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َاَجةِ   بَاُب قََضاِء اْلح

 
َََلءِ  لُِمِريدِ  ُينحَدُب  نح  اْلح

َ
َل  أ ٍر؛ إِّلَّ  يَتَنَعَّ ُتَ  ِلُعذح َسُه؛ َويَسح

ح
رُ  ِفيهِ  َما َوُينَِّحَ  1َرأ  اللِ  ِذكح

مٍ ا َوُكَّ  َورَُسوِلِ  ٍم؛ سح   2ُمَعظَّ
                                                           

َََلءَ  َدَخَل  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  ََكنَ : قَالَتح  ََعئَِشَة، َعنح  . 1 ى اْلح َسُه. َغطَّ
ح
 َرأ

 544ضعیف، السنن الکبری للبیهقی 
 پوشاند. شد سر خویش را می ه و سلم هرگاه به مستراح داخل میرسول اهلل صلی اهلل علی

ِطيَةِ  ِف  َوُرِوَي روایت بیهقی آمده:  دنبالۀ ِس  َتغح
ح
أ َََلءِ  ُدُخولِ  ِعنحدَ  الرَّ ِب  َعنح  اْلح

َ
ٍر، أ  بَكح

 َصِحيٌح. َعنحهُ  َوُهوَ 

در پوشاندن سر هنگام داخل شدن به مستراح از ابوبکر صدیق روایت وجود دارد که 
 صحیح است.

َََلءَ  َدَخَل  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  ََكنَ : قَاَل  َصاِلٍح، بحِن  َحِبيِب  َعنح   اْلح
ى ِحَذاَءُه، لَِبَس  َسهُ  َوَغطَّ

ح
 544مرسل، السنن الکبری للبیهقی  .َرأ

پوشید و  شد کفش خویش را می رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم هرگاه داخل مستراح می
 پوشاند. سر خویش را می

نَِس  َعنح .  2
َ
نَّ : »َمالٍِك  بحِن  أ

َ
ِ  رَُسوَل  أ ُ  َصّلَّ  اّللَّ َََلءَ  َدَخَل  إَِذا ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اّللَّ  اْلح

اند. در تصحیح و  سنن نیز این حدیث را روایت کرده ، اصحاب1511ابن حبان  «َخاَتَمهُ  وََضعَ 

تضعیف این حدیث اختالف شده. ترمذی، ابن حبان، حاکم، منذری، ابن ملقن و ابن دقیق 
 اند. وی و ابوداوود آن را ضعیف دانستهالعید آن را صحیح دانسته و امام نو

گذاشت  شد انگشتر خویش را می علیه و سلم هرگاه داخل مستراح میرسول اهلل صلی اهلل 
 بود(.  «محمد رسول اهلل»)زیرا نقش نگین آن 
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که دمپائی بپوشد مگر برای شود برای کسی که قصد )رفتن به( مستراح دارد آن سنت می
عذر؛ و سرش را بپوشاند؛ و هر چه در آن، ذکر خدا و رسولش و اسم معظم باشد را )از خود( 

 دور کند؛

َاتَمِ  َدَخَل  فَإِنح  هُ  َضمَّ  بِاْلح َجارَ  َوُيَهيِئَ  3َعلَيحِه، َكفَّ حح
َ
تِنحَجاِء، أ   4اِّلسح

اح( شد، کف دستش را )ی که اسم معظم بر آن حک شده( وارد )مسترپس اگر با انگشتر
 سازد. های استنجا را آماده می کند؛ و سنگ بر آن جمع می

ُخولِ  ِعنحدَ  َوَيُقوَل  ُعوذُ  إِِّن  امهلل 5الِل، ِمْسِب: ادلي
َ
ُ  ِمنَ  بَِك  أ ِْ اْلح ، بح ِْ َبَائِ

 وَِعنحدَ  6َواْلح
ُُروِج  َرانََك،: اْلح دُ  7ُغفح َمح ِ  اْلح ي ّلِلٰ ِ ذحَهَب  اَّلَّ

َ
َذى   َعِّن  أ

َ  8وَََعفَاِّن، اْلح

                                                           
چرخاند سپس  ن حکاکی شده را به سمت کف دست میکه اسم معظم بر آآن،  . نگین 1

 دیده نشود. که اسم معظم در میان کف دست پنهان شده وتا اینکند  دستش را مشت می
َحُدُكمح  َذَهَب  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قاَل .  5

َ
َهبح  الحَغائِِط، إَِل  أ  َمَعهُ  فَلحيَذح

َجارٍ  بِثَََلثَةِ  حح
َ
تَِطيُب  أ ، يَسح  54 ابوداوود. حسن .َعنحهُ  ُُتحِزئُ  فَإِنََّها بِِهنَّ

 خود تا ببرد سنگ تکه سه خویش همراه به پس رفت حاجت قضای به شما از یکی هرگاه
 .کند می کفایت را او سنگ تکه سه زیرا کند، پاک ها آن با را

، َعنح .  4 ٍّ ِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  لََعِ ُ : وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ َ  َما ِستح نِ  َبيح ِ
َراِت  اْلح  وََعوح

