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 18 ...................................................آستجؿار و آستـجاء أيفؿا أفضؾ( 1) 
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 22 .................................الطعام كالػقاكف والخضروات وغقرهاطدم آستجؿار ب (4
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 22 .........................................................جسالشلء الـطدم آستجؿار ب (6
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 24 ....................................................................إجؿاطات مـ هذا الباب

 26 ....................................................................................تؾخقص

 27 .........................................الؿستقى إول .......................... تدريب:
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 (1)آداب اخلالء باب
 

 :أن يؼقل دخقل الخالء يسـ لؿـ أراد[  1]

 انخبائث بسى اهلل، انهّٓى إَي أعٕر بك يٍ انخبث ٔ

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

 بن أبي صالب   ( حديث1
ِّ
َستْتر متا قبال  )) ملسو هيلع هللا ىلصأن رسبول اه  ، عـبهرضبي اهعؾي

ِـّ وطْقراِت بـل آدمَ  ـِ الج ((إذا دَخؾ أحُدهؿ الخالَء أن يؼقل: بسِؿ اهلل بْقـ أْطُق
(2)

. 

إذا دَخبل الخبََ  قبال   ملسو هيلع هللا ىلصقال  كبان رسبوُل اه  ،أكس رضي اه عـه وحديث (2

((َواْلَخَبائِِث  اْلُخُبِث الؾفؿ  إكِّل أطقذ بَِؽ ِمـ ))
(3)

. 

 :انخبائث: يعُٗ انخبث ٔ فائذة 

ن لضببم عؿببي خ قببث، واببم ذكببرابا ((الُخُبتتث))  ققتتؾ  (رحؿتتف اهلل)قتتال الخطتتابل 

 ، وان إكاث الشقاصقن.عؿي خ قثة(( الخبائث))الشقاصقن، و

بر، و بؿعـبى سؽون ال ا ب ((الُخْبث  ))وُتضَبط أيًضا الـػبوس أي ((  الخبائتث)) الشَّ

ريرة  .: فؽلكه استعاذ باه من الشر وأاؾهالشِّ

                                                 
. ذلبك سب قَاكتػى الؽات  بؼول واحد يف كل مسبللة، وأيبده بالبدلقل مبن الؽتباب والسبـة مبا اسبتطا  إلبى  ((1

  الػؼفا  الؿتؼدمقن والؿعاصرين ومبن بعبا الؿواقبي الشبرعقة عؾبى الشب ؽة يف وضبي واستػاد الؽات  من كت

 رؤوس الؿسائل وال حث عن أدلتفا، فجزى اه الجؿقي عـا خقر الجزا .

حف إلباين(، 297(، وابن ماعه )606رواه الرتمذي ) (2)  (.606))صحقح الرتمذي(( )يف  وصح 

 (.375) ومسؾؿ(، 142) رواه البخاري (3)
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  :عـبد تشبؿقره اقاببهيؼول اذا البذكر  إذا قضك حاجتف يف الخالء ) الػضاء(فائذة. 

 واو مذا  الجؿفور. 

 :أن يؼقل خرج مـ الخالء يسـ لؿـ [2]

 غفراَك

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

إذا َخَرج مـ الخالء قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسقُل اهلل قالت   ،رضي اه عـفا عائشة حديث

))ُغْػراَكؽ((
(1)

. 

 :انخالء يٍ انحكًت يٍ لٕل )غفراَك( عُذ انخرٔج فائذة: 

ببف أن اإلكس ققؾ: بَة اإلاببم: فدعببا اه أن يخػِّ ر أذيَّ ان لؿا تخػَّف من أذيَّة الجسبم تبذكَّ

 تخػقف أذيَّة الجسم.بذيبَّة اإلابم كؿبا َمنَّ عؾقبه عـه أ

الخَ  يف أسللك غػراكك، فؽلكه رأى تركه ذكره اه عز وعل زمان ل ثه  معـاه   وققؾ

                          تؼصقرًا مـه، فتداركه بآستغػار.

  :كبسأ حبديثعبا  مبن  (وطافتاين ىإذ طـتل ذهتبأ الذي هلل الحؿد) قولفائذة 

 ذهتبأ التذي اهلل الحؿتد)  قال الخَ  من خرج إذا ملسو هيلع هللا ىلص ـ يال كان  ، قالرضي اه عـه

وعؾبى ابذا ٓ يشبر  أن يؼبول . أهتؾ العؾتؿ ضتعػفولؽبن الحبديث  .)وطافاين إذى طـل

  (.ؽغػراكذلك بل يؼتصر عؾى قول )

                                                 
حف إلباين ،)7(، والرتمذي )30رواه أبو داود ) (1)  .((صحقح أبي داود))يف  صح 
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 انيسرٖ ٔانخرٔج بانيًُٗ بانرجم نخالءايستحب دخٕل  [2]

يسببتح  تؼببديم القؿببقن يف كببل مببا اببو مببن ببباب التؽببريم : )(رحؿتتف اهلل) قتتال الـتتقوي

 والغسل والخبروج مبن الخَب ، ويسبتح  تؼبديم القسبار يف ضبد ذلبك كآسبتـجا  كالوضو 

 (.       ودخول الخَ 

متػق عؾى اسبتح ابه، وابذه قاعبدة معروفبة، وابي أن مبا واذا األدب )  (رحؿف اهلل)قال و

 .كان من التؽريم بدئ فقه بالقؿـى، وخَفه بالقسار(

كاكتت ))، كؿا يف الحديث عن عائشة رضي اه عـفبا قالبت  عؾى القد ال عا هوقاس

الُقستتترى لَخاَلئِتتتِف ومتتتا كتتتان متتتـ َأًذى وكاكتتتِت الُقؿـَتتتك لُقضتتتقئِف  ملسو هيلع هللا ىلصَيتتتُد رستتتقِل اهللِ 

((ِؿفولَؿْطعَ 
(1)

.  

