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 فهرست

 8 .......................................................................................................................................... نماز شدنشکسته شروط: اول فصل

 8 ................................................................................................................................................................. مسافت :اول شرط

 8 .................................................................................................................................................................... مسافت مقدار

 8 ........................................................................................................................................................... فرسخ هشت مقدار

 9 .............................................................................................................................................. مسافت کردنیط یچگونگ

 9 ............................................................................................................................................................. یا رهیدا ریمس

 9 ............................................................................................................................................................ ریمس دو با یشهر

 9 ....................................................................................................................................................... یشرع مسافت یابتدا

 01 ........................................................................................................... شهر اطراف ۀپراکند یهاشهرک و هاکارخانه

 01 ........................................................................................................................ رهیکب و رهیصغ بالد در مسافت ۀمحاسب

 01 .......................................................................................................................................................... رهیکب بالد فیتعر

 00 ................................................................................................................................................... یشرع مسافت یانتها

 00 .................................................................................................................................. یشرع مسافت شدنثابت یهاراه

 01 ........................................................................................................................................ ترخص حد به دنیرس :دوم شرط

 01 ......................................................................................................................................................... خصتر حد فیتعر

 01 ................................................................................................................................... وطن از خروج هنگام ترخص حد

 00 ........................................................................................................ آن به ورود ای وطن به برگشتن هنگام ترخص حد

 00 ...................................................................................................................... وطن به بازگشت در ترخص حد ۀمحدود

 00 .......................................................................................................................................... میمق یبرا ترخص حد حکم

 00 ............................................................................................................................... اقامت محل به ورود هنگام. الف

 01 ............................................................................................................................... اقامت محل از خروج هنگام. ب

 01 ..................................................................................................................... فرسخ هشت کردنیط به میتصم :سوم شرط

 01 ...................................................................................................................................................... یشرع مسافت قصد

 01 ................................................................................................................................................. سفر یبرا ارنداشتنیاخت

 01 .................................................................................................................................... میتصم استمرارداشتن :چهارم شرط

 01 ............................................................................................................................. سافتم کردنیط مِیتصم از انصراف

 01 ................................................................................................................. یشرع مسافت به دنیرس از قبل انصراف
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 01 ...........................................................................................................................مسافت شرط تحقق از بعد انصراف

 01 ................................................................ مرددشدن ای شدنمنصرف از بعد یشرع مسافت کردنیط بر مجدد میتصم

 08 ................................................................................................................... اقامت محل و وطن از عبورنکردن :پنجم شرط

 08 ........................................................................................................................................................ سفر قواطع از عبور

 09 ........................................................................................................................................... سفر قواطع از عبور در شک

 09 ............................................................................................................................. سفر هنگام وطن ترخص حد از عبود

 09 ................................................................................................................................................ باشد مباح سفر :ششم شرط

 09 ............................................................................................................................................................... گناه سفر انواع

 01 ................................................................................................................................................... است گناه سفر خود. 0

 01 ........................................................................................................................... شوهر اذن بدون زن مسافرت. الف

 01 .................................................................................................................................... فرزندان مسافرت یبررس. ب

 01 ......................................................................................................نیوالد اجازه بدون فرزند سفر حکم

 01 ............................................................................................................. نیوالد ینه با فرزند سفر حکم

 00 ............................................................................................................................................ است گناه سفر، از هدف. 0

 00 ......................................................................................................................................... یتبع و یفرع حرام، هدف

 00 ......................................................................................................................................... خالف کشف و حرام سفر

 00 ........................................................................................................................... نهیب اساس بر سفر حرمت به حکم

 00 ............................................................................... اردد توقف مقصد در که ییروزها یبرا حرام سفر در نماز حکم

 00 ................................................................................................................................... راه نیب در حرام تین از عدول

 00 .......................................................................................................... یا خامنه امام نظر به روزه حکم

 01 .................................................................................................................................................. است ضدواجب سفر. 1

 01 .......................................................................................................................................... کار ترک یبرا سفر حکم

 01 ........................................................................................................................ نید اداء زمان دنیرس با بدهکار سفر

 01 .............................................................................................................................. شودیم انجام سفر در یحرام کار. 0

 00 ............................................................................................................................................ است یغصب سفر ۀلیوس. 1

 00 ........................................................................................................................................... یغصب نیزم در مسافرت.1

 00 .......................................................................................................................................................... دیص یبرا سفر. 1

 00 ....................................................................................................................................... یلهو دیص سفر اصل حکم

 01 ................................................................................................................................... شکار یبرا سفر در نماز حکم
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 01 ......................................................................................................................... یخوشگذران یبرا دیص

 01 .................................................................................................................................ازین جهت به دیص

 01 .................................................................................................................................تجارت یبرا دیص

 01 ....................................................................................................................................... یلهو سفر از برگشت حکم

 01 ............................................................................................................................................. گناه سفر از بازگشت حکم

 01 ........................................................................................................................................... نباشد دوشبهخانه :هفتم شرط

 01 .......................................................................................................................................... نینش صحرا افراد نماز حکم

 01 ........................................................................................................ مناسب چراگاه گردن دایپ یبرا نهاینش صحرا سفر

 01 ................................................................................................................................... اه نینش صحرا یارتیز یسفرها

 08 ................................................................................................................................... سال از یبخش در یدوش به خانه

 08 ........................................................................................................................................ ایدن دور به ساله دو یکی سفر

 08 .................................................................................................................................... نباشد مسافرت شغلش :هشتم شرط

 08 ................................................................................................................ (است سفر شغلش که یکس) السفر شغله من

 08 ........................................................................................... «السفر شغله من» عنوان صدق یبرا بودنشاغل مدت

 11 ................................................................................................................................................ نماز شدنکامل زمان

 11 .................................................................................................................................... اول سفر یمعنا

 10 .................................................................................................................................... سفر ای وطن در روز ده توقف

 10 ........................................................................................ یشرع سفر ۀمحدود در و وطن ۀمحدود از خارج یرانندگ

 10 ........................................................................................................................................... یرشغلیغ یسفرها حکم

 11 .................................................................................................................. یشغل سفر ضمن در ارتیز

 11 .......................................................................................................... است شغل توابع از که ییسفرها

 10 ............................................................................................... (است مسافرت در شغلش کهیکس) السفر یف شغله من

 10 ............................................................................................................. (رودیم مسافرت به اریبس که یکس) رالسفریکث

 11 ....................................................................... «رالسفریکث» ای« السفر یف شغله من» عنوان صدق یبرا سفر مقدار

 11 ................................................................................................................................................ نماز شدنملکا زمان

 18 ................................................................................ السفر ریکث و السفر یف شغله من هیموضوع شبهه

 18 ........................................................................................................................................... سفرها نیب روز ده توقف

 19 ..................................................................................................... یشغل سفر ضمن در ارتیز مثل یشغل ریغ عمل

 19 ....................................................................... شغل از ریغ یهدف به کار محل در توقف از بعد کار محل از برگشت
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 19 ................................................................................................................................ کار محل به فرد یرشغلیغ سفر

 19 .................................................................................................... کار هدف به توقف و کار محل به یشغل ریغ سفر

 01 ............................................................................................................................................................ یلیتحص سفر

 01 ............................................................................................................................................................ سفر قواطع: دوم فصل

 01 ...................................................................................................................................................... وطن از عبورکردن :اول

 00 ..................................................................................................................................................................... وطن انواع

 00 ........................................................................................................................................................... یاصل طنو. 0

 00 ........................................................................................................................................................یاتخاذ وطن. 0

 00 ..................................................................................................................... یدائم یاتخاذ وطن. الف

 01 .................................................................................................. یاتخاذ وطن انعنو صدق آغاز زمان

 00 ................................................... دارد شک مکان، کی شدن یاتخاذ وطن در که یوقت انسان ۀفیوظ

 00 .............................................................................................................. (مَقرّ) موقت یاتخاذ وطن. ب

 01 ....................................................................... مقرّ عنوان صدق یبرا مکان کی در اقامت قصد مقدار

 01 .......................................................................................... مقرّ عنوان صدق یبرا اقامت مدت حداقل

 01 .......................................................................................................................................................... یرفع وطن. 1

 01 ............................................................................................................................................................ یتبع وطن. 0

 08 ......................................................................................................................................... فرزند تیتبع

 09 ........................................................................................................................................ همسر تیتبع

 09 ......................................................................................................................................................... یشرع وطن. 1

 09 .......................................................................................................................................................... وطن چند انتخاب

 11 ...................................................................................................................................... (وطن از گرداندنیرو) اعراض

 11 ...................................................................................................................... یاتخاذ وطن و یاصل وطن از اعراض

 10 ...................................................................................................................................(مقرّ) یاتخاذ وطن از اعراض

 10 ..............................................................................................................................................یشرع وطن از اعراض

 10 ............................................................................................................................................................. یتبع اعراض

 10 ............................................................................................................مادر و پدر تبع به فرزند اعراض

 10 ...................................................................................................................... شوهر تبع به زن اعراض

 10 .................................................................................................................................. (یعمل اعراض) یعرف اعراض

 11 ........................................................................................................................................................... یقهر اعراض
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 11 ............................................................................................................................. وطن از اعراض ۀدربار مسئله چند

 11 .................................................................................................................. وطن از اعراض از یمانیپش

 10 ................................................................................... است شده اعراض آن از که یوطن به وآمدرفت

 10 ................................................................................................................................. روز ده اقامت قصد :سفر قواطع زا دوم

 10 ................................................................................................................................................. دهه اقامت قصد شروط

 11 .............................................................. باشند سرهمپشت مذکور امیا و باشد شتریب ای روز ده اقامت، مدت: اول شرط

 11 ........................................................................................................................................... دهه قصد ۀمحاسب روش

 11 ........................................................................................................ محاسبه در مکلف اشتباه فرض در نمازها حکم

 11 ...................................................................................................................................................... روز ولا از منظور

 11 ....................................................................................................................... روز ده گذشت از بعد مجدد ۀده قصد

 11 ................................................................................... است شتریب ای روز ده او اقامت مدت که بداند ابتدا از: دوم شرط

 11 ............................................................................................................. باشد داشته ماندن بر یجد میتصم: سوم شرط

 11 .............................................................................................................................................. روز ده اقامت در دیترد

 11 .......................................................................................................................................... دهه اقامت قصد و اریاخت

 11 ..........................................................................................................................مانع آمدنشیپ احتمال با دهه قصد

 18 ........................................................ باشد مکان کی بماند، روز ده مجموعاً آنجا در خواهدیم که یمحل: چهارم شرط

 19 .............................................................. برنگردد خود قصد از ،ییادا یچهاررکعت نماز کی خواندن از قبل: پنجم شرط

 19 ............................................................................................................. (روزه و نماز حکم) روزهده اقامت از انصراف

 11 ....................................................................................................................................... نماز نیب در دهه قصد تین

 روز، ده یاثنا در باشد نداشته قصد اول از بلکه نشود؛ خارج شتریب ای یشرع مسافت حد به اقامت، محل از: ششم شرط

 11 ............................................................................................................................................ برود یشرع مسافت حد به

 11 .................................................................................................. یشرع مسافت به رفتن احتمال با دهه قصد تحقق

 11 ........................................................................................................ یشرع مسافت حد به یاتفاق رفتن و دهه قصد

 حد از کمتر به دارد، منافات روز ده اقامت قصد با که یمدت یبرا روز، ده یاثنا در باشد نداشته قصد اول از: هفتم شرط

 10 ....................................................................................................................................................... برود یشرع مسافت

 10 ...................................................... رخصت حد از کمتر به رفتن و اقامت محل از خروج به علم با دهه قصد تحقق

 10 ................................................. یشرع مسافت از کمتر به رفتن و اقامت محل از خروج به علم با دهه قصد تحقق

 10 ......................................................................................................... روز ده گذشت از بعد خروج حکم

 10 .................................................................................................... ستین شرط روز ده اقامت قصد تحقق در که یامور
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 10 ............................................................................................................................................. دهه اقامت قصد و بلوغ

 10 ............................................................................................................................. دهه امتاق قصد و بانوان یضیمر

 11 ...................................................................................................................................... روزهیس دیترد :سفر قواطع از سوم

 11 ..................................................................................................... روز یس مدتبه مکان کی در دیترد با همراه توقف

 11 ............................................................................................................................... کامل یقمر ماه کی مدتبه توقف

 10 ...................................................................................................................................... مکان وحدت و روز یس اقامت

 11 ........................................................................................................................................................ مسافر احکام: سوم فصل

 11 ....................................................................................................................................... شودیم ساقط مسافر از که یامور

 11 ....................................................................................................................................... یشرع فهیوظ خالف نماز خواندن

 11 ............................................................................................................................................. کامل نماز خواندنشکسته

 11 ............................................................................................................................................. شکسته نماز خواندنکامل

 11 ..............................................................................................................................................موضوع و حکم به علم

 11 ................................................................................................................................................... حکم اصل به جهل

 11 .............................................................................................................................. حکم فروعات و اتیجزئ به جهل

 11 ........................................................................................................................................................ موضوع به جهل

 11 ................................................................................................................................ مسافرت موضوع کردنفراموش

 18 ................................................................................................................................ مسافر نماز حکم کردنفراموش

 18 ..................................................................................................... ردیگ یم روزه فهیوظ خالف که یمسافر روزه حکم

 19 ........................................................................................................................................................ وقت دخول از بعد سفر

 19 .......................................................................................................................................... وقت اول از بعد وطن به دنیرس

 19 .................................................................................................................................................. سفر در نماز یقضا تیفیک

 11 ................................................................................................................................................................ رییتخ یهامکان

 11 ................................................................................................................................................ رییتخ یهامکان فیتعر

 11 ................................................................................................................... خواندن؟شکسته ای است بهتر خواندنکامل

 11 ................................................................................................................................................ رییتخ یهامکان یمعرف

 10 ....................................................................................................................................... رییتخ یهامکان یشرع حدود

 10 ............................................................................................................................................................. نهیمد و مکه

 10 ......................................................................................................................................................................... کوفه

 10 ........................................................................................................................... السالم هیعل نیحسامام مطهر حرم
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 10 ..................................................................................................................................... رییتخ اماکن در نماز شدن قضا

 10 ........................................................................................ نماز خواندن کامل صورت در رییتخ اماکن در نوافل خواندن

 10 .................................................................................................................... نماز آغاز در اتمام ای قصر نکردن مشخص

 10 .................................................................................................. عادت یرو از رییتخ اماکن در قصد نماز خواندن تمام

 10 ........................................................................................................................... رییتخ اماکن در مسافر نماز شدن قضا
 

 

 

 

 
 

 شدن نمازشروط شکسته :فصل اول
 شرط اول: مسافت

 مقدار مسافت

 ؟استز چه مقدار شدن نماستهکش یمسافت برا 
هشت فرسخ یا مسافرتش برای اینکه مسافر بتواند در سفر، نمازش را شکسته بخواند، باید بین مبدأ و مقصد  -

 بیشتر فاصله باشد.
 مقدار هشت فرسخ

 1چه مقدار است؟ هشت فرسخ به کیلومتر 

 (کیلومتر است. )حضرت امام خمینی 01معادل  -
 0(امام خامنه ایکیلومتر است. ) 00معادل  -
 اهلل مکارم(تی)آ .کیلومتر است 01معادل  -
 (سیستانی آیت اهلل) .کیلومتر است 00تقریباً معادل  -

 کمتر مسافر اگر بنابراین. نیست پذیرفته آن به نسبت عرفی ی مسامحه و است، دقّت بر مبنی شرعی مسافتنکته: 
 0خامنه ای( )امام .باشد می تمام نمازش باشد، اندک چند هر کند طی را فرسخ هشت از

                                                           
تاریخ استفتاء:     918110 :شماره استفتاء، استفتاء خصوصی، ، نماز مسافر، شرط اول؛ امام خامنه ای0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 ؛ 880، م0سید علی سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ 0198/10/09

 یا طبیعی ذراع ذراع، از منظور. باشد می ذراع هزار رچها با برابر هم میل هر و میل 00 با برابر که است تلفیقی یا امتدادی فرسخ هشت مسافر، نماز در شرعی مسافت . حد 0
)واحد  .است بوده مرسوم هم( السالم علیهم)اطهار ائمه و( آله و علیه اهلل صل) اکرم پیامبر زمان در که بوده متعارف سنجش وسیلهی و سنجه همان منظور بلکه نیست بالید

 همسان سازی سایت ادمین امام خامنه ای(

https://modir.velayat.ir/admin/modules/mokatebat1/istifta_page.php?lang=FA&status=A&id=968654
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 کردن مسافتچگونگی طی

 2سته است؟ک( نماز شیقیا تلفی ی)امتداد کردن مسافتدر چه نوع طی 

وبرگشت با هم هشت رفتاگر  وطرفه )امتدادی( است، نباید کمتر از هشت فرسخ باشد؛ اگر این مسافرت یک
 :)تلفیقی(فرسخ شود

 امام خامنه ای( مینی وخ حضرت اماممسیر رفت نباید از چهار فرسخ کمتر باشد ) -
 (، آیت اهلل مکارمسیستانی اهلل)آیت  .وبرگشت روی هم هشت فرسخ باشد، کافی استاگر رفت -

 مسیر دایره ای

  در صورتی که طی مسیر در خارج از حد ترخص به صورت دایره ای یا مارپیچ باشد و به مقدار

 مسافت بپیماید آیا باز هم نماز قصر است؟
 یا کنترل را جاده عمرانی وضع خواهد می اینکه مثل ندارد، خاصی مقصد چنانچه شکل، ای دایره مسیر در -

 قصر نماز و محسوب امتدادی مسافت باشد، فرسخ هشت مقدار به مجموع اگر کند، بندی آب را خود خودروی
 هارچ مقصد آن تا چنانچه و شود می محسوب تلفیقی مسافت باشد، داشته معینی مقصد که صورتی درو  است

 1)امام خامنه ای( ..است قصر نماز باشد، فرسخ هشت حداقل برگشت و رفت مجموع و فرسخ
 شهری با دو مسیر

 نمازبودن املکا یسته کدر ش وتاه،کا ی یا انتخاب راه طوالنیاگر شهری دو راه داشته باشد، آ 

 4ثر است؟ؤم

 باشد، بیشتر یا فرسخ هشت آن دیگر راه و فرسخ هشت از کمتر آن راه یک باشد داشته راه دو محلّی اگر -
 هشت که راهی از اگر و بخواند شکسته نمازرا باید برود، آنجا  به است فرسخ هشت که راهی از انسان چنانچه

 (تقلید عظام مراجع) .بخواند تمام باید برود، نیست فرسخ

 یمسافت شرعابتدای 

  5؟تمبدأ مسافت شرعی کجاسو  شوداز کجا محاسبه می یشرعمسافت 

                                                                                                                                                                                             
 سازی سایت ادمین امام خامنه ای.. واحد همسان  0

؛ 0؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط االول، قبل از م0010، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
، 0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج101ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س ؛ امام خامنه0حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط االول، م

 ؛ 891م

 .19و  18ای، مخامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 1

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ 101تفتائات، س؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االس0019، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 ؛.889، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط االول، م01الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط االول، م

هاشمی ؛ سیدمحمدحسن بنی0؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م01صالۀ المسافر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی 1
 های پرسش سایت، ای، خامنه امام؛ 0001مکارم ، توضیح المسائل، م ؛ 0110؛ سیدعلی سیستانی.  رساله جامع، سیستانی، م0081، م0خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج

 ؛001س ، متداول
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از دیوار شهر حساب کند و اگر دیوار ندارد باید از خانه های  اگر شهر دیوار دارد، باید ابتدای هشت فرسخ را -
 )حضرت امام، آیت اهلل مکارم( .آخر شهر حساب نماید

 بزرگ و کوچک شهرهای میان تفاوتی حکم این در و مسافت شرعی از آخر شهر مبدأ محاسبه می شود -
 (ایامام خامنه ). نیست

 آنجا و ابتداى هشت فرسخ را باید از جایى حساب کند که شخص پس از عبور از آنجا مسافر محسوب میشود  -

 .باشد محله آخر است ممکن( کبیره بالد) بزرگ بسیار شهرهاى از بعضی در ولى است؛ روستا یا شهر آخر غالباً
 )آیت اهلل سیستانی(

 شهر اطراف پراکندۀ هایشهرک و هاکارخانه

جزء ندۀ اطراف شهر کپرا یهاکها و شهرارخانهک ،نظر عرف است. اگر در نظر عرف ربمبتنی ن آخر شهر ییتع -
 0امام خامنه ای(. )کردشهر حساب  یهااز آخر خانهباید شهر نباشد، مسافت را 

ب کارخانه ها و مغازه های بین راه جزء شهر محسوب نمی شوند و آخرین خانه های شهر حد نهایت محسو -
 0می شود. )آیت اهلل مکارم(

 رهیبک ره ویمسافت در بالد صغمحاسبۀ 

 3سان است؟کیشهرها  ۀهمبرای  ،بیان شد برای محاسبه سفر ا حکمی کهیآ 
های آن العاده بزرگ هستند مثل تهران، مبدأ محاسبۀ مسافت، چنانچه محلهطور خارقدر شهرهایی که به -

ها به هم پیوسته باشند، بعید م جدا باشند، آخر محله است و اگر محلهمانند روستاهای نزدیک به یکدیگر، از ه
نیست در این صورت الزم باشد ابتدای هشت فرسخ را از منزل خود حساب کنند. البته احتیاط مستحب است 

شان حساب کنند به آن حد رسند و اگر از خانهدر جایی که اگر از آخر شهر حساب کنند به حد مسافت نمی
 ند، هم شکسته و هم کامل بخوانند. )حضرت امام خمینی(رسمی

تا زمانی شود و بین شهرهای بزرگ و دیگر شهرها تفاوتی وجود ندارد و مبدأ مسافت از آخر شهر محاسبه می -
هرچند شهر از بالد  ؛شودمسافر محسوب نمیاست، برد و از شهر خارج نشده که فرد در شهرش به سر می

 (مکارم امنه ای، آیت اهللامام خکبیره باشد. )
 . ممکن است این مکان، آخرشودمیعرفاً مسافر محسوب شخص باید مسافت را از جایی محاسبه کرد که  -

 (سیستانیاهلل )آیت .ی بزرگ هستندباشد؛ البته در بعضی از شهرها که واقعاً خیل وبرزن یا محلهکوی

 
 رهیبکبالد تعریف 

  :؟شودآیا شهر تهران از بالد کبیره محسوب می مراد از بالد کبیره چیست وسؤال 

                                                           
 .118مام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س. ا0

 مکارم، سایت، نماز مسافر، شرایط شکسته شدن نماز مسافر، سفر به بیش از هشت فرسخ، مالک انتهای شهر؛ 0

؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، 0م ؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر،0081، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
؛ ناصر مکارم شیرازی، 111؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س01؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م890، م0ج

 ؛09م، 081توضیح المسائل، مسائل عمومی محل ابتال، صو  018، س0استفتائات جدید، ج



 

 
11 

 

شود و العاده هستند، مانند تهران فعلی، بالد کبیره گفته میبه شهرهایی که از نظر عرف بسیار بزرگ و خارق -
و با فرض شک، حکم بالد کبیره مترتب  0.شوددر حال حاضر در ایران فقط تهران از بالد کبیره محسوب می

 0خمینی( )حضرت امام .شودنمی
رود، عرف بگوید شخص مذکور به دیگر میمحلۀ آن به محلۀ مراد شهرهایی است که وقتی فرد از یک  -

ها این تعریف، تهران از بالد کبیره نیست و در مسافرت بر بنا است.مسافرت رفته است و وی در مقصد مسافر 
   1 (ستانیسی اهللآیتشود. )حدّ مسافت شرعی از انتهای شهر تهران محاسبه می

 انتهای مسافت شرعی

 4انتهای مسافت شرعی برای فرد مسافر کجاست؟ 
خواهد ده روز در محلی بماند، اول شهر یا روستای مقصد است. انتهای مسافت شرعی برای مسافری که می -

 خواهد به آنجا برود.مالک محلی است که فرد میقصد محل خاصی در شهر را دارد، صورت اگر  در غیر این
 (خمینی حضرت امام)

 به رفتن قصد که این مگر شود، می محاسبه مقصد شهر اول تا مبدأ شهر آخر از شرعی مسافت تعیین برای -
 مقصد به رسیدن شهر به رسیدن عرفا که ایگونه به باشد داشته را مقصد شهر کنار در مستقلی و خاص مکان

 یا هاپادگان یا هادانشگاه برخی مانند باشد، مقصد به رسیدن برای طریقی تنها شهر و نشود محسوب
 نظر در خاص مکان همان تا مسافت محاسبه در صورت این در که است، شهر کنار در که هاییبیمارستان

 امام خامنه ای(). شود می گرفته
)و قصد  نیستکه وطن او سفر کند انتهای مسافت شرعی برای مسافری که قصد دارد به شهر یا روستایی  -

مثال، فردی که وطن وی در برای . ستدر آن شهر یا روستااو ، آخرین مقصدِ ه روز هم ندارد(اقامه د
 )ع(رضا، چنانچه قصد داشته باشد به مکانی در شهر مشهد مانند حرم مطهر اماماستکیلومتری شهر مشهد 01

اما اگر قصد دارد  ؛کیلومتری وطن وی قرار دارد، برود و برگردد، نمازش در این سفر، شکسته است01که در 
کیلومتری وطن وی قرار دارد برود و از همان جا برگردد، نمازش 01به مکانی در داخل شهر مشهد که در فقط 

 (سیستانی اهللآیت) است.کامل 
 (مکارمآیت اهلل انتهای مسافت شرعی برای مسافر، اول شهر یا روستای مقصد است. ) -
 

 شدن مسافت شرعیهای ثابتراه

 5شود؟یثابت م یمسافت شرع یهااز چه راه 

                                                           
 .010، س011، ص0. حضرت امام ، استفتائات، ج0

 .010، س 011، ص0. حضرت امام ، استفتائات، ج0

 اهلل سیدعلی سیستانی .. استفتای موجود در گروه علمی از آیت1

؛ استفتای موجود 0110، ذیل م0تانی، رساله جامع، ج؛ سیس019، س0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج001و س 001، احکام نماز، س0. حضرت امام ، استفتائات، ج0
 111احوبه االستفتائات، س اهلل سیستانی؛ امام خامنه ای )دامت ظله(،در گروه علمی از آیت

 

احد همسان سازی سایت ادمین و ؛.1؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م1
 امام خامنه ای.
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باید نماز  ،اگر فرد یقین یا اطمینان داشته باشد یا بیّنه )دو مرد عادل( خبر دهند که سفر او هشت فرسخ است -
 (آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمامام خامنه ای، ، )حضرت امام. را شکسته بخواند

 :لهئمساین گر یدهای صورت
یقین یا اطمینان پیدا شود که  ویاز گفتۀ فرسخ یا بیشتر است و  ه سفر انسان هشتک عادل خبر دهد کاگر ی .0

 وی اطمینان حاصل نشود:گفتۀ از  اما اگر 0سفر هشت فرسخ یا بیشتر است، کافی است و نماز کامل است
 (حضرت امام) .بر احتیاط واجب، نماز را هم کامل و هم شکسته بخواند بنا -
 خواند. )آیت اهللهرچند احتیاط مستحب است نماز را شکسته نیز ب ؛استل کامکافی نیست و نمازش  -

 (سیستانی
 (مکارم آیت اهللکافی است و باید نماز را شکسته بخواند. ) -
 1:فرسخ است ه سفر انسان هشتکخبر دهد  0اگر شخص موثقی .0
، امام خامنه )حضرت امام ه بخوانددر صورتی که انسان به گفتۀ او یقین یا اطمینان پیدا کند، باید نماز را شکست -

 (ای
گفتار او حجت  وگرنه سته بخواندکند، باید نماز را شکاو یقین یا اطمینان پیدا گفتۀ در صورتی که انسان به  -

 (سیستانی آیت اهلل) .شود و نمازش کامل استشرعی محسوب نمی
 (مکارم آیت اهللگفتار فرد ثقه کافی است و نمازش شکسته است. ) -
این گمان یا شک،  ،معتبری هم نباشدامارۀ ر فرد گمان یا شک داشته باشد که مسافت هشت فرسخ است و اگ .1

این حال با قصد قربت نماز  کند و باید نماز را کامل بخواند. البته اگر فرد دربودن را ثابت نمی فرسخ هشت
صورت،  این هرچند در ؛و بعد متوجه شد مسافت شرعی بوده است، نمازش صحیح است را شکسته خواند

آیت اهلل سیستانی،  امام خامنه ای، ،حضرت اماماحتیاط مستحب آن است که نمازش را دوباره بخواند. )
 0(آیت اهلل مکارم

 تحقق عدم استصحاب با چنانچه است، تمام نماز دارد، که تردیدی و شک لحاظ به اش وظیفه که کسی -
 خوانده نماز است، بوده قصر اش وظیفه که شد خالف کشف نماز از بعد و خواند تمام را نماز شرعی، مسافت

 1)امام خامنه ای( .ندارد قضا یا اعاده و است مجزی شده
 شیاعی طریق از شرعی مسافت اگر .است حجت شود، شرعی مسافت تحقق به اطمینان یا علم موجب اگر شیاع. 0

 0)امام خامنه ای( .گردد ظن موجب چه اگر ندارد، اعتباری شود، حاصل نیست، علم یا اطمینان موجب که

                                                           
؛ سیدعلی سیستانی، 0؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م0011، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 ؛ 881، م0منهاج الصالحین، ج
تثبت المسافۀ بالعلم... و فی ثبوتهما بالعدل الواحد اشکال، فال یترک »فرماید: می 0عروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، مسئلۀ اهلل مکارم شیرازی  در الشایان ذکر است آیت

دید ما همان متن فرماید: فتوای جفرماید: اینکه شخص معتمدی خبر دهد، کافی است. در پاسخ استفتای کتبی میمی 0000و در متن رسالۀ فارسی، مسئلۀ « االحتیاط بالجمع

 .رساله است

 گوید.. فرد موثق )ثقه( کسی است که دروغ نمی0

 ؛0101رساله جامع، مسیستانی،  ؛1؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م1
 ای خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد ؛0000توضیح المسائل مکارم، ممکارم، 

 همسان واحد مسافر، نماز جزوه؛ 1؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م8و  1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م0
 ؛.0010، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ ؛ سیدمحمدحسن بنی881، م0الحین، جسیدعلی سیستانی، منهاج الص، 11م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی

 .01ای، مخامنه امام ادمین سایت سازی همسان . جزوه نماز مسافر، واحد 1
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 0:از مسافت شرعی نسبت به تحقیقوظیفه او سفر او هشت فرسخ است یا نه،  هکاگر انسان شک کند نکته: 
 خمینی( حضرت امام. )کنداز مسافت بر احتیاط واجب باید تحقیق  بنا ،ندارد 1العادهاگر مشقت فوق -
 ای نتیجه به او فحص چنانچه و کند فحص دارد، مسافت در شک که مواردی در بایدبنابر احتیاط واجب  -

 0)امام خامنه ای( .است تمام نمازش نرسید،
 (مکارم اهللآیت) .مگر اینکه مشقت زیادی داشته باشد ؛تحقیق کند ،باید از کسانی که به آن راه آشنا هستند -
 (سیستانی یت اهللآ)کند. تحقیق  ،هرچند احتیاط مستحب است که در صورت شک ؛الزم نیست -

 شرط دوم: رسیدن به حد ترخص

 تعریف حد ترخص

 ست؟یحد ترخص چ 
ای از اطراف شهر یا روستا و منطقۀ محل سکونت است که مسافر با رسیدن به آنجا، باید هحد ترخص محدود -

که  است به سفری برود . برای نمونه، اگر تصمیم گرفتهکنداحکام مخصوصی را دربارۀ نماز و روزه رعایت 
 هشت فرسخ یا بیشتر است، نمازش را باید بعد از رسیدن به حد ترخص شکسته بخواند. 

