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 بلهقم: تشهبیست و درس 

و  مان یت ایانون مقدس موجب نظم و وحدت، تقوکم رو به خداست اما توجه به ینکچه به هر طرف رو گر

ش یپ یطیسال دوم هجرت شرا در اما ن بودیقدس قبله مسلمت المیب هااسالم سال آغاز در. منان استؤش میآزما

ام یو ق صلی اهلل علیه و آلهمان محمدی، اعلیه السالممید ابراهیآور توحادیعبه ک .افتیر ییعبه تغکه قبله به خانه مقدس کآمد 

 .میستید رو به قبله باین هنگام نماز بایبنابرا. است عج اهلل تعالی فرجهیمهد یجهان

ستند یبا یابه گونه اگر، عبه هستندکاز  ه دورک یسانکالبته . د رو به قبله باشدیز بایوانات نیذبح ح ت ویدفن م

ا به گفته یم ینکدا ین پیقید خودمان یا بایص جهت قبله یتشخ یبرا است. یافک خواندیم به قبله نماز ند رویه بگوک

 ایند، کیمشخص م جهت قبله را ،مثل قبله نما یقواعد علم یرو ه ازک یسکا ی ،یحس یهانشانه یرو ه ازکدو عادل 

م یاگر نتوانست .مینکاعتماد  ،شودیدا میگر پید یهاا از راهیآنان  یقبرها ،مساجد مسلمانان ه  از محرابک یگمان

د یبا ،نشد دایگمان به قبله هم پ اگر م ویم نماز بخوانیه گمان دارکد به هر چهار طرف یبا ،مینکدا یجهت قبله را پ

ه به ک معلوم شد بعداً یول ،میمعتبر گفته شده نماز خواند یهااز راه یکیاگر طبق . میجا آوره هار طرف بچهار به چ

البته اگر . نمازمان درست است ،درجه باشد 90متر ازکه انحراف ما از قبله ک یدر صورت ،میاقبله نماز نخوانده یسو

 م.یح بچرخیهمان وقت به طرف صح د ازیم بایوسط نماز هست

 ؟میهم الزم است مارو به قبله باش یمستحب یهاد در نمازیحاج آقا ببخشسؤال جوان: 

 ه حتماًکواجب  یهانماز. د رو به قبله باشدیبا یمستحب یهم نمازها واجب و یهاهم نمازجواب حاج آقا: 

اما اگر در  .دارد یشتریهم اگر رو به قبله انسان بخواند ثواب ب یمستحب ینمازها .ندارد یالکدر مواقع ضرورت اش یول

ند باز نماز کاگر قبله را مراعات ن ،بخواند یبخواهد نماز مستحب ،مثل سوار بودن راه رفتن،است مثل  یتیموقع یک

 ندارد. یالکاش

ه کهنگام ظهر به وقت م ،ریچهارم ت ست ویب و ششم خرداد یعنیسال  روز از م در دویجالب است بدان

 م.یریگیرو به قبله قرار م قاً یم دقیستید بایه به سمت خورشظاگر درآن لح تابد و یعبه مکعمود بر  امالًکد یخورش

 م؟یگر هم الزم است روبه قبله باشید یارهاک یواجب برا یر از نمازهایبه غسؤال جوان: 

 به قبله انجام ها هم  مستحب است انسان روارکاز  یبعض به قبله باشد، د رویوان بایبله، ذبح حجواب حاج آقا: 

 طارتبا یعنی دن هم انسان اگر رو به قبله باشد خوب است.یخواب یدر حالت نشستن، در حالت تالوت قرآن و حت :دهد
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به قبله  از مواقع هم رو یاست و مستحب است. در برخ یو خوبده یپسند ارک یلیارها با خانه خدا و قبله خکدادن 

 ا پشت به قبله باشد.یبه قبله  د رویه انسان نباکاند در حال توالت مثال فرموده .ستیز نیبودن حرام است، جا