  :عبن تؼبديم  (حاشبقة البروا الؿرببي) يف رحؿتف اهلل قال الشقخ ابتـ قاستؿفائذة

   يف أوامر الشريعة القؿقن والشؿال

ًَ  :ما كان مـ باب التؽريؿ أ ()    .اأو يدً  فتؼدم فقه القؿـى ِرع

ًَ فتؼدم فقه القسرى  :ما كان مـ باب إذى )ب(  .اأو يدً  ِرع

كتاَن الـبتلُّ )): لؼبول عائشبة رضبي اه عـفبا  ألصبل فقبه القؿبقنفا ,ما تردد فقتف ج( )

فِ  ملسو هيلع هللا ىلص ِؾِف, وُصُفقِرِه, ويف َشْلكِِف ُكؾِّ ِؾِف, وَتَرجُّ , يف َتـَعُّ ـُ ((ُيْعِجُبُف الت َقؿُّ
(2)

. 

                                                 
 .سـده صحقح   ((اإلروا )). قال األل اين يف ) 26285(، وأحؿد )33و داود )رواه أب (1)

 .)268) ومسؾؿ(، 168) رواه البخاري (2)
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َٕ ِيٍ األرضأال  يستحب[ 3]  يرفَع ثَٕبّ حتٗ يذَ

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

, لؿ يرَفتْع ثقَبتُف : إذا أراَد الحاجةَ ملسو هيلع هللا ىلصالـ بلُّ كاَن قال  )) ،رضي اه عـه أكس حديث 

ـَ إرضِ  ((حت ك يدكَق م
(1)

. 

 

 ، أٔ يغسهٓا بصابٌٕ َٔحٌِٕ يذنك يذِ بعذ االستُجاء باألرضيستحب أ[ 4]

 .نيسٔل يا عهك بٓا 

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

تقُتتف بؿتاٍء إذا أَتتك الختالَء أ ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبلُّ ))قال   رضي اه عـه أبي ُاَريَرة حديث 

ل -أو ِرْكقٍة  -يف َتْقر  ((فاستـَجك, ثؿ مَسح يَده طؾك إرض, ثؿ أتقُتف بإكاٍء آَخَر فتقض 
(2)

. 

كقة) .جارة(  إكا  من ُكحاس أو حالت ْقر)   ن عؾد.( إكا  مالرِّ

 يهّ بانًاء سرأ ٔ أٌ يُضح فرجّ يستحب[ 5]

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

رأيتُت ))الحؽم بن سػقان، رضبي اه عـبه قبال    أوسػقان بن الحؽم الثؼػي  حديث

((بال ثؿ كضَح فرَجف ملسو هيلع هللا ىلصرسقَل اهللِ 
(3)

                                                                            . 

                                                 
 (.14يف))صحقح أبي داود(( ) وصححف إلباين، )14(، والرتمذي )14رواه أبو داود ) ((1

ـف إلباين(، 45رواه أبو داود ) ((2  (.345) ((مشؽاة الؿصابقح))يف  وحس 

 (. 167يف ))صحقح أبي داود(( )  صححف إلباين(، 167رواه أبو داود ) ((3
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)ويسببتح  أن يـضببح عؾببى فرعببه وسببراويؾه لقزيببل  قتتال ابتتـ قدامتتة )رحؿتتف اهلل(:

 . (الوساوس عـه

 لضاء انحاجت حالانتباعذ  ٔستتار اال[ 6]

  آستتار والتباطد حال الغائط:يجب  

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

الختالء,  إلتك ملسو هيلع هللا ىلصخرجت مع رستقل اهلل ))ع د الرحؿن بن أبي قراد قال   حديث

((وكان إذا أراد الحاجة أبعد
(1)

.  

 ص طو ل يف تْرك التباُطدِ يرخ   :مع وجقِب آستتار ـَد التبقُّ

 ؽ:مـ إدلة طؾك ذلو

ك مع رستقِل اهلل))قال   ،رضي اه عـه ُحَذيػة حديث فتاكتَفك  ملسو هيلع هللا ىلصلؼد رأيُتـل أتؿش 

ك مـف, فؼال: ))اْدُكْف((, فتدكقُت  إلك ُسباصة ققٍم, فؼام يبقل كؿا يبقل أحُدكؿ, فذهبُت أتـح 

((مـف حتك قؿُت طـَد طِؼبِف حتك فَرغ
(2)

. 

َباصة))  ل.  الؿؽان الذي ُيْؾَؼى فقه الؿزاب((السُّ

 

 

 

                                                 

 .((صحقح ابن ماعه))يف  صححف إلباينو، (336)وابن ماعه، (16) رواه الـسائي ((1

 (.273) ومسؾؿ(، 224) البخاريرواه  ((2
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 يجب االستُساِ يٍ انبٕل[ 7]

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

 رضي اه عـه ع د اه بن ع اس حديث
ُّ
ُفؿتا عَؾبى َقْ بَرْيِن َفؼباَل  )) ملسو هيلع هللا ىلص، َمرَّ الـ ي إك 

َباِن ِمـ َكبِقرٍ  َباِن وما ُيَعذ  ت(( ُابمَّ قباَل  َبَؾبى ))َلُقَعذ  تا أَحتُدُهؿا َفؽتاَن َيْستَعك بالـ ِؿقَؿتِة, وَأم  ا أم 

((أَحُدُهؿا َفؽاَن ٓ َيْسَتتُِر ِمـ َبْقلِفِ 
(1)

. 

ام أخرب أن عبذاب أحبداؿا ألكبه ٓ يسبترت مبن بولبه مبن )  )رحؿف اهلل(قال الصـعاين 

 .(آستتار أي ٓ يجعل بقـه وبقن بوله ساترا يؿـعه عن الؿَمسة له

 شي  من ألعل أٓ يصق ه يج  أن ي حث عن مؽان رخٍو إذا كان يف فضا   :فائذة

 .. واذا باتػاق األئؿة األربعةستؼ ل الريح لئَ يرتد إلقه بوله. ويؽره أن يرذاذ بوله

ُُّٕل ل جٕاز[ 8] ًًا، ٔاألفضم أٌ يبَٕل لاعًذاانتب  ائ

 :مؿا يدل طؾك ذلؽ

َثؽؿ ))ا، قالت عائشة رضي اه عـفا  الت ول قاعدً  ملسو هيلع هللا ىلصالغالِ  مِن اديه  أن َمـ حد 

ققه, ما كان يبقل إٓ جالًِسابا ملسو هيلع هللا ىلصأن  رسقَل اهلل  ((َل قائًؿا, فال ُتصدِّ
(2)

. 