نح  الحَكِنيَف  َدَخَل  إَِذا آَدمَ  بَِّن 
َ
. ِمْسِب: َيُقوَل  أ ِ  292صحیح، ابن ماجه  اّللَّ

 "بسم الل"که ، هرگاه انسان وارد مستراح شد آنسترِ میان دیدگان جنّ و عورت انسان

 بگوید.
نٍَس، َعنح .  4

َ
 إِِّن  اللَُّهمَّ : »قَاَل  اْلََلَءَ  َدَخَل  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  ََكنَ : قَاَل  أ

ُعوذُ 
َ
ِْ  ِمنَ  بَِك  أ ِْ  اْلُبُ  152بخاری  .«َواْلَبَائِ

ُ  رَِضَ  ََعئَِشةَ  َعنح .  2 نَّ  َعنحَها، اّللَّ
َ
 ِمنَ  َخَرجَ  إَِذا ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َرانََك : »قَاَل  الَغائِِط   14صحیح، ابوداوود  .«ُغفح
نَِس  َعنح .  8

َ
َََلِء، ِمنَ  َخَرجَ  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  ََكنَ : قَاَل  َمالٍِك، بحِن  أ  اْلح

دُ : »قَاَل  َمح ِ  اْلح ي ّلِلَّ ِ ذحَهَب  اَّلَّ
َ
َذى َعِّن  أ

َ  141ضعیف، ابن ماجه  .«وَََعفَاِّن  اْلح
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و  برم. شیاطین نر و ماده به تو پناه می گوید: به نام اهلل، خدایا! از و هنگام داخل شدن می
ستایش مخصوص خداوندی است که اذیت طلبم، سپاس و  هنگام خارج شدن: آمرزشت را می

 و آزار را از من دور کرد و مرا عافیت بخشید.
  9يَِمينَُه، وََخارِجاا  يََسارَهُ  َداِخَلا  َوُيَقِدمَ 

 دارد. خارج شدن، پای راستش را مقدم می و )هنگام( داخل شدن، پای چپش و )هنگام(

رُ  ََيحتَصي  َوَّل  ُخولِ  ِذكح ُُروِج، لِلحَخََلءِ  ادلي ِديمُ  َواْلح َى   َوَتقح ، الحيُْسح ََن  ُمح رِ  َوَتنحِحيَةُ  َواْلح  ِذكح
ُنحيَاِن، َورَُسوِلِ  َتَعاَل   اللِ  عُ  بَلح  بِاْلح َ َراءِ  يُْشح حح ا، بِالصَّ يحضا

َ
 10أ

داوند و ذکر دخول به توالت و خروج از آن، و مقدم کردن چپ و راست، و دور کردن ذکر خ
)ی که برای قضای حاجت آماده شده( اختصاص ندارد بلکه ساختمانمتعال و رسولش، به 

 شود. این مسائل( در صحرا نیز مشروع می)رعایت کردن 

َفعَ  َوَّل  َبهُ  يَرح نُوَ  َحّتَّ   ثَوح رحِض، ِمنَ  يَدح
َ ُلُوِس  ِف  َوَيعحتَِمدَ  11انحِتَصابِِه، َقبحَل  َوُيرحِخيَهُ  اْلح  اْلح

 14َيتَََكََّم؛ َوَّل  13يُِطيَل  َوَّل  12يََسارِهِ، ََعَ  
                                                           

نویسد: اصل این قاعده که دست و پای راست، جهت تکریم  نووی در المجموع می. امام  9

 شود احادیث صحیح زیادی است، از جمله: پای چپ، عکس آن استفاده کرده می و دست و

ُن، ُيعحِجبُهُ  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  ََكنَ : قَالَتح  ََعئَِشَة، َعنح  ِلِه، ِف  اتلَّيَمي  َتنَعي
ِلِه، نِهِ  َوِف  َوُطُهورِهِ، َوتَرَجي

ح
 148 بخاری .ُُكِهِ  َشأ

 تمام در و گرفتن طهارت زدن، شانه پوشیدن، نعال در سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .داشت می دوست را راست سمت از نمودن آغاز خویش، أمور

ِ  رَُسولِ  يَدُ  ََكنَتح : »قَالَتح  ََعئَِشَة، َعنح  ََن  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ ُمح  ِلُطُهورِهِ  اْلح
َى يَُدهُ  َوََكنَتح  َوَطَعاِمِه، ذاى ِمنح  ََكنَ  َوَما ِْلَََلئِِه، الحيُْسح

َ
 11 ابوداوود صحیح، .«أ

دستِ راستِ رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم برای وضو گرفتن و غسل زدن و طعام 
 ها بود. قضای حاجت ایشان و آن چه از بدی خوردن ایشان و دست چپ ایشان برای

گردد پس آنچه برای بنیان  مأوای شیاطین میی حاجت، آن مکان . زیرا با هدف قضا 14
 شود.  شود برای این هم مشروع می مشروع می

 . به علت محافظت از کشف شدن عورت. 11

نَّ : »ُعَمرَ  ابحِن  َعِن 
َ
َرادَ  إَِذا ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
َفعُ  َّل  َحاَجةا  أ َبهُ  يَرح  َحّتَّ  ثَوح

