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بعضی ھا در ھنگام سجده پاھای خود را از زمین بلند می کنند آیا در این صورت سجده و نماز : سوال 
؟. درست است و یا اینکه باطل می شود   

اگر در سجده ھر دو قدم از زمین بلند باشد ، سجده اداء نشده است ، زیرا در حدیث صحیح : جواب 
ِن َو َکفَّْیه َو اْلِفَھِة َو َأشاَر ِبَیده إَلی أْن، َعَلی الَجْب ٍمَعِة َأعُظَد َعلی َسْبُجْسرَنا َأن َنُاِم[ : وارد است 

سجده نماییم ، بر ) اعضاء ( امر شده ایم که بر ھفت استخوان ھا ( ] ِن َبَتیِن َو أطَراِف الَقَدمْیالرُّْک
زانوھا و اطراف ھر دو قدم  پیشانی ، و با دستھای خویش بسوی بینی ایشان و کفھای دستان و

  لذا علی األقل در تمام سجده یک انگشت از ھر دو قدم یکبار در زمین گذاشته شود ، ) .اشاره نمود 
ًا من القدمین لم یصح ئو أفاد أنه لو لم یضع شی. ( در غیر اینصورت سجده و باالخره نماز باطل است 

                 وع و السجودرکالرد المحتار باب صفة الصالة بحث  . )السجود 

تطابقت ) خانۀ کعبه ( بر اساس تحقیقات مھندسین ، مسجد منطقۀ ما صد در صد با قبله : سوال  
ندارد ، حاال پس از ارزیابی  انجنیریان ، آیا در این مسجد نماز خواندن جایز است ، و آیا نمازھای گذشتۀ 

                                                                               ؟چندین ساله که اداء کرده ایم قضاء دارد
                                            

نمازھای شما در مسجد مذکور صحیح است ، پس نمازھای گذشته ھم قضاء ندارد ، بلکه اداء : جواب 
.شاء اهللا  شده است ان  

.از شروط صحت نماز به شمار می رود  بدیھی است که استقبال قبله یکی  

) پس بگردان روی خویش را طرف مسجد حرام ] ( ِجِد الَحرام َمْسَھَک َشطَر اْلَفَولِّ َوْج:[اهللا متعال فرمود
150 –البقره   

پس باید تعیین و تحدید جھت قبله با دقت صورت گیرد ، ولی انحراف قلیل که به ھمان سمت و جھت 
:زیرا در اینجا جانب و جھت قبله مراد است ، و نه اصابت عین قبله . جایش دارد می باشد ، شرعًا گن  

) و ھر جا که باشید پس بگردانید روی ھای خود را جانب آن ] ( َره َشْط َفَولُّوا ُوُجوَھُکْم ُتْمُث َما ُکْنَو َحْی[ 
150 –البقره   

: د و این سھولت از مقاصد شریعت که رفع حرج است به شمار می رو  

78 –الحج ) و نگردانید بر شما در دین ھیچ چیز مشکل ] ( َحَرٍج  َو َما َجَعَل َعلیُکم ِفی الدِّیِن ِمْن[   

 ( و لغیره ای لغیر معاینھا اصابة جھتھا )   الدر المختار علی ھامش رد المحتار باب شروط الصالة 397-  ج – 1
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ھر را خواندم ، ولی بعدًا برایم معلوم شد که جھت چند روز قبل در منطقه ای دیگری نماز ظ: سوال 
 قبله اشتباه بود آیا حاال آن نماز را دوباره بخوانم و یا خیر ؟ 

اگر در مورد شناسایی جھت قبله سعی و کوشش نکرده بودید ، پس باید نماز را اعاده کنید ، : جواب 
و بعدَا برایتان معلوم . نماز خواندید  اما اگر برای یافتن جھت قبله کوشش نمودید و پس از بذل مساعی

. شد که جھت قبله اشتباه بوده است در این صورت به قول راجح اعاده نماز واجب نیست   

      ]و یتحری و ھو بذل المجھود لنیل المقصود عاجز عن معرفة القبلة فإن ظھر خطأه لم یعد لما مّر [ 
  الدر المختار علی ھامش رد المحتار-  باب شروط الصالة و استقبال القبلة  401- ج – 1 