ل قائًؿتا ا الدلقُؾ طؾك جقاز التبتقُّ  أن  الـبتل  ))رضبي اه عـبه   اَ بت عبن ُحذيػبةَ  مبا وأم 

((اكتَفك إلك ُسباصِة ققم فباَل قائًؿا ملسو هيلع هللا ىلص
(3)

.  

                                                 
 .)292) ومسؾؿ(، 216) البخاري رواه(1) 

  ((.صحقح الرتمذي))يف  إلباين صححف ،(29)(، والـسائي 12)رواه الرتمذي  (2)

 (.273) ومسؾؿ(، 224) البخاريرواه  (3)
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  :اهلل  ٓ يـػتل متا جتاء طتـ ُحذيػتة رضتل الؿتؼدمرضل اهلل طـفا  ققل طائشةفائذة

، عؿببا رأىرضببي اه عـببه أخببربت عؿببا رأت، وأخببرب ُحذيػببة  رضببي اه عـفببا ألهنببا: طـتتف

  .ومعؾوم أن الؿث ت مؼدم عؾى الـايف ألن معه زيادُة ِعؾم

، ألن اذا او الغالب  مبن فعبل فضل ال ول عن عؾوساأل)  (رحؿف اهلل)قال ابـ باز  

 .(  من رشاش ال ولد عن اإلصابة بشي، وأبعألكه أسرت لؾعورة ملسو هيلع هللا ىلصالـ ي 

 بغائٍظ أٔ بٕلاستذبارْا  استمبال انمبهت ٔانُٓي عٍ [ 01]

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

إذا َجَؾتتس أحتتُدكؿ قببال  )) ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسببول اه  أبببي ُاَريببرَة رضببي اه عـببه حببديث 

((الِؼْبؾَة وٓ َيستدبِْرها ستؼبؾِ لحاجتِف, فال ي
(1)

. 

 األكصاري رضي اه عـبه  فعن أبي أيوب  الـفل يشؿؾ البـقاَن والصحراء,: يسأنت

 
ِّ
ققا قال  )) ملسو هيلع هللا ىلصعِن الـ ي إذا أتقُتُؿ الغائَط فال َتْستؼبِؾقا الِؼبؾَة وٓ تستدبِروها, ولؽـ َشترِّ

بقا((,  قال أبو أيوب  فَؼِدْمـا الشاَم فوَعْدكا مراحقَا قد ُبـقت كحَو الؽع ة، فــحِرف أو َغرِّ

عـفا وَكْستْغِػر اه
(2)

.  

أكَّه ٓ فْرَق بقن الػضباِ   وأَصحُّ الؿذاهِب يف هذه الؿسللة:)  (رحؿف اهلل)ابـ الؼقؿ قال 

ق مبا ُيؼاِومفبا  وال ـقان: ل ضعَة عَشَر دلقًَ، قد ُذكِرت يف غقر اذا الؿوضي، ولقس مي الُؿػرِّ

 (.أل تَة مي تـاُقِضفم يف مؼداِر الػضا  وال ـقان

                                                 
 (.265) رواه مسؾؿ (1)

 (.264) ومسؾؿ(، 394، 144) البخاريرواه  ((2
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  لوا  يجوز يف التػريق بقن ال ـقان والػضا ، فؼاذا  فريق من العؾؿا  إلى  : فائذة

رققتتُت يقًمتتا طَؾتتك بقتتِت )) قببال  ،لحببديث ابببن عؿببر رضببي اه عـفؿببا :ال ـقببان دون الػضببا 

اِم مستدبَر الؽعبةِ  ملسو هيلع هللا ىلص حػصَة فرأيُت الـ بل   ((طَؾك حاجتِف مستؼبَؾ الش 
(1)

.

الؼول أقوى من عن حديث ابن عؿر  أكه فعل، وحديث أبي أيوب قول، و والجقاب 

 الػعل.

 دلقببل لَؿببن ذَابب  إلببى كرااببِة اسببتؼ ال الشببؿس والؼؿببر حبباَل قضببا : يسأأأنت ٓ

الحاعة، والصحقُح عدُم الؽرااة.

االستُجاء بانيًيٍ انُٓي عٍ[ 00]

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

ـ  أحُدكؿ َذَكَره قال  )) ملسو هيلع هللا ىلصأبي قتادَة رضي اه عـه عن رسوِل اه  حديث وٓ َيؿَس

(ف وهق َيبقل(بقؿقـ
(2)

. 

َؿُؽتْؿ َكبِتقُُّؽْؿ ))قِقَل لبه  وقد  ،وحديث سؾؿان رضي اه عـه ُكتؾ  شتلٍء  ملسو هيلع هللا ىلصقتْد َطؾ 

فؼتتاَل: أَجتتْؾ لَؼتتْد َكفاكتتا أْن َكْستتَتْؼبَِؾ الِؼْبَؾتتَة لِغتتائٍِط, أْو َبتتْقٍل, أْو أْن َكْستتَتـِْجَل , حت تتك الِختتراَءةَ 

ـِ  ((بالَقِؿق
(3)

. 

  :مبن خبروج البريح، وقبد صبرح اإلمبام الـبووي ببلن ٓ يجبوز آسبتـجايسأنت  

عة.ديح برآستـجا  مِن ال

يف ))صحقح الرتمذي((. وصححف إلباين، (4617، وأحؿد )(11الرتمذي ) رواه (1)

 (.267) ومسؾؿ(، 154) البخاريرواه  (2)

 (.262)مسؾؿ  رواه (3)
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  :ْؾت والـ ْتترن )ما يػعؾه كثقر من الـاس ميسأنت وذلبك ببلن يؿبرر إصب عقه  -( الس 

ز وكحبو ابذا، ػبٓ دلقبل عؾقبه، وكبذلك الؿشبي خطبوات والؼ - لهمن أصل الذكر إلى أو

  ن باب الوسوسة.فؽؾه بدعة، واي م

 التببي ُتببزال  ببا  )الشببطاف( ٓ بببلَس باسببتعؿاِل صببـابقِر الؿقبباه الحديثببة: يسأأأنت

.  الـجاَسة، دون الحاعِة إلى القد: إِذ الؿؼصوُد تطفقُر الؿحلِّ

 انتي يجهسٌٕ فيٓا أياكٍ انظمٔ  انطرقٔ انُاش يٕاردلضاء انحاجت في عٍ انُٓي [ 01]

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

ـَ   ))ملسو هيلع هللا ىلص قال  قال رسوُل اه ـهمعاذ بن ع ل رضي اه ع حديث (1 ات ؼقا الؿالِط

((الثالثة: الَبَراز يف الؿقاِرد, وقاِرَطِة الطريؼ, والظِّؾ
(1)

.  

