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َاَجةِ   بَاُب قََضاِء اْلح
 

ُب  تِنحَجاءُ  َوََيِ ن  ُكل  ِمنح  اِِلسح ِ  ِمنَ  َخارَِجةن  ثَةن ُملَول  َعيح ِِللَيح ب  وََحَصباةن  وَُدوَدةن  ِريب ن  َِل  1السَّ
َرةن  ِف  2رُُطوَبةن  بَِل  َوَبعح َجارُ  َوتَكح حح

َ  4َكَدمن  نَاِدرن  ِف  َولَوح  3اْلح
ِقلبَُها حَماءِ  َوَتعح فحَضُل. بِال

َ
  5أ

                                                           

تَنحِج : وََسلَّمَ  َعلَلحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل .  1 َجارن  بِثََلثَةِ  َولحيَسح حح
َ
 األم فى الشافعي رواه. صحيح .أ

1/63 
 . دهد مي وجوب بر داللت أمر و. «بگرداند پاک را خود بايد سنگ تکه سه با و»

 به پس ايم شده نماز به أمر ما چون و. است بدن پاکي نماز صحت شرايط از يکي همچنين
 الحرمين امام. گردد مي واجب ما بر نيز دنشو مي متوقف نماز صحت بر که يچيزهاي آن، تَبَعِ
 : نويسد مي الفقه أصول في الورقات در

رُ  وَ  مح
َ َادِ  اْلح ر   الحِفعحلِ  بِإَِيح مح

َ
 .بِهِ  إِِلَّ  الحِفعحُل  َِليَِتمي  بَِما وَ  بِهِ  أ

. زيرا هدف از استنجا، پاکي محل خروج آلودگي است و مواردی که ذکر شد محل خروج را  2
 سازند. آلوده نمي

َحُدُكمح  َذَهَب  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَلحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قاَل .  6
َ
َهبح  الحَغائِِط  إَِل  أ  بِثََلثَةِ  َمَعهُ  فَلحلَذح

َجارن  حح
َ
تَِطلُب  أ  04 ابوداوود. حسن .َعنحهُ  ُُتحِزئُ  فَإِنََّها بِِهنَّ  يَسح

 با را خود که ببرد سنگ تکه سه خويش، همراه به رفت حاجت قضای به شما از يکي هرگاه
 .دنکن مي کفايت را او سنگ تکه سه زيرا کند، پاک ها آن

 شود. . در انوار آمده: زيرا عبرت به مخرج انسان است نه به آن چيزی که خارج مي 0
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شود؛ نه از بااد،   شود از هر جرم نجسي که از دو مخرج خارج مي ميو استنجا کردن واجب 
کند و اگر چاه )خاارج شاونده(     ها کفايت مي . و )استنجا با( سنگکِرم، سنگ و مدفوع خشک

 همانند خون، نادر باشد. و به دنبال سنگ با آب )استنجا کردن( بهتر است.
ِن  ََجرِ  َعِن  َوُيغح ِ  6لِلنََّجاَسةِ  قَاِلعن  َطاِهرن  َجاِمدن  ُكي  اْلح من  َغيح   7ُُمحََتَ

                                                                                                                                                                                     

ِل  ِف  اآليَةُ  َهِذهِ  نََزلَتح : قَاَل  َعبَّاسن  ابحِن  َعِن .  5 هح
َ
بيونَ  رَِجال   ِفلهِ ﴿: ُقبَاءَ  أ نح  ُُيِ

َ
ُروا أ  َيتََطهَّ

 ُ ِرينَ  ُُيِبي  َواّللَّ هل حُمطَّ لَُهمح   [ 801: اتلوبة] ﴾ال
َ
ِ  رَُسوُل  فََسأ ُ  َصّلَّ  اّللَّ : َفَقالُوا وََسلََّم  َعلَلحهِ  اّللَّ

َِجاَرةَ  نُتحِبعُ  إِنَّا حَماءِ  اْلح  202ضعيف، کشف األستار عن زوائد البزار  .بِال

 اهلل و شوند پاک دارند دوست که هستند مرداني آن در»شد. اين آيه در مورد اهل قبا نازل 
عليه و سلم از آنان پرسيد. آنان گفتند: ما   اهلل رسول اهلل صلي  «دارد دوست را پاکان عزوجل

