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  طريقه نمازهاي قضاء

  .لطفاً اين رساله را مكمل بخوانيد إن شاء اهللا عز وجل فوائدش را خواهد ديد

  فضيلت درود شريف

 :فرمودندارشاد  صّلي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمحبوب رحمن سلطان دو جهان م
ست بر پل صراط، كسي كه بر من در روز جمعه ا من درود خواندن نوري بر

  .)1(هشتاد بار درود بخواند گناهان هشتاد سالش بخشيده مي شوند
 1�2�	 ��� 	-��3!  �
�5 ��� 6�7 %	 ���3  

  بربادي قضاء كنندگان 

سورة ماعون  5، 4 آيات كه قصداً نماز را قضا ميكنند در نيدربارة كسا
 : ارشاد ميگردد

��8�9�:�;�8� <=�>9-?/9#  �> @A�	 ��:B 9#
�#9� ?�93?(-:B9� ���C 7.     

بربادي است آن نماز گذاراني را كه    
  .فراموش از نماز شان نشسته اند

  

تعالى رضي اهللا وقاص  كه حضرت سعد بن ابي دربارة آية سورة ماعون وقتي
 صّلى اهللا تعالى عليه وآله وسلّمنامدار  آقائيپس  ،ندددر بارگاه رسالت استفسار كر عنه

  .)2(خوانند نده بعد نماز ميگذرامراد از كساني اند كه وقت را  :فرمودند

                                                 

 ). 5191(شمارة حديث ، 320ر، حرف الصاد، صجامع الصغي) 1(
)2 (E����	 FG� HI! J 1�K�L�	 �& E����	 �LM ENOC�2�� PQR�	 #S��	 3163(، شمارة حديث 304، ص،2ج .( 
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 است، صدرالشريعه، بدرالطريقه حضرت”  ويلٌ“تذكرة  4آية بيان شده در
�76 ����اعظمي  موالنا محمد امجد علي %	 T$� در جهنم يك وادي : ميفرمايند

است كه از شدت آن خود جهنم هم پناه مي خواهد، قصداً ” ويل“خوفنات بنام 
  .)1(قضاء كنندگان نماز مستحق آن هستند

�76 ���� حضرت امام محمد بن احمد ذهبي %	 T$� گفته شده : فرمايند مي
است، اگر كوه در آن ” ويل“كه نامش  است كه در جهنم يك وادي هست

گاه  انداخته خسته شود پس آنهم از شدت گرمي اش آب خواهد شد و اين جاي
ست كه در نماز سستي كرده بعد از وقتش قضاء كرده مي خوانند مگر ا كساني

  .)2(توبه كنند خداونديكوتاهي خويش نادم گردند ودر بارگاه  كه بر اين

  كوبيدن سزاي سر

صحابة  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّممكرمه  ة، سردار مكمدينه منورهتاجدارِ 
يعني جبرائيل و (امشب دو شخص  :فرمودندرا خطاب  معنه تعالى رضي اهللاكرام 

در ارض مقدسه بردند، من ديدم كه يك شخص  نزد من آمدند و مرا) ميكائيل
ال گرفته برابري سرش شخصي ديگري سنگ با قسمتدراز كشيده است و در 

كوبد بعد از هر بار كوبيدن، سر  پي در پي باسنگ سرش را مي ايستاده است و
آنها  ؟ستا سبحان اهللا اين كي :گفتم ، من بفرشتگاندوباره درست مي شود

فرشته ) بعد از نشاندادن مناظر زياد(تر تشريف بفرمائيد  عرض كردند، جلو
را حفظ  بود كه قرآن ل كه مالحظه فرموديد كسيشخص او :ند كهدعرض كر

                                                 

 . 7، ص 3بهار شريعت، حصه )  1(
 .. 19كتاب الكبائر، ص)  2(
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كرده بود بعد فراموش كرده بود و در وقت نمازهاي فرض عادي خواب بود تا 
  .)1(قيامت با آن چنين رفتار مي شود

بعد از حفظ آيات يا آيه از قرآن را در اثر غفلت ! برادران عزيز اسالمي
ي كه از تنبلي براي نماز فجر بيدار نم كساني بالخصوصفراموش كنندگان آن و 
اكنون قصداً قضاء كنندگان نماز واقعة درد ناك عذاب قبر . شوند عبرت بايد كرد

  :يك زن را مالحظه فرمايند

  شعله هاي آتش در قبر

كه او را قبر كرده برگشت، يادش آمد  فوت شد، وقتي شخصخواهر يك 
كه كيف پولش در قبر افتاده است چنانچه بقبرستان براي برداشتن كيفش آمده 

كه ديد دلش به تكان در آمد، او ديد كه  رااي هرش را باز كرد، حادثه قبر خوا
زند بناء خوفزده شد و فوراً خاك بر  شعله هاي آتش در قبر خواهرش زبانه مي

د مادرش آمد و نزقبر خواهرش ريخت از ديدن اين واقعه خوف زده و گريان 
 پسرم چرا :و گفتحال خواهرم در اينجا چگونه بود؟ ا !اي مادر عزيزم: پرسيد

 من در قبر خواهرم شعله هاي آتش را ديدم كه زبانه مي :مي پرسيد؟ عرض كرد
خواهرت ! د وگفت افسوسافتازد وقتي كه مادر اين واقعه را شنيد او هم بگريه 

  .)2(كرد و مي خواند كرد نمازش را قضاء مي در نماز تنبلي مي
نماز را چنين سزا باشد  كه قضاء كنندگان درحالي! اسالمي عزيزبرادران 

  .ل اصالً نماز نمي خواند انجامش چگونه خواهد بودبختي كه از او پس آن بد

  

                                                 

 .1043، ص 2ملخص از صحيح بخاري، ج) 1(
)2 (�-�O�	 TIUR+ 189، ص. 
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  ؟اگر نماز خواندن را فراموش كند پس

ارشاد  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمالعزت  رب ، محبوبِتاجدار رسالت
ادش آمد كه بي كه وقت نماز بخوابد يا فراموش كند پس وقتي كسي :فرمودند

)1(ستا بخواند كه همان وقت آن
 .  

اگر نماز از خواب يا فراموشي قضاء شد  :فرمانيد مي رحمهم اهللافقهاي كرام 
البته گناه قضاء برآن نيست مگر در بيداري و . ستا پس قضاء خواندش فرض
  .)2(ستا فوراً بخواند كه تاخير مكروه نبوديادآوري اگر وقت مكروه 

  ؟رسد يا خير خواندن مي درحالت مجبوري ثواب

در صورت چشم باز نكردن ثواب اداء نماز فجر در صورت قضاء شدن آن 
رسد يا خير؟ ضمن اين مسئله اعلي حضرت امام اهلسنت پروانة شمع  مي

 ،161ص ،8در ج رحمة اهللا تعالى عليهرضا خان  رسالت موالنا شاه احمد
 رر اداي آن رسيدن ثواب دنمازي كه قضاء گرديده د: فرمايند فتاوي رضويه مي

  .خداوند است اختيار

  خوابيدن در قسمت آخر شب

كسي كه بعد از داخل شدن وقت نماز خوابيد، بعد وقت تمام شد و نماز 
كه اعتماد درست بر بيداري  ست وقتيا هگاراپس بطور قطعي گن گرديدقضاء 

