  يـؤدي  الراكـد  املـاء  يف  البـول  أن  ثبـت 
ْرِض هو نوع  ((البلهارسـيا)) الذي حيدث نتيجة لعامل ممُ
من الديدان يسـمى بـ ((منشقة اجلسم الدموية)) (الطب 

النبوي يف ضوء العلم احلديث، «غياث األمحد»). 

أحكام قضاء الحاجة

قضاء احلاجة يف طرق الناس 
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٣٠

الكالم حال قضاء احلاجة

دخول احلمام بيشء عليه ذكر الله

البول يف اجلحور

دخول احلمام بالمصحف

ما يكره عند قضاء الحاجة 
الكالم حال قضـاء احلاجة، أو خماطبة اآلخرين إال حلاجة؛ . ١

حلديـث ابـن عمـر  أن رجال مـر بالنبيّ ملسو هيلع هللا ىلص وهـو يبولُ 
دَّ عليهِ (رواه مسلم).  رُ فسلَّمَ عليه، فلم يَ

الدخـول بيشء فيه ذكر اهللا تعاىل، إِال أن خياف عليه الرسقة . ٢
ونحوها.

مس الفرج باليد اليمنى، أو االسـتنجاء، أو االستجامر هبا؛ . ٣
الَ  ، وَ بُولُ وَ يَ هُ ينِهِ وَ هُ بِيَمِ رَ كَ مْ ذَ كُ دُ نَّ أَحَ كَ سِ مْ لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ يُ

» (متفق عليه). ينِهِ ءِ بِيَمِ َالَ نَ اخلْ حْ مِ سَّ تَمَ يَ
ه دوابُّ أو يرضها. . ٤ البول يف الشقوق واجلحور؛ لئال ترضّ
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٣١ فقه العبادات المصور

البول قائما
إذا أمـن الرجـل رشـاش البـول جـاز له البـول قائـام؛ ذلك 
مٍ  وْ ةَ (١)قَ بَاطَ ـولُ اهللاِ ملسو هيلع هللا ىلص سُ سُ حلديث  حذيفة  أنه   قال:   «أَتَى رَ

» (رواه البخاري). ائِامً بَالَ قَ فَ
ا أحب إيلَّ وقائامً مباح. قال ابن املنذر: البول جالسً

(١) السباطة: موضع يرمى فيه الرتاب واألوساخ وما يكنس من املنازل .

أحكام قضاء الحاجة
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كتـــــــــــاب الطهارة

فقه العبادات المصور٣٢

االستجمار بالطعام

لاالستجمار بالمناديل االستجمار بورق حمرتم

االستجمار باحلجارة

االستجمار بالقماشاالستجمار بالعظم

االستجمار
إزالـــة أثـــر الخـــارج مـــن القبـــل أو الدبر 

بالحجارة ونحوها.

االستنجاء
إزالة أثر الخارج من القبل أو الدبر بالماء 

الطهور.

االستنجاء واالستجمار

حكم االستنجاء واالستجمار 
يرشع االسـتنجاء؛ حلديث أنس بـن مالك  أنه قال: «كان 
وي إِداوةً من  المٌ نَحْ ِلُ أنا وغُ رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يدخل اخلالء، فأمحْ

ي باملاء» (متفق عليه). تَنْجِ يَسْ ة، فَ اء وعنَزَ مَ
وجيوز االكتفاء باالستجامر وحده برشطني: 

أن ال يتعـد البول أو الغائط املوضع املعتاد خلروجه، وإال . ١
ال بد عندها من استعامل املاء.

ا؛ حتى حيصل . ٢ أن يكون االستجامر بثالث مسحات فصاعدً
بُل أو الدبر من أثر النجاسة.  تنظيف القُ

الحكمة من االستنجاء واالستجمار 
التطهر، وإزالة النجاسة.. ١
النظافة، والبعد عن مسببات األمراض. . ٢

شروط ما يستجمر به 
أ - أن يكون طاهرا، فال يصح بنجس.

ا، فال يصح بمحرم. ب - أن يكون مباحً
ا ملوضع النجاسة. ج - أن يكون منظِّفً

 : د - أن ال يكـون عظـامً وال روثًـا، قـال سـلامن الفاريس
، أَوْ أَنْ  لٍ ائِطٍ أَوْ بَوْ ةَ لِغَ بْلَ قِ بِلَ الْ تَقْ َانَا رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أَنْ نَسْ دْ هنَ قَ «لَ
، أَوْ أَنْ  ارٍ جَ ةِ أَحْ ثَ نْ ثَالَ لَّ مِ يَ بِأَقَ تَنْجِ ، أَوْ أَنْ نَسْ نيِ يَمِ يَ بِالْ ـتَنْجِ نَسْ

» (رواه مسلم). ظْمٍ (١)ٍأَوْ بِعَ يعٍ جِ يَ بِرَ تَنْجِ نَسْ
تِبَ فيه  ـا كالطعـام، أو ورق كُ هــ - أن ال يكون شـيئًا حمرتمً

يشءٌ حمرتم. 
وممـا جيـوز االسـتجامر بـه: احلجـارة الطاهـرة، واملناديـل، 

والورق النظيف، والقامش. 
(١) الرجيع: الروث .

فوائد
ال يُستنجى من خروج الريح.• 
االستنجاء أفضل من االستجامر؛ ألنه • 

أنقى وأطهر. 
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٣٣ فقه العبادات المصور

االستنجاء باليد اليمنى
ال جيـوز االسـتنجاء باليـد اليمنى؛ لقـول النبـي ملسو هيلع هللا ىلص: «الَ 
نَ  ـحْ مِ سَّ تَمَ الَ يَ ، وَ بُولُ ـوَ يَ هُ ينِهِ وَ هُ بِيَمِ ـرَ كَ ـمْ ذَ كُ دُ نَّ أَحَ ـكَ سِ مْ يُ

» (رواه مسلم). ينِهِ ءِ بِيَمِ َالَ اخلْ

أحكام قضاء الحاجة
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