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 كلمة الناشر

 ن الرحيمبسم اهلل الرحم

 .الطيبني الطاهرين هوالسالم على حممد وآل والصالة نياحلمد هلل رب العامل
وبعد، فهذه جمموعة من االستفتاءات الشرعية اليت سأهلا طالب القطيف )أعزهم اهلل( 
عرب اإلنرتنيت عن مساحة املرجع الديين األعلى اإلمام السيد حممد احلسيين الشريازي )دام 

غالبًا مبسائل صالة املسافر وصومه، وقد أجابت جلنة االستفتاء يف مكتبه ظله(، وهي تتعلق 
على ذلك وأرسلتها إليهم، فطلبوا ثانية من جلنة االستفتاء أن جتعلها ككراس ميكن للجميع 

 االستفادة منها، مضافاً إىل ختم السيد املرجع )حفظه اهلل( أو ختم املكتب.
تها ليكون سهل التناول للشباب املؤمنني، وأضفنا فقمنا بذلك بعد تبويب املسائل وعنون

 عليها خامتة تشتمل على مسائل صالة املسافر، وذلك لتعميم الفائدة.
 نسأل اهلل سبحانه التوفيق، ملا حيب ويرضى انه مسيع الدعاء.

 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                            
 شوران 31/  0606ت لبنان ص ب بيرو                              
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 طلب الفتوى

 الرسالة األولى:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ..

وبعد، نرجو من مساحتكم التكرم باإلجابة على هذه األسئلة اليت حيتاجها شباب 
صوص أحكام وشابات القطيف اللذين يدرسون جبامعيت األحساء والرياض، وهذه األسئلة خب

السفر واإلقامة، وبعض املسائل املتفرقة، وأيضا املسائل اليت تروهنا هتم هؤالء الطالب 
 والطالبات يف هذه األماكن وهذه املرحلة ومل تطرح يف هذه الورقة.

 الرسالة الثانية :

 بسم اهلل الرحمن الرحيم 
ألنبياء واملرسلني، شفيع احلمد هلل القدير.. العزيز الكرمي، والصالة والسالم على أشرف ا

 العاملني، وعلى آله الطيبني الطاهرين..
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته... 

 وبعد: نشكركم على تواصلكم معنا يف الرد على أسئلة طالب اجلامعة بالقطيف.
 ولقد وصلتنا إجاباتكم القيمة ..وندعو لكم بالدوام والتوفيق.

جابات يف املنطقة لتعم الفائدة لطالب وطالبات ونطلب منكم اإلذن يف نشر هذه اإل
اجلامعة، ولكن حنتاج إىل أن تبعثوا لنا نسخة ثانية مرتبة حبيث تكون سؤاالً وإجابة وهكذا... 
وأن حتتوي هذه اإلجابات على ختم املكتب أو ختم املرجع نفسه )الطمئنان الناس ويكون 

 به مصداقية هذه اإلجابات(.
 طالب القطيف                                                  
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 فصل: مسائل  القصر والتمام

 

 إذا قصد اإلقامة لقصد رفقائه

إذا قصد اإلقامة باعتقاد أن رفقاءه يف السفر قصدوا اإلقامة فتبني اهنم مل  س:
 يقصدوها؟

ن إذا كان الداعي لقصد اإلقامة قصد األصدقاء فتبني العدم فقصده صحيح ويكو  ج:
حبكم املقيم ويتم صالته إذا صلى رباعية مث انكشف له عدم إرادته لقصد اإلقامة، وإذا 
انكشف له ذلك قبل الصالة الرباعية فيقصر، وإذا كان قصده مقيدًا بقصدهم فريجع إىل 

 التقصري.

 إذا أتم عامدا  

فما  الذي وجب عليه القصر، إذا أمت صالته عاملا عامدا، داخل الوقت، أو خارجه، س:
 هو حكمه؟

 بطلت صالته وجيب عليه االعادة يف الوقت والقضاء خارجه.  ج:

 إذا أتم ناسيا  

الذي وجب عليه القصر، إذا أمت صالته ناسيًا داخل الوقت، أو خارجه فما هو  س:
 حكمه؟
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إذا كان ناسيًا باملوضوع أي السفر، أو ناسيًا بأن حكم السفر القصر فأمت، فإن  ج:
أعاد، وإن تذكر خارجه حيتاط بالقضاء، واذا صلى متامًا غافال وساهياً تذكر يف الوقت 

 وجبت االعادة أو القضاء على األحوط.

 إذا أتم جاهال  

الذي وجب عليه القصر، إذا أمت صالته جاهالً، داخل الوقت، أو خارجه، فما هو  س:
 حكمه؟
ة وال القضاء، وان  ان كان جاهاًل بأصل احلكم وهو التقصري فال جتب عليه اإلعاد ج:

كان عاملًا باحلكم وجاهاًل باخلصوصيات مثل )أن السفر إىل أربعة فراسخ مع قصد الرجوع 
يوجب القصر( أو )أن املسافة مثانية( فأمت وجبت عليه االعادة على األحوط، وان كان ال 

ملوضوع  يبعد الصحة خصوصًا يف القضاء خارج الوقت، وكذا إذا كان عاملًا باحلكم جاهاًل با
كما إذا ختيل عدم املسافة مع كوهنا مسافة وجب على األحوط يف اجلاهل التارك للفحص 

 مع قدرته عليه االعادة أو القضاء.

