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 ابيد شود فوت که  صالتی هر ازاء در حضر سفراي در خواه امنی ان موارد در
 آيه سجود امتام از بعد و منود تالوت را خمصوصی آيه و کرد  سجده ابر يک

 کرد   تکرار مرتبه هيجده را ديگری خمصوص
 
 

 حضرت هباءاهلل: 
فيها سبحان هللا ذي العظمة واإلجالل  سجدة واحدة واذكرواصلو'ة  كلّ من مكان  " ولكم وهلّن يف األسفار إذا نزلتم واسرتحتم املقام األ – 1

جود لكم وهلّن أن تقعدوا إمتام السّ  وبعد  واملوهبة واإلفضال والّذي عجز يقول سبحان هللا إنّه يكفيه ابحلّق إنّه هلو الكايف الباقي الغفور الرّحيم
واحد وهو   ذي امللو وامللكوت كذلو يب ّن هللا سبل احلّق واهلدو وإاّها انتهإ إس  سبيلوحيد وتقولوا مثاين عشرة مرّة سبحان هللاعلى هيكل التّ 

 ( 14بند  –)كتاب اقدس هذا الّصراط املستقيم " 
 
  من مکان کّل صلوة سجدة واحدة" .املقام األ اسرتحتمذا نزلتم و إسفار األ مبارکه "يف سؤال : از آيه"  – 2

مسرتيح  مواقع ان امن فوت شده و اگر در وقإ منازی در جای امن ی اسإ که در اثنای حرکإ وجواب : اين سجده قضای مناز 
 "  حکم که در قضا انزل در سفر و حضر هر دو يکسان اسإ ابشد ابيد مهان مناز  موقوت را به جای آورد و اين

 ( 21)رساله سؤال و جواب، 
 
که   املقام االمن مکان کّل صلوة سجدة واحدة" قضای منازی اسإ تم و اسرتحتمسؤال : از آيه مبارکه "و فی االسفار اذا نزل"  – 3

  ساقط اسإ و سجده جبای آن اسإ. به عّلإ عدم امنيإ فوت شده اي به کّلی در سفر صالت
 مکان امن هر قدر فوت شده به جای هر يک يک ابر سجده جواب : اگر وقإ صالت برسد و امنيإ نباشد بعد از وصول به

"  را قرائإ منايد.  در سفر اگر موقع امن ابشد صالت ساقط نه منايد و بعد از سجده اخريه بر هيکل توحيد نشسته ذکر معهود
  (58)رساله سؤال و جواب، 

 
 صالت مع ّن اسإ و اي ابيد در عوض صالت سجده منايد. سؤال : پس از نزول و اسرتاحإ هر گاه وقإ صالت ابشد"  – 4

  (59)رساله سؤال و جواب، "  مواقع انامن ترک صالت جايز نهجواب : جز در 
 
  از سجده الزم اسإ اي نه. سؤال : هر گاه سجده صلوات فائته متعّدد ابشد تعّدد ذکر بعد"  – 5

  (60)رساله سؤال و جواب، "  تعّدد سجده تعّدد ذکر الزم نه جواب : بعد از سجده اخريه خواندن ذکر معهود کافی اسإ به
 
  اسإ اي نه. سؤال : در حضر اگر صالت فوت شود عوض فائته سجده الزم"  – 6
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 "  در سفر و حضر هر دو يکسان اسإ جواب : در جواب سؤاالت قبل مرقوم اين حکم که در قضا انزل
 (61)رساله سؤال و جواب، 

 
 

 
  بيت العدل: 

منازگزار غري ممکن سازد . اين معافيإ  برای د که اداء صالت رمنی به حّدی ابشمعافيإ از صالت در مواقعی اسإ که انا"  – 1
ابعث می شود ات قضای منازهائی که به خاطر عدم امنيإ فوت شده به جا آورده  هم در سفر و هم در حضر قابل اجرا اسإ و

،  21فقرات  ( .58فقره جواب ،  اند که در سفر اگر موقع امن ابشد صالت ساقط نه )سؤال ومجال مبارک تصريح فرموده شود .
  (21شرح  –)كتاب اقدس "  بيان می کند  رساله *)سؤال و جواب(* اين موضوع را مبسوطا   61 ، و 60،  59،  58

 