من متأسفانه تشویش ھای زیاد دارم ، حتی در وقت نماز ھر قسم وسوسه در ذھن و خیالم : سوال 
می گویند نمازت صحیح نیست ، آیا این گفته ای آنھا درست است ؟ راه می یابد ، بعضی دوستانم   

فکر کند که وی در برابر ذات عظیم اهللا جل  شخص مسلمان راست تا در ھنگام نماز به این: جواب 
جالله قرار دارد ، و کتاب عظیم را که عبارت از قرآن کریم است ، تالوت می کند ، پس باید با خشوع و 

در مورد احسان  صلی اهللا علیه و آله وسلمرسول اهللا  ت عظیم را انجام دھد ، وقتیکهحضور قلب این عباد
] َتراُه َفإنَُّه َیَراَک  ُبَد اَهللا َکَانََّک َتَراُه َفإن لم تُکْنْعَت أْن[  :پرسیده شد فرمود   

احسان عبارت از این است که عبادت خود را طوری انجام دھی که گویا اهللا را می بینی ، اگر نتوانی ( 
  مسلم) . دیدن ، پس این یقین را داشته باش که حقیقتًا اهللا تو را می بیند 

ف برای انسان چنان قوِت مقاومت و عزم راسخ می بخشد که ھرگز تسلط يتأمل در این حدیث شر
شیطان را نپذیرفته و زیر بار وسوسه ھا و تشویش ھا نمی رود ، ولی اگر با وجود اینکه یک شخص 

نماز خوان حتی الوسع وسوسه ھا و خیاالت و نگرانی ھا را دفع می کند ، باز ھم وساوس و تشویش 
ی نماز مزاحمت می کند ، پس در این صورت نباید به این وسوسه ھا التفات نماید ھا وی را در وقت ادا

.بلکه نمازش را ادامه دھد ، و نمازش صحیح است   

أمِتی َما  إن اهللا َتَجاَوَز َعْن:  صلی اهللا علیه و آله وسلمقال رسول اهللا : عن أبی ھریرة رضی اهللا عنه قال [ 
: از ابو ھریره رضی اهللا عنه روایت است که گفت ]( ِبه أو َتَتَکلَّم  َمْلَلم َتْعِبه ُصُدوُرَھا َما  َوَسْتَوْس

 مت من گذشت نموده است از آنچه کهینه خداوند از ائھر آ: فرمود  صلی اهللا علیه وسلمرسول اهللا 
متفق علیه )نکرده اند عمل و کالم )وسوسه(آن  وسوسه می کند در آن سینه ھای ایشان مادامیکه به  

از وساوس در نماز  صلی اهللا علیه و آله وسلموقتیکه عثمان بن العاص رضی اهللا عنه برای رسول اهللا 
برایش حدیث ذیل را توصیه فرمود که وی آنرا عمل نمود صلی اهللا علیه و آله وسلم رسول اهللاشکایت کرد ،

: و اهللا متعال وسوسه ھا را از وی دور کرد   

پناه می برم به اهللا از شیطان رانده ) ] ( َثالثًا ( َعَلی َیساِرَک  ْلُفاِن الرجیم َو اْتَأُعوُذ باهللا ِمَن الشیط[ 
)مسلم ( ) .بینداز ) تف ( ه بار آب دھن شده و به طرف چپ خود س  

آیا خندۀ قھقھه در نماز باطل کنندۀ نماز است ؟ : سوال   

.محسوب می شود  بلی خندۀ قھقھه در اثنای نماز از جمله مبطالت نماز: جواب   

القھقھة ) از آن جمله : [ ( ع ، باطل کننده ھای نماز را بیان نموده می گوید ئع الصنائکاشانی در بدا
]عامدًا کان أو ناسیًا   

و إن ضحک فبان حرفان فسدت صالته و کذلک إن قھقھه ولم یکن : ابن قدامة در مغنی می نویسد 
.حرفان   
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عطاء ، و مجاھد ، و الحسن ، و قتاده ، والنخعی ، واألوزاعی ، و  و بھذا قال جابر بن عبداهللا ، و
.علم فیه مخالفًا الشافعی ، و أصحاب الرأی ، وال َن  

.أجمعوا علی أن الضحک یفسد الصالة : قال ابن المنذر   

 