 خواهد آمد.بعد در مسائل حد ترخص توضیح 
 حد ترخص هنگام خروج از وطن

 5.دییان فرمایحد ترخص موقع خروج از وطن را ب 
یاط واجب حصول هر دو حد ترخص آنجاست که صدای اذان شهر را نشنود و دیوارهای شهر را نبیند. احت -

 است. )حضرت امام خمینی( 1معیار
ولی احتیاط مستحب آن است  ؛بعید نیست نشنیدن صدای اذان آخر شهر، برای تعیین حد ترخص کافی باشد -

 امام خامنه ای(شهر را نبیند. )های آخر که هم اذان آخر شهر را نشنود و هم دیوار خانه
که در توابع و حومۀ شهر هستند، نتوانند وی را ببینند. نشانۀ آن هم این ها مردم شهر وی را نبینند و حتی آن -

 اهلل سیستانی(است که وی نیز اهل شهر را نبیند. )آیت

                                                                                                                                                                                             
 ای خامنه امام ادمین سایت سازی همسان . واحد 0

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل 1تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م؛ 0010، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 ؛ .1فی صالۀ المسافر، م

 شود. حرج.. مشقتی که معموالً تحمّل نمی1

 :ای خامنه امام خارج ای و درس خامنه امام ادمین سایت سازی همسان . واحد 0
 شک که مواردی در باید وجوباً االحوط علی بنابراین نیست، الزم فحص گفت راحتی به هم شودنمی اما داد فتوا شودنمی است، فحص وجوبی، احوط هم ما نظر به: 11درس

 .کند فحص دارد، مسافت در

العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، 0108، نماز مسافر، شرط هشتم، قبل از م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
، 909، قبل از م0، الشرط الثامن، سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج01، الشرط الثامن؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، قبل از م18المسافر، قبل از م

 .111و  111الشرط السابع؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س

 . خفای اذان و جُدران.1
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یکی از دو نشانه کافی است؛  صدای اذان شهر را نشنود یا اهل شهر او را نبینندحد ترخص آنجاست که  -
دیگر نداشته باشد و االّ احتیاط جمع میان نماز شکسته و شرطی که فرد یقین یا اطمینان به نبودن نشانۀ به

 (مکارم آیت اهلل) .تمام است
 حد ترخص هنگام برگشتن به وطن یا ورود به آن

 1ز حد ترخص دارد؟یا برگشت به وطن نیآ 
گردد، بعد از رسیدن به حد ترخص باید ه به وطنش بر میکبرگشت به وطن حد ترخص دارد و مسافری  -

 (مکارم امام خامنه ای، آیت اهلل خمینی، حضرت امامبخواند. )مل کانمازش را 
بخواند و رسیدن به حد ترخص کافی  را شکسته شنماز ، بایداست ه داخل وطنش نشدهکتا وقتی مسافر  -

خواهد از وطن خویش یعنی در موقعی که فرد می ؛دارداختصاص نیست. بنابراین حد ترخص به رفتن از وطن 
 (سیستانی اهللآیتولی برگشت به وطن حد ترخص ندارد. ) ؛ی برود، حد ترخص معتبر استبه حد مسافت شرع

 حد ترخص در بازگشت به وطنمحدودۀ 

  2؟ستحد ترخص در بازگشت به وطن کجامحدودۀ 
 حد ترخص در بازگشت به وطن:محدودۀ 

وقتی دیوار  ،گرددمی بر همان مکان حد ترخص هنگام خروج از وطن است. بنابراین مسافری که به وطنش -
احتیاط واجب، باید دو نشانۀ  بر البته بنا .بخواندکامل وطن خود را ببیند و صدای اذان آن را بشنود، باید نماز را 

 .نشنیدن صدای اذان و ندیدن دیوار شهر از بین برود؛ یعنی صدای اذان شهر را بشنود و دیوار شهر را ببیند
نکه اگر بعد از رسیدن به حد ترخص اینماز را به تأخیر اندازد یا  ،ه منزلاحتیاط مستحب است تا زمان رسیدن ب

 (خمینی حضرت امامبخواند. )کامل و هم آن را هم شکسته  ،خواندنماز می

 امام خامنه ای() .جایی است که مسافر صدای اذان شهر را بشنود -
 حکم حد ترخص برای مقیم

 هنگام ورود به محل اقامت .الف

  3ست؟یهنگام ورود به محل اقامت چ برای مقیم،حکم حد ترخص 
 :زیر استمراجع عظام از قرار  یفتاو .اختالف است ،ا نهیحد ترخص دارد  ،ه محل اقامتکنیدر ا

تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد تا به نماز را بنا بر احتیاط واجب هم شکسته و هم کامل بخواند؛ ولی می -
 ماز را کامل بخواند. )حضرت امام خمینی(محل اقامتِ ده روز برسد و ن

                                                           
؛ حضرت امام ، 0109، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی11. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م0

؛ منهاج، 0191است.؛  سیستانی، رساله جامع،  111جوبۀ االستفتائات، مسئلۀ ؛ تذکر: فتوای امام خامنه ای )دامت ظله(/ مستفاد از ا01تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م
 ؛901، م0ج

؛ حضرت امام ، 0109، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی11. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م0
 ؛0111است.؛ سیستانی، رساله جامع، م 111؛ ؛ تذکر: فتوای امام خامنه ای )دامت ظله(/ مستفاد از اجوبۀ االستفتائات، مسئلۀ 01، متحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر

نی، منهاج ؛ سیدعلی سیستا11؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، صالۀ المسافر، م0109، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 ؛0191؛.و توضیح المسائل جامع، م909، شرط سابع، قبل از م،  0الصالحین، ج
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خواهد ده روز یا بیشتر در محلی بماند، تا زمانی که به محل اقامت حد ترخص ندارد؛ بنابراین مسافری که می -
آن محل نرسیده، نمازش شکسته است؛ هرچند احتیاط مستحب است نماز را در حد فاصل حد ترخص و محل 

 د. )آیت اهلل سیستانی(اقامت، هم شکسته و هم کامل بخوان
با رسیدن به حد  ،خواهد ده روز یا بیشتر در محلی بمانده میکبنابراین مسافری  ؛محل اقامت حد ترخص دارد -

 (مکارم آیت اهللنمازش کامل است. ) ،ترخص

 هنگام خروج از محل اقامت .ب

 1ست؟یمحل اقامت چ حکم حد ترخص برای مقیم هنگام خروج از 
 برود: یخواهد از آنجا به حد مسافت شرعیو مکرده است مت ده روز یا بیشتر در محلی ه قصد اقاکمسافری 

در حد فاصل محدودۀ خارج از محل اقامت تا حد ترخص، نماز را بنا بر احتیاط واجب، هم شکسته و هم کامل  -
ا شکسته بخواند. تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد تا از حد مذکور بگذرد و سپس نماز ربخواند؛ ولی می

 )حضرت امام خمینی(
همین که از محل اقامت خارج شود و مسافرت را آغاز کند، نمازش شکسته است؛ هرچند احتیاط مستحب  -

 است تا رسیدن به حد ترخص، نماز را هم شکسته و هم کامل بخواند. )آیت اهلل سیستانی(
 (مکارم آیت اهلل)نمازش کامل است.  ،تا قبل از رسیدن به حد ترخصِ محل اقامت -

 0.استکرده مسافری که سی روز مردد در مکانی غیر از وطنش بوده است، حکم کسی را دارد که قصد دهه  :تذکر

 کردن هشت فرسخصمیم به طیت شرط سوم:
 قصد مسافت شرعی

 1شدن نماز الزم است؟ستهکش یبرا یا داشتن قصد مسافت شرعیآ 
 ؛پیمایده هشت فرسخ راه میکیعنی بداند  ؛فرسخ را داشته باشدد از ابتدای مسافرت قصد هشت یمسافر با -

متر از هشت که کمسافرت کند بنابراین اگر به جایی  باشد. ط آنوشکل مسافت تلفیقی با رعایت شرهرچند به
ه آمده هشت فرسخ شود، چون از که با مقداری کند جایی برود کفرسخ است و بعد از رسیدن به آنجا قصد 

هشت فرسخ  ،ولی اگر بخواهد از آن مکان ؛بخواند کاملباید نماز را است، ت فرسخ را نداشته اول قصد هش
برگردد و مجموع این  ،خواهد ده روز بماندکه میبرگردد برود یا به جایی برود و سپس به وطنش یا مکانی 

سته بخواند. )مراجع کشباید نماز را  ،باشدداشته نیز را ط مسافت ملفّق ووبرگشت هشت فرسخ باشد و شررفت
 (تقلید عظام

                                                           
؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، 11؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، صالۀ المسافر، م0101، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 ؛.909، قبل از م0سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ 01فصل فی صالۀ المسافر، م

؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، 11؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، صالۀ المسافر، م0101، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 .909، قبل از م0ن، ج؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحی01فصل فی صالۀ المسافر، م

 ، مورد دوم؛101. امام خامنه ای، اجوبه، س0080، شرط دوم نماز مسافر، قبل از م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
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 برای سفر نداشتناختیار

 0ست؟یچ ،مثل سرباز ،است یگریار دیه در اختک یم نماز مسافرکح 
مانند فرزند یا همسر انسان یا خادم یا سرباز یا زندانی که تابع محسوب  ،ه در سفر در اختیار دیگری استکسی ک

 سته بخواند و اگر نداند و شک در قصدِکباید نماز را ش ،شود، چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ استمی
 متبوع داشته باشد:

مطابق با احتیاط مستحب است. پرسیدن هرچند  ؛به جا آورد و پرسیدن و تفحص الزم نیست کاملباید نماز را  -
 (سیستانیآیت اهلل امام خامنه ای، ، حضرت امام)

هرچند  ؛وگرنه دلیلی بر وجوب آن نیستکند؛ وی سؤال چنانچه اطالع از قصد متبوع آسان باشد، باید از  -
تابع نماز را ، پرسش مطابق احتیاط مستحب است. بر متبوع الزم نیست به وی خبر بدهد و در فرض اخیر

 (مکارم اهللآیت) خواند.می کامل

 شرط چهارم: استمرارداشتن تصمیم
ستمرار داشته باشد و در بین راه از قصد خویش و اباشد دار کردن هشت فرسخ باید ادامهتصمیم مسافر بر طی -

  2)مراجع عظام تقلید( برنگردد.

 کردن مسافتطی انصراف از تصمیمِ

 شرعی مسافت به رسیدن از قبلانصراف 

 1از قصد خود برگردد، تکلیف چیست؟ ،اگر مسافر قبل از رسیدن به مسافت شرعی 
با برگشت  است، ه رفتهکبرگردد یا مردد شود و مسافتی پیش از رسیدن به چهار فرسخ از قصد خود مسافر اگر  -

 (تقلید بخواند. )مراجع عظام کامل، باید نماز را باشدمتر کفرسخ  از هشت

  است صورت شکسته خواندههنماز خود را ب ،مسافری که قبل از عدولباال، وظیفۀ در فرض ،

 0چیست؟

 (مکارم آیت اهلل، حضرت امامنمازش صحیح است ) -
 (سیستانی آیت اهللامام خامنه ای، اعاده در وقت و قضا در خارج وقت ترک نشود. ) ،حتیاط واجبابنا به  -

                                                           
؛ حضرت امام ، 01فی صالۀ المسافر، م ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل0080، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 .10و  11و  10م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه .01تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م

 ؛101جوبه ، س. امام خامنه ای، ا0081، شرط سوم نماز مسافر، قبل از م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 ؛101. امام خامنه ای، اجوبه ، س0081، شرط سوم نماز مسافر، قبل از م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

؛ سیدعلی سیستانی، منهاج 00ز م؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، قبل ا00. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م0
 .10م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه.. امام خامنه ای، 899، قبل از م0الصالحین، ج
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 انصراف بعد از تحقق شرط مسافت

  ط مسافت ملفّق فراهم باشد، حکم نماز ومسیر، شرادامۀ از پیمودن  شدننصرفماگر بعد از

 چیست؟
شود، از مسافرت منصرف شود و تصمیم داشته خ میه با برگشتن هشت فرسکاگر بعد از پیمودن مقداری از راه 

بنابراین  ؛سته بخواندکباشد، باید نماز را شرا داشته ط مسافت ملفّق وه برگردد و مسافت مذکور شرکباشد 
باشد از همان راه یا راه گرفته تصمیم  ،بدون ارتکاب قواطع سفر ،اگر مسافر بعد از رسیدن به چهار فرسخ

امام ، م)حضرت اما متر از دَه روز در آنجا بماند، باید نماز را شکسته بخواند.کبخواهد  هرچند ،دورتر برگردد
 0مکارم(عظام سیستانی، ت اآیخامنه ای، 

 ه همان جا بماند یا بعد از دهکباشد گرفته اگر بعد از پیمودن چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود، چنانچه تصمیم 
 ،همچنین است حکم .بخواند کاملمت ده روز مردد باشد، باید نماز را روز برگردد یا در برگشتن و قصد اقا

عظام سیستانی، ت اآیامام خامنه ای، ، )حضرت امامماند. اگر احتمال دهد سی روز بدون قصد در آنجا می
 0مکارم(

ی که ه از همان مسیر یا مسیرکباشد گرفته از مسافرت منصرف شود و تصمیم  ،اگر بعد از پیمودن چهار فرسخ
)حضرت . بخواند ستهکبرگردد و در اثنا هم یکی از قواطع سفر پیش نیاید، باید نماز را ش ،چهار فرسخ است

  1مکارم(عظام سیستانی، ت اآیامام خامنه ای، ، امام
 شدنرددمیا شدن نصرفممسافت شرعی بعد از  کردنتصمیم مجدد بر طی

  قصد خود برگردد یا مردد شود، سپس مسافری که قبل از رسیدن به چهار فرسخ از وظیفۀ

و به تصمیم سابق خویش برگردد و بخواهد به مسیر خود که در حد مسافت شود پشیمان 

 شرعی است ادامه دهد، چیست؟

 0:حرکت نکرده است ،در هنگام انصراف یا تردید .0
 (مکارم ، آیت اهللسیستانی ، آیت اهلل حضرت امامباید نماز را شکسته بخواند. ) -
 1:در هنگام تردید حرکت کرده است .0
)حضرت امام خمینی، آیت اهلل سیستانی، اگر ادامۀ سفر مستقالً هشت فرسخ است، باید نماز را شکسته بخواند.  -

 آیت اهلل مکارم( 
 ۀضمیمبهاست،  بلکه مجموع مسافتی که قبل از مرددشدن طی کرده ،سفر هشت فرسخ نیستادامۀ اما اگر 

 ، هشت فرسخ است:است دون لحاظ مسافتی که با حال تردید پیمودهمانده بمسافت باقی

                                                           
 .11تا  10م ی،اخامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه ؛.0088، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 .0081، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 .0088، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 .01المسافر، م ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ0091، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

؛ سیدعلی 01؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م0090و  0090، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 .01م ؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر،911، صالۀ المسافر، م0سیستانی، منهاج الصالحین، ج
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، مکارم خمینی، آیت اهلل حضرت امامهم بخواند. ) کاملبر احتیاط مستحب،  باید نماز را شکسته بخواند و بنا -
 (سیستانی آیت اهلل

 نظر امام خامنه ای:
 شود، مردد یا منصرف فرسخ چهار به رسیدن از قبل اگر دارد، را بیشتر یا فرسخ هشت پیمودن قصد که کسی

مسئله صور مختلفی دارد که دو مورد آن  بگیرد، سفر ادامۀ به تصمیم دوباره چنانچه و است تمام نمازش
 اشاره می شود:

 قصد از بعد راه بقیۀ و است پیموده را مسافت از مقداری سفر ادامۀ از انصراف یا تردید حال دراگر               
 تردید حال در که مقداری در صورت، این در است،( تلفیقی یا امتدادی) شرعی مسافت دارمق به مجدد،

 . است قصر نماز مجدد قصد از بعد ولی است؛ تمام نمازش کرده طیّ
 از کمتر راه بقیۀ و است پیموده را مسافت از مقداری سفر ادامۀ از انصراف یا تردید حال درولی اگر               

 باقی مسافت با تردید یا انصراف از قبل مسافت مجموع آنکه مگر است؛ تمام نماز باشد، شرعی مسافت

 واجب احتیاط بنابر صورت این در که باشد شرعی مسافت مقدار به سفر، ادامۀ به مجدد قصد از بعد ماندۀ
 0.بخواند قصر هم و تمام هم را نماز باید

 شرط پنجم: عبورنکردن از وطن و محل اقامت
 ر از قواطع سفرعبو

  2، حکم سفر او چگونه خواهد بود؟کنداگر مسافر در بین سفر شرعی از قواطع سفر عبور 
مسافر قبل از آنکه به هشت فرسخ برسد، یکی از قواطع سفر مثل اقامت ده روز یا عبور از وطن و برای اگر  -

 ( تقلید . )مراجع عظامدکامل بخوان ش را بایدو نمازشود میتوقف در آن، پیش بیاید، سفر او قطع 

تنهایی یا در فرض مذکور، تنها در صورتی نماز فرد در مسیر رفت یا برگشت شکسته است که مسیر رفت به :نکته

مثال، کسی که قصد دارد از وطن خویش به برای تنهایی هشت فرسخ یا بیشتر باشد. مسیر برگشت به
خواهد در آنجا قصد اقامت دهه کند، سپس به می فرسخی قرار دارد ومقصدی برود که در بیشتر از هشت

وبرگشت شکسته است. همچنین اگر کسی تصمیم فرد مذکور در مسیر رفتنماز وطن خویش برگردد، 
خواهد در آنجا قصد اقامت فرسخی قرار دارد و میباشد از وطن خویش به مقصدی برود که در هفتگرفته 

در مسیر رفت نماز او ، به وطن خویش برگردد، استنُه فرسخ دهه کند، سپس بخواهد از مسیری دیگر که 
کامل اش روزهاست و در مسیر برگشت شکسته است و در تمامی حاالت، نماز او در محل اقامت دهکامل 
 است.

                                                           
 .001م روزه، و نماز رسالهامام خامنه ای، .  0

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ 0090، نماز مسافر، شرط چهارم و م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
، صالۀ المسافر، 0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج00فی صالۀ المسافر، شرط الرابع، قبل از م ؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل01المسافر، الشرط الرابع، قبل از م

 101؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، سالشرط الثالث
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 شک در عبور از قواطع سفر

 داند و شک دارد پیش از رسیدن به هشت اما نمی ،آیا شخصی که قصد مسافت شرعی دارد

ه یا نه، مسافر شرعی بکند مییا نه یا ده روز در محلی قصد اقامت  گذردوطنش می فرسخ از

 1شمار می آید و نماز او شکسته است؟
یا نه یا ده روز در محلی  گذردداند و شک دارد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطنش میه نمیکسی ک -

 مکارم(عظام سیستانی، ت اآیامام خامنه ای، امام،  )حضرتبخواند. کامل یا نه، باید نماز را کند میقصد اقامت 
 عبود از حد ترخص وطن هنگام سفر

  فردی که در هنگام مسافرت، از حد ترخص وطن عبور می کند اما وارد وطن نمی شود. آیا این

آیا در اینکه در حد ترخص وطن توقف داشته   عبور از حد ترخص، سبب قطع سفر می شود؟

 0است؟باشد یا خیر، تفاوت 

)امام .نسبت به نماز عبور از حد ترخص سبب قطع سفر می شود؛ اما برای صحت روزه باید وارد شهر شود -

 خامنه ای(
 )آیت اهلل سیستانی( عبور از حد ترخص سبب قطع سفر نمی شود و نماز شکسته است. -

 شرط ششم: سفر مباح باشد
سفر نکند؛ وگرنه باید نماز را کامل بخواند.  شرط ششم این است که سفر حرام نباشد و برای کار حرام نیز -

 1)مراجع عظام تقلید(
 انواع سفر گناه

  4؟هستندسفرهای گناه چه سفرهایی 
 :بدین شرح استاقسام سفر گناه 

 گاه خود سفر گناه است.. 0
 .استیعنی مسافرت برای انجام کار حرام  ؛گاه هدف از سفر گناه است. 0
 .واجب استسفر ضدّ ؛ یعنیستقصد ترک واجب اگاه سفر به. 1
 دهد.ولی کار حرامی در اثنای سفر انجام می ؛رودگاه سفر معصیت نیست و برای معصیت نیز سفر نمی. 0
 گاه وسیلۀ سفر غصبی است.. 1
 گاه سفر در زمین غصبی است.. 1

 در مسائل بعد خواهد آمد.صورت حکم هر 
                                                           

؛ 01ۀ المسافر، الشرط الرابع، قبل از م، صال0؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، ج0091، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
سیدعلی سیستانی، . 11 م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه؛ 00حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط الرابع، قبل از م

  ، صالۀ المسافر، الشرط الثالث؛0منهاج الصالحین، ج

 ؛0111و0191سیستانی، رساله جامع، اقتباس از م 0191/11/11تاریخ استفتاء:     111101 :شماره استفتاء  ای، ادمین، . امام خامنه 0

 101؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س0091، نماز مسافر، شرط پنجم، قبل از م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1

 ، نماز مسافر، شرط پنجم و مسائل ذیل آن.0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
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 . خود سفر گناه است0

 1چیست؟ ،گناه باشد خود سفر جایی که حکم نماز مسافر در 

ه موجب کداشته باشد ه برای او ضرری کنایاگر خود سفر گناه باشد، مسافر باید نمازش را کامل بخواند؛ مثل  -
 (تقلید واجب است. )مراجع عظام که برای فرار از جهادِبرود یا سفری  ،مرگ یا نقص عضو و مانند آن است

 مسافرت زن بدون اذن شوهرالف. 

 2بخواند؟کامل و باید نماز خود را است سفر گناه  ،ورت سفر زندر چه ص 
 1:چنانچه بدون اذن شوهر از منزل خارج شود و سفری برود که بر او واجب نباشد ،زنی که عقد دائم است

 (سیستانیآیت اهلل ، خمینی حضرت امام) .بخواندکامل شود و باید نمازش را سفر وی سفر گناه محسوب می -
 (مکارماهلل )آیت. بخواندکامل اط واجب، نمازش را بر احتی بنا -

 بررسی مسافرت فرزندانب. 

 والدین اجازه بدون فرزندحکم سفر 

 4ست؟یاگر فرزند بدون اجازه مسافرت برود، حکم نماز او چ 
م عظات ا)حضرت امام خمینی، آی. شودخواندن نماز بر او واجب کاملشود والدین باعث نمیاجازۀ بیسفر فرزند  -

 مکارم(سیستانی، 

 حکم سفر فرزند با نهی والدین

 5آیا سفر فرزندی که والدین او را از سفر نهی کرده باشند، سفر معصیت است؟ 
 آزار ایشان باشد: و اگر سفر بر فرزند واجب نباشد و این سفر باعث اذیت

 1(امام هی نکرده باشند. )حضرتباید نماز را کامل بخواند؛ هرچند او را از این سفر ن -
 )امام خامنه ای( .دارد را حرام سفر حکم و شده محسوب معصیت سفر گردد، ایشان اذیت موجب سفر اگر -

                                                           
 01درس 0. امام خامنه ای، رساله آموزشی جلد 0091، نماز مسافر، شرط پنجم، قبل از م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ 0091، نماز مسافر، شرط پنجم، قبل از م0ع، جهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراج. سیدمحمدحسن بنی0
 .01المسافر، الشرط الخامس، قبل از م

 . چنانچه سفربر زن واجب باشد، مانند سفر برای حج تمتعِ واجب، در این صورت اجازۀ شوهر شرط نیست.1

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، 0091، نماز مسافر، شرط پنجم و م0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، . سیدمحمدحسن بنی0
 الشرط الخامس.

