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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological مسايل ايدولوژيک

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ اگست ١٩

 صورت ايستادهه ادرار ب
 

  به  رابّطه در تا  نده اوردآ عمله ب تقاضاءی   ئاروپای ھا کشور در  خصوصه ب محترم  برادران  از ی ا هعد

 ؛ اءً بن ، مينما  ئهارا رای معلومات  شانی برا  اسالم  شرع ديدګاه  از ،» ستادهيا حالت در  ادرارکردن  حکم«

   .    سازمی م کيشر زين  محترم خوانندگان  با را ليذ معلومات ی اسالم منابعاز   استفاده با  لهينوسيبد

ی برا مثال  ۀنمون و  سرمشق را  وسلم هيعل هللای صل محمد ؛ شيخو حکمت ربناب  ما عظمت با پروردگار

 از و اموزنديب شانيا  از  را  خودی  زندگ آداب و   شئون ۀھم  مسلمانان  تا ، است  نموده  هيھد  مسلمانان

   .  دکننی رويپ  ، است  اسالم گواربزر غمبريپ  فعل و سکوت ،ینھ ،امرۀ  رنديگدربر که  شان»  سنت«

 کرده انيب مای برا  و امر شرع حالل عنوانه ب  وسلم هيعل هللای صل امبريپ که را آنچه تا است  برمسلمان  ؛اءً بن

 اجتناب   آن  انجام از  ، اند کردهی  نھ  حرام  ثيمنح مای برا که  را آنچه و ميئنما ءاجرا  کرده  قبول  ؛ اند

    .دينما ادا  زينخويش را ی شرع ۀعميم امر حق وجيبترويج وت در  تا است مسلمان بر.  ميئنما

  وسلم هيعل هللای صل امبريپ سنت  کردنی  عمل رامونيپ » حشر  ۀسور ،  ٧ تيآ « در  متعال خداوند  که یطور

   : ديفرمايم ارشاد  نيچن

ُسولُ  آَتاُکمُ  َوَما«   و ،) ديکن ءاجرا و (ديريبگ آورده شمای برا خدا سولر را آنچه(» َفانَتُھوا َعْنهُ  َنَھاُکمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

  .) .ديئنمای دار خود  کردهی نھ آنچه از

  شيتشو در منؤم اوقات ازی اريبس در که استی  موضوعات ازی ک ي، ستادهيا صورته ب  کردن ادرار موضوع

 که  ترسند یم ند،ينما یمی زندگی ئاروپا وی  غربی ھا کشور در که  مسلمانان از آنعده خصوصه ب ، باشد یم

   . نشود  گناه  ا يو حرام  مرتکب که  دھند  انجام را یعمل مبادا

 حالت در آنحضرت که  است آمده شيپ ھمی حالت  وسلم هيعل هللای صل امبريپی  زندگ در که  ستينی شک نيا در

 فيحذ  آنی راو که  اديثیاح  نيتر حيصح و  نيتر مشھور ازی ک يدر  مثال طور .است  نموده ادار  ستادهيا

   : است آمده است عنه هللای رض

َثَنا«  َثَنا َھنَّادٌ  َحدَّ بِ  أَنَّ  َفةَ يْ ُحذَ  َواِئلٍَعنْ ی أَبِ  َعنْ  اأْلَْعَمشِ  َعنْ  عٌ يَوکِ  َحدَّ ُ  َصلَّى یَّ النَّ  َھايْ َعلَ  َفَبالَ  َقْومٍ  ُسَباَطةَ  أََتى َوَسلَّمَ  هِ يْ َعلَ  هللاَّ

رَ  َفَذَھْبتُ  ِبَوُضوءٍ  هُ تُ يْ َفأَتَ  َقاِئًما َ  هِ يْ َعقِبَ  ِعْندَ  ُکْنتُ  َحتَّىی َفَدَعانِ  َعْنهُ  أِلََتأَخَّ أ  هللای رض فهيحذ(  »  .هِ يْ ُخفَّ  َعلَى َوَمَسحَ  َفَتَوضَّ

 ستادهيا  حالت در  آن بر و  رفتندی قوم دان زباله به وسلم آله و  هيعل هللای صل امبريپ ھمانا:  است  فرموده  عنه
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 صدا مرا ) شدم دور شانيا واز ( رفته  عقب شانيا از و  ام آورده  وضو آب  شانيبرا من  سپس؛  نمودند درارا

 بر و گرفتند وضو شانيا سپس و  ستادميا شانيا سر پشت در) شده کينزد شانيا به (که نيا تا) آمدم من و (زدند