اگر شخص مسافر نماز ظھر یا عصر و یا خفتن را عقب امام مقیم بخواند ، آیا پس از دو رکعت : سوال 
الم گرداند و یا چھار رکعت را کامل اداء کند ؟ س  

.ھر گاه شخص مسافر به امام مقیم اقتداء نماید پس باید نماز را کامل اداء نماید و قصر نکند : جواب   

از ابن عباس دربارۀ مسافری سوال شد که عقب امام : امام مسلم و امام احمد روایت می کنند که 
رکعت می خواند ؟  چھار رکعت ولی با ھمراھانش دو  

  370،  290،  227،  226،  216| 1] المسند [ و امام احمد در )  688( مسلم  .ھمینگونه سنت است:ن عباس فرموداب

)متفق علیه (  تم به ، فال تختلفوا علیه ؤإنما جعل اإلمام لی: و ھمچنان در حدیث وارد است   

دی المسافر بالمقیم فی الوقت اتم أربعًا ألنه یتغیر و إن اقت: [ چنین بیان شده است ) ھدایه ( لذا در 
 فرضه إلی أربع للتبعیة ] ( ھدایه ، باب صالة المسافر  149  ) . ج – 1                                  

شخص مسافری که قاری قرآن بود به منطقۀ ما آمد و پیش امام شده نماز ظھر را دو رکعت : سوال 
د آیا این عمل وی جایز است ، و بقیۀ نماز ما چطور می شود ؟ خواند و سالم گردانی  

این عمل قاری مذکور جایز و مطابق سنت رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم است ، زیرا : جواب 
برای اھل مکه نماز مسافرانه اداء نمود ، و ) سال فتح مکه ( پیامبر علیه الصالة والسالم در عام الفتح 

.ر فرمود تا نمازشان را کامل نمایند دیگران را ام  

روز جمعه در منطقه ما یک موالنا با جماعت تبلیغ آمده و در حالیکه وی مسافر بود نماز جمعه : سوال 
را امامت نمود ، آیا امام جمعه شدن این شخص که از اھل وجوب نیست ، زیرا نماز جمعه بر وی واجب 

 نمی باشد ، جایز است ؟ 

.ح آنست که برای مسافر جایز است که خطیب و امام جمعه شود قول صحی: جواب   

در ھدایه چنین وارد است : [ و یجوز للمسافر و العبد و المریض أن یؤم فی الجمعة  ] ھدایه – 153- ج – 1              
                                                            

خانه در کراچی دارم که در آن خانم اول اینجانب با فرزندان زندگی من از ھرات ھستم و یک : سوال  
می کنند ، و یک منزل دیگرم در پیشاور است که در آن خانم دیگرم با فرزندان حیات بسر می برند ، 

سوال این است که مدت زمانیکه نزد خانواده ھایم در شھرھای کراچی و پیشاور می روم ، آیا نمازھا 
وانم یا کامل اداء کنم ؟را مسافرانه بخ  

ید و قصر نکنید ، زیرا شما آن شھرھا را وطن ئباید نماز را در ھر دو مکان تمام و کامل اداء نما: جواب 
. ید ئگرفته اید ، ولی در مسافت راه قصر نما  

 [ ولو کان له اھل ببلدتین فایتھما دخلھا صار مقیمًا ]  رد المحتار باب صالة المسافر  742- 

آیا بر شخص مسافر نماز جمعه فرض است ؟ :  سوال  
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بر مسافر نماز جمعه فرض نیست ، اما اگر برایش میسر شد و نماز جمعه را خواند عمل خوبی : جواب 
.را انجام داده است ، ولی الزامی و ضروری نمی باشد   

بود ، نماز ظھر را اداء در حجة الوداع در روز جمعه که یوم عرفه ھم  صلی اهللا علیه و آله وسلمرسول اهللا 
کرد و جمعه را نخواند ، زیرا آنحضرت علیه الصالة والسالم مسافر بودند ، و ھمواره در سفرھا نماز ظھر 

.را اداء می نمود و جمعه را نمی خواند   

.و اگر مسافر نماز جمعه را خواند ، نماز ظھر از وی ساقط میگردد   

... ] روا فصلوا مع الناس اجزأھم عن فرض الوقت فإن حض... وال تجب الجمعة علی مسافر [   