وثقی، فصل فی صالۀ ؛ ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ ال0091، نماز مسافر، شرط پنجم و م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 . 0191/10/01: استفتاء تاریخ    891001: استفتاء ؛ امام خامنه ای، استفتاء خصوصی، شمارهالمسافر، الشرط الخامس

ی شود. اطاعت پدر و در ضمن مساله اطاعت از والدین وجوب اطاعت را مبنی بر شفقت نموده اند.که در ادامه ذکر م 81حضرت امام در پایان رساله قسمت استفتائات سوال 1
ناراحتى آنها س: اطاعت پدر و مادر تا چه حد بر فرزند الزم است و آیا اجداد و جدّات هم حکم پدر و مادر را دارند؟  ج: در امورى که انجام آن موجب    مادر و اجداد و جدّات

 80چاپ نیلوفرانه سال  101وضیح المسائل )امام خمینى(، ص: است از حیث شفقت پدر و مادرى اطاعت شود و فرقى بین پدر و مادر و اجداد نیست. ت
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شان برای فرزند باشد، حرام است و فرزند باید در آن سفر، نماز را کامل شدن آنان دلسوزیاگر علت اذیت -
 اهلل سیستانی(بخواند هرچند نهی نکرده باشند. )آیت

 (مکارم آیت اهلل) .کامل بخواندباید نماز را  -
 گناه است ،. هدف از سفر0

 1جایی که هدف از سفر گناه باشد، چیست؟ حکم نماز مسافر در 

مثال، کسی که برای تجارت ربوی یا برای  .بخواندکامل اگر هدف از سفر گناه باشد، مسافر باید نمازش را  -
سفر ادامه داشته باشد، باید نمازش را کامل بخواند. سرقت به سفر رفته است، چنانچه این هدف از اول تا آخر 

 (تقلید )مراجع عظام

 تبعی و فرعی حرام، هدف

 هدف آنکه مگر است؛ قصر نماز باشد، تبعی و فرعی حرام، هدف و بوده مباح سفر، برای اصلی انگیزۀ اگر :1نکته

 استفاده فرصت این از خواهدمی و برود یدیگر کشور به باید معالجه برای که فردی مانند باشد؛ مهم امور از فرعی
 در هرچند ؛ است تمام نماز و حرام سفر صورت این در که دهد، قرار بیگانه اختیار در را کشورش اطالعات و کند

 0)امام خامنه ای( .است قصر و تمام بین جمع مستحب احتیاط دوم فرض

 سفر حرام و کشف خالف 

 مباح واقع در که درحالی برود سفر به حال این با و است حرام آن غایت یا سفر که باشد معتقدمکلف  اگر :2نکته

 نماز اگر و کند قضا یا اعاده قصر صورت به باید خوانده، تمام اگر بنابراین. است قصر نماز او وظیفۀ اقوی بنابر بوده،
 1)امام خامنه ای( .کند قضا قصر صورت به باید نخوانده،

 سپس برود سفر به حال این با و باشد احتیاط مانند محرزه؛ غیر اصول از یکی اساس بر سفر حرمت اگر :3نکته

 دو به باشد، نخوانده نماز اگر و کند قضا یا اعاده قصر صورت به را آن واجب احتیاط بنابر بوده، مباح که شود متوجه
 0. )امام خامنه ای(کند قضا تمام و قصر صورت

 حکم به حرمت سفر بر اساس بینه

 تصور استصحاب، یا( عادل شاهد دو) بیّنه اساس بر لکن ندارد آن غایت یا سفر حرمت به یقین مکلّف اگر :4نکته

 وقت در را نماز باید است، کرده اشتباه که بفهمد سپس برود سفر به حال این با و است حرام آن غایت یا سفر کند
)امام . کند قضا قصر صورت به باشد، نخوانده را ازنم اصالً اگر و کند قضا وقت، خارجِ در و اعاده قصر صورت به

 1خامنه ای(

                                                           
 101؛ امام خامنه ای، اجوبه االستفتائات، س0091، نماز مسافر، شرط پنجم، قبل از م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 .90 م جامع، مسافر ؛ نماز0011. اختالف فتاوی، جزوه ارسالی دی ماه  0

 . 0011امام خامنه ای، جزوه ارسالی اختالف فتاوی، دی ماه  . 1

 . 0011امام خامنه ای، جزوه ارسالی اختالف فتاوی، دی ماه .  0

 . 0011امام خامنه ای، جزوه ارسالی اختالف فتاوی، دی ماه .  1
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 حکم نماز در سفر حرام برای روزهایی که در مقصد توقف دارد

  در صورتی که شخصی به سفر حرامی می رود و به مقصد می رسد )اگر کمتر از ده روز اوقف

 1قبل و بعد از انجام معصیت چیست؟دارد( حکم نماز وی 

 دارد، توقف آنجا در حرام انجام از قبل که مدتی رسد، می مقصد به و کند می سفر حرام قصد به که کسی -
 کند تمام و قصر بین جمع باید واجب احتیاط به باشد، کرده توبه اگر معصیت، انجام از بعد و است تمام نمازش

 )امام خامنه ای( .ندبخوا هم قصر که است آن مستحب احتیاط و است تمام نمازش است، نکرده توبه چنانچه و

 عدول از نیت حرام در بین راه

 2ادامۀ سفر او چه حکمی دارد؟ ،گرددشخصی در بین راهِ سفرِ معصیت از قصد خود بر می 
کسی که سفر او به حد مسافت شرعی، سفر معصیت است، مثل اینکه برای ارتکاب کار حرامی به حد مسافت 

 برگردد: معصیت کند، اگر در بین راه از قصدشرعی سفر می
شکل مسافت ملفّق با رعایت شروط آن، باید نماز را شکسته ماندۀ راه هشت فرسخ باشد، هرچند بهچنانچه باقی

 ماندۀ راه هشت فرسخ نباشد:بخواند. اما اگر باقی
 (مام، امام خامنه ایحضرت اباید نماز را کامل بخواند. ) -
 نی(اهلل سیستاباید نماز را شکسته بخواند. )آیت -
 بنا بر احتیاط واجب، نماز را هم شکسته و هم کامل بخواند. )آیت اهلل مکارم( -

 حکم روزه به نظر امام خامنه ای

 و برگشت نیتش از ظهر از قبل ولی بود معصیتمسافری )زمانی که به حد شرعی رسیده است(  سفر اگر نکته:

 باید را اش روزه و است قصر نمازش باشد، لفیقات ولو شرعی مسافت مقدار به سفر ی بقیه و کرد سفر مباح برای
 است آن مستحب احتیاط چه اگر است، صحیح اش روزه برگشت، معصیت نیت از ظهر، از بعدلکن اگر  کند افطار

 1)امام خامنه ای( .نماید قضا را آن هم بعدا و کند تمام را روزه که
 

                                                           
 .001و  001م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 0

؛ حضرت امام ، 11؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م 0111، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جحمدحسن بنی. سیدم0
و  011م ای،خامنه امام ادمین تسای سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه .911، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج08تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م

010. 
اهلل مکارم شیرازی  در العروۀ الوثقی، احتیاط در جمع است؛ ولی از مفهوم توضیح المسائل، مسئلۀ ماندۀ مسافت هشت فرسخ نباشد، نظر آیتشایان ذکر است در جایی که باقی

 . آید که نماز کامل استبه دست می 0000

بررسی  011و  010و  011. فروضی که هن.ز به حد شرعی نرسیده است در همین جزوه م 010و  011م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی مسانه واحد مسافر، نماز . جزوه 1
 شده است.
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 . سفر ضدواجب است1

 منظور از سفر ضدواجب چه سفری است؟ 
 .شودواجبی از مسافر ترک عمل اثر این مسافرت،  ن است که برایمراد از سفر ضدواجب  -

 حکم سفر برای ترک کار

  1، چیست؟کندار واجب مسافرت کترک برای حکم نماز مسافری که 
، نمازش باشد و چه نداشته باشدگری در سفر داشته ض دی، چه غرکندار واجبی مسافرت کترک  به خاطراگر  -

 مکارم(عظام سیستانی، ت اآیامام خامنه ای، ، )حضرت امام. استکامل 

 سفر بدهکار با رسیدن زمان اداء دین

  اگر زمان پرداخت بدهی فرا رسیده باشد و بدهکار به مسافرت شرعی برود، نماز خود را چگونه

 2بخواند؟
بدهی خود را بدهد و  ش فرا رسیده است، اگر بتوانداار است و سررسید پرداخت بدهیکه شرعاً بدهکسی ک -

، باید کندبدهد و برای فرار از دادن بدهی مسافرت  ند، چنانچه در سفر نتواند بدهی خود راکار هم مطالبه کطلب
، باید نماز را بکندواجب نیز  کهرچند در سفر، تر ،ار دیگری استکاما اگر سفرش برای  1.بخواندکامل نماز را 

ن باز یْناچار از پرداخت دِاست برای درمان بیماری به مسافرت برود و به سته بخواند. مثالً فردی که مجبورکش
احتیاط  بر بنا بخواند و ماند، ولی با این قصد به سفر نرفته است، در این صورت باید نمازش را شکستهمی

 مکارم(عظام سیستانی، ت ا)حضرت امام خمینی، آیبخواند. کامل مستحب، هم شکسته و هم 
 شودی در سفر انجام می. کار حرام0

 شود، سفر حرام است و یا سفر فردی که در طول مسافرت مرتکب عمل حرامی مثل غیبت میآ

 4باید نماز را شکسته بخواند؟
شود، ند، ولی هنگام سفر مرتکب عمل حرامی میکار حرام هم سفر نمیکه سفر او حرام نیست و برای کسی ک -

امور گونه بخواند و این ستهکشباید ، نمازش را کندمییا به مردم ظلم گوید ند یا دروغ میکمثالً غیبت می
 (مشهور مراجع. )شودنمیدن سفر شموجب حرام

                                                           
؛ حضرت امام ، 01م؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، 0091، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 همسان واحد مسافر، نماز جزوه .910، صالۀ المسافر، الشرط الرابع، قبل از م0تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط الخامس؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج
 .18م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی

؛ حضرت امام ، 01؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م0091، م0جع، جهاشمی خمینی، توضیح المسائل مرا. سیدمحمدحسن بنی0
 ؛.910، صالۀ المسافر، الشرط الرابع، قبل از م0تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط الخامس؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 را هم شکسته و هم کامل بخواند. )حضرت امام خمینی(. هرچند احتیاط مستحب است نمازش 1

 ، مسائل اختصاصی نماز مسافر.0011جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه  ؛. امام خامنه ای،0091، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
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 حکم شود، انجام( خمر شرب یا غیبت مانند) حرام کار سفر ضمن در ولی نباشد، معصیت آن هدف و سفر اگر -
 به گیرد انجام( کم ساعات مگر) سفر طول تمام رد حرام کار اگر البته. است قصر نماز و ندارد را معصیت سفر

 جمع را نماز که است آن احتیاط صورت این در است، گذشته الهی معصیت در سفر کند صدق که طوری
 )امام خامنه ای( .بخواند

 . وسیلۀ سفر غصبی است1

  1ست؟ی، چکندغصبی مسافرت میوسیلۀ حکم نماز فردی که با 
کامل رده باشد، باید نماز را کآن مسافرت  کِافر غصبی باشد و برای فرار از مالسواری مسوسیلۀ  ،اگر در سفر

 سواری او غصبی باشد:فقط وسیلۀ اما اگر سفر مباح باشد و  ؛بخواند
 (سیستانی خمینی، آیت اهلل حضرت امامباید نمازش را شکسته بخواند. ) -
 احتیراط  چره  اگرر . اسرت  قصرر  نمازش و دندار را معصیت سفر حکم کند، می سفر غصبی ی وسیله با چنانچه -

 )امام خامنه ای( .بخواند جمع که است آن مستحب

 (مکارم آیت اهللبخواند. )کامل باید نمازش را هم شکسته و هم  احتیاط واجب، بر بنا -

 .مسافرت در زمین غصبی1

 بی اما نماز خود را در مکان مباح و غیرغص ،ندکحکم نماز فردی که از زمین غصبی عبور می

 2ست؟یخواند، چمی
 ند:ک مسافرت 1اگر در زمین غصبی

 بنا بر احتیاط واجب، باید نمازش را هم شکسته و هم کامل بخواند. )حضرت امام خمینی، آیت اهلل مکارم( -
 احتیراط  چره  اگرر . اسرت  قصرر  نمازش و ندارد را معصیت سفر حکم کند، می سفر غصبی ی وسیله با چنانچه -

 (ای خامنه امام. )واندبخ جمع که است آن مستحب

 (سیستانی آیت اهللبخواند. ) کاملباید نماز را  -

 سفر برای صید. 1

 حکم اصل سفر صید لهوی

 1آیا سفر به حد مسافت شرعی برای صید لهوی حرام است؟ 

                                                           
؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ 910، م0سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ 0098، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه .08؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م01المسافر، الشرط الخامس، قبل از م
 .81م ای،خامنه

؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ 910، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0098، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جحمدحسن بنی. سیدم0
 امام ادمین سایت سازی همسان واحد ،مسافر نماز جزوه .08؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م01المسافر، الشرط الخامس، قبل از م

 .81م ای،خامنه

 . فرض مسئله در جایی که است که مکان نماز، مباح و غیرغصبی است.1
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 0نماز کامل است. )امام خامنه ای( -
 حرام نیست؛ هرچند باید نماز را کامل بخواند. )آیت اهلل سیستانی( -
 اهلل مکارم(. )آیتحرام است -

 حکم نماز در سفر برای شکار

 3کند، چیست؟حکم نماز فردی که برای صید مسافرت می 

 صید برای خوشگذرانی

گذرانی به حد مسافت شرعی برای صید و شکار )صید لهوی( برود، باید نمازش را اگر فرد برای لهو و خوش. 0
 کامل بخواند. )مراجع عظام تقلید(

 )امام خامنه ای( .ندارد را لهوی سفر حکم خورند، می را آن گوشت که شکاری برای یحیتفر سفر نکته:

 صید به جهت نیاز

 اش به شکار برود:های زندگی. اگر فرد برای تهیۀ معاش و تأمین غذا و نیازمندی0
 آیت اهلل مکارم( آیت اهلل سیستانی،امام خامنه ای، امام، حضرت شکسته بخواند. ) اشکال ندارد و باید نماز را -

 صید برای تجارت

. اگر فرد برای تجارت و زیادکردن مال به حد مسافت شرعی برای شکار برود، باید روزه را افطار کند؛ اما دربارۀ 1
 نماز:

 بنا بر احتیاط واجب، نماز را هم کامل و هم شکسته بخواند. )حضرت امام خمینی( -
 با یا آن دندان یا پوست یا گوشت با و کند می شکار را حیوان الًمث باشد، کاسبی و تجارت ی وسیله شکار اگر -

 بخوانرد  اتمرام  و قصر بین جمع صورت به باید واجب احتیاط بنابر را نماز صورت این در کند، معامله فیل، عاج

 )امام خامنه ای( .کند افطار باید را روزه ولی

امل هرم بخوانرد. )آیرت اهلل سیسرتانی،  آیرت اهلل      باید نماز را شکسته بخواند و احتیاط مستحب است آن را ک -

 مکارم(

                                                                                                                                                                                             
؛ 0088سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، م؛ 0001؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م0110، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 .10، صالۀ المسافر، م0دمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، جسی

 ای: خامنه امام خارج . درس 0
 سفر این خودِ آیا که نیست هم ما کالم محل و شومنمی بحث آن وارد من است، بحثی یک هم این نیست؟ حرام یا است حرام للّهو صید سفر این خودِ آیا اینکه: 018درس
 .نیست قصر که شودمی معلوم صحیحه این از نیست؟ قصر یا است قصر او نمازِ ببینیم خواهیممی ما باالخره کند،نمی فرقی ما برای نیست؟ حرام یا است حرام

رط الخامس؛ حضرت ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، الش 0110، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 .90و  90و  91و  89و  88م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه ؛.00امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م
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 حکم برگشت از سفر لهوی

 1آیا مسیر برگشتن از صید لهوی همان حکم مسیر رفت را دارد؟ 
بودن نماز در سفر برای صید لهوی گفته شد، مربوط به مسیر رفت است. اما در مسیر برگشتن، آنچه دربارۀ کامل

 ی نباشد:چنانچه برگشت برای شکار لهو
 بازگشت از سفر مذکور، حکم بازگشت از سفر معصیت را دارد. )حضرت امام( -
 اهلل سیستانی(تنهایی هشت فرسخ باشد یا نباشد. )آیتنماز شکسته است و فرق ندارد برگشتن به -

 بازگشت از سفر گناهحکم 

  هم سفر  ، در راه بازگشتاست ردهکشرعی سفر  به حد مسافت ،ه برای معصیتکسی کآیا سفر

 2معصیت است؟
 گردد:می ه از سفر برک، موقعی است ردهکشرعی سفر  ه برای معصیت به حد مسافتکسی ک
 یزیاما اگر توبه نکند و چ ؛باید نمازش را شکسته بخواند ،اگر این مسافر از گناه خود توبه کند و سپس برگردد -

اط مستحب است یبخواند و احتکامل د یبا ،1دنکت خارج یسفر معص ءبودنه بازگشت را از جزکاتفاق نیفتد هم 
 (خمینی حضرت امامبخواند. )کامل سته و هم که هم شک

 نه) سفر خود چنانچه است، شرعی مسافت مقدار به برگشت مسیر و گردد برمی معصیت سفر از که کسی -
 قصر ازشنم توبه، صورت در باشد،  سفر همان ادامۀ معصیت، سفر از بازگشت و باشد معصیت( آن غایت
 سفر هدف اگر اما بخواند، شکسته هم و تمام هم را نماز باید واجب احتیاط بنابر نکرده، توبه اگر اما است،

 اما نه، یا باشد کرده توبه خواه بخواند؛ تمام هم و قصر هم را نماز که است آن واجب احتیاط باشد معصیت
 طوالنی؛ مدت گذشتن از بعد اینکه مانند( لقب سفر ادامۀ نه) شود محسوب جدیدی سفر بازگشت،  چنانچه

 و بخواند قصر را نماز باید( نه یا باشد کرده توبه چه) صورت هر در برگردد، اوّل شهرِ به بخواهد سال، یک مثل
 )امام خامنه ای( .کند افطار هم را روزه

برگشتن که ندارد فرق  .ه آن برگشت، خودش سفر معصیت نباشدکشرطی به ؛سته بخواندکباید نماز را ش -
، نماز را هم است ردهکه توبه نکاست در صورتی  احتیاط مستحب .تنهایی هشت فرسخ باشد یا نباشدبه
 (سیستانی اهللآیتبخواند. )کامل سته و هم کش

همچنین اگر توبه  .ه برگشت، هشت فرسخ باشدکشرطی به ؛سته بخواندکباید نماز را شاست، اگر توبه کرده  -
نمازش شکسته است.  ،ر بازگشت آلوده به معصیت نباشد، چنانچه برگشت هشت فرسخ باشدولی د ،نکرده

 (مکارم آیت اهلل)

                                                           
؛ سیستانی ، توضیح المسائل جامع، 00افر، م؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المس 0110، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 ؛  0110م

 
؛ حضرت امام ، 10؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، م0110، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 .0011فتاوی جزوه ارسالی دی ماه اختالف  . امام خامنه ای،01تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م

 (01. مثل اینکه انگیزۀ او برای بازگشت، هدف دیگری غیر از رجوع به وطن باشد. )حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م1
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 دوش نباشدبهشرط هفتم: خانه
 حکم نماز افراد صحرا نشین

  0کنید.حکم نماز افراد صحرانشین را بیان 
و هرجا آب و  نندکیدش مها گره در بیابانک یهایصحرانشین مانند شان همراهشان است،افرادی که خانه -

در ، روندیم یدیگر یبه جا یمانند و بعد از چندیم ،نندکو اطرافیان و چهارپایانشان پیدا  خود یخوراک برا
 (تقلید بخوانند. )مراجع عظامکامل ها باید نماز را این مسافرت

 سفر صحرا نشینها برای پیدا گردن چراگاه مناسب

 ند، کمنزل یا چراگاه حیواناتش به حد مسافت شرعی سفر ردن کپیدا یهرگاه صحرانشین برا

 2چگونه باید نماز خود را بخواند؟
 :ندک سفر شرعی مسافت حد به حیواناتش چراگاه و منزل ردنکپیدا یبرا مثالً صحرانشین اگر
 (خمینی امام حضرت) .بخواند کامل هم و شکسته هم باید را خود نماز واجب، احتیاط بر بنا -
 وگرنه ؛بخواند کامل باید را نماز ،است همراهش اشخانه ندک صدق هک باشد اثاث و اسباب و چادر با چنانچه -

 (سیستانی اهلل ایت. )بخواند ستهکش را نماز
 نماز صورت، این غیر در و است کامل نمازشان ،شود محسوب هاآن زندگی ونئش جزء مذکور سفر چنانچه -

 (مکارم اهللآیت) .است شکسته

 برای بقیه، از جلوتر گردند، می علف و آب دنبال به و ندارند استقرار محل که ای قبیله افراد از یکی اگر نکته:

 1)امام خامنه ای( .است تمام نمازش و باشد می( معه بیته) هم او رود، می اطراف به جستجو
 سفرهای زیارتی صحرا نشین ها

 4ج چگونه است؟ حکم نمازهای افراد صحرانشین در سفرهای زیارتی مانند ح 
 :ندک مسافرت هانیا مانند و حج ای ارتیز یبرا نیصحرانش اگر
 (امام حضرت. )بخواند ستهکش را نماز دیبا -
 برود، شهری به کسی عیادت برای یا برود حج به بخواهد مثال برود؛ دیگری سفر بخواهد دوش بهخانه اگر -

 نیز زمان آن که طوری  به برود اوست، همراه آنچه و خانواده با دیگر سفرهای مانند هم، سفر این در چنانچه
 می خودش و گذارد می شهری در را آنها اگر اما است، تمام نمازش کند، صدق او بر " دوش بهخانه " عنوان

 )امام خامنه ای( .باشد قصر نمازش که نیست بعید نشود، گفته دوش بهخانه او به هنگام آن که ایگونهبه رود
. است کامل نمازش ند،ک صدق اگر و بخواند ستهکش را نماز باید ،ندکن صدق وی بر دوشبهخانه عنوان اگر -

 (سیستانی اهلل آیت)

                                                           
 ؛101، نماز مسافر، شرط ششم. امام خامنه ای، اجوبه، س0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، السادس؛.0111، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 .001م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 1

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، نماز مسافر، السادس؛  0111، م0اجع، جهاشمی خمینی، توضیح المسائل مر. سیدمحمدحسن بنی0
 .0011اختالف فتاوی، دی ماه  ای،خامنه امام جزوه سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، صالۀ المسافر، الشرط السادس.
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 (مکارم اهللآیت. )بخواند ستهکش را نماز دیبا اوست، یزندگ جزء که است مسافرتی آن از غیر مسافرت این اگر -
 خشی از سالبخانه به دوشی در 

 جای سال از دیگر بخشی در ولی باشند می مستقر جایی در الس از بخشی در که ای قبیله 

 1آیا همین حکم را دارد؟ ندارند مستقری

 احتیاط بنابر آیند، می بیرون که وقتی آن و تمام را نمازشان ساکنند، خود استقرار محل در که وقتی آن باید -
 )امام خامنه ای( .بخوانند تمام هم و قصر هم را نمازشان واجب

 دو ساله به دور دنیا سفر یکی

 کند، می حرکت دنیا دور به مثال ساله، دو یکی مسافرت قصد به اش زندگی وسایل و خانواده با که کسی نکته:

 0)امام خامنه ای( .است قصر نمازش و ندارد را دوش به خانه حکم

 : شغلش مسافرت نباشدهشتمشرط 
 که شغلش سفر است( من شغله السفر )کسی

 منزلشان اگر کشتی کارکنان و رانندهکمک و راننده 0ساعی، 1،مکاری مانند است، مسافرت انشغلش که کسانی -
 1(تقلید عظام مراجع. )بخوانند کامل ،طوشر وجود صورت در باید را نمازشان ،باشد کشتی از خارج

 :شودمی کامل نماز ،طوشر وجود با و شود گرفته نظر در زیر طوشر باید باشد، کامل راننده نماز اینکه برای :نکته
 ؛«السفر شغله من» عنوان صدق برای بودنشاغل مدت. 0
 ؛نماز شدنکامل زمان. 0
 ؛سفر یا وطن در روز ده توقف. 1
 ؛شهر خارج رانندگی. 0
 .شغل برای مسافرت. 1

 .شودمی داده توضیح کامل طورهب ادامه در شروط این

 «من شغله السفر»بودن برای صدق عنوان مدت شاغل

  بر فرد صدق کند، چه مدتی باید تصمیم داشته باشد  «من شغله السفر»برای اینکه عنوان

 به این شغل مشغول شود؟
 سه یا دو 1موقتِ شغل عرفاً است کافی و باشد داشته معتنابه مدت برای را شغلش ادامۀ قصد فرد است الزم -

 0(خمینی  امام حضرت. )شود محسوب فرد ماه

                                                           
 .001م ای،خامنه ماما ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 0

 .1، مسائل اختصاصی مسافر، ش0011. جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه  0

 رود.همراه آن میدهد و بهاش را کرایه میمُکاری یعنی کسی که وسیله .1

 کنندۀ زکات.آوریشود؛ مانند دشتبان و جمع. ساعی یعنی کسی که برای کاری فرستاده می0

، نماز مسافر، شرط هفتم؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط السابع؛ حضرت امام 0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
مام خامنه ای )دامت ظله(، احکام ؛ ا100؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س191و  188و  181و  181و  180و  181و  111، نماز مسافر، س0، استفتائات، ج

 ، الشرط الخامس؛.0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0181، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0سفر، س

 (111، احکام نماز، س0. حضرت امام ، استفتائات، ج1
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 چند با خواه شود؛ محسوب او شغل مقدمه یا شغل سفر، عرفاً است الزم روزه صحت و زنما بودن تمام برای  -
و  .کند می طی خود شغل برای را طوالنی دریایی مسیر یک که کسی مانند طوالنی، سفر یک با یا باشد سفر
 :است معتبر چیز سه بدانند شغلی سفر را سفر عرفاً آنکه برای

 .شغلی سفر انجام قصد( الف
 .شغلی سفر روعش( ب
 0(امام خامنه ای)شغلی  سفر انجام استمرار قصد( ج

 :از جهت عرفی سفرش، سفر شغلی است امام خامنه ایمواردی که طبق نظر نکته: 

 سفرهای در نمازش باشد، داشته آن به اشتغال ماه سه حداقل مثالً طوالنی مدت بخواهد چنانچه .1
 و است قصر او نماز و ندارد را شغلی سفر حکم شد،نبا طوالنی آن مدت چنانچه و است تمام شغلی
 است آن صدق این از متیقن قدر ظاهراً و است، عرفی صدق به موکول ماه سه طول در سفر مقدار

 اشخاص معموالً که قدری به و کند سفر مستمراً یعنی باشد متعارف نحو به شاغل مدت، این در که
 .کند تعطیل( آن امثال و عزاداری و طیلتع ایام مثل) کنند می تعطیل را کار شاغل،

 سال هفته ای یک بار در ارتباط با شغلش به سفر میرود نمازش تمام است. طولکسی که در  .2

 می دارد که در سال یک بار به مدت مثالً دو سه هفته یا یک ماه طول شغلیکسی که اشتغال به   .3
 حتی نمازش باشد، داشته اشتغال کار این هب ساله همه دارد بنا چنانچه حج، داران کاروان مانند کشد

 .ر تمام استسف اولین در

اگرشخصی در صدق عرفی شک داشته باشد یعنی شک داشته باشد که عرفاً مشمول حکم من شغله فی  وال.س
 السفر می باشد یا خیر، حکم نماز و روزه اش در سفر های کاری چیست؟

 )امام خامنه ای( اش صحیح نیست.ج. در فرض سوال نماز را قصر بخواند و روزه  
 
 :است کامل ،مقصد و راه نیب در اشروزه و نماز و شودیم رالسفریکث حالت، چهار نیا از ییک در انسان -
 ؛کند وآمدرفت ،هاجمعه بدون هرچند ،روز هر ماه کی مدت در. 0
 ؛کند وآمدرفت هفته در روز 1 روز، 01 مدت در. 0
 ؛کند وآمدرفت ماه در روز دوازده ای هفته در روز سه حداقل شتر،یب و ماه دو مدت در. 1
 1(مکارم اهللآیت. )بماند ییجا در هفته در روز سه حداقل سال،  دو از کمتر و ماه دو حداقل مدت در. 0
 
 :است شرط امر دو راننده، مثل است سفر شغلش هک فردی نماز بودنکامل برای -

                                                                                                                                                                                             
 .111و  118، احکام نماز، س0امام ، استفتائات، ج. حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط السابع؛ حضرت 0

 و استفتائات موجود در سایت ادمین ؛/08111http://www.leader.ir/fa/contentامام خامنه ای، سایت، احکام سفر شغلی و وطن،  0

؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای اینترنتی، کد رهگیری: 010، س1و ج 081، س0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج0، س01. ناصر مکارم شیرازی، پیک احکام، ش1
 .9100011101و کد رهگیری:  9100011100

http://www.leader.ir/fa/content/18373؛
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 محقق او بارۀدر «السَّفَر شُغْلُهُ مَنْ» عنوان هک ایگونهبه ؛باشد داشته معتنابه یمدت برای را شغل این ادامۀ قصد. 0
 هک ایگونهبه ؛ندک رانندگی شرعی مسافت حد در زیادی مدت برای دارد تصمیم هک ایراننده مثل ؛باشد
 .آوردمی حساب به شرعی مسافت حد رانندۀ را او عرف