 کنيم. به دنبال سنگ از آب استفاده مي

نَُس  َيُقوُل در مورد استنجا با آب احاديثي وارد شده، از آن است: 
َ
 انلَِّبي  ََكنَ : َمالِكن  بحنُ  أ

ِِجءُ  ِْلَاَجِتِه  َخَرجَ  إَِذا» وََسلَّمَ  َعلَلحهِ  اللُ  َصّلَّ 
َ
نَا أ

َ
 َيعحِن  َماءن  ِمنح  إَِداَوة   َمَعنَا وَُغَلم   أ

تَنحِج    101 بخاری «بِهِ  يَسح

 ای بچه پسر و من شد، مي خارج حاجت قضای برای هرگاه وسلم عليه اهلل صلي اهلل رسول
 آب آن با وسلم عليه اهلل صلي اهلل رسول يعني. بود آب از ظرفي ما همراه که حالي در آمديم مي

 .نمود مي استنجا
ُعودن  قَاَل .  3 َت : »َعِن ابحِن َمسح

َ
َمَرِن  الحَغائَِط  وََسلَّمَ  َعلَلحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  أ

َ
نح  فَأ

َ
 بِثََلثَةِ  آِتلَهُ  أ

َجارن  حح
َ
ُت  أ ُت  َحَجَريحِن  فَوََجدح ََمسح ُه  فَلَمح  اثلَّالَِث  َواتلح ِجدح

َ
ُت  أ َخذح

َ
ثَة   فَأ تَيحتُهُ  َروح

َ
 بَِها  فَأ

َخذَ 
َ
ََجَريحِن  فَأ لحَق  اْلح

َ
ثَةَ  َوأ وح  153بخاری  .«ِركحس   َهَذا: »َوقَاَل  «الرَّ

د که سه تکه نمورسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم قصد قضای حاجت نمود. پس مرا امر 
بياورم. من دو سنگ را يافتم و دنبال سومي گشتم اما پيدا نکردم. مدفوع خشک سنگ 

حيواني را برداشتم و نزد ايشان آوردم. ايشان دو سنگ را برداشتند و مدفوع خشک حيوان را 
 انداختند و فرمودند: اين نجس است.

جس است و نويسد: رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم تعليل آورد که ن رملي در نهايه مي
دهد که اگر با چيز  نفرمود که چون سنگ نيست استنجا با آن درست نيست. پس دليل مي

 پاکي به غير از سنگ استنجا کرده شود، صحيح است.



4 
 

 ی نجاست باشد و محترم نباشد  کند هر جامدِ پاکي که کننده و در عوض سنگ کفايت مي

ُعومن  ِ  8َوَمطح ى  َكِجلح حُمَذّكَّ بَاِغ  َقبحَل  ال  9ادلل
 و خوردني نباشد، مانند پوست )حيوان( ذبح شده قبل از دباغي.

َمَل  [1] فَلَوِ  تَعح َ  َمائِعا   اسح حَماءِ  َغيح وح  [2] ال
َ
سا   أ وح  [6] ََنِ

َ
تح  أ

َ
ِِلَّة   ََنَاَسة   َطَرأ نَ جح

َ
وِ  [0]أ

َ
 أ

وح  [5] َموحِضِعهِ  َعنح  ِمنحهُ  َخَرجَ  َما انحتََقَل 
َ
وِ  [3]َجفَّ  أ

َ
َةَ  وََجاَوزَ  ُخُروِجهِ  َحاَل  انحتََشَ  أ ْلح

َ  10اْلح
وِ 
َ
ََشَفَة؛ أ َ  اْلح حَماُء. َتَعيَّ ََجُر. َكَف  َُيَاِوزحُهَما لَمح  فَإِنح  11ال  اْلح

يا نجاست  [6]يا )از( نجسي )استفاده کرد(  [2]اگر مايعي غير از آب استفاده کرد  [1]پس 
يا )نجاست(  [5]يا چيزی که از مخرج خارج شد؛ از مکانش انتقال يافت  [0]بيگانه وارد شد 

يا سر آلت تناسلي عبور کرد؛ )در هر  سرينيا هنگام خروجش پخش شد و از  [3]خشک شد 

                                                                                                                                                                                     

شود. زيرا  قياس گرفته مي -که نص بر آن وارد شده  -در تحفه آمده: غير سنگ بر سنگ 
 وحنيفه.ها قياس جايز است به خالف امام اب نزد ما در رخصت