قت هم بلكه در فجر قبل از دخول و ،نداشت يا بيدار كنندة هم وجود نداشت
شب را در بيداري سيري كرد و  قسمتكه  اكثر  حالي اجازة خواب نيست در

                                                 

)1 (E�'��	 �LM E���+ V�W3  �&TLXI�	 ����	 YZG  346، ص)674-315(شمارة حديث. 
 .124، ص 1عالمگيري، ج )  2(
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ظن غالب است كه اگر اكنون خوابيد پس در وقت نماز چشم ها باز نخواهند 
  .)1(شد

  شب تا دير بيدار بودن

در مجالس نعت خواني محفل هاي ذكر و فكر و نيز ! برادران عزيز اسالمي
بعد از بيداري زياد در شب اگر به سبب خواب اجتماعات مملو از سنن نبوي 

انديشه قضاء شدن نماز فجر بود پس به نيت اعتكاف در مسجد قيام كند يا در 
جاي بخوابد كه كسي براي بيداري اش موجود باشد يا ساعت زنگدار موجود 

عدد ساعت اعتماد نگردد كه در آن  يكه باشد كه از سبب آن بيدار گردد مگر ب
هم مي باشد اگر دو يا حسب ضرورت بيشتر وجود داشته باشد  امكان خرابي

كه انديشة قضاء شدن نماز  وقتي: بهتر است فقهاي كرام رحمهم اهللا مي فرمايند
  .)2(ستا صبح باشد پس بالضرورت شرعيه بيداري زياد شب ممنوع

  تعريف اداء قضاء و واجب االعاده

دن آن بوقتش اداء گفته ابندگان حكم است انجام د كه اجراي آن بر چيزي
بجا آوردن آن  ست واگر درامي شود و بعد از وقت معينه اش انجام دادن قضاء 

حكم خللي وارد گردد پس براي جبرانش آن عمل را دوباره انجام دادن اعاده 
گفته مي شود، در وقت اصلي اگر تحريمه گفته شد پس نماز قضاء نشده بلكه 

 حين وقت سالم دادن الزمي ر، جمعه و عيدن درمگر در نماز فج ،)3(اداء گرديد
ست، ا ، بال عذر شرعي قضاء كردن نماز گناه بزرگي)4(شود نماز نمي ورنهست ا

                                                 

 .42، ص 4بهار شريعت، حصه )  1(
 . 27، ص2رد المحتار، ج)  2(
 .628، ص2درمختار مع رد المحتار، ج)  3(
 .42، ص 4بهار شريعت، حصه )  4(
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از توبه يا . را خوانده و قلباً توبه هم بكند برقضاء كننده فرض است كه قضاء آن
ي البته توبه وقت ،)1(شاء اهللا گناه تاخير كردن بخشيده مي شود حج مقبول ان

ه و نبودخواهد بود كه قضاء را بخواند، بدون اداي آن توبه كردن درست درست 
پس  ،كه از گناه دست برنداشته ست وتاوقتيا ادا نگرديده هنوز باقي كه نمازي

  . )2(توبه چگونه قبول خواهد شد
روايت است كه تاجدار رسالت  رضي اهللا تعالى عنهاز حضرت سيدنا ابن عباس 

ر اتوبه كنندة كه از گناه دست برد :فرمودندارشاد  عليه وآله وسلّم صلّي اهللا تعالي
  .”العياذ باهللا “ ،)3(كند ست كه با خدايش شوخي ميا نيست مثل آن

  توبه را سه ركن است

�76 ����د نعيم الدين مراد آبادي د محمحضرت عالمه سي صدراالفاضل %	 T$� 
  :توبه را سه ركن است :فرمايند مي

  .عزم ترك) 3( ندامت) 2( اعتراف جرم )1(
ست مثالً براي توبة ا ست پس تالفي آن هم الزميا تالفي قابلاگر گناه 
  . )4(ستا قضاء خواندن نمازها هم الزم �تارك الصال

  ستده را براي نماز بيدار كردن واجب اخوابي

پس كسي را كه  ،يا نماز را فراموش كرده است ،خوابيده است شخصي
ست كه خوابيده را بيدار كند و فراموش كننده را بياد ا او واجب بر معلوم است

                                                 

 . 626، ص2المحتار، جدرمختار مع رد )  1(
 .628، ص2درمختار مع رد المحتار، ج)  2(
 .7178، شمارة حديث 436، ص5شعب االيمان، ج)  3(
  . 12خزائن العرفان، ص)  4(
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داشت كه بيدار كردن يا بياد  بخاطر بايد). هگار خواهد شداگن ورنه(، )1(بياورد
ست كه آن شخص نماز را مي ا غالب انداختن وقتي واجب مي باشد كه ظنّ

  ).واجب نخواهد بود ورنه(خواند 

  دوقت نماز فجر است بيدار شوي

خوب صداي مدينه را بلند كنيد يعني كساني را كه  !برادران عزيز اسالمي
احول مدني دعوت مخوابيده اند بيدار كنيد و ثواب زيادي كسب نمائيد در 

گويند، صداي  اسالمي بيدار كردن مسلمانان را براي نماز فجر صداي مدينه مي
ست كه انجام ا بمدينه واجب نيست مگر بيدار كردن براي نماز فجر كار ثوا

” صداي مدينه“ دادن آن بر هر مسلمان حسب موقع الزم است موقع انجام دادن
  .ست كه برمسلماني مزاحمت ايجاد نگرددا احتياط ضروري

  حكايت 

ط بلند گو وقت ما چند برادر اسالمي توس: اسالمي بمن گفته بود برادريك 
، شخصي شديم مي در كوچه اي رد ،جاري كرده بوديم رافجر صداي مدينه 

هايش را  همين اآلن چشم ،بچة كوچكم شب نخوابيده بود :راحت شده گفتنا
اين چگونه  :گفتيم كهين شديم وما خشمگ .بست، بلندگو را خاموش كنيد

 او از اين كار نيك جلوگيري مي كنيم و ما براي نماز بيدار مي ،مسلماني است
شروع كرديم از طرف ديگر  را” صداي مدينه“خير روز دوم ما دوباره  !كند

كوچه مي خواستيم برويم ديديم كنار كوچه همان شخص ديروزي غمزده 
نخوابيد همين اآلن چشم ها را  ام تمام شب را بچه :ستاده بود بازهم گفتيا

                                                 

 .43، ص4بهار شريعت، حصه )  1(
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ستاده ام تا از شما درخواست نمايم كه از كوچه يمين خاطر من اينجا اه بسته به
ين بدون بلند گو ا معلوم شد كه بعد از ي رد شويد، پس از اينكتاه سما ب
جاري گردد و نيز باوجود عدم بلند گو بازهم به آواز بلند صدا ” صداي مدينه “

نزنيد كه از آن در خانه ها خواهران اسالمي، اشخاص ضعيف، مريض ها بچه ها 
را كه در نماز و تالوت مشغولند مزاحمت ايجاد شود يا كساني كه در  وكساني

اگر هر مسلماني  و. خوابشان خلل افتد نماز خوانده خوابيده اند درل وقت او
كه ناراحت  جلو گيري نمايد پس بجاي اين” صداي مدينه“نزديك خانه اش از 

داشته باشيد كه يقيناً  با او حسن ظنّ وي معذرت خواهي كنيد ونرمي از شويد با
البته اين بيچاره را  ،هيچ مسلماني بابيدار كردن براي نماز مخالفت نخواهد كرد

مجاز  ار نمازي هم باشد پس شما مشكلي در پيش خواهد بود، اگر بالفرض بي
نرمي  دريك وقت مناسب ديگري با! بلي .خورد نمائيد يت برجد نيست كه با

  .بذريعة كوشش انفرادي او را براي نماز آماده خواهيد كرد
 ،منازل ،محل هابي موقع در  غيره و هم باستثناي اذان فجر در مساجد

، عبادت در موقع استفاده از بلند گوها حتي در خانه هاي خود وغيرهمحافل 
را كه در خواب اند در نظر بايد  و كساني ها، بچه هاي شيرخواركنندگان مريض 

ت و آزار قرار گيردداشت تا مبادا كسي مورد اذي. 

