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 : االستنجاء 

   .نجو )الغائط(ىو إزالة ال  ًة لغ - 
 .ديأو وَ  َمْذيج )الُقُبل أو الُدُبر( بسبب ما يخرج من بول أو براز أو دم أو صديد أو رْ زالة عين النجاسة العالقة بالفَ إىو  شرًعا  - 
  .واجب عمى كل مسمم قادر عميو حكمو  - 
 كيفيتو : - 
  .أثرىا مثل ورق التواليت ، الجمار .. إلخاسة و نجاىر ، أو بأي جامد طاىر مزيل لم. يكون إما بالماء الط  

 .وأثرىاالنجاسة  عين زوالجاء حتى يغمب عمى الظن الطيارة و . ليس ىناك عددًا محددًا لمغسالت في حالة االستنجاء بالماء ، فالواجب االستن  
 يكون و  يكون إما باالنتظار أو الحركة أو السعال .. إلخ ،قطاع الخارج من أحد السبيمين ، و م انراء ) أي تماب. ال يتم االستنجاء إال بعد االست  

  .ل لطول مجرى البول (جفي الر  أكثر وضوًحا    
 .الستنجاءاين بعد ددون الكف مع مراعاة غسل اليأن تستعمل األصابع فقط  يراعى استخدام اليد اليسرى عمىاالستنجاء  ليد فيستخدام ا. عند ا  
     : يالحظ من النجاسة يءب االستنجاء عمى من نام أو خرج منو ريح أو حصاة .. إال إذا صاحب ذلك خروج شجال ي. 

                 إلخ  لخلع طاىر غير الماء كماء الورد ، ائعند األحناف ، يجوز االستنجاء بأي ما .. اختالف.   
 : االستجمار 

 مد طاىر يزيل عين النجاسة وأثرىا.ر أو بأي جاىو االستنجاء بالجما
 عددىا )اختالف( : –ىي الحجارة الصغيرة  الجمار -    

 .الشافعية والحنابمة بدون أثر لمنجاسة( إزالة عين النجاسة حتى يخرج الحجر نقًيااإلنقاء ) أقميا ثالثة أحجار حتى يحدث.                 
  .المالكيةاألحناف و  أثرىا ن عدد حتى تزول عين النجاسة و دو  نقاء. اإل                

 ال يجوز استعمال :  –مثل ورق التواليت ، القطن ، الصوف ، القماش .. إلخ  الجامد الطاىر  -    
 كالزجاج  لنجاستو                 . ما يضر جن                 . الروث الألنو طعام  . العظم              
 كتوب عميو، المال ، الخبز ، والطعام ..إلخمكالورق ال  الرماد            . المحترم من األشياءكالتراب و  . ما يتناثر              
 عاقب عمى تركو (ال يُ نة = ىو ما يثاب عمى فعمو ، و ـ) الس   :ُيسن ما يمي 

 رة المياه ) بيت الخالء = الكنيف = الغائط ( بالرِّجل اليسرى مع قول :الدخول لدو  -.                   االستتار عن الناسالبعد و   -
   [طين ان ، الَخَباِئث = إناث الشييطار الشيو الُخُبث = ذك ] )الشيخان( "الَخَباِئثالميم إّني أعوذ بك من الُخُبث و "     
     اب قبل كشف العورةالدعاء عند تشمير الثيب ُيؤتى ،العراء ممحوظة : عند قضاء الحاجة في. 

 مع قول : جل اليمنىالخروج من دورة المياه بالرِّ  -
  ) النِّسائي (أمسك لنا ما ينفعنا " هلل الذي َعاَفانا ، وأذىب عنا األذى ، و  رانك ، الحمدف" غ    

  .كشف العورة إال عند االقتراب من الموضع أو من األرضعدم تشمير الثياب و  -
 جسمو.تتطاير النجاسة عمى  الأن يبول في مكان رخو غير صمب لئ -
 .من عدم التموث من البولأيجوز أن يبول قائًما ) مع الكراىة ( إن أن يبول قاعًدا ، و  -
   ثاب عمى تركو ( يُ عاقب عمى فعمو ، و ) الحرام = ىو ما يُ  :حرم ما يميي 

 )أبو دواود (  "الِظلوقارعة الطريق ، و  د ،الثالثة : البراز في الموار  ن" اتقوا المالع
 [ الطرقات و  صي= ما يجمب لعنة الناس ، الموارد = المياه ، قارعة الطريق = النوا نالمالع]      

 يحرم قضاء الحاجة في األماكن التالية :   
 فوق المقابر .ستظالل الناس          في أماكن ا .في طريق الناس            .في الماء ) الراكد أو الجاري (            .    
  ُُيثاب عمى تركو ( ب عمى فعمو ، و عاق)المكروه = ما ال يُ  :كره قضاء الحاجةي 

  .يؤذيو يءلئال يكون فييا ش ور حجُ ال . في                  لئال ُيَرد عميو رذاذ بولو فيتنجَّس. ميب الريح  . في
 ( الكراىةم و بين الحرا يدور)  :ال يجوز 

  .مكان الغائطيان عند وجود ساتر بين القبمة و نبباح في اللكن يُ الحاجة في الصحراء أو الخالء ، و بار القبمة عند قضاء د. استقبال أو است
 . استقبال أو استدبار عين القمر وعين الشمس عند قضاء الحاجة في الصحراء أو الخالء، ولكن ُيباح في الُبنيان.

 مصحف أو بما فيو اسم اهلل أو آيات قرآنية إال إذا ِخيف عميو من الضياع أو كان محرًزا )محفوًظا( بما يمنع وصول. دخول دورة المياه ب
 ي أذى إليو.أ       

 أو طمب ما يزيل النجاسة..إلخ(، حتى لو كان ِذكًرا أو رًدا لمسالم أو إجابة لمؤذن أو تشميًتا  . الكالم مطمًقا إال لضرورة )كإرشاد أعمى
 لعاطس.. إلخ.   

 . البول في مكان االستحمام ثم الوضوء إذا لم يكن ىناك منفًذا لمماء والبول كالبالوعة ونحوىا
 .)أبو داود("ال يبوَلّن أحُدكم في ُمْسَتَحمِّو ثم يتوضأ، فإن عامة الوساوس منو"    

  .(381 )التوبة " ، فيو رجاٌل يحبوَن أن يتطيروا فيو " َلمسجٌد ُأسَِّس عمى التَّقوى من أوِل يوٍم أحُق أن تقومَ  :يقول تعالى
 :نزلت ىذه اآلية في األنصار فقال ليم النبي ]، رجال = األنصار المسجد = مسجد ُقباء أو المسجد النبوي [

 بالماء".بُع الحجارَة تْ ور الذي تتطيرون بو؟" فقالوا: "كنا نَ فما ىذا الَطي كم،يورِ "إن اهلل أثنى عمى طُ              
  ، زيل َعين النجاسة)بأي جامد طاىر( كان أفضل ألن االستجمار يُ ، إذا أمكن الجمع بين االستنجاء بالماء واالستجمار  من ىنا
 زيل أثَرىا.والماء يُ 

 آداب قضاء الحاجة 