إما لؽوهنا مجتؿي ما  يستسؼون مـه أو  يرداا الـاس أي األماكن التي :(ؿقاردال)

 .لحاعات أخرىو يشربون أ

 أي التي تؽون س ً ا يف لعن فاعؾفا. :(الؿالطـ)

 ، رضي اه عـهعن أبي اريرة (و2
ِ
ـِ ))قاَل   ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ َرُسوَل اه اَكْق ع  ُؼقا الؾ  قالوا  ((ات 

؟ قاَل  
ِ
اَكاِن يا َرُسوَل اه ِفؿْ ))َوما الؾَّعَّ ((الذي َيَتَخؾ ك يف َصرِيِؼ الـ اِس, َأْو يف ضِؾِّ

 (2)
. 

                                                 

 .يف ))صحقح أبي داود(( وحسـف إلباين، (328(، وابن ماعه )26أبو داود ) رواه ((1

 (.269) رواه مسؾؿ (2)
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 لضاء انحاجت في انًاء انراكذ انُٓي عٍ[ 02]

 ؽ:مـ إدلة طؾك ذل

اكِدِ  َكَفك أْن ُيباَل يف الؿاءِ  ملسو هيلع هللا ىلص بلَ الـ   أن  ))  عابر رضي اه عـه حديث  ((الر 
(1)

. 

  غقر الجاري كؿا   الحقاا وكحوه.او الؿا  الثابت : (الؿاء الراكد)

 ًستحىانفي  انتبٕل انُٓي عٍ[ 03]

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

ل حديث( 1 ـ  قال  )) ملسو هيلع هللا ىلص رضي اه عـه عِن الـ ي ع داه بن ُمغػَّ َأَحتُدُكْؿ  َٓ َيُبقَل

فِ  َة اْلَقْسَقاِس ِمـْفُ فِل ُمْسَتَحؿِّ ((, َفإِن  َطام 
(2)

. 

 .: ألكه يتولد مـه الوسواس ي ول يف الؿؽان الذي يغتسل فقهأن اإلكسان ٓ الؿعـك:

َكَفتك )) قبال  ملسو هيلع هللا ىلص حؿقد بن ع د الرحؿن عبن رعبل مبن أصبحاب الـ بي وعن( 2

((ْن َيُبقَل أحدكا فِل ُمْغَتَسِؾفِ أَ  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسقُل اهللِ 
(3)

 

 ي انُجحرانُٓي عٍ انتبٕل ف[ 04]

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

 اَل فِل تتتَأْن ُيبَ  كتتَكفَ  ملسو هيلع هللا ىلصقَل اهللِ تتَأن  َرُس ))قال  َسْرِعَس قتادة عن ع د اه بن حديث 

                                                 
 (.281مسؾم ) رواه (1) 

 دون زيادة   ((ضعقف الرتمذي ))يف  وصححف إلباين (،21(، والرتمذي )27رواه أبو داود ) (2)

َة اْلَوْسَواِس مِ    .، بخَف اذه الجؿؾةن الػؼرة األولى عا  ما يشفد لفاـُْه (، أل) َفنِنَّ َعامَّ

 يف ))صحقح أبي داود((. وصححف إلباين، )28( ، وأبي داود )238الـسائي ) رواه (3) 
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((كن الجن  إهنا مسايف الُجحر؟ فؼال  ما  يؽره من ال ول ؼتادةقالوا ل .اْلُجْحرِ 
(1)

. 

 و الحقواكات الصغار. تلوي إلقفا الحشرات التي الحػر   (الُجحر)

  :ومبا ذاك إٓ ألكبه قبد يؽبون ذريعبة إلبى خبروج ) :(رحؿتف اهلل) قال ابتـ الؼتقؿفائذة

   .(وقد يؽون من مساكن الجن فقمذيفم بال ول فربؿا آذوه حقوان يمذيه،

 عهٗ انمبر تلضاء انحاجانُٓي عٍ [ 05]

 إدلة طؾك ذلؽ: مـ 

ْٕن أمشتتَل طؾتتك ))   ملسو هيلع هللا ىلص ، قببال رسببول اهرضببي اه عـببه عؼ ببة بببن عببامر حببديث

جؿرٍة أو سقٍػ أو أخصَػ كعؾل برِجؾل أحبُّ إلل  مـ أْن أمشَل طؾك قبرِ مستؾٍؿ ومتا ُأبتالل 

((أَوسَط الؼبقِر قضقُت حاجتل أو وسَط السقِق 
(2)

. 

 جتلضاء انحا حالرد انسالو  انُٓي عٍ[ 06]

 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

وابو ي بول  ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ رعبًَ مبرَّ عؾبى الـ بي  عابر بن ع بداه رضبي اه عـبه حديث

,   ))ملسو هيلع هللا ىلص َفسؾَّم عؾقه، فؼال رسبوُل اه ْؿ طؾتل  إذا َرأيَتـل طؾتك ِمْثتِؾ هتذه الحالتة فتال ُتستؾِّ

((فإك َؽ إذا فعؾَت ذلَؽ َلْؿ َأُرد  طؾقؽ
(3)

. 