نُوَ  رحِض  ِمنَ  يَدح
َ  15صحیح، ابوداوود  .«اْلح
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که به زمین نزدیک شود، و قبل از ایستادن، آن را پایین می زند تا این و لباسش را باال نمی
 گوید. کند؛ و سخن نمی کند؛ و طوالنی نمی ؛ و در نشستن بر پای چپش تکیه میکشد

ُل  انحَقَطعَ  فَإَِذا َوح ِس  إَِل   ُدبُِرهِ  ِمنح  بِيََسارِهِ  َمَسحَ  اْلح
ح
ٍف  َوَينحُتَ  َذَكِرهِ، َرأ  َوَّل  15ثَََلثاا، بِلُطح

ا َيبُوَل  ٍر، بََِل  قَائِما   16ُعذح
                                                                                                                                                                                     

کرد؛ لباس خویش را باال  لی اهلل علیه و سلم هرگاه قصد قضای حاجت میرسول اهلل ص
 شد. برد تا اینکه به زمین نزدیک می نمی

 . جهت خروجِ آسانِ مدفوع. 12

اقَةَ  َحُدنَا َدَخَل  إَِذا وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  َعلََّمنَا: قَاَل  ُجعحُشٍم، بحنَ  َعنح ُُسَ
َ
 أ

َََلءَ  نح  اْلح
َ
َى، َيعحتَِمدَ  أ ََن. َوَينحِصَب  الحيْسح ُمح  542ضعیف السنن الکبرى للبیهقی  اْلح

رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم به ما آموخت، هرگاه یکی از ما وارد مستراح شد بر پای 
 چپش اعتماد کند و پای راستش را بکارد.

کارد که فقط انگشتان آن بر روی زمین  ای بر زمین می راست را به گونهطریقۀ آن: پای 
 مانند. ای چپ، تمامی آن بر زمین ثابت میقرار بگیرند. اما پ

اَر.شود. حدیث:  فته شده که سبب بیماری بواسیر می. زیرا گ 11 َر َوَّل َِضَ  َّل ََضَ
َبانِ  الرَُّجََلنِ  ََيحُرِج  َّل : وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل  . 15 ِ  ََكِشَفانِ  الحَغائَِط  يَْضح

ثَاِن، َعوحَرَتُهَما ُقُت  اللَ  فَإِنَّ  َيتََحدَّ  11114 احمد صحیح لغیره، مسند. لَِك ذ   ََعَ   َيمح

 نمایند کشف را خویش عورت که حالی که قضای حاجت کنند در نشوند خارج شخصی دو
 .گیرد می خشم کارشان این بر عزوجل اهلل همانا کنند، صحبت یکدیگر با و

نَّ : »ُعَمرَ  ابحِن  َعِن 
َ
 يَرُدَّ  فَلَمح  فََسلََّم، َيبُوُل، وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  َورَُسوُل  َمرَّ  رَُجَلا  أ

 124مسلم  .«َعلَيحهِ 

آن نمود.   علیه و سلم قضای حاجت میمردی گذر کرد در حالی که رسول اهلل صلی اهلل
 مرد به ایشان سالم کرد. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم جواب سالم او را نداد.

 الَمِدينَِة، ِحيَطانِ  ِمنح  ِِبَائٍِط  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  َمرَّ : قَاَل  َعبَّاٍس، ابحِن  َعِن .  14
وح 
َ
َة، أ ِ  َصوحَت  فََسِمعَ  َمكَّ حَساَنيح بَانِ  إِن : وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  َفَقاَل  ُقبُورِِهَما، ِف  ُيَعذَّ
بَاِن،» بَانِ  َوَما ُيَعذَّ َحُدُهَما ََكنَ  بََّل،: »قَاَل  ُثمَّ  «َكِبيٍ  ِف  ُيَعذَّ

َ
تَِتُ  ّلَ  أ ، ِمنح  يَسح ِلِ  َوََكنَ  بَوح

 214بخاری  .«بِانلَِّميَمةِ  َيمحِش  اآلَخرُ 



6 
 

                                                                                                                                                                                     

صدای  ،کرد های مدینه یا مکه گذر می علیه و سلم از کنار باغی از باغ رسول اهلل صلی اهلل
لیه و سلم فرمود: دیدند. رسول اهلل صلی اهلل ع را شنید که در قبرهایشان عذاب میدو انسانی 

بینند.  نمیبینند، اما در )کار( بزرگی )که احتراز از آن مشکل باشد( عذاب  این دو عذاب می
آورد و دیگری با  دو، از ادرارش محافظت به عمل نمیسپس فرمود: بلی، یکی از این 

 رفت. خبرچینی )در میان مردم( می

ِ  رَُسوُل  قَاَل  َحُدُكمح  بَاَل  إَِذا: »وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ
َ
اٍت  ثَََلَث  َذَكَرهُ  فَلحيَنحُتح  أ  .«َمرَّ

