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  ︵︊﹆︀ً ﹜﹀︐︀وى 

 ﹥دام ︸﹙ّ ︨﹞︀﹤ آ﹤ اً ا﹜︺︷﹞﹩ ا﹜︪﹫ ︧﹫﹟ ا﹜﹢﹫︡ ا﹜︣ا︨︀﹡﹪

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 





  مقدمة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

نا حممد وآله بيّ دنا ونم عىل سيّ  اهللا وسلّ ، وصّىل احلمد هللا رب العاملني

ال سّيام إمام زماننا موالنا بقية اهللا يف األرضني، و، هرينبني الطاالطيّ 

 .ولعنة اهللا عىل أعدائهم أمجعني إىل قيام يوم الدين
 

،  أ�ــدينا كتــاب حــول أحكــام املســافروبعــد، فهــذا الكتــاب الــذي بــني

طبقــًا لفتــاوى ســامحة  ،عــىل هيئــة ســؤال وجــواب وترتيبــه مــهينظتــمَّ تقــد 

  .  هظلّ الوحيد اخلراساين مدّ آية اهللا العظمى الشيخ حسني 

فيــــــه بعــــــض التوضــــــيحات ضـــــــمن  ه أضــــــيفإىل أ�ّــــــ ةراشــــــوّد اإلونــــــ

 مـــن قبـــل بعـــض فضـــالء مكتبـــه  املســـائل أو يف احلاشـــية أســـفل الصـــفحة

  .  ، ولتيسري فهم مسائلهنتفاع بهتسهيًال لال

   :والكتاب حيتوي عىل ثالثة فصول

 .  ائط صالة املسافرشـر. ١

 .  قواطع السفر. ٢

 .  قةئل متفّر مسا. ٣

  .  دةفصل عىل مسائل وفروع متعدّ  وحيتوي كّل 

 مكتب سامحته

 





  شروط صالة املسافر

واألحكـــــام  ،وحيتــــوي هـــــذا الفصـــــل عـــــىل مســــائل يف صـــــالة املســـــافر

وط الســفر املوجــب شـــرو ،وقــد تعّرضــنا فيــه أل�ــواع الســفر ،املرتبطــة بــه

  .  ، وأحكام كثري السفرصـرللق

  ︭ـ︫︣︣وط ا﹜︧﹀︣ ا﹜﹞﹢︗︉ ﹜﹙﹆

 صـــــرعـة (الظهـــر وال الصـــلوات الرباعّيــــجيـــب عـــىل املســــافر أن يصـــّيل 

ة ركعتـني بإسـقاط وذلك بـأن يصـيل الصـالة الرباعّيـ -اً صـروالعشاء ) ق

  وط ثامنية، وهي: شـرب -الركعتني األخريتني منها 

  

 ولألفصل اال
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  )1(و﹨﹪ ︔﹞︀﹡﹫﹤ ﹁︣ا︨ ،ا﹜﹞︧︀﹁﹤ط ا﹔ول: ︪ـ︣ا﹜

 ا﹜︧﹀︣ ا﹖﹝︐︡ادي وا﹜︐﹙﹀﹫﹆﹪

فراســخ)  ثامنيـة( الـشـــرعيّةن تكـون املسـافة هـل جيــب أ: ١ســؤال 

ســـــخ ذهابــــــًا، ـّأم تكفـــــي املســــــافة التلفيقيـــــ ،امتداديـــــة ة مـــــن أربعــــــة فرا

   ؟وأربعة إياباً 

ــــ كوهنــــاوة يف املســــافة بــــني كوهنــــا امتدادّيــــ ال فــــرقاجلــــواب:  ة، تلفيقّي

 ة.ة أو تلفيقيّ فاملعيار هو قطع ثامنية فراسخ سواء كانت امتداديّ 

 ة انظر الشكل اآليت:ولتتضح املسأ�
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مســافة كــلٍّ مــن  هــل جيــب يف الســفر التلفيقــي أن ال تقــّل  :٢ســؤال 

كــــام لــــو  ؟أم يكفــــي وإن اختلفـــا ،الـــذهاب واإليــــاب عــــن أربعـــة فراســــخ

  ؟اإلياب ثالثة فراسخمسافة و ،كانت مسافة الذهاب مخسة فراسخ

                                         
ـــ١ ـــة ونصـ ـــو مخسـ ـــخ هـ ـــل فرسـ ـــة . وكـ ـــخ الثامنيـ ـــون الفراسـ ـــًا، فتكـ ـــومرت تقريبـ ـــومرت  ٤٤ف كيلــ كيلــ

  تقريبًا. 

 املقصد املبدأ

 املقصد املبدأ
 سفر امتدادي

 ثامنية فراسخ عىل األقل

 سفر تلفيقي

 أربعة فراسخ عىل األقل
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 ذهاب واإليــاب بشــكلٍ جيــب أن ال تقــلَّ مســافة كــلٍّ مــن الــ :اجلــواب

 ،فلــو كانــت مســافة الــذهاب مخســة فراســخ ،عــن أربعــة فراســخ مســتقّل 

 اً.صـريصيل متامًا ال قوجب أن  ،ة فراسخاإلياب ثالثمسافة و

 ﹤ ﹝︊︡أ ︧︀ب ا﹜﹞︧︀﹁﹤ ا﹜︪︣︻﹫َـ

عية بني املبدأ واملقصد؟ شـرال ن أ�ن نبدأ بحساب املسافةمِ  :٣سؤال

أو من آخر  ،ةنتهى احليِّ واملحلّ أو من م ،هل نحسبها من باب املنزل

  ؟املدينة

مبـدأ احتسـاب املسـافة هـو آخـر نقطـة مـن املدينـة أو القريـة  :اجلواب

ل نقطــــــة مــــــن القريــــــة أو املدينــــــة التــــــي إىل أوّ املســــــافر التــــــي خيــــــرج منهــــــا 

    .يقصدها، بال فرق بني املدن الصغرية والكبرية

ن حيســـــب وعليــــه فـــــإن كـــــان للبلــــد الـــــذي خيـــــرج منــــه ســـــور، فعليـــــه أ

املســافة مــن هــذا الســور، وإن مل يكــن لــه ســور فعليــه أن حيســب املســافة 

   .)1(من آخر بيوت املدينة أو القرية

  ﹊﹛ ا﹜︊﹙︡ان ا﹜﹊︊﹫︣ة 

عية بــني املـــدن شـــرهــل هنــاك فــرق يف حســـاب املســافة ال :٤ ســـؤال

وهــل جيــب احتســاب املســافة يف املــدن الكبــرية مــن  ؟الكبــرية والصــغرية

    ؟باب املنزل

                                         
املتصلة  وبناء عىل ما ذكر يف األعىل فاملسافة الشـرعية حتسب من آخر البيوت املسكونة . ١

  يف املقصد. املتصلة  للمدينة أو القرية التي هي مبدأ السفر إىل أول البيوت املسكونة 
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ال فــرق بــني املــدن الصــغرية والكبــرية مــا دامــت ُتعــدُّ مدينــة  :واباجلـ

  . عتواحدة مهام كربت وتوّس 

مـن يســكن يف مدينـة كبــرية مثـل طهــران وبغــداد إذا انتقــل  :٥ســؤال 

عّية فهــل يصــيل متامــًا شـــرمــن حــيٍّ إىل آخــر داخــل املدينــة وقطــع مســافة 

  ؟اً صـرأو ق

ى باســم مدينــة  دامــت تســمّ ســعت املــدن الكبــرية فــاممهــام اتّ  :اجلــواب

وإن  ،اً عيّ شـــرفــال يعتــرب الســري مــن أقصــاها إىل أقصــاها ســفراً  ،)1(واحــدة

  . فيجب عليه أن يتّم صالته ،ة أو أكثرعيّ شـربلغ حّد املسافة ال

  وا﹜﹆︣ى ا﹜﹞︐︭﹙﹤ ︋︀﹜﹞︡ن  تا﹜︊﹙︡ا

 القـرى والبلــدات املتصـلة باملــدن مـن أ�ــن حيسـب ســاكنو :٦ســؤال 

  ؟املسافة الرشعّية

مبــــــدأ احتســــــاب املســــــافة بالنســــــبة إىل القــــــرى والبلــــــدات  :اجلــــــواب

   :صلة بيوهتا باملدن خيتلف عىل صورتنياملتّ 

أن تكــــون تلــــك القــــرى أو البلــــدات مــــا زالــــت حمافظــــة عــــىل  األوىل:

ففـــــي هــــــذه  ،ومنفصـــــل عـــــن اســــــم املدينـــــة اســـــمها وبشـــــكل مســــــتقّل 

آخــــر ة ال حتســــب املســــافة مــــن آخــــر بيــــوت القريــــة أو البلــــدالصــــورة 

ص هـو عــدم ســامع أذان ، ومــالك حـّد الــرتّخ اتصـلت هبــا املدينـة التــي

 .  قريتهم بلدهتم أو

                                         
  . ال الوضع القانوين واملناط هو الصدق العريف. ١
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بحيــث يطلــق عليهــا اســم  ؛أن يــزول اســم القريــة أو البلــدة الثانيــة:

ففـــــي هــــذه الصـــــورة تعــــدُّ جـــــزءًا مـــــن  ،املدينــــة وتعـــــدُّ مــــن أحيـــــاء املدينــــة

    .ومبدأ احتساب املسافة هو آخر املدينة ،املدينة

︣﹀ ︀ ︻﹟ ا﹜﹞︧︀﹁﹤  ︭ـ︣إ﹜﹩ ﹝﹊︀﹡﹫﹟ ︑﹆ ا︧﹜ ﹝﹠﹞ ﹏﹋ ﹥﹁︀︧﹞ ﹥﹫︻︪︣﹛ا  

ــؤال  مــنهام عــن وطنــه  كــلٌّ  إذا ســافر شــخص إىل مكــانني يبعــدُ  :٧س

ولكــن جممــوع املســافة كــان بمقــدار  ؛ةعيّ شـــرمــن املســافة ال أقــّل بمقــدار 

    ؟راسففام هو حكم صالته يف مثل هذه األ ،ة أو أكثرعيّ شـراملسافة ال

  .صـراملكانني منذ البداية فصالته قاصدًا السفر إىل إذا كان ق :اجلواب

  :  الشكل التايل دة التوضيح يف هذه املسأ�ة الحظولزيا
  

  

  

  

  

  

  
  

) اءكـان (بـر إلـی املـسافر مـن وطنـه بشـكل مباشـوبناء علی هذا فإذا 

، و أمـــا إذا ســـافر مـــن وطنـــه إلـــی املكـــان (الـــف) و منـــه إلـــی فيصـــيل متامـــاً 

) ورجــع مـــن نفـــس الطريــق أو مـــن طريـــق آخــر ال يقـــّل عـــن اءبـــاملكــان (

ً.ـأربعة فراسخ فيصيل ق   رصا

 الوطن

 

 املكان باء

  املكان ألف

١٥ ١٥ 

٢٠ 
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  ﹁﹪ ︋﹙﹢غ ا﹜﹞︧︀﹁﹤ ا﹜︪︣︻﹫﹤ ا﹜︪﹈َـ

وحصــل لـــه  ،إىل منطقــة خـــارج وطنــه ســـافر شــخص إذا :٨ســـؤال 

وهـل جيـب  ؟اً صــرفهل يصيل متامًا أو ق ،عيةشـريف بلوغ املسافة ال الشّك 

   ؟أو سؤال اآلخرين املسافةمقدار  ملعرفةق يعليه التحق

ب إذا شـــكَّ املســافر يف بلـــوغ املكــان الـــذي قصــده املســـافة  :اجلــوا

بـاجلمع بـني ويمكنـه االحتيـاط  ،عية فيجب عليه أن يصيل متاماً شـرال

   القرص والتامم.

ولــــو أراد  ،عيةشــــربلـــوغ املســــافة ال ملعرفــــةق يـــوال جيـــب عليــــه التحق

 ،واحــداً  )1(أو عــادالً  ،ســؤال اآلخــرين فعليــه أن يســأل شخصــني عــادلني

  .  أو سؤال من يثق ويطمئن به، وال يظن بخالف قوله

  ﹤ ﹝﹟ أول ا﹜︧﹫︣︻﹫َـ︪ـ︣﹇︭︡ ا﹜﹞︧︀﹁﹤ ا﹜ :ط ا﹜︓︀﹡﹪︪ـ︣ا﹜
 

فمـــن خــــرج مـــن بيتــــه مســـافراً دون أن يكــــون قاصـــدًا لقطــــع املســــافة 

يبعـــد عـــن وطنـــه مســـافة  وإن وصـــل إىل مكـــانٍ  ،ُه متـــامٌ فصـــالت ؛ةعيّ شــــرال

مــا يف حــال الرجــوع لوطنــه فــإن كانــت املســافة ثامنيــة عية أو أكثــر، وأشـــر

    .صـرفراسخ فصاعدًا فصالته ق

، وقطــع (مــديون)ة لــه أو غريمإذا خــرج شــخص خلــف ضــالّ  :مــثالً 

                                         
ــة هــــي االســــتقامة يف جــــادة ال١ ـــر. والعدالــ ــًا ، يعة املقدســــةشــ ــا يمينــ ـــدم االنحــــراف عنهــ وعـ

م، وشامالً ؛ بأن ال يرتكب معصية برتك واجب   . عيشـرمن دون عذر ، أو فعل حرا
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لعـدم قصـده قطـع املسـافة؛ ولكنـه  ،يف سـفره ؛ فإنـه يـتمّ اً مخسني كيلو مـرت

يقـــّل  اً ـريــصقيف رجوعـــه إىل وطنــه إال إذا اختـــار يف عودتــه طريقـــًا  رـّصــقـي

    .عّيةشـرعن املسافة ال

ـــؤال  إىل مكـــان ال يبعـــد مســـافة  مـــن وطنـــه شـــخص ذهـــبإذا  :٩س

إىل مكـان آخـر ال يبعـد  الـذهاب عّية، وبعد بلوغه ذلك املكان قصدشـر

عّية؛ ولكــــن جممــــوع املســــافتني كــــان بمقــــدار املســــافة شـــــرأ�ضــــًا مســــافة 

    ؟عية فأكثر، فام هو حكم صالته يف هذه الصورةشـرال

جيـــــب عـــــىل هــــذا الشـــــخص أن يـــــتّم صــــالته؛ أل�ـــــه مل يكـــــن  :واباجلــــ

عية مــــن أول الســــفر، نعـــــم إذا قصــــد مــــن املكـــــان شــــــرقاصــــدًا املســــافة ال

  .  اً صـراألول أن يسافر إىل مكان يبلغ ثامنية فراسخ فعليه أن يصيل ق
  

    :ولتوضيح السؤال واجلواب الحظ الشكلني التاليني
   

 

 
 

  

  
  
  

  
  

فطبقـــًا للشـــكل الثـــاين بلغـــت املســـافة مـــن املقصـــد األول إىل املقصـــد 

ومــــن املقصـــد الثـــاين إىل الــــوطن (طريـــق اإليــــاب)  ،كيلـــومرتاً  ٢٥الثـــاين 

وال يقـــــل كـــــلٌّ مـــــن الـــــذهاب  ،كيلـــــومرتاً  ٦٠كيلـــــومرتاً، واملجمـــــوع  ٣٥