 .کند وارد ضرر شغلی عنوان صدق به هک حدیبه ؛نباشد متعارف مقدار از زیادتر اششغلی سفرهای بین فاصلۀ. 0
 نجف از مسافر جمعه هایشب فقط مثالً هک ایراننده بنابراین. است متفاوت سفر انواع حسببه فاصله این
 دح رانندۀ است، وطن در هفته بقیۀ و بردمی قم به تهران از مسافر جمعه هایشب فقط یا بردمی کربال به

 از ماه هر در هک ایراننده اما .است ستهکش سفرها این در نمازش لذا ؛ندکنمی صدق او بر شرعی مسافت
 در رانندگی ارشک هک ندکمی صدق برد،می مسافر روز پانزده مدت به بار کی سوریه یا ربالک به مشهد

 0(سیستانی اهلل آیت. )است املک نمازش لذا ؛است شرعی مسافت حد

 شدن نماززمان کامل

  بر او صدق می کند، از چه زمانی باید نمازش را کامل بخواند؟ «من شغله السفر»کسی که عنوان 
 البته. بکشد طول سفرش هرچند ؛است شکسته نماز اول سفر در و است کامل دوم سفر از کثیرالسفر نماز -

 امام حضرت. )بخواند کامل هم و ستهکش هم را نماز ،دوم و اول سفر در هک است نای مستحب اطیاحت
 0(خمینی

 1(ای خامنه امام.)است تمام نمازش اول، سفر از لو و شود محسوب ایشان شغل الزمه سفر عرفاً زمانیکه از -
 اولین در هرچند است؛ کامل نمازش شود، منطبق او بر آن مانند و شرعی مسافت حد رانندۀ عنوان که زمانی از -

 0(سیستانی اهلل آیت. )باشد کامل نمازش تا کند مسافرت بار سه نیست الزم و باشد سفر
 جمع را نماز اوّل روز سه دو ، مستحب بنابراحتیاط اول سفر درهرچند  است کامل اول سفر همان از او نماز -

 1(مکارم اهلل آیت. )بخواند

 معنای سفر اول

 شود؟می محقق زمانی چه و شودمی گفته سفر کدام به اول سفر 

 1( خمینی امام حضرت. )رودمی اول مقصد به فرد که است اول سفر سفری -
 شهری به تدریس برای وطن از که استادی مثل شود، محسوب سفر یک عرف نظر در برگشت و رفت اگر -

 اول سفر وبرگشترفت صورت این در گردد،می بر مبدأ به روز آن فردای یا عصر هنگام و کندمی سفر
 حرکت مقصدی به کاال حمل برای که ایراننده مثل نباشد، فرس یک عرفاً که صورتی در. شودمی محسوب

                                                           
 ؛ 901، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0180، م0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0

 ، نماز مسافر، شرط هفتم؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط السابع.0شمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جها. سیدمحمدحسن بنی0

  /http://www.leader.ir/fa/content/08111؛ 01. رهبری، سایت احکام سفر، س1

 .900، م0منهاج الصالحین، ج ؛ سیدعلی سیستانی،0180، م0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0

  مکارم، سایت، احکام مسافر، کثیرالسفر، کسانی که شغل و کارشان سفر است.. 1

 .0اهلل ناصر مکارم شیرازی ، استفتائات نماز مسافر، کثیرالسفر، س؛ سایت آیت118، احکام نماز، س0. حضرت امام ، استفتائات، ج1
 (0تائات نماز مسافر، کثیر السفر، ساهلل ناصر مکارم شیرازی ، استفسایت آیت
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 بر وطن به وسپس کندمی سفر جدید کاالی یا مسافر حمل برای دیگری مکان به آنجا از و است کرده
 0(مکارم اهلل آیت ای، خامنه امام. )شودمی تمام مقصد به رسیدن با اول سفر فرض، این در گردد،می

 سفر توقف ده روز در وطن یا

 2است؟ چگونه دهه از بعد سفر اولین در او نماز حکم نرود، سفر به روز ده راننده اگر 

 :یا در غیر وطن وطن در روز ده توقف
 نمازش دوم سفر از .قصد بدون چه و بماند قصد با را روز ده چه ؛است شکسته نمازش دهه از بعد اول سفر در -

 (مکارم اهلل آیت ای خامنه امام خمینی، امام حضرت. )شودمی کامل
 را آن از بیشتر یا روز ده ماندن قصد اول از چه شود،می محسوب شرعی مسافت حد در کثیرالسفر هک سیک -

 یا روز ده ماندن از بعد هک سفری اولین در باید هم باز بماند، بیشتر یا روز ده قصد بدون چه و باشد داشته
 (سیستانی اهللآیت. )بخواند کامل را نماز رود،می بیشتر

 غیر سفر به آن از بعد و کند اقامت وطن غیر یا وطن در روز ده که درصورتی است، سفر شغلش که کسی نکته:

 هم و قصر هم را نمازش زیارتی سفر از بعد کاری سفر در واجب احتیاط بنابر برود، زیارتی سفرِ به مثالً برود؛ کاری
 1)امام خامنه ای(. بخواند تمام

 مسافت حد به ،روز ده بین در فرد اگر شود،می قطع روز ده ماندن با سفر کثرت اینکه فرض در 

 ،روزی ده بین سفر این از او هدف اگر ماند؟می باقی او سفر کثرت آیا ،بکند غیرشغلی سفر یک

 دارد؟ حکمی چه باشد، سفر کثرت حکم نشدنقطع فقط

 جایی در روز ده شغلی، سفر دو بین که است ینا مالک کلی طوربه 0.است باقی مذکور حکم سؤال، فرض در -

  0(ای خامنه امام. )باشد روز ده از بیش شغلی سفر دو بین فاصلۀ هرچند 0نکند؛ اقامت

                                                           
، امام خامنه ای 008.، امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س000؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س109. امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س0

من کثیر السفر هستم و طبق فتوا، نمازم را در سفر  : ت اهلل مکارم و امام خامنه ای یکسان است. پرسش(   با استفاده از این دو استفتاء نظر آی001احکام سفر، س )دامت ظله(،

در تمام طول سفر حتی مسیر برگشت وظیفه اش  : اول باید شکسته بخوانم، آیا سفر اول مجموع سفر است یا تا رسیدن به محل تحصیل؟ در مسیر برگشت چطور؟ پاسخ

 .شکسته است
انم که سفر اول براى السفر هستم و طبق نظریه حضرت امام در غیر سفر اول باید نمازها را کامل خواند ولى بنده براى مثال که بر روى کشتى خدمت مى کنم نمى د بنده دائم

یا شروع  -0ا این سفر مقدمه سفر اصلى است(. آیا سفر از منزل تا مثال بندرعباس قبل از الحاق به کشتى سفر اول محسوب مى گردد )زیر -0من از کجا شروع مى شود یعنى 
شروع سفر پس از  -1باشم( و یا سفر بعد از الحقاق به کشتى بوده و تا رسیدن به مقصد ادامه دارد )ممکن است قبل از شروع سفر چند روز دیگر در بندر عباس اقامت داشته 

از هنگامى که از منزل خود به منطقه کار مى روید و از آنجا به سفر دریایى مى روید تا رسیدن به مقصد یک حرکت واقعى از بندر مبدأ بوده و تا رسیدن به مقصد ادامه دارد؟ 

مکارم، سایت، استفتائات، نماز مسافر، منظور از سفر اول کسی که دائم السفر است؛   .سفر محسوب مى شود

http://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=00&lid=1&catid=null&mid=010081 

؛ دفتر امام خامنه ای )دامت 01؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، م0101و  0100، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
؛ ناصر مکارم 110منه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س؛ امام خا000و  008و  0؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س011ظله(، راهنمای فتاوا، نماز مسافر، ذیل م

؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، 0189، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1، س01؛ ناصر مکارم شیرازی، پیک احکام، ش0010شیرازی، توضیح المسائل، م
 ؛.901، م0ج

 . 9مسائل اختصاصی نماز مسافر، ش ،0011. جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه  1

 .0181دی0، مورخ 01011. استفتای موجود در گروه علمی از امام خامنه ای )دامت ظله(/، شمارۀ 0
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  1(مکارم اهللآیت. )کندمی فایتک -

 در محدودۀ سفر شرعیو رانندگی خارج از محدودۀ وطن 

 چگونه را نمازش برود، شغلی سفر به کند،می رانندگی خود وطن محدودۀ در که ایراننده اگر 

 4بخواند؟
 کند،می وآمد رفت شهر کیلومتری بیست یا پانزده مثالً یا شهر فرسخی سه دو در مثالً که گردیدوره و راننده -

 سیستانی، اهلل آیت خمینی، امام حضرت. )بخواند شکسته را نماز باید برود، فرسخیهشت سفر اتفاقاً چنانچه
 مکارم( اهلل آیت

 کم سفرهای غیرشغلیح

 5بخواند؟ چگونه را خود نماز برود، زیارت مانند غیرشغلی سفر به راننده اگر 
 حضرت. )است شکسته نمازش بیماری، معالجۀ یا رحم صلۀ یا زیارت برای سفر مثل شغلیغیر سفرهای در -

 (ای خامنه امام و خمینی امام
 را او عرفاً اینکه مگر بخواند؛ شکسته را نماز باید کند، مسافرت حج یا زیارت برای مثالً دیگری کار برای اگر -

 حج سفر در حتی نمازش صورت این در. است مسافر هفته در روز سه دائماً که کسی مانند بگویند؛ 1کثیرالسفر
 (سیستانی اهللآیت. )است کامل آن مانند و زیارت یا

 یا رحم صلۀ یا زیارت ای حج برای رسف مثل نیست، سفرش کثرت عنوان به مربوط که دیگرش سفرهای در -
 (مکارم اهللآیت. )است شکسته نمازش بیماری، معالجۀ

 بردن و باشد شخصی کار اصلی غرض چه) دهد، انجام زیارت مانند شخصی، کار شغلی، سفر ضمن در اگر نکته:

 1 ای( . )امام خامنهاست تمام نماز( باشند مساوی غرض دو هر یا و عکس به یا باشد تبعی مسافر

                                                                                                                                                                                             
 تواند در بین ده روز، به سفر زیارتی برود.. مثالً می0

 .000و  019و  001و  1. امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س0

 . 0181آذر00، مورخ 00008اهلل مکارم شیرازی ، شمارۀ وه علمی از آیت. استفتای موجود در گر1

به مسافرت بیش از حد ترخص  افراد کثیر السفر اگر ده روز در وطن یا غیر وطن اقامت نمایند، در سفر اول باید نماز را شکسته بخوانند، حال اگر در میان این ده روز : پرسش 

خارج شدن از محل اقامت به بیش از حد ترخص، قصد اقامه ی  : اید این حکم در سفر اول رعایت شود یا این که نماز کامل می باشد؟ پاسخبروند، مثال برای تفریح، باز هم ب

سفر، مسافرت در خالل مکارم، سایت، احکام مسافر، کثیر ال .ده روز را به هم می زند و باید در سفر اول نماز کامل خوانده شود، ولی در آن سفر تفریحی نمازش شکسته است
 توقف ده روز؛

، 0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0011؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م0100، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 .901، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0188م

و  000و  008و  0؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط السابع؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س0111، م0. توضیح المسائل مراجع، ج1
؛ سیدعلی 001س ،0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج011، س1؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج0001؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م011و  010

 ؛.900، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0181، م0سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج

  . مالک کثیر السفر در ادامه بیان خواهد شد.1

 .01ش اختصاصی، مسائل ،0011 ماه دی ارسالی فتاوی، اختالف . جزوه 1
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 علی برود؛ کار محل به زودتر روز دو یکی رحم صله مانند امری برای اگر دارد شغلی تردد که شخصی نکته:

 0 )امام خامنه ای( .دارد را شغلی سفر حکم الظاهر

( روز ده از کمتر) روز چند اگر ولی است، تمام نمازش شغلی سفر از برگشت در است؛ سفر شغلش که کسی نکته:

 و قصر بین باید برگشت، در واجب احتیاط بنابر برگردد، سپس و بماند تفریح یا زیارت مانند غلش غیر برای
 0 )امام خامنه ای( .کند جمع تمام

 آنجا در شغل خاطر به که بگیرد تصمیم ولی کند، سفر شغلش محل به شغل از غیر کاری برای چنانچه نکته:

 است، تمام نمازش برگشت، در و آن از بعد و برود کار سر به تا کند می توقف آنجا که مدتی در بماند،
 قصر هم و  تمام هم را نماز برود کار سر به تا کندمی توقف آنجا که مدتی در که است آن احتیاط گرچه

 1)امام خامنه ای( .بخواند

 زیارت در ضمن سفر شغلی 

 چگونه را نمازش ،کند تزیار هم خودش است، داده کرایه زیارت برای را خود ماشین راننده اگر 

 بخواند؟
 کامل را نماز دیبا ند،ک ارتیز هم خودش ،ضمن در و بدهد هیراک ارتیز یبرا را خود لیاتومب راننده اگر -

 0(مکارم اهلل آیت ،سیستانی اهلل آیت ای، خامنه امام خمینی، امام حضرت. )بخواند

 سفرهایی که از توابع شغل است

 و بگذارد آنجا را اتومبیل و شود خراب راه بین در است، ندگیران شغلش که کسی اتومبیل اگر 

 وظیفۀ مسافرت، از مقدار این در ،برگردد و برود دیگر محلی به ،اتومبیل برای لوازم خریدن برای

 5چیست؟ نماز خواندنکامل یا شکسته دربارۀ او
 (خمینی امام حضرت. )دارد را مسافر حکم او و شودنمی محسوب شغل سفر، از قسمت این -
 لوازم خرید مثالً و تعمیر برای و شود خراب شغلی سفر بین در است رانندگی شغلش که شخصی خودروی اگر -

ولی  است تمام نمازش و شده محسوب شغلی سفر سفر این کند، سفر است شرعی مسافت که محلّی به
 که محلی به لوازم تهیه مثالً و تعمیر برای و شود خراب او خودروی شغلی، سفر به شروع از پیش چنانچه
 1(ای خامنه امام)  .است قصر نمازش کند، مسافرت است شرعی مسافت

                                                           
 .00ش صاصی،اخت مسائل ،0011 ماه دی ارسالی فتاوی، اختالف . جزوه 0

 .01ش اختصاصی، مسائل ،0011 ماه دی ارسالی فتاوی، اختالف . جزوه 0

 .8ش اختصاصی، مسائل ،0011 ماه دی ارسالی فتاوی، اختالف . جزوه 1

. اگر قبل یا بعد از سفر 01س ؛ اقتباس از این مساله:01؛ امام خامنه ای، سایت ،احکام سفر، س0111، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 تمام است. کاری برای انجام کارشخصی چند روز زودتر می آید و یا چند روز بیشتر می ماند، حکم نماز در آن ایام چگونه است؟ج. در هر دو صورت، نماز

 .000؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س110س ؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات،111، احکام نماز، س0. حضرت امام ، استفتائات، ج1

 .019و  018م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه.  1
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 0(مکارم اهلل آیت) .است کامل نماز باشد می او شغل راستای در اینکه به توجه با -

 

 حکم گردد، برمی و کرده رها را ماموریت شخصی کار جهت به ماموریت حین در که کارمندی 

 2است؟ چگونه شتبرگ سفر در نمازش
 (ای خامنه امام.)است قصر سفر این در نمازش. ج -

 سفر شود مجبور مریضی اثر بر اگر رود،می سفر به تجارت قصدبه و است سفر ششغل که فردی 

 3چیست؟ سفر از بازگشت حال در نماز دربارۀ اشوظیفه برگردد، راه بین از و کند رها را شغلی
 (سیستانی اهللآیت. )بخواند شکسته را نماز باید وطن به رگشتنب در نباشد، کثیرالسفر فرد اگر -

  (که شغلش در مسافرت استکسیمن شغله فی السفر )

 کسی) «السفر شغله من» مانند( است مسافرت در شغلش که کسی) «السفر فی شغله من» آیا 

 بخواند؟ کامل را خود نماز باید ،(است سفر شغلش که
 محل و وطن بین هک ارگریک یا کپزش معلم، مانند 0،اوست شغل ۀمقدم عیشر مسافت حد در سفر هک سیک

 :است وآمدرفت در شرعی مسافت حد در ارشک
 1(خمینی امام حضرت. )بخواند شکسته را نمازش باید -
 1(مکارم اهلل آیت ای، خامنه امام. )بخواند کامل را نماز باید -
 1(سیستانی اهللآیت. )بخواند املک را نماز باید ند،ک صدق او بر عرفاً «ثیرالسفرک» عنوان اگر -

 بیان می شود.  کثیر السفرنکته: مسائل مربوط به من شغله فی السفر بعد از عنوان 
 (رودکسی که بسیار به مسافرت می) کثیرالسفر

 بخواند؟ کامل را خود نماز باید)کسی که زیاد مسافرت می رود(  کثیرالسفر آیا 
 :رودمی شرعی مسافت حد در مسافرت به زیاد تفریح، و بیماری معالجۀ و زیارت مثل ،غیرشغل برای هک سیک

                                                           
 سایت، استفائات، نماز مسافر، کسانی که شغل و کارشان سفر است. 0

 ؛ 00. امام خامنه ای، سایت، احکام سفر، س0

 .900، م0لحین، ج. سیدعلی سیستانی، منهاج الصا1

 کند.گرد بر او صدق نمی. حضرت امام*: و دوره0

؛ 00، نماز مسافر، شرط هفتم؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط السابع و م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
 ؛ 100.  امام خامنه ای، اجوبه، س189و  181و  181و  180و  181و  111، نماز مسافر، س0حضرت امام ، استفتائات، ج
 (119، احکام نماز، س0حضرت امام ، استفتائات، ج

اهلل ناصر مکارم شیرازی ، استفتائات، نماز ؛ سایت آیت088، س0و ج 008، س0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج00، س01. ناصر مکارم شیرازی، پیک احکام، ش1
؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، 100، نماز مسافر، شرط هفتم؛ اجوبۀ االستفتائات، س0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی01کثیرالسفر، س مسافر،

 .91احکام سفر، س

 الشرط الخامس. ،0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0181، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل جامع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
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 کندمی نذر یا گذاردمی بنا و است شرعی مسافت حد ،کربال تا منزلش که کسی بنابراین ؛است شکسته او نماز -
 خمینی، ماما حضرت. )است شکسته نمازش ،بیاید کربال به  السالم علیه حسینامام زیارت برای جمعه شب هر

  0 (ای خامنه امام
 0(سیستانی اهللآیت. )بخوانند املک باید را نمازشان ند،ک صدق آنان بر عرفاً ثیرالسفرک عنوان اگر -
 1(مکارم اهللآیت. )است کامل او نماز شود، محسوب او اصلی کار مذکور سفر اگر -

 «کثیرالسفر»یا  «من شغله فی السفر»مقدار سفر برای صدق عنوان 

 داشته تصمیم زمانیمدت چه باید باشد، صادق فرد بر «السفر فی شغله من» عنوان اینکه برای 

 شود؟ مشغول شغل این به باشد
 چند با خواه شود؛ محسوب او شغل مقدمه یا شغل سفر، عرفاً است الزم روزه صحت و نماز بودن تمام برای -

و  .کند می طی خود شغل برای را طوالنی ییدریا مسیر یک که کسی مانند طوالنی، سفر یک با یا باشد سفر
 :است معتبر چیز سه بدانند شغلی سفر را سفر عرفاً آنکه برای

 .شغلی سفر انجام قصد( الف
 .شغلی سفر شروع( ب
 0(امام خامنه ای) شغلی سفر انجام استمرار قصد( ج

 :مواردی که طبق نظر امام خامنه ای از جهت عرفی سفرش، سفر شغلی استنکته: 

 سفرهای در نمازش باشد، داشته آن به اشتغال ماه سه حداقل مثالً طوالنی مدت بخواهد چنانچه .1
 و است قصر او نماز و ندارد را شغلی سفر حکم نباشد، طوالنی آن مدت چنانچه و است تمام شغلی
 است آن صدق این از متیقن قدر ظاهراً و است، عرفی صدق به موکول ماه سه طول در سفر مقدار

 اشخاص معموالً که قدری به و کند سفر مستمراً یعنی باشد متعارف نحو به شاغل مدت، این در هک
 .کند تعطیل( آن امثال و عزاداری و تعطیل ایام مثل) کنند می تعطیل را کار شاغل،

 سال هفته ای یک بار در ارتباط با شغلش به سفر میرود نمازش تمام است. طولکسی که در  .2

 می دارد که در سال یک بار به مدت مثالً دو سه هفته یا یک ماه طول شغلیبه  کسی که اشتغال  .3
 حتی نمازش باشد، داشته اشتغال کار این به ساله همه دارد بنا چنانچه حج، داران کاروان مانند کشد

 .است تمام سفر اولین در

شمول حکم من شغله فی اگرشخصی در صدق عرفی شک داشته باشد یعنی شک داشته باشد که عرفاً م وال.س
السفر می باشد یا خیر، حکم نماز و روزه اش در سفر های کاری چیست؟ ج. در فرض سوال نماز را قصر 

 بخواند و روزه اش صحیح نیست.

                                                           
 شود. )امام خامنه ای )دامت ظله(، استفتائات جدید()نظر جدید ایشان ذکر شود یا حذف شود(. همچنین خادم افتخاری حرم مطهر بودن، شغل محسوب نمی0

 ، الشرط الخامس.0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0181، م0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0

(، پیک احکام، 1، س01.، پیک احکام، ش01اهلل ناصر مکارم شیرازی ، استفتائات، نماز مسافر، کثیرالسفر، س؛ سایت آیت00، س01ر مکارم شیرازی، پیک احکام، ش. ناص1
 (00(، استفتائات، نماز مسافر، کثیرالسفر، س1، س01ش

 و استفتائات موجود در سایت ادمین ؛/08111http://www.leader.ir/fa/contentامام خامنه ای، سایت، احکام سفر شغلی و وطن،  0

http://www.leader.ir/fa/content/18373؛
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 :است کامل مقصد، و راه بین در اشروزه و نماز و شودمی کثیرالسفر حالت، چهار این از یکی در انسان -
 کند؛ وآمدرفت ها،جمعه بدون هرچند ،روز هر ماه یک مدت در. 0
 کند؛ وآمدرفت هفته در روز 1 روز، 01 مدت در. 0
 کند؛ وآمدرفت ماه در روز دوازده یا هفته در روز سه حداقل بیشتر، و ماه دو مدت در. 1
 0(ممکار اهللآیت. )بماند جایی در هفته در روز سه حداقل سال،  دو از کمتر و ماه دو حداقل مدت در. 0
 
 سه رود،می سفر زیاد غیرشغلش برای یا است مسافرت شغلش ۀمقدم هک سیک بر ثیرالسفرک عنوان صدق رد -

 :است کامل فرد نمازِ ،شرط سه این وجود با و است معتبر امر
 سال هر از ماه سه یا سال کی از ماه شش مدت مثل ؛باشد داشته توجه درخور یمدت برای را ارک این ۀادام قصد. 0

 .بیشتر و سال دو در
 ماه هر در بار ده یا .باشد سفر سه یا دو ضمن در روز ده این هرچند ؛باشد سفر حال در ماه، هر در روز ده حداقل. 0

 عدد اگر اما .باشد ساعت چند ،شرعی مسافت حد به او سفرهای زمان هرچند ؛برود سفر مختلف روز ده از
 ستهکش هم را نمازش سفرها ۀهم در ،واجب احتیاط بر بنا د،باش نُه یا هشت او مسافرت روزهای یا سفرها

 ستهکش نمازش ،باشد مترک یا هفت ،ماه در او مسافرت روزهای یا سفرها عدد اگر و بخواند کامل هم و
 .است

 اهللآیت. )بخواند ستهکش هم و کامل هم را نمازش ،واجب احتیاط بر بنا ،آن از قبل و برسد فعلیت به سفر ثرتک. 1
 0(سیستانی

 1:تبصره
 :است عرف رود،می مسافرت زیاد غیرشغل برای یا اوست شغل مقدمۀ سفر که کسی بارۀدر کثیرالسفرشدن مالک

 هک روزهایی یا سفرها تعداد هکاین بر است متوقف معنا این تحقق و شود محسوب فرد عادت عرفاً سفر
 ضمن در ،است مسافرت در هک وزهاییر یا سفرها تعداد هکاین لحاظ با ،باشد زیاد ،ندکمی سفر

 یا مسافرت روز شصت آن حداقلِ هک نیست بعید .دارند امتداد و استمرار هک باشد متعددی هایمجموعه
 .بیشتر و متوالی سال دو در ماه سه سال هر یا باشد سال کی از ماه شش ضمنِ در سفر شصت

ه برای تشخیص نظر عرف کتوانند از این جدول افراد می نیم وکر میکذزیر را در جدول هایی نمونه ،بر این اساس
های نمونهسنجی با با نسبتها حالتم سایر کح .بگیرند کمکتردید عرفی هنگام است، در شده تنظیم 

 شود.ور در جدول روشن میکمذ
 السفرجدول مربوط به افراد کثیر

 مدت اجمالی ردیف
روزها یا سفرها در تعداد 

 ماه
 رثیرالسفکم کح

                                                           
؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای اینترنتی، کد رهگیری: 010، س1و ج 081، س0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج0، س01. ناصر مکارم شیرازی، پیک احکام، ش0

 .9100011101و کد رهگیری:  9100011100

 .901، م 0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0180و  0181، م0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0

 .0181، ذیل م0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1
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0 

 
 سال 0ماه از  1

 سال و بیشتر 0یا 
 ماه 1هر سال 

 دارد و بیشتر 01

0 
در ماه  00ماه و  0در  9

 بعد
 دارد

1 
در ماه  00ماه و  0در  8

 بعد
 دارد

0 
در ماه  01ماه و  0در  1

 بعد
 دارد

1 
در ماه  00ماه و 0در  1

 بعد
 الکمحل اش

1 
در ماه  01ماه و  0در  1

 بعد
 الکمحل اش

1 
در ماه  01ماه و  0در  0

 بعد
 ندارد

 الکمحل اش در هر ماه 9یا  8 8

 ندارد در هر ماه 1 9

سال و  0سال یا  0ماه از  1 01
 ماه 0٫1بیشتر هر سال 

 الکمحل اش و بیشتر 01

 ندارد مترکو  9 00

سال و  0سال یا  0ماه از  0 00
 ماه 0بیشتر هر سال 

 الکمحل اش و بیشتر 00

 ندارد مترکو  00 01

و سال  0یا سال  0ماه از  1 00 
 ماه 0٫1سال  بیشتر هر

 ندارد و کمتر 00

 محل اشکال و بیشتر 01 01

01 
سال و  0سال یا  0ماه از  0

 ماه 0بیشتر هر سال 
 ندارد چند روز باشد هر

 شدن نماززمان کامل

 کامل را نمازش باید زمانی چه از کند،می صدق او بر «السفر فی شغله من» عنوان که کسی 

 ؟بخواند

 0(ای خامنه امام.)است تمام نمازش اول، سفر از لو و شود محسوب ایشان شغل الزمه سفر عرفاً زمانیکه از -

 او سفر کثرت که است کامل نمازش وقتی است، غیرشغل در کثیرالسفر یا است سفر شغلش مقدمۀ که کسی -
 که کسی بنابراین. بخواند کامل هم و شکسته هم را نمازش واجب، تیاطاح بر بنا آن، از قبل. برسد فعلیت به

                                                           
  /http://www.leader.ir/fa/content/08111؛ 01. رهبری، سایت احکام سفر، س0
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 برای که فردی یا رودمی شرعی مسافت حد به تدریس برای که معلمی مثل است، سفر کارش مقدمۀ
 بار سه دارد قصد و کندمی مسافرت نذر، ادای برای و دارد زیارت نذر که فردی مثل رود،می مسافرت غیرشغل

 سال هر بیشتر، یا سال دو در یا سال یک از ماه شش مدتبه را کار این و باشد مسافرت در هفته رد روز سه یا
 کامل هم و شکسته هم را نمازش واجب، احتیاط بر بنا اول، هفتۀ دو فردی چنین دهد، ادامه ماه سه مدتبه

 0(سیستانی اهللآیت. )است کامل نمازش آن، از بعد و بخواند
 بنابراحتیاط اول سفر در ولی بگیرد روزه باید است رمضان ماه اگر و است کامل اول سفر همان از او نماز -

 اول سفر در بیفتد، فاصله او های سفر بین روز ده چنانچه ضمنا. بخواند جمع را نماز اوّل روز سه دو ، مستحب