 124ضعیف، ابن ماجه 
 اش را سه بار بکشد. از شما ادرار کرد پس آلت تناسلی ه یکیهرگا

ثََك  َمنح : قَالَتح  ََعئَِشَة، َعنح .  14 نَّ  َحدَّ
َ
ا بَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوَل  أ  فَََل  قَائِما

ا وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  بَاَل  َما"  تَُصِدقحُه، نحِزَل  ُمنحذُ  قَائِما
ُ
آُن. َعلَيحهِ  أ صحیح  الحُقرح

 24454علی شرط مسلم، مسند احمد 
هر کس به تو خبر داد که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ایستاده ادرار کرده است او را 

ازل شده، ایستاده ادرار تصدیق نکن. از زمانی که قران بر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ن
 .نکرده است

 دلیل بر جواز ادرار به ایستاده:اما 

َفَة، َعنح  َت » قَاَل  ُحَذيح
َ
مٍ  ُسبَاَطةَ  وسلم عليه الل صّّل  انلَِّبي  أ ا، َفبَاَل  قَوح  َدََع  ُثمَّ  قَائِما

  بَِماءٍ  فَِجئحتُهُ  بَِماءٍ 
َ
أ  225بخاری  .«َفتَوَضَّ

ادرار کرد سپس  دانی قومی آمد و ایستاده لی اهلل علیه و سلم به محل زبالهرسول اهلل ص
 درخواست آب نمود. من آب را خدمت ایشان آوردم. پس وضو گرفت.

نویسد: ظاهرا رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم این کار را برای  حافظ در فتح الباری می
 تر به نشسته بوده است. جام داده و اما ادرار ایشان، بیشبیان جواز ان

ی اهلل علیه و سلم به ایستاده این اوجه نقل شده در مجموع آمده: سبب ادرار رسول اهلل صل
 است: 

شود. احتمال دارد به همین  ار به ایستاده سبب رفع کمردرد میپنداشت که ادر ( عرب می1)
 ند.ه باشسبب ایشان ایستاده ادرار کرد

 مکانی که صالحیت نشستن داشته باشد، نیافت. (2)
 به سبب زانودردی که داشت. (1)
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اش  )سمت( مقعدش بسوی سرِ آلت تناسلیپس هرگاه ادرار قطع شد با دست چپش از 
 کند. . و بدون عذر، ایستاده ادرار نمیکشد کند، و سه بار با آرامی می مسح می

تَنحِجَ  َوَّل  حَماءِ  يَسح ا، َخاَف  إِنح  َموحِضِعهِ  ِف  بِال شا حَمَراِحيِض؛ ِف  يَنحتَِقَل  َوَّل  تَرَشي  َوَيبحُعدَ  17ال
َراءِ  ِف  حح ، الصَّ تَِتَ   18َويَسح

و اگر )در مکانی است که برای قضای حاجت اختصاص داده نشده و( از پاشیدن آب ترس 
)از مکان  ها مستراحکند. و )اما( در  قضای حاجت( خود با آب استنجا نمیدارد در مکان )

 شود. رود و پنهان می شود. و در صحرا دور می قضای حاجتش( منتقل نمی
ٍر، ِف  َيبُوَل  َوَّل    21َوَمورٍِد، 20ِريٍح، َوَمَهِب  ُصلحٍب، َوَموحِضعٍ  19ُجحح

                                                                                                                                                                                     

گوید: از عمر بن خطاب، زید بن ثابت، ابن  نویسد: ابن المنذر می ادامه میامام نووی در 
اند. چنین از علی بن ابی طالب، انس  عمر و سهل بن سعد، ثابت است که ایستاده ادرار کرده

بن مالک و ابوهریره روایت شده است. از فعل تابعینی همچون ابن سیرین و عروه بن زبیر 
 نیز ثابت است.

 ز پریدن قطرات ادرار بر بدن، در امان است.. زیرا ا 12
: َفَقاَل  َسَفٍر، ِف  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبِ  َمعَ  ُكنحُت : قَاَل  ُشعحبََة، بحِن  ُمِغَيةَ  َعنح .  18

ُتَها، ،«اإلَِداَوةَ  ُخذِ  ُمِغَيةُ  يَا» َخذح
َ
ِ  رَُسوُل  فَانحَطلََق  فَأ  تََوارَى َحّتَّ  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ

 141 بخاری .َحاَجتَهُ  َفَقَض  َعِّن،

 را آفتابه! مغیره ای: فرمود پس. بودم سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول همراه سفری در
 پس شد پنهان من از که این تا رفت سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول. گرفتم را آن من. بگیر

 .نمود حاجت قضای

، َعبحدِ  بحِن  َجابِرِ  َعنح  ِ نَّ » اّللَّ
َ
َرادَ  إَِذا ََكنَ  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ

َ
 انحَطلََق، الحََبَازَ  أ

َحدٌ  يََراهُ  َّل  َحّتَّ 
َ
 2 ابوداوود صحیح، .«أ

 اینکه تا رفت می د،نمو می حاجت قضای قصد هرگاه سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 .نبیند را او کسی
َحُدُكمح  َيبُولَنَّ  َّل : وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل  . 19