 ثايناملقصد ال الوطن األولاملقصد 

 املقصد الثاين الوطن املقصد األول
 كيلومرت١٠ كيلومرت٢٥

 كيلومرت١٠

 
 كيلومرت٢٠

 

 كيلومرت ٣٥

 

 يصيل متاما

 قرصاً يصيل 
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اً صــــــر) فعليـــــه أن يصـــــيل قكيلـــــومرتاً  ٢٢فراســـــخ ( أربعـــــةواإليـــــاب عـــــن 

  .  الرجوع إىل الوطن حتىقصد األول ابتداًء من امل
  

   ا︨︐﹞︣ار ا﹜﹆︭︡ :ط ا﹜︓︀﹜︒︪ـ︣ا﹜
 

إىل قصـد الرجـوع أو  -قبـل بلـوغ أربعـة فراسـخ - فإذا عـدل ؛وعليه

  .  عليه التامم وجببني اإلكامل والرجوع ترّدد 
  

 ،﹋︓︣ ة أ︀م ﹁︃︪ـ︣أن ﹐ ﹊﹢ن ﹡︀و︀ً إ﹇︀﹝﹤ ︻ :ط ا﹜︣ا︋︹︪ـ︣ا﹜

  ﹁﹤أو ا﹜﹞︣ور ︋﹢︵﹠﹥ ﹇︊﹏ ︋﹙﹢غ ا﹜﹞︧︀
 

أو اإلقامـة  ،وعليـه فمـن يريـد أن يمـرَّ بوطنـه قبـل بلـوغ ثامنيـة فراسـخ

فيجـــب عليــــه  ،ة أ�ـــام فصـــاعدًا يف مكـــان قبـــل بلـــوغ ثامنيـــة فراســـخشــــرع

   .)1( الصالة متاماً 
  

  أن ﹊﹢ن ا﹜︧﹀︣ ﹝︀︊︀ً :ط ا﹜︀﹝︪︦ـ︣ا﹜
 

أو إعانـــة الظـــامل  ،قةســـرال :مثـــل - وعليــه فـــإذا ســـافر الرتكــاب حمـــّرم

مــًا  - ار بمســلمضــــرأو اإل ،يف ظلمــه  كـــام لـــو –أو كـــان نفــس الســـفر حرا

                                         
  سيأيت توضيح املسائل املرتبطة بالوطن وباإلقامة عشـرة أ�ام يف الصفحات اآلتية. . ١
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ً بــه ّرض ـأو كــان الســفر ُمـ )1(قــد حلــف بـاهللا أن ال يســافر كـان حيــرم رًا ضـــرا

  .  فعليه يف هذه احلالة أن يصيل متاماً  -إيقاع نفسه به 

فـــإن كانـــت مســـافة اإليـــاب تبلـــغ  ،وأمـــا يف اإليـــاب مـــن ذلـــك الســـفر

  .  اً صـره أن يصيل قلوحدها ثامنية فراسخ فعلي

  زو︗︀  ذن﹊﹛ ︨﹀︣ ا﹜﹞︣أة ︋︡ون إ

    ؟زوجها سفراً حمّرماً  سفر املرأة بدون إذن هل ُيعدُّ  :١٠سؤال 

ة بــــــدون إذن زوجهــــــا وبــــــدون مســـــــّوغ  :اجلــــــواب إذا ســــــافرت املــــــرأ

    .، وجيب أن تصيل متاماً سفرها ُيعّد سفراً حراماً  فإنّ  )2(عيشـر

  أ︋﹢﹥  ذن︨﹀︣ ا﹜﹢﹜︡ ︋︡ون إ

ـــؤال  أ�ويـــه فهـــل ُيعـــدُّ ســـفره  ذنإذا ســـافر الولـــد بـــدون إ :١١س

  ؟اً مّر حم اً سفر

ب أذيــة والــده أو والدتــه ومل يكــن إذا كــان ســفر الولــد ُيســبّ  :اجلــواب

 وجيب عليه أن يصيل متاماً  ،فإن سفره حرام السفر واجبًا عليه
)3(.    

                                         
) ٣٥٧ص  ٣يـــة (منهـــاج الصـــاحلني ج مـــني الشــــرعية شــــروط مـــذكورة يف الرســـالة العملللي. ١

  راجع ذلك. ف

الواجب  هناك موارد جيوز للمرأة أن تسافر فيها بدون إذن الزوج، مثل : السفر ألداء احلج. ٢

  زوجها.  عليها، فلو وجب عليها احلج فعليها أن تسافر ألداء املناسك وإن مل يأذن

أن يسـافر للتجـارة  وكـام لـو اضـطّر ، السفر واجبًا كالسفر للحـج الواجـب ا كانأما إذو. ٣

  لد حمّرمًا.لوا ، فال ُيعدُّ سفرلتهيئة نفقة عياله وأهله



 

 أحكـام املســافــر ........................................................................................................... ١٦

  ار︑﹊︀ب ا﹜﹞︺︭﹫﹤ ﹁﹪ ︨﹀︣ ﹝︊︀ح 

كــالنظر  –املبــاح  إذا ارتكــب شـخص معصــية يف الســفر :١٢ســؤال 

  ؟ فهل يتبّدل سفره إىل سفر حرام –رب املسكر ـُوش ،إىل النساء بشهوة

وإن ارتكـــــب  صـــــرمــــن كـــــان ســــفره مباحــــًا جيـــــب عليــــه الق :اجلــــواب

  .  معصية يف سفره

  ا﹜︧﹀︣ ﹜﹙︭﹫︡ ا﹜﹙﹢ي

  ؟ للصيد فام هو حكم صالته يف سفره إذا سافر شخص :١٣سؤال 

  :  ثحاالت ثال )1(للسفر للصيد :اجلواب

يف هـــذه و ،أن يســافر لالصــطياد لقوتــه وقــوت عيالــه احلالــة األوىل:

 .  )2(صـراحلالة يكون سفره مباحًا وجيب عليه الق

نـات التـي أي ل ؛أن يسـافر ليصـطاد للتجـارة احلالة الثانية: يبيـع احليوا

ويف هــــــذه  ،ويعــــــّرب عنــــــه بالصــــــيد للتجــــــارة الثمن،ينتفــــــع بــــــيصــــــطادها و

 .)3(صـروجيب عليه الق ،أ�ضاً  احلالة يكون سفره مباحاً 

واأل�ـس  أن تكون الغاية من سـفر الصـيد التلّهـي والـرتف احلالة الثالثة:

يف هــــذه احلالــــة يكــــون ســــفره و ،ال التقــــّوت بالصــــيد وال االنتفــــاع بثمنــــه

مَّ 
  .  صالته حرامًا وجيب عليه أن ُيتِ

 

                                         
ء كان السفر يف الرب أو البحر. ١   . سوا

  . ائط كثري السفر اآلتيةشـرإال إذا انطبقت عليه . ٢

  . تيةائط كثري السفر اآلشـرإال إذا انطبقت عليه . ٣
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  ﹟ ︋﹫︐﹥ ﹝︺﹥أن ﹐ ﹊﹢ن ﹝﹞َـ :ط ا﹜︧︀دس︪ـ︣ا﹜
 

لــون يف البــوادي ثــل أهــل الباديــة الــذين يتجوّ م -فمــن كــان بيتــه معــه 

 ة إىل مكــانٍ يغــادرون بعــد مــدّ  ثــمّ  ،وينزلــون أ�ــنام وجــدوا العشــب وا�ــاء

أ�ـــنام  معهـــم بيـــوهتم ومســـتلزمات املعيشـــةتكـــون وهكـــذا الـــذين  - آخـــر

    .فهذان القسامن من الناس يصلون متامًا يف سفرهم ،ذهبوا 
  

   ︬ا﹜︐ّ︣︠ أن ︭﹏ إ﹜﹩ َ︡ـ :ط ا﹜︧︀︋︹︪ـ︣ا﹜
 

أذان فيه ال يسمع  ص أن يبتعد املسافر عن وطنه بمقدارٍ الرتخُّ  وحدّ 

واملدار يف السامع عىل املتعارف من حيث أذن السامع والصوت  ،البلد

نــع الســمع )1(املســموع  –وإذا وصــل حلـــدٍّ ال يــرى فيــه أهــل البلـــد  ،وموا

 ،يكــون قــد وصــل حلــدِّ الــرتّخص يقينــاً  –ط عــدم ا�ــانع كالضــباب شـــرب

  . وقبل ذلك يصيل متاماً  ،صـرفإذا وصل حلّد الرتّخص وجب عليه الق

صـــــالته إن وصـــــل إىل مكـــــان  واملســـــافر الـــــذي يعـــــود إىل وطنـــــه يـــــتمّ 

  .  يمكنه أن يسمع فيه أذان البلد

فالوصـول إىل حــّد الــرتّخص مبــدأ التقصـري عنــد خــروج املســافر مــن 

  .  ومنتهى التقصري عند رجوعه لوطنه ،وطنه

                                         
  . من دون مكربات الصوت وأمثاهلا من األجهزة. ١
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  ︬ا﹜﹢︮﹢ل إ﹜﹩ َ︡ـ ا﹜︐ّ︣︠ ﹁﹪ ﹊﹛ ا﹜︪﹈َـ

 الوصول يف ونشّك  ،كثرياً ما تكون املطارات خارج املدن :١٤سؤال 

غريهـا  ، فام هو حكم الصالة فيهـا ويفبالوصول إليهاحّد الرتّخص  إىل

عنـــد الوصـــول إليهـــا يف الوصـــول إىل املســـافر  شـــّك التـــي ي مـــن املواضـــع

  ؟صالرتّخ  حدّ 

    :هذه املسأ�ة هلا حالتان :اجلواب

ص وهـو خيـرج الـرتّخ  يف الوصـول إىل حـدّ  أن يشـّك  ولـی:حلالة األا

 .  ويف هذه احلالة جيب عليه التامم ،من وطنه للسفر

 ،أن يكـون الشـك يف حالـة الرجـوع إىل وطنـه مـن سـفره احلالة الثانية:

ص أم ال، ويف الــــرتّخ  حــــدّ ه وصــــل إىل أ�ــــيف  يشــــّك و موضــــعٍ فيصــــل إىل 

 .  )1(صـرهذه احلالة جيب عليه الق

، صـالته فيهـا ة أ�ـام وأ�ـمَّ شــرمدينة عف يف إذا أقام املكلّ  :١٥سؤال 

أم  ،اً صــــرص حتـــى يصـــيل قالـــرتّخ  ثـــم ســـافر منهـــا فهـــل ينتظـــر بلـــوغ حـــدّ 

    ؟وع يف السفر من بلد اإلقامةشـرد البمجّر  صـرجيب عليه الق

                                         
ـــّك . ١ ـــ إذا شــ ـــدّ املكّلــ ـــول إىل حــ ـــرتّخ  ف يف الوصــ ـــاب الــ ـــه يف اإليــ ـــم أ�ــ ـــذهاب وعلــ ص يف الــ

فعًال يف اإلياب عندما وصل إىل  أو مل يعلم ولكنه شكَّ  ،سيحصل له هذ الشك أ�ضاً 

  : ريقتنيوضع ففي هاتني الصورتني جيب عليه االحتياط بإحدى طلك املذ

  أن ُيؤخر صالته حتى يتيقن جتاوز حد الرتخص. األوىل: 

  . أن جيمع بني القصـر والتامم الثانية:

ــان اإليــــاب بعــــد خــــروج وقــــت  ــاب كالمهــــا يف الوقــــت أو كــ ــان الــــذهاب واإليــ ء كــ ســــوا

  . الصالة األوىل
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املســــافر صــــالته  صـــــرفيق ،اإلقامــــة بــــالوطن ال يلحــــق حمــــّل  :اجلـــواب

يريـــــد  الـــــدخول إىل مكـــــانٍ  كـــــام أ�ـــــه إذا أراديف الســـــفر،  وعهشــــــرد بمجـــــّر 

 ؛ة أ�ــام فــال يكفـي يف الــتامم الوصــول إىل حــّد الــرتّخصشـــراإلقامـة فيــه ع

  .  بل البد من الوصول إىل مكان اإلقامة نفسه

فـــال  ،داً ف ثالثـــني يومـــًا مـــرتدّ وكـــذلك املكـــان الـــذي بقـــي فيـــه املكّلـــ

  .  ه يف السفر منهوعشـربمجرد  صـربل يق ،يلحقه حكم الوطن

  ︋︀﹜︐﹀︭﹫﹏ ا﹒︑﹪﹊﹢ن ﹋︓﹫︣ ا﹜︧﹀︣  أن ﹐ :ط ا﹜︓︀﹝﹟︪ـ︣ا﹜

  

  أ﹊︀م ﹋︓﹫︣ ا﹜︧﹀︣

   :لكثري السفر أقساٌم ثالثة
  

 .من يكون عمله السفر :األول
 

 ار (املــالح)ار والبّحــالســائق والطّيــك ،خــذ الســفر عمــًال لــهأي مــن يتّ 

ــــــــ اســــــــتعملوه  وإن ،ن عملهــــــــم الســــــــفر إىل املســــــــافة فــــــــام زادوأمثــــــــاهلم ممّ

  .  أل�فسهم كحمل السائق أ�اث منزله من بلد إىل آخر

 :أن يقـال عرفــاً كـ ،املـدار هـو أن يصـدق عليــه عرفـًا أن عملـه الســفرو

  .  عمل فالن السياقة

 .من يكون عمله يف السفر :الثاين

إقامتـه يف  كـونمـة لـه، مثـل مـن تأي كان عمله يف السفر والسفر مقدّ 
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 آخـر بحيــثيف مكــان  -دريس والطبابـة كالتجــارة والتـ – عملـهو مكـان

  .يسافر إليه للعمل أكثر األ�ام أو يومًا دون يوم

 حكم صالة هذين القسمنيتفصيل 

   :)1(يف السفر له حاالت أربععمله من كان عمله السفر أو 

 ،مـن شـهر أن يكون عازمًا عىل مزاولة هذا العمل أقـّل  :احلالة األوىل

 .  صـرويف هذه احلالة جيب عليه الق

ولـة هـذا العمـل شـهر :احلالة الثانية اً أو أكثـر أن يكون عازمًا عـىل مزا

   :ويف هذه احلالة صورتان ،من ثالثة أشهر أقّل من شهر و

الصــورة  ويف هـذه ،أن يسـافر يف األسـبوع يومــًا واحـداً  :الصــورة األوىل

 .  صـرجيب عليه الق

الصـورة   هـذهويف ،أن يسافر يف األسبوع يومني أو أكثر :الصورة الثانية

 .  والتامم عىل األحوط وجوباً  صـرجيمع بني الق

ولـة هـذا العمـل ثالثـة أشـهر  :احلالة الثالثـة أن يكـون عازمـًا عـىل مزا

  :أو أكثر، وهذه احلالة فيها ثالث صور

الصــورة  ويف هــذه ،أن يســافر يف األسـبوع يومــًا واحــداً  :الصــورة األوىل

   .اً صـرجيب عليه أن يصيل ق

                                         
ن حتى يعلم حكم صالهتام: بالنسبة إىل هذين القسمني ينبغي أن يتّ . ١   ضح أمرا

ت يف الشهراأل   . ول : عدد السفرا

  . الثاين : املدة التي يريد أن يامرس فيها العمل
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ــةالصــورة ال ويف هــذه  ،أن يســافر يــومني أو ثالثــة أ�ــام يف األســبوع :ثاني