  حكايت احساس كردن حقوق عامه 

به اين  ست، اسالف ماا خيلي ضروري” مهعا“به حقوق ديگران دادنتوجه 
�76 ����د غزالي محم امام !\T 	]���امر نهايت توجه را داشته اند چنانچه  %	 T$� 

�76 ����در خدمت حضرت سيدنا امام احمد بن حنبل : فرمايند مي %	 T$� 
كه آمد  كرد يكروز حيني شخصي چندين سال حاضر بوده و علم حاصل مي
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�76 ����امام  حضرت %	 T$�  از او رويش را گرداند او با اصرار استفسار كرد تا
در كنار جادة پهلوي ديوار خانه ات برابر : ت را بداند، امام در جواب فرمودعّل

قد آدم گل درست كرده ايد و راه مسلمانان را مسدود ساخته ايد پس من 
كه بيرون از  فترگي عبرت بايد كسان از اينجاهم، )1( !چگونه از تو راضي باشم

  .سازند منازل شان راه مسلمانان را تنگ كرده ديوار و محوطه مي

  قضاء را زود تر انجام دهيد 

ست، مگر ا ها را قضاء كرده زود تر خواندن آن واجبنمازبركسي كه 
لهذا به كاروبار  ؛بخاطر پرورش بچه ها و فراهمي ضروريات تاخير جائز است

 هم بخواند تا جاي تواند نماز قضاء شده را فرصت وقت مي با هم مصروف بوده
   .)2(كه تكميل گردد

  قضاء خاموشانه خوانده شود 

بمردم يا اعضاي خانواده بلكه به نماز قضاء شده راه خاموشانه بخوانيد 
مثالً اين گفته نشود كه اين قضاي نماز (ترين دوست هم اظهار نگردد  يكنزد

زيرا كه اظهار گناه هم مكروه  ؛)خوانم اي عمري را ميفجر امروزم هست يا قض
لهذا اگر در محضر عام قضاي وتر خوانده مي شود پس  ؛)3(ستا تحريمي و گناه

  .براي تكبير قنوت دست باال نشود

  

  

                                                 

 .96، ص 5احياء العلوم، ج)  1(
 .646، ص2درمختار مع رد المحتار ، ج)  2(
 .650، ص2رد المحتار ، ج)  3(
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  انجام دادن قضائي عمري درجمعة الوداع 

در آخرين جمعه رمضان المبارك بعضي اشخاص باجماعت قضاي عمري 
 ين يك نماز اداء ميا كنند كه قضائي هاي تمام عمر در ند و فكر ميمي خوان را

ر شهير حكيم االمت حضرت مفتي احمد مفس ،)1(اين باطل محض است ،گردند
�76 ����يار خان  %	 T$� بين ظهر و عصر : مي فرمايند]	^-�	 T�_ 12  ركعت نفل

`<T ة فاتحه يكبار هر ركعت بعد از سور دو دو ركعت نيت كرده بخواند و در
 �!	 %	 -B =G �& �� EN��R�	 يكبارو aS�	 ��-� � b�I�	 ��-�  را بخواند

خواند گناه قضاء  كه قضاء كرده مي ست كه هر قدر نمازهائيا فائده اش اين
كه نمازهاي قضاء شدة آن  گردد، نه اين عزوجل معاف مي شĤءاهللا كردن آنها ان

  .)2(ن اداء خواهند شدخواند گردند آنها با معاف مي

  حساب كردن قضاء عمري 

بود و اكنون فرصت يافته و ميخواهد قضاي عمري  هكسي كه نماز نخواند
بخواند، او از وقتيكه بالغ گرديده حساب نمازهايش را در نظر گيرد و اگر تاريخ 

سالگي و مرد از  9ست كه زن از سن ا اينبلوغ هم معلوم نيست پس احتياط در 
  .)3(حساب نمازها را تخمين بزند سالگي 12

  ترتيب در قضاء كردن 

تواند كه اول تمام نمازهاي فجر را بعد تمام نماز ظهر  در قضاي عمري مي
  .)4(مين ترتيب عصر، مغرب و عشاء را انجام دهده به

                                                 

  .110، ص  7ماخوذ از شرح الزرقاني علي المواهب اللدنيه، ج)  1(
 .105اسالمي زندگي، ص)  2(
 .154، ص  8ماخوذ از فتاوي رضويه ، ج) 3(

 .109، ص 1فتاوي قاضي خان مع عالمگيري، ج)  4(
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  طريقه قضاي عمري

 ركعت فرض فجر، چهار دو ،شدباهر روز بيست ركعت خوانده مي قضائي 
ر ركعت عصر، سه ركعت مغرب و چهار ركعت عشاء و سه ركعت ظهر، چها

كه از من قضاء  همه فجري اول از“ركعت وتر، نيت بدين ترتيب كرده شود مثالً 
كه بكثرت  هر نماز را همينطور نيت نمايد بر كسي ”گرديده آنرا اداء ميكنم

گونه اداء نمايد جائز است كه در هر  قضائي هست پس او براي آساني اگر اين
علي يكبار ، سبحان ربي األركوع و هر سجده بجاي سه بار سبحان ربي العظيم

قتي كامالً در ركوع بگويد مگر هميشه و در هر نمازي بخاطر بايد داشت كه و
عظيم تكميل شد بعد از  يمِكه م سبحان را شروع كند و وقتي برسد آنگاه سينِ

يك تخفيف همين  ،دهد در سجده هم همين روش را انجام ،ركوع سر را بلند كند
كه در ركعت سوم و چهارم فرض ها بجاي الحمدهللا فقط  بود و تخفيف دوم اين

مگر در هر سه ركعات وتر الحمد شريف  ،گفته ركوع كند” سبحان اهللا “سه بار 
كه در قعدة اخيره بعد از  و سورة ديگر هر دو خوانده شوند، تخفيف سوم اين

للهم صلّد بجاي درودها و دعا فقط اتشه د وآله گفته سالم دهد، علي محم
كه در ركعت سوم وتر بجاي دعاي قنوت اهللا اكبر گفته فقط  تخفيف چهارم اين

1(لي بگويد اغفر يكبار يا سه بار رب( .  