                                                 
شبعق  وقبال  الصبحقح الؿسبـد((.يف )) وصححف التقادطل .وضعّػف إلباين (، 29رواه أبو داود )  ((1

: أقؾُّ أحقالف أن يؽقن حستـًا)   ابـ طثقؿقـ قالو تخريج سـن أبي داود((.يف ))  رجالف ثؼات األركاؤوط

قا بف    ((.الشرح الؿؿتي ( ))ٕن  العؾؿاء َقبِؾقه, واحتجُّ

 (. 1283) ((صحقح ابن ماعه))يف  صححف إلباين، و)1567رواه ابن ماعه ) (2)

 (. 197) ((حقحةالص))السؾسؾة يف  إلباين  حف وصح(، 352رواه ابن ماعه ) (3)
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 سبوا  كبان ذكبرًا أو غقبره، فبَ يبرد يستحب أن يؽػ طـ الؽالم مطؾؼتًا: يسأنت ،

سَمًا وٓ يجق  ممذكًا إٓ لؿا ٓبد مـبه، كنرشباد أعؿبى يخشبى عؾقبه مبن البرتدي، فبنن 

 عطس أاـا  ذلك حؿد اه يف كػسه وٓ يحرك به لساكه.

 ل األكب يتعؿبد فؿبن مختالػ لتمداب والؿترؤة يف الحؿام إكؾ والشرب :يسأنت

 .والشرب داخل الحؿام فؼد أتى بؿا يخالف الػطر السؾقؿة

الحؿام موضي لؼضا  الحاعة فؼط، وٓ يـ غي أن  (:الشقخ ابـ طثقؿقـ رحؿف اهلل قال

ي ؼى فقه إٓ بؼدر الحاعة، والتشاغل باألكل وغقره فقه يستؾزم صول الؿؽث فقه فَ يـ غي 

 .(ذلك

 سى اهلل ر اال يجٕز دخٕل انخالء بشيء فيّ رك[ 07]

ـْ ُيَعظِّْؿ ُحُرَماِت اهللِ َفُفَق َخْقٌر َلُف ِطـَْد َربِِّف قول اه تعالى  ﴿  ويدل طؾك ذلؽ:  ﴾ َوَم

 [.31]الحج: 

 كن الؼذرة صرح العؾؿبا  بلكبه الدخول بالؿصحف إلى الؿرحاا واألما: يسأنت

اف أن يسبرق لبو وضبعه ، إٓ إذا خبس حاكه وتعبالى، ألن ذلك يـايف احرتام كَم اه حرام

  .فَ حرج أن يدخل به لضرورة حػظه ، أو خاف أن يـساهخارج الؿرحاا

أمبا دخببول الحؿبام بالؿصبحف فببَ يجبوز إٓ عـببد ) :قتال الشتقخ ابتتـ بتاز رحؿتتف اهلل

 .(الضرورة، إذا كـت تخشى عؾقه أن يسرق فَ بلس
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 االستجمار [91]
 

 أفضم أيًٓأ  االستجًار ٔ االستُجاءتعريف  (0)

 .ارج من الس قؾقن باألحجار وكحواا  إزالة الخآستجؿار

 إزالة الخارج من الس قؾقن بالؿا . أما آستـجاء:

 .ٕكف أبؾغ يف التطفقر وإفضؾ آستـجاء بالؿاء

 :والدلقؾ طؾك ذلؽ

قِف ِرَجتاٌل ُيِحبُّتقنَ ﴿ كزلت يف أهِؾ قباءٍ )ا  مرفوعً  رضي اه عـه أبي اريرة حديث (1
 فِ

ُروا ـَ  ۚ َأن َيَتَطف  ترِي كتاكقا يستَتـجقَن بالؿتاِء فـزلتت  :قتاَل  .[801التوبةة  ] ﴾َواهللُ ُيِحتبُّ اْلُؿط فِّ

 (فقفؿ هِذه أيةُ 
(1)

. 

ـ  أن يسَتطقبقا بالؿتاِء, فتإكِّل ُمرَن أ)) ولؼول عائشة رضي اه عـفا لؾـسبا  ( 2 زواَجُؽ

((يػعُؾفُ كاَن  ملسو هيلع هللا ىلص, فإن  رسقَل اهللِ أسَتحققِفؿ
(2)

. 

وعؾقه العؿل عـد أال العؾم يختارون آسبتـجا  بالؿبا  )  (رحؿف اهلل) قال الترمذي 

وان كببان آسببتجؿار بالحجببارة يجببزئ عـببدام فببنهنم اسببتح وا آسببتـجا  بالؿببا  ورأوه  

 .(لأفض

                                                 
 يف )) صحقح الرتمذي((. وصححف إلباين، (3100والرتمذي ) (،44رواه أبو داود ) (1)

 يف )) صحقح الرتمذي((. وصححف إلباين(، 46(، والـسائي )19رواه الرتمذي ) (2)
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 :يجٕز االستجًار حتٗ يع ٔجٕد انًاء. يسأنت  

لؿبا  ;ٓقتصبار عؾبى أحبداؿا فالؿبا  أفضبلوإن أراد ا )  (رحؿتف اهلل)قال ابـ قدامتة 

. وإن قن واألار ، واو أبؾب  يف التـظقبفوألكه يطفر الؿحل ، ويزيل الع ;رويـا من الحديث

وإلعؿبا   ;لؿا ذكركبا مبن األخ بار ;، بغقر خَف بقن أال العؾمصر عؾى الحجر أعزأهاقت

 .(الصحابة رضي اه عـفم

 :ابتتـ طـتتف قتتال ٓستتتـجاء بالؿتتاء تجؿار بتتالحجر واالجؿتتع بتتقـ آستت يسأأأنت

، لؽبن مبن حقبث الؿعـبى ٓ ملسو هيلع هللا ىلصأعؾؿبه واردًا عبن الـ بي وابذا ٓ)طثقؿقـ)رحؿف اهلل(: 

 .(اشك أكه أكؿل تطفقرً 

 شرٔط االستجًار( 1)

  :(يسذات)ثالث  اًثثالاالستجًار ( 9
 مـ إدلة طؾك ذلؽ:

ؿَر أحتتتُدكؿ إذا اْستتتَتْج قبببال  )) ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ رسبببوَل اه رضبببي اه عـبببه  عبببابرٍ  حبببديث

((فؾقستجؿْر ثالًثا
(1)

. 

 حبديث اببن لبعا العؾؿا  استدل عؾى أكه ُيجزئ يف آستجؿار مسحتان : فائذة

   قببال, رضببي اه عـببه مسببعود
ُّ
َاببِة أْحَجبباٍر،  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتببى الـ ببي ََ الَغببائَِط فببلَمَركِي أْن آتَِقببُه بَث

ُه، فلَخْذُت َرْوَاًة فلَتْقُتُه  َبا، فلَخبَذ الَحَجبَرْيِن َفَوَعْدُت َحَجَرْيِن، والَتَؿْسُت الثَّالَِث َفَؾْم أِعدْ 

ْوَاَة وقاَل   ((هذا ِرْكٌس ))وَأْلَؼى الرَّ
(2)

 فؿا الجواب ؟     . 