  )٢٥٥ (یبخار(.  نمودند مسح شان ۀموز ھردو

 شيخوی ھا زباله هيقر ک يباشندگان که است یمحل از عبارت : رفته تذکر ثيحد متن در که باطس کلمه: ُسباطه(

  ).١/٤٢٨(ی البار فتح .( ختنديری م آنجا در را

 نموده ادرا ، ستادهيا حالت به  شيخوی زندگ در ، وسلم هيعل هللای صل امبريپ که ستين شکی جا  چيھ نيا در 

 یم واستدالل ، اند نموده منع مسلمانانی برا را ستادهيا حالت به کردن ادار علماء از یتعداد ھستند آنھم با اند،

  : ورندآ

 ادرار صورت در: ورند آیم استدالل علماء از عده نيا . دارد منافات انسان یکوين عادات و وقار با عمل نيا

  . کند اصابت نبدی واعضا  لباس به ادرار قطرات ، که رود یم آن خطر ستاده،يا حالت در کردن

  حالت در  کردن  ادرار  ؛ سلم و هيعل هللای صل امبريپ  ثيحد  به  استناد با  شد گفته فوق در  کهيطور ؛یول

 یم زيجا ، نباشد موجود انسان بدن  به  ا يو  لباس  به  ادرار قطرات  شدن  آلوده خطر که یحال  در  ستادهيا

     . دانند یم احسن و بھتر را  نشسته  ورتصه ب  کردن ادرار  آنھم با  ؛ اما. باشد

 ادرار نشسته حالت به  سلم و هيعل هللای صل امبريپ  که  شده ذکر  ثياحاد ازی ريکث  تعداد در  که  است تذکر قابل

   : جمله از اند نموده

ی م گاه ھر وسلم آله و هيعل هللای صل امبريپ«   : است آمده شده تيروا عنه هللای رض انس از که یثيحد در

َثَنا« » . شدندی م کينزد نيزم به که نيا تا  گرفتندی نم باال را لباسشان ننديبنش حاجتی قضای برا خواستند  َحدَّ

َثَنا دٍ يَسعِ  ْبنُ  َبةُ يْ قُتَ  اَلمِ  َعْبدُ  َحدَّ بِ  َکانَ  َقالَ  أََنسٍ  َعنْ  اأْلَْعَمشِ  َعنْ  یُّ اْلُماَلئِ  َحْربٍ  ْبنُ  السَّ ُ  َصلَّى یُّ النَّ  أََرادَ  إَِذا َوَسلَّمَ  هِ يْ َعلَ  هللاَّ

د: فرمودند هللا رحمهی سيابوع. اأْلَْرِض  ِمنْ  ْدُنوَ  يَ َحتَّى َثْوَبهُ  ْرَفعْ  يَ لَمْ  اْلَحاَجةَ  ی رض أََنس از شيازکاکا َعهيَربِ  ْبنُ  وُمَحمَّ

انِ  ىيَ حْ  يَ وَوأَبُ  عيَوکِ ی ول. است نموده تيروا) یمالئ تيروا ھمانند (را ثيحد نيھم عنه هللا  نيچن نيا ازاْعَمشِ ی ِحمَّ

  : است نموده تيروا

بِ  َکانَ  ُعَمرَ  اْبنُ  َقالَ  ُ  َصلَّى یُّ النَّ      .اأْلَْرِض  ِمنْ   ْدُنوَ  يَ َحتَّى َثْوَبهُ  ْرَفعْ  يَ لَمْ  اْلَحاَجةَ  أََرادَ  إَِذا َوَسلَّمَ  هِ يْ َعلَ  هللاَّ

  :فرموده عنه هللای رض عمر ابن: ی عني

 تا گرفتندی نم باال را لباسشان ننديبنش حاجتی قضای برا خواستندی م که ھرگاه وسلم آله و هيعل هللای صل امبريپ 

  .شدندی م کينزد نيزم به که نيا

   

   :ی اسالم حکم

 وی ضرور  مواقع در که است دانسته زيجا ، مشقت دفع و رخصت عنوانه ب مسلمانی برا  اسالم مقدس نيد 

 از و  نبوده  ديد  معرض در  عورتش کهی شرط به  کنند،  ادرار توانند، یم ستادهيا صورته ب عذر، داشتن

   . دينما زيپرھ کامالً   لباسش و  بدن به ادرار برخورد

ُ ی َصلَّ  هللا رسول که است شده ثابتی اسالم اتيروا در: ميشد ورآ اد يقبالً  که یطور ه بی بار چند َوَسلَّم هِ يْ َعلَ  هللاَّ