 إذا قصر عامدا  

الذي وجب عليه التمام، إذا قصر يف صالته عاملا عامدا، فما هو حكمه داخل  س:
 الوقت أو خارجه؟

 قت، والقضاء خارجه.بطلت صالته، وعليه اإلعادة يف الو  ج:

 إذا قصر ناسيا  

الذي وجب عليه التمام، إذا قصر يف صالته ناسياً، فما هو حكمه داخل الوقت  س:
 أو خارجه؟ 

 بطلت صالته، وعليه اإلعادة. ج:
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 إذا قصر جاهال  

الذي وجب عليه التمام، إذا قصر يف صالته جاهاًل، فما هو حكمه داخل الوقت  س:
 أو خارجه؟ 

 الته، وعليه اإلعادة داخل الوقت و القضاء خارجه.بطلت ص ج:
 لو سافر بعد دخول الوقت

من سافر من بلده وموضع إقامته بعد دخول الوقت واستقرار الصالة يف ذمته ولكنه  س:
 مل يأت هبا يف احلضر وجتاوز حد الرتخص؟

 يصلي قصراً يف السفر. ج:

 لو رجع بعد دخول الوقت

 دخول الوقت ومل يأت بالصالة يف سفره قصرا؟ ما حكم من دخل بلده بعد س:
 يصليها متاماً. ج:

 لو نوى العشرة إال بعضا  

لو نوى عشرة أيام تنقص بعضا من يوم، كأن ينوي من ظهر اليوم األول وخيرج يف  س:
 صباح اليوم العاشر؟

يتم، إذا كان من نيته البقاء إىل ظهر العاشر وصلى رباعية مث بدا له فخرج قبله فإنه  ج:
 وإن علم من األول عدم بقائه فيقصر.

 إذا بقي أكثر من العشرة

 إذا نوى اإلقامة عشرة أيام مث بعدها بقي أياما أخرى؟ س:
 يصلي متاماً يف العشرة وبعدها بال حاجة إىل قصد إقامة أخرى. ج:
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 إذا كان المجموع عشرة

بعد ذلك عدة أيام أخرى، إذا مل ينو اإلقامة وصلى قصرًا عدة أيام، مث أراد البقاء  س:
 وكان اجملموع عشرة أيام، فما هو حكمه؟

 ال يكفي اجملموع، نعم إذا نوى بعد ذلك البقاء عشرة أيام فإنه يتم. ج:
 حد الترخص

 ما هو الرتخص؟ س:
حد الرتخص هو املكان الذي لو أراد املسافر الصالة فيه وجب عليه أن يقصر، وإذا   ج:

 ، ويكون عند خفاء اجلدران وعدم مساع األذان معاً.كان صائما جاز له اإلفطار

 بداية السفر ونهايته

 مىت يبدأ السفر ومىت ينتهي السفر؟ س:
 يبدأ من آخر البلد وينتهي إىل احملل املقصود. ج:

 الفرسخ الشرعي

 املسافة الشرعية هي مثانية فراسخ فما مقدارها بالكيلومرت؟ س:
 ( كيلومرت تقريباً.5/5اً، فإن الفرسخ هو )ما يقارب أربعة وأربعني كيلومرت  ج:

 لو كان لسفره طريقان

 إذا كان للمقصد طريقان، أحدمها مسافة واآلخر أقل من املسافة؟ س:
 إذا سلك طريق املسافة يقصر، ويتم يف اآلخر. ج:

 المتردد في اإلقامة
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 ما حكم من كان مرتددا بني اإلقامة وبني الرجوع يف أثناء العشرة؟ س:
 يقصر. ج:

 اإلقامة المشروطة

 ما حكم من نوى اإلقامة لكن عقدها على حصول أمر معني؟ س:
 ال يصح عقد االقامة على أمر غري معلوم وحينئذ يقصر. ج:

 تسبيحة الجبر

 ما هي تسبيحة اجلرب؟ وما حكمها يف صالة القصر؟ س:
د السالم واخلروج التسبيحات األربعة اليت جترب الصالة املقصورة، وهي ثالثني مرة بع ج:

 من الصالة، وحيصل هبا على ثواب أكثر.

 إذا رجع عن قصده

 إذا قصد املسافة مث رجع عن قصده ولكن صلى قبل رجوع قصده؟ س:
 إذا رجع عن قصده بعد الصالة الرباعية يتم ما دام باقياً، وإال فيقصر. ج:

 الوطن األصلي والعرضي

لعرضي، وهل هناك فرق بينهما يف باب ما هو الوطن األصلي ، وما هو الوطن ا س:
 القصر والتمام؟

الوطن األصلي هو الوطن الذي اختذه من األول للبقاء فيه مادام حياً، والوطن  ج:
العرضي الذي يتخذه للسكىن بقصد التوطني فيه لفرتة من الزمن كفرتة التعليم اجلامعي وما 

و أكثر وإن مل يقصد التوطني، فيتم أشبه، أو قصد اإلقامة مدة طويلة من الزمان كسنتني أ
 فيه أيضا مع توفر الشرائط.