                                                 
 (.239)مسؾؿ رواه  (1)

 (.156) رواه البخاري (2)
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وحديث سؾؿان الثاببت يف   (أي ُمشت ه )أن حديث ابن مسعود اذا ُمجؿل  :الجقاب 

َكستتـجل بتالقؿقـ, أو يستتـجَل كفاكا أْن َكستؼبَؾ الِؼبؾة بغائط أو بْقل, أو أن صحقح مسؾم )

(أحُدكا بلقؾ  ِمـ ثالثِة أحجار
(1)

   (.ُمحؽم) 

 .  كؼدم الُؿحؽمإذا اعتؿي حديثان ُمجؿل وُمحؽم  والؼاطدة

ؾبو كبان الؼصبد اإلكؼبا  فؼبط لخبَ اشبرتاط العبدد عبن ف) :) رحؿف اهلل(قال الخطابل

 (.، دل عؾى إيجاب األمرين، فؾؿا اشرتط العدد لػظًا، وعؾم آكؼا  فقه معـىلػائدةا

 املسذات وتًرا:  ( أٌ تكى2ٌ
 مـ إدلة طؾك ذلؽ: 

ـِ استتتتجَؿَر قبببال  )) ملسو هيلع هللا ىلصأببببي ُاَريبببَرة رضبببي اه عـبببه أنَّ رسبببوَل اه  حبببديث وَمتتت

((فْؾُققتِرْ 
(2)

. 

وحاصببل الؿببذا  أن اإلكؼببا  واعبب ، واسببتقػا  اببَث ): (رحؿتتف اهلل) قتتال الـتتقوي

بثَث فَ زيادة، وإن لبم يحصبل وعب  الزيبادة، ابم  ، فنن حصل اإلكؼا مسحات واع 

 .(، أو ست استح  اإليتارإن حصل بوتر فَ زيادة، وإن حصل بشػي كلربي

 :ع، أو عْظىتَرجي يستجًر( ال 3
 :                                                                                                 مـ إدلة طؾك ذلؽ

 طؾ ؿؽؿ كبقُّؽؿ كؾ  شلء ))  قال  ققل لسؾؿان رضي اه عـه ،ع دالرحؿن بن َيزيد حديث

                                                 
 (.262) مسؾؿرواه  (1)

 .(162) البخاريرواه  (2)
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أَجْؾ: كفاكا أْن َكستؼبَؾ الِؼبؾتة بغتائط أو بتْقل, أو أن َكستتـجل فؼال سؾؿان   حتك الِخراءة؟!

((بالقؿقـ, أو يستـجَل أحُدكا بلقؾ  ِمـ ثالثِة أحجار, أو أن َيستـجَل برجقع أو بَعْظؿ
(1)

. 

 ْوث والَعْظؿ:  مـالِحْؽؿة  :فائذة  طدِم آستـجاء بالر 

  ،مسببعود رضببي اه عـببه ابببن يوضببحفا حببديث
َّ
أتتتاكِل داِطتتل قببال  )) ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ الـ ببي

ِـّ َفتَذَهْبُت معتتُف َفَؼتَرْأُت طؾتتقفُؿ الُؼتْرآَن  قباَل  فبباْكَطَؾَق بـبا فلراكبا آابباَرُاْم وآاباَر كِقببراكِِفْم الِجت

فؼاَل: َلُؽْؿ ُكؾُّ َطْظٍؿ ُذكَِر اْسُؿ اهللِ طؾقف َيَؼُع يف أْيِديُؽْؿ أْوَفتَر متا َيؽتقُن َلْحًؿتا  :ادَ وَسَلُلوُه الزَّ 

 وُكتتؾُّ َبْعتتَرٍة َطَؾتتٌػ لِتتَدوابُِّؽْؿ. 
ِ
ُفؿتتا َصعتتاُم   ملسو هيلع هللا ىلصفؼبباَل َرسببوُل اه فتتال َتْستتَتـُْجقا بِفؿتتا فإك 

((إْخقاكُِؽؿْ 
(2)

. 

 ببل كبل صباار م باح كالخشب  ؽقن بحجرٓ يشترط يف آستجؿار أن ي: يسأنت ،

وابو قبول أكثبر أابل  ،ك )غقبر مبا ُكفبي عبن آسبتجؿار ببه(والِخَرق والؿـاديل وكحو ذل

 العؾم.

، فنكؿبا ار، وشب فهولقسبتـجي بثَابة أحجب ملسو هيلع هللا ىلصوأمبا قولبه ) :رحؿف اهلل قال الـقوي

قفبا وٓ  مشبؼة ف، مي أكبه ٓا غال  الؿوعود لؾؿستـجي بالػضا كص عؾى األحجار لؽوهن

عن العظام وال عبر والرعقبي،  ملسو هيلع هللا ىلصهنقه  ويدل طؾك طدم تعققـ الحجر .كؾػة يف تحصقؾفا

 .(ولو كان الحجر متعقـًا لـفى عؿا سواه مطؾؼًا

                                                 
 (.262) مسؾؿرواه  ((1

 .)450) مسؾؿرواه  (2)
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 لو استجؿر بروث أو عظم مخالػًا األمر بعدم آسبتجؿار صبّح وأعبزأه : يسأنت

 .(رجحف شقخ اإلسالم)، ن ي ؼى من فعل ذلك مستحؼًا لإلاملؽ

ألن فقبه امتفاكبًا لؾبـعم:  انطعاو كانفىاكه وانخضروات وغريها؛ذو االستجًار ت( ع4

 فاه تعالى خؾق الطعام لألكل ولقس لَمتفان.  