َ
رِ  ِف  أ ُحح  مستدرک در حاکم. اْلح

 .نموده موافقت او با ذهبی و دانسته صحیح مسلم و بخاری شرط بر 444
 . نکند ادرار سوراخ در شما از یکی هرگز
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کند در سوراخ، و مکان سفت و سخت، و محل وزش باد، و محل  و ادرار )و مدفوع( نمی
 ورود آب،  

ٍث  ، وَِعنحدَ  23ُمثحِمَرٍة، َشَجَرةٍ  َوََتحَت  22َوَطِريٍق، لِلنَّاِس، َوُمتََحدَّ ٍ   24َقَبح

                                                                                                                                                                                     

 به برساند آسیبی او به و باشد دیگری موذی حیوان یا و مار سوراخ در است ممکن زیرا
: شد سوال قتاده از که آمده ثقات رجال با 24224 احمد مسند در روایت دنبالۀ سبب همین

َها ُيَقاُل : گفت چرا؟ نِ  َمَساِكنُ  إِنَّ ِ
 .است جن مسکن که شود می گفته. اْلح

 احتمال و باشد است، پنهان ما دیدگان از که معروفی جن قتاده، منظور که دارد احتمال
 در نمل سورۀ 14 آیۀ در که گونه همان است شده تفسیر نیز مار به جن زیرا. باشد مار دارد

نََّها»: آمده السالم علیه موسی قصۀ مورد
َ
 .است تیزروی و چابک مار گویا «َجان   َكأ

 د که نجاست به او اصابت کند.شو ت و سفتی زمین و وزش باد باعث می. زیرا صالب 24
حَمََلِعنَ  اتَُّقوا: وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل .  21 حَمَوارِِد، ِف  الحََبَازَ : اثلَََّلَث  ال  ال

ِريِق.  َوقَارَِعةِ  َوالِظِل،  128حسن، ابن ماجه الطَّ

)ی ید: قضای حاجت در مسیر آب و سایهشوند، بپرهیز از سه مکانی که سبب لعن می
 مردم( و وسط راه.

ِ  اتَُّقوا: »وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل .  22 اَنيح انَانِ  َوَما: قَالُوا «اللَّعَّ  رَُسوَل  يَا اللَّعَّ
ي: »قَاَل  الِل؟ ِ وح  انلَّاِس، َطِريِق  ِف  َيتََخّلَّ   اَّلَّ

َ
  241 مسلم. ِظلِِهمح  ِف  أ

 چیزی دو! خدا رسول ای: گفتند. شوند می لعن سبب که چیزی دو از کنید پرهیز و بترسید
 یها مکان) آنان سایۀ یا و مردم راه در که کسی: فرمود چیست؟ شوند، می لعن سبب که

 .کند می حاجت قضاء( آن شبیه مواردی و آنان استراحت محل ومردم  اجتماع
مال نهی به  که ثمر درخت در آن واقع شود و شارع، از اضاعۀرود  احتمال می زیرا . 21
 شود و این کار نیز منهی عنه است. می مردم اذیت و آزار سبب همچنین و ؛آوردهعمل 

ِ  رَُسوُل  َنَه : »قَاَل  ُعَمرَ  ابحِن  َعِن  نح  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اّللَّ
َ
 ََتحَت  الرَُّجُل  َيتََخّلَّ  أ

نح  َوَنَه  ُمثحِمَرٍة، َشَجَرةٍ 
َ
ةِ  ََعَ  ُيتََخّلَّ  أ  2192ضعیف، معجم أوسط طبرانی . «َجارٍ  َنَهرٍ  َضفَّ

دار و بر کنار قضای حاجت کردن در زیر درخت ثمر رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم از
 رودخانه نهی نمودند.



9 
 

 و محل صحبت مردم، و در راه، و زیر درخت ثمردار، و نزد قبر،

حَماءِ  َوِف  اِكدِ  ال تَقِبَل  َوَّل  25َجاٍر، َوقَِليلٍ  الرَّ محِس  ُمسح   26َوالَقَمرِ  الشَّ

                                                                                                                                                                                     

نح : »وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  قَاَل .  25
َ
َحُدُكمح  ََيحِلَس  َْل

َ
ِرَق  ََجحَرةٍ  ََعَ  أ  َفتُحح

لَُص  ِثيَابَُه، هِ، إَِل  َفتَخح ِ ٌ  ِجْلح نح  ِمنح  َلُ  َخيح
َ
ٍ  ََعَ  ََيحِلَس  أ  921مسلم . «َقَبح

اگر یکی از شما بر أخگری بنشیند که لباسش را بسوزاند و به پوستش برسد، برای او بهتر 
 است از این که بر قبری بنشیند.

 .«إَِْلحَها تَُصليوا َوَّل  الحُقبُوِر، ََعَ  َُتحِلُسوا َّل : »وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  قَاَل 
 922مسلم 

 ها نماز نخوانید. بر روی قبرها ننشینید و بسوی آن
نَّهُ  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسولِ  َعنح : َجابِرٍ  َعنح  . 24

َ
نح  َنَه   أ

َ
حَماءِ  ِف  ُيبَاَل  أ  ال

اِكدِ   281 مسلم. الرَّ

 .شود ادرار راکد آب در اینکه از نمودند نهی سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
کمِ جاری در  و آبِ .شود می شامل أولی باب از نیز مدفوع شد، نهی ادرار از که وقتی

 معنای آب راکد است.
نویسد: قضای حاجت کردن در آب زیاد جاری، خالف  اما نووی در شرح صحیح مسلم می

مکروه است و حرام  اند یاد ایستاده، اصحاب ما گفتهاست. آب ز اولی؛ و آب کم جاری، حرام
 نیست اما اگر گفته شود حرام است بعید نیست؛ و آب کم ایستاده، حرام است. 