 

 11 

 إذا لم يقصد التوطين

من عاش يف بلد ستة أشهر ومل يستقر فيه بنية التوطن فهل يكون له وطنا حيث  س:
 ميلك منزال هنالك؟

 إذا مل يقصد التوطن فيه ال يكون له وطناً. ج:

 إذا استقر لطلب العلم

اجة يريد قضاءها ككسب العلم دينيا أو دنيويا من غري قصد من استقر يف بلد حل س:
 التوطن؟
 إذا قصد البقاء هناك سنتني أو أكثر يكون حبكم وطنه. ج:

 لو سافر لشغلة خاصة

إذا سافر الستالم جدول أو دخول امتحان أو تسجيل طالب أو ما أشبه، مث يعود  س:
 إىل وطنه، فما هو حكمه؟

ىل مكان ال يوجب التمام ولو كان لعمل أو مهمة إال إذا  يقصر، إذ جمرد الذهاب إ ج:
كان كثري السفر وهو من ال يستقر يف حمل إقامته عشرة أيام، نعم لو كان ذلك املكان وطنه 

 الثاين يتم فيه.

 اإلقامة في مدينة وحواليها

من قصد اإلقامة يف بلد أو موضع معني كالرياض هل يضره التجول يف أطرافها  س:
ا ولو كان خارجا عن حد الرتخص، لكنه مل خيرج عن املسافة، وما هو احلكم إذا ومناطقه

 خرج عن املسافة؟
يتم ما مل خيرج عن املسافة، فاذا خرج عن املسافة قصر يف خروجه وعند رجوعه، إال  ج:

 إذا قصد بعد رجوعه البقاء عشرة أيام من جديد فإنه يرجع إىل التمام.
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 إذا تبعوا واحدا  منهم

إذا كانوا مجاعة واتفقت آراؤهم برئاسة أحدهم وقيادهتم وجعلوا أنفسهم تابعني له  س:
 هل قصده كاف عن قصدهم؟

 يلزم حينئذ أن يعرفوا قصده. ج:

 إذا عدل عن قصده
املسافر إذا قصد اإلقامة يف بلد مث عدل عن قصده قبل أو بعد أن يصلي صالة  س:

 رباعية تامة؟
 م بعدها.يقصر قبل أن يصليها ويت ج:

 السفر في فترة الدراسة

إذا قصد الرياض أو األحساء مثاًل للدراسة، حبيث يسافر من وطنه اليها ثالثة أيام  س:
أو أربعة أو مخسة من كل أسبوع خالل ثالثة اشهر أي فرتة الدراسة وهو على هذا احلال؟ 

 فما هو حكمه؟
 يتم يف الفرض املذكور بعد السفرة األوىل. ج:

 الملفقةستة أشهر 
إذا قصد الرياض أو االحساء مثاًل للدراسة ومل يستقر فيها ستة اشهر متواصلة؟ بل  س:

 استقر ستة اشهر ملفقة؟
إذا بقي فيها للدراسة بنية التوطن مع البقاء ولو شهرين متواليني يتم يف صالته، وإال  ج:

 فال.

 إذا صام المسافر

 كمه؟إذا صام املسافر جاهال أو ناسيا فما هو ح س:
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إذا صام املسافر جاهاًل باحلكم وعلم يف أثناء النهار بطل صومه، وإن مل يعلم إىل  ج:
 املغرب صح صومه، وإذا كان ناسياً فصومه باطل وعليه القضاء فقط.

 السفر قبل الزوال 

 إذا سافر يف شهر رمضان قبل الزوال فما هو حكمه؟ س:
كثري السفر، أو وصل إىل وطنه أو   يبطل صومه إذا جاز حد الرتخص، إال إذا كان ج:

 حمل إقامته قبل الزوال أيضا.

 السفر بعد الزوال 

 إذا سافر يف شهر رمضان بعد الزوال فما هو حكمه؟ س:
 إذا خرج بعد الزوال صح صومه. ج:

 فروع السفر ليال  

ما هو احلكم إذا سافر يف شهر رمضان ليال ووصل إىل بلده أو إىل موضع ينوي  س:
 فيه قبل الفجر؟اإلقامة 
 عليه أن يصوم ذلك اليوم. ج:
ما هو احلكم إذا سافر يف شهر رمضان ليال ووصل إىل بلده أو إىل موضع ينوي  س:

 اإلقامة فيه بعد الفجر وقبل الزوال؟
 إذا مل يكن قد أفطر فعليه أن يصوم ذلك اليوم. ج:
إىل موضع ينوي ما هو احلكم إذا سافر يف شهر رمضان ليال ووصل إىل بلده أو  س:

 اإلقامة فيه بعد الزوال؟
 يبطل صومه وعليه القضاء، إال إذا كان كثري السفر. ج:
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 المغادرة يوم العاشر

إذا عزم اإلقامة ملدة عشرة أيام على أنه مغادر يف اليوم العاشر قبل الزوال أو بعده،  س:
 فكيف تكون صالته وصيامه؟

ولو ملفقة من أوهلا وآخرها، حىت يتم صالته  يلزم أن تكون اإلقامة عشرة أيام كاملة ج:
ويصوم، ولكن إذا نقص من العشرة شيء وهو يعلم من األول قصر وأفطر، نعم لو حصل 
النقصان بعد العزم على اإلقامة وقد صلى رباعية يتم صالته ويصوم، فإذا خرج اليوم األخري 

 قبل الزوال أفطر، وبعد الزوال يبقى على صومه.