  قضاي نماز قصر

اگر نماز قضاي سفر را در حالت اقامت مي خواند بايد قصر بخواند و 
  .)2(ل بخواند يعني قصر نبايد كرديد مكمقضاي نماز اقامت را در حالت سفر با

                                                 

 .157، ص 8ملخص از فتاوي رضويه، ج)  1(
 .650، ص2رد المحتار ، ج)  2(
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  نماز هاي موقع ارتداد

اگر شخصي معاذ اهللا مرتد شد و بعد اسالم آورد پس نمازهاي زمان ارتداد 
كه در اسالم قضاء شده اند قضاي آنها  قضاء نمي شوند و قبل از ارتداد نمازهائي

  .)1(ستا واجب

  نماز وقت تولد بچه

مي خواند و انديشة مردن بچه است، پس  نماز) Mid Wife(اگر دايه 
 ، سر بچه بيرون آمده و وقت نماز)2(نماز را قضاء كند كه اين عذر شرعي است

 قبل از نفاس تمام مي شود پس درين حالت هم برمادرش فرض است اگر نمي
 ، سر بچه را در ظرفي بگذارد تا ضرري برآن)3(خواند پس گناهگار مي شود

اند اگر در چنين تركيبي خواندن نماز هم انديشة مردن بچه نرسد بعد نماز را بخو
  .)4(ز است، بعد از نفاس قضاي اين نماز را بخوانديبود پس تاخير جا

  مريض راچه وقت نماز معاف است

 شتواند اگر اين حالت ش انده نميچنان مريضي كه با اشاره هم نماز خو
ن حالت فوت گردند قضاي يا ل در برگيرد پس نمازهاي كه دروقت نماز را مكم
  .)5(آنها واجب نيست

  

                                                 

 .537، ص2رد المحتار ، ج)  1(
 .519، ص2رد المحتار ، ج)  2(
 .565، ص2رد المحتار ، ج)  3(
 .519، ص2رد المحتار ، ج)  4(
 .، 570، ص2رد المحتار ، ج)  5(
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  نماز هاي تمام عمر را دوباره خواندن

كسي كه در نمازهايش نقصان و كراهت بوده پس او نمازهاي تمام عمر را 
پس الزم نيست و اگر مي نبود اگر دوباره بخواند بهتر است و اگرهيچ علتي 

پرخوانده شوند، و در وتر و تمام ركعت ها  ،خواند بعد نماز فجر و عصر نباشد
قنوت را خوانده بعد از ركعت سوم قعده كرده بعد يك ركعت ديگر هم بخواند 

  .)1(چهار گردند

  ؟.. لفظ قضاي فراموش گرديد پس

�76 ����اعلي حضرت امام اهلسنت موالنا شاه احمد رضا خان  %	 T$� مي 
اء و اداء به نيت قضاء هر فرمايند، قضاء به نيت اد تصريح مي علماي ما: فرمايند

  .)2(دو صحيح است

  عمري را خواندن قضايبجاي نوافل 

خوانيد  كه نفل مي تر اند يعني همان وقتي نمازهاي قضاء از نوافل مهم
ركعت  12البته تراويح و ،بخوانيد كه برئي الذمه شويد را ها بجاي آن قضائي

  .)3(سنت هاي مؤكده را ترك نكنيد

  وافل خوانده نمي توانيدبعد از فجر و عصر ن

كه قصداً  ه تحريمي است وقتيورنماز فجر و عصر خواندن نوافل مك بعد از
كه از جهت غير الزم باشد  هم باشد، و هر آن نمازي T�c 	��\�باشد، اگرچه 

را شروع كرده و بعد شكسته  مثالً نوافل نذر و طواف و هر آن نمازي كه آن
                                                 

  138، ص 2رد المحتار ، ج)  1(
 .161، ص  8فتاوي رضويه ، ج)  2(

 . 536، ص1رد المحتار، ج)   3(
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براي قضاء وقت معيني نيست در هر  .)1(اشداگرچه از سنت هاي فجر و عصر ب
 آفتاب وقتي بخوانيد برئ الذمه مي شويد، مگر در اوقات طلوع، زوال وغروب

  .)2(ز نيستيتوانيد كه درين اوقات نماز جا نماز خوانده نمي

  چهار سنت ظهر ترك گرديد پس چه بايد كرد

سنت بعدي اگر چهار فرض ظهر قبالً خوانده شد پس بعد از ادا كردن دو 
�76 ����چهار ركعت سنت قبلي خوانده شود چنانچه اعلي حضرت  %	 T$� مي 

چهار ركعت سنت قبل از فرض ظهر اگر خوانده نشده بود پس بعد : فرمايند
بعد از دو سنت بعديه خوانده ) پسنديده ترين(يعني  حرجأفرض بلكه بمذهب 

  . )3(كه هنوز وقت ظهر باقي باشد شرطيه شود، ب

  اگر سنت هاي فجر خوانده نشد پس چه بايد كرد ؟

اگر بعد از خواندن سنت ها انديشة فوت شدن جماعت در فجر باشد پس 
بدون خواندن سنت، در جماعت شامل شويد مگر بعد از سالم دادن خواندن 

دقيقه بگذرد تا ضحوة كبري  20ز نيست، بعد از طلوع آفتاب كم از كم يجا
  .)4(بخوايند كه مستحب است

  آيا وقت مغرب كم مي باشد ؟

وقت نماز مغرب از غروب آفتاب تا ابتداء وقت عشاء مي باشد، اين وقت 
به اعتبار جاي و تاريخ عقب و جلو مي باشد مثالً در باب المدينه كراچي مطابق 

                                                 

 .61، ص1درمختار ، ج)  1(
 .كوئته .134، ص1عالمگيري، ج)  2(
 .148، ص 8ملخصاً از فتاوي رضويه، ج)  3(

 .424، ص 7ماخوذ از فتاوي رضويه، ج)  4(
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دقيقه است فقهاي 18نقشة نظام االوقات وقت مغرب كم از كم يك ساعت و 
باستثناي روز ابري در مغرب هميشه تعجيل : فرمايند كرام رحمهم اهللا تعالي مي

مستحب است و تاخير كردن بيش از دو ركعت مكروه تنزيهي و بدون عذر سفر 
 ها ظاهر گردند مكروه تحريمي ومرض وغيره آنقدر تاخير كردن كه ستاره

�76 ����اعلي حضرت امام اهلسنت موالنا شاه احمد رضا خان  ،)1(ستا %	 T$� 
ست كه ستاره ها خوب ظاهر نشوند ا وقت مستحب مغرب تا زماني: رمايندمي ف

اين قدر دير كردن كه عالوه از ستارگان بزرگ ستاره هاي كوچك هم ظاهر 
، قبل از عصر و عشاء ركعاتي كه خوانده مي شوند )2(ستا گردند مكروه تحريمي

  .سنت غير مؤكده بوده قضائي ندارند

  ؟ قضاي تراويح راچه حكمي است

اگر كسي  وقتيكه تراويح فوت گرديد قضائي ندارد نه باجماعت ونه تنها، و
  . )3(تراويح هيچ ارتباطي ندراد هم ميخواند پس اين نفل جداگانه است با قضا

  فدية نماز 

  حتماً مطالعه فرمايند، كه بستگانش فوت شده اند اين مضمون را كسي
سال براي 12بالغي زن و سال براي نا 9عمر ميت را معلوم كرده از آن 

را بحساب آورده معلوم  كه مانده است آن باقي هر مقداري ،نابالغي مرد كم كند
بي روزه بوده و يا چقدر نماز و  كه مرحوم تا چه مدتي بي نماز بوده يا نمايد

را حساب نمايد بلكه اگر بخواهد  روزة قضاء برذمه اش مانده بيشترين اندازة آن
ي حساب تمام عمر را در نظر گرفته و براي هر نماز يك صدقة بعد از عمر نابالغ

