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 آداب قضاء الحاجة -10

 :فضل الطهارة 

 .[222]البقرة:(   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ)قال هللا تعالى:  -1

: ملسو هيلع هللا ىلص هللاِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  األَش عَِرى ِ  َماِلك   بِـىأَ  َعن  و -2

رُ  الطُُّهورُ »  .(1)رواه مسلم . «اإِليَمانِ  َشط 

 :اجتناب األماكن الجالبة للعن الناس 

«. نِ نَـي  اتَّقُوا اللَّعَّا»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  ٬أنَّ َرُسوَل ا َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  َعن  أبِـي ُهَري ـَرةَ 

ىتَـخَ الَِّذي يَ »؟ قال: ٬قَالُوا: َوَما اللَّعَّانَاِن يَا َرُسوَل ا َطِريِق النَّاِس أو   فِـي لَـّ

ـِهـم  ظِ  فِـي  .(2)أخرجه مسلم .«.ل ِ

 عدم البول في الماء الراكد: 

هُ ، أملسو هيلع هللا ىلص ٬َعن  َرُسوِل ا َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  َعن  َجابِر   -1 َماِء ال فِـيى أن  يُبَاَل نَـهَ  نَـّ

اِكِد.  .(3)أخرجه مسلم الرَّ

ِ َعِن النَّ  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  ي ـَرةَ ُهرَ  بِـيَعن  أوَ  -2 ال يَبُولَنَّ أَحدُُكم  »، قال: ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

 .(4)أخرجه مسلم . «ن ـهُ غ تَِسُل مِ َماِء الدَّائِِم ثُمَّ يَ ال فِـي

 :االستتار عند قضاء الحاجة 

ِ قال: ُكن ُت َمَع النَّ َرِضَي هللاُ َعن ـهُ ُمِغيَرةَ ب ِن ُشع بَةَ الَعن   ،  فِـيملسو هيلع هللا ىلص  بِـي  َسفَر 

                                                 

 (.223برقم ) أخرجه مسلم( 1)

 (.469برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 (.281برقم )أخرجه مسلم ( 3)

 (.282برقم )أخرجه مسلم ( 4)
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ىحملسو هيلع هللا ىلص  ٬ا، فَان َطلََق َرُسوُل اتُـهَ فَأَخذ  «. يَا ُمِغيَرةُ، ُخِذ اإلادَاَوةَ »فَقَاَل:   تَـّ

 .(1)متفق عليه .تَـهُ ، فَقََضى َحاجَ ن ِـيعَ تََواَرى 

 :البعد عن الناس عند قضاء الحاجة 

ـمَ الرَّ َعن  َعب دِ  -1 ُت َمَع َرُسوِل ا :قَالَ  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ ِن ب ِن أَبي قَُرااد  ح   ٬َخَرج 

 .(2)أخرجه أحمد والنسائي َحاَجةَ أَب عَدَ.الَخالَِء َوَكاَن إِذا أََراادَ ال لَـىإِ  ملسو هيلع هللا ىلص

َز ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َكاَن النَّ الَ قَ  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ َعن  أنَِس ب ِن َماِلك  وَ  -2 ، تِـهِ اجَ ِلـحَ إذَا تَبَرَّ

 .(3)متفق عليه .بِـهِ غ ِسُل فَـيَ بَِماء   تُـهُ تَـي  أ

 :ما يقول عند دخول الخالء 

همَّ : »الَ َخالَء قَ ال إذَا ادََخلَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ : َكاَن النَّ لَ قَا َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  أنَس   َعن    اللَـّ

 .(4)متفق عليه .«َخبَائِثِ الُخبُِث وَ الأُعوذُ بَِك ِمَن  ن ِـيإ

 :ما يقول عند الخروج من الخالء 

 :َخالَِء قَالَ الإِذا َخَرَج ِمَن  ملسو هيلع هللا ىلصَكاَن النَّبيُّ  :ا قَالَت  ن ـهَ عَ  َعن  َعائَِشةَ َرِضَي هللاُ 

 .(5)مذيأخرجه أبو اداواد والتر .«ُغف َرانَكَ »

 :عدم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة 

 ِ  تُـمُ تَـي  إذَا أ»قال: ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ أنَّ النَّ  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  َعن  أبِـي أيُّوَب األن َصاِري 

