 ‐ 148900ﻣﺴﺎﻓﺮی ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﻧﻤداﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ؟
ﺳﻮال

ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻﺗ درﺑﺎرهی ﻧﻤﺎز ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎز در ﺳﻔﺮ را ﺧﻮاﻧﺪم .وﻟ ﻣﺎ وﻗﺘ در ﺣﺎل ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻫﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﮐﻪ از وی ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﻞ ﺑﺮﻣﺧﻮرﯾﻢ ،و ﻣﻦ ﺧﯿﻠ ﺗﻼش ﮐﺮدم از ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻢ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺳﻌ ﻣﮐﻨﻢ از آن ﮐﻤ ﺑﯿﺮم .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ آﯾﺎ ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻓﻮت ﺷﺪن ﻧﻤﺎز ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺳﻤﺘ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ و ﺳﭙﺲ در وﻗﺘ دﯾﺮ آن ﻧﻤﺎز را دوﺑﺎره ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣداﻧﯿﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪی زﻣﯿﻦ را ﻣﺴﺠﺪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ؟

ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻔﺼﻞ

اﻟﺤﻤﺪﻟﻪ.
اوﻻ:
ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره اﺧﺘﻼﻓ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﯾ از ﺷﺮوط درﺳﺘ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺮک اﯾﻦ ﺷﺮط ـ در ﺻﻮرت
ﺗﻮاﻧﺎﯾ ـ ﻧﻤﺎز ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﺮط رو ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ ﺳﺎﻗﻂ ﻣﮔﺮدد و در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮال
ﺷﻤﺎرهی ) (65853ﺑﺮﺧ از اﯾﻦ ﺷﺮوط را ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ.
اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺟﺎﯾ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻤﺘ ﻧﻤﺎز ﻣﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣدﻫﺪ
ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻌﺪا دوﺑﺎره آن ﻧﻤﺎز را ﺗﺮار ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﮔﺮدن وی ﻧﯿﺴﺖ.
در ﺣﺪﯾﺚ ﺟﺎﺑﺮ ـ رﺿ اﻟﻪ ﻋﻨﻪ ـ آﻣﺪه ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ در ﺳﻔﺮ ﯾﺎ ﺳﺮﯾﻪای ﺑﻮدﯾﻢ ﭘﺲ ﻫﻮا
اﺑﺮی ﺷﺪ .در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﺑﺮآﻣﺪﯾﻢ و درﺑﺎرهای آن دﭼﺎر اﺧﺘﻼف ﺷﺪﯾﻢ و ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺘ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪ و ﻫﺮ ﯾ از ﻣﺎ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد ﺧﻄ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﺧﻮد ]و ﺳﻤﺘ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮدﯾﻢ[ را ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﻫﻨﺎم ﺻﺒﺢ ﻧﺎه ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﻪ
ﺳﻤﺘ ﻏﯿﺮ از ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪهاﯾﻢ .اﯾﻦ را ﺑﻪ رﺳﻮل اﻟﻪ ـ ﺻﻠ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ـ ﮔﻔﺘﯿﻢ؛ اﻣﺎ اﯾﺸﺎن دﺳﺘﻮر ﻧﺪاد ﮐﻪ ﻧﻤﺎزﻣﺎن را
ﺗﺮار ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮﻣﻮد :ﻧﻤﺎزﺗﺎن درﺳﺖ اﺳﺖ ﺑﻪ رواﯾﺖ دارﻗﻄﻨ و ﺣﺎﮐﻢ و ﺑﯿﻬﻘ .آﻟﺒﺎﻧ اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﻮاﻫﺪ آن در
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إرواء اﻟﻐﻠﯿﻞ ) (۲۹۱ﺣﺴﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
از ﺷﯿﺦ ﺑﻦ ﺑﺎز ـ رﺣﻤﻪ اﻟﻪ ـ درﺑﺎرهی ﺣﻢ ﻧﻤﺎز ﮐﺴ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺘ ﻏﯿﺮ از ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ
ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .اﯾﺸﺎن ﮔﻔﺘﻨﺪ:
»اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ﯾﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻨ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴ را ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ،در ﺻﻮرﺗ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻗﺒﻠﻪ
ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﻨﺪ ،ﺣﺘ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﯾﺮی ﻧﻤﺎز ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﮔﺮ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﺎزش ﺻﺤﯿﺢ ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻣﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺴ را ﺑﯿﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﺑﯿﺎﺑﺪ« ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﺘﺎوی ).(۴۲۰ /۱۰
ﺛﺎﻧﯿﺎ:
راهﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻗﺼﺪ ﻣﺴﺎﻓﺮت دارد و ﻣداﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ
ﮐﻪ ﻧﻤﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از او ﺑﭙﺮﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ راهﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﻠﻪ را
ﻣداﻧﺪ ،و اﻣﺮوزه روشﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻬﺖ ﻧﻤﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﺧ از ﺳﺎﻋﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻗﺒﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮرﺷﯿﺪ و ﺑﺮﺧ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎه ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﮐﻨﻨﺪ] .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﮔﻮﺷﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ[.
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﯾﺪ آﻧﭽﻪ را ﺑﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن ﻧﻤﺎزش ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮا ﮔﯿﺮد.
واﻟﻪ اﻋﻠﻢ
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