 معنى الزوال

 ما هو الزوال؟ س:
الزوال الوقت الذي تصل فيه الشمس إىل دائرة نصف النهار مبعىن لو وضع خط  ج:

ومهي ملسري الشمس لوصلت إىل النصف من الدائرة الومهية فمن النصف فما بعد يكون 
الزوال ويعرف أيضًا من اجلداول الدقيقة اليت يكتبها املطلعون من املنجمني وأهل احلساب 

 الزوال بالظهر الشرعي أيضاً.ويعرب عن 

 لو قصد العشرة وزعم دونها

إذا قصد أن يبقى إىل يوم اجلمعة مثال وكان عشرة أيام ولكنه أخطأ وتصورها أقل   س:
 من عشرة أيام فصلى قصراً مث تبني له انه يكون عشرة أيام فما هو حكمه؟

 كور.الواقع هو املالك ال ما زعمه، فيصلي متاماً يف الفرض املذ  ج:
 لو لم يقصد العشرة وزعمها

 عكس املسألة السابقة فكان يزعم انه إىل يوم اجلمعة عشرة أيام فكان تسعة؟  س:
 الواقع هو املالك ال ما زعمه، فيصلي قصراً يف الفرض املذكور. ج:

 انه كثير السفر
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شخص يعمل يف مكان دون املسافة الشرعية، ومن هناك يرسل ألجل عمله إىل ما   س:
ه املسافة، ولكن احياناً يرسل كل اسبوع، احياناً كل عشرة أيام، احياناً كل شهر مرة، ورمبا في

 ال يرسل يف شهر أبداً، فهل هو كثري السفر وكيف يصلي ويصوم؟
هو كثري السفر وعليه أن يتم يف صالته ويصوم، فإن من سافر مرتني ومل يبق عشرة  ج:

 ذا بقي يف مكان عشرة أيام يقصر يف السفرة األوىل.أيام يف مكان أصبح كثري السفر، نعم إ

 المالك في كثير السفر

 من هو كثري السفر؟  س:
 الذي ال يبقى يف مكان عشرة أيام. ج:

 األقسام األربعة

ما حكم كثري السفر إذا سافر إىل نفس املكان أو غريه ولعمله أو غريه كالسياحة   س:
 مثاًل؟

  ج:
 ولنفس العمل، يتم صالته. :إذا سافر إىل نفس املكان1
 : إذا سافر إىل مكان آخر، ألجل عمله،  يتم أيضا.1
 : إذا سافر إىل نفس املكان، ال لعمله بل للزيارة مثالً، يقصر يف صالته.3
 : إذا سافر إىل مكان آخر ومل يكن سفره لعمله، يقصر يف صالته.2

 السفر للزيارة

 بلدة أخرى لزيارة مشهد، أو لزيارة الشخص الذي يسافر كل اسبوع من وطنه إىل س:
أقاربه فقط، وليس سفره ألجل عمله، فما هو حكمه، علمًا بأنه ال يبقى يف موطنه عشرة 

 أيام؟
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 يقصر. ج:

 من شغله السفر ومن شغله في السفر

 هل هناك فرق بني  من شغله السفر أو شغله يف السفر يف احلكم؟ س:
جل العمل يتم دون الذي يسافر كثريًا  لغرض ال فرق بينهما فالذي يكثر سفره ألج: 

 آخر.

 الخروج قبل العشرة

مسافر نوى اإلقامة عشرة أيام يف مكان ما، مث سافر قبل امتام العشرة نسيانًا أو  س:
اضطرارًا وتذكر بعد قطع املسافة، فهل جتب عليه العودة، وإذا مل تكن العودة بإمكانه فما 

 حكم ما سبق من صالته وصيامه؟
 ال جتب العودة،وكان ما صاله وصامه قبل قطع اقامته صحيحاً. ج:

 الخروج إلى ما دون المسافة

إذا قصد املكلف اإلقامة ملدة عشرة أيام يف بلد ما وخرج إىل ما دون املسافة  س:
الشرعية مقدارًا من الوقت كالساعة أو الساعتني، أو هنارًا كاماًل أو ليلة كاملة، فهل يضر 

 ه؟ذلك بإقامت
إذا كان من األول ناويًا اخلروج إىل ما دون املسافة أضر ذلك بإقامته وقصر صالته،  ج:

وان مل يكن حني اإلقامة ناويًا للخروج واتفق له اخلروج فخرج ومل يبق أكثر من يوم مل يضر 
 بإقامته وأمت صالته.

 لو شك في اإلقامة 

 ، فما هو احلكم؟لو سافر وكان شاكاً يف أنه يبقى عشرة أيام ام ال س:
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 يقصر، إىل ثالثني يوماً، ومن بعده يتم حىت لو بقي يوماً واحداً.ج: 
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 فصل: مسائل متفرقة

 

 خمس المكافأة الشهرية

املكافأة هي قيمة شهرية تعطى للطالب من اجلامعة ملساعدته يف شؤونه املالية، فما  س:
ده أو من املدرسة أو من هو حكمها من حيث اخلمس؟ سواء كان يأخذ املكافأة من وال

 عمل؟
املكافأة كسائر األموال ختمس إذا زادت عن املؤونة يف رأس سنته وكذا ما يأخذه من  ج:
 والده.