) مسلم ٢٧٣ شماره ثيحد وی بخار ٢٢٤ شماره ثياحاد در موضوع نيا که یطور. (کردند ادرار هستاديا صورت

   . است دهيگرد ذکر
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  که بود یشکل به زمان آن در ، مردمان ريوسا وسلم هيعل هللای صل امبريپ لباس: کنند فراموش دينبا مسلمانانی ول

 پس؛. شود ملوث شان لباس ا يو گردد عورت کشف که نيا بدون شود، انجامی راحت به ستادهيا صورت به ادرار

ی تنگ مانند . باشند داشتهی عذر و ازين که یاشخاص آنعدهی برا خصوصه ب است، زيجا ستادهيا حالت در ادرار

   ... رهيوغی ضيمر داشتن ا يلباس

  : دھم تذکر محترم خوانندگان خدمت ديبا ؛ی ول

ه ب تا دھد خرچه ب وتالشی سع المقدری حت مسلمان کي. باشد یم روهمک ستادهيا حالت در عذر بدون کردن ادرار

 اوقات اغلب در وسلم هيعل هللای صل امبريپ  که آن خاطره ب ، است نيھم تيوافضل ، دينما ادرار نشسته صورت

   . اند نموده ادرار نشسته

 قائما بال وسلم هيعل هللا یصل هللا رسول أن حدثکم من«  : ديفرما یم) عنه هللای رض (شهيعای بی ب حضرت

  ). جالسا إال بول يکان ما فالتصدقوه،

  د،ينکن باور را او سخن است، کرده ادرار ستادهيا حالت به  وسلم هيعل هللای صل امبريپ که  گفت شما به ھرکس«

ی ترمذ تيوار ودر.  یترمذ و) ٢٦(ی ئنسا. »کرد یم ادرار نشسته حالت به تنھا وسلم هيعل هللای صل امبريپ  چون

ً  إال«ی جا به   . است کرده ذکر را» قاعداً  ذال «عبارت» جالسا

  

  : ادداشتي

  کند؛ ینمی نف را فهيحذ  ثيحد  فھم  ، شهيعای بی ب  سخن نيا که  ميبرسان  بعرض ديبا لهأمس حيتوض غرض

 معلوم و است داده خبر خود مشاھدات از ھم فهيحذ و  است نموده تيروا دهيد کهی زيچ از شهيعای بی ب چون

  . است اضافهی خبر) کننده اثبات (او با چون است کننده ینف بر مقدم کننده اثبات که است

  : است فرمودهی نوو امام

 دو ھر  ، است مباح زين ستادهيا حالت  به  کردن ادرار و  دارم دوست شتريب  را نشسته حالته ب  کردن ادرار

  .   است شده دهيد سلم و هيعل هللای صل امبريپ از حالت

 ھنگام آن در تا داده اجازه وسلم هيعل هللای صل امبريپ به امت، از مشقت دفع و رخصت عنوانه ب متعالی خدا پس؛

 نرويا از نکند، گناه احساس شد کار آن به مجبوری  کس اناياح اگر که بدانند امتش تا کرده بول  ستادهيا صورته ب

 امبريپ بودی م حرام اگر رايز  است، نکردهی حرام کار ،کند ادرار ستادهيا صورته بی کس اگر که  ميابی يدرم

   . کردندی نم را کار آن وسلم هيعل هللای صل

 نشسته حاالت  به  ادرار که است بھتری طب لحاظ از: است دهيرس اثبات بهی امروز درطب گريد جانب از

 اگر و.  باشد یمی وضرور الزم احشاء و امعاء ارفش مثانه از ادرار كامل خروجی برا عمل نيوا  رديگ صورت

 در و ، دهينگرد هيتخل کامل طوره ب مثانه ، فشار تيموجود  عدم نسبت ، رديگ صورت  ستادهيا حالت در  ادرار

 مرور به و مانده یباق مثانه جدار در است، رهيغ و اكساالت یبلورھا و  یمعدن  امالح یحاو که یمواد  جهينت

 ادامه حاالت نيا اگر. گردد یم (cystit) مثانه مخاط التھاب باعث ، مثانهی ھا جدار در ماندهی باق ادمو نيا زمان

 اگر  ؛ اما. گردد یم زين سرطان جاديا یبرا  مثانه مخاط یآمادگ و مثانه  داخل در  سنگ ليتشك  احتمال ، ابدي