 ...و تفسير های کتاب قران، فرشتگان، و پيامبران خداوند، نام مانند. به خاطر توهين به آن.  2
 .است خداوند نعمت به احترامي بي و مال اتالف زيرا.  8

در نهايه آمده: رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم از استنجا با استخوان نهي نمود و فرمود: اين 
 . 054ي شماست. مسلم نّی برادران جِ توشه

ها از باب اولي که جايز  توان استنجا کرد طعام انسان پس وقتي که با طعام جنيان نمي
 شود. نمي

 . قول ضعيفي است. قول راجح اين است که با پوست قبل از دباغي استنجا جايز نيست. 1

َهِر.در منهاج آمده:  ظح
َ ِهِ ِف اْلح ن ُدبَِغ ُدوَن َغيح

توان  بنابر قول اظهر که با پوست دباغي مي وَِجلح

 توان استنجا کرد. استنجا کرد اما با پوست دباغي نشده نمي
در تحفه و مغني آمده: پوست قبل از دباغي اگر از حيوان حالل گوشت باشد، محترم است و 

 توان با آن استنجا کرد. اگر از حرام گوشت باشد، نجس است پس در هر دو صورت، نمي
ی باسن است که هنگام  جا منظور آن قسمت از صفحه به باسن گويند. در اين.  14

 چسبند. ايستادن به همديگر مي
. زيرا بکار بردن سنگ و امثال آن، رخصت است. زيرا در حقيقت، اثر نجاست را بطور  11

مانده بر مکان عفو  برد. پس به سبب تخفيف بر أمت، جايز و از آثار باقي کامل از بين نمي
 ها قدرتي ندارند که از حدود خود تجاوز کنند. شده است. و رخصت
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يا سر آلت تناسلي( عبور نکرد؛  شود. پس اگر از آن دو )از سرين ميشش مورد( آب تعيين 
 کند. سنگ کفايت مي

ُب  ِ  إَِزالَةُ  َوََيِ َعيح
تِلَفاءُ  الح ا َمَسَحاتن  ثََلِث  َواسح َجارن  بِثََلثَةِ  إِمَّ حح

َ
وح  أ

َ
 ثََلثَةُ  َلُ  ِِبََجرن  أ

 
َ
رُفن أ نحَق  َوإِنح  حح

َ
نحَقاُء  وََجَب  اثلََّلثَةُ  ُتنحِق  لَمح  فَإِنح  12بُِدونَِها  أ ِ

. َونُِدَب  13اْلح  14إِيتَار 
شود( يا  شود. و کامل کردنِ سه مسح )واجب مي و از بين بردن جِرم )نجاست( واجب مي

سنگ پاک سه تر از  کمبا  چهبه سه سنگ يا به سنگي که برای آن، سه گوشه باشد و اگر 
تر( واجب است. و به )عدد( فرد  های بيش د. اگر سه سنگ پاک نکرد پاک کردن )با سنگکن

  شود. سنت مي

نح  َوُينحَدُب 
َ
  أ

َ
لِ  َيبحَدأ وَّ

َ مِ  ِمنح  بِاْلح َحةِ  ُمَقدَّ فح َنى  الصَّ ُمح هُ  اْلح  ُثمَّ  ابحِتَدائِِه  َموحِضعِ  إَِلى  َوُيِمرَّ
ِ  ََعَ  اثلَّاِلِث  ُثمَّ  بِاثلَّاِِن  َيعحِكَس  َحتَيح فح ُ  الصَّ ُب  15َبِة.َوالَمسح ُعهُ  َوََيِ ِل   وَضح وَّ

َ
 بَِموحِضعن  أ

ُه. ُثمَّ  َطاِهرن   16يُِمري

                                                           

َحُدُكمح  َذَهَب  إَِذا: وََسلَّمَ  َعلَلحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبي  قَاَل  . 12
َ
َهبح  الحَغائِِط  إَِل  أ  َمَعهُ  فَلحلَذح

َجارن  بِثََلثَةِ  حح
َ
تَِطلُب  أ  04 ابوداوود. حسن .َعنحهُ  ُُتحِزئُ  فَإِنََّها بِِهنَّ  يَسح

 را خود که ببرد سنگ تکه سه خويش، همراه به رفت حاجت قضای به شما از يکي هرگاه
 .دنکن مي کفايت را او سنگ تکه سه زيرا کند، پاک ها آن با