 .  والتامم عىل األحوط وجوباً  صـرالصورة جيمع بني الق

أن يسـافر نصـف أ�ـام األسـبوع أو أربعـة أ�ـام فصـاعدًا  :الصـورة الثالثـة

 .  )1(ويف هذه الصورة وظيفته التامم ،يف األسبوع

ولتـه ال يعلم أن  :احلالة الرابعة مـن  أقـّل هلـذا العمـل هـل هـي مدة مزا

  .  صـرويف هذه احلالة جيب عليه الق ،شهر أو أكثر

    :وملزيد من التوضيح الحظ هذه املشجرة

  

  

  

  

  

  
  

  

                                         
١ ، . بناء عىل هذا فمن يعلم أ�ّه يسافر يومًا إىل أربعة أ�ام يف الشهر فوظيفته الصالة قصـراً

يومـًا يف الشـهر فـاألحوط وجوبـًا أن جيمـع بـني  ١٤ومـن يعلـم أ�ـه يسـافر مخسـة أ�ـام إىل 

 ً   يومًا يف الشهر فوظيفته التامم.  ١٥ومتامًا، ومن يعلم أ�ه يسافر الصالة قصـرا

كثري السفر 

 للعمل

  . اً صـريصيل ق أقل من شهر

 

 شهر إىل أقل من ثالثة أشهر من

 يسافر يوماً واحدًا يف األسبوع

  . اً صـريصيل ق

 . حيتاط باجلمع يسافر يومني فصاعداً 

 ثالثة أشهر فصاعداً 

 يوماً واحدًا يف األسبوع

 . حيتاط باجلمع يومني أو ثالثة يف األسبوع
 . وظيفته التامم نصف األسبوع أو أربعة أيام أو أكثر

  . اً صـريصيل ق ال يعلم أقل من شهر أو أكثر  

  . اً صـريصيل ق
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 ︪︣﹛ا﹜︪﹈ ﹁﹪ ︻︡د ا﹜︧﹀︣ات ﹁﹪ ا  

السـفرات  ولكنـه ال يعلـم عـدد ؛ف يف عمـلع املكّلـشــرإذا  :١٦سؤال 

فـام هـو  ،م يومـًا يف األسـبوع أو الشـهر سيسـافر لعملـهفال يعلم ك ،أصالً 

  ؟حكم صالته يف هذه الصورة

  .  اً صـرقمثل هذا الشخص جيب عليه الصالة  :اجلواب

  ا﹜︧﹀︣ ﹜︽﹫︣ ا﹜︺﹞﹏ 

إذا سـافر َمـْن َعملـُه السـفر أو يف السـفر لغـري العمـل، كـام : ١٧سؤال 

   ؟فام هو حكم صالته ،لو سافر للزيارة أو احلج

  .  )1(اً صـر قف أن يصّيل ب عىل مثل هذا املكلّ جي :اجلواب

  ﹊﹛ ا﹜︧﹀︣ ا﹔ول ﹜﹞﹟ ︻﹞﹙﹥ ا﹜︧﹀︣ أو ﹁﹪ ا﹜︧﹀︣ 

ـــؤال  أو أراد  ،خـــذ الســـفر عمـــًال لـــه كالســـياقةمـــن أراد أن يتّ : ١٨س

 ؟فمــن أي ســفرة يصــيل متامــاً  ،وع يف عمــل يكــون الســفر مقدمــة لــهشـــرال

  ؟ متامًا من السفرة األوىلهل يصّيل 

  .   متامًا من السفرة األوىلصّيل ي ،نعم :اجلواب

  ︨﹀︣ ا﹜︀︧﹅ ﹖︮﹑ح ︨﹫︀ر︑﹥

 ،وكانــت صــالته يف الســفر متامــاً  ،مــن كــان عملــه الســفر: ١٩ســؤال 

ته للعمـــــل فاضـــــطّر إىل ركـــــوب فـــــإذا تعطّ  لـــــت ســـــيارته يف إحـــــدى ســـــفرا

                                         
ففـي هــذه الصــورة ، نعـم إذا آجــر الســائق نفسـه لنقــل الــزوار ويف الضـمن زار هــو أ�ضــاً . ١

  . جيب عليه اإلمتام
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 ،عّية لتصــليح ســيارته أو جلــب مــن يصــلحهاشـــرســيارة أخــرى ملســافة 

   ؟فام هو حكم صالته

   .)1(ألن هذا السفر متعلق بعمله ؛ب عليه اإلمتامجي :اجلواب

   ))2﹊﹛ ︮﹑ة ا﹜﹞﹙︡ارَـ﹤

  ؟ما هو حكم صالة احلملدارّية :٢٠سؤال 

    :يف هذه املسأ�ة حالتان :اجلواب

ــة األوىل ويف هــذه الصــورة  ،أن يكــون عمــل احلملــدار الســفر :احلال

   .جيب عليه التامم

 وهذه احلالة هلا صور ثالث:  ،أن ال يكون عمله السفر :احلالة الثانية

بالطـائرة،  كام إذا كان سفره ،ة السفر قليلةأن تكون مدّ  :الصورة األوىل

 .  اً صـر قويف هذه الصورة يصّيل 

حيتـاط  ويف هـذه الصـورة ،ة السـفر طويلـةأن تكـون مـدّ  :الصورة الثانيـة

 .  اً ومتاماً صـروجوبًا باجلمع بني الصالة ق

اج يأخـذ احلّجـ كـأن ،له هـو احلملدارّيـةأن يكون عم :الصورة الثالثة

يف هــذه الصــورة إذا كــان يقيضــ كــل و ،مــن بــالد بعيــدة إىل مكــة واملدينــة

 .  فيجب عليه التامم يف صالته ،يف الطريقأو أغلبها سنته 

                                         
  . يف سفر الرجوع صـرنعم إذا تركها عند من يصلحها ورجع إىل أهله فإنه يق ١

ئـرين إىل احلمالت الـذين يأخـذون احلجـاج إىل مكـة أو . احلملدارّية : هم أصحاب٢  الزا

ـــارة ـــاكن الزيــ ـــة، أمــ ت الســـــياحية والرتفيهيــ ــــفرا ـــن ينظمـــــون السـ ــــذلك مــ ــــون ، وكـ فقـ ويرا

ت   . املسافرين يف تلك السفرا
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  ﹝﹟ ا︑︢ ا﹜︧﹀︣ ︻﹞﹑ً ﹜﹥ ﹁﹪ ︋︺︰ ا﹜︧﹠﹤ 

ويف فصـل  ،ممـن يعمـل يف وطنـه طيلـة أ�ـام السـنة كـاملعلّ  :٢١سؤال 

ته  ،عيةشــرعمل سائقًا ملسافات الصيف ي فـام هـو حكـم صـالته يف سـفرا

  ؟يف فصل الصيف

أو  ،نــــة مــــن الســــنةذ الســــفر عمــــًال لــــه يف شــــهور معيّ إذا اّختــــ :اجلــــواب

وأمـــا يف  ،أ�ــّم صـــالته يف ســفره للعمــل يف تلــك املــدة ،فصــل معــني منهــا

  .  فق له السفراً يف سفره إذا اتّ صـرغريها من الشهور فيصيل ق

فيجـــب  ،ن يعمـــل ســـائقًا يف الصـــيف فقـــط أو يف الشـــتاء فقـــطفـــإذا كـــا

  .  عليه أن يصيل متامًا يف ذلك الفصل فقط

  ا﹜︧﹀︣ ا﹔ول ︋︺︡ ا﹖﹇︀﹝﹤ ︻︪︣ة أ︀م

ة أ�ـام أو شــرع من كان عمله السـفر أو يف السـفرإذا أقام  :٢٢سؤال 

فــام هـــو حكـــم صـــالته يف الســـفر األول  ،أكثــر يف وطنـــه أو يف مكـــان آخـــر

  ؟ةبعد اإلقام

والـتامم يف أول ســفر  صـــراألحــوط وجوبـًا أن جيمــع بـني الق :اجلـواب

   :يف صورتني ةشـرله بعد اإلقامة ع

يف فـرق  الو ،ة أ�ـامشــرأن يكـون قـد أقـام يف وطنـه ع الصورة األوىل:

كونه ناويًا هلـا ناويًا لإلقامة من األول وبني عدم  هكون بنيهذه الصورة 

 .  من األول

ن اكــو ،ة أ�ـامشــريكـون قـد أقـام يف غـري وطنـه ع أن :الصـورة الثانيــة

 .  ة أ�ام من األولشـرقاصدًا إقامة ع
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ة أ�ــام مــن دون نيــة ذلــك مــن األول شـــرا إذا بقــي يف غــري وطنــه عوأّمــ

  .  ة كغريها من أسفارهشـرفعليه أن يتّم صالته يف أول سفرة له بعد الع

   ةا﹜︪﹈ ﹁﹪ ا﹜︊﹆︀ء ︻︪︣

ه بقــي  أ�ّــلســفر أو يف الســفر يفمــن كــان عملــه ا إذا شــّك  :٢٣ســؤال 

فــــام هــــو حكــــم صــــالته يف أول  ة أ�ــــام أو أقــــّل شـــــرع يف وطنـــه أو يف غــــريه

  ؟سفرة بعدها

  .  وظيفته الصالة متاماً  :اجلواب

  ︗︀ت ا﹜︧﹀︣ ا﹜﹞︐︺︡دة

عملــه الســفر أو يف الســفر أن تكــون  نْ هــل يشــرتط يف َمــ :٢٤ســؤال 

ته إىل جهـــة واحـــدة دائـــامً  ته أو أ�ـــه يـــتّم صـــالت ،ســـفرا ه ولـــو كانـــت ســـفرا

    ؟دةجلهات متعدّ 

ب صــــالته ولــــو  عملــــه الســــفر أو يف الســــفر يــــتمّ  كــــان مــــنْ  :اجلــــوا

ته إىل أماكن متعددة فال يشرتط وحـدة املسـري أو اجلهـة  ،كانت سفرا

  . التي يقصدها

︣ ︑︺َ︡ـ ﹀ ︣ أو ﹁﹪ ا︧﹜ ﹀ ︣ ﹔︗﹙︀ ﹝﹟ ︻﹞﹙﹥ ا︧﹜ ﹁︀︧ ﹪︐﹛د ا﹔︻﹞︀ل ا  

أو يف الســفر أن تكــون  هــل يشــرتط يف مــن عملــه الســفر :٢٥ســؤال 

ته ألجل عمل واحـد حتـى يـتمّ  أم يكفـي لوجـوب الـتامم عليـه أن  ؟سفرا

ته للعمل وإن تعـدّ  كـام لـو كـان يعمـل سـائقًا يف يـومني مـن  ،دتكون سفرا

   ؟ويسافر يف يومني آخرين من األسبوع للتدريس ،األسبوع
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الســــفر أو يف ال يشـــرتط يف وجـــوب الـــتامم عـــىل مـــن عملـــه  :اجلـــواب

ولــــو كــــان ســـــفره  بــــل يـــــتمّ  ،ي يســــافر ألجلــــهفر وحــــدة العمــــل الـــــذالســــ

  .  دةألعامل متعدّ 
  

1(الثالث
 

   .: كثري السفر لغري العمل)

ولكــــن كــــان كثــــري الســــفر  ؛وال يف الســــفر ،مــــن مل يكــــن عملــــه الســــفر

وغريهــا مــن األغــراض ويســافر  ،لغــرض كالزيــارة والعــالج والســياحة

    :انفمثل هذا املكلف له حالت ،بشكل متتابع

ــة األوىل  ،مــن بقائــه يف وطنــه أقــّل أن يكــون ســفره مســاويًا أو  :احلال

 .  اً يف سفراتهصـرويف هذه احلالة جيب عليه أن يصيل ق

وهلـذه احلالـة  ،أن يكـون سـفره أكثـر مـن بقائـه يف وطنـه :احلالة الثانية

  :صور أربع

 البدايـة أن يسـافر هبـذه الكيفيـة أن يكـون قاصـدًا مـن :الصورة األوىل

والــتامم يف  صـــرويف هــذه الصــورة جيــب عليــه اجلمــع بــني الق ،ســنة فــأكثر

 .  بعدهاويتّم  ،األشهر الثالثة األوىل

أن يكـون قاصـدًا مـن البدايـة أن يسـافر هبـذه الكيفيـة  :الصورة الثانية

ويف هــــــذه  ،مـــــن ســـــنة أقـــــّل شـــــهر، أو أكثـــــر مـــــن ذلـــــك و ونصـــــف اً شـــــهر

   .والتامم صـرالصورة جيمع بني الق

أن يكـون قاصـدًا مـن البدايـة أن يسـافر هبـذه الكيفيـة  :ة الثالثةالصور

 .  اً صـرويف هذه الصورة جيب عليه أن يصيل ق ،من شهر ونصف أقّل 

                                         
  . ١٩صفحة ال�اها يف أالتي ابتد، القسم الثالث من أقسام كثري السفر. ١



 

 

 ٢٧ .......................................................................................................... رشوط صالة املسافر

ة التــي سيسـتمر فيهـا كثــري أن ال يكـون عا�ـًا باملـدّ  الصــورة الرابعــة:

 : لصورة له فرتات ثالث خيتلف حكمهاويف هذه ا ،السفر هبذه الكيفية

، عه يف السـفر إىل مـا قبـل شـهر ونصـفوشــرمن بداية  :ىلالفرتة األو

 .  اً صـرويف هذه الفرتة يصيل ق

ويف  ،وعه يف السـفر إىل سـنةشــرمـن شـهر ونصـف مـن  :الفرتة الثانية

 .  والتامم صـرهذه الفرتة حيتاط وجوبًا باجلمع بني الق

 .يصيل متاماً  وعه يف السفر وحينهاشـرما بعد سنة من  :الفرتة الثالثة

وملزيــــــد مــــــن التوضــــــيح ألقســــــام كثــــــري الســــــفر لغــــــري العمــــــل الحــــــظ 

    :املشجرة التالية

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

  

  

 

كثري السفر 

 لعملالغري 

 . اً صـرقيصيل  سفره مساٍو أو أقل من بقائه يف وطنه

 يف وطنه :  سفره أكثر من بقائه

  أقل من شهر ونصف

 سنة أقل من لشهر ونصف إىل

  . والتامم يف األشهر الثالثة األوىل ثم يتم صالته صـرجيمع بني الق

 

 ملدة تقل عن شهر ونصف

 . حيتاط باجلمع

 يعلم بالفرتة  ال

 صـر. يق

  لسنة أو أكثر

  من شهر ونصف إىل سنة

  ما بعد السنة

 صـر. يق

 . حيتاط باجلمع

 يصيل متاماً 



 

 أحكـام املســافــر ........................................................................................................... ٢٨