 0(مکارم اهلل آیت) .است شکسته نمازش

 سفرشبهه موضوعیه من شغله فی السفر و کثیر ال

 احتیاط، برای مسافر است الزم ،شغل مقدمۀ یا شغل برای کثیرالسفر ۀموضوعی شبهۀ در آیا 

 است؟ کافی شکسته نماز خواندن همان یا بخواند کامل هم و شکسته هم را نمازش
 1(ای خامنه امام) .است کافی نماز خواندنشکسته ،موضوعیه شبهۀ در -
 تمام، نماز و شکسته نماز بین الزم احتیاط بنابر نه، یا کند،می صدق وا بر السّفر کثیر که باشد داشته شک  اگر -

 0(سیستانی اهلل آیت) باشد داشته السفر کثیر فعلیت در شک اگر همچنین و کند جمع
 را نمازش باید نه، یا داشت خواهد را طوشر این داندنمی یا درندا را 1سفر کثرت طوشر از یکی که صورتی در -

 1(مکارم اهللآیت. )بخواند شکسته
 توقف ده روز بین سفرها

 چگونه دهه از بعد سفر اولین در او نماز حکم نرود، سفر به روز ده «السفر فی شغله من» اگر 

 است؟
 :وطن یا در غیر وطن در روز ده توقف

 ازشنم دوم سفر از. قصد بدون چه و بماند قصد با را روز ده چه است؛ شکسته نمازش دهه از بعد اول سفر در -
 (مکارم اهلل آیت ای خامنه امام خمینی، امام حضرت. )شودمی کامل

 را آن از بیشتر یا روز ده ماندن قصد اول از چه شود،می محسوب شرعی مسافت حد در کثیرالسفر که کسی -
 ای روز ده ماندن از بعد که سفری اولین در باید هم باز بماند، بیشتر یا روز ده قصد بدون چه و باشد داشته
 (سیستانی اهللآیت. )بخواند کامل را نماز رود،می بیشتر

                                                           
 .901، م 0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0180و  0181، م0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0

  مکارم، سایت، احکام مسافر، کثیرالسفر، کسانی که شغل و کارشان سفر است.. 0

 .0، س108089ها، شمارۀ استفتاء: . سایت امام خامنه ای )دامت ظله(/، استفتائات استان1

  ؛0180و 0181سیستانی، توضیح المسائل جامع، م. 0

 شود.هایی که فرد کثیرالسفر می. صورت1

 .1اهلل ناصر مکارم شیرازی ، استفتائات، نماز مسافر، کثیرالسفر، س؛ سایت آیت9100011100. استفتای اینترنتی، کد رهگیری: 1
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 عمل غیر شغلی مثل زیارت در ضمن سفر شغلی

 هدف برای روز چند مقصد، در شغلی فعالیت اتمام از بعد و کند سفر شغلش برای کسی اگر 

 چیست؟ مدت این در او نماز حکم بماند، باقی آنجا در رحم صلۀ و زیارت مانند غیرشغلی

 را دوستان و اقوام دیدن قبیل از خاصی اعمال آن، ضمنِ در و دارد کار محل در که باشد شغلی برای سفر اگر -
 و شودنمی شغلی سفر حکم تغییر باعث ماند،می آنجا در هم شب چند یا یک گاهی و دهدمی انجام هم

 کار پایان از بعد ریادا شغلی سفر در خصوصی کارهای است همچنین انجام صحیح اشروزه و کامل نمازش
 کند،می سفر آن برای روز هر که نباشد کاری برای مسافرت اگر اما .دهد نمی تغییر را شغلی سفر حکم اداری،
 0(ای خامنه امام. )ندارد را شغلی سفر حکم

  0(مکارم اهللآیت. )است کامل نمازش -

 برگشت از محل کار بعد از توقف در محل کار به هدفی غیر از شغل 

 چند صورتی که شخصی )که سفر عرفا مقدمه شغل وی است( برای شغل و کار سفر کند ولی در 

کند حکم  مراجعت سپس و بماند)در همان محل کار(  تفریح یا زیارت مثل شغل غیر برای روزی

 نماز حین برگشت وی چیست؟

 1)امام خامنه ای( .است تمام و قصر بین جمع به برگشت در واجب احتیاط -

 غلی فرد به محل کارسفر غیرش

 المبنا نوشته شده است.تذکر: این مسئله علی

 برای همواره که معلمی مانند باشد، دیگری چیز سفرها از یکی در شغلی کثیرالسفرِ انگیزۀ اگر 

 نماز دربارۀ او وظیفۀ کند،می سفر مریض عیادت مثل غیرشغل برای گاهی ولی رود،می تدریس

 چیست؟
 ای، خامنه امام خمینی، امام حضرت. )است شکسته نمازش و دارد را مسافر حکم ی،غیرشغل سفرهای تک در -

 (مکارم اهلل آیت
 سفر غیر شغلی به محل کار و توقف به هدف کار

 در شغل خاطر به که بگیرد تصمیم ولی برود شغلش محل به شغلی غیر سفرمسافری  چنانچه 

 حکم نمازش چیست؟ برود کار رس به تا کند می توقف آنجا در که مدتی بماند، آنجا

 نمازش برگشت در و آن از بعد امّا. نیست بعید تمام به حکم چه اگر تمام، و قصر میان جمع به کند احتیاط -
 0)امام خامنه ای( .است تمام

                                                           
 .101و  101. امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س0

اهلل ناصر مکارم شیرازی ، شمارۀ . )استفتای موجود در گروه علمی از آیت0181آذر00، مورخ 00008اهلل ناصر مکارم شیرازی ، شمارۀ . استفتای موجود در گروه علمی از آیت0
 (0181آذر00، مورخ 00008

 .011م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 1
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 سفر تحصیلی

 در را خود نماز روند،می سفر به بسیار تحصیل، برای که طالبی یا دانشجویان یا آموزاندانش 

 بخوانند؟ چگونه حصیلیت سفرهای

 :تحصیلی سفرهای در طالب، و دانشجویان مانند هستند، کثیرالسفر و روندمی سفر زیاد تحصیل، برای که کسانی
 0(امام حضرت. )است شکسته نمازشان -
 و بگیرد را روزه و بخواند قصر و تمام صورت به را نمازش علم تحصیل برای سفر در واجب احتیاط بر بنا -

 ولی نماید؛ رجوع دیگر مجتهد به عدول، شرایط رعایت با مساله این در تواند می و آورد بجا نیز را آن قضای
 در آن انجام با و دهند می انجام تحصیلشان برای افسری دانشجویان یا دینی علوم محصالن امثال که سفری
؛ البته است صحیح هروز و تمام نماز و شود؛ می محسوب شغلی سفر گیرند، می قرار خاصی حرفه و سِلک

 کارمند برای آموزشی ی دوره آنکه مثل باشد کسی شغل و حرفه جزء علم، تحصیل برای سفر اگرناگفته نماند 
 امام. )باشد می شغلی سفر او سفر برود، مسافرت به دوره گذراندن برای است مجبور او و دهند قرار اداره

 3(ایخامنه
 0(سیستانی اهلل آیت مکارم، اهلل آیت. )است کامل نمازشان -

جویان توجه به این نکته ضروری است که ممکن است محل تحصیل دانش نسبت به سفر دانش آموزان و تذکر:

 ام وطن موقت )مقر( را داشته باشد که الزم است در جای خودش به آن توجه شود.بخاطر اقامت زیاد، احک

 قواطع سفر :فصل دوم

 6را نام ببرید؟ 5قواطع سفر 
 ؛وطن. 0
 ؛روزهاقامت ده. 0
 .روزه همراه با تردیداقامت سی. 1

 شود.این عوامل در ادامه بررسی می

 اول: عبورکردن از وطن

 7شود؟آیا با عبور از وطن، سفر قطع سفر می 

                                                                                                                                                                                             
 .011م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه . 0

 .00م ،. حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، الشرط السابع0

 .010م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه؛ 01و01امام خامنه ای، سایت ، احکام سفر، س. 1

 ، نماز مسافر، الشرط الخامس؛.0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج010، ص1رم شیرازی، استفتائات جدید، ج. ناصر مکا0

  بخواند. کامل را نماز باید انسان و شود قطع مسافرت شودمی باعث که . عواملی1

ر؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع سف . سیدمحمدکاظم1
 السفر.

الۀ المسافر، القول فی . سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع سفر، االول؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی ص1
 .011م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه قواطع سفر، االول.
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 خمینی( حضرت امامشود. )عبورکردن از وطن سبب قطع سفر می -
 در خواه. است تمام آنجا در نمازش و ودش می قطع سفرش بگذرد، وطن از خود مسیر طول در چنانچه مسافر -

 )امام خامنه ای( .باشد داشته عبور صرفا یا و کند مکث و نزول آنجا
عبور از وطن، بدون توقف و فرودآمدن در آن، در اینکه اما  ؛شودتوقف و نزول در وطن سبب قطع سفر می -

فرد بعد از عبور از وطن، قصد شود یا نه، محل اشکال است. بنابراین اگر موجب قطع مسافرت شرعی می
وگرنه  ؛مسیر برگشت داشته باشد، نمازش شکسته است ۀضمیمپیمودن مسافت شرعی جدیدی را هرچند به

 (سیستانی اهللآیت) هم کامل بخواند.سته و کش ش را همنماز ،ماندۀ سفردر باقیآن است که واجب احتیاط 
آن محل اشکال  بودنقاطعدر وان سفر منافات نداشته باشد، ای باشد که با صدق عنگونههاگر عبور از وطن ب -

 (مکارم اهللآیت) است.
 انواع وطن

 وطن یعنی چه؟ 
 وطن انواع مختلفی دارد:

 ؛وطن اصلی. 0
 ؛وطن اتخاذی )دائمی و حکمی(. 0
 ؛وطن عرفی. 1
 ؛وطن شرعی. 0
 .وطن استقاللی و تبعی. 1

 وطن اصلی. 1

 1ود؟شوطن اصلی به چه جایی گفته می 
 :وطن اصلی جایی است که

 (خمینی )حضرت امام. ستو وطن پدر و مادر اواست فرد در آنجا متولد شده  -
 را زندگی اول سال ده حداقل اگر مثال. است عرف نظر به موکول اصلی، وطن در نما و نشو برای الزم مقدار -

 اما. کند نمی صدق یقینا ست،ا مانده سال دو یکی اگر و کند می صدق اصلی وطن است، گذرانیده جایی در
 آید، می شهر این به وقتی بنابراین. است قصر و تمام بین احتیاط قاعده، مقتضای نشد معلوم عرف نظر اگر
 . (ای خامنه امام. )بخواند جمع را نماز باید

د است که باشد که معموالً محلّ سکونت پدر و مادر و زادگاه فرمنظور از آن مقرّ و اقامت گاه اصلی فرد می -

 0)سیستانی(.کرده استپس از تولّد در آنجا زندگی می

 1نکته:

                                                           
؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، 190، س010، ص0؛ حضرت امام ، استفتائات، ج0109، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

؛ و سایت ا، احکام 110، م000و ص 191، س000و ص 188، س000ت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، صفصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع سفر، االول؛ امام خامنه ای )دام
 ، نماز مسافر، قواطع سفر، االول؛ ؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع سفر، االول.0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج01سفر، س 

 ؛ 0110، م. توضیح المسائل جامع0
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برای او باشد، محل تولد کرده اگر فرزند بعد از تولد در وطن پدر و مادر، به مکان دیگری رفته باشد و آنجا رشد . 0
 (0مکارم ، آیت اهللسیستانی امام خامنه ای، آیت اهللحکم وطن را ندارد. )

وضع حمل  یبرا یمادر چند روز باشد، مثالًنکرده فرزند خارج از وطن والدین باشد و آنجا رشد  اگر محل تولد. 0
حکم وطن را  برای فرزند و بعد از تولد فرزند به وطن خود برگردد، محل تولدباشد شگاه منتقل شده یبه زا

 (مکارم ، آیت اهللسیستانی آیت اهلل امام خامنه ای؛ خمینی، حضرت امامندارد. )

 وطن اتخاذی. 2

 شود؟وطن اتخاذی به چه جایی گفته می 
 :وطن اتخاذی به دو گونه است وطن اتخاذی جایی است که انسان آن را برای زندگی و اقامت انتخاب کرده است.

 ؛وطن اتخاذی دائمی. 0
 .(قرّوطن اتخاذی موقت )مَ. 0

 وطن اتخاذی دائمی .الف

 3ید قصد اقامت داشته باشد؟چه مدتی با ،برای صدق وطن اتخاذی دائمی 
 مراجع. )است صادق دائمی اتخاذی وطن 0،بماند زندگی برای جایی در عمر آخر تا است گرفته تصمیم فرد اگر -

 (تقلید عظام
 در مسئله مذکور به صورت مفصل:  1امام خامنه ای نظر حضرت

 :باشد داشته صورت چند دقص این است ممکن بماند، آنجا در کرد قصد و شد مکانی یک وارد وقتی انسان
 بیست یا عمر، آخر تا ماند، خواهد زمانی چه تا که ندارد این به توجه هیچ و بماند نجاآ که کندمی قصد: اول شقّ

 پایانِ از است غافل یعنی. هستیم حاال بمانیم، اینجا آمدیم: گویدمی. ندارد توجهی اصالً سال، سی سال،
. ندارد نظر اصالً شد؛ خواهد چه بعدش است، موت است، الس سی است، سال بیست که اقامت این

حکم  در این صورت که .ندارد وجود اول شقّ این در هیچکدام ،آن عدم یا همیشگی بودن قصدِ بنابراین،
 وطن را دارد.

 از مدّت، این پایان از بعد دارد تصمیم اما بماند، سال سی یا سال بیست شهر این در دارد بنا: که است این دوّم شقّ
 در این مورد هم حکم وطن جاری است. .بماند هم آن از بعد ندارد بنا بشود، خارج شهر این

                                                                                                                                                                                             
؛ استفتای 010و  010، س011، ص0؛ حضرت امام ، استفتائات، ج110، م000و ص 191، س000و ص 188، س000. امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، ص0

 کتبی موجود در گروه علمی از آیات عظام سیستانی و مکارم

 

 
؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر؛ 0110، م0ج هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع،. سیدمحمدحسن بنی1

، نماز مسافر، قواطع سفر، االول؛ سیدمحمدکاظم 0حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع سفر، االول؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج
 ؛.191، س000یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع سفر، االول؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، ص طباطبایی

÷: اهلل مکارمآیت 001و  008س ،010، ص0. امام خامنه ای، هرچند برای چند ماه در سال آنجا بماند. حضرت امام*: سالی چند ماه را آنجا بمانند. )حضرت امام ، استفتائات، ج0
صورت خواهد چندین سال و در هر سال سه چهار ماه هرچند بهماند یا از ابتدا میوطن جایی است که انسان در آن زندگی مستمر دارد و الاقل هر سال چند ماه در آنجا می

 (01، م01مکارم شیرازی، پیک احکام، ش؛ ناصر 011، س1پراکنده در آنجا باشد. )ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج

 .010. درس  خارج معظم له درس  1
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 مثالً کوتاه مدت یک بلکه سال، سی و سال بیست یعنی طوالنی مدتِ آن نه بماند، شهر این در دارد بنا مسو شقّ
 اتخاذی وطن صدق برای رفاًع نیست بعید که در این صورت. کند زندگی خواهدمی ،سال 01یا  سال ده

 0.باشد کافی
آن مکان وطن اتخاذی  اینصورت درکه  ،اینکه قصد دارد مدت کوتاهی مثال یکی دو سال در آنجا بماند مچهار شقّ

 چنانچه. نکند صدق یا بکند صدق مسافر فردِ این بر که است این تابع اشحکم نماز و روزهاو نیست لکن 
که در بحث مقر نیز بیان می  است تمام او نماز صورت، این غیر در و است رقص او نماز کرد، صدق مسافر
 شود.

 عنوان وطن اتخاذی صدق زمان آغاز

  بعد از آنکه انسان مکانی را وطن اتخاذی دائمی انتخاب کرد، چه مدتی باید اقامت داشته باشد

 2تا عنوان وطن صادق باشد و نماز انسان کامل شود؟

 سکونت کند که عرفاً اهل آنجا محسوب شود. )امام خمینی، آیت اهلل سیستانی( مقداریفرد باید به -

و چه بسا بعد از قصد اقامت دائمی با ماندن یک  1صدق عرفی، با توجه به افراد و خصوصیات، مختلف است نکته:

 ماه یا کمتر، وطن صدق کند.
 محل یک در توطن برای انسان ادتاع که را کارهایی است الزم نیّت، بر عالوه اتخاذی وطن صدق برای  -

 کار و کسب برای محلی یا کند اجاره یا خریداری ای خانه اینکه مثل دهد، انجام را کارها آن دهد، می انجام
 مدتی همینکه .نیست شرط ماه شش ماندن ولی. بماند آنجا در ماه دو یکی مثالً مدتّی اینکه یا و. نماید تهیه

 0. )امام خامنه ای(کند می وطن صدق کند، زندگی آنجا در ددار بنا شود معلوم که بماند
هرگاه برای اولین بار به شهری میرود که حکم وطن او را پیدا کند چنانچه کمتر از ده روز می ماند ،نمازش  -

کامل است و اگر ماه رمضان است باید روزه بگیرد ولی در سفر اول چنانچه کمتر از ده روز می ماند بنا 

 1)آیت اهلل مکارم( .ستحب دوسه روز اول را شکسته هم ضمیمه کندبراحتیاط م

                                                           
 .019، م0011اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه  . جزوه 0

، اجوبۀ ؛ امام خامنه ای )دامت ظله(018، س011، ص0. حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع سفر، االول؛ حضرت امام ، استفتائات، ج0
؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل 901، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج19؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س191االستفتائات، س

 فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، االول؛ 

کنند و منزل و محل کار خود را تهیه کرده، ند، بالفاصله اثاث و لوازم زندگی و سکونت همیشگی را فراهم میشو. توضیح اینکه بعضی افراد وقتی به وطن جدید منتقل می1
ا کند که آنجشوند. دربارۀ این قبیل افراد، پس از ماندن مدتی کوتاه، عرفاً صدق میشوند و چه بسا همان روزهای اول به کار و کسب و تعلیم و تعلم و... مشغول میمستقر می

شود و قصد ماندن دائمی و تبعیت از شوهر را دارد، از این قِسم باشد. بعضی افراد با گذشت زمان، منزل و امکانات هاست. ظاهراً زنی که به وطن شوهر منتقل میوطن آن
حسب اختالف وضعیت ذا صدق وطن دربارۀ این افراد بهشود؛ لکنند و چه بسا برای بعضی از گذشت یک ماه و برای بعضی کمتر یا بیشتر فراهم میزندگی و شغل فراهم می

 (011و  011، ص01؛ موسوعۀ اإلمام الخوئی، ج011، س011، ص0شود. )محمد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، جها، متفاوت و کم و زیاد میآن

 .090م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 0

شخصی قصد دارد مکانی را وطن خود قرار دارد، وظیفه ی چنین شخصی در سفر اول به این مکان  : پرسشستفتائات، احکام مسافر، وطن ، وطن اصلی؛ مکارم، سایت، ا 1

ست و اگر ماه رمضان است باید هرگاه برای اولین بار به شهری میرود که حکم وطن او را پیدا کند چنانچه کمتر از ده روز می ماند ،نمازش کامل ا : پاسخبرای نماز چیست؟ 

مقداری البته در عروه الوثقی دارند که فرد باید به .روزه بگیرد ولی در سفر اول چنانچه کمتر از ده روز می ماند بنا براحتیاط مستحب دوسه روز اول را شکسته هم ضمیمه کند
 سکونت کند که عرفاً اهل آنجا محسوب شود.
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 خیابان مثل جایی در اگر بلکه نیست شرط استیجاری خانه یا ملک داشتن اتخاذی، وطن عنوان صدق در نکته:

 0)امام خامنه ای( .است کافی بخوابد هم

 داردشک  ،انسان وقتی که در وطن اتخاذی شدن یک مکانوظیفۀ 

 صدق عنوان وطن، اگر فرد  شک درصورت و در و سکونت در آن یک مکان  گرفتنندر آغاز وط

هم و کامل صورت هبهم خواندن نماز  ،وظیفهآیا نکرده است، وظیفه چیست؟  روزهقصد اقامت ده

 2شود؟شکسته است یا اینکه نماز شکسته خوانده می
 است: زه در آن مکان نکردهرودر حالتِ تردید در صدق عنوان وطن، اگر فرد قصد اقامت ده

 (مکارمآیت اهلل  امام خامنه ای،و  خمینی حضرت امامنماز را هم کامل و هم شکسته بخواند. ) -
 (سیستانی آیت اهللنماز را هم کامل و هم شکسته بخواند. ) ،احتیاط واجببه -

 3م وطن را دارد؟کار حکا محل یآ 

 0(ای خامنه امام)است صحیح وروزه و تمام نمازش نکند صدق مسافر او بر که مکانی در -
 آن آیا دارند حضور جا آن روز در ساعت 6 مثال و هستند کار به مشغول جایی در که کسانی

  السفرند؟ کثیر یا دارد را وطنشان حکم محل
 مقر آنجا بماند، آنجا در ساعت 00 روز هر در و روز00 ماه هر جایی در سال سه مدت به دارد تصمیم کسی اگر -

 اهلل آیت. )شود مراجعه شود می ذکر مقر بحث در که جدولی به که دارد نیز هم دیگر موارد البته اوست
 1(سیستانی

 وطن حکم آنجا باشد داشته حضور کار محل در ساعت 00 یا 8 یا 1 مقدار به فردی چنانچه. دارد را وطن حکم -
 1(ارممک اهلل آیت( )ندارد وطن حکم حضور ساعت 0 یا 1 ولی) دارد او برای

 (قرّوطن اتخاذی موقت )مَ .ب

 شود؟وطن اتخاذی موقت )مَقرّ( به چه جایی گفته می 
خواهد مدت معینی در آن مکان بلکه می ،مانند دانشجو ،است تا آخر عمر در مکانی بماند اگر فرد تصمیم نگرفته

نی محل استقرار گفته یع «قرّمَ»گردد، به آن مکان می بماند و در آن مدت نیز هرجا برود، به آنجا بر
 شود.می

                                                           
 .091م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی نهمسا واحد مسافر، نماز جزوه .0

؛ امام خامنه ای )دامت 0110، م0. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع سفر، االول؛ سیدعلی سیستانی، رسالۀ جامع، ج0
 .108080ظله(، استفتای اینترنتی، شمارۀ استفتا: 

 .191ت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، احکام نماز، س. امام خامنه ای )دام1

  http://www.leader.ir/fa/content/08111؛ 10. امام خامنه ای، سایت، احکام سفر، س0

 ؛0110. سیستانی، توضیح المسائل جامع، م 1

 . مکارم سایت، استفتائات، نماز مسافر، وطن، وطن حکمی؛ 1
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 : 0شایان ذکر است
 (م وطن را ندارد. )حضرت اماممقر احکا -
 وطن عرفا کند، می انتخاب زندگی برای - سال دو یکی برای چند هر - معین مدتی برای انسان که را جایی -

 اگرر  اسرت؛  امتم نمازش روز، ده اقامت قصد بدون حتی کند، نمی صدق او بر مسافر آنجا در چون ولی نیست

 )امام خامنه ای( .نباشد صادق آنجا بر هم وطن عنوان چه

 اهلل سیستانی(مقر وطن موقت است و احکام وطن را دارد. )آیت -
، آیت اهلل 0شود، در حکم وطن است و احکام وطن را دارد. )امام خامنه ایبا اینکه مقر، وطن محسوب نمی -

 مکارم(
 آن ذکر خواهد شد.نکته: نسبت به اعراض از مقر توضیح 

 عنوان مقرّ مقدار قصد اقامت در یک مکان برای صدق

 قصد اقامت برای چه مدتی در یک مکان الزم است تا آن مکان، مقرّ محسوب شود؟ 
 :امام خامنه ای

در مکانی که بر او مسافر صدق نکند نمازش تمام و وروزه صحیح است و  کسی که می خواهد مدتی در شهری 
 1ای عدم صدق مسافر، این قضیه عرفی است و علی الظاهر یکی دوسال کافی است.زندگی کند، بر

  :مکارم اهللآیت

نیازی است و به قصد ده روز و صحیح ن سه حالت، آن مکان در حکم وطن است و نماز و روزه کامل یاز ا یکیدر 
 :نیست

 ؛شتریسال و ب کیمدت مانند طوالنیداشتن قصد سکونت . 0
 ؛حداقل سه روز در مدت حداقل دو سال یاماندن هفته. 0
 0.شتریصورت پراکنده در مدت سه سال و بهماندن حداقل چهار ماه در سال هرچند ب. 1

 

   :سیستانی اهللآیت

او را در  ،ه عرفکای باشد اندازهان بهکه مدت اقامت فرد در آن مکدر تحقق مقرّ و وطن موقت این است  هضابط
ونت خود قرار دهد، باز هم عرف کاگر موقتاً ده روز یا بیشتر جای دیگری را محل س آنجا مسافر نگویند و

                                                           
، 0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج11؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س010، ص0ه علما و مراجع تقلید، ج. سیدمحسن محمودی، مسائل جدید از دیدگا0

، 011، ص0حضرت امام ، استفتائات، ج000، س019، ص0حضرت امام ، استفتائات، ج ؛ مورد سوم؛0110. سیستانی، توضیح المسائل جامع، س010، س1و ج 001و  001س
 .088م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه001س

 کند.، مقرّ را با شروطی که دارد، وطن محسوب می01. امام خامنه ای )دامت ظله(/ در احکام سفر، سؤال 0

  http://www.leader.ir/fa/content/08111؛ 10و  10امام خامنه ای، سایت، احکام سفر، س1

 .9100011101و  9100011100و  9011111011؛ استفتای اینترنتی، کد رهگیری: 010، س81، ص1و ج 091و  089، س001، ص0ارم شیرازی، استفتائات، ج. ناصر مک0
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ور طوالنی که مدت مذکمتوقف بر این است مطلب تحقق این  .ونتش را جای اول بدانندکمقرّ و محل س
به ه اگر فرد تصمیم گرفته باشد یک سال و نیم، اکثر روزهای هفته از شنبه تا چهارشنکبعید نیست  .باشد

سال و نیم در آن محل  سال و سه ماه تا یک کند و اگر قصد داشته باشد یکرا آنجا بماند، کفایت می
 0.بخواندو هم شکسته کامل و نماز را هم کند احتیاط باید بماند، 

است، در شده ه برای تشخیص نظر عرف تنظیم کتوان از این جدول شود و میر میکذزیر در جدول هایی نمونه
ور در جدول کمذهای نمونهسنجی با با نسبتها صورتم سایر کو حگرفت  کمکعرفی  تردیدِصورت 

 شود.روشن می
ها احتیاط در آن که الزم است ال استکتحقق وطن و مقرّ موقت اشدر  ،زیرجدول های نمونهدر بعضی از  تذکر: 

 .شودرعایت 
 جدول مربوط به مقرّ و وطن موقت

 هاعدد سال عدد روزها در ماه عدد ساعات در روز ردیف
م مقر و وطن کح

 تقمو
 دارد 0٫1 11تا  00 00 0
 دارد 1 01 00 0
 دارد 0 8تا  1 00 1
 ندارد مترکسال و  1 1 00 0
 الکمحل اش سال 1بیشتر از  1 00 1
 ندارد مترکسال و  1 0 00 1
 الکمحل اش سال 1بیشتر از  0 00 1
 دارد 1 00 00 8
 رددا 1 01 00 9
 ندارد مترکسال و  1 1 00 01
 الکمحل اش سال 1بیشتر از  1 00 00
 دارد 0 01 8 00
 دارد 0 00 1 01
 ندارد مطلقاً 11 0تا  1 00

 حداقل مدت اقامت برای صدق عنوان مقرّ

 باید اقامت داشته باشد تا  یبعد از آنکه انسان مکانی را وطن حکمی )مقرّ( انتخاب کرد، چه مدت

 طن صادق باشد و نماز انسان کامل شود؟عنوان و

طور مستمر شرط تحقق عنوان وطن جدید این نیست که انسان بعد از قصد توطّن و سکونت در شهری، به -
مدتی در آنجا بماند، بلکه بعد از اینکه آنجا را به عنوان وطن جدید انتخاب نمود و با این قصد، مدتی )اگر چه 

طن او محسوب می شود؛ همچنین چنانچه کارهایی را انجام بدهد که عادتاً فقط شبها( آنجا سکونت نمود، و