 در موجودی معدن امالح مواد  تمام ، باشد یم زينی اسالم تيھدا  که یطور ، رديگ صورت  نشسته حال در ادار

   . گردد یم هيتخل انسان جودو ازی سانآ به ،مثانه بر شکمی باال قسمت فشار اثر به مثانه
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 ديمف انسان وجودی  سالمتی برا  را آن بلکه  کند یم حکم ادرار وقت در نشستن بر تنھا نه اسالم مقدس نيد

 تشناب به رفتن وادابی ماتيتعل ازی برخ شيخو روانيپی برا اسالم مقدس نيد ضمن در . شماردی می وضرور

  : از عبارتند دابآ نيا ازی برخ ند،ينما مرعات را آن تا نموده تقاضاء شيخو روانيپ واز ، است نموده  انيب را

 نيح ودر شده  داخل  چپی پا با است بھتر ، گردد یم داخل) الخال تيب (تشناب به  مسلمان فرد ک يکه یزمان ــ

 ختم با و گردد صحبت مصروف دينبا ادرار نيح ودر. »َواْلَخَباِئثِ  اْلُخُبثِ  ِمنَ  ِبكَ  أَُعوذُ  یإِنِّ  اللَُّھمَّ «: يدبگو ورود

 تيب (تشناب از خواھد یم  که یزمان ضمن در ، گردد خارج بيت الخال اي و تشناب از زودتر ھرچه حاجتی قضا

 در که یطور بخواند را دعا نيا و گردد  خارج آن از راستی پا کردن شيپ اب است بھتر ، گردد خارج)  الخال

   : است آمده باشد یم عنھا هللای رض شهيعای بی ب آنی راو کهی ثيحد

) هللا اي: (ی عني) ُغْفَراَنکَ:  (گفتندی م شدندی م  رونيب   تشناب از گاه ھر ، وسلم آله و هيعل هللای صل امبريپ« 

  .  نمخواھا ترا بخشش

َثَنا دُ  َحدَّ َثَنا لَ يإِْسَمعِ  ْبنُ  ُمَحمَّ  َعاِئَشةَ  َعنْ  هِ يأَبِ  َعنْ  ُبْرَدةَ ی أَبِ  ْبنِ  وُسفَ  يُ َعنْ  وُنسَ  يُ ْبنِ  لَ يإِْسَرائِ  َعنْ  لَ يإِْسَمعِ  ْبنُ  َمالِکُ َحدَّ

ُ  یَ َرضِ  بِ  َکانَ  َقالَتْ  َعْنَھا هللاَّ ُ  َصلَّى یُّ النَّ   . ُغْفَراَنکَ َقالَ  اْلَخاَلءِ  ِمنْ  َخَرجَ  َذاإِ  َوَسلَّمَ  هِ يْ َعلَ  هللاَّ

 است وردهآ  عمله ب ممانعت حاجتی قضای اثنا در کردن صحبت از اسالم مقدس نيد شد گفته که کهيطور ــ

 گذشت یم سلم و هيعل هللا صلى خدا رسول کنار از یمرد ،ھا روز ازی ک يدر که است آمدهی ثيحد در که یطور

. نداد را سالمش جواب سلم و هيعل هللا یصل  حضرت آن یول  کرد سالم شانيا به مرد آن ،نمود یم بول شانيا و

  . ندينما گو و گفت ھم با و باشند یئجا حاجت یقضا موقع نفر دو که است مکروه) مسلم(

  .دارد یم ناپسند را کار نيا خداوند که اند فرموده سلم و هيعل هللا صلى امبريپ

 ثيحد در که یطور ، ندينشن قبلهی روه روب حاجتی قضا نيح در مسلمان فرد که است دهآمی اسالم دابآ در ــ 

  : اند فرموده سلم و هيعل هللا صلى امبريپ فيشر

 یقضا یبرا یوقت(»    . غربوا أو شرقوا لكن غائط وال ببول تستدبروھا وال  القبلة تستقبلوا فال الغائط تميأت إذا« 

 مغرب اي مشرق به رو بلکه ديئنما آن به پشت نه و ديکن قبله به رو نه نجاست، اي ادرار ھنگام د،يرو یم حاجت

  ) مسلم(» .ديکن

 زيجا را کار نيا ائمه از یبرخ باشد، یامروز یھا یئدستشو ھمچون یمکان در اگر  استی ورآ اد يقابل یول