   ︑︴︊﹫﹆︀ت وأ﹝︓﹙﹤ ﹜﹊︓﹫︣ ا﹜︧﹀︣

 ؛اً صـــريصــيل ق ،شــخص يســافر يــومي اخلمــيس واجلمعــة للزيــارة. ١

 .  أل�ه يبقى يف وطنه أكثر

 .  صـرحكمه الق ،دينة للعالج. شخص يسافر ثالثة أ�ام إىل م٢

فـــرتة  . شـــخص يســـافر أربعـــة أ�ـــام يف األســـبوع للعـــالج ويعلـــم أنّ ٣

جيمــــع بــــني  –مــــثًال  –عالجــــه ستســــتغرق ثالثــــة أشــــهر إىل أربعــــة أشــــهر 

   .والتامم صـرالق

. شــخص مــرض والــده يف بلــد آخـــر ويســافر لعيادتــه والبقــاء معـــه ٤

ر عــىل ذاالســتمر وهــو عــازم عــىلمخســة أ�ــام يف األســبوع  ألكثــر مــن  لــكا

والــــتامم يف األشـــهر الثالثــــة األوىل ثــــم  صـــــرحكمــــه اجلمــــع بـــني الق ،ســـنة

 .  يصيل متاماً 

. شــــخص يســــافر للعــــالج أربعــــة أ�ــــام يف األســــبوع وال يعلــــم كــــم ٥

مـن  أقـّل وعه يف السـفر إىل شــرل اً مـن أوّ صـرسيستغرق العالج فيصيل ق

 ،والــتامم إىل ســنة صـــرحيتــاط بــاجلمع بــني الق فــإن اســتمّر  ،شــهر ونصــف

  .  فيام بعد السنة العالج أ�ضًا يتمّ  فإن استمّر 

 
 
 



  قواطع السفر

ونتحـدث فيـه  (قواطع السـفر)الفصـل عـن مسـائل هـذا ونبحـث يف 

 ،وأحكـــــام الــــــوطن ،وأقســـــام الـــــوطن ،املســـــائل املرتبطـــــة بـــــالوطنعـــــن 

  . ...وقصد اإلقامة عرشة أ�ام وغريها

عىل األمـور التـي توجـب انقطـاع  قواطع السفر) اصطالحاً وتطلق (

   :وهي أمور ثالثة ،السفر وارتفاع حكم السفر

 .  . الوطن١

 .  ة أ�امشـر. قصد اإلقامة ع٢

 .  داً . البقاء ثالثني يومًا يف مكان مرتدّ ٣

    :ولنبدأ بتوضيح كل واحد منها بشكل منفصل

  فصل الثاينال
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 . ا﹜﹞︣ور ︋︀﹜﹢︵﹟ ١

عّية مــرَّ شـــرافة الوقبــل الوصــول إىل املســ ف يف ســفرٍ ع املكّلــشـــرفــإذا 

ب ففي هـذه الصـورة ينقطـع سـفره وال ترتّتـ ،بوطنه أو ما بحكم الوطن

  .  عليه أحكام املسافر

  ︿ ﹁﹪ ا﹜﹢︵﹟ ا﹜︐﹢﹇ّ

ى ينقطــع ف يف الــوطن مقــدارًا مــا حّتــهــل يشــرتط التوّقــ :٢٦ســؤال 

أم ينقطــــع حكــــم الســــفر بمجــــّرد  ،حكــــم الســــفر عــــن الشــــخص املســــافر

   ؟العبور واملرور بالوطن

  .  فقّ وال يلزم التو ،يكفي جمّرد املرور :واباجل

 أ﹇︧︀م ا﹜﹢︵﹟

   :للوطن أقسام ثالثة وهي

ويطلـق عــىل وطـن األب واألم الــذي ولـد فيــه  :. الــوطن األصــيل١

وما مل ُيعرض عنه فإنه ُيعدُّ وطنـًا أصـلّيًا  ،)1(اإلنسان ونشأ فيه بمقدار ما

 .   فيه متاماً له ويصّيل 

ولكنـه  ؛ملكان الـذي مل يولـد فيـه اإلنسـانوهو ا :. الوطن االختاذي٢

مــــا مل  ال خيــــرج منــــه بحيــــث ؛اً لــــه وحمــــًال إلقامتــــه عــــىل الــــدوامذه مقــــّر اّختــــ

  . حيصل ما يقتيض اخلروج منه

                                         
  كام لو بقي فيه سنتني.. ١
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ـــة التـــوطنجمـــّر االختـــاذي الـــوطن  صـــدقوال يكفـــي يف   بـــل البـــدّ  ،د نّي

  .  بدون انقطاٍع بسفر من اإلقامة فيه فعًال أربعة شهور بشكل مستمّر 

  فيه متامًا ما مل يعرض عنه.حكمه حكم الوطن األصيل، فيصّيل و

لإلقامة  وهو املكان الذي خيتاره الشخص :)الوطن احلكمي (املقّر . ٣

كــــــام يعــــــيش ويعــــــيش فيــــــه  ،ة حمــــــدودة مــــــن دون قصــــــد الــــــدوامفيــــــه ملــــــدّ 

وعنــدما يطــرأ عليــه ســفر  ،يكــون ذلــك املكــان وطنــًا لــهالشــخص الــذي 

  .  يةيرجع إىل ذلك املكان ثان

، فتجـري عليـه ولكنـه بحكـم الـوطن ؛وطنـاً  عدُّ فمثل هذا املكان ال يُ 

    أحكام الوطن.

  ا﹜﹀︀رق ︋﹫﹟ ا﹜﹢︵﹟ ا﹔︮﹙﹪ وا﹜﹢︵﹟ ا﹐︑︀ذي 

  ؟الوطن االختاذيوما هو الفارق بني الوطن األصيل  :٢٧سؤال 

 ،عــىل الــدوامقصــد البقــاء فيــه يشــرتط يف الــوطن االختــاذي  :اجلــواب

  .  وطن األصيلذلك يف الوال يشرتط 

  ا﹜﹀︀رق ︋﹫﹟ ا﹜﹢︵﹟ ا﹜﹊﹞﹪ وا﹜﹢︵﹟ ا﹐︑︀ذي 

  ؟الوطن االختاذيما هو الفارق بني الوطن احلكمي و :٢٨سؤال 

   :بني هذين الوطنني فرقان :جلوابا

أمـا و ،ال يشـرتط يف الـوطن احلكمـي قصـد البقـاء بشـكل دائـمأ�ه . ١

 . عىل الدوام قصد البقاء فيشرتط فيه الوطن االختاذي

د االنتقـال عنـه بمجّر  هيزول حكم الوطن عنن الوطن احلكمي أ. ٢
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فبمجـــرد  ،اإلعـــراض عنـــه هوال يشـــرتط يف زوالــ ،للعــيش يف مكـــان آخـــر

اً إن مّر به، سواء كان صـراالنتقال عنه لإلقامة يف مكان آخر يصيل فيه ق

 . ة ثانية يف املستقبل أو مل يكن قاصداً قاصدًا الرجوع إليه لإلقامة مّر 

الـوطن االختـاذي فـال يـزول عنـه حكـم الـوطن إال بـاإلعراض عنــه ا وأّمـ

ه ســريجع إىل ذلــك املكــان دام حيتمــل أ�ّــ فــام ،وإن انتقــل عنــه إىل مكــان آخــر

  .  فيه صيامه  فيه متامًا ويصّح ه يصّيل يف املستقبل لإلقامة فيه فإنّ 

  ا﹜﹞︣ور ︋﹞﹏َـ ا﹜︺﹞﹏ 

وكـان الطريـق  إذا كان املكّلـف قاصـدًا السـفر إىل مدينـة، :٢٩سؤال 

يمرُّ بمحلِّ عمله، فهل ينقطع سفره باملرور بمحّل العمل فيـتّم صـالته 

  أم ال؟ 

اجلواب: إذا انطبق عىل حمّل العمل عنوان املقـّر (الـوطن احلكمـي)، 

فــــاملرور بــــه يقطــــع الســــفر وجيــــب عليــــه الــــتامم، وأّمــــا إذا مل ينطبــــق عليــــه 

  .عنوان املقّر فال يقطع السفر

  ︵﹟ ا﹜︪︣︻﹪ ︻︡م ا︻︐︊︀ر ا﹜﹢

هــل جتـري أحكــام الـوطن عــىل املكـان الــذي يملـك فيــه  :٣٠ســؤال 

ليــة ة أشــهر اإلنســان منــزالً قــد أقــام فيــه ســتّ  ة ونّيــ فصــاعدًا عــن قصــدٍ متوا

    ؟ف عنهصـرثم ان

 ؛فـال جتـري عليـه أحكـام الـوطن ،ال ُيعدُّ ذلك املكان وطنـاً  :اجلواب

  .  والتامم صـرلقولكن األحوط احتياطًا مؤكدًا أن جيمع فيه بني ا
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  ︑︺َ︡ـد ا﹜﹢︵﹟

  ؟هل يمكن أن يكون للشخص الواحد أكثر من وطن :٣١سؤال 

ذ بلــــدين فمــــن اّختــــ ،د الــــوطن للشــــخص الواحــــديمكــــن تعــــدُّ  :اجلــــواب

سـتة  بلـدٍ يقـيم يف  نكمـ –ي يف كـلٍّ مـنهام قسـًام مـن أوقاتـه ـيقضـ ،اً لهمثًال مقّر 

ـــال البلـــد فـــإنّ  –خـــر ســـتة أشـــهر آ بلـــدٍ أشـــهر ويف  وهكـــذا لـــو  ،ن وطـــن لـــهيكِ

بحيــث يصــدق عرفــًا عــىل كــلٍّ  ؛اختــار لنفســه أكثــر مــن مكــانني لإلقامــة فيهــا

  .  فيه اً عّد عرفًا مسافروال يُ  ،ه ومسكنه الدائميه حملّ منها أ�ّ 

﹜﹊  ﹥︗و︵﹟ ا﹜︤و ﹪﹁ ︀︗زو  

ــؤال   ،يف األمــاكن التــي ُتعــدُّ وطنــًا للــزوج ويصــيل فيهــا متامــاً  :٣٢س

    ؟ة الصوموب الصالة متامًا وصحّ هل تتبعه الزوجة يف وج

    :وطن الزوج عىل قسمني :اجلواب

زوجتــه  عــيشأي يســكن فيــه فعــًال وت ،مــا يكــون وطنــًا لــه بالفعــل. ١

 .مة الصياوحكمها فيه الصالة متامًا وصحّ  ،يف ذلك املكان معه

ولكنــه ال يســكن فيــه فعــًال وال زوجتــه تبعــًا  ؛مــا يكــون وطنــًا للــزوج. ٢

   .إال إذا كان وطنًا هلا ومل تعرض عنه ؛اً فيهصـرة قوحكمها الصال ،له

  ︑︴︊﹫﹆︀ت وأ﹝︓﹙﹤ ﹜﹢︵﹟ ا﹜︤وج وا﹜︤و︗﹤ 

وانتقلــت  ،إن كــان الــزوج مــن مدينــة والزوجــة مــن مدينــة أخــرى. ١

فمدينـــة زوجهـــا بحكـــم  ،بعــد الـــزواج لتســـكن يف مدينـــة زوجهـــا تبعـــًا لـــه

 .  ا متاماً فيهتصيل  ،الوطن هلا



 

 أحكـام املســافــر ........................................................................................................... ٣٤

ويف  ،مدينـة أخـرى للسـكن فيهـا واإلقامـة إن كان الزوج قد اختـذ. ٢

فيصــيل هـــو  ،ة أ�ــامشـــرأ�ــام العطــل يــزور وطنــه األصــيل وال يبقــى فيــه ع

 .  اً صـروهي تصيل فيه ق ،متامًا ما مل يعرض عن وطنه

إن كــــان الزوجـــــان مــــن وطـــــن واحــــد وانـــــتقال للســــكن يف مدينـــــة . ٣

ة شـــرععــن  أخــرى ويرجعــان إىل وطــنهام األصــيل أ�ــام العطــل ملــدة تقــّل 

  .  هلام أصيلٌّ  ه وطنٌ أل�ّ  ؛أ�ام فيتّامن فيه معًا ما مل يعرضا عنه

 ا﹜﹢︵﹟ ا﹜﹞︧︐﹆︊﹙﹪

يف الفرتة الفاصلة ما بني العقد والزفاف تسافر العروس  :٣٣سؤال 

ة الزوجـــــة فمـــــع االلتفـــــات إىل تبعّيـــــ ،رإىل وطـــــن زوجهـــــا بشـــــكل متكـــــّر 

هـــل  ،لزوجهـــا وأن هـــذه الفتـــاة ستســـكن يف وطـــن زوجهـــا بعـــد الزفـــاف

   ؟ة بالنسبة إليها من اآلنجيري عىل وطن الزوج أحكام الوطنيّ 

ــــزّف  :اجلــــواب تنتقــــل للســــكن معــــه يف مل إىل زوجهــــا و مــــا دامــــت مل ُت

فتصـــيل فيـــه  ،وطنـــه فـــال جيـــري عـــىل وطنـــه أحكـــام الـــوطن بالنســـبة إليهـــا

  . اً كلام ذهبت إليهصـرق

د الـزوج دّ يف الفـرتة الفاصـلة مـا بـني العقـد والزفـاف يـرت :٣٤سؤال 

عــــازم عــــىل  ووهــــ ،عـــىل بيــــت والــــد زوجتـــه الــــذي يقــــع يف مدينــــة أخـــرى

اآلن فهــل يمكنــه مــن  ،االنتقـال إىل مدينــة زوجتــه بعــد الــزواج والزفــاف

  ؟له أن ينوي أن مدينة زوجته وطن

ــــة يف مدينــــة زوجتــــه  :اجلــــواب مــــا مل ينتقــــل للســــكن واإلقامــــة الدائمّي

  .  طن عىل تلك املدينةويسكن هناك بالفعل فال جتري أحكام الو
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   ﹔︋﹫﹛ ﹁﹪ ا﹜﹢︵﹟ ا﹜﹀︺﹙﹪﹊﹛ ا﹔و﹐د 

  ؟ما حكم صالة األوالد يف الوطن الفعيل أل�يهم :٣٥سؤال 

خـذه األب حمـًال إلقامتـه ُيعـدُّ وطنـًا ألوالده املكـان الـذي يتّ  :اجلواب

  .  ويعيشون معه غري املستقلني الذين ما زالوا حتت كفالته ورعايته

﹜﹊ ﹛﹛ ﹢︵﹟ ا﹜︧︀︋﹅ا﹔و﹐د ﹁﹪ ا﹫︋﹔  

ــؤال   مــا هــو حكــم صــالة األوالد يف الــوطن الســابق أل�ــيهم :٣٦س

 ؟الــذي مل يكــن وطنــًا هلــم وال يعيشــون فيــه مــع عــدم إعــراض األب عنــه

كــــــــام لــــــــو انتقــــــــل األب عــــــــن وطنــــــــه األصــــــــيل ليقــــــــيم يف بلــــــــد آخــــــــر دون 

فــام هــو  ،وولــد لــه أوالد يف البلــد اجلديــد ،اإلعــراض عــن وطنــه األصــيل

هـــل يصـــلون  ؟إىل وطـــن األب للزيـــارة ؤواجـــاإذا ة األوالد حكــم صـــال

  ؟اً أم متاماً صـرق

مــــا و غــــري مســـتقلنيإن كـــان األوالد يف مفـــروض الســــؤال  :اجلـــواب

أن جيمعـــــوا بـــــني  فـــــاألحوط وجوبـــــاً  زالـــــوا حتـــــت كفالـــــة أ�ـــــيهم ورعايتـــــه