                                                           
 .00و  18سو استفتائات نماز مسافر،  0110، م 0. سیدعلی سیستانی، المسائل المنتخبۀ، قواطع السفر، االول؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0
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 ولو دهد مثل تهیه منزل و انتخاب محل کسب و کار، رانسان برای توطّن در یک محلی آن کارها را انجام می

 1کند.)امام خامنه ای(می پیدا تحقّق وطن ر نماند هم زمانی
احتیاط واجب نماز را هم کامل بخواند و است، به صد ده روز نکردهاگر ق ،اول اقامت در آن محلهفتۀ در دو  -

 0(سیستانیاهلل )آیت .هم شکسته

 1)آیت اهلل مکارم( .کامل است و اگر ماه رمضان است باید روزه بگیرد ابتدانماز او از همان  -

 وطن عرفی. 3

 4شود؟وطن عرفی به چه جایی گفته می 
از نوع ست. در این وقدر آنجا بماند که بگویند آنجا وطن اماندن، آن وطن عرفی جایی است که فرد بدون قصد -

ه آنجا وطن اوست، ک یسکو مثل است رده کوطن، فرد ماندن خود را در آن مکان محدود به مقدار مشخصی ن
 امام خمینی(گردد. )یم د، دوباره به همان مکان بریش آیاو پ یبرا یاگر مسافرت :ندکیم یدر آنجا زندگ

خود انتخاب کند به طورى که وقتى در آنجاست او را مسافر « محلّ اقامت»گاه انسان جایى را براى هر  -
خواهد چند سال در آنجا بماند، این محلّ در گویند، خواه قصد اقامت دائم داشته باشد یا موقت، مثلًا مىنمى

چند سال در محلّى باشند و گونه است حال مأموران ادارات که ممکن است هر باشد و همینحکم وطن مى
 آنجا حکم وطنشان را دارد. )آیت اهلل مکارم(

جایى را که انسان محل زندگى خود قرار داده، هر چند قصد نداشته باشد که همیشه در آنجا بماند اگر طورى  -
محلّ  گویند به طورى که اگر موقتاً ده روز یا بیشتر جاى دیگرى راباشد که عرف او را در آنجا مسافر نمى

گویند آنجا براى او حکم وطن را دارد. )آیت اهلل زندگى خود قرار دهد باز هم محلّ زندگیش را جاى اوّل مى
 سیستانی(

اگر قصد داشته باشد مدت مشخصی مثالً ده سال یا پانزده سال در جائی زندگی کند صدق عرفی وطن در این  -
مثالً چهل، پنجاه سال در آنجا بماند که در آن صورت معلوم نیست مگر آنکه بخواهد مدت خیلی طوالنی 
  صورت آن مکان وطن او محسوب می شود. )امام خامنه ای(

 وطن تبعی. 4

 5شود؟وطن تبعی به چه جایی گفته می 

                                                           
 181اجوبۀ االسفتائات سایت، سوال  0

 .0811، م0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0

 .0، م01. مکارم، سایت، احکام مسافر، کثیرالسفر، کسانی که شغل و کارشان سفر است. ناصر مکارم شیرازی، پیک احکام، ش1

؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع السفر، االول، سیدعلی 0110، م0جهاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، . سیدمحمدحسن بنی0
؛ حضرت امام ، استفتائات، 1؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، االول و م909، م0سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 .000و  01؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س001س 000، س011و ص 011و  010، س011، ص0ج

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی 1؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع السفر، م901، نماز مسافر، م0. سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1
 .1فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م یزدی، العروۀ الوثقی، فصل
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شود. برای نمونه، پدر و مادر در جایی تبعیتِ فردی دیگر، برای کسی وطن میوطن تبعی محلی است که به -
 بودنها که قصد وطناین مکان برای فرزند غیرممیز آن .دهندا وطن خود قرار میشوند و آنجا رساکن می

داند اما خود را تابع پدر و مادر میکند، تواند قصد وطن بلکه برای فرزند ممیزی که می ،او ممکن نیستتوسط 
 (مکارم ، آیت اهللسیستانیخمینی، آیت اهلل  حضرت امام. )استوطن تبعی ، و از خود استقاللی ندارد

 تبعیت فرزند

 1در چه صورت فرزند تابع پدر و مادر است؟ 
 :یکی از انواع تبعیت، تبعیت فرزند از پدر و مادر است که چند گونه است

، آیت سیستانیخمینی، امام خامنه ای، آیت اهلل  حضرت امام) .اگر فرزند غیرممیز است، تابع والدین خود است. 0
 (مکارماهلل 

 حضرت امام) .هم تابع والدین است گیری خود مستقل نیست، بازمیز است، ولی در زندگی و تصمیماگر فرزند م. 0
 (مکارمامام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل  خمینی،

گیری مستقل است، تابع پدر و مادر خود نیست و محل سکونت با اگر فرزند ممیز است و در زندگی و تصمیم. 1
، آیت اهلل سیستانیخمینی، امام خامنه ای، آیت اهلل  حضرت امام) .شودطن او نمیتبعیت از ایشان، و

 (مکارم
 و باشند می غافل توطن قصد از که ساله هفده شانزده، پسر یا ساله دوازده یازده، دختر مثل بالغ فرزندان :0نکته

 هم آنها برای آنجا روند، یم اند، کرده توطن قصد مادر و پدر که جدیدی شهر و محل به مادر و پدر همراه
 0)امام خامنه ای( .داشت خواهد وطن حکم

 متوطن که کرده قصد اول همان از او ولی دارند توطن قصد آنها که رفته جایی به مادر و پدر با که فرزندی :0نکته
 در مادر و پدر تبع به که فرزندی اما. باشد آنها خور نان چه اگر ندارد را وطن حکم او برای آنجا نباشد،
 نمازش نشده، خارج آنجا از که مادامی برگشت، قصدش از ماه دو یکی از بعد ولی کرد توطن قصد جایی
 1)امام خامنه ای( .است تمام

 اند و سؤال: پدر و مادر بدون قصد اعراض از وطن اول، از آنجا به وطن جدیدی نقل مکان کرده

زمانی که این فرزند مستقل نشده است، حتی  ها متولد شده است. آیا تافرزندی در وطن دوم آن

اند، برای این فرزند، وطن بعد از بلوغ، وطن اول پدر و مادر با فرض اینکه از آنجا اعراض نکرده

 4شود؟محسوب می

                                                           
؛ 111و  181؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، االول، م0

 .1تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع السفر، م ؛ حضرت امام ،010های متداول، سامام خامنه ای )دامت ظله(، پرسش
 .091م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 0

 .091م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 1

 ؛.9101181011؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتای اینترنتی، کد رهگیری: ad1810998181be1eی: . امام خامنه ای )دامت ظله(، استفتای اینترنتی، کد پیگیر0
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طور کلی، وطن پدر و مادر حکم وطن برای او را ندارد و بدون قصد اقامت ده روز، نماز شکسته است و روزه به -
 امام خامنه ای(صحیح نیست. )

وطن پدر، وطن فرزند نیست و وطن شوهر، وطن زن. البته اگر در یکی از این چند حالت، در آنجا بماند، در  -
. قصد سکونت 0اش صحیح؛ پس به قصد ده روز نیاز ندارد: حکم وطن است و نمازش کامل و روزه

. ماندن 1ز در مدت حداقل دو سال؛ ای حداقل سه رو. ماندن هفته0مدت مانند یک سال یا بیشتر؛ طوالنی
 اهلل مکارم(صورت پراکنده، در مدت سه سال و بیشتر. )آیتحداقل چهار ماه در سال هرچند به

 تبعیت همسر

 1آیا زن در انتخاب وطن، مستقل است یا همواره تابع شوهر است؟ 
خاب وطن را برای خود حفظ اش مستقل نباشد و هنگام ازدواج، حق انتگیریاگر زن در زندگی خود و تصمیم -

اینکه مکانی صِرف  ،یبل .صورت در وطن نیز تابع شوهر است این نکرده باشد و عرفاً تابع شوهر باشد، در
تواند وطن جدید شوهرش را وطن شود آن مکان وطن زن هم باشد و زن میوطن شوهر است، باعث نمی

 (مکارم ، آیت اهللسیستانی آیت اهلل امام خامنه ای،خمینی،  حضرت امامخود قرار ندهد و تابع شوهر نباشد. )

 وطن شرعی. 5

اند و در این شده« وطن شرعی»بعضی از فقهاء عظام رضوان اهلل تعالی علیهم قائل به نوع دیگری از وطن به نام  
ا اند: کسی که در محلّی مالک منزل مسکونی است اگر شش ماه متّصل با قصد اقامت در آنجمورد فرموده

بماند، تا وقتی که آن منزل مال اوست، آن محلّ حکم وطن او را دارد، پس هر وقت در مسافرت به آنجا 
 0برسد، باید نماز را تمام بخواند. 

و از فقهای فعلی   ییخو اهللآیتمراجع و فقها، وطن شرعی را قبول ندارند. از فقهای مشهور گذشته،  مشهورِ :تذکر
 اند.وطن شرعی شده قائل به   صافی اهللآیت

 انتخاب چند وطن

 3توانیم بیشتر از دو وطن داشته باشیم؟آیا می 
 خمینی( حضرت امامشود. )رعایت است و احتیاط محل اشکال داشتن بیشتر از دو وطن  -
 سال طول در و دارد زندگی و خانه یک هر در که صورت این به ندارد؛ اشکال بالفعل وطن سه یا دو داشتن -

امام خامنه ) .است اشکال محل بالفعل، وطن سه از بیش داشتن اما کند؛ می زندگی ها مکان آن در ماه چند
 (ای

                                                           
؛ 1؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع السفر، م111و  110و  190و  181. امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، احکام نماز، س0

؛ ناصر مکا رم شیرازی، 011و  99، ص0؛ سیدمحسن محمودی، مسائل جدید از دیدگاه علما و مراجع تقلید، ج901، نماز مسافر، م0منهاج الصالحین، جسیدعلی سیستانی، 
 .001، س0استفتائات جدید، ج

 ؛0؛ عروه الوثقی ، قواطع سفر، م0110مسأله . توضیح المسائل جامع،  0

، 0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی0وۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، االول، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العر1
خامنه ای )دامت  ؛ امام0م ؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی احکام المسافر، القول فی قواطع السفر،900، نماز مسافر، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0110م

 ؛0111. سیستانی،  توضیح المسائل جامع، م09، م01؛ ناصر مکارم شیرازی، پیک احکام، ش001، م0011جزوه اختالف فتاوی، ارسالی دی ماه ظله(، 



 

 
51 

 

  تابستان مثل کند؛ می زندگی محلی در ماه چهار سه، سالی متمادی، سالیان برای یا همیشه برای که کسینکته: 
 آورد، فراهم را آن امثال و خانه مانند وطن در زندگی وسائل و کند توطن نیّت محل آن در چنانچه تعطیل، ایام و

 فراهم بدون و توطن قصد بدون آن، امثال و ییالق برای صرفا اگر اما شود می محسوب او دوم وطن عرفاً آنجا
 0)امام خامنه ای( .است بعید وطن تحقق رود، می آنجا زندگی، لوازم آوردن

ماند، هر دو محلّ، و شش ماه در شهر دیگر میکند، مثالً شش ماه در شهری کسی که در دو محلّ زندگی می -
وطن اوست و نیز اگر بیشتر از دو محلّ را برای زندگی خود انتخاب کرده باشد، همه آنها وطن او محسوب 

شود. مثل اینکه سه شهر عرفاً به عنوان وطن فرد به حساب آید و فرد در چهار ماه از سال که هوا گرم می
شود و در بقیه سال کند و در چهار ماه که هوا سرد است در شهر دوم ساکن میاست در شهر اول سکونت می

 گردد. )آیت اهلل سیستانی(در شهر سوم ساکن می
صادق نباشد. بنابراین تا سه « من کان بیته معه»که عنوان  شرطیهب ؛داشتن بیشتر از دو وطن اشکال ندارد -

 (  مکارم اهللآیت) چهار ماه از سال بماند. ،که مثالً در هرکدام شرطیهب ؛وطن مانعی ندارد
 (گرداندن از وطنرویاعراض )

 اعراض از وطن اصلی و وطن اتخاذی

. است کرده اعراض وطنش از کند، زندگی آنجا در نخواهد دیگر و کند نظر صرف خود وطن از انسان اگر -
 وطن حکم او برای آنجا رود،می...  و تفریح زیارت، رحم، صلۀ برای مکان آن به هروقت موقع آن از بنابراین

 0 .باشد ردهکن انتخاب خود برای هم دیگری وطن هرچند ؛است شکسته آنجا در نمازش و ندارد را

 اجدادی فردی تهران بوده است؛ اما اکنون به مشهد آمده است و مشهد را وطن  وء وطن آبا

بیست یا سی سال دیگر یا اواخر  دائمی خود انتخاب کرده است. او قصد دارد در آیندۀ دور، مثالً

عمر، مجدداً به وطن سابقش برگردد و در آنجا مسکن گزیند و زندگی کند. آیا در این فرض، 

 3فعالً اعراض از تهران صورت گرفته است؟ نماز او در تهران چگونه است؟
 (سیستانی اهللیتآ و امام حضرت. )است کامل تهران شهر در او نماز و کندنمی صدق اعراض سؤال، فرض در -

 منزل ولی است؛ شده ساکن مشهد در دائمی شکلبه االن و است تهران فردی آباواجدادی وطن 

 :است گرفته صورت زیر هایصورت در وطن از اعراض آیا. است نفروخته را تهران شهر در خود

 برگردد تهران به سکونت برای ماه یک فقط سال هر آینده، در دارد قصد. الف. 

 برگردد تهران به سکونت برای ماه دو فقط سال هر آینده در دارد قصد. ب. 

                                                           
 .090م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 0

؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی 0و  0، فصل فی احکام المسافر، فصل فی قواطع السفر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی0
امت ؛ امام خامنه ای )د0110، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی908، نماز مسافر، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج0قواطع السفر، م

 .111ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س

 ؛11. سیدعلی سیستانی، استفتائات، س1
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 برگردد تهران به سکونت برای ماه سه فقط سال هر آینده در دارد قصد. ج. 
 دهد، استمرار را وضع این دارد قصد چنانچه سوم، صورت در و است شده اعراض دوم، و اول صورت در -

 0(سیستانی اهللآیت. )است نگرفته صورت اعراض

 )مقرّ( اعراض از وطن اتخاذی

  آیا خروج از وطن اتخاذی موقت )مقر( سبب اعراض می شود یا مانند وطن دائمی و اتخاذی، نیاز

 2به قصد اعراض هم دارد؟

بعد از فراغت از تحصیل یا تدریس و کارهاى مربوط به امتحان و پایان نامه و امثال آن، در صورتى که به آن   -

 .کم وطن آنها را ندارد، مگر این که قصد داشته باشند در آن جا اقامت مستمر کنندمحلّ بروند، دیگر ح
 مکارم( اهللیت)آ

نکته: فتوای حضرت امام خمینی و امام خامنه ای و آیت اهلل سیستانی با توجه به مبانی ایشان نسبت به وطن 
 وقت )مقرّ( مشخص می شود.م

 اعراض از وطن شرعی

شدن تا زمانی که ملکی در آنجا کندن و خارجاما با دل ؛شودبودن خارج میا از وطندادن ملک، آنجبا ازدست -
  1( ییخو اهللآیتکند. )نمیصدق داشته باشد، اعراض 

 اعراض تبعی

 اعراض فرزند به تبع پدر و مادر

 4؟استتابع پدر و مادر  ،آیا فرزند در اعراض از وطن 

بنابراین چنانچه  ؛وطن، مانند تابعیت از ایشان در انتخاب وطن است تابعیت فرزند از پدر و مادر در اعراض از -
و از آن کنند عراض اشود، از سکونت در وطن مذکور والدین در زمانی که هنوز فرزند تابع آنان شمرده می

تبعیت حاصل عراض در حق او نیز بهاشود و وطن فرزند محسوب نمیدیگر  ،خارج شوند، مکان مذکور
تا آنکه فرزند به سنی برسد که دیگر تابع والدین شمرده نکنند عراض ااگر والدین از وطن مذکور  اما شود.می

فرزند محسوب  باز هم مکان مذکور وطنِ شود،گیری و انتخاب وطن محسوب نشود و مستقل در تصمیم

                                                           
 .11، استفتائات نماز مسافر، س0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0

  نماز؛ مورد در دانشجویان سفر مختلف صور حکم است، سفر کارشان و  شغل که کسانی مسافر، نماز شدن شکسته شرایط مسافر، نماز نماز، استفتائات، . مکارم،0

 .019، ص 01؛ سیدابوالقاسم خویی، موسوعۀ اإلمام الخوئی، ج000. سیدابوالقاسم خویی، المسائل المنتخبۀ، ص1

؛ امام 1ر، االول، م؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السف0119، م0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0
؛ سیدعلی سیستانی، منهاج 0؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع السفر، م111و  190خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، س

 ؛ 901، نماز مسافر، قواطع السفر، االول و م0الصالحین، ج
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. )مراجع عظام و خارج شودکند مگر آنکه خودش مستقالً از آن اعراض  ؛استکامل شود و نمازش در آنجا می
 تقلید(

 اعراض زن به تبع شوهر

 بستگی ت او یا به نیشود یاعراض محسوب م ،ت از شوهریتبعزن از وطن بهالزامی ا خروج یآ

1دارد؟
 

زنی که از حد تبعیت بالطبع بیرون آمده و صاحب اراده است، در اتخاذ وطن و اعراض از آن و قصد اقامت تابع  -
 . )حضرت امام خمینی(نیست و مالک تصمیم خود اوست

تابع شوهر خود  ،تواند در انتخاب وطن و قصد اقامتیشود و زن مینم یت قهریت موجب تبعیمجرد زوج -
 یافکاو  یهمسرش باشد، قصد شوهرش براارادۀ نباشد. بله، اگر زن در انتخاب وطن و اعراض از آن تابع 

هم محسوب  یطن به آنجا رفته است، وطن وقصد تودائم و به یزندگ یه همسرش با او براک یاست و شهر
گر، اعراض او از ید ییشان با خروج از آن و رفتن به جاکن اعراض شوهر او از وطن مشتریشود و همچنیم

 0امام خامنه ای(. )شودمیوطن هم محسوب 
 نماید،می انتخاب وطن عنوان به را دیگری شهر و شودمی خارج ازدواج مانند علّتی به وطنش از که فردی -

 این در گردد،می بر سابقش وطن به زندگی و سکونت برای آینده در که بدهد توجه قابل احتمال چنانچه
 سیستانی( اهللآیت) .است کامل نمازش رود،می مکان آن به وقت هر و است نشده محقّق إعراض صورت،

 یدیست و اگر امیاعراض ن ،بازگردانده شوهر را کدوار باشد یچنانچه ام :داردبستگی ت خود زن یاعراض به ن -
 (مکارم اهللآیت. )صورت گرفته است یاعراض قهر ،ندارد

 اعراض عرفی )اعراض عملی(

 3.کنیدبیان را اعراض عرفی دربارۀ مراجع  هاینظر 
شود. )امام خامنه می اعراض محقّق بازگشت، امکان  عدم به اطمینان یا علم بعد از خروج از وطن اصلی، با -

 ای(

                                                           
؛ سیدعلی 008، م010، ص0؛ حضرت امام ، استفتائات، ج001، م0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج110االستفتائات، احکام نماز، س. امام خامنه ای )دامت ظله(، اجوبۀ 0

 .0119، م0سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج

 ای: خامنه امام خارج . درس 0
 خودش زادگاه به اگر آیا کند، زندگی عمر آخر تا شوهر این با دارد بنا و کند،می گیزند خودش اصلی وطن از غیر دیگری شهر یک در شوهرش تبع به خانمی اگر( 011درس
 نیست؟ مسافر یا است مسافر آنجا رفت،

 ندارد، علم انسان هم قاعدتاً که رفت، نخواهد عمر آخر تا که ندارد علم اگر نیز و است، نکرده اعراض و نیست، مسافر نخیر، نکرده، اعراض قصد اگر که کنیممی عرض ما
. کرد پیدا علم شودنمی برگردد، خودش شهر به او و بیاید پیش متارکه یا برود دنیا از شوهر مثالً بیاید، پیش ایحادثه یک است ممکن شود،نمی پیدا علم موارد، این در یعنی

 یا کند متارکه شوهرش از ولو نرود شهر آن به صورت، هر در دارد بنا مخان این که کنیم فرض اینکه مگر شودنمی محسوب خود اصلی وطنِ از مُعرِض زن، این بنابراین،
 او که گفت شودنمی مورد، این غیر در. است شهر آن از مُعرض ایشان بله، کردیم، فرض را این اگر. نرود شهر آن به دیگر دارد بنا بیفتد، هم اتفاقی هر برود، دنیا از شوهرش

 .است معرض

امام خامنه  ؛01، س01؛ ناصر مکارم شیرازی، پیک احکام، ش001، س11، ص0؛ ناصر مکارم شیرازی، استفتائات، ج0119، م0یح المسائل جامع، ج. سیدعلی سیستانی، توض1
 .190ای )دامت ظله(، اجوبۀ االستفتائات، احکام نماز، س
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اما  ؛شودگردد، اعراض محقق مینمی زندگی به وطن قبلی برادامۀ هرگاه فرد اطمینان دارد که در آینده برای  -
گردد، در این صورت می توجه بدهد که در آینده به وطن سابقش برای سکونت و زندگی بردرخور اگر احتمال 

 (سیستانی اهللآیتاست. )رود، نمازش کامل اعراض محقق نشده است و هروقت به مکان مذکور می
باشد حاصل است. همچنین اگر تصمیم گرفته  یندارد که به وطن خود بازگردد، اعراض قهر یدیاگر انسان ام -

و در  ،مثالً پنج سال ،از وطن بسیار طول بکشد ش، ولی خروجدبازگرد اشبرای سکونت، دوباره به وطن قبلی
هرچند تصمیم به اعراض نگرفته  ؛)اعراض عملی(است  کردهعمل از وطن خود اعراض  ، درداین مدت بازنگرد

به ؛ مگر اینکه حداقل سه ماه در سال دو نباید روزه بگیر درا باید در آنجا شکسته بخوان شنتیجه، نماز . دردباش
 (مکارماهلل ماند. )آیتدر حکم وطن باقی می ،صورت این که درکند وآمد آنجا رفت

 اعراض قهری

 کند و همراه شوهر از وطن نی چه؟ آیا اعراض قهری برای زنی که ازدواج میاعراض قهری یع

 1رود، صادق است؟اصلی خود به شهر دیگری می
 مدّتی این کنیم فرض اگر بله،. نیست کافی هم قصد بدون خروجِ نبود، کافی خروج بدون قصدِ که همچنان -

 سال، چهل مثالً شد، ایطوالنی خیلی مدّت د،کنمی زندگی دیگری شهر در و کندنمی زندگی شهر این در که
 شهر آن به اصالً اما نکرده، هم اعراض قصدِ که حالی در شده خارج خودش شهر از که است سال پنجاه
 این بگوییم نیست بعید اینجا برگردیم؛ شهر آن به است خوب: که نیامده هم ذهنش به مدّت این در نرفته،
 یک در طوالنی مدّتی انسان اینکه خودِ: بگوییم اینکه یا است، اعراض کمح در شهر این مدتِطوالنی ترکِ

 این نباشد، آنجا به رفتنِ فکر به و نیفتد خودش قبلیِ شهرِ آن فکر به اصالً سال، چهل مثالً بماند، شهری
 نشده درصا او از جوانحی عملِ این اصطالح به است، نکرده عود عدمِ بر عزم و قصد ولو است اعراض ارتکازاً
 که قصد صورت به حتماً اعراض نیست الزم بنابراین،. است کرده اعراض کأنّه شخص این ارتکازاً اما است
 بگوید انسان که نیست بعید هم این بگیرد، انجام هم اجماالً و ارتکازاً اگر. بگیرد انجام است جوانحی عملِ
 شهر از غیر شهری یک در سال پنج چهار، انسان اینکه مثل نکشید، طول زمان این اگر اما. است کافی

 اینجا ندارد، را قبلی شهر آن با ارتباط قطع بر تصمیم و نکرده اعراض هم خودش شهر از کرد، زندگی خودش
 0)امام خامنه ای( .شودنمی محسوب اعراض

 حتی اشزوجه وطن به که است کرده تصریح هم همسرش و ندارد همسرش از طالق قصد که زنی برای -
 را شوهر که باشد امیدوار چنانچه. شودمی حاصل قهری اعراض رود،نمی هم موقت صورتبه سکونت ایبر

 (مکارم اهللآیت. )نیست صادق اعراض بازگرداند،

 اعراض از وطندربارۀ له ئچند مس

 اعراض از وطناز پشیمانی 

                                                           
 .001و  001، س0. ناصر مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج0

 .009ی درسا خامنه امام خارج . درس 0
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  و دوست دارد  مان شدهیاست، پشکرده فردی چند سال بعد از اینکه از وطن اصلی خود اعراض

1؟کندتواند دوباره آنجا را وطن انتخاب یا میآ .جا وطنش باشد ه همانک
 

 و برگردد آنجا به دوباره فرد هکنای مگر ؛ندارد را وطن مکح آنجا گرید است، کرده اعراض یاصل وطن از اگر -
 (مکارم اهللآیت ای، خامنه امام خمینی، امام حضرت. )کند توطن قصد

 است ی که از آن اعراض شدهوآمد به وطنرفت

 رود یگر به آنجا مید یارهاکن و یدن والدید یام سال برایفردی بعد از اعراض از یک محل، در ا

 2کند؟ن عمل به اعراض او ضرری وارد مییا ایآ .رده استکوآمد خود را قطع نو رفت
 یوآمدهارفت در و است هشد محقق اعراض نرود، یاصل وطن به ونتکس یبرا گرید هک است ردهک قصد اگر -

 اهلل آیت ای، خامنه امام خمینی، امام حضرت. )است شکسته آنجا در نمازش و دارد را مسافر مکح ،مزبور
 (سیستانی

 : قصد اقامت ده روزاز قواطع سفر دوم
عظام  کامل بخواند. )مراجعنماز را اگر فرد تصمیم بگیرد در جایی ده روز یا بیشتر اقامت کند، باید در آنجا  -

 1تقلید(
 ط قصد اقامت دههوشر

 شود؟طی محقق میوقصد اقامت دهه با چه شر 
 ؛دنسرهم باشده روز یا بیشتر باشد و ایام مذکور پشت ،مدت اقامت. 0
 ؛از ابتدا بداند که مدت اقامت او ده روز یا بیشتر است. 0
 ؛تصمیم جدی بر ماندن داشته باشد. 1
 ؛های متعددانکم ، نهان باشدکم کی ،وعاً ده روز بماندخواهد در آنجا مجمه میکمحلی . 0
 ؛نگردداز قصد خود بر ،عتی اداییکنماز چهارر کقبل از خواندن ی. 1
همچنین از اول قصد  .می باشدکهرچند برای مدت  ؛از محل اقامت به حد مسافت شرعی یا بیشتر خارج نشود. 1

 ؛ی برودبه حد مسافت شرع ،نداشته باشد در اثنای ده روز
به کمتر از حد  ،داردمنافات برای مدتی که با قصد اقامت ده روز  از اول قصد نداشته باشد در اثنای ده روز. 1

 مسافت شرعی برود.
 ط در مسائل بعد خواهد آمد.وتوضیح این شر
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 دنسرهم باششرط اول: مدت اقامت، ده روز یا بیشتر باشد و ایام مذکور پشت

 قصد دههروش محاسبۀ 

 1شود؟محاسبه میده روز شدن قصد دهه، چگونه ای محققبر 
. بکندساعت اقامت کامل  001باید تصمیم بگیرد در آن مکان، حداقل  :اگر فرد در بین روز وارد آن مکان شود -

ده روز و نُه شب در آنجا اقامت اندازۀ بهباید تصمیم گرفته باشد که ، روز وارد آن مکان شود اگر فرد اولِو 
  (مراجع عظام تقلیدکند. )

  محاسبه در مکلف اشتباهحکم نمازها در فرض 

 :کنید مشخص زیر فروض در را شکسته یا و کامل نماز حکم: سوال

 1- و شمارش با و بماند کامل روز 11 السالم علیه رضا امام مشهد در داشته قصد شخصی 

 مقدار ، روز ده شرعی همحاسب نحوه به جهل جهت به لکن گیرد می نیز را برگشت بلیت محاسبه