 تحديد القبلة

 إذا شك يف مقدار احنراف القبلة فما هو حكمه؟ س:
تكفي اجلهة للبعيد عن مكة املكرمة وذلك بأن يقف حبيث يصدق عليه انه متوجه  ج:
 لة، وملعرفة جهة القبلة يسأل أهل اخلربة أو يتبع البوصلة و ما أشبه.حنو القب

 االيداع في البنوك

 هل جيوز اإليداع يف البنوك ؟ س:
ال إشكال يف غري الربوية، اما اليت تعطي الفوائد فال يشرتط الربا وال يقصدها، واذا  ج:

 حصلت فائدة خيمسها فوراً.

 االختالف في التقليد
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علماء من جيوزون االستماع إىل املوسيقى هل يرتتب علي اإلمث إذا هناك من ال س:
جلست مع هؤالء وهم يستمعون للموسيقى خصوصا وأن االستقرار معهم سوف يدوم 

 لسنوات؟
 نعم، إال إذا كان مضطراً جملالستهم فال يتعمد االستماع. ج:

 الموسيقى وأحكامه

 هل هناك موسيقى إسالمية وغري إسالمية؟ س:
 رم املوسيقى بكل أنواعها، إذا كانت بللة هلو أو مصحوبة بالغناء.حت ج:

 الموسيقى واالناشيد اإلسالمية 

هناك بعض األناشيد اليت تصدرها بعض اجلهات الشيعية وتكون مبقطوعات  س:
موسيقية وهذه األناشيد تتحدث عن مولد السيدة الزهراء )عليها السالم( اواحد األئمة 

كون مؤثرة مبعىن يرغب املستمع لسماعها، كما انه هناك كلمات أيضا )عليهم السالم( وت
تتحدث عن األقصى الشريف مبقطوعات موسيقية، فهل يف مساع مثل هذه األناشيد 

 إشكال؟
 ال جتوز املقطوعات املوسيقية إذا كانت بللة هلو أو مصحوبة بالغناء. ج:

 لحن األغاني

 للطميات احلسينية واألناشيد اإلسالمية؟هل جيوز اخذ حلن األغنية ليكون طور  س:
 اذا مل يكن غناًء عرفاً فجائز. ج:

 الغناء الجائز

 هل هناك غناء جائز؟ س:
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ال جيوز الغناء إال للمرأة يف ليلة العرس ما مل يدخل عليها الرجال أو يسمعها  ج:
 األجانب.

 الموسيقى المحرم

 ما حكم املوسيقى؟ س:
 وبة بالغناء فال جتوز.إذا كانت بللة هلو أو مصح ج:

 الموسيقى المجردة

 هل املوسيقى غري املصحوبة بالغناء وآلة اللهو جائزة؟ س:
 يعرف مما سبق. ج:

 آالت اللهو

 ما هي آالت اللهو؟ س:
 يرجع فيها إىل العرف وأهل اخلربة. ج:

 آالت الموسيقى

 ؟هل هناك آالت موسيقية حمرمة وجائزة؟ وما هي احملرم منها واجلائز س:
ال جتوز اآلالت املختصة باللهو، أما اآلالت املشرتكة كالطبل فيجوز استعماهلا يف  ج:

 املوارد احملللة.

 المحتوى المصحوب بالموسيقى

إذا كانت احملتوى شعرًا أو مطلبًا علميًا أو دينيًا ويتخلله مقطوعات موسيقية، أو   س:
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 احلكم؟كانت املوسيقى من بداية احملتوى إىل هنايته، فما هو 
 إذا كانت املوسيقى بللة هلو أو مصحوبة بالغناء فال جتوز. ج:

 الموسيقى اللهوية وغير اللهوية

 هل خيتلف احلكم إذا كانت املوسيقى هلوية أو غري هلوية؟ س:
 ال جتوز املوسيقى إذا كانت بللة هلو وال فرق يف ذلك بني اللهوية وغريها. ج:

 أناشيد إسالمية مصحوبة بالموسيقى

 هل األناشيد اإلسالمية املصحوبة باملوسيقى جائزة؟ س:
 ال جتوز املوسيقى على ما سبق. ج:

 األناشيد الدينية والوطنية

ما حكم األناشيد الدينية والوطنية كاليت حتكي قضية فلسطني، إذا كانت بدون  س:
ام ال، فاذا موسيقى، وهل املالك امللقي هلا، أو من حيث مضموهنا وأهنا تناسب جمالس اللهو 

 مل تكن هلوية ولكن كان امللقي هلا من أهل جمالس الطرب فما احلكم؟
 جتوز إذا مل تكن غناء عرفاً، وال مشتملة على حمرم آخر. ج:

 الغناء والمرجع فيها

 ما هو الغناء، وكيف نعرف أن هذه األناشيد تصدق عليها الغناء، ام ال؟ س:
 يسأل يف ذلك العرف. ج:

 اعماللحوم في المط
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 هل جيب السؤال عن أنواع اللحوم عند األكل يف املطاعم؟ س:
 ال جيب ذلك يف البالد اإلسالمية أو املطاعم اإلسالمية. ج:

 الظن بعدم التذكية

بالنسبة للمطاعم املوجودة يف البالد اإلسالمية هل جيوز األكل منها خصوصا إذا  س:
 على الطريقة اإلسالمية؟ ظن بقرائن قريبة اىل الصحة بأن الذبح فيها اليتم

 جيوز األكل منها، إال إذا حصل له العلم حبرمتها. ج:

 اللحوم المستوردة

ما هو حكم الدجاج واللحوم املستوردة من الدول غري اإلسالمية واملكتوب عليها  س:
بأهنا قد ذحبت على وفق الشريعة اإلسالمية، فهل حيكم حبليتها مبجرد تلك العبارات، أو أن 

 ضوابط شرعية حتكم على مثل ذلك؟ هناك 
 إذا ثبت تذكيتها الشرعية فال بأس وإال فتحرم. ج:

 مخاصمة األخ 

هل جيوز األخ أن خياصم أخاه ويقاطعه مدى العمر كما شاعت هذه الظاهرة بني  س:
 عدد من أبناء اسر جمتمعنا؟

يام ال تقبل هلم ال جيوز قطع الرحم ويف بعض الروايات انه إذا دام االنقطاع ثالثة أ ج:
 صالة.

 ال حرج في الدين

 ما معىن نفى احلرج يف الدين؟ س:
مبعىن أن الشارع مل جيعل األحكام الشرعية حرجية، فإذا كان الفرد يبتلى حبالة نفسية  ج:
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شديدة ال تسمح له شرعاً، يرتفع احلكم، كما لو وجد ماء للوضوء لكن صاحب املاء يقول 
 ان حرجياً عليه فإنه يرتفع احلكم عنه ويتيمم.له اكنس بييت حىت أعطيك وك

 الستاليت 

 ما حكم الدش )الستاليت(؟ س:
 جائز يف االنتفاع احمللل. ج:

 التدخين

 هل هناك من العلماء من ال حيرم التدخني؟ س:
 التدخني مكروه وليس حبرام. ج:

 حلق اللحية

احتياط استحبايب س: ما هو حكم حلق اللحية، هل عند مساحتكم فتوى باحلرمة، أم 
 أو وجويب؟

 ج: حيرم حلق اللحية ولو باملاكنة إن كان مثل احللق باملوسى.

 العمل في الشرطة

شاب يريد أن يعمل يف سلك الشرطة وهم يشرتطون حلق اللحية وال تتوفر األعمال   س:
 بيسر؟

موارد  ج: إذا اطمئن بأنه ال يظلم احداً فالعمل جائز، اما حلق اللحية فيقتصر فيه على
 الضرورة.

 التكبير لسجدتي السهو
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 هل جيب التكبرية لسجديت السهو؟  س:
 ج: األحوط استحباباً أن يكرب. 

 إذا ترك الغسل عمدا  

إذا قام املكلف قبل الفجر يف شهر رمضان املبارك فرأى نفسه جنبًا وكان ينوي   س:
 حكمه؟ وهل عليه الكفارة؟السفر يف يومه فلم يغتسل متعمداً، مث سافر قبل الظهر، فما هو 

 ج: يقضى ذلك اليوم. 
 

 لجنة االستفتاء في مكتب االمام الشيرازي )دام ظله(                   
 هـ3211محرم الحرام                    
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 (1)خاتمة: في أحكام صالة المسافر

 

 صالة المسافر وشروط السفر

باعية )وهي الظهر والعصر والعشاء( جيب على املسافر أن يقصر يف صلواته الر  مسألة:
 أي يصليها ركعتني، ويسقط الركعتني االخريتني منها، وذلك إذا اجتمعت شروط مثانية هي: 

 : أن تكون مسافة السفر مثانية فراسخ أو أكثر.3
 : أن يقصد من أول السفر قطع مثانية فراسخ.1
 : أن ال يعدل عن قصده.1
 صد إقامة عشرة أيام.: أن ال مير على وطنه وأن ال يق2
 : أن ال يسافر ألمر حمّرم.5
 : أن ال يكون من الرّحل وأهل البوادي الذين ال استقرار هلم يف مكان معني.0
 : أن ال يكون عمله السفر.7
 : أن يصل إىل حد الرتّخص.0

 الشرط األول

 يشرتط أن ال تقل املسافة اليت يقطعها يف سفره عن مثانية فراسخ شرعية، مسألة:
 والفرسخ الشرعي عبارة عن مخسة كيلومرتات ونصف تقريباً.

                                                           
م 1000هـ 1211عام  36قد أخذنا هذه اخلامتة من الرسالة العملية لسماحة اإلمام الشريازي )املسائل اإلسالمية( الطبعة  (3)

 وجعلناها يف هناية هذا الكتاب تتميماً للفائدة. 317 – 300ص  1272إىل  1367بريوت، وذلك من املسألة رقم 
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من بلغ جمموع ذهابه وإيابه مثانية فراسخ، إذا سافر وعاد يف نفس اليوم والليلة،   مسألة:
كما لو سافر هناراً وعاد يف نفس اليوم أو يف نفس الليلة من ذلك اليوم، فان مل يكن ذهابه 

ته، ولكن إذا كان مقدار ذهابه ثالثة فراسخ وإيابه أقل من أربعة فراسخ وجب أن يقصر صال
 مخسة فراسخ يتم صالته.