وأمــــا إذا اســــتقلوا بحيــــاهتم فــــوظيفتهم  ،والــــتامم يف وطــــن أ�ــــيهم صـــــرالق

  .  وطن أ�يهميف  صـرالق

﹜﹊  ا﹔م و︵﹟﹁﹪ ا﹔و﹐د   

ــؤال   هــل ُيعــدّ ف ؟هــممــا هــو حكــم صــالة األوالد يف وطــن أمّ  :٣٧س

  ؟وطن األم قبل زواجها وطنًا البنها
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ه وحتــت إن كــان الولــد غــري مســتقل بنفســه ويعــيش مــع أّمــ :اجلــواب

ـــــ رعايتهـــــا فحكـــــم صـــــالته يف الـــــوطن الســـــابق والفعـــــيلّ  ه هـــــو حكـــــم ألّم

  .  أل�يه لسابق والفعيلّ صالته يف الوطن ا

 ﹟︡﹛ا﹢﹚﹛ ︡︡︖﹛﹛ ︮﹑ة ا﹔و﹐د ﹁﹪ ا﹜﹢︵﹟ ا﹊  

فـــام هـــو  ،إذا انتقــل األ�ـــوان إىل بلـــد جديـــد لإلقامــة فيـــه :٣٨ســـؤال 

كــان ذلــك ولزيــارة أ�ــوهيم  لــذلك البلــد ذهبــوا  إذاحكــم صــالة األوالد 

  ؟ة عن حمل إقامة األوالدعيّ شـرالبلد يبعد مسافة 

د مستقلني وال يعيشـون حتـت رعايـة أ�ـوهيم إذا كان األوال :اجلواب

  .  صـرق فصالهتم يف الوطن اجلديد أل�وهيم

 ﹤﹝﹊ا﹖︻︣اض ︻﹟ ا﹜﹢︵﹟ و  

  ؟وما هو حكمه ؟اإلعراض عن الوطنما هو املقصود من  :٣٩سؤال 

غــريه مــع  إىلق اإلعــراض عــن الــوطن باالنتقــال عنــه يتحّقــ :اجلــواب

وعليــــه فــــإذا  ،للســــكن فيــــه العلــــم أو االطمئنــــان بعــــدم العــــود إليــــه ثانيــــةً 

و للســــكنى فيــــه أ ثانيــــةً إليــــه ه ســــريجع يعلــــم أ�ّــــ وكــــانانتقــــل عــــن وطنــــه 

 ،اإلعـراض غــري متحقــق فــإنّ  ،معتنــى بـه)حيتمـل ذلــك احـتامالً عقالئّيــًا (

  .  فيصيل يف وطنه متامًا ويصح صيامه فيه

ثانيــــة  نـــه ومل حيتمــــل أصـــًال أ�ـــه ســــريجع إليـــهوأمـــا إذا انتقـــل عــــن وط

يــه أو كــان حيتمــل ذلــك احــتامالً ضــعيفًا جــدًا ففــي هــذه احلالــة للســكنى ف
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وال جيــــري عــــىل ذلــــك املكــــان أحكــــام  ،ق اإلعــــراض عــــن الــــوطنيتحّقــــ

وال يصـــح صـــيامه فيـــه إال  ،ام دخلــه زائـــراً اً كّلـــصــــرفيصـــيل فيـــه ق ،الــوطن

  .  ة أ�امشـرمع قصد البقاء ع

  ﹊﹛ ا﹜﹞︣ور ︋︀﹜﹢︵﹟ ا﹜﹞︺︣ض ︻﹠﹥ 

كــان وطنـًا لــه يف الســابق وقــد  ر إىل بلــدٍ إذا وصـل املســاف :٤٠ســؤال 

  ؟أعرض عنه فهل ينقطع سفره بالوصول إىل ذلك البلد

وال  ،إذا أعــرض عــن وطنــه فــال جيــري عليــه حكــم الــوطن :اجلــواب

  . ينقطع السفر باملرور به

  إ︻︣اض ا﹜︤و︗﹤ ︻﹟ و︵﹠︀ ا﹜︧︀︋﹅ 

ــؤال  ة بعــد زواجهــا عــن وطنهــا لتســكن مــع  :٤١س إذا انتقلــت املــرأ

فــــام هــــو حكــــم صــــالهتا وصــــيامها يف  ،خــــرآ يف وطنــــه أو يف بلــــدٍ زوجهــــا 

  ؟وطنها األصيل (السابق)

مل تعرض عن وطنها السابق وكانـت ناويـة الرجـوع إىل  إذا :اجلواب

اً لـه وحمـًال كـام لـو كـان زوجهـا قاصـدًا اختـاذ وطنهـا السـابق مقـّر  –وطنها 

فيـــــه متامـــــًا فتصــــيل  ،اً أو كانـــــت حتتمــــل ذلـــــك احــــتامالً عقالئّيـــــ – لســــكناه

  .  ويصح صومها فيه
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  )أ﹊︀م ا﹜﹢︵﹟ ا﹜﹊﹞﹪ (ا﹜﹞﹆َ︣ـ

ـــؤال  أن يقصـــد املكلـــف بقاءهـــا يف  ة التـــي البـــدّ مـــا هـــي املـــدّ  :٤٢س

    ؟مكان حتى جيري عىل ذلك املكان حكم املقر (الوطن احلكمي)

    :ة التي يقصد املكلف بقاءها يف مكان هلا حاالت ثالثاملدّ  :اجلواب

ــة األوىل  يف ذلــك املكــان ف مــن البدايــة البقــاءقصــد املكّلــأن ي :احلال

   .اً لهويف هذه احلالة ال يعترب ذلك املكان مقّر  ،من ستة أشهر أقّل 

يف ذلـك املكـان أن يقصد املكلـف مـن البدايـة أن يبقـى  :احلالة الثانية

    :وهلذه احلالة صورتان ،من سنتني أقّل ة أشهر إىل ما بني ستّ 

ويف  ،بقــاء فيـــه يومـــًا يف األســـبوع فقـــطأن يقصـــد ال :الصـــورة األوىل

 . اً لههذه الصورة ال يعترب ذلك املكان مقّر 

 ،أن يقصـد البقـاء فيـه يـومني أو أكثـر يف األسـبوع :الصورة الثانية

عــــــىل  ويف هــــــذه الصــــــورة ال جيــــــري عــــــىل ذلــــــك املكــــــان حكــــــم املقــــــّر 

 . األحوط وجوباً 

ى يف ذلـك املكـان أن يقصد املكلـف مـن البدايـة أن يبقـ :احلالة الثالثة

    :وهلذه احلالة ثالث صور ،سنتني فصاعداً 

ويف هـذه  ،أن يبقى يف ذلك املكـان يومـًا يف األسـبوع :الصورة األوىل

 . اً لهالصورة ال يعدُّ ذلك املكان مقّر 

أن يبقـــى فيــه يــومني يف األســـبوع إىل نصــف أ�ـــام  :الصـــورة الثانيـــة

عــىل  ملكـان حكـم املقـّر ويف هـذه الصـورة ال جيـري عــىل ذلـك ا ،األسـبوع

 . األحوط وجوباً 
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ويف هـذه الصـورة  ،أن يبقـى فيـه أكثـر أ�ـام األسـبوع :الصورة الثالثـة

  . )1(اً لهيعدُّ ذلك املكان مقّر 

  :  وملزيد من التوضيح ألحكام املقر الحظ اجلدول التايل
  

  مقدار املدة
 مدة البقاء يف

  األسبوع
  عيشـراحلكم ال  العنوان

 اً صـريصيل ق  ال يصدق عنوان املقر    رمن ستة أشه أقّل 
)2(

  

ما بني ستة أشهر 

  من سنتني أقّل إىل 

  اً صـريصيل ق  ال يصدق عنوان املقر  يوماً يف األسبوع

يومني يف األسبوع 

  فصاعداً 
  شكالإ

حيتاط باجلمع بني 

والتامم صـرالق
)3(

  

  سنتني فصاعداً 

  اً صـريصيل ق  ال يصدق  يوماً يف األسبوع

سبوع إىل يومني يف األ

  نصف أيام األسبوع
  شكالإ

 صـرجيمع بني الق

 والتامم احتياطاً 
)4(

  

  يصيل فيه متاماً   يصدق عليه عنوان املقر  أكثر أيام األسبوع

                                         
ـــوط . ١ ـــم، األحــ ـــد نعــ ـــني، وبعـــ ـــهرين األّولــ ـــتامم يف الشـــ ــــر والــ ـــني القصـــ ـــع بــ ـــه أن جيمـــ ـــاً عليــ وجوبـــ

  الشهرين يصيل متامًا؛ إال إذا قصد اإلقامة عشـرة أ�ام أو انطبقت عليه شـرائط كثري السفر. 

ئط املتقدمة فيصيل متامًا. ٢   . إال إذا كان كثري السفر بالرشا

ئـط كثـري السـفر ی فيه نصـف أ�ـام االسـبوع أو أقأما إذا كان يب .٣ كثـر و انطبقـت عليـه رشا

  فيصيل متامًا. 

ئـط كثـري السـفر . ٤ أما إذا كان يبقی فيه نصـف أ�ـام االسـبوع أو أكثـر و انطبقـت عليـه رشا

  فيصيل متامًا.
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  ﹁﹪ ﹝︡ة ا﹜︊﹆︀ء  ﹊﹛ ا﹜︪﹈َـ

د وتـردّ  ،ة بقائـه يف مكـان مـاإذا مل يكن املكلف عا�ًا بمـدّ  :٤٣سؤال 

ففـي هـذه احلالـة هـل  ،أكثـر اء فيـهوالبقـمن سـتة أشـهر  أقّل بني البقاء فيه 

  ؟جيري عىل ذلك املكان حكم الوطن

ه إذا ولكنّــ ؛ال جيــري عــىل مثــل هــذا املكــان أحكــام الــوطن :اجلــواب

 صــــرأقـــام فيـــه فعـــًال أكثـــر مـــن ســـتة أشـــهر حيتـــاط بعـــدها بـــاجلمع بـــني الق

فبعــد الســنتني جيــري عليــه  ،فيــه فعــًال أكثــر مــن ســنتني يوإذا بقــ ،والــتامم

  .  ويصيل فيه متاماً  قّر حكم امل

) ﹪﹝﹊﹛︀م ا﹜︺︴﹙﹤ اا﹜︧﹀︣ إ﹜﹩ ا﹜﹢︵﹟ اأ (︣﹆﹝﹛  

بالنسـبة إىل طـالب اجلامعـات الـذين يدرسـون يف مدينـة  :٤٤سؤال 

وهلــم  ،ة أربــع ســننية ويقيمــون فيهــا مــدّ عيّ شـــرتبعــد عــن وطــنهم مســافة 

للســكن يبيتــون فيــه أ�ــام الدراســة ويرجعــون إىل أوطــاهنم أ�ــام  فيهــا مقــّر 

الدراسـة يف العطـل  وربام يذهبون إىل مقـّر  ،زات والعطلة الصيفيةاإلجا

 ،ليــوم أو يـــومني لزيـــارة أصـــدقائهم أو لـــبعض املعـــامالت يف جامعـــاهتم

  ؟اً أو متاماً صـرق عند ذهاهبم يف العطل فهل يصلون

إذا كانوا يبقون يف األ�ـام الدراسـية أغلـب أ�ـام األسـبوع يف  :اجلواب

 ،ون صـالهتم فيـه حتـى يف أ�ـام العطلـةويتّمـ ،هلـم اً ذلك املكان فيعدُّ مقّر 

  . وإن سافروا إىل ذلك املكان ليوٍم أو يومني

) بـالوطن األصـيل هـل يلحـق الـوطن احلكمـي (املقـّر  :٤٥سـؤال 
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فلـــــو كـــــان املكلـــــف  ؟واالختـــــاذي يف كـــــون املـــــرور بـــــه قاطعـــــًا للســـــفر

) قـّر بـالوطن احلكمـي (امل وكـان الطريـق يمـّر قاصدًا السفر إىل مدينـة 

   ؟فكيف يصيل

 ،) يقطــع الســفر أ�ضــاً نعــم املــرور بــالوطن احلكمــي (املقــّر  :اجلــواب

  .   متاماً يصّيل  جديدٍ  ع يف سفرٍ شـرفام مل ي

  ﹇︭︡ ا﹖﹇︀﹝﹤ ︻︪︣ة أ︀م. ٢

ه أو يعلـم أ�ّـ ،ام متتاليـةة أ�ّـشــراملسافر الذي يقصد البقـاء يف مكـان ع

 ،أن يصــيل فيــه متامــاً  ة أ�ـام جيــب عليــهشـــراختيــار منــه ع سـيبقى فيــه بــدون

  .  كام يصّح صيامه فيه

  ﹤ ︧︀ب ︻︪︣ة أ︀م ﹋﹫﹀﹫َـ

ام فكيـف حيسـب ة أ�ّـشــرإذا أراد املكلـف البقـاء يف مكـان ع :٤٦سؤال 

    ؟ساعة ٢٤٠ة شـرام العبلغ جمموع األ�ّ يوهل جيب أن  ؟ةشـرام العاأل�ّ 

   :هلذه املسأ�ة حاالت ثالث :اجلواب

ـــة األوىل  ، ويف هـــذهكـــان عنـــد أذان الفجـــرأن يـــدخل ذلـــك امل :احلال

 .  )1(شـرإىل غروب اليوم العا اءبقالصورة يكفي ال

أن يـدخل ذلـك املكـان بعـد أذان الفجـر وقبـل طلـوع  :احلالة الثانيـة

ة بالبقـاء إىل تلـك السـاعة شــريف هذه احلالة تكتمل األ�ام العو ،الشمس

                                         
  . ساعة ٢٤٠يف هذه احلالة ال يكون قد بقي يف ذلك املكان  ومن الواضح أ�ه. ١



 

 أحكـام املســافــر ........................................................................................................... ٤٢

كان غروب ولكنه لو أراد أن خيرج من ذلك امل شـر؛من اليوم احلادي ع

 . والتامم عىل األحوط وجوباً  صـرفعليه أن جيمع بني الق شـريوم العاال

هــذه  ويف ،وق الشـمسشـــرأن يــدخل ذلـك املكــان بعـد  :احلالــة الثالثــة

أن يبقــى يف ذلــك املكــان إىل تلــك الســاعة مــن اليــوم احلــادي  احلالــة البــدّ 

كــــان يف لــــو دخــــل ذلــــك امل :ة، فمــــثالً شـــــرام العى تكتمــــل األ�ّــــحّتــــ شـــــرع

ة مـن شــرأن يقصـد البقـاء إىل السـاعة العا ة صباحًا فالبـدّ شـرالساعة العا

  .  )1(شـراليوم احلادي ع

  ز﹝︀ن ا﹜︢﹨︀ب وا﹖︀ب 

هـــل جيـــب احتســـاب زمـــان الـــذهاب واإليـــاب مـــن األ�ـــام  :٤٧ســـؤال 

ــرالع ة شــــــري عتــــفلــــو كــــان الســــفر مــــن طهــــران إىل مشــــهد يســــتغرق اثن ؟ةشـــ