إكتف زاد إختقاكؽؿ فم وقبال  )العظب ببالروث و هنى عن آستجؿار ملسو هيلع هللا ىلصالـ ي  وألن

 فتحريم صعام اإلكسان وصعام دوا م من باب أولى. .(مـ الجـ

 ؛ى، أو كم يكتىب يظٍ فيه اسى اهللانشيء املذرتو ككتة انعهت جًار( عذو االست5
َذلَِؽ َوَمـ ُيَعّظتْؿ َشتَعائَِر الّؾتِف ﴿  ألن احرتامفا من تعظقم شعائر اه، واه تعالى يؼول

  .[23احلج  ] ﴾َفإِّكَفا ِمـ َتْؼَقى اْلُؼُؾقِب 

 .   تُجاس َه ال يحخ زاان  انُجاسانشيء انُجس؛ ألت عذو االستجًار (6
  :قبال, رضبي اه عـبه حديث ابن مسعود دلقؾف:

ُّ
الَغبائَِط فبلَمَركِي أْن  ملسو هيلع هللا ىلصَأَتبى الـ بي

َاِة أْحَجاٍر، َفَوَعْدُت َحَجَرْيِن، والَتَؿْسُت الثَّالِبَث َفَؾبْم أِعبْدُه، فلَخبْذُت َرْوَابًة فلَتْقُتبُه  ََ آتَِقُه بَث

ْواَ  ((هذا ِرْكٌس ))َة وقاَل   َا، فلَخَذ الَحَجَرْيِن وَأْلَؼى الرَّ
(1)

. 

 دتى يذُحُم تها اإلَقاء. ،تكىٌ األدجار أو غريها ُيَُقِّيهأٌ  -7

                                                 
 (.156)رواه البخاري  (1)
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 صفت االستجًار[ 2]

آخر فقؿسح ببه، ابم يلخبذ االثبًا  ابقده القسرى ويؿسح به، ام يلخذ حجرً  ايلخذ حجرً 

ؽؿبل اَث مسحات، فنن لم يطفر بثَث وعب  عؾقبه أن ي ئ، ألن أقل ما يجزفقؿسح به

 حتى يطفر.  

نذا أكؼى بلربي يستح  أن يزيبد خامسبة، وإذا أكؼبى بسبت يسبتح  أن يزيبد سبابعة ف

واؽذا، واذا فقؿا زاد عؾى الثَث، أما اإليتار بالثَاة ففذا واع  كؿا س ق أكه ٓبد مبن 

 اَث أحجار.

 القؿـى، ويؿسبك ذكبره بقبدهالقد ، فنكه يؿسك الحجر بصػة آستجؿار مـ البقلأما 

 القسرى، ويجعل القسرى اي الؿتحركة.

 ات عؾبى األقبل إذا استجؿر بغقر الحجارة فبَ ببد مبن الؿسبح ابَث مبر: يسأنت

  .ققاسًا عؾى الحجارة
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 (1)إمجاعات من هذا الباب
 

 (( التخلي حالكراهة الكالم)): 
الؽبَم  واذا الذي ذكره الؿصبـف، مبن كراابة)  يف )الؿجؿو ( (رحؿف اهللالـقوي ) قال 

 (.عؾى قضا  الحاعة متػق عؾقه

 ((جواز االدتجمار مع وجود املاء)): 
وإن اقتصر عؾى الحجر أعزأه، بغقر خَف ببقن أابل العؾبم: )  (رحؿف اهلل) ابـ قدامة قال 

 .(لؿا ذكركا من األخ ار، وألكه إعؿا  الصحابة رضي اه عـفم

 ((عدم وجوب االدتنجاء من الروح)): 
  ولقس عؾى من كام، أو خرعت مـه ريح  بعد مسللة لؾخرقي-  (رحؿف اهلل) مةابـ قدا قال 

 .(ٓ كعؾم يف اذا خًَفا)  قال -استـجا 

وأعؿي العؾؿا  عؾى أكه ٓ يج  آستـجا  مبن البريح والـبوم )  (رحؿف اهللالـقوي ) قال 

 .(ولؿس الـسا  والذكر

 ((النهي عن االدتنجاء بالومني)): 
وقد أعؿي العؾؿا  عؾى أكبه مـفبي عبن آسبتـجا  ببالقؿقن، ابم )  (حؿف اهللرالـقوي ) قال 

 .(الجؿااقر عؾى أكه هني تـزيه وأدب، ٓ هني تحريم

 ((حترمي مباذرة االدتنجاء بالود وعدم إجزائه)): 
 (.أما لو باشر بقده فنكه حرام إعؿاًعا)  (رحؿف اهلل) الصـعاين قال 

                                                 
 .الؼحطاين سعقد بن سامةموسوعة اإلعؿا  يف الػؼه اإلسَمي، أل :راجع( (1
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 ((ادتحباب البول في موضع لني)): 
 (.واذا األدب متػق عؾى استح ابه)  (رحؿف اهلل) الـقوي قال 

 (( والومنى للخروج منه لدخول اخلالءالودرى الرجل ادتحباب تقدمي)): 
واذا األدب متػق عؾى استح ابه، واذه قاعبدة معروفبة، وابي )  (رحؿف اهلل) الـقوي قال 

 أن ما كان من التؽريم بدئ فقه بالقؿـى، وخَفه بالقسار(.

 ((ادتحباب عدم رفع الثوب للخالء حتى ودنو من األرض)): 
وٓ يرفبي اوببه حتبى يبدكو "شارًحا قول الؿباتن    يف )الؿجؿو ( (رحؿف اهلل) الـقوي قال 

 (.واذا األدب مستح  بآتػاق ولقس بواع )  قال "من األرا

 ((ادتحباب عدم إطالة القعود للخالء)): 
قتتال  "وٓ يطقببل الؼعببود"شببارًحا قببول الؿبباتن   ؿببو (يف )الؿج (رحؿتتف اهللالـتتقوي )قتتال 

 (.اذا األدب مستح  بآتػاق)و  الـقوي
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 تلخيص 
   

 باب آداب اخلالء

 

 

 شروط االستجنار               أمور منهي عنها              آداب فعلية                                   آداب قولية            

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بستتتتتؿ اهلل, ) ( قتتتتتقل1)

الؾفتتّؿ إين أطتتقذ بتتؽ متتـ 

 (الخبث و الخبائث

 .طـد دخقل الخالء 

 )غػراكؽ( ققل (2)

طـتتتتتد الختتتتتروج متتتتتـ  

 .الخالء

 