 و التنبیه در( شیرازی ابواسحاق) مصنف: نویسد می 1/11 المجموع در نووی امام . 24
 کرده دو آن به پشت و ماه و خورشید به رو که اند دانسته مستحب ما اصحاب از بسیاری

: است قبله استقبال مخالف مورد چهار در این و. اند کرده استیناس ضعیفی حدیث به و. نشود
 نه سبب همین به است باطل بلکه ضعیف، این دلیل و است مشهور و صحیح قبله دلیل

 قول این و. اند نکرده بیان را( دلیل) آن( ما اصحاب از) بسیاری نه و شافعی امام نه و مصنف
 ...نیست دلیلی مسأله این در و دارد دلیل به نیاز استحباب به حکم زیرا است مختار
 هذا: نویسد می المهذب شرح در نووی امام: نویسد می 125 الحبیر التلخیص در حجر ابن
 . الیعرف باطل حدیث
 مرفوع صورت به( ترمذی حکیم تألیف) المناهی کتاب در حدیث این: گوید می صالح ابن
 : است؛ لفظ آن چنین است حدیث ضعیفی و نیست شده شناخته اما شده روایت
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 و در آب راکد و آب جاری کم؛ و نه رو به خورشید و ماه 

ِدِس  َوَبيحِت  حَمقح بَِرُه، 27ال تَدح  28َوُمسح

                                                                                                                                                                                     

نح  َنَه  
َ
ِس  بَادٍ  َوفَرحُجهُ  الرَُّجُل  َيبُوَل  أ مح نح  َوَنَه   لِلشَّ

َ
 . لِلحَقَمرِ  بَادٍ  َوفَرحُجهُ  َيبُوَل  أ

 شرمگاه که حالی در کند ادرار شخص اینکه از نمود نهی سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
 . باشد ظاهر ماه و خورشید طرف به او

 که است طوالنی حدیث از بخشی حدیث، این گویم می من: نویسد می ادامه در حجر ابن
 با رابطه در آن موضوع ترین بیش و آمده صفحه پنج ی اندازه به تقریبا المناهی کتاب در

 .نیست آن برای اصلی و باطل حدیث این است؛ احکام
 پیدا دلیلی آن بودن مکروه بر التنبیه أدله معرفه إلی الفقیه إرشاد کتاب در نیز کثیر ابن
 . نماید می ذکر را المجموع در نووی امام قول اینکه جز نکرده

 نقل ماه و خورشید استدبار و استقبال کراهت: نویسد می نیز 1/85 التحقیق در نووی امام
 . نیست آن برای أصلی اما شده

 غیر به است مکروه ماه و خورشید استقبال که اند متفق نهایه و در تحفه حجر ابن و رملی
 . استدبار از

 (خلیل مختصر. )باشد می جایز استدبار و استقبال مالکیه مذهب در
 عمده القناع، کشاف المحرر،. )استدبار از غیر به باشد می مکروه استقبال حنابله مذهب در
 (قدامه البن المغنی العمده، شرح الفقه،
 اإلیضاح، نور الفالح، مراقی. )استدبار از غیر به باشد می مکروه استقبال حنفیه مذهب در
 (  المختار الدر علی عابدین ابن حاشیه المختار، الدر الفالح، مراقی علی الطحاوی حاشیه
ِب  َعنح .  22

َ
ييوَب، أ

َ
نَّهُ  أ

َ
نح  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  َنَهانَا: قَاَل  أ

َ
ِبَل  أ تَقح  نَسح

 ِ بَِرُهَما، الحِقبحلَتَيح تَدح امٌ  وقَاَل  َونَسح َل  الحَغائَِط  َيعحِّن : " َهمَّ َوح اسناد صحیح، مسند احمد . َواْلح

21419 
رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم ما را نهی نمودند از این که رو به دو قبله )کعبه و بیت 

 دو، قضای حاجت کنیم.المقدس( و پشت به آن 
چرا به سمت بیت المقدس مکروه  نویسد: اگر گفته شود امام نووی در مجموع می

که اجماعش اعتبار  -کسی  شود: زیرا بر کراهت آن اجماع شده و دانید؟ جواب داده می می
  را نیافتیم که حرام بداند. - دارد
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 بیت المقدس(. پشت به و بیت المقدس و پشت به آن )یعنی

ُل  َوََيحُرمُ  َوح ُعومٍ  ََعَ  اْلح مٍ  29َمطح مٍ  30َوَعظح ٍ  31َوُمَعظَّ ِجدٍ  َوِف  32َوَقَبح   33َمسح

                                                                                                                                                                                     