مــــن األ�ـــــام فهــــل هــــذه الســـــاعات حتســــب  ،بوكــــذلك اإليـــــا ،مــــثالً  ســــاعة

  ؟ةشـرالع

بــل  ،ةشــرال حيسـب زمــان الـذهاب واإليــاب مـن األ�ــام الع :اجلـواب

إىل املقصــــد إىل  دخولة مــــن حلظـــة الــــشـــــرالبـــد مــــن احتســــاب األ�ـــام الع

    .حلظة اخلروج منه

  وا﹜︊﹆︀ء أ﹋︓︣  ﹇︭︡ ا﹖﹇︀﹝﹤ ︻︪︣ة

وأراد  ،امأ�ّـــة شــــرإذا قصـــد املســـافر البقـــاء يف مكـــان ع :٤٨ســـؤال 

                                         
  ساعة كاملة.  ٢٤٠كان ويف هذه احلالة يكون قد بقي يف ذلك امل. ١
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فهــل جيــب أن يقصــد البقــاء  –ة ام إضــافيّ مثــل مخســة أ�ّــ –البقــاء فيــه أكثــر 

  ؟ة ثانية حتى يتمّ شـرع

بـل يبقـى عـىل الــتامم إىل  ،ة ثانيـةشــرال جيـب قصـد اإلقامـة ع :اجلـواب

  .  أن يسافر

  ا﹜︊﹆︀ء ︻︪︣ة أ︀م ﹁﹪ ﹝﹊︀﹡﹫﹟ 

 ؟أكثـرة أ�ـام يف مكـانني أو شــرقصـد اإلقامـة ع كفيهل ي :٤٩سؤال 

 ؛ة أ�ـــــام أو أكثــــر يف ثـــــالث قـــــرى متجـــــاورةشــــــركــــام لـــــو قصـــــد اإلقامــــة ع

  ؟بحيث يبقى يف كل قرية ثالثة أو أربعة أ�ام

ب فلــــو أراد  ،قصــــد اإلقامــــة يف أكثــــر مــــن مكــــان كفــــيال ي :اجلــــوا

وقصــد  ،اً صـــرة أ�ــام يف مكــانني أو أكثــر فعليــه أن يصــيل قشـــرالبقــاء ع

ة أ�ام كاملـة شـرامم إذا أراد البقاء عة أ�ام إنام يوجب التشـراإلقامة ع

   .يف مكان واحد

   ︣ةا︐﹞︀ل ︵︣وء ﹝︀﹡︹ ﹝﹟ ا﹜︊﹆︀ء ︻︪

ولكنـــه حيتمـــل  ؛ة أ�ـــام يف مكـــانشــــرمـــن قصـــد البقــاء ع :٥٠ســـؤال 

  ؟فام هو تكليفه يف هذه احلالة ،ةشـرطروء مانع من البقاء ع

ًا (معتنــــــى بــــــه) فيجــــــب عليــــــه كــــــان االحــــــتامل عقالئّيــــــ إذا :اجلــــــواب

ممـا ال يلتفـت إليـه العقـالء وكـان االحـتامل ضـعيفًا جـدًا  ذاا إوأمّ  ،ـرصالق

  . وجيب عليه أن ُيتمَّ صالته ،فقصده اإلقامة صحيح



 

 أحكـام املســافــر ........................................................................................................... ٤٤

   ة﹤ أ︔﹠︀ء ا﹖﹇︀﹝﹤ ︻︪︣ا﹜︢﹨︀ب إ﹜﹩ ا﹜﹞︧︀﹁﹤ ا﹜︪︣︻﹫َـ

ــؤال  هــل يمكنــه  ،ة أ�ــام يف مكــانشـــرمــن قصــد اإلقامــة ع :٥١س

 ٥٠مثـل  - ة عيّ شــرافة إىل مكان آخر يبعـد مسـ ةشـرأ�ناء الع الذهاب

  ؟-  اً كيلو مرت

    :يف هذه املسأ�ة حالتان :اجلواب

أن يكـون قاصـدًا مـن البدايـة اخلـروج إىل ذلـك املكـان  :احلالة األوىل

ق منـه قصـد اإلقامـة، فعليـه ة، ويف هـذه احلالـة ال يتحّقـشـرأ�ناء األ�ام الع

 .  اً صـرمن البداية أن يصيل ق

 صـالة وبعـد مـا صـّىل  ،اصـدًا مـن البدايـةأن ال يكـون ق :احلالة الثانية

، عــزم عــىل اخلــروج إىل ذلــك املكــان، ويف هــذه احلالــة ُيــتمُّ ئّيــةة أدارباعّيــ

ه إذا اإلقامـة؛ ولكنّـ صالته ويصح صيامه فيه إىل حني خروجه عن حمّل 

قصــد اإلقامــة  اً إال إذاصـــرخــرج منــه ورجــع إليــه جيــب عليــه أن يصــيل ق

 .  ثانيةمّرة ة شـرفيه ع

  ﹤ أ︔﹠︀ء ا﹔︀م ا﹜︺︪︣ة ا﹜︣وج إ﹜﹩ ﹝︀ دون ا﹜﹞︧︀﹁﹤ ا﹜︪︣︻﹫َـ

ـــؤال  ـــشــــرمـــن قصـــد اإلقامـــة ع :٥٢س هـــل يمكنـــه  ،ام يف مكـــانة أ�ّ

ة مــن حمــل اإلقامــة إىل أمــاكن ال تبعــد مســافة شـــرام العاخلــروج أ�نــاء األ�ّــ

  ؟)1(ةعيّ شـر

                                         
بعــه ومــا يتعلــق بــه مــن األمكنــة مثــل ـــنعــم ال ي. ١ ـّرض قصــد اخلــروج مــن ســور البلــد إىل توا

بساتينه ومقربته ممـا ال ختـرج عـن حـّد الـرتّخص، فالتفصـيل يف املسـأ�ة يف املـتن إنـام هـو 

  يف اخلروج عن حّد الرتّخص إىل ما دون املسافة الشـرعّية. 
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    :هذه املسأ�ة فيها حالتان :اجلواب

 جوراخلـــل األمـــر اصـــدًا مـــن أوّ أن يكـــون املســـافر ق :احلالـــة األوىل

وهلـــــذه احلالـــــة  ،ة عـــــن حمـــــل إقامتـــــه إىل تلـــــك األمـــــاكنشــــــرخـــــالل الع

    :صور ثالث

املكــان  أن يكـون جممــوع ذهابــه وإيابـه وبقائــه يف ذلــك :الصــورة األوىل

كـــــأن  ،)1(امة أ�ّـــــشــــــرينـــــايف عرفـــــًا قصـــــد اإلقامـــــة يف بلـــــٍد مـــــا ع ال بمقـــــدارٍ 

 .  يستغرق املجموع ساعة أو ساعتني

 متامــــًا يف حمــــل ويصــــّيل  ،منــــه قصــــد اإلقامــــة ويف هــــذه الصــــورة يصــــّح 

 .  اإلقامة ويف الطريق واملكان الذي خرج إليه

املكـان  أن يستغرق جمموع ذهابـه وإيابـه وبقائـه يف ذلـك :الصورة الثانية

 .  كأن يستغرق نصف يوم ،أكثر من ساعتني

أن  واألحــــوط وجوبــــاً  ،ق اإلقامــــة يف هــــذه الصــــورة إشــــكالويف حتّقــــ

 .  والتامم صـرجيمع بني الق

ذلـك  أن يسـتغرق جممـوع الـذهاب واإليـاب والبقـاء يف :الصورة الثالثة

ق اإلقامـــة، ويف هـــذه الصـــورة ال تتحّقـــ  ،املكـــان كـــل النهـــار أو الليـــل

اً يف حمــــل اإلقامـــــة وكــــذا املكـــــان الـــــذي صــــــر قوجيــــب عليـــــه أن يصــــّيل 

   .إليهخيرج 

اخلـروج عـن ل األمـر مـن أوّ فر ناويـًا أن ال يكـون املسـا :احلالة الثانية

                                         
  . اإلقامة فيه من حمّل  خيرج يومٍ يف كل . ١
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 ،عـــزم عـــىل اخلـــروج ة أدائّيـــة صـــالة رباعّيـــ، وبعـــد أن صـــّىل اإلقامـــة حمـــّل 

عــن  -مهــام اســتغرق مــن الوقــت  -خروجــه  ّرض ـويف هــذه الصــورة ال يــ

ى لـــو أراد البقـــاء يف ذلـــك حّتـــ ، متامـــاً اإلقامـــة بقصـــد اإلقامـــة فيصـــّيل  حمـــّل 

  .  ل الذي قصد فيه اإلقامةوّ املكان وعدم العود إىل املكان األ

جـــــدول توضـــــيحي ملســـــأ�ة اخلـــــروج عـــــن حمـــــل اإلقامـــــة إىل مـــــا دون 

  :  ةعيّ شـراملسافة ال
  

 حكم الصالة زمان اخلروج زمان قصد اخلروج

أن يكون املسافر قاصدًا 

  اخلروج من األول

 يصيل متاماً  ملدة ساعة أو ساعتني كل يوم

أكثر من ساعتني (مثال نصف 

 )ومي

باجلمع بني حيتاط 

 والتامم صـرالق

 اً صـريصيل ق النهار أو كل الليل كل

أن ال يكون قاصدًا اخلروج 

بل عزم عىل  ،من األول

اخلروج بعد اإلتيان بصالة 

 رباعية أداء

مهام استغرق زمان اخلروج 

 بل حتى لو مل يرد الرجوع
 يصيل متاماً 
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  ﹤ ︋︺︡ ︻︪︣ة أ︀م ا﹜︣وج إ﹜﹩ ﹝︀ دون ا﹜﹞︧︀﹁﹤ ا﹜︪︣︻﹫َـ

ام ة أ�ّــشـــرإذا قصــد املسـافر اإلقامــة يف مكـان أكثــر مـن ع :٥٣ســؤال 

ة شــــروأراد اخلـــروج منـــه بعــد البقـــاء فيـــه ع -كشــهر عـــىل ســـبيل املثــال  -

  ؟ة فام هو حكم صالتهعيّ شـرام إىل مكان آخر ال يبعد عنه مسافة أ�ّ 

ســـواء كـــان قاصـــدًا ذلـــك  ،صـــيامه  فيـــه متامـــًا ويصـــّح يصـــّيل  :اجلـــواب

  . أو بدا له اخلروج فيام بعد من البداية

  ل ا﹜︺︤م ︑︊َ︡ـ

إذا عدل  ،ة أ�امشـراملسافر الذي نوى اإلقامة يف مكان ع :٥٤سؤال 

  ؟ة أ�ام فكيف يصّيل شـرة عد يف البقاء ملدّ عن قصد اإلقامة أو تردّ 

   :هلذه املسأ�ة حاالت ثالث :اجلواب

ــة األوىل ــ :احلال قــاء قبــل أن د يف البة اإلقامــة أو يــرتدّ أن يعــدل عــن نّي

 .  اً صـر قويف هذه احلالة يصّيل  ،ئّية صالة رباعّية أدايصّيل 

فيصــــيل  ،أم ال ةئيـــــّة أدا صــــالة رباعيـــــّه صــــّىل يف أ�ــــّ  وكــــذا إذا شــــّك 

ً أ�ضاً صـرق  . ا

د بعـد أن يصـيل صـالة ة اإلقامة أو يـرتدّ أن يعدل عن نيّ  :احلالة الثانية

 .  دام يف ذلك املكان ما ، ويف هذه احلالة يصيل متاماً ئّيةرباعّية أدا

ة الصـال د فيهـا يف أ�نـاءة اإلقامـة أو يـرتدّ أن يعـدل عـن نّيـ :احلالة الثالثـة

  :وهلذه احلالة صور ثالث ،)الرباعّية األدائّية (األوىل
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 ،د قبـل الوصـول إىل الركعـة الثالثـةأن يعـدل أو يـرتدّ  :الصورة األوىل

ته قاً ويأيت بباقصـروعليه حينئذ أن يكمل صالته ق  .  اً صـري صلوا

ل إىل الركعـة الثالثـة ووصـالد بعـد أن يعـدل أو يـرتدّ  :الصورة الثانيـة

 ،اً صــــروعليـــه أن هيــدم القيـــام وجيلـــس ويكمــل صـــالته ق ،قبــل الركـــوعو

عــــىل  –وإذا كـــان قــــد قــــرأ أو أ�ـــى بالتســــبيحات يف الركعــــة الثالثـــة فعليــــه 

 .  أن يأيت بسجديت السهو –األحوط وجوبًا 

د بعـد الــدخول يف ركــوع الركعــة أن يعــدل أو يــرتدّ  :لثــةالصــورة الثا

اً صـــــــرالثالثــــــة، ويف هــــــذه الصــــــورة تبطــــــل صــــــالته، وعليــــــه أن يعيــــــدها ق

 .  اً ما دام يف ذلك املكانصـرويصيل ق

ة أ�ـام إذا عـزم عـىل شــراملسـافر الـذي مل يقصـد اإلقامـة ع :٥٥سؤال 

  ؟هو حكم صالته ة أ�ام فاماإلقامة بعد البقاء عدّ 

  :  هلذه املسأ�ة حالتان :اباجلو

 ،ام ا�اضيةة أ�ام مع احتساب األ�ّ شـرأن يقصد بقاء ع :احلالة األوىل

ويف هذه احلالة  ،ثم قصد البقاء مخسة أ�ام أخرى ،امكام لو بقي مخسة أ�ّ 

 . اً صـر قيصّيل 

ام ة أ�ـام مـن دون احتسـاب األ�ّـشــرأن يقصـد البقـاء ع :احلالة الثانيـة

 ،ام أخـرىة أ�ّـشــرثـم عـزم عـىل البقـاء ع ،امقـي مخسـة أ�ّـا�اضية، كام لو ب

ـــــ ويف هـــــذه احلالـــــة عليـــــه أن يصـــــّيل  أمـــــا متامـــــًا، و ة اآلتيـــــةشــــــرام العيف األ�ّ

ته السابقة التي أ�ى هبا ق  .  صحيحةفهي اً صـرصلوا
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  ﹇︭︡ ا﹖﹇︀﹝﹤ ﹁﹪ أ︔﹠︀ء ا﹜︭﹑ة 

الة الصـ ودخـل يف ،امة أ�ّـشــراإلقامـة ع املسـافر مل يقصـدإذا  :٥٦سؤال 

  ؟ويف أ�نائها نوى اإلقامة فام هو حكمه صـرة القبنيّ 

  .  جيب عليه أن يكملها متاماً  :اجلواب

  ﹤ ا﹖﹇︀﹝﹤ أ︔﹠︀ء ا﹜︭﹫︀م ا﹜︺︡ول ︻﹟ ﹡﹫َـ

ــــؤال  ــرإذا قصــــد املســــافر إقامــــة ع :٥٧س ــــشـــ  ويف أ�نــــاء ،ام وصــــامة أ�ّ