دختتتتتقل  يستتتتتتحب (1)

الخالء بالرجتؾ القسترى 

 .والخروج بالقؿـك

أٓ يرفتتتَع  يستتتتحب (2)

ثقَبتتتف حتتتتك يتتتدكَق ِمتتتـ 

 .إرض

أن يتتتدلؽ  يستتتتحب (3)

يتتتتده بعتتتتد آستتتتتـجاء 

بتتتتتإرض, أو يغستتتتتؾفا 

 .بقن وكحقهبصا

أن يـضتتح  يستتتحب( 4)

 .فرجف و سراويؾف بالؿاء

آستتتتتار و التباطتتتد  (5)

 .حال قضاء الحاجة

آستتـزاه متـ  يجب (6)

 .البقل

 

طتتـ استتتؼبال  الـفتتل (1)

الؼبؾة و استدبارها بغائٍط 

 .أو بقل

طتتتتتتتتتتـ  الـفتتتتتتتتتتل( 2)

 .آستـجاء بالقؿقـ

طتتتـ قضتتتاء  الـفتتتل( 3)

الحاجتتة يف متتقارد الـتتاس 

 .والطرق و أماكـ الظؾ

طتتتـ قضتتتاء  الـفتتتل (4)

 .الحاجة يف الؿاء الراكد

طتـ التبتقل يف  الـفل (5)

 .الؿستحؿ

طتـ التبتقل يف  الـفل (6)

 .الُجحر

طتتتـ قضتتتاء  الـفتتتل (7)

 .الحاجة طؾك الؼبر

طـ رد السالم  الـفل (8)

 .قضاء الحاجة حال

 

 

 

آستتتتجؿار ثالًثتتتتا ( 1) 

 . )ثالث مسحات(

( أن تؽقن الؿسحات 2)

  .وتًرا

ٓ يستجؿر بَرجقتع,  (3)

 .أو طْظؿ

طتتتتدم آستتتتتجؿار  (4)

بالطعتتتتتتتام كالػقاكتتتتتتتف 

 .خضروات وغقرهاوال

طتتتتدم آستتتتتجؿار  (5)

بالشلء الؿحترم كؽتتب 

العؾتتؿ, أو كتتؾ مؽتتتقب 

 .يظـ فقف اسؿ اهلل

طتتتتدم آستتتتتجؿار  (6) 

  .الشلء الـجسب

أن تؽتتقن إحجتتار  (7)

قتتتف, حتتتتك  أو غقرهتتتا ُمـَؼِّ

 يحُصُؾ بفا اإلكؼاء.
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 تدريب املستوى األول

 

 يا املقحىد: -أ
 .الخبث( 1

  .الخبائث( 2

 .آستجؿار( 3

 .آستـجاء( 4 

 ضع عالي  صخ أو خطأ أياو انعثارات انتاني : -ب
 (        ) ؾفؿ أين أطقذ بؽ مـ الشقطان الرجقؿ(يستحب طـد دخقل الخالء ققل )ال( 1

وطافتاين( طـتد الختروج متـ  إذى طـتل أذهتب التذي هلل )الحؿتد يستحب ققل( 2

 (        ) الخالء.

طؾتك استتحباب  دختقل الختالء بالرجتؾ القسترى والختروج  ملسو هيلع هللا ىلص كص الـبل( 3

 (        ) بالقؿـك.

 (        ) والؿغآة يف الديـ. كضح الػرج والسراويؾ بالؿاء مـ القسقسة( 4

 (        ) .التباطد وآستتار حال الغائط ( يجب5

 (        ) .يؽره البقل قائًؿا( 6

 (        ) .يجقز استؼبال الؼبؾة واستدبارها حال قضاء الحاجة يف البـقان( 7

 (        ) .ٓ يؽره استؼبال الشؿس والؼؿر حال قضاء الحاجة( 8
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 (        ) .ستـجاء مـ الريح بدطةآ( 9

 (        )  .يجقز آستجؿار مع وجقد الؿاء( 11

 (        ) .الجؿع بقـ آستجؿار بالحجر وآستـجاء بالؿاءطؾك  ملسو هيلع هللا ىلص كص الـبل( 11

 (        ) .يجقز آستجؿار بالخشب والؿـاديؾ( 12

 (        )  .ٓ يجقز آستجؿار بالطعام والشلء الؿحترم( 13

 (        ) .قضاء الحاجة حاليستحب طدم إصالة الؼعقد ( 14

 :اركرجـ( 
  .دطاء دخقل الخالء( 1

 .دطاء الخروج مـ الخالء( 2
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 الثانيتدريب املستوى 

 

 :ملسو هيلع هللا ىلص اشرح يعُى قىل انُثي -أ
 .((َواْلَخَبائِِث  اْلُخُبِث الؾفؿ  إكِّل أطقذ بَِؽ ِمـ )) (1

ـَ الثالثة: الَبَراز يف الؿقاِرد, وقاِرَطِة الطريؼ, والظِّؾات  ))  (2   ((.ؼقا الؿالِط

 اركر دنيًها عهى: -ب

 .وجقب آستـزاه مـ البقل (1

 .الـفل طـ قضاء الحاجة يف الؿاء الراكد( 2

 .الـفل طـ الؽالم حال قضاء الحاجة (3

 .الـفل طـ قضاء الحاجة طؾك الؼبر( 4

 .ر بالشلء الـجسطدم جقاز آستجؿا (5

 .استحباب اإليتار يف آستجؿار( 6

  وضخ: -3

 .الحؽؿة مـ ققل غػراكؽ طـد الخروج مـ الخالء( 1

 .الحؽؿة مـ كراهة البقل يف اتجاه الريح( 2

 .الحؽؿة مـ طدم آستـجاء بالروث والعظؿ( 3
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  باب آداب الخالء :فقه           

 الخالء.حؽؿ الدخقل بالؿصحػ إلك  ( 4

 .شروط آستجؿار( 5

  .رصػة آستجؿا( 6

 

 تم بحمد اهلل تعاىل

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. 

 

 

 

 

 

 أبو أحمد                                                                           
 حمند  الغباشي                                                                              

  غفر اهلل له ولوالديه وللمسلمني                                                                                                                           

Mohamed201718@yahoo.com 
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