بَِرُه" . در فتح الوهاب المالک آمده: بعضی از شراح، ضمیر در 28 تَدح محسرا به  "ُمسح  "الشَّ
حَمقحِدس" َوالَقَمر َوَبيحِت  اند اما آن چه نزد من ظاهر شد این است که ضمیر  برگشت داده ال

حَمقحِدس" "َبيحِت فقط به  گردد. زیرا اقرب مذکور است. )همچنین اگر ضمیر به هر سه  بازمی  ال

 آورده شود(. "َها" داده شود، بهتر است که ضمیر مونثمورد برگشت 
 احترامی به نعمت خداوند است. . زیرا اتالف مال و بی 29
ُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  قَاَل .  14 تَنحُجوا ّلَ : وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اّللَّ وحِث، تَسح  َزادُ  فَإِنَّهُ  بِالحِعَظاِم، َوّلَ  بِالرَّ

َوانُِكمح  نِ  ِمنَ  إِخح ِ
 18صحیح، ترمذی  .اْلح

 برادران شما از جن است. تنجا نکنید زیرا توشۀاستخوان هرگز اسبا مدفوع خشک و با 
های تفسیر  پیامبران و فرشتگان، قران، کتاب . به خاطر توهین به آن. مانند نام خداوند، 11
 و... 

 که گذشت. 922و921. دلیل آن، حدیث مسلم  12
نَِس .  11

َ
جِ  ِف  ََنحنُ  بَيحنََما: قَاَل  َمالٍِك، بحِن  َعنح أ حَمسح  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسولِ  َمعَ  دِ ال

َراِب   َجاءَ  إِذح . وََسلَّمَ  عح
َ
ِجِد، ِف  َيبُوُل  َفَقامَ  أ حَمسح َحاُب  َفَقاَل  ال صح

َ
 َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسولِ  أ

، َمهح : وََسلَّمَ  ِرُموهُ  َّل : »وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  قَاَل : قَاَل  َمهح ُكوهُ  «َدُعوهُ  تُزح  َحّتَّ  َفَتَ
حَمَساِجدَ  َهِذهِ  إِنَّ : »َلُ  َفَقاَل  َدََعهُ  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوَل  إِنَّ  ُثمَّ  بَاَل، لُحُ  َّل  ال  تَصح

ءٍ  ِل، َهَذا ِمنح  لَِشح َوح رِ  ِهَ  إِنََّما الحَقَذرِ  َوَّل  اْلح كح ، َعزَّ  اللِ  َِّلِ ََلةِ  وََجلَّ آنِ  َوقَِراَءةِ  َوالصَّ  «الحُقرح
وح 
َ
َمرَ : قَاَل  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اللِ  رَُسوُل  قَاَل  َكَما أ

َ
مِ  ِمنَ  رَُجَلا  فَأ حوٍ  فََجاءَ  الحَقوح  ِمنح  بَِدل

 284مسلم  َعلَيحِه. فََشنَّهُ  َماءٍ 

نشینی، داخل  و سلم داخل مسجد بودیم که بادیه ما همراه رسول اهلل صلی اهلل علیه
مسجد شروع به ادرار کرد. اصحاب رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم گفتند: نکن، از کارت 
دست بکش. رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم فرمود: ادرارش را قطع نکنید. او را رها سازید. 

اهلل صلی اهلل علیه و سلم او را فراخواند  پس او را رها کردند تا این که ادرار کرد. سپس رسول
و به او فرمود: این مساجد شایستگیِ چیزی از این ادرار و آلودگی را ندارند. همانا این مساجد 
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 ها، و استخوان، و مقدسات، و قبر، و در مسجد  ر خوراکیشود ب و ادرار )و مدفوع( حرام می

  34إِنَاٍء. ِف  َولَوح 
 و اگر در ظرف باشد.

بَاُل  َوََيحُرمُ  ِتقح بَارَُها الحِقبحلَةِ  اسح ِتدح لٍ  َواسح وح  بِبَوح
َ
َراءِ  ِف  ََغئٍِط  أ حح  َوُيبَاَحانِ  35َحائٍِل، بََِل  الصَّ

ُنحيَانِ  ِف  اتِرِ  ِمنَ  قَُرَب  إَِذا 36اْلح ذحُرٍع، ثَََلثَةِ  ََنحوَ  السَّ
َ
 37أ

شود؛ و آن دو  مدفوع در صحرا بدون پرده حرام میو رو به قبله و پشت به آن با ادرار یا 
شوند هرگاه به مانند سه ذرع به ساتر  و پشت به آن( در ساختمان مباح می)یعنی رو به قبله 

 دیک شد. نز

ِف  تَِفعٌ  َوَيكح َدةٍ  ِجَدارٍ  ِمنح  ِذَراٍع  ثُلَُثح  ُمرح َخ  وََذيحِلهِ  وََدابَّةٍ  َوَوهح حُمرح   38الحِقبحلَِة، ُقبَالَةَ  ال

                                                                                                                                                                                     

گونه که رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم  نماز و قرائت قران است. یا همان برای ذکر خدا،
 پر از آب را بر آن بپاشاند.  فرمود. سپس به شخصی از قوم، فرمان داد که دلوی