 چیست؟ وی آینده و گذشته نمازهای حکم است، شرعی روز ده حد از کمتر ساعت چند اقامتش
 به نسبت اما بخواند، شکسته صورت به را نمازها باید بعد به این از و است، نیافته تحقق عشره قصد مذکور فرض در: ج

 :است خوانده کامل کنون تا که نمازهایی
 ( خمینی امام حضرت. )کند قضا است، گذشته وقت اگر و بخواند دوباره باید -
 ( مکارم اهللآیت و ای خامنه امام. )کند قضا وقت خارج در و اعاده وقت در را نماز واجب احتیاط بر بنا -
 ( سیستانی اهللآیت. )ندارد قضا وقت خارج در و بخواند دوباره واجب احتیاط بر بنا وقت در را نماز -

 2- کامل روز 11 که گرفتم تصمیم آمدم مشهد که زمانی من گوید می و کند می راجعهم شخصی 

 در داشتم تصمیم و نکردم مشخص را برگشت روز اصال و باشد تمام نمازم تا بمانم شرعی

 نمازم حکم کنم، ترک را مشهد کند می مشخص برایم دان مسئله شخصی که روزی همان

 چیست؟
 اهلل آیت ای، خامنه امام امام، حضرت. )است کامل نمازهایش و شده محقق روز ده قصد مذکور فرض در: ج -

 (مکارم اهلل آیت سیستانی،

 3- روزهای و اعداد شمارش، در لکن داند می را شرعی روز ده محاسبه نحوه حکم شخصی 

 حقیقت در و میندازد جا روز یک روزش ده شمارش در آغاز همان از مثال و کرده اشتباه هفته

 ؟ است چطور آینده و گذشته نمازهای حکم روز، ده نه روز نه اقامتش
 :گذشته نمازهای به نسبت اما و است شکسته نمازهایش و نشده محقق وی عشره قصد نیز مذکور فرض در: ج
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 ( ای خامنه امام خمینی، امام حضرت. )کند قضا است، گذشته وقت اگر و بخواند دوباره باید -
 (سیستانی اهللآیت. )ندارد قضا وقت خارج در و بخواند دوباره واجب یاطاحت بر بنا وقت در را نماز -
 ( مکارم اهللآیت. )کند قضا وقت خارج در و اعاده وقت در را نماز واجب احتیاط بر بنا -

 منظور از اول روز

 1منظور از اول روز چه زمانی است؟ 
 آیت اهلل مکارم(حضرت امام خمینی، آیت اهلل سیستانی، اول روز، اذان صبح است. ) -
 مالک در تعیین روز عرف است که از طلوع آفتاب تا غروب خواهد بود.)امام خامنه ای( -

 روزده مجدد بعد از گذشت دهۀ قصد 

  2؟کندروز باید قصد دهه ده ، بعد از گذشت کرده استآیا مسافری که قصد دهه 
ده روز، اگر بخواهد بیشتر از ده روز در شدن ده روز در محلی بماند، بعد از سپریاست رده که قصد کمسافری  -

کامل باید نمازش را است، رده که مسافرت نکدیگر هم بماند، تا وقتی هفتۀ  کمثالً بخواهد یکند، آنجا اقامت 
 مجدد الزم نیست. )مراجع عظام تقلید(دهۀ بخواند و قصد 

 شرط دوم: از ابتدا بداند که مدت اقامت او ده روز یا بیشتر است

 3شدن قصد دهه، علم به اقامت ده روز یا بیشتر الزم است؟ای محققآیا بر 
 شتر به آن روز معین ماندهیا بیه ده روز کو بداند باشد اگر مسافر قصد اقامت در مکانی را تا روز معینی داشته . 0

 بخواند. کامل د نماز را ی، بااست
ده  ،اشد و نداند از زمان قصد اقامت تا روز معین مذکوراگر مسافر قصد اقامت در مکانی را تا روز معیّنی داشته ب. 0

 :روز می شود یا نه
مثال، مسافری برای هرچند بعداً معلوم شود که مدت مذکور ده روز بوده است.  ؛باید نمازش را شکسته بخواند -

ر ویکم ماه رمضان وارد مشهد شده است و قصد دارد تا شب عید فطر دکه در موقع اذان صبح روز بیست
روز،  01روز در مشهد خواهد ماند یا  9داند که روزه، لذا نمی09روزه است یا 11داند ماه ولی نمی ،مشهد بماند

روزه است و از موقعی که قصد کرده تا روز 11هرچند اتفاقاً بعداً معلوم شود که ماه  ؛باید نماز را شکسته بخواند
 (سیستانی یت اهللخمینی، آ حضرت امام. )فاصله استروز  01 ،آخر ماه

مثال، مسافری  برایهرچند بعداً معلوم شود که مدت مذکور ده روز بوده است.  ؛شکسته بخواندباید نمازش را  -
ویکم ماه رمضان وارد مشهد شده است و قصد دارد تا شب عید فطر در که در موقع اذان صبح روز بیست
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روز،  01روز در مشهد خواهد ماند یا  9داند که لذا نمیروزه، 09روزه است یا 11داند ماه ولی نمی ،مشهد بماند
روزه است و از موقعی که قصد کرده تا روز 11هرچند اتفاقاً بعداً معلوم شود که ماه  ؛باید نماز را شکسته بخواند

قطعی و قصد است روزه و روز آخر آن جمعه 11داند ماه . اگر مسافر مذکور میفاصله استروز  01 ،آخر ماه
روز  9قصدش چندم ماه است، پنجشنبه است تا مدت اقامتش  داند روز اولِلکن نمی ،که تا آخر ماه بماند دارد

قصدش چهارشنبه  مشخص شود روز اولِ روز باشد، چنانچه بعداً 01باشد یا چهارشنبه است تا مدت اقامتش 
 (مکارم اهللآیت است. )کامل  شروز است، نماز 01اقامت او تا آخر ماه مدت بوده است و 

 شرط سوم: تصمیم جدی بر ماندن داشته باشد

 1آیا برای تحقق قصد دهه، تصمیم جدی برای ماندن الزم است؟ 
مردد  بارهسرهم یا بیشتر در محل اقامت را داشته باشد و دراینبله، فرد باید تصمیم بر ماندن ده روز پشت -

 نباشد. )مراجع عظام تقلید(

 اقامت ده روزدر تردید 

 2تواند قصد دهه کند؟کند، میکسی شک داشته باشد که ده روز در محلی اقامت می اگر 
 ،کند یا نه یا گمان دارد ده روز در آن محل خواهد ماندخیر، مسافری که شک دارد ده روز در محلی اقامت می -

 هرچند ده روز هم بماند. )مراجع عظام تقلید( ؛نمازش شکسته است

 اختیار و قصد اقامت دهه

 3یا برای تحقق قصد اقامت دهه، اختیار الزم است؟آ 
داند یا اطمینان دارد ده روز بنابراین مسافری که می ؛قصد اقامت ده روز از روی اختیار باشدالزم نیست خیر،  -

ه کفرد مسافری  ،مثال برای .نمازش کامل است ،ماندچه بدون اختیار می و خودش چه با اختیارِ ،در محلی
اش، مجبور است ده روز یا بیشتر در حبس باقی برخالف خواسته هکو یقین یا اطمینان دارد ت اسزندانی شده 

 بخواند. )مراجع عظام تقلید(کامل بماند، باید نمازش را 

 آمدن مانعقصد دهه با احتمال پیش

 دهد برای اقامت او مانعی پیش آید، اما احتمال می ،آیا کسی که قصد اقامت ده روز را دارد

 1؟کندتواند قصد دهه می
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کسری  و ه برای ماندن او مانعی مثل بیماریکدهد میه تصمیم دارد ده روز در محلی بماند و احتمال کسی ک -
 ؛سته بخواندکتوجه باشد، باید نماز را ششایان اگر احتمال از نظر عقال  :آیدمانع شغلی پیش می و مخارج سفر

کامل نماز را باید  ،صورت در غیر این .امل هم در آنجا بماندکز هرچند اتفاقاً آن مانع پیش نیاید و ده رو
 (سیستانیخمینی، آیت اهلل  حضرت امامبخواند. )

 به مردم که درصورتى شود پیدا مانعى اثنا در دهدمى احتمال امّا بماند جایى در روز ده دارد قصد کسى هرگاه -
 شکسته نمازش باشد قوى مانع وجود احتمال اگر امّا اند،بخو تمام را نماز باید نکنند اعتنا احتماالت گونهاین

 )آیت اهلل مکارم( .است
 احتمال چند هر کند اقدام هم ماندن موانع رفع برای بخواهد و بماند آنجا در روز ده باشد داشته تصمیم اگر -

 (زنجانیشبیری  اهلل آیت. کند تمام را نماز باید بماند نتواند بدهد عقالیی
 ان باشدکم کی ،خواهد در آنجا مجموعاً ده روز بمانده میکحلی شرط چهارم: م

 2شدن قصد دهه، وحدت مکان معتبر است؟آیا برای محقق 
پنج روز در جایی و  د؛ نه اینکه تصمیم بگیردکه ده روز در یک مکان اقامت کن دبله، باید تصمیم گرفته باش -

 (آیت اهلل سیستانیخامنه ای، امام حضرت امام خمینی، . )دپنج روز در جای دیگر بمان
 ۀه فاصلکنیشرط ابه ؛ندکند در چند جا توقف کتواند قصد یم ،بماند یه قصد دارد ده روز در محلک یمسافر -

   1 (مکارم اهللآیت. )باشدلومتر یک سه الی چهار م باشد مثلًاکها آن
 یکدیگر به روستا دو چسبیدن مانند اه محله اتصال صرف و باشد جا یک عرفاً باید روز ده اقامت محل :1نکته

 باشد حکمیّه مفهومیّه ی شبهه صورت به شک خواه اقامه، مکان وحدت در شک صورت در و کند نمی کفایت
 نداند مثال باشد موضوعیه ی شبهه صورت به خواه و کند؟ می صدق مکان وحدت که نداند را عرف نظر مثال

 0)امام خامنه ای( .است قصر نماز صورت دو هر در است؟ مقدار چه خارج در مکان دو ی فاصله

 ده اقامت برای مکان وحدت هم آنجا در باشد نیست، حصاری که بیابان مثل جایی در اقامت محل اگر: 2نکته

 1)امام خامنه ای( .است مکان آن عرفی وحدت مالک، و. است شرط روز

                                                                                                                                                                                             
، 0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج؛ سیدمحمدحسن بنی01. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م0
 سایت آیت اهلل مکارم: 0101م

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=00&lid=1&catid=00111&mid=010111 

، سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، 0111، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جدمحمدحسن بنی. سی0
 ؛0، شماره 000،ص11درس ،0. امام خامنه ای، رساله آموزشی ، ج1الثانی؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع السفر، م

 ؛01، س01اهلل مکارم شیرازی، پیک احکام، ش. آیت1
 .010و  010م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 0

 .101م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 1
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 خود برنگردد از قصد ،عتی اداییکنماز چهارر کقبل از خواندن ی :شرط پنجم

 )حکم نماز و روزه( روزهانصراف از اقامت ده

 جا ه اگر مسافر تصمیم گرفته باشد ده روز در جایی بماند و سپس منصرف شود، نماز را چگونه ب

 آورد؟
 :اگر مسافر تصمیم گرفته ده روز در جایی بماند و سپس منصرف شود

 0سته بخواند. )مراجع عظام تقلید(قبل از خواندن نماز چهاررکعتی، باید نماز را شک .الف
 :اگر نمازی که خوانده است :بعد از خواندن نماز چهاررکعتی .ب
 0، کامل بخواند. )مراجع عظام تقلید(ستکه آنجا نمازها را تا زمانیبقیۀ باید  :. نمازِ ادا بوده است0
 1:. نماز قضا بوده است0
تحقق قصد دهه  برایمنصرف شده، قضا شده است،  اگر آن نماز در همان مکانی که قصد دهه کرده و سپس -

 خمینی( حضرت امام، کامل بخواند. )ستکه آنجا نمازها را تا زمانیبقیۀ و باید است کافی 
 (مکارم ، آیت اهللسیستانیت اهلل یآ، امام خامنه ای)د. را باید شکسته بخوان نمازهابقیۀ  -

 که شد معلوم بعدا ولی برگشت، اقامه نیت از سپس و آورد جا هب رکعتی چهار نماز یک و کرد اقامه قصد اگر :نکته

 0)امام خامنه ای( .است قصر اش وظیفه است، بوده باطل نمازش

 
 چهار نماز خواندن از پیش چنانچه بگیرد روزه است، نموده روز ده اقامت قصد که جایی در مسافر اگر :حکم روزه

 )امام خامنه ای( .باشد کرده تمام را روزه چند هر است قصر نمازش برگشت، خود قصد از رکعتی
 شود، منصرف آنجا در ماندن از ظهر از بعد و بگیرد روزه اگر بماند، محلّی در روز ده کرده قصد که مسافری -

 باید و است صحیح هایشروزه هست آنجا در که وقتی تا باشد، خوانده ادایی رکعتی چهار نماز یک چنانچه
 آن روزه باید واجب احتیاط بنابر باشد، نخوانده ادایی رکعتی چهار نماز اگر و بخواند تمام را خود نمازهای

 هم بعد روزهای و بخواند شکسته را خود نمازهای باید و دهد انجام نیز را آن قضای و کند تمام را روزش
 )آیت اهلل سیستانی( .بگیرد روزه تواندنمی

 چهار نماز یک چنانچه شود منصرف آنجا در ماندن از ظهر از بعد و بگیرد روزه و کند روز ده قصد کسى هرگاه -
 را رمضان ماه روزه و بخواند تمام را نمازها هست آنجا تا باید و است صحیح اش روزه باشد خوانده رکعتى

                                                           
؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، 0100، م0ل مراجع، جهاشمی خمینی، توضیح المسائ. سیدمحمدحسن بنی0
 ؛1، شماره000،ص11، درس0. امام خامنه ای، رساله آموزشی ، ج01م

وۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العر0100، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 ؛1، شماره 000،ص11، درس0. امام خامنه ای، رساله آموزشی ، ج01م

؛ 001، م0011ارسالی دی ماه  امام خامنه ای، جزوه اختالف فتاوی، ؛ 08. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م1
 .910، م0سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج

 .011م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 0
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)آیت اهلل  .بخواند شکسته باید نیز را نمازها و نیست صحیح اش روزه نخوانده رکعتى چهار نماز اگر امّا بگیرد
 0مکارم(

 نیت قصد دهه در بین نماز

 ه کسته بخواند، مشغول نماز شود و در بین نماز تصمیم بگیرد که نماز را شکنیت ایناگر مسافر به

 2شود؟ده روز یا بیشتر بماند، تکلیف نماز او چه می
 . )مراجع عظام تقلید(کندعتی تمام کچهاررباید نماز را  -
به حد  ،بلکه از اول قصد نداشته باشد در اثنای ده روز ؛شرعی یا بیشتر خارج نشود به حد مسافت ،از محل اقامت شرط ششم:

 مسافت شرعی برود

 تواند به حد مسافت شرعی یا بیشتر خارج شود، می ،خواهد در بین ده روزآیا مسافری که می

 3؟کندقصد دهه 
ادایی  ز خواندن نماز چهاررکعتیِلکن از ابتدا قبل ابکند، اگر مسافر بخواهد قصد اقامت ده روز در محلی  -

برود و برگردد، قصد اقامت او منعقد  ،ده روز به مقصدی که در حد مسافت شرعی است یتصمیم دارد در اثنا
 شود و نمازش شکسته است. )مراجع عظام تقلید(نمی

 تحقق قصد دهه با احتمال رفتن به مسافت شرعی

 به حدّ مسافت شرعی یا بیشتر خارج  ،ده روزدهد در بین آیا مسافری که احتمال عقالیی می

 4؟کندتواند قصد دهه شود، می

آیت اهلل ، سیستانیخمینی، آیت اهلل  حضرت امام) اگر مردم به احتمال او اعتنا کنند، باید شکسته بخواند. -
 (مکارم

 قصد دهه و رفتن اتفاقی به حد مسافت شرعی

 ه حد مسافت شرعی یا بیشتر خارج شود، صورت اتفاقی بکرده، به هاگر مسافری که قصد ده

 5رود؟او از بین میدهۀ قصد 
                                                           

 سایت، المسائل توضیح مکارم، اهلل آیت ؛0100م جامع، المسائل توضیح سیستانی، اهلل آیت ؛009م  ادمین سایت سازی همسان واحد ارسالی مسافر، نماز جزوه ای،خامنه . امام 0

 .0010م

 .0101، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

؛ سیدمحمدحسن 8؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م0101، م0. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج1
 ؛0، ش000،ص11، درس0؛. امام خامنه ای، رساله آموزشی ، ج0118، م0توضیح المسائل مراجع، جهاشمی خمینی، بنی

؛سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، 0101، م0؛؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج0101. اقتباس از توضیح المسائل مراجع، م0
 ؛01فصل فی قواطع السفر، م

؛. امام خامنه 0101، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج01. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م1
 ؛1، ش001،ص11، درس0ای، رساله آموزشی ، ج
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او با خواندن یک نماز چهاررکعتی ادایی پابرجا شده دهۀ رده و قصد که قصد اقامت ده روز در محلی کفردی  -
و به محل اقامت برگردد، قصد ده روز او به هم برود است، اگر اتفاقاً در بین ده روز به حد مسافت شرعی 

از آن پس واجب است نمازش  .متر باشدکخورد؛ هرچند رفتن به حد مسافت برای مدت مثالً یک ساعت یا می
ان بماند یا اینکه قصد داشته باشد در محلی که دوباره تصمیم بگیرد ده روز در آن مکسته بخواند؛ مگر آنکرا ش

است. کامل ماز وی در آن محل ن ،ده روز یا بیشتر بماند که در این صورت ،که در حد مسافت شرعی است
 (مکارم ، آیت اهللسیستانی امام خامنه ای، خمینی، حضرت امام)

به کمتر از حد  ،داردمنافات برای مدتی که با قصد اقامت ده روز  ،شرط هفتم: از اول قصد نداشته باشد در اثنای ده روز
 مسافت شرعی برود

 تن به کمتر از حد ترخصتحقق قصد دهه با علم به خروج از محل اقامت و رف

  که  حالی اطراف برود در هایهو مزرع هاخواهد در اثنای قصد دهه به باغه میکآیا مسافری

 1؟کندتواند قصد دهه ، میاستها کمتر از حد ترخص آنفاصلۀ 

آن کمتر از حد فاصلۀ تواند به اطراف محل اقامت که می ،کندخواهد در یک مکان قصد دهه مسافری که می -
 آب یا رفتن برای زیارت اهل قبور.چشمۀ یا رفتن به محل  هاهو مزرع هامثل رفتن به باغ ؛ترخص است برود

 تحقق قصد دهه با علم به خروج از محل اقامت و رفتن به کمتر از مسافت شرعی

  تواند قصد کمتر از چهار فرسخ برود، میفاصلۀ خواهد در اثنای قصد دهه به ه میکآیا مسافری

 2؟کند دهه
کامل د نماز را یشد، باکطول نبیشتر از دو ساعت وبرگشتش مرتبه برود و رفت کین ده روز فقط یاگر در ب -

 (خمینی حضرت امامبخواند. )
 مثال که صورتی در دارد، شرعی مسافت از کمتر مقدار به روز ده اقامت محل از قصدخروج اول از  که کسی -

 قصد با منافاتی او خروج و کند اقامت قصد تواند می برگردد، روز نصف تا حداکثر و برود بخواهد بار سه دو
 پانزده مقدار به مجموعا بیشتر یا روز سه یا ساعت 0.1 حدود روزه همه دارد قصد اگر و .ندارد روز ده اقامت

 محل ساعت 01 مدت به دفعه یک در شدن خارج قصد ولی ندارد اشکال شود، خارج اقامت محل از ساعت،
 )امام خامنه ای(. است لاشکا

 (مکارم اهللآیتکی دو ساعت برود و برگردد، اشکالی ندارد. )یاگر روزی  -
بخواند و کامل ه در نظر عرف با اقامت ده روز منافات ندارد، نماز را ک ای باشداندازهاگر مدت رفتن و آمدنش به -

(   سیستانی اهللآیتسته به جا آورد. )کز را ششود و باید نمااو منعقد نمیدهۀ چنانچه منافات داشته باشد، قصد 
 مثال:برای 

                                                           
؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع 8، فصل فی قواطع السفر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر0

 ؛ 911، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1السفر، م

؛ سیدمحمدحسن 1قول فی قواطع السفر، م؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، ال8. العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م0
 .011و  010م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه؛ امام خامنه ای 0118، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جبنی
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شب از آنجا خارج شود، با قصد اقامت  کروز یا تمام ی کتمام ی ،ه در اثنای ده روزک. اگر از اول قصد داشته باشد 0
 سته به جا آورد.کمنافات دارد و باید نماز را ش

 ال ندارد.کاش ،خارج شود یا دو ساعت در هر روز کحد ی. چنانچه از اول قصدش این باشد که از محل اقامت در 0
هرچند  ،و سپس برگرددشود ه مثالً بعد از اذان ظهر از محل اقامت خارج ک. چنانچه از اول قصدش این باشد 1

 ،مثالاین در  .به جا آوردکامل برگشتنش ساعتی بعد از غروب آفتاب و فرارسیدن شب باشد، باید نماز را 
ال ندارد و بیشتر از آن، کرار این امر برای دو یا سه بار اشکز اول قصد تکرار آن را دارد، تدر صورتی که ا

ه عرفاً بگویند در کرار کند کمقداری تشدن را بهطور خارجچنانچه از اول قصد دارد این .ال استکمحل اش
 شود.دو جا یا بیشتر اقامت دارد، قصد اقامت دهه محقق نمی

 ذشت ده روزحکم خروج بعد از گ

 از( بیشتر یا روز یک مدت به حتی) فرسخ چهار از کمتر مقدار به بخواهد اقامت، قصد تحقق از پس اگر نکته:

 )امام خامنه ای( .کند نمی وارد خلل اقامت قصد به و ندارد اشکال شود، خارج اقامت محل
 نشود خارج اقامت، محلّ از اقامت، اوّل روز ده در دارد تصمیم و بماند محلّی در ماه یک مثالً بخواهد فرد اگر

 او اقامت قصد برگردد، اوّل محلّ به و رفته شرعی مسافت حدّ از کمتر به اقامت، سوّم یا دوّم روز ده در و
 یک مدّت برای سوّم، یا و دوّم روز ده در اقامت، محلّ از خروج هرچند است؛ تمام نمازش و شده محقّق

 . )آیت اهلل سیستانی(گردد تکرار هم بار چند ارک این و باشد بییشتر یا روز

 اموری که در تحقق قصد اقامت ده روز شرط نیست

 بلوغ و قصد اقامت دهه

 1دهه، بلوغ شرط است؟ تشدن قصد اقامآیا برای محقق 
بنابراین اگر فرد نابالغ قصد اقامت  ؛شرط نیست شخص مسافر، بالغ باشد ،دهه تشدن قصد اقامبرای محقق -

خمینی، آیت اهلل  حضرت امامامل بخواند. )ک، سپس در بین ده روز بالغ شود، واجب است نمازش را کندز ده رو
 (مکارم ، آیت اهللسیستانی

 مریضی بانوان و قصد اقامت دهه

 2؟کندتواند قصد دهه آیا خانمی که در ایام عادت ماهیانه است، می 
شود، واجب است  کحائض باشد و در بین ده روز پا ،دنکه قصد اقامت ده روز میکبلی، اگر زن در هنگامی  -

 ،ه اگر در تمام ده روز حائض باشدکبل ؛متر از ده روز باشدکمانده هرچند روزهای باقی ؛امل بخواندکنمازش را 
 حضرت امامبخواند. )کامل ه در محل اقامت است و سفر جدیدی برایش پیش نیامده، باید نماز را کتا زمانی 

 (مکارمآیت اهلل ، سیستانیاهلل آیت ، خمینی

                                                           
 .911، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج01. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م0

 .01. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م0
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 روزه: تردید سیاز قواطع سفر سوم
 سی روزمدت توقف همراه با تردید در یک مکان به

 اگر انسان در مکانی توقف کند و نداند چند روز آنجا خواهد ماند، نماز را چگونه اقامه کند؟ 
 ،ند و این تردید تا سی روز طول بکشدن مکان چند روز خواهد ماآاگر مسافر در مکانی توقف کند و نداند در  -

 ۀاندازگرچه به ؛بعد از گذشتن این زمان، نماز را باید کامل بخواند در این سی روز، نماز را باید شکسته بخواند و
  0)مراجع عظام تقلید( . بماندیک نماز در آنجا 

وجه برایش هیچکامل مردد باشد و به طورکند که مسافر از ابتدا بهروزه، تفاوت نمیدر این تردیدِ سی :0ۀ نکت
ماند یا تصمیم گرفته باشد که مثالً فردا یا چند روز دیگر از این مکان برود و مشخص نباشد چند روز می

رفتن بگیرد و بعد منصرف شود تا سی روز شود.  بعد منصرف شود و بماند و به همین ترتیب تصمیمِ
 0)مراجع عظام تقلید(

روز یا کمتر اقامت همراه با تردید داشته باشد و سپس به مکان دیگر  09در یک مکان مدت اگر مسافر  :0ۀ نکت
هرچند این  ؛روز اقامت همراه با تردید داشته باشد، باز هم نماز او شکسته است 11رود و آنجا هم کمتر از ب

اند. )مراجع عظام روز در آن مکان بم 11مگر اینکه در مکانی قصد اقامت دهه کند یا  ؛حالت تکرار شود
 1تقلید(

 مدت یک ماه قمری کاملتوقف به

 ِحتماً شود یا مدت یک ماه قمری کامل، نماز کامل میمسافر به آیا بعد از توقف همراه با تردید

 روز بگذرد؟سی باید 
 0:اگر مسافر از ابتدای ماه قمری در یک مکان باشدالف: 

  (مکارم خمینی، آیت اهلل حضرت اماماشد. )روز ب 09هرچند  ؛کندماه قمری کامل کفایت می -
 بین واجب، احتیاط بنابر امسی روز در و بخواند قصر را نماز ونهمبیست روز تا باید باشد، روز 09 قمری ماه اگر -

 )امام خامنه ای( .بخواند تمام ویکمسی روز از و کند جمع تمام و قصر
 ی(کند. )آیت اهلل سیستانماه قمری کامل کفایت نمی -

 1 ب:  اگر بین ماه باشد:

                                                           
قواطع السفر، الثالث؛  ؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی0111، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

، قواطع السفر، الثالث؛ امام 0سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، الثالث؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج
 ، 1،ش001،ص11، درس0. امام خامنه ای، رساله آموزشی ، ج88خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع 0110و 0111، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0
 ، قواطع السفر، الثالث؛.0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج11السفر، الثالث، م

؛ 900، قواطع السفر، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج00ی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، الثالث، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزد1
 ؛.01حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع السفر، م

؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول 11الۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، الثالث، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی ص0
امام خامنه ای، جزوه اختالف فتاوی، ؛ 11؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م01فی قواطع السفر، الثالث، م

 ؛ 901، قواطع السفر، م0سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج؛ 008، م0011ی دی ماه ارسال

 ، 11.العروه الوثقی قواطع سفر م0111، ذیل م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1



 

 
64 

 

 (مکارماهلل روز باشد. )آیت 09هرچند ماه قمری  ؛کافی است ،مثالً از دهم تا دهم ،باز هم یک ماه  -
 (سیستانی آیت اهللکند. )ماه قمری کامل کفایت نمی -

 و وحدت مکانسی روز اقامت 

  همراه با تردید، وحدت مکان الزم است؟سی روز آیا در اقامت 
نتیجه اگر این تردید در چند مکان مختلف باشد و مجموع آن  در ؛در یک مکان سی روز مردد باشدید بامسافر  -

 0ام را کامل بخواند. )مراجع عظام تقلید(شود نماز روزهای بعد از سیسی روز شود، باعث نمی

 به ،اما در این بین ؛مدت سی روز اقامت داشته استمسافری با حالت تردید در یک مکان به 

آیا این خروج از آن  .نیز رفته است استاطراف مکان اقامت که کمتر از چهار فرسخ شرعی 

مانع از  ،گیرد یا اینکه خروجزند و جلوی قطع سفر را میفرد ضرر می ۀروزبه اقامت سی ،مکان