تَق بِلُوا ال بُواالغَائَِط، فاَل تَس  قُوا أو  َغر ِ تَد بُِروَها، َولَِكن  َشر ِ قال  «.ِقب لَةَ َوال تَس 

نَا الشَّاَم، فََوَجد نَا َمَراِحيَض بُ أ ِقب لَِة، فَنَن َحِرُف، الت  قِبََل نِـيَ بُو أيُّوَب: فَقَِدم 

                                                 

 (.274برقم )ومسلم واللفظ له، (, 363أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .وهذا لفظه(, 16برقم )وأخرجه النسائي (, 15746برقم ) أحمدأخرجه  صحيح/( 2)

 (.271ومسلم برقم )واللفظ له، (, 267أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 (.375ومسلم برقم )واللفظ له، (, 142أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)

 .وهذا لفظه(, 7برقم )وأخرجه الترمذي (, 30برقم )أبو اداواد أخرجه  صحيح/( 5)
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تَغ ِفُر هللاَ تَعَا  .(1)متفق عليه  .لَـىَونَس 

 :ًالبول قاعدا 

 ا  بَاَل قَائِم ملسو هيلع هللا ىلص ٬َمن  َحدَّثُكم  أَنَّ َرُسوَل ا :قَالَت   َرِضَي هللاُ َعن ـَها َعن  َعائَِشةَ 

قُوهُ َما َكاَن يَبُوُل إِالَّ َجاِلس  .(2) أخرجه الترمذي والنسائي .ا  فاَلَ تَُصد ِ

 :البول قائماً إن أمن التلوث والنظر إليه 

 تَـىاَشى، فَأتَـمَ نَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ أنَا َوالنَّ  نِـي: َرأي تُ الَ قَ َرِضَي هللاُ َعن ـهُ َعن  ُحذَي فَةَ 

، فَ  م  َخل َف َحائِط  ، فَبَاَل فَان تَبَذ ُت مِ ُسبَاَطةَ قَو  ، فَأَشاَر ن ـهُ قَاَم َكَما يَقُوُم أَحدُُكم 

ُت ِعن دَ َعقِ تُـهُ فَِجئ   لَـيَّ إ ىحَ  بِـهِ ، فَقُم   .(3)متفق عليه .فََرغَ  تَـّ

 :عدم استخدام اليد اليمنى حال قضاء الحاجة 

ِ َعِن النَّ َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  أبِـي قَتَاادَةَ َعن   إذَا بَاَل أَحدُُكم  فَال : »الَ قَ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـي 

تَن جِ نِـهِ يبِـيَـمِ يَأ ُخذَنَّ ذََكَرهُ  متفق  .«اإلنَاءِ  فِـي، َوال يَتَنَفَّس  نِـهِ يبِـيَـمِ ، َوال يَس 

 .(4)عليه

 :عدم االستجمار بالعظم والروث 

هُ أ َرضَي هللاُ َعنهُ ةَ ي ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أ ـمِ ـَكاَن يَ  نَـّ ِ ُل َمَع النَّ ح  إِادَاَوة   ملسو هيلع هللا ىلص بِـي 

. فَقال: أنَا أبُو «َمن  َهذَا»ا، فَقال: بِـهَ نََما ُهَو يَت بَعُهُ بَـي  ، فَ تِـهِ ِلَوُضوئِِه َوَحاجَ 

َجار نِـياب غِ »ةَ، فَقال: ي ـرَ ُهرَ  تَن ِفض   ا  أح  م  َوال  نِـيا، َوال تَأ تِ بِـهَ أس  بِعَظ 

ثَة   َجار  أ تُـهُ تَـي  . فَأ«بَِرو  ـمِ بِأح  ى، حَ بِـيَطَرِف ثَو   فِـيا لُـهَ ح   لَـىا إِ تُـهَ َوَضع   تَـّ

                                                 

 .(264ومسلم برقم )واللفظ له، (, 394أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)

 .وهذا لفظه(, 29برقم )وأخرجه النسائي (, 12برقم ) ترمذيأخرجه ال صحيح/( 2)

 .(273ومسلم برقم )واللفظ له، (, 225أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)