 . به خاطر حفظ مسجد از نجاست. 15
َت   إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل  . 14

َ
َحُدُكمُ  أ

َ
ِبلِ  فََلَ  الَغائَِط، أ تَقح  الحِقبحلَةَ  يَسح

َرهُ  يَُولَِها َوّلَ   155 بخاری .َظهح

 .نکند آن به پشت و قبله به رو رفت، حاجت قضاء به شما از یکی هرگاه
ُنحيَان:.  14  نشده، آماده حاجت قضای برای که ای منظور هر بنا، ساختمان، یا خرابه اْلح

که توالت نامیده  -جت ساخته شده ی که مخصوص قضای حانشده است. اما بنای توالت یعنی
 حکم آن خواهد آمد. -شود  می

َتَقيحُت : ُعَمرَ  ابحنُ  قَاَل .  12 َق  ارح رِ  فَوح َصةَ  َبيحِت  َظهح يحُت  َحاَجِِت، ِْلَعحِض  َحفح
َ
 رَُسوَل  فََرأ

بِرَ  َحاَجتَهُ  َيقحِض  وََسلَّمَ  َعلَيحهِ  اللُ  َصّلَّ  اّلٰلِ  تَدح ِبَل  الِقبحلَِة، ُمسح تَقح مِ  ُمسح
ح
أ  158 بخاری .الشَّ

 رفتم. باال(  خواهرم) حفصه خانۀ بام پشت به حاجتم، از بعضی برای: گوید می عمر ابن
 .نمود می حاجت قضاء شام به رو و قبله به پشت که دیدم را سلم و علیه اهلل صلی اهلل رسول
َوانَ  َعنح .  18 َفِر، َمرح صح

َ يحُت : قَاَل  اْلح
َ
نَاخَ  ُعَمرَ  ابحنَ  َرأ

َ
ِبَل  َراِحلَتَهُ  أ تَقح  ُثمَّ  الحِقبحلَِة، ُمسح

بَا يَا: َفُقلحُت  إَِْلحَها، َيبُوُل  َجلََس 
َ
َِن، َعبحدِ  أ لَيحَس  الرَّْحح

َ
 إِنََّما بََّل : قَاَل  َهَذا؟ َعنح  نُِهَ  قَدح  أ

َ  بَيحنََك  ََكنَ  فَإَِذا الحَفَضاِء، ِف  َذلَِك  َعنح  نُِهَ » ءٌ  الحِقبحلَةِ  َوَبيح ُتُكَ  ََشح َس  فَََل  يَسح
ح
حسن،  .«بَأ

 11ابوداوود 
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که )ارتفاع  حالی اش، در دی، و حیوان، و دامنِ آویزان شدهمرتفع از دیوار، و گو و چیزی
 کند. می سوم در مقابل قبله باشد؛ کفایت دو آن(

ِتبَارُ  َراءِ  ِف  َواِّلعح حح ُنحيَانِ  الصَّ ةِ  َواْلح َ تح ُْ  بِالسي ذحُرٍع  ثَََلثَةِ  ََعَ   ِمنحَها قَُرَب  فََحيح
َ
 ثُلُثَا َوِهَ   أ

 فَََل، َوإِّلَّ  39ِفيِهَما َجازَ   ِذَراٍع 
ه است، )ی که توالت نشده( به سترقبال و استدبار( در صحرا و بنیانو اعتبار )در تحریمِ است

( سه ذرع به آن )ستره( نزدیک شد و آن )ستره( دو سومِ ذرع هرگونه که به )اندازۀ پس
 )ارتفاع( داشت؛ در صحرا و بنیان جایز است و اگر نه پس نه.

حَمَراِحيِض  ِف  إِّلَّ  وح  ِجَدارَُها َبُعدَ  َوإِنح  40الحَكَراَهِة، َمعَ  َفيَُجوزُ  ال
َ
  .قَُصَ  أ

دیوار آن )از سه ذرع( دور باشد یا چه شود و اگر  جایز میها، پس با کراهت  مگر در توالت
 )ارتفاع آن از دو سومِ ذرع( کوتاه باشد.

                                                                                                                                                                                     

ابن عمر را دیدم که شترش را مقابل قبله خواباند سپس نشست و به طرف آن ادرار کرد. 
گفتم: ای ابا عبدالرحمن! آیا از این کار نهی نشده؟ ابن عمر گفت: بله، در فضای باز از این 

 اشکالی ندارد.  قبله چیزی بود که تو را بپوشاندکار نهی شده، اما اگر بین تو و بین 
گونه که در مجموع، منهج، تحفه، نهایه و مغنی  اما خالف اولی است همان جایز است.  19

 آمده است. 
گونه که در مجموع، منهج، تحفه، نهایه و  ت. قول راجح همان. این قول مرجوح اس 54

قضای حاجت آماده شده )یعنی ی که برای های رو به قبله و پشت به آن در مکان مغنی آمده:
 که گذشت. 11ه مکروه و نه خالف اولی است؛ دلیل آن حدیث ابوداوود ها(، نه حرام و ن توالت