 . زيرا مقصود از استنجا، پاکي است. 16
  َمنح : »وََسلَّمَ  َعلَلحهِ  اللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي .  10

َ
أ تَنحِِثح  تَوَضَّ َمرَ  َوَمِن  فَلحيَسح تَجح  .«فَلحلُوتِرح  اسح

 131بخاری 
کسي که قصد وضو دارد، آب به بيني باال ببرد؛ و کسي که قصد استنجا دارد، به عدد فرد 

 استنجا کند. 
نَّ  َسعحدن  بحِن  َسهحلِ  َعنح .  15

َ
ِتَطابَةِ  َعِن  ُسئَِل  وََسلَّمَ  َعلَلحهِ  اللُ  َصّلَّ  انلَِّبَّ  أ :  َفَقاَل  اِِلسح

َوَِل »
َ
دُ  أ َحُدُكمح  ََيِ

َ
َجارن  ثََلثَةَ  أ حح

َ
ِ  َحَجَريحِن  أ َحتَيح فح َبةِ  وََحَجر   لِلصَّ ُ حسن، سنن  .«لِلحَمسح

 156دارقطني 
از رسول اهلل صلي اهلل عليه و سلم در مورد استنجا پرسيده شد. فرمود: آيا يکي از شما سه 

 تکه سنگ برای دو صفحه و يک تکه سنگ برای سوراخ مقعد. يابد؟ دو تکه سنگ را نمي
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ی راست آغاز کند و آن را به مکان  شود که با سنگ اول، از جلو صفحه و سنت مي
 آغازش بکشاند )يعني يک بار آن را دور بدهد( سپس سنگ دومي را عکس کند )عکس

جهت قبلي دور بدهد( سپس سنگ سوم بر هر دو صفحه و سوراخ مقعد )بکشاند(. و گذاشتن 
 کشد. شود سپس آن را مي سنگ، ابتدا بر مکان پاک واجب مي

َرهُ  تِنحَجاءُ  َوُيكح ُخذِ  بِلَِملِنِه. اِِلسح
ح
ََجرَ  فَلحلَأ َكرَ  بِلَِملِنهِ  اْلح َها. بِِشَماِلِ  َواذلَّ كح  17َوُُيَرل

فحَضُل 
َ ِديمُ  َواْلح تِنحَجاءِ  َتقح حوُُضوحِء  ََعَ  اِِلسح َرهُ  فَإِنح  18ال خَّ

َ
وح  19َص َّ  َعنحهُ  أ

َ
مِ  َعِن  أ  20.فََل  اتلَّلَمي

شود. پس سنگ را با دست راستش و آلت تناسالي را   و استنجا با دست راستش مکروه مي
وضو بهتر است؛ پاس   با دست چپش بگيرد و دست چپش را حرکت بدهد. و تقديم استنجا بر
 اگر استنجا را بر وضو به تأخير انداخت صحيح است يا از تيمم پس نه.

                                                                                                                                                                                     
گونه که در تحفه، نهايه و مغني آمده: سنت  . قول مرجوحي است. قول راجح همان 13

 شود که ابتدا سنگ را در مکان پاک بگذارد. مي
َحُدُكمح  بَاَل  إَِذا: »وََسلَّمَ  َعلَلحهِ  اللُ  َصّلَّ  قَاَل انلَِّبي  . 12

َ
ُخَذنَّ  فََل  أ

ح
 بِلَِملِنِه  َذَكَرهُ  يَأ

تَنحِج  َوَِل  نَاءِ  ِف  يَتَنَفَّسح  َوَِل  بِلَِملِنِه  يَسح ِ
 150بخاری  .«اْلح

اش را با دست راستش نگيرد و با دست راستش  هرگاه يکي از شما ادرار کرد، آلت تناسلي
 استنجا نکند و در آب نفس نکشد.

که از باطل شدن  دانند، خارج شود؛ و تا اين ميکه از خالف کساني که واجب  . تا اين 18
 وضو به سبب لمس مخرج در امان بماند.

 سازد. ي را بر طرف ميوضوي زيرا وضو با وجود نجاست، بي . 11
 گرداند. سازد بلکه نماز را مباح مي ي را بر طرف نميوضوي . زيرا تيمم، بي 24