 .(267ومسلم برقم )واللفظ له، (, 154أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 4)
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ى، ثُمَّ ان َصَرف ُت، حَ بِـهِ َجن   ثَِة؟ الإِذَا فََرَغ َمَشي ُت، فَقُل ُت: َما بَاُل  تَـّ و  ِم َوالرَّ عَظ 

، َوإِ الا ِمن  َطعَاِم ُهـمَ »قال:  هُ ِجن ِ ، الَن، َونِع َم بِـيَوف دُ ِجن ِ نَِصي نِـيأتَا نَـّ ِجنُّ

ُت هللاَ  نِـيفََسألُو اادَ، فَدََعو  ثَة  ِإال يَـمُ أن  ال  لَـُهـم  الزَّ م  َوال بَِرو  وا بِعَظ  رُّ

 .(1)أخرجه البخاري  .«ا  ا َطعَاملَـي ـهَ َوَجدُوا عَ 

 :االستجمار وتراً وأقله ثالث مسحات 

ِرُكوَن: إِ القال: قال لَنَا  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ  َعن  َسل ـَمانَ  أَرى َصاِحبَُكم   ن ِـيُمش 

، حَ ل ِـمُ يُعَ  ىُكم  ، إِ الُكُم ل ِـمَ يُعَ  تَـّ هُ ِخَراَءةَ، فَقَاَل: أَجل  تَن ِجَي أَحدُنَا نَـهَ  نَـّ انَا أن  يَس 

تَق بَِل نِـهِ يبِـيَـمِ  ِث وَ نَـهَ ِقب لَةَ، وَ ال، أو  يَس  و  ال »ِعَظاِم، َوقَاَل: الى َعِن الرَّ

تَن ِجي أَحدُُكم  بِدُوِن  َجار  يَس   .(2)أخرجه مسلم .«ثاَلثَِة أح 

 :عدم السالم والرد حال قضاء الحاجة 

ِو ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيُّ أق بََل النَّ  َرِضَي هللاُ َعن ـهُ قَاَل: الُجَهي ـم األن َصاِري   بِـيأَعن   ِمن  نَح 

، فَلَقِ َجـمَ بِئ ِر  مَ َرُجٌل فَسَ  يَـهُ ل  ى، حَ ملسو هيلع هللا ىلص بِـيُّ النَّ  لَـي ـهِ ادَّ عَ يَـرُ  لَـم  ، فَ لَـي ـهِ عَ  لَـّ  تَـّ

ِهِه َويَدَ ال لَـىأق بََل عَ   .(3)متفق عليه .السَّالمَ  لَـي ـهِ ، ثُمَّ َرادَّ عَ ي ـهِ ِجدَاِر، فََمَسَح بَِوج 

 :الوضوء وصالة ركعتين بعده 

قَاَل ِلبِالَل  ِعن دَ َصالَةِ ملسو هيلع هللا ىلص  بِـيَّ ةَ َرِضَي هللاُ َعنهُ، أَنَّ النَّ ي ـرَ ُهرَ  بِـيَعن  أَ 

ِر:ال ث  » فَج  َجى َعَمل  َعِمل   نِـييَا بِالَُل، َحد ِ الَِم، فَإِ  فِـي تَـهُ بِأَر  َسِمع ُت  ن ِـياإِلس 

َجى ِعن ِدي: «. َجنَّةِ ال فِـيَن يَدَيَّ بَـي  َك لَـي  ادَفَّ نَع   قَاَل: َما َعِمل ُت َعَمال  أَر 

ر  َطُهور لَـم   ن ِـيأَ  ، إِالَّ صَ نَـهَ ل  أَو  لَـي  َساَعِة  فِـي، ا  أَتََطهَّ ي  ار  ُت بِذَِلَك لَـّ

                                                 

 .(3860برقم )أخرجه البخاري ( 1)

 .(262برقم )أخرجه مسلم ( 2)

 .(369ومسلم برقم )واللفظ له، (, 337أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 3)
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 .(1)متفق عليه .ل ِـيَ أَن  أُصَ  ِلـيالطُُّهوِر َما ُكتَِب 

                                                 

 .(2458م )ومسلم برقواللفظ له، (, 1149أخرجه البخاري برقم ) ،متفق عليه( 1)
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