  ؟فام هو حكم صيامه ،ةشـرد يف البقاء عته أو تردّ الصيام عدل عن نيّ 

  :  ثالث حاالت ةهلذه املسأ� :اجلواب

وهلـــذه  ،د يف البقـــاء قبــل الــزوالأن يعــدل أو يــرتدّ  :احلالـــة األوىل

  :احلالة صورتان

ويف هـذه  ،)1(ة أدائّيـة صـالة رباعّيـأن يعـدل بعـدما صـّىل  :الصورة األوىل

 .  صيامه ما دام يف ذلك املكان الصورة يصّح 

 ،ئّيـةة أداان بصـالة رباعّيـد قبـل اإلتيـأن يعـدل أو يـرتدّ  :الصورة الثانية

 .  ويف هذه الصورة يبطل صيامه

بعد الزوال وهلذه احلالـة صـورتان  دأن يعدل أو يرتدّ  :احلالة الثانية

  :أ�ضاً 

                                         
 املغـرب والعشـاء فصّىل  ،كام لو وصل إىل املكان الذي قصد اإلقامة فيه عند الغروب. ١

  . د يف اإلقامةمتامًا ونوى الصيام وقبل الزوال عدل أو تردّ 
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ة رباعّيـ د بعـد اإلتيـان بصـالةأن يكون العدول أو الرتدّ  :الصورة األوىل

  .صيامه يف هذه الصورة ما دام يف ذلك املكان ويصّح  ،ئّيةأدا

ة رباعّيـ د قبـل اإلتيـان بصـالةأن يكـون العـدول أو الـرتدّ  :رة الثانيةالصو

أن يكمـــــل  –عــــىل األحـــــوط وجوبــــًا  –وعليــــه يف هـــــذه الصــــورة  ،ئّيــــةأدا

منـه الصـيام يف  كـام ال يصـّح  اً،صــر قويصّيل  ،صيام ذلك اليوم ثم يقضيه

 .  ها يف ذلك املكانى فيام التي يبقاأل�ّ 

صــيامه يف  ويصــّح  ،د بعــد الغـروبرتدّ أن يعـدل أو يــ :احلالــة الثالثــة

 . أم ال ئّيةهذه احلالة وال قضاء عليه، سواء كان قد صىل رباعّية أدا

  داً ا﹖﹇︀﹝﹤ ﹁﹪ ﹝﹊︀ن وا ﹟﹫︔﹑︔ ︡﹢﹝︀ً ﹝︐︣دَـ .٢

إذا أقـــام املســــافر يف مكــــان ثالثـــني يومــــًا مــــن دون عـــزم عــــىل اإلقامــــة 

ـــشــــرع ـــ ،امة أ�ّ ء عـــزم عـــىل اإلقامـــة تســـعة أ�ّ أم بقـــي طيلـــة  ،قـــّل أام أو ســـوا

إىل  صــــرفإنـــه جيــب عليـــه الق ،دًا يف البقــاء واملغـــادرةام الثالثـــني مـــرتدّ األ�ّــ

ولـو  وبعـدها جيـب عليـه الـتامم إىل أن يسـافر سـفراً جديـداً  ،هناية الثالثني

الثالثـــني  كــام لـــو أ�ــمّ  ،هـــا بعــد الثالثــني قصـــريةة التـــي يبقــى فيكانــت املــدّ 

  .  فيصيل الظهرين متاماً  ،روبعند الزوال وأراد السفر عند الغ

  داًا︫︐︣اط و︡ة ا﹜﹞﹊︀ن ﹁﹪ ا﹖﹇︀﹝﹤ ︔﹑︔﹫﹟ ﹢﹝︀ً ﹝︐︣دَـ

كــام  ،ة أمكنـةدًا يف عـدّ إذا أقـام املســافر ثالثـني يومـًا مــرتدّ  :٥٨ســؤال 
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 دًا يف مكــانٍ ة أخــرى مــرتدّ شـــرثــم ع ،دًا يف مكــانام مــرتدّ ة أ�ّــشـــرلــو أقــام ع

فهـــل يـــتّم صـــالته يف اليـــوم  ،ثدًا يف مكـــان ثالـــة ثالثـــة مـــرتدّ شــــروع ،ثـــانٍ 

  ؟اً صـر قاحلادي والثالثني أم يصّيل 

فالتامم إنام جيب عىل من أقـام يف مكـان واحـد  ،اً صـر قيصّيل  :اجلواب

  .  داً ثالثني يومًا مرتدّ 

  





  مسائل متفرقة

مــــن املســــائل املتفرقــــة حــــول صــــالة   يف هــــذا الفصــــل مجلــــةً ونبــــّني 

  .املسافر وصيامه

   ﹤︺﹋﹟ ا﹜︐﹫﹫︣ ا﹔ر︋ أ﹝︀

ــــــــني القيتخــــــــّري  يف األمــــــــاكن األربعــــــــة  ،)1(والــــــــتامم صـــــــــر املســــــــافر ب

    :يفة وهيشـرال

 .  ني إىل ذي طوىوحّدها من عقبة املدنيّ  ،. بلدة مكة القديمة١

وتشـمل حــدود املدينـة التـي كانــت  ،بلـدة املدينـة املنــورة القديمـة. ٢

 . |زمن رسول اهللا

                                         
  واألفضل هو اإلمتام. . ١

  الثالثفصل ال
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 .  مدينة الكوفة. ٣

 ×ه احلسنيحرم اإلمام أيب عبدالل. ٤

األحــــوط اســــتحبابًا أن ال يصــــيل متامــــًا خــــارج املســــجد احلــــرام  ،نعــــم

هــذين املســجدين التــي زيــدت  اتحتــى يف ملحقــ -|ومســجد النبــي

وكــــذا خـــــارج مســـــجد الكوفــــة ومـــــا يبعـــــد عـــــن  -^بعــــد زمـــــان األئمـــــة

  .  ×يح املطهر لإلمام احلسنيضـرطراف الأ

ديـدة ملـدينتي مـا هـو حكـم صـالة املسـافر يف األحيـاء اجل :٥٩سؤال 

والـــتامم أم  صــــر فيهـــا بـــني القهـــل يتخـــّري  ؟مكـــة املكرمـــة واملدينـــة املنـــورة

    ؟وكيف نعرف األحياء اجلديدة ؟اً صـر قيصّيل 

وعــــىل  ،اً يف األحيــــاء اجلديــــدةصـــــر قجيــــب عليــــه أن يصــــّيل  :اجلــــواب

  .األحياء القديمة من اجلديدة ف الرجوع إىل أهل اخلربة يف معرفةاملكلّ 

   ︭ـ︣ا﹜﹆ ﹁﹪ ﹝﹢︲︹︑﹞︀م ا﹖

ـــؤال  إذا صـــىل املكلـــف متامـــًا عا�ـــًا عامـــدًا وكانـــت وظيفتـــه  :٦٠س

  ؟فام هو حكمه صـرالق
) صــــــرإذا كـــــان عا�ـــــًا بســـــفره وبـــــاحلكم (أي بوجـــــوب الق :اجلـــــواب

 متامــــــًا عامــــــدًا يف غــــــري أمــــــاكن التخيــــــري األربعــــــة بطلــــــت صــــــالته وصـــــّىل 

  . ووجبت اإلعادة أو القضاء

  ﹡︧﹫︀ن ﹊﹛ ا﹜﹞︧︀﹁︣ 

فـام  صــر املسافر متامـًا ناسـيًا أن حكـم املسـافر القإذا صّىل  :٦١ال سؤ

  ؟هي وظيفته
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ر وأمــا إذا مل يتــذكّ  ،اً صـــرر يف الوقــت أعــاد صــالته قإذا تــذكّ  :اجلــواب

  .  قىض الوقت فال يشء عليه وصالته صحيحةـحتى ان

   ﹜︧﹀︣)ا(﹞﹢︲﹢ع ا﹜﹡︧﹫︀ن 

واجـب عليـه إذا كـان املسـافر يعلـم حكـم املسـافر وأن ال :٦٢سؤال 

  ؟فام هو حكم صالته ، متاماً ه مسافر وصّىل ه نيس أ�ّ ولكنّ ؛صـرالق

ر بعـد ا إذا تـذكّ وأّمـ ،اً صــرر يف الوقت أعاد صالته قإذا تذكّ  :اجلواب

  .  خروج الوقت فال قضاء عليه

  ا﹜︭﹑ة ︑﹞︀﹝︀ً ︨﹢اً 

ــؤال  ــ ؛صـــرمــن يعلــم أ�ــه مســافر وأن حكمــه الق :٦٣س ه صــىل ولكنّ

  ؟ام حكم صالتهف ،متامًا سهواً 

 متامــًا قبــل خــروج الوقــت فصــالته ه صــّىل إذا التفــت إىل أ�ّــ :اجلــواب

ا إذا التفــت بعــد خــروج وأّمــ ،اً صـــرباطلــة وجيــب عليــه أن يعيــد صــالته ق

  .  الوقت فال جيب عليه القضاء

   ︧︀﹁︣ا﹜︖︋ ﹏﹊﹛ ا﹜﹞

بـأن مل  – املسافر متامًا جـاهًال بـاحلكم مـن أصـله إذا صّىل  :٦٤سؤال 

  ؟فام هو حكم صالته –عىل املسافر  صـرجوب القيعلم و

  .  صالته صحيحة، فال يشء عليه :اجلواب
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  ︀ت ︮﹑ة ا﹜﹞︧︀﹁︣ ا﹜︖︋ ﹏︭﹢︮﹫َـ

 ؛صـــرالق حكــم املسـافر وجــوب أنّ إذا كــان املسـافر يعلــم بـ :٦٥ســؤال 

متامـًا جلهلـه  صـّىل ف ،)1(صــرات املوجبة للقه جيهل بعض اخلصوصيّ ولكنّ

   ؟فام هو حكم صالته ،صيلات والتفابتلك اخلصوصيّ 

إن مل يعلــــم إال و ،اً صــــرإن علـــم يف الوقــــت أعـــاد الصــــالة ق :اجلـــواب

  . بعد خروج الوقت فال قضاء عليه

 ﹥﹁︀︧﹝﹛︀︋ ﹏︖﹛ا  

 متامــًا لتصــوره ه صــّىل ولكنّــ ؛إذا كــان املســافر يعلــم بحكمــه :٦٦ســؤال 

ــرمــا قصــده دون املســافة ال أنّ   اً ومرتكيلـــ ٤٥كـــام لــو قصــد بلــدة تبعــد  ،ةعيّ شـ

ـــ ؛)يابـــاً إ(ذهابـــًا و فـــام هـــو حكـــم  ،اً كيلـــومرت ٤٠ا تبعـــد ه كـــان يعتقـــد أّهنـــولكنّ

    ؟صالته

 ،اً صـــرة أعـاد الصـالة قعيّ شــرإن علـم يف الوقـت أ�ـه مسـافة  :اجلـواب

  .  وإن علم بعد خروج الوقت فال جيب القضاء

  ︑﹞︀م ا﹖ ﹁﹪ ﹝﹢︲︹ ︭ـ︣﹆ا﹜

فـام هــو حكــم  ،اممكانــت وظيفتـه الــت نْ اً َمـصـــرإذا صـىل ق :٦٧ســؤال 

  ؟صالته

    :يف هذه املسأ�ة أربع حاالت :اجلواب

                                         
مًا يتمّ . ١ ه إن ال يعلم أ�ّ  ؛ ولكنهكام لو كان يعلم أن املسافر يقصـر، وأ�ه إذا كان سفره حرا

كان جاهًال بأن الوطن  فصّىل متامًا، وكذا إذا رجع إىل قصد الطاعة وجب عليه القصـر

ضه، وغريمهيزول عنه احلكم مع اإلعراض فصّىل    ا من األمثلة.  فيه متامًا مع إعرا
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فصــالته باطلــة يف  ،اً عامــداً صـــر قأن يكــون قــد صــّىل  :احلالــة األوىل

 .  هذه احلالة

ــة ــة الثاني فتبطــل صــالته يف  ،اً ســهواً صـــر قأن يكــون قــد صــّىل  :احلال

ء التفت يف أ�ناء الوقت أو خارجه  . هذه احلالة أ�ضًا، سوا

ــة ــة احلال فتبطــل صــالته يف  ،اً نســياناً صـــر قأن يكــون قــد صــّىل  :الثالث

 .  ر يف الوقت أو يف خارجههذه احلالة أ�ضًا، سواء تذكّ 

فتبطـل  ،اً جـاهًال بحكـم املسـأ�ةصــر قصـّىل قـد أن يكـون  :احلالة الرابعة

ة أ�ـــام شــــراملســـافر الــذي قصـــد اإلقامـــة ع صــالته يف هـــذه احلالـــة؛ ولكـــنّ 

حكمـه الــتامم فــاألحوط وجوبــًا أن يعيــد  جهــًال بــأنّ  اً صـــريف بلـد وصــّىل ق

 .  صالته متاماً 

  ﹜︐﹀︀ت أ︔﹠︀ء ا﹜︭﹑ة ا﹐

والتفـت يف أ�نـاء  ،صــرع املصيل يف صالته بنّيـة القشـرإذا  :٦٨سؤال 

    ؟فام هي وظيفته ،وظيفته التامم أنّ إىل الصالة 

  .  جيب عليه أن يكمل صالته متاماً  :اجلواب

والتفـت يف أ�نـاء  ،صـيل يف صـالته بنّيـة الـتاممع املشــرإذا  :٦٩سؤال 

    ؟فام هي وظيفته ،صـروظيفته الق أنّ إىل الصالة 

 جـــب عليـــه أن يكمـــلإذا مل يـــدخل يف ركـــوع الركعـــة الثالثـــة و :اجلـــواب

إن كان قد قرأ يف الركعة الثالثة احلمـد أو أ�ـى بالتسـبيحات و ،اً صـرصالته ق

   .ة عىل األحوط وجوباً فعليه اإلتيان بسجديت السهو بعد الصال
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ا إذا مل يلتفــت إال بعــد الــدخول يف ركـوع الركعــة الثالثــة فصــالته وأّمـ

  .  باطلة وعليه اإلعادة

  ا﹜﹢︮﹢ل إ﹜﹩ ا﹜﹢︵﹟ ﹇︊﹏ ا﹡﹆︱︀ء و﹇️ ا﹜︭﹑ة 

اً ووصـل قبـل خـروج صــر املسـافر يف الطريـق قإذا صـّىل  :٧٠سـؤال 

فهــل جيــب  ،يــهوقــت الصــالة إىل وطنــه أو إىل مكــان جيــب عليــه اإلمتــام ف

    ؟عليه أن يعيد صالته متاماً 

  .  ال جيب :اجلواب

إذا مل يصــلِّ املســافر يف الطريــق ووصــل إىل وطنــه أو إىل  :٧١ســؤال 

    ؟يفتهالتامم قبل خروج الوقت فام هي وظ مكان جيب عليه فيه

  .   متامًا يف هذه الصورةجيب عليه أن يصّيل  :اجلواب
  

ـــؤال  جيـــب عليـــه فيـــه  ه أو مكـــانٍ إذا وصـــل املســـافر إىل وطنـــ :٧٢س

والعيــاذ  – نســيانًا أو عمــدًا الــتامم قبــل خــروج الوقــت ومل يكــن قــد صــّىل 

  ؟اً أو متاماً صـرهل يقيض صالته ق ؟فكيف جيب عليه القضاء -باهللا 

  .  جيب عليه القضاء متاماً  :اجلواب

فـــإذا كـــان يف  ،العـــربة يف القضـــاء بـــآخر الوقـــت أنّ  :عامـــةالقاعـــدة الو