إذا كان مقدار ذهابه وإيابه مثانية فراسخ، فإن مل يطل سفره عشرة أيام، كما إذا  مسألة:
ذهب اليوم وعاد من سفره غداً أو بعد غد بأيام أقل من العشرة، جيب أن يقصر صالته وأن 

 ال يصوم بل يقضيه.
إذا كانت مسافة السفر أقل من مثانية فراسخ، أو مل يعلم املسافر هل يبلغ سفره  ة:مسأل

مثانية فراسخ أم ال، ال يقصر صالته، وأما لو شك يف انه هل بلغ سفره مثانية فراسخ أم ال 
جيب عليه الفحص والتحقيق، فإن أخربه عادالن أو تعارف بني الناس ـ بنحو يوجب 

 ستغرق مثانية فراسخ قصر صالته.االطمئنان ـ بأن سفره ا
إذا أخربه ثقة واحد يُطمَأّن إليه بأن سفره بلغ مثانية فراسخ، يلزم أن يقّصر  مسألة:

 صالته وال يصوم بل يقضيه فيما بعد.
من تيقن أن سفره استغرق مثانية فراسخ فقصر صالته، مث تبني له فيما بعد أنه مل  مسألة:

د الصالة رباعية داخل الوقت، أو يقضيها كذلك إن كان يبلغ مثانية فراسخ، وجب أن يعي
 الوقت منقضياً.

من كان متيقناً بعدم كون املسافة مثانية فراسخ من حمله إىل مقصد سفره، أو كان  مسألة:
شاكا يف وجود املسافة املذكورة بني املوضعني املذكورين، فإن تبني له يف أثناء الطريق أن ما 

وجب عليه أن يقّصر صالته وإن بقي شيء يسري من الطريق، وإذا   قطعه كان مثانية فراسخ
 كان قد صالها رباعية أعادهاً قصراً.

إذا كرر الذهاب واجمليء بني حملني تقل املسافة بينهما عن أربعة فراسخ، أمت  مسألة:
 صالته حىت وان بلغ جمموع املرات اليت ذهب فيها ورجع مثانية فراسخ.

طريقان، واحد أقل من مثانية فراسخ واآلخر مثانية فراسخ أو أكثر، إذا كان حملل  مسألة:
فإن سافر إىل ذلك احملل من الطريق الذي يبلغ مثانية فراسخ قصر صالته، وإن سافر من 

 الطريق الذي يقل عن مثانية فراسخ جيب أن يتم صالته.
انية فراسخ( من إذا كان للبلد جدار جيب أن جيعل مبدأ املسافة الشرعية )أي مث مسألة:
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 جدار البلد، وإن مل يكن للبلد جدار وجب أن حيتسب هذه املسافة من آخر بيوت البلد.

 الشرط الثاني

يشرتط أن يقصد قطع مثانية فراسخ من أول سفره، فعلى هذا إذا سافر إىل حمل  مسألة:
ضم يقل عن مثانية فراسخ، وبعد الوصول إىل هناك قصد الذهاب إىل حمل آخر حبيث لو 

املسافتان لبلغتا مثانية فراسخ، فحيث أنه مل يقصد قطع هذه املسافة من حني خروجه األول، 
جيب أن يتم صالته وال يقصر، ولكن إذا أراد أن يقطع من تلك املنطقة مثانية فراسخ ذهاباً 
فقط، أو يقطع أربعة فراسخ ذهابًا ويعود يف خالل العشرة أيام إىل بلده أو إىل منطقة يريد 

 إقامة عشرة أيام فيها، فالالزم أن يقصر صالته.
من ال يعلم كم من املسافة سيستغرقها سفره، مثلما إذا سافر لنشدان ضالته،  مسألة:

وال يعلم كم يلزم أن يسري حىت حيصل على ضالته، جيب أن يتم صالته، ولكن إذا كان 
الذي يقصد إقامة عشرة أيام  يقطع مثانية فراسخ أو أكثر عند عودته على وطنه، أو إىل احملل

 فيه جيب أن يقصر الصالة.
وهكذا إذا قصد يف أثناء الذهاب أن يقطع أربعة فراسخ ويعود يف نفس اليوم أو الليلة 
من ذلك اليوم أو بعده بأيام أقل من العشرة فان بلغ جمموع ذهابه وإيابه مثانية فراسخ جيب 

 أن يقصر الصالة.
 إذا عزم على قطع مثانية فراسخ من حني خروجه وأول املسافر ال يقصر إال مسألة:

سفره، فمن خرج من بلده وكان قصده أن يقطع املسافة املذكورة إن حصل على رفيق سفر، 
 فان كان مطمئناً إىل أنه سيحصل على رفيق، وجب أن يقصر، وإن مل يطمئن صلى متاماً.

وصل إىل حد الرتخص  من قصد قطع مثانية فراسخ جيب أن يقصر صالته إن مسألة:
وهو حمل ختتفي فيه جدران البلد، أو خيتفي صوت األذان عن مسعه، وإن كان قد سار يف  
كل يوم شيئًا من الطريق، ولكن إذا سار يف كل يوم مقدارًا قلياًل جدًا حبيث اليصدق عليه 

 هبا السفر وال يقال: إنه مسافر، فيجب عليه أن يتم صالته، واألحوط استحبابًا أن يأيت
 قصراً أيضاً.
من كان يف سفره تابعًا لغريه، كما إذا سافر خادم مع سيده، فإن علم أن سفره  مسألة:
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يستغرق املسافة الشرعية جيب أن يقصر الصالة، وإذا مل يعلم جيب أن يسأل فيقصر إن كان 
 متبوعه يقصد قطع مسافة مثانية فراسخ.