 ( ھدایة باب الجمعة 152 ) ج  1

چگونه خواب باعث باطل شدن وضو می گردد ، اگر شخصی را به شکل چھار زانو خواب ببرد ، : سوال 
 آیا وضویش می شکند ؟

خواب عمیق از جملۀ شکننده ھای وضو به شمار می رود ، و دلیل آن حدیث صفوان بن عسَّال : جواب 
:رضی اهللا عنه است که چنین روایت کرده است   

 إلَّا ِمْنال َننزَع ِخَفاَفنا َثالَثَة أیاٍم َو لیاِلیِھنَّ  َیأُمُرنا إَذا ُکنَّا َسفرًا أْن صلی اهللا علیه و آله وسلم کاَن رسوُل اهللا[ 
ما را امر می کرد در وقتیکه صلی اهللا علیه و آله وسلم رسول خدا ] ( ٍل َو نوٍم ٍط َو َبْوِئَجَناَبٍة ، َو ِلکن ِمن َغا

نکشیم مگر از جنابت ، ولکن از قضای ) از پاھای خویش ( مسافریم کفشھای خود را سه شبانه روز 
)ترمذی (  ) حاجت و پیشاب و خواب   

می ) مستغرق ( کم به استثنای جنابت ، شامل قضای حاجت و پیشاب کردن و خواب یعنی این ح
:شود ولی در صورت خواب سبک وضو باطل نمی گردد و دلیل آن حدیث ذیل می باشد   

ِده َعَلی َعْھصلی اهللا علیه و آله وسلم َکاَن أصحاُب رسوِل اِهللا : عن أنس بن مالک رضی اهللا عنه قال [ 
صلی اهللا علیه و آله اصحاب رسول خدا (  ]ِفُق ُرؤوُسھم ُثمَّ ُیصلُّوَن َوال َیَتوضَُّوَن الِعشاَء َحتَّی َتْخ َتِظرُوَنَیْن

در زمان ایشان برای نماز خفتن انتظار می کشیدند تا اینکه سرھایشان می جنبید ، سپس نماز  وسلم
) مسلم ( )  وضو نمی کردند ) مجددًا ( را ادا می کردند و   

    بر این خواب در حالت چھار زانو که از جملۀ خواب ھای خفیف است از نواقض وضو به حساب بنا
.نمی رود   

عالمگیری کشوری ، )  و اگر چھار زانو خواب رفت وضو نمی شکند ] ( ُقُض الُوُضوُء َناَم ُمتَرِبعًا َلا َیْن و إْن[ 
 نواقض الوضوء  12 ج 1 

ه وقتی که وضو می گیرم تا نماز را اداء نمایم ، در وقت نماز سوال من این است که ھمیش: سوال 
) معذرت می خواھم ( خواندن ، این فکر برایم پیدا      می شود که گویا وضویم شکسته است ، زیرا 

 برخی اوقات وضع معده ام خوب نیست ، آیا بر اساس اینگونه شک ھا دوباره وضو نمایم یا خیر ؟ 

: نمی شکند وضو در اثر شک : جواب   

إَذا َوَجَد أحُدُکم ِفی َبطِنه :  صلی اهللا علیه و آله وسلمقال رسوُل اِهللا : عن ابی ھریره رضی اهللا عنه قال [ 
از ] ( َمَع َصوتًا أو َیجَد ریحًا ال ، َفال َیخرَجنَّ ِمن المسجِد َحتی َیْس أْم يٌءَکَل َعلیه أَخَرَج ِمنه شئًا َفأْشَشی

ھر گاه یکی : فرمود صلی اهللا علیه و آله وسلم رسول خدا :  عنه روایت است که گفت ابو ھریره رضی اهللا
از ) ھوایی و بادی (  د که آیا چیزیاز شما در شکم خویش چیزی یافت ، و برایش درک آن مشکل ش

)  مسلم (  ) وی خارج شده یا نه ، پس از مسجد بیرون نشود تا اینکه صوتی و یا بویی را دریابد   
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    مچنان در حدیث متفق علیه وارد است که پیامبر علیه الصالة والسالم در مورد شخصیکه خیالھ
] َیِجَد ِریحًا  تًا أْوَمَع َصْوَحتَّی َیْس صِرْفال َیْن: [ از وی خارج شده است ، فرمود ) بادی ( می کرد ھوایی 