  . اند دانسته

  . کرد استفاده کاغذ ا يسنگ از توان یم آب بهی دسترس عدم صورت در طھارت جھت ــ

 ودر کرده پاک چپ دست با را شيخوی نيبی حت که کند کوشش الوسعی حت ممکن صورت در مسلمان فرد ــ

  . دنکن استفاده راست دست از ارزش کمی کارھا و طھارت

  : از تا است شده داده تيھدا مسلمانان به اسالم مقدس نيد در

 انظارعامه از  کل صورته ب و ھا سرک مردم  استراحتگاه محل  عام، راه ، مردم عبور محل در حاجتی قضا ــ

 هيعل هللای صل امبريپ که است تيروا عنه هللای رض رهيابوھر از یثيحد در که یطور است، آمده عمله ب ممانعت

 از«). ظلھمی ف أو الناس قيطری فی تخلی يالذ : قال هللا؟ رسول ا يالالعنان ا : قالوا ن،يالالعن اتقوا : (فرمود وسلم

 آن : فرمود شود، یم لعنت سبب که کدامند؟ دو آن هللا رسول اي : گفتند د،يزيبپرھ شوند یم لعنت باعث که زيچ دو

  ). ٢٦٩ (مسلم. »کند یم حاجتی قضا ننندينش یم کهی ا هيسا در ا يمردم راه دو
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  ديحم ثيحد در که یطور : ستا نموده مکروه استحمام محل در را کردن ادرار اسالم مقدس نيد ھمچنان  ــ 

 دميد بود وسلم هيعل هللای صل امبريپ مصاحبت در  رهيابوھر  ھمانند که رای مرد : است آمده بابت نيا دری ريحم

 هيعل هللای صل امبريپ«). مغتسلهی ف بول يأو وم، يکل أحدنا متشط يأن وسلم هيعل هللای صل هللا رسولی نھ : (گفت

  ).١٣٠(ی ئنسا. »است کردهی نھ ميکن ادرار استحمام محل در ا يو زده شانه را مانيموھا روز ھر که نيا از وسلم

 تيروا وسلم هيعل هللای صل امبريپ از جابری ثيدرحد : نمودهی نھ را راکد درآب کردن ادرار اسالم مقدس نيد  ــ 

 راکد آب در کردن ادرار از وسلم هيلع هللای صل امبريپ«) الراکد الماءی ف بال يأنی نھ أنه :  (است ،آمده نموده

  ). ٢٨١ (مسلم. »است کردهی نھ

 بازنگردد، شيسو به نجاست که آن علت به باد ريمس در نمودن ادرار از را شيخو روانيپ اسالم مقدس نيد   ــ 

 مبادا تا ند،ينما اجتناب ھا سوراخ در کردن ادرار ازی حت که است داده دستور شيخو روانيپ وبه ، نموده منع

   . برساند او به یبيآس ، حشره

 یجا که است یمکان اي سفر در مسلمان فرد که یوقت: است آمده اسالم مقدس نيد ريدسات در ھمچنان ــ 

  دنيپوشان تيرعا با و مردم  چشم از دور یئجا در را کارش ديبا  ندارد، وجود حاجت  یقضا یبرا  یمخصوص

  . دھد انجام بماند، رونيب ديبا حاجت یقضا یبرا که یئجا از اندازه آن جز به ش،يخو

 و  م،يشد خارج سفر کي در سلم و هيعل هللا صلى امبريپ ھمراه: ديگو یم که شده نقل - عنه هللا یرض - جابر از

 او یکس و گشت یم یمخف  ھمه ديد از  آنکه مگر رفتند ینم حاجت یقضا یبرا سلم و هيعل هللا صلى هللا رسول

  ) ماجه ابن(. ديد ینم را

 إنھما: (فرمود گذشت، یم قبر دو کنار از سلم و هيعل هللا صلى آنحضرتی روز که سندينو یم سانينو رتيس

 دو آن« :  یعني) .مةيبالنم یمشي فكان اآلخر وأما بوله، من ستتري ال فكان أحدھما أما: ريكب یف عذباني وما  عذبان،يل

 یگريد و کرد ینم زيپرھ) ادرار (بول از ھا آن از یکي اما!  شوند ینم عذاب یبزرگ زيچ در و  شوند یم عذاب

   )هيعل متفق( » .کرد یم ینيچ سخن

   بالصوابموهللا أعل

 

  :تتبع ونگارش

  »  سعيد افغانی -سـعـيـدی«  امـيـن الدين داکترالحاج 

  يــژيک افغانـمديـر مرکز مطالعات ستراتـ

   جرمنی-ل مرکزفرھنگی د حق الرهوومسـؤ

 