 2؟نیستمدت سی روز همراه با تردید در یک مکان به قاطع سفر بودن اقامتِ

مت به جایی که فاصلۀ کمتر از چهار فرسخ شرعی است، برود و بعد به آنجا برگردد، اگر مسافر از محل اقا -
اگر  اما روزۀ او در یک مکان وارد نکند، اشکالی ندارد؛ای که این مقدار خروج، ضرری به اقامت سیگونهبه

روز بعد به محل  مسافر ابتدای روز از مکان اقامت خارج شود و شب به محل اقامت برگردد، یا شب را بماند و
اقامت برگردد، در صدق عنوان وحدت مکان اشکال است و بعد از گذشتن سی روز، مقتضای احتیاط، هم 

کند، وحدت مکان صادق نیست. وآمد را تکرار میخواندن نمازهاست و اگر این رفتشکسته و هم کامل
 )حضرت امام خمینی(

اگرچه به اطراف آن  ؛ستیان بوده، مضر نکم کیوز را در ر یند سیای باشد که عرفاً بگوگونهاگر خروج به -
 امام خامنه ای(ان رفته باشد. )کم

اگر مسافر از محل اقامت به جایی که فاصلۀ کمتر از چهار فرسخ شرعی است، برود و بعد به آنجا برگردد،  -
اگر  شکالی ندارد؛  اماروزۀ او در یک مکان وارد نکند، اای که این مقدار خروج، ضرری به اقامت سیگونههب

ای باشد که عرفاً با اقامت در یک مکان سازگاری ندارد، مثل تمام یک روز اندازهمدت رفتن و آمدن مسافر به
فتن و رشود. چنانچه مدت روزۀ همراه با تردید محقق نمییا تمامی یک شب، وحدت مکان در اقامت سی

یک مکان سازگاری داشته باشد، مثل یک یا دو ساعت در هر  ای باشد که عرفاً با اقامت دراندازهآمدنش به
همچنین اگر از اول قصدش این باشد که  شود.روزۀ همراه با تردید محقق میروز، وحدت مکان در اقامت سی

مثالً بعد از اذان ظهر، از محل اقامت خارج شود و سپس برگردد، هرچند برگشتنش ساعتی بعد از غروب آفتاب 
شود. در این مثال، در صورتی که از اول قصد تکرار شب باشد، ضرری به وحدت مکان وارد نمیو فرارسیدن 

آن را دارد، تکرار این امر برای دو یا سه بار در هر دهه اشکال ندارد و بیشتر از آن، محل اشکال است و 

                                                           
؛ 08وسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی قواطع السفر، الثالث، م؛ حضرت امام ، تحریر ال0111، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 900، قواطع السفر، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج01سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م

؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی 01صالۀ المسافر، فصل فی قواطع السفر، م . سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی0
هاشمی ؛ سیدمحمدحسن بنی0111، م0؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج901، قواطع السفر، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج08قواطع السفر، الثالث، م

؛ ناصر مکارم 098000، شمارۀ استفتا: 1101e091190011b0؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، استفتای اینترنتی، کد پیگیری: 0111، م0یح المسائل مراجع، جخمینی، توض
 9119011101شیرازی، استفتای اینترنتی، کد رهگیری: 
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ند در دو جا یا بیشتر اقامت مقداری تکرار کند که عرفاً بگویشدن را بهطور خارجچنانچه از اول قصد دارد این
 اهلل سیستانی(شود. )آیتدارد، وحدت مکان محقق نمی

تا یکی دو ساعت را لومتر یک 00٫1تا کمتر از  0ن یب .زنداقامت را به هم نمی ،لومتریک 0تا  1خروج تا حدود  -
 (ممکار اهللآیتزند. )اقامت را به هم می ،تواند برود و اگر بیش از این مقدار شودمی

 

 احکام مسافر :سوم فصل
 شوداموری که از مسافر ساقط می

 1شود؟یک از تکالیف شرعی از مسافر ساقط میکدام 
 شود:شدن نماز را که در بحث اول بیان شد، داشته باشد، برخی امور از گردنش ساقط میاگر مسافر شروط شکسته

 0.ررکعتی را دورکعتی مانند نماز صبح بخواندیعنی باید نمازهای چها رکعتی. دو رکعت آخر نمازهای چهار0
 ؛های نمازهای ظهر و عصر. نافله0
 :نماز عشا )وتیره(نافلۀ . 1
امید ثواب )رجائاً( بخواند. شود؛ هرچند بهتر است بنا بر احتیاط مستحب، آن را بهنافلۀ عشا از مسافر ساقط نمی -

 )حضرت امام خمینی(
 )امام خامنه ای( .آورد جا به توان می رجاء قصد به را عشا نافله -
 آیت اهلل. )خواندب)رجائاً(  بودنمطلوبامید عشا را بهنافلۀ  دتوانهرچند می ؛شودعشا از مسافر ساقط مینافلۀ  -

 (مکارم ، آیت اهللسیستانی
 1.طونذر با وجود شرروزۀ بدل هدی تمتع، بدل بدنه، طلب حاجت، جا: مگر در چهار  ؛. روزه0

 الف وظیفه شرعیخواندن نماز خ
 خواندن نماز کاملشکسته

 ای دارد؟خواند، چه وظیفهبنماز را شکسته  ،اگر نمازگزار در جایی که باید نماز را کامل بخواند 

صورت کامل( را هخواندن نماز ب اگر تصمیم گرفته است ده روز در مکانی اقامت کند، اما حکم اقامت دهه )وجوب.0
 :دانسته استنمی

 0(اعاده یا قضا شود. )حضرت امامنماز باید  -

                                                           
؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ 901، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج. حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی احکام المسافر0

 .0198/10/11: استفتاء تاریخ    910800: استفتاء شماره خصوصی، استفتاء ای، خامنه امامالوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر؛ 

 . حکم مواضع تخییر در ادامه خواهد آمد.0

 . توضیح کامل احکام روزۀ مسافر در جزوۀ احکام روزه بیان شده است.1

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م0
 .098000شمارۀ: نترنتی به؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، استفتای ای0111، م0ج
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نمازش صحیح است و  بخواند قصر را شنماز حکم به جهل جهت به نموده روز ده اقامت قصد که کسی اگر -
 0اعاده ندارد. )امام خامنه ای(

  0(مکارم ، آیت اهللسیستانی آیت اهلل. )باطل است های خوانده شدهبنا بر احتیاط واجب، نماز -
نماز باطل است و باید اعاده یا قضا شود.  :انند اینکه در وطن باشد یا کثیر السفر باشد()ماولصورت در غیر  .0

 1)مراجع عظام تقلید(
 خواندن نماز شکستهکامل

 ای دارد؟خواند، چه وظیفهبنماز را کامل  ،اگر نمازگزار در جایی که باید نماز را شکسته بخواند 
 دارد:مختلفی  هایتله صورئاین مس

 ؛به حکم و موضوع الف. علم
 ؛حکمخودِ ب. جهل به 

 ؛ج. جهل به جزئیات حکم
 ؛د. جهل به موضوع

 ؛موضوع مسافرت کردنه. فراموش
 .حکم نماز مسافر کردنو. فراموش

 علم به حکم و موضوع

 شدن نماز محقق شده است و نماز را:ن شروط شکستههم حکم نماز مسافر را بداند و هم بداند که اال ،اگر مکلف
 0. )مراجع عظام تقلید(کندنماز باطل است و باید دوباره اعاده یا قضا  :عمداً کامل بخواند .0
ولی از  ،داردعلم خصوصیات همۀ در حالی که به موضوع و حکم و  ،وارد نماز شودبودن شکستهنیت چنانچه به .0

که نمازش کامل است است ده جماعتی اقتدا کرمثل اینکه به امام ،روی سهو و غفلت نماز را کامل بخواند
ن هم اهمچنان که این نوع سهو برای غیرمسافر ،خواندمیچهاررکعتی  ،تَبَع امام و از سر عادتو نماز را به

 1:آیدپیش می
 1(مکارم آیت اهلل امام خامنه ای، خمینی، حضرت امامنماز باطل است و باید نماز را دوباره شکسته بخواند. ) -
 1(سیستانی اهللآیتشکسته بخواند و در خارج وقت بنا بر احتیاط واجب قضا کند. )در وقت باید دوباره  -

                                                           
 مسافر نماز . سایت ادمین امام خامنه ای، واحد همسان سازی پاسخها، نمودار 0

؛ 909، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م0
 .0111، م0خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج هاشمیسیدمحمدحسن بنی

؛ 909، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م1
 .098000شمارۀ: مت ظله(، استفتای اینترنتی به، امام خامنه ای )دا0111، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی

 ؛ 0111، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 از فصل فی احکام صالۀ المسافر. 1، ذیل م111، ص01. المستند فی شرح العروۀ الوثقی، ج1

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی1صل فی احکام صالۀ المسافر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، ف1
 سایت ادمین واحد همسانسازی، نمودار نماز مسافر. .0118، م0ج

 .0100. سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، م1
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 جهل به اصل حکم

، نماز صحیح است و الزم نیست دوباره است خواندهآن را کامل داند و مکلف اصل حکم نماز مسافر را نمی اگر -
 0(اکثر مراجع. )کنداعاده یا قضا 

 که درصورتی خواند، می تمام را نماز اش وظیفه خالف بر و ستا قصر سفر در نماز داند نمی که مسافری -
  باشد، 1مقصر جاهل اگر ولی .کند قضا یا اعاده را نماز نیست الزم حکم، فهمیدن از پس باشد، 0قاصر جاهل

 وقت خارج در و اعاده وقت در را نمازش باید حکم، فهمیدن از پس و کرده گناه یادگیری در کوتاهی خاطر به
 0)امام خامنه ای( ..ندک قضاء

 جهل به جزئیات و فروعات حکم

 است:اطالع فروعات آن بی داند، اما ازمکلف اصل حکم نماز مسافر را می اگر
 1(خمینی حضرت اماموقت گذشته است، قضا کند. ) نماز را باید دوباره بخواند و اگر -
 1اهلل مکارم(ند. )امام خامنه ای و آیتبنا بر احتیاط واجب نماز را در وقت اعاده و در خارج وقت قضا ک -
 1(سیستانی اهللآیتنماز را در وقت بنا بر احتیاط واجب دوباره بخواند و در خارج وقت قضا ندارد. ) -

 جهل به موضوع

شدن نماز محقق شده است، مثالً ن شروط شکستهداند که االداند، اما نمیاگر مکلف حکم نماز مسافر را می -
، حکم آن همانند زمانی است که بعضی از جزئیات و فروعات حکم است فرسخ راه پیموده داند که هشتنمی

 8(اکثر مراجعرا نداند. )
 9)امام خامنه ای( .کند قضا وقت خارج در و اعاده وقت در باید -

 دن موضوع مسافرتکرفراموش

صورت شکسته بخواند را بهدر صورتی که در وقت متوجه شود، باید نماز  ،مکلف فراموش کند مسافر است اگر -
 0و اگر بعد از گذشتن وقت متوجه شد، الزم نیست نماز را قضا کند. )مراجع عظام تقلید(

                                                           
هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی1صالۀ المسافر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام 0
 ؛ 0119، م0ج

 .ندارد هم خود جهل به توجه و داند نمی را حکم که کسی . یعنی 0

 .کند نمی را کار این کند، برطرف را آن تواند می اینکه با و دارد خود جهل به توجه که کسی . یعنی 1

 .009، م0011ارسالی دی ماه اختالف فتاوی،  . جزوه 0

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م1
 .0111، م0ج

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی 90س. استفتای کتبی موجود در گروه علمی؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، 1

 ttp://makarem.ir/main.aspx?lid=1&typeinfo=00&catid=00119. 0080؛ ناصر مکارم شیرازی، توضیح المسائل، م1احکام صالۀ المسافر، م

 .0101؛سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل، م1مسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ ال1

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م8
 .0110، م0ج

 .110م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان دواح مسافر، نماز . جزوه 9
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صورت شکسته اگر بین نماز متوجه شود: چنانچه قبل از رکوع رکعت سوم باشد، نماز را باید به ،نکته: در این فرض
طل است و باید آن را دوباره بخواند. )مراجع عظام تمام کند و اگر بعد از رکوع رکعت سوم باشد، نماز با

 0تقلید(

 دن حکم نماز مسافرکرفراموش

که در وقت بفهمد، باید دوباره بخواند  صورتی درو کامل بخواند،  لف حکم نماز مسافر را فراموش کنداگر مک
 :و اگر بعد از گذشتن وقت بفهمد 1)مراجع عظام تقلید(

 0(مکارم آیت اهلل خمینی، حضرت امامباید قضا کند. ) نماز را بنا بر احتیاط واجب -
 1(سیستانی آیت اهللامام خامنه ای، قضای نماز واجب نیست. ) -

 حکم روزه مسافری که خالف وظیفه روزه می گیرد

 چیست؟ گیرد، می روزه اشوظیفه برخالف که مسافریروزه  حکم 
 حکم مسئله صورتهایی دارد:

 گرفت، روزه وظیفه برخالف عمد، و علم روی از چنانچه ندارد، روزه به نسبت یا وظیفه که مسافری: اول صورت
 .است الزم روزه این قضای باشد، رمضان ماه اگر و است باطل اش روزه

 لذا و است صحیح اش روزه گرفت، روزه حکم، اصل به جهل روی از چنانچه قبل ی مسأله فرض در: دوم صورت
 .نیست واجب روزه این قضای

 سفر در که داند می مثال گرفت، روزه حکم خصوصیات به جهل روی از چنانچه قبل، مسأله فرض در: سوم صورت
 برگشت، خود قصد از رکعتی چهار نماز یک از قبل و کرد اقامه قصد اگر که داند نمی اما گرفت روزه نباید
 روزه صورت این در گیرد می روزه و داند نمی را حکم این اگر بگیرد، روزه نباید و ندارد را اقامه حکم اینجا
 .است باطل اش

 به رفتن قصد اینکه مثل گرفت روزه موضوع به جهل روی از چنانچه سابق، ی مسأله فرض در: چهارم صورت
 این در گرفت، روزه لذا و بود مسافت مقدار به جاهل ولی است شرعی مسافت اندازهی به که کرد را محلی

 .است باطل روزهاش صورت
 فراموشی یا موضوع فراموشی خواه) بگیرد روزه فراموشی روی از چنانچه سابق، ی مسأله فرض در: پنجم صورت

 1)امام خامنه ای( .کند قضا را آن باید بود رمضان ماه روزهی مثالً اگر و است باطل او روزهی( حکم

                                                                                                                                                                                             
هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م0
 ؛.0110، م0ج

 .0110، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م1
 ؛.0111، م0ج

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی1افر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المس0
 ؛ 0111، م0ج

، 0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، جسیدمحمدحسن بنی1. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م1
 همسانسازی پاسخها سایت ادمین، نمودار نماز مسافر.، واحد (ظله دامت) ای خامنه امام .0111م

 .101تا  111م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 1
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 سفر بعد از دخول وقت

 را در سفر چگونه باید بخواند؟ شدن وقت نماز به سفر برود، نمازاگر انسان بعد از داخل 
اگر انسان در ابتدای وقت نماز در محلی باشد که نماز او کامل است و قبل از خواندن نماز به مسافرت شرعی  -

بر احتیاط مستحب، بهتر است هم  هرچند بنا ؛برود، نماز را بعد از گذشتن از حد ترخص باید شکسته بخواند

 0ظام تقلید()مراجع ع .شکسته و هم کامل بخواند

 رسیدن به وطن بعد از اول وقت

 شدن وقت نماز در سفر باشد و بدون خواندن نماز به وطن برگردد، نماز را اگر انسان هنگام داخل

 در وطن چگونه باید بخواند؟
نماز و فوت وقت به محل اقامت خود برسد یا خواندن که وقت نماز شد، مسافر باشد و قبل از  اگر فرد هنگامی -

بر  هرچند بنا ؛صورت کامل بخواندهه وارد وطن شود و بخواهد آنجا نماز خود را بخواند، باید نماز را باینک

 0احتیاط مستحب، بهتر است هم شکسته و هم کامل بخواند. )مراجع عظام تقلید(

 شدن وقت نماز در سفر باشد و نماز را شکسته بخواند و قبل از قضاشدن اگر انسان هنگام داخل

 بخواند؟کامل دوباره  ،به وطن برگردد، آیا باید نماز را در وطننماز 

 1(، ایت اهلل سیستانیامام خامنه ایکند. ) اعادهالزم نیست نماز را  -

 کیفیت قضای نماز در سفر

  ؟بخواندمسافر چگونه نمازهای قضای خود را در سفر 
خواهد در حال سفر، که مسافر می ورتیص طوری بخواند که قضا شده است؛ بنابراین درقضای نماز را باید آن -

، باید کامل بخواند. همچنین اگر نماز در استصورت کامل از او قضا شده هکه در وطن یا ببخواند نمازهایی را 
 آن مسافر نباشد.خواندن هرچند هنگام کند؛ سفر قضا شده است، باید آن را شکسته قضا 

 ؟کندد و نماز قضا شود، آن را چگونه قضا اگر انسان مقداری از وقت نماز را در سفر باش 
وقت،  آخرِوظیفۀ طبق  برباید نماز را  ،اگر انسان قسمتی از وقت را مسافر بوده باشد و نماز او قضا شده باشد -

مسافر نبوده  نماز بنابراین اگر در آخر وقت نماز، مسافر بوده است، نماز را شکسته و اگر در آخر وقتِ کند؛قضا 

 0. )مراجع عظام تقلید(کندصورت کامل قضا میها باست، نماز ر
                                                           

المسائل مراجع، هاشمی خمینی، توضیح ؛ سیدمحمدحسن بنی9ۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو0
 .0111، م0ج

هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ؛ سیدمحمدحسن بنی9ۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو0
 .91؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام سفر، س0111، م0ج

 ،0101.آیت اهلل سیستانی رساله جامع م 89حکام سفر، س. امام خامنه ای )دامت ظله(، ا1
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 های تخییرمکان
 های تخییرمکان تعریف

 2هایی هستند؟های تخییر چه مکانمکان 
صورت هاو خواندن نماز بوظیفۀ و  دشدن نماز را دارو شروط شکستهاست ها با اینکه فرد مسافر در برخی مکان -

روزه نیست و در این دربارۀ ند. البته این حکم، فقط برای نماز است و تواند نماز را کامل بخواشکسته است، می
 (حضرت امام خمینی، امام خامنه ای، آیت اهلل سیستانی، آیت اهلل مکارمتواند روزه بگیرد. )ها مسافر نمیمکان

 ل ندارد و معتقدهای تخییر را قبودر مکاننماز خواندن جواز کامل یا شکسته حکمِ زنجانیشبیری  اهللآیت :نکته
 1دیگر است و تفاوتی در حکم نماز مسافر ندارد.های مکاناین اماکن مانند  است

 ؟خواندنخواندن بهتر است یا شکستهکامل

 4خواندن آن؟خواندن نماز بهتر )افضل( است یا کاملهای تخییر، آیا شکستهدر مکان 

حب این است که نماز را شکسته هم بخواند. افضل این است که فرد نماز را کامل بخواند و احتیاط مست -
 (سیستانی خمینی، آیت اهلل )حضرت امام

 امام خامنه ای(. )است قصر مستحب احتیاط ولی تمام افضل -
 (مکارم آیت اهللبهتر و احتیاط این است که فرد نماز را کامل بخواند. )      -

 های تخییرمعرفی مکان

 5برید؟ها را نام بهای تخییر و حدود آنمکان 
 ؛مکرمه ۀ. مک0
 ؛منوره ۀ. مدین0
 ؛مسجد کوفه. 1
 .علیه السالم حسینحرم امام. 0

                                                                                                                                                                                             
ۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ ؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العرو0118، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی0

 .01المسافر، م

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ 0110؛ ، توضیح المسائل، م0111، م0اجع، جهاشمی خمینی، توضیح المسائل مر. سیدمحمدحسن بنی0
؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی احکام المسافر، 910، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج00المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م

 .0111م خامنه ای )دامت ظله( و ناصر مکارم شیرازی ، مناسک حج محشی، م؛ اما8م

 نکرده اقامه قصد تا ولی ، بخوانند تمام را نماز و کنند روز ده اقامه قصد که شده بسیار تاکید کربال و( کوفه یا) نجف و مدینه و مکه شهرهای در: زنجانی شبیری اهلل آیت •.  1
 (زنجانی رساله 0111م.)بخواند شکسته را نماز دبای شهرها سایر مانند ظاهرا

تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول  ،؛ حضرت امام 00العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ المسافر، م، . سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی0
 .108م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه؛ 910، م0ج، منهاج الصالحین ،؛ سیدعلی سیستانی 8فی احکام صالۀ المسافر، م

؛ سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ المسافر، فصل فی احکام صالۀ 0111، م0هاشمی خمینی، توضیح المسائل مراجع، ج. سیدمحمدحسن بنی1
؛ امام خامنه ای )دامت 8؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی صالۀ المسافر، القول فی احکام المسافر، م910، م0لصالحین، ج؛ سیدعلی سیستانی، منهاج ا00المسافر، م

؛ سایت 0891، م0؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، استفتائات جدید، محدودۀ اماکن تخییر نماز؛ سیدعلی سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج011و  010ظله(، احکام سفر، س
 .110و  110م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز جزوه اهلل ناصر مکارم شیرازی .آیت
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 ی تخییرهامکان شرعی حدود

 مکه و مدینه

 (خمینی حضرت امامد باشد. )یجد ۀمحدود، اگرچه در یتمام دو مسجد فعل -
 (مکارم ، آیت اهللسیستانیامام خامنه ای، آیت اهلل ) .د مکه و مدینهیشهر جد -

 فهکو

 (مکارمآیت اهلل  ،حضرت امام) .وفهکمسجد  -
 حکرم  نباشرد،  اقوی اگر واجب احتیاط بنابر کوفه، شهر به نسبت و دارد کوفه مسجد به اختصاص تخییر حکم -

 )امام خامنه ای( .نیست جاری تخییر

 (سیستانی اهللآیت) .فعلیکوفۀ شهر  -

 علیه السالم نیحسحرم مطهر امام

حضرت متصل به رواق؛ از طرف پا، درب متصل به رواق؛ از طرف پشت، تا مسجد. ) هایاز طرف سر، تا پنجره -
  خمینی( امام

 حسرین  امرام  قبر نزد که جایی و( زیرگنبد) القبّه تحت به اختصاص( السالم علیه)حسینی حائر در تخییر حکم -

 مطهّرر  صرحن  و واقهار به نسبت آن شمول و دارد( متر سه دو، فاصله با چند هر) کند می صدق السالم علیه

 (ای خامنه امام) .است شبهه محل

احتیاط واجب است که مسافر در سایر  .علیه السالم حسینذراع( از اطراف قبر مطهر امام 01متر ) 00٫1شعاع  -
 (سیستانی اهللآیتو شهر کربال نماز را شکسته بخواند. ) علیه السالم حسیناماکن حرم امام

  0(مکارماهلل توان نماز را کامل خواند. )آیتحرم می و صحنهای سر پوشیده ایهدر حرم مطهر و تمام رواق -

 قضا شدن نماز در اماکن تخییر

 جا آورد؟ه ن تخییر قضا شود، چگونه باید قضای آن را بکاگر نماز در اما 
یراماکن خواندن است و در غآورد، مخیّر بین شکسته و کاملها را به جا میاگر در اماکن تخییر قضای آن -

 0تخییر، بنا بر احتیاط واجب شکسته به جا آورد. )حضرت امام خمینی، امام خامنه ای(
 1(سیستانی آیت اهللسته به جا آورد. )کش ،بنا بر احتیاط واجب -

                                                           
 ،0مساله  00ایت اهلل مکارم پیک احکام شماره   0

؛ امام خامنه ای )دامت ظله(، احکام 1صالۀ القضاء، م ؛ حضرت امام ، تحریر الوسیلۀ، فصل فی00. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ القضاء، م0
 .010سفر، س

 ؛ 100، م0؛ سیدعلی سیستانی، منهاج الصالحین، ج00. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ القضاء، م1
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واجب بنا بر فتوا و در غیراماکن تخییر، بنا بر احتیاط شکسته آورد، ها را به جا مین تخییر قضای آنکاگر در اما -
 0(مکارم اهللآیتسته به جا آورد. )کشاست 

 خواندن نوافل در اماکن تخییر در صورت کامل خواندن نماز

 اگر کسی در اماکن تخییر نماز تمام را انتخاب کرد آیا می تواند نوافل را بجای آورد؟ 

 0نه ای(. )امام خامآورد جا به را یومیه نوافل تواند می کرد اختیار را تمام نماز اگر تخییر، اماکن در -
 مشخص نکردن قصر یا اتمام در آغاز نماز

 یک کدام را  ادامه در و کرد شروع را نماز تمام، و قصر نیت بدون مسافر اگر تخییر اماکن در

 قصد کرد حکم چیست؟
 گفتن از پیش ویا خواند رکعتی دو را نماز و کرد قصر نیت سوم رکعت برای قیام از پیشدر فرض مذکور اگر  -

 1)امام خامنه ای( .ندارد اشکال خواند، رکعتی چهار را نماز و کرد تمام نیت دوم، رکعت تشهد در سالم
 تمام خواندن نماز قصد در اماکن تخییر از روی عادت

 سهو، و غفلت یا عادت روی از سالم، گفتن از قبل ولی کرد قصر نیت مسافر اگر تخییر اماکن در 

 حکم چیست؟ کرد تمام رکعتی چهار را نماز

 0)امام خامنه ای( .بخواند را آن دوباره باید و نیست کافی نمازش واجب، احتیاط ابربن -
 قضا شدن نماز مسافر در اماکن تخییر

 باید کامل قضا کند یا شکسته؟ شد قضا نمازش مسافر چنانچه تخییر اماکن در 
 کند قضا را آن قصر تصور به که است آن واجب احتیاط آورد، جا به را آن قضای اماکن درهمان بخواهد اگر -

)امام  .آورد بجا را آن قصر صورت به که است آن اقوی کند قضا را نماز تخییر اماکن غیر در بخواهد اگرو 
 1خامنه ای(

 

***نماز مسافر  و کارگاهی*** چند مسأله کاربردی   
 چند سوال مورد ابتالء برای تبیین و توضیح بیشتر در هنگام تدریس:

 

شنبه و جمعه و 1ف شهر )حدمسافت شرعی( جایی را مثال برای تفریح تهیه می کنند و روزهای افرادی که در اطرا .0
د و آیا حکم وطن موقت بر آنها سایر ایام تعطیل را در آن مکان می گذرانند. نماز را باید چگونه در آن مکان بخوانن

 صدق می کند؟

                                                           
 .00. سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی،العروۀ الوثقی، فصل فی صالۀ القضاء، م0

 .090م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 0

 .118م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 1

 .119م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 0

 .100و  101م ای،خامنه امام ادمین سایت سازی همسان واحد مسافر، نماز . جزوه 1
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)خادمان  م از شهرهای دیگر به مشهد می آیندافرادی که هفته ای یک روز برای خادمی امام رضا علیه السال .0
  . افتخاری(

 

دانشجویانی که در ایام تابستان برای اموری غیر از تحصیل به شهر محل تحصیل خود می روند مانند دانشجویی  .1
 که در مشهد درس می خواند و تابستان همراه خانواده به زیارت آمده است.

 

عزام می شوند ولی مأموریت را زودتر شروع می کنند تا بتوانند در طول مسیر کارمندانی که برای مأموریت به جایی ا .0
به تفریح و ... بپردازند. مانند فردی که از مشهد مأموریت تهران دارد و مثال باید صبح شنبه در تهران باشد، سفرش 

 رود.را بگونه ای تنظیم می کند تا آخر هفته را به شمال رفته و از آنجا به محل ماموریت ب
 

 حکم نمازی افرادی که از سفرهای تفریحی به محل کار می روند و بعداز کار روزانه به وطن خود باز می گردند. .1
 

نماز افرادی که در مشهد ساکن بوده اند و زندگی و سکونت خود را به گلبهار برده و هر روز برای کار به مشهد  .1
 برمی گردند.

 

کمتر از مسافت شرعی است اما مجموع مسیرهایی که می رود، بیش از  نماز راننده سرویس که مسیر مستقیم او .1
مسافت شرعی است. مثال راننده ای که هر روز افرادی را که در مجتمع پدیده شاندیز کار می کنند، از مشهد به آنجا 

افراد هر کیلومتر است اما برای رفتن به محل سوار و پیاده شدن 01می برد )طول مسیر مشهد به مجتمع پدیده، 
 کیلومتر می شود.  11کدام از مسیر رفت و برگشت بیش از 

 