متفق علیه  )شنود یا بویی را دریابد تا اینکه صوتی را ب) رھا نکند مسجد یا نماز را ( بیرون نرود (   

یقین بواسطه ] ( الیقین ال یزول بالشک : [ قاعدۀ فقھی ذیل در این مورد نزد اھل علم معروف است 
) شک زایل نمی گردد   

لذا ھیچگاه به این گونه وسوسه ھا و خیاالت توجه و التفاتی نکرده نماز خود را ادامه دھید ، زیرا 
.است  وضوی شما باطل نشده  

نجاستی که بواسطه وضو رفع می ( و کسیکه در حدث ] ( ه ِئَشّک ِفی الَحَدث َفُھو َعلی ُوُضو َو َمْن[ 
 گردد ) شک نمود ، پس وضوی وی پابرجاست ) ( عالمگیری کشوری 12  ) ج 1                                 

عقد نکاح یک مرد البته بخاطر پول و  یکی از اقاربم با وجود راضی نبودن دخترش وی را در: سوال 
 ثروتش در آورد ، آیا این نکاح که دختر مذکور اصًال راضی نبود و رد می کرد صحیح است ؟

. ذان دخترش می باشد ئنکاح مذکور منعقد نشده است و دلیل آن عدم است: جواب   

ال ُتنَکُح األیُِّم َحتَّی ُتسَتأَمر ، وال :  قالصلی اهللا علیه و آله وسلم عن أبی ھریرة رضی اهللا عنه أن النبیَّ [ 
نکاح نمی شود زن ] ( ُکت أن َتْس: ُنَھا ؟ قال و َکیَف إْذ!! یا رسوَل اهللا : َتأَذن ، قالوا ُر حتی ُتْسُتنَکُح الِبْک

تا ) دوشیزه ( طلب امر صورت گیرد ، و نکاح نمی شود دختر ) در مورد نکاح ( تا اینکه از وی ) بیوه ( 
وی ) اجازت ( اذن ! پیامبر خدا  ای: ت خواسته شود ، گفتند اجاز) در مورد نکاحش ( اینکه از وی 

  )متفق علیه (  . ) اینکه سکوت کند : چگونه است ؟ فرمود 

لذا از زن امِر با صراحت در مورد نکاح طلب شود ، ولی از دختر به سبب شرم و حیا ، سکوتش عالمِت 
.عواقب و نتایج ناگوار بار می آورد صلی اهللا علیه و آله وسلم ل پدر از این امر نبوی تجاھ. رضا شمرده شود   

لك َفَأَتْت رسوَل َذٌب َفَكِرَھْت َجھا َو ِھَي َثیِّأَباَھا َزوَّ اٍم اَألنصارية رضي اهللا عنھا أنََّذعن َخْنَساَء ِبنِت ِخ[ 
خنساء بنت خذام روایت می کند که پدرش وی را به ( ] ِنكاَحُه  له و سلم َفَردَّآاهللا صلي اهللا علیه و 

صلی اهللا نپسندید ، و نزد پیامبر خدا ) خنساء نکاح مذکور را(در آورد و وی زن بیوه بود و ) یک مرد(نکاح 

)بخاری() نکاح وی را رد کردصلی اهللا علیه و آله و سلم سلم آمد، پس رسول خدا  علیه و آله و   

اساس رضایت نباشد ، و ایجاب و قبول صورت نگیرد، باطل بوده و فاقد اعتبار بنابران ھرگاه نکاح بر 
.شرعی می باشد  

اظھار (با ایجاب ) نکاح(و منعقد می شود  ] (َخرَو َينَعِقُد أي الِنكاُح ِبِإيَجاٍب ِمْن َأَحِدھما َو قُبوٍل ِمن اآل[ 
 عقد نکاح) یکی از طرفین و قبول از طرف دیگر) ( الرد المختار علی ھامش رد المختار کتاب النکاح 361 ج-2

من ویک خانم طالق شده در کورس زبان انگلیسی یکدیگر را شناختم ، باالخره موافقه کردیم : سوال 
که با ھم ازدواج نماییم اما بنابر شرایط خانوادگی ، بطور مخفی نکاح نمودیم که متاسفانه کسی به 