وإن كـــــان يف آخـــــر  ،اً صــــــرجـــــب عليـــــه القضـــــاء قمســـــافراً وآخـــــر الوقـــــت 

  .  الوقت يف الوطن وما بحكمه وجب عليه القضاء متاماً 
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 ﹜﹛︀︓﹞ة و︮﹫︀م ︵﹑ب ا﹜︖︀﹝︺︀ت وا﹜︖﹠﹢د وأ﹑︮  

ــؤال   بالنســبة إىل طــالب اجلامعــات الــذين يدرســون يف مــدنٍ  :٧٣س

 ،ويرجعـون آخـر األسـبوع إىل وطـنهم ،ةعيّ شــرتبعد عـن وطـنهم مسـافة 

  ما هو حكم صالهتم وصيامهم؟ 

 د مكـــان خدمتـــه يف مكــــانٍ وكـــذلك اجلنـــدي والعســـكري الـــذي حـــدّ 

 فكيـف يصــّيل  ،ًا إىل وطنـهة عـن وطنــه ويعـود أسـبوعيّ عيّ شــريبعـد مسـافة 

    ؟منه الصيام أم ال وهل يصّح  خدمته ويف الطريق؟ يف مقّر 

    :ة حاالتهلذه املسأ�ة عدّ  :اجلواب

ــة األوىل: ويف  ،قائــه يف ذلــك املكــان ســنتني فصــاعداً أن يعلــم بب احلال

 فيــــه متامــــًا ) ويصــــّيل اً احلالــــة يعــــدُّ ذلــــك املكــــان مقــــّراً (وطنــــًا حكمّيــــهـــذه 

 .  )1(منه الصوم ويصّح 

أن يعلـم ببقائـه يف ذلـك املكـان مـا بـني سـتة أشــهر إىل  احلالـة الثانيـة:

 ؛عــىل ذلــك املكــان ويف هــذه احلالــة يشــكل صــدق املقــّر  ،مــن ســنتني أقــّل 

 .  )2(منه الصيام  فيه متامًا ويصّح لكنه يصّيل و

ــة: ــة الثالث ة تقــل عــن ســتة أن يعلــم ببقائــه يف ذلــك املكــان مــدّ  احلال

ولكنـه  ؛ذلـك املكـان عنـوان املقـّر  ويف هـذه احلالـة ال يصـدق عـىل ،أشـهر

  .  ه كثري السفر فيه متامًا ويصوم فيه أل�ّ يصّيل 

  :  ة حاالتضًا عدّ ففيه أ� وأما حكم صالهتم وصيامهم يف الطريق

                                         
وال جيـــب عليـــه االحتيـــاط يف الشـــهرين األولـــني للعلـــم اإلمجـــايل بتحقـــق منـــاط املقـــر أو . ١

  . ن عمله يف السفرمناط م

  . للعلم اإلمجايل بتحقق مناط املقر أو مناط من عمله يف السفر. ٢
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ـــة األوىل: ه مـــن ســـفرة إىل أربـــع ســـفرات يف يســـافر إىل مقـــرِّ  أن احلال

 ، واليصح منه الصيام.اً يف الطريقصـر قيصّيل ويف هذه احلالة  ،الشهر

ة شــره مـن مخـس سـفرات إىل أربـع عيسـافر إىل مقـّر أن  احلالة الثانية:

ـــــــني الق تياطـــــــًا، و والـــــــتامم اح صــــــــرســـــــفرة يف الشـــــــهر، فعليـــــــه أن جيمـــــــع ب

 األحوط وجوبًا أن يصوم ويقضيه.

ــة: ــة الثالث ة ســفرة فصــاعدًا يف شـــره مخــس عيســافر إىل مقــّر أن  احلال

صــيامه أ�ضــًا إذا  ويصــّح  ، يف الطريــق متامــًا يف هــذه احلالــةفيصــّيل  ،الشـهر

 .  سفرة فصاعدًا يف الشهر مخس عرشةه كان يسافر إىل مقّر 

﹜﹊  َـا﹜︤و︗﹤ وا﹔و﹐د﹏﹞ ﹪﹁ ﹏﹝︻ ﹔با   

ـــؤال  مـــا حكـــم صـــالة وصـــيام الزوجـــة واألوالد إذا كـــانوا  :٧٤س

  يرافقون الزوج يف حمل عمله؟ 

  :  هلذه املسأ�ة حالتان :اجلواب

ة ة بكيفّيـســرعمـل رب األ دهم عـىل مقـّر أن يكـون تـردُّ  :احلالة األوىل

يف هـذه احلالـة جيــب و ،بالنسـبة إلـيهم عملـه عنـوان املقـّر  ينطبـق عـىل مقـّر 

صـيامهم فيـه، كـام لـو كـان األب يســكن يف  ويصـّح  ،ة متامـاً علـيهم الصـال

ويصـطحب عيالـه  ،ًا أربعة أ�امويسكن فيه أسبوعيّ  ،العمل لسنتني مقّر 

 .  العمل معه كلام ذهب إىل مقّر 

بالنسـبة إىل  عملـه عنـوان املقـّر  أن ال يصـدق عـىل حمـّل  :احلالة الثانيـة

   :صور وهلذه احلالة ثالث ،عياله
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ــورة األوىل  ،)1(األب ةســاعدأن يكــون ســفرهم ألجــل العمــل وم :الص

وجـب  ،ائط كثـري السـفر للعمـلشــريهم فـ رتتـوفّ و يف هذه الصـورة إذا 

   .صيامهم فيه صّح عليهم اإلمتام و

ولكـن ينطبــق  ؛أن ال يكـون سـفرهم ألجـل العمـل :الصـورة الثانيــة

فيجـــب علـــيهم اجلمـــع بـــني   ،)2(كثـــري الســـفر لغـــري العمـــل عنـــوانعلـــيهم 

ون صـــالهتم يتّمـــرص و الـــتامم فـــی األشـــهر الثالثـــة األولـــی، و بعـــدها ـقـــال

 .  ويصح صيامهم

أن ال يكـــون ســفرهم للعمــل وأن ال ينطبــق علـــيهم  :الصـــورة الثالثـــة

عمــل األب  ن يف مقــّر سـكنوكــام لـو كــانوا ي ،ائط كثــري السـفر لغــري العمـلشــر

   .ام يف الوطنة األ�ّ ون بقيّ ويسكن ،أو يومني ،ثالثة أ�ام يف األسبوع فقط

    .صيامهم فيه وال يصّح  ،صـروحكمهم يف هذه الصورة الق

  ︮﹫︀م ا﹜﹞︧︀﹁︣ 

  ؟هل جيوز للمسافر أن يصوم :٧٥سؤال 

 ال فــرقو ،صـــرالصــيام مــن املســافر الــذي حكمــه الق ال يصــّح  :اجلــواب

  .  صيام القضاء والصيام املندوببني صيام شهر رمضان املبارك و

 ؛فر إذا كـــان حكمـــه الـــتامم يف الصـــالةالصـــوم مـــن املســـا يصـــّح  ،نعـــم

  . كناوي اإلقامة واملسافر سفر معصية ونحومها

                                         
  كام لو كانت الزوجة ترافق زوجها خلدمته. . ١

فقة الزوج ملقّر . ٢ عمله ملدة ال تقـل عـن سـنة، والبقـاء معـه يف مقـر  كام لو كان بناؤهم مرا

  عمله أربعة أ�ام يف األسبوع عىل األقل. 
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 - )1(مـع عـدم اشـتغال ذمتـه بقضـاء شـهر رمضـان -ضـروإذا نذر احلا

جــب و ضـــرأو يف األعــّم مــن الســفر واحل نــًا يف الســفرأن يصــوم يومــًا معيّ 

يصـوم  عليه صيام ذلـك اليـوم وإن كـان مسـافراً، كـام يمكـن للمسـافر أن

واألحــوط وجوبــًا  ،منــدوبًا ثالثــة أ�ــام يف املدينــة املنــورة لقضــاء احلاجــة

  .  )2(أن يكون ذلك يف أ�ام األربعاء واخلميس واجلمعة

  ﹤ ﹁﹪ ا﹜︧﹀︣ ﹊﹛ ا﹜﹠﹢ا﹁﹏ ا﹜﹫﹢﹝﹫َـ

    ؟ة يف السفرما حكم النوافل اليوميّ  :٧٦سؤال 

تســــقط نافلــــة الظهــــرين يف الســــفر، وال مــــانع مــــن اإلتيــــان  :اجلــــواب

لــــة الصــــبح واملغــــرب نافلــــة صــــالة العشــــاء برجــــاء املطلوبيــــة، وأمــــا نافب

    .صالة الليل) فباقية عىل استحباهباونافلة الليل (

  ﹤ ﹜﹆︀︮︡ ا﹖﹇︀﹝﹤﹊﹛ ا﹜﹠﹢ا﹁﹏ ا﹜﹫﹢﹝﹫َـ

ـــؤال  ة أ�ـــام يف شــــرهـــل جيـــوز للمســـافر الـــذي قصـــد إقامـــة ع :٧٧س

   ؟مكان أن يأيت بنوافل الظهرين والعشاء

   .نعم جيوز :اجلواب

                                         
كام يشرتط ، ط يف صحة نذر الصيام يف السفر أن يكون حال النذر غري مسافرإذ يشرت. ١

  . يف نذر الصيام بشكل عام أن ال يكون مشغول الذمة بقضاء صيام شهر رمضان

رد أخــرى يصــح فيهــا الصــوم يف الســفر. ٢ ولالطــالع عليهــا راجــع منهــاج ، كـام توجــد مــوا

  . ٢٩٢ص  ٢الصاحلني ج 



 

 

 ٦٣ .................................................................................................................... مسائل متفرقة

  ﹛ ﹇︭︡ ر﹁﹆︀ء ا﹜︧﹀︣ ذ﹜﹈︋︐﹢﹨ّ ︭︡ ا﹖﹇︀﹝﹤ ︻︪︣ة﹇

ــؤال  رفقــاء  ه أنّ ام لتوّمهــة أ�ّــشـــرإذا قصــد املســافر اإلقامــة ع :٧٨س

فــام هــي  ،ةشـــرالبقــاء ع صــدواقي ملم  لــه أّهنــتبــّني  ثــمّ  ،ســفره قصــدوا ذلــك

   ؟وظيفته يف هذه الصورة

ـــة صـــالة رباعّيـــإذا علـــم بقصـــد رفقائـــه بعـــد أن صـــّىل  :اجلـــواب  ة أدائّي

  .   متامًا ما دام يف ذلك املكان وإن عدل عن قصدهفعليه أن يصّيل 

فـإن بقـي  ؛ة أدائيّـةوأما إذا علم بقصد رفقائـه قبـل اإلتيـان برباعيـّ 

وإن أعــرض عــن اإلقامــة  ،عــىل قصــد اإلقامــة مــع ذلــك فعليــه أن يــتمّ 

   .اً صـريصيل قعليه أن ف

  ﹊﹛ ا﹜︧﹀︣ ﹁﹪ ︫︣ ر﹝︱︀ن

ــؤال  رمضــان؟ وهــل حيــرم إذا كــان  مــا حكــم الســفر يف شــهر :٧٩س

  ؟السفر للفرار من الصوم

مل يكــن  فر يف شــهر رمضــان؛ ولكنــه مكــروه وإنجيــوز الســ :اجلــواب

، أو كـان )1(اً وريّ ضــروترتفع الكراهـة إذا كـان السـفر  ،للفرار من الصوم

  .  ^مقتىض بعض الروايات عن أهل البيتالسفر حلج أو عمرة ب

                                         
وكـــذا كـــل ، أو إلنقـــاذ أخ خيــاف هالكـــه، نقاذ مـــال خيــاف تلفـــهكــام لـــو كـــان الســفر الســـت. ١

  . منها حاجة البدّ 
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  ﹡︧﹫︀﹡︀ً  ا﹜︭﹫︀م ﹁﹪ ا﹜︧﹀︣ ︗﹛︀︋ ً︀﹚﹊﹛ أو

ــؤال  عي أو نســيانًا فــام شـــرإذا صــام املســافر جهــًال بــاحلكم ال :٨٠س

  ؟هو حكم صيامه

الصــوم مـــن املســـافر اجلاهــل بـــاحلكم إن مل يعلـــم إال  يصـــّح  :اجلــواب

    .وأما إذا علم يف أ�ناء الصوم فيبطل ،بعد املغرب

  .  باطل ومهوأما العامل باحلكم النايس لسفره أو للحكم فص

  ن ا﹜︭﹢م ا﹜︧﹀︣ و︋︴﹑

  ؟إذا سافر الشخص الصائم فمتى يبطل صومه :٨١سؤال 

إذا سافر الصائم بعد الزوال فصيامه صـحيح وجيـب عليـه  :اجلواب

إمتـــام صـــيامه، وأمـــا إذا ســـافر قبـــل الـــزوال فيبطـــل صـــيامه إذا وصـــل إىل 

    .صالرتّخ  حدّ 

ي إذا أراد الصـائم أن يسـافر سـفراً مـبطًال للصـوم فمـن أ :٨٢سؤال 

  ؟الطعامو ا�اء وتناولمكنه اإلتيان باملفطرات زمان ي

ة فيمكنــــه إبطــــال عيّ شـــــرإذا قصــــد الصــــائم قطــــع املســــافة ال :اجلــــواب

وال جيــــوز لــــه  ،صالــــرتّخ  صــــومه وتنــــاول املفطــــرات إذا وصــــل إىل حــــدّ 

 يشءٍ ـوإذا أ�ـــى بـــ ،صالـــرتّخ  ارتكـــاب املفطـــرات قبـــل الوصـــول إىل حـــدّ 

   .ضاء والكّفارةالقمن املفطرات عامدًا عا�ًا فعليه 



 

 

 ٦٥ .................................................................................................................... مسائل متفرقة

  ﹊﹛ ا﹜︭﹢م ﹜﹙︣ا︗︹ ﹝﹟ ا﹜︧﹀︣

يمكنــه  هــل ،)1(حيــنام يرجــع املســافر إىل وطنــه ومــا بحكمــه :٨٣ســؤال 

  ؟أن ينوي الصوم

إذا دخــل املســافر وطنــه ومــا بحكمــه قبــل الــزوال ومل يكــن  :اجلــواب

وإن كــان بعـد الــزوال، أو قبلــه  ،)2(قـد تنــاول املفطـر وجــب عليــه الصـيام

    .)3(منه الصيام يف السفر بقي عىل اإلفطار وال يصّح وقد تناول املفطر 

                                         
  . ة أ�ام فصاعداً شـرمثل البلد الذي نوى فيه اإلقامة ع. ١

ــاً . ٢ ـــيامه معينــ ــد نــــذر صـ ـــوٍم قــ ـــان أو يف يـ ــان يف شــــهر رمضـ ـــوم ، إن كــ ـــاء أو الصـ ـــا القضـ وأمـ

  . املستحب فيصح منه ؛ ولكن ال جيب

   القضاء والصيام املندوب.مضان املبارك وصيام شهر ر بني حينئذٍ  ال فرقو. ٣
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