م أو ظن بأنه سينفصل عن متبوعه قبل من كان يف سفره تابعًا للغري إذا عل مسألة:
الوصول إىل املسافة الشرعية، جيب أن يتم صالته إال إذا صار جمموع مسافيت ذهابه وإيابه 

 مثانية فراسخ فيقصرها.
من كان يف سفره تابعًا للغري إذا شك يف أنه هل ينفصل عن متبوعه قبل  مسألة:

ولكن إذا كان شكه من جهة انه حيتمل  الوصول إىل املسافة الشرعية، جيب أن يتم صالته،
حصول مانع ملتبوعه من مواصلة سفره، فإن مل يكن احتماله عقالئيًا وجب أن يقصر 

 صالته.

 الشرط الثالث

ويشرتط أن ال يعدل املسافر يف أثناء الطريق عن عزمه على قطع املسافة  مسألة:
 وجب أن يتم الصالة.الشرعية، فإن عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد 

إذا عدل عن سفره بعد بلوغ أربعة فراسخ، فإن كان عازمًا على البقاء هناك أو  مسألة:
 العود بعد عشرة أيام، أو كان مرتدداً يف البقاء والرجوع جيب أن يتم الصالة.

إذا عدل عن سفره بعد بلوغ أربعة فراسخ، وكان عازماً على العود يف نفس اليوم  مسألة:
 ليلة جيب أن يقّصر الصالة، بل جيب أن يقصر أيضاً حىت إذا عاد قبل عشرة أيام.أو ال

إذا حترك للذهاب إىل منطقة معينة وبعد قطع شيء من الطريق أراد أن يذهب  مسألة:
إىل مقصد آخر، فإن بلغ جمموع املسافة من احملل الذي يتحرك منه اآلن إىل املقصد الثاين 

 فراسخ قصر صالته.الذي قصده مؤخراً مثانية 
إذا تردد قبل بلوغ مثانية فراسخ، هل يقطع بقية املسافة أم ال، ومل يسر يف حال  مسألة:

 تردده، مث عزم على قطع الباقي جيب أن يقصر يف بقية املسافة.
إذا تردد قبل بلوغ مثانية فراسخ هل يقطع بقية املسافة أم ال؟ فان سار شيئًا يف  مسألة:
مث عزم على قطع املسافة من جديد ـ أي مثانية فراسخ ـ، أو قطع أربعة فراسخ  حال الرتدد

وعزم على العود يف نفس اليوم أو ليلته قبل عشرة أيام وجب أن يقصر صالته إىل آخر 
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 السفر.
إذا تردد قبل بلوغ مثانية فراسخ يف قطع بقية املسافة وعدمه، وسار حال تردده  مسألة:

عزم على قطع بقية الطريق، فان كان بقية الطريق أقل من مثانية فراسخ شيئًا من الطريق، مث 
وال يريد العود إىل وطنه يف نفس ذلك اليوم أو ليلته أو بعده بأيام جيب أن يتم صالته، 
ولكن إذا كان جمموع مقدار الطريق اليت قطعها حال تردده وبعد تردده يبلغ مثانية فراسخ 

 التمام وإن كان ال يبعد كفاية القصر.فاألحوط أن جيمع بني القصر و 

 الشرط الرابع

يشرتط أن ال يريد املسافر املرور على وطنه قبل بلوغ مثانية فراسخ، وال يريد  مسألة:
البقاء يف مكان عشرة أيام أو أكثر، فإذا اراد أن ميّر على وطنه قبل بلوغ مثانية فراسخ، أو 

 م صالته.أراد اإلقامة يف حمل عشرة أيام، جيب أن يت
من ال يدري هل سيمر على وطنه قبل بلوغ مثانية فراسخ أم ال، أو هل سيقيم  مسألة:

 يف مكان عشرة أيام أم ال، جيب أن يتم صالته.
من أراد أن مير على وطنه قبل بلوغ مثانية فراسخ أو يقيم يف مكان عشرة أيام،  مسألة:

أيام يف مكان، إذا عدل عن املرور على  وهكذا من تردد يف املرور على وطنه أو اإلقامة عشرة
وطنه أو اإلقامة عشرة أيام وجب أن يتم أيضاً، ولكن إذا كان بقية الطريق مثانية فراسخ أو 
اربعة فراسخ وأراد السفر مث العود يف نفس ذلك اليوم أو الليلة من ذلك اليوم أو بعد ذلك 

 اليوم بأيام دون العشرة يلزم أن يقصر صالته.

 لخامسالشرط ا

يشرتط أن ال يسافر ملعصية وعمل حرام، فإذا سافر لعمل حرام كالسرقة، وجب  مسألة:
أن يتم صالته، وهكذا يتم صالته إذا كان نفس السفر حراماً مثل أن يكون السفر مضراً به، 
أو كسفر الزوجة بدون إذن زوجها، أو سفر الولد مع هني أبيه أو أمه مع أذيتهما من خمالفة 

إن مل يكن سفر هؤالء واجباً، ولكن يف مثل سفر احلج الواجب يقصر كالمها الولد، 
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 صالهتما.
حيرم السفر إذا كان السفر موجبًا ألذى أبويه ومل يكن ترك السفر مضرًا للولد،  مسألة:

 وعلى املسافر يف هذه احلالة أن يتم صالته ويصوم.
يقصر صالته، وإن أتى مبعصية  من مل يكن سفره حراماً، أو مل