نزدیک را اطالع دادیم که ما زن و شوھر ھستیم ، حاال دلم عنوان شاھد نبود ، ولی بعدًا دوستان 
 قناعت نمی کند و بار بار ذھنم مرا اذیت می کند که آیا این نکاح از نظر شریعت صحیح بود یا نه ؟ 

در این صورت نکاح مذکور باطل است ، زیرا طوریکه شما نوشته اید کسی شاھد نبود ، در : جواب 
.األقل موجودیت دو شاھد که ناظر عقد باشند شرط است  حالیکه برای عقد نکاح علی  

نکاحی ] ( َلا ِنکاَح إّلا ِبَولیٍّ و َشاِھَدی عدٍل : [ رسول اهللا صلی اهللا علیه و آله وسلم می فرماید 
) بیھقی )  ( و دو شاھد عادل ) سرپرست ( نیست مگر بواسطۀ ولی   
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. د نکاح حاضر و شاھد نبودند کسانیرا که بعدًا اطالع داده اید ، در اثنای عق  

 ( و شرط حضور شاھَدین ... ) الدر المختار علی ھامش رد المحتار ، کتاب النکاح  373 ج 2 

من یک شخص جوان ھستم و در یکی از کشورھای غربی زندگی می کنم ، نمازھایم را می : سوال 
گرایش بی نھایت زیاد دارد ، ولی خوانم ، الحمدهللا ، و می خواھم پاکدامن باشم ، دلم بسوی ازدواج 

نزدیکانم ممانعت می کنند و می گویند بعدھا ازدواج کن ، حاال من در دو راھه قرار دارم آیا ازدواج بھتر 
 است یا مشورۀ دوستانم را بپذیرم ؟ 

: اهللا متعال ھمه را به نکاح امر می فرماید : جواب   

3 –نساء ) پس نکاح کنید کسی را که خوش آید به شما از زنان ( ] َفانِکُحوا َما َطاَب لُکم ِمن الّنساِء [   

َفْضِلِه َوَأنِكُحوا اْلَأَياَمى ِمنُكْم َوالصَّاِلِحیَن ِمْن ِعَباِدُكْم َوِإَماِئُكْم ِإن َيُكوُنوا ُفَقَراء ُيْغِنِھُم اللَُّه ِمن [ ھمچنان 
با ( خويش را ) ازدواج ( را و غالمان و كنیزان شايسته  مردان و زنان مجّرد خود  ] (  َواللَُّه َواِسٌع َعِلیٌم

و به فقر و تنگدستي ايشان ننگريد و نگران ( به ازدواج يكديگر درآوريد ) تھّیه نفقه و پرداخت مھرّيه 
و ازدواجشان براي حفظ عّفت و دوري از گناه ( اگر فقیر و تنگدست باشند ) چرا كه . آينده آنان نباشید 

گمان خداوند داراي نعمت  بي. گرداند  نیاز مي خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بي) انجام گیرد 
  32 –نور )   .است ) از نّیات ھمگان ( آگاه ) بوده و ( فراخ 

و دوري از ( آنان لباس شمايند و شما لباس آنانید ] (ُھنَّ ِلَباٌس لَُّكْم َوَأنُتْم ِلَباٌس لَُّھنَّ [  :ھمچنانو
  187 –بقره ) . آور است یزش با يكديگر برايتان بسي رنجآم

و با ] ( َس ِمنِّی َرِغَب َعن ُسنَِّتی َفَلْی َو َاَتَزوَُّج الِنَساَء َفَمْن: [ پیامبر اسالم علیه الصالة والسالم فرمود 
  متفق علیه ) زنان ازدواج می کنم ، پس کسیکه از سنت من سرپیچی کرد ، از من نیست 

ما برادر محترم حکِم اهللا و رسولش را بر ھمه چیز ترجیح داده به ازدواج که آمیزش و اتصال لذا ش
  .طبیعی زن و شوھر است ، اقدام نمایید 

  ) و نکاح در حال غلبه شھوت واجب است ] ( َواِجبًا ِعنَد التََّوَقاِن ) النکاح ( َو یُکوُن [ 

                                                                                                                             2ج  )   358و   357النکاح  الدر المختار ، علی ھامش رد المحتار ، کتاب( 
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