                                                 

 .48، ص1،  عالمگيري، ج246، ص 1درمختار ، ج)  1(
 .153، ص  5فتاوي رضويه ، ج)  2(
 .61، ص1ملخصاً درمختار ، ج)  3(
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مقدار يك صدقه فطر تقريباً دو كيلو و پنجاه گرم گندم يا  ،فطر خيرات داده شود
ست و در يك روز شش نماز مي باشد پنج وقت فرض و ا آرد آن يا قيمت آن

س روپيه باشد پ 12واجب مثالً قيمت دو كيلو و پنجاه گرم گندم  يك وتر
 25920ماه تقريباً  12و ،روپيه2160روز  30 ،روپيه بوده 72نمازهاي يكروز 

ست پس براي ادا كردن ا سال باقي 50ميتي كه نمازهاي  اكنون بر ،روپيه گرديد
ست كه هر شخص استطاعت ا هيبد ،روپيه خيرات داده شود1296000فديه 

حيلة شرعي  هللا تعاليرحمهم اصدقة مبلغ فوق را نخواهد داشت بناء علماي كرام 
روز  30نيت فدية تمام نمازهاي همان ه اين مسئله را ارشاد فرموده اند مثالً ب

روز اداء  30ملكيت يك فقيري قرار دهد، پس فدية  روپيه را در) 2160(
بعد ” يعني بطور تحفه بدهد“ به نمايدهاكنون همان فقير مبلغ متذكره را . گرديد

روز در قبضة فقير در آورده  30ت فدية نمازهاي از قبضه كردن دوباره به ني
و بدل كردن را ادامه داده تاكه فدية همه نمازها  دبهمين ترتيب ر ،مالك آن سازد

روز شرط نيست اين يك مثال براي متوجه  30حيله ساختن فدية . )1(اداء گردد
سال موجود باشد پس در جا بجا كردن  50اگر بالفرض مبلغ فدية  ،كردن بود

كبار كار انجام مي گردد همچنان حساب مبلغ فطره هم از روي قيمت موجودة ي
، بعد )2(هر روزه هم يك صدقة فطر استدر مين ترتيب ه شود به گندم اداء مي

گردد حيلة فديه را  از اداي فديه نمازها فدية روزه ها نيز بدين طريق اداء مي
مرحومين خود همين عمل را اگر ورثاء براي . توانند فقير و امير همه كرده مي

وسيله مرده هم از بار  بدين ،انجام دهند پس براي ميت كمكي بزرگي خواهد بود
ي خواهد يافت و ورثاهم مستحق اجر و ثواب خواهند شد، يسنگين فرض رها

                                                 

 .69، ص  4ماخوذ از فتاوي بزازيه مع عالمگيري، ج)  1(
 .644، ص 2معه رد المحتار، جدرمختار ) 2(
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 مسجد وغيره يك نسخه قرآن پاك هديه كرده مطمئن ميه بعض اشخاص ب
اداء نموديم اين غلط فهمي واشتباه  شوند كه ما فدية تمام نمازهاي مرحوم را

  .)1(ستاآنها 

  يك مسئله فدية مرحومه 

همان تعداد روز و اگر معلوم نبود ه اگر عادت حيض زن معلوم بود پس ب
سال مستثني كنيد مگر هر چند بار كه در حمل  9پس سه روز از هر ماه از عمر 

عادت زن دربارة نفاس  ،بوده از ماه هاي مدت حمل ايام حيض را استثناء نكنيد
اگر معلوم بود پس بعد از هر حمل همان تعداد روز را مستثني كنيد و اگر معلوم 

شرعاً هيچ ) كم از كم(زيرا كه براي نفاس در حد اقل  ؛نبود پس چيزي نيست
  .)2(دقيقه فوراً پاك گردد ست بعد از يكا معين نگرديده، ممكن

  تازيانه  100حيلة 

حيلة فدية نماز را من از طرف خود تحرير نكرده ام ! يبرادران عزيز اسالم
بلكه جواز حيلة شرعي در قرآن وحديث و كتب معتبره فقه حنفي موجود هست  

زوجة محترمه اش باري  ���� 	���-� �	����زمان مريضي حضرت ايوب  چنانچه در
كه  قسم ياد كردند كه هنگامي آن حضرت ،در خدمتش بتاخير حاضر شد

دنش اهللا عزوجل حين صحتياب ش، تازيانه خواهم زد 100وم ترا صدتندرست ش
 چنانفرمودند ارشاد  ���� 	���-� �	���� آن حضرتتارهاي جارو بر  حكم زدن با

  :چه در قرآن مجيد است
 

                                                 

 .168، ص  8مزيد در فتاوي رضويه ، ج)  1(

 .154، ص  8ماخوذ از فتاوي رضويه ، ج)  2(



 221

 �9��& ;@:d9�  �e& ����f?/ gh�i f 9j
?[9� ;k9S�W97   ] 44: ص [ 

يك خود در دست : كنزااليمان ترجمة 
 .بگير با آن بزن و قسم را مشكن جارو

چه  است چنان” كتاب الحيل“در عالمگيري يك باب مستقل حيلة ها بنام 
كه حق كسي را ضايع نمايد يا  است كه حيله اي ”كتاب الحيل عالمگيري“در 

ست، ا در آن شبه پيدا كند يا از راه باطل براي فريب دادن انجام داده شود مكروه
ردن حالل انجام داده شود خوب ت از حرام و حاصل كو اگر حيله براي نجا

l g ستيخداونددليل جائز بودن حيلة اين قسم اين ارشاد . استh�i f 9j �9��& ;@:d9�
?[9�  �e& ����f?/;k9S�W97m ] در دست مباركت يك جارو گرفته : ترجمه  ،]44 :ص

  .)1(بوسيله آن بزن و قسم را مشكن

  ني رايج شدسوراخ كردن گوش از چه زما

را مالحظه فرمائيد چنانچه از حضرت  يبراي جواز حيله يك دليل ديگر
روايت است كه يكبار بين حضرت ساره و  رضي اهللا تعالى عنهعبداهللا ابن عباس 
  ناراحتي بوجود آمد پس حضرت ساره  هارضي اهللا تعالى عنحضرت هاجره 

ا كنم يك عضو هاجره را قطع قسم ياد كرد كه اگر دسترسي پيد هارضي اهللا تعالى عن
خدمت حضرت ه را ب السالم عليهاهللا عزوجل حضرت جبرئيل  .خواهم كرد

رضي اهللا  فرستاد كه آنها را صلح دهد حضرت ساره ���� 	���-� �	����ابراهيم 
 ! +9" :عرض كرد هاتعالى عن��?�oT 9> ����S�N" پس بر  ،يعني بر قسم چه حيله خواهد بود

 هارضي اهللا تعالى عن وحي نازل شد كه بر ساره ���� 	���-� �	���� حضرت ابراهيم

                                                 

 .390، ص  6فتاوي عالمگيري، ج)  1(
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حكم كن تا گوش هاجره را سوراخ كند از همان زمان سوراخ كردن گوش زنان 
  .)1(رواج گرديد

  تحفة گوشت گاو

روايت است  هارضي اهللا تعالى عناز ام المؤمنين حضرت سيدتنا عايشه صديقه 
حاضر  صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمالكونين كه مقداري گوشت گاو خدمت سيد 

رضي اهللا تعالى اين گوشت بر حضرت سيدتنا بريره  :كرده شد شخصي عرض كرد

	�� ���� ��« :فرمودندصدقه شده بود  نهاع ���يعني اين براي بريره  »�� 

  .)2(صدقه بود و براي ما هديه است

   تحيلة شرعي زكا

مستحق  هارضي اهللا تعالى عنكه حضرت بريره  از اين حديث شريف ظاهر است
كه بطور صدقه او را رسيده بود اگرچه در حق او  صدقه بوده گوشت گاوي

كه در بارگاه  وقتي ،صدقه هم بود مگر بعد از قبضه كردن در ملكيت او درآمد
رسالت تقديم شد حكم آن تبديل گرديده بود واكنون گوشت مذكوره صدقه 

را بعد از قبضه در آوردن خود هر كسي  �ص مستحق زكا، همچنان هر شخنيست
تواند يا براي مسجد وغيره نيز اهداء كرده مي تواند  ديگر را بطور تحفه داده مي

نبوده بلكه هديه يا  �زكاط شخص مستحق مذكوره تقديم شدن اكنون كه توس
 را چنين �زكاعطيه گرديده است، فقهاي كرام رحمهم اهللا طريقة حيلة شرعي 

را در تجهيز و تكفين مرده يا تعمير مسجد مصرف  �زكاه اند پول فرمودارشاد 
 ن امور ميآزيرا كه در تمليك فقير در نيامده است اگر در ؛توانيد كرده نمي

                                                 

 .295، ص  3غمز العيون البصائر شرح االشباه والنظائر، ج)  1(
)2 (T>�p	 T!&q �& �Mr�	 �LM E���+ V�W3 1075-171ثشمارة حدي. 541ص 
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كرده بعد او  �زكاست كه فقيري را مالك ا كنيد پس طريقه اش اين جخواهيد خر
  . )1(رسد دو را ثواب ميوسيله هر  در تعمير مسجد وغيره مصرف نمايد بدين

  رسد  نفر را ثواب مساوي مي 100

چنانچه مالحظه فرموديد كه بوسيلة حيلة شرعي پول ! برادران عزيز اسالمي
چرا  ؛تواند براي تكفين و تدفين حتي در تعمير مسجد نيز استفاده شده مي �زكا

 د هر چهنمود اكنون او مالك گرديكه فقير قبضه  بود وقتي �زكاكه در حق فقير 
 هم اداء گرديد و فقير همدهنده  �زكابخواهد ميتوان كرد، از بركت حيلة شرعي 

واين هم جايز است كه فقير شرعي را  مسجد داده مستحق ثواب گرديد،ه ب
  .مسئلة حيله فهمانده شود

اگر ممكن باشد پول بين چندين نفر رد و بدل گردد بهتر است تا كه همه را 
داده شد بعد از  �زكاحيله فقير شرعي را دو ميليون تومان  ثواب برسد مثالً براي

را  قبضه او يك برادر اسالمي را تحفه داد او هم در قبضه گرفته بعد ديگري
ن نفر براي يگردانند تاكه آخر مالك ساخت همچنين همه يك ديگر را مالك مي

مه را شاء اهللا ه كه حيله ساخته شده بود صرف نمود ان مسجد و يا كار ديگري
 رضي اهللا تعالى عنهثواب صدقة دو ميليون ميرسد، چنانچه از حضرت ابو هريره 

اگر صدقه در  :فرمودند صلّي اهللا تعالي عليه وآله وسلّمروايت است كه تاجدار رسالت 
رسد كه پول را داده  س همه را ثواب همان شخصي ميپ صد دست بچرخد

  .)2(شود است و در اجرش كمي هم نمي

  

                                                 

 .343، ص3رد المحتار، ج)  1(
 .135، ص  7تاريخ بغداد،  ج)  2(
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  فقير تعريف 
قدر نيست كه به نصاب  زدش چيزي بوده مگر اينناست كه كسي فقير آن ) الف(

  ،برسد
) در ضروريات زندگي(يا بقدر نصاب هم بوده مگر در حاجت اصليه اش يعني ) ب(

ر حيوان سواري يا موتو ،مصروف است مثالً خانة مسكوني، وسايل خانه داري
هاي اسالمي براي ضرورت شغل گران، خدمه، كتاب، ابزار و لباس كارلكايس

  .ندعلمي كه از حاجتش بيشتر نباش
نصاب باقي نماند پس  )دين(ي قرض ابهمين ترتيب اگر مقروض است و بعد از اد) ج(

  .)1(فقير است اگرچه نزدش يكي نه بلكه چندين نصاب هم موجود باشد

  تعريف مسكين 
پوشاك هم  مسكين كسي است كه نزدش چيزي نباشد حتي كه براي خوراك و

كه نزدش به  يعني كسي(را محتاج است و اگر سوال كند برايش حالل است، فقير 
بدون ضرورت ) اندازة يكروز غذا موجود باشد و ضرورت پوشاك را هم داشته باشد

ز است و يست و چنين سوال كنندگان را دادن هم ناجاا و مجبوري سوال كردن حرام
  .)2(دهنده هم گناهگار مي شود

معلوم گرديد كه اگر كسي باوجود توانائي از راه گدائي ! ان عزيز اسالميبرادر
كه باوجود  ست و كسانيا هگاراكند گن بالضرورت و مجبوري بطور پيشه سوال مي

دهند پس عالوه برآنكه  شناخت كامل اين اشخاص بازهم آنها را پول وغيره اشياء مي
  .هگار مي شوندخيرات و صدقات شان در باد فنا ميرود خودهم گنا

                                                 

 .333، ص3رد المحتار، ج)  1(
 .188، ص 1فتاوي عالمگيري، ج)  2(
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  سوال و جواب در مورد حيلة زكات

  حيله زكات چگونه شده مي تواند؟: س 
يك فقير شرعي يا وكيلش مالك مالِ زكات قرار داده شود او بعد از قبول : ج  

تواند در هر كاري مثالً تعمير مسجد وغيره  كردن زكات، اين مال را مي
كات مستحق هر دو ثواب مصرف نمايد، در اين صورت باوجود اداء شدن ز

  .خواهد شد، ان شاء اهللا
شما ارشاد فرموديد، فقير شرعي يا وكيل آن، در اينجا مراد از وكيل : س 

  چيست؟
مراد از اين شخصي است كه او را فقير شرعي براي وصول زكات خود : ج  

  .اجازه داده يا خود آن شخص از او اجازه گرفته است
نمودن مال زكات اختيار مصرف آنرا در هر كاري آيا وكيل هم بعد از قبض : س 

  دارد؟
البته اگر فقير او را اجازه داده باشد يا او خودش اجازه خواسته باشد ! خير: ج  

  . را مصرف گرده مي تواند پس آن
فقير شرعي وكيلش را اجازة مصرف زكات خود در هر كاري داده بود يا او : س 

اين صورت هم فقير را قبض كردن  خودش اجازه خواسته بود، پس آيا در
  مال زكات ضروري است؟

نيز گفته ) يعني وكيل كننده(زيرا كه قبضه كردن وكيل، قبضة مؤكّل  ؛نه خير: ج  
  .مي شود

وقت چنده دادن يا مبلغ را برگردادن براي كار ديني يا سياسي الفاظ : س 
  محتاط اختيار كلي را بگوئيد؟
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ده داده شود يا در حيلة وقت مبلغ برگشتي دهنده مثالٌ دعوت اسالمي را چن:   ج
كه مناسب داند آنجا در  عوت اسالمي اين مبلغ را در جايد: اينطور بگويد
  .ز مصرف نمايديكار نيك و جا

فقير شرعي وكيل خود را زكات داده براي مصرف كردن كارهاي مدني : س 
  دعوت اسالمي اختيارات كلي چگونه بدهد؟

شما براي من هر مقدار زكاتي را كه “الفاظ محتاط اين است  وكيل را گفتن: ج  
كه . گفته بدهد) يا فالن فرد يا اداره(را به دعوت اسالمي  وصول نمائيد آن

طوري كه مناسب داند ) يا فالن فرد يا اداره(اين مبلغ را به دعوت اسالمي 
  .كار نيك و جايز مصرف كنيد در

  فاظ محتاط را هم بگوئيد؟در وقت وصول كردن چنده گفتن ال: س 
 ؛در زكات، فطريه، صدقات واجبه حاجت گرفتن اختيارات كلي نمي باشد: ج  

چرا كه اين يك مستحقي را هم مالك ساختن شرط است، مردم اگرچه 
دهند، مگر آنها در حقيقت اعضاي  زكات وغيره را به دعوت اسالمي مي

دعوت لهذا در  ؛درا وكيل زكات و فطرية خود ساختن اندعوت اسالمي 
حيلة شرعي اين چه خواهد بود كه طريقة آن و الفاظ محتاط بيان  اسالمي 

صدقة نفلي گفته  مي شودگرديد، عالوه از صدقات واجبه چنده ايكه داده 
گونه چنده نيز وقت گرفتن پوست قرباني الفاظ  ، چنانچه اينمي شود

اي شما را فروخته بدهيد كه چنده يا پوست ه اگر اجازه“محتاط اين است 
در جاي كه مناسب داند در آن كار نيك و جايز دعوت اسالمي مبلغ آنرا 

دهنده بلي بگويد يا به هر نحوي بر گفتة آن متفق گردد پس . مصرف نمايد
بهتر خواهد بود ورنه چندة بدست آمده يا پول اين پوست مطابق طريق كار 

نيك ديگري مصرف معروف دعوت اسالمي خرچ خواهد شد، اگر در كار 
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گردد يعني هر چه مصرف گرديده از  گرديد پس خسارت دادن الزم مي
اول برگشت خواهد شد، بهتر اين است كه جملة مذكوره در رسيد تحرير 

  .را خوانده يا شنوانده شود گردد و مقدار چنده يا پوست كه داده شده آن
  ؟گردد ميخسارت چگونه ادا : س 
وغيره داده به او داده شود يا به اجازه اش مصرف  كسي كه پوست يا پول: ج  

  . گردد
چرا كه معلوم كردن آدرس چنده  ؛اينگونه پس بسيار مشكل خواهد بود: س 

  تر نشان دهيد؟ راه حل آسان. دهندگان وغيره اكثر دشوار مي باشد
را  آنمي شود در صورت عدم آدرس همان مبلغي كه در كار خسارت ادا : ج  

مثالً چنده . صرف نمايد كه در مورد آن چنده دهنده گفته بوددر كارهاي م
نموده پس اكنون همين قدر از  جرا در مدرسه خر براي مسجد گرفته و آن
  .كند جطرف خود در مسجد خر

اگر كسي خاص بنام مدرسه چنده داد پس آيا در ديگري كارهاي مدنيِ : س 
  مصرف كرده مي تواند؟دعوت اسالمي 

اگر كرده باشد بايد خسارت بدهد؛ چرا كه مسئله شرعي اين . تواند نمي: ج  
كه چنده گرفته در آن بايد مصرف گردد حتي كه اگر  است كه براي كاري

باقي مانده پس كسي كه داده دوباره به آن برگرداند يا به اجازة او مصرف 
  .نمايد

 در عي حيلة شرمسئله اگر كسي زكات يا فطره را بدون  نبودنبعلت معلوم : س 
  مصرف غير فطره و زكات استفاده كرده بود پس طريقة توبة او چيست؟

اگر بالفرض كسي زكات يا ! او چرا نياموخت. در اينجا جهالت عذر نيست: ج  
در مصرف غير زكات و فطره مخلوط كرده، پس حيلة شرعي فطره را بدون 
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عوت دمثالً كسي . با انجام دادن توبه خسارت هم برآن الزم مي آيد
را بدون حيله كردن تعمير مسجد يا مزد  را زكات داد و مسؤل آناسالمي 

مدرس يا در ديگر كارهاي خيريه مصرف كرده پس از طرف آن مطابق 
طريقة كار مذكوره خسارت پر داخته شود اگرچه آن مبلغ صدها هزار يا 

  .ميليون ها باشد، براي اين فقط توبه كافي نيست
ار زكات را بدون حيله در غير مصرفي صرف كرده بود كسي كه صدها هز: س  

واكنون مسئله معلوم گرديد، أما براي جبران آن چيزي در دست نبود پس 
  چه بايد كرد؟

اگر اين شخص اكنون فقير شرعي است پس بر او همان اندازة خسارت : ج  
ا شده زكات داده او را مالك گرداند، اكنون زكات هر كسي را كه او اشتباه

  .مصرف كرده بود مطابق طريقة كار مذكوره جبران خسارت نمايد
اگر سيدي مثالً صد هزار تومان زكات زيد را در جاي غير از مصرفش : س 

استفاده كرد پس اكنون زكاتي را كه بطور چنده رسيده باشد به ملكيت يك 
فقير شرعي در آورد فقير شرعي بعد از قبض كردن همان مبلغ را به سيد 

را در كار خسارت شده ادا نمايد  حال سيد بعد از قبض كردن آن. ذر نمايدن
  .وتوبه هم بكند

يك جنبش بزرگي است، هر فرد آن از مسائل واقف نمي دعوت اسالمي : س 
  باشد حل اين مسئله چگونه است؟

كسي كه زكات برآن فرض گرديد اين هم بر او فرض است كه مسائل : ج  
زد، بهمين ترتيب بر چنده گيرنده هم اين فرض است ضروري زكات را بيامو

كه مسائل ضروري اين را بياموزد، هر مسؤل كسي را كه اجازه جمع آوري 
  .دهد بايد تربيت او را هم بنمايد چنده يا پوست هاي قرباني مي
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را گفته مي توانيم كه دوباره بدهيد در  فقير شرعي آيا در وقت حيله كردن : س 
  ره؟نزدت مگذار وغي

نگويد، بالفرض اگر چنين هم گفت بازهم در اداي زكات و حيله اشكالي : ج 
چرا كه در دادن زكات، صدقات و هديه چنين الفاظ  ؛بوجود نمي آيد

م اهلسنت، مجدد دين ملت موالنا شاه احمد اماحضرت . شرطيه فاسد است
هبه و صدقه از شرط فاسد : رضا خان بحوالة فتاوي شامي مي فرمايند

  .)1(فاسد نمي گردند
زكات داده شود و او فقير شرعي اگر براي حيله كردن به ! جناب عالي: س 

گرفته در نزدش بگذارد، آيا اكنون از او براي كارها خيريه جبراً گرفته نمي 
  توانيم؟

چراكه اكنون او مالك گرديده و او اختيار مالش را  ؛گرفته نمي توانيد: ج  
  .)2(دارد

صدها هزار  فقير شرعي ب پس چگونه حيله كرده شود؟ اگر يك بدين ترتي: س 
  زكات را ذخيره كرد پس لطفاً يك طريقه مدني اين را ارشاد فرمائيد؟

�76گردد، آقايم اعلي حضرت  بهترين طريقة آن بيان مي: ج  %	 T$�  ���� ارشاد
ن براي طريقة بهتر آن اين است كه مثالً از مال زكات صد توما: فرمايند مي

خواهيد مصرف كنيد، يك فقير عاقل و بالغ را از  د يا در مسجد مينذر سي
مصرف زكات چيز لباس مثالً كاله و خوراكي مثالً يكسير يا بيشتر گندم 

دهم مگر مفت نخواهم داد بمبلغ صد     نشان دهيد كه اين چيزها را بشما مي
دهم كه براي  تومان مي فروشم واين مبلغ را از طرف خودم بشما مي
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داند كه اين  مقاصدم دوباره بمن بدهيد او حتماً راضي خواهد شد، مي
چيزها يعني لباس يا غله مفت بدستم مي آيد، اكنون بيع شرعي كرده صد 

كه قابض شد، ثمن مطالبة خود را  تومان به نيت زكات به او بدهيد، وقتي
در (از فقير  يعني اكنون قيمتي را كه وقت خريد و فروخت طي شده بود(

دهد كه در ابتداء او را اميد  كه او خودش مي بگيريد، اول اين) مطالبة خود
رسيدن اين پول نبود كه از گره بيرون برود، او را فقط اميد لباس يا غله بود 

چرا كه اين چيزها او را حاصل گرديده و اگرا نكار كند  ؛كند پس انكار نمي
است و دائن ) مقروض(ن قدر مديون پس جبراً از او بگيريد كه او همي

خود در مال مديون يافت ) قرض(كه از جنس دين  وقتي) قرض دهنده(
اكنون اين مبلغ را . مندي وي از او گرفته مي تواند پس باالتفاق بدون رضا

گرفته از طرف خود در نذر رسيد يا بناي مسجد مصرف نمايد كه هر دو 
  .)1(مراد حاصل است

  يان شده را در الفاظ آسان ارشاد فرمايند؟لطفاً طريقة ب: س 
فقير عرض نمايم، زيد عاقل و بالغ چنانچه  )2(سعي ميكنم تا از فيضان رضا: ج  

است بوسيلة او حيلة صد هزار تومان زكات را خواهيم ساخت مگر شرعي 
ترس است كه اين مبلغ را دوباره نمي دهد پس او را قلمي نشان داده بمبلغ 

فروخته بطور قرض بگذاريد و او قلم را قابض گرديد بناء  صد هزار تومان
اكنون او را مالك صد هزار تومان . او صد هزار تومان مقروض شما گرديد
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زكات قرار دهيد بعد از آن صد هزار تومان قرض خود را از او مطالبه كنيد، 
  .توان گرفت بالفرض اگر انكار كند پس جبراً از او مي

 يافت نشد پس آيا صاحب نصاب را فقيرفقير شرعي ن براي حيله ساخت: س 
  .شرعي ساختن هم حيله موجود است

بلي طريقة بسيار آسان موجود است، مثالً در نزد زيد عاقل و بالغ بيش از : ج  
لهذا او صاحب نصاب  ؛حاجت اصليه اش پانصد هزار تومان موجود است

د مثالً از گرفتن است، او را طوري مقروض گردانيد كه صاحب نصاب نمان
شيشة عطر را بمبلغ يك ميليون تومان به او بفروشيد او بعد از گرفتن شيشة 

چرا كه اگر او اكنون همة پول در دسترس خود را  ؛گرديدفقير شرعي عطر 
گردد، حال او را يكي هر قدر زكات  بدهد بازهم پانصد هزار مقروض مي

اگر او بخواهد قرضش را هم مثالً ده ميليون هم بدهيد، بعد از قبض كردن 
تواند كه  اين هم شده مي. مانده را در بركاري مصرف نمايد ادا نمايد و باقي

مثالٌ همه را براي ساختن مسجد بدهد و بعد شما بخواهيد قرض او را 
بخشيد بلكه از پول زكات قبضه شدة او قرض خود را بخشيديد هم مانع نه 

ه را مسترد كرده بود، غني يا صاحب زيد مذكور اگرچه پول حيله شد. دارد
چرا كه در صورت بخشيدن يا اداي قرض در نزدش بيشتر  ؛ماند نصاب مي

اگر بوسيلة . از پانصد هزار قبلي اضافه از حاجت اصليه اش موجود است
او بازهم حيله كردن بخواهيد پس او را در حال مقروض بگذاريد يا مجدداً 

  .او را بطور متواتر مقروض نمائيد
  آيا بوسيلة چك حيله خواهد شد؟: س 
  .زكات بوسيلة چك ادا نمي شود! نه خير: ج  
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قرار داده و  فقير شرعي پول زيادي را از بانك برداشته و بعد در درسترس : س 
بعد دوباره گرفته در بانك پس انداز نموده در اين مورد مانع خواهد بود راه 

  حل آسان ارشاد فرمائيد؟
فقير بنام خود در بانك به همين مبلغ حساب باز كند كه او  فقير شرعي: ج  

گردد بعد هر مبلغي را كه در كار زكات او را دادني است او را گفته شرعي 
كه مبلغ مذكور در حساب او ذخيره شده  در حسابش جمع كرده شود، وقتي

پس زكات ادا گرديد اكنون او در هر كار خير يا جايز كسي را اختيار 
  .تفصيلش قبالً بيان گرديد. دن ميتوان دادمصرف كر

  از آوردن طفل در مسجد در حديث ممانعت است

مساجد را از : ارشاد مي فرمايند مسّلآله وي اهللا تعالي عليه وصّلسلطان مدينه قرار قلب و سينه 
اطفال، ديوانگان، خريد و فروش، دعوا بلندي صدا و جاري ساختن حدود و از شمشير بازي 

  . )1(يدنجات ده
طفلي كه آن خطر نجاست كردن احساس گردد و ديوانه را بداخل مسجد آوردن حرام است، 
اگر خطر نجاست نباشد پس مكروه است، كساني كه كفش ها را داخل مسجد مي برند توجه بايد 
 داشته باشند كه اگر نجاست داشته باشند آنها تميز نمايند، و باكفش پوشيده در مسجد رفتن بي ادبي

  . )2(است
در مسجد بچه يا ديوانه يا بيهوش و يا كسي كه جنيات داشته او را براي دم كردن در مسجد 

اگر . آوردن از نظر شريعت اجازه نخواهد بود، بچه را خوب هم در پارچه پيچيده آورده نمي توانيد
توبه نموده  فوراً! شما آوردن بچه وغيره را در مسجد فراموش كرده ايد پس از روي لطف و عنايت

كسي كه نسخة ممنوعيت را مي خواند و بچه بهمراه دارد پس (از نياوردن آن در آينده عهد كنيد 
درخواست مي كنيم كه فوراً بچه را از مسجد بيرون ببرد و توبه هم بكند بلي در فناي مسجد بچه 

   .را آورده مي توانيد در صورتي كه از بين مسجد عبور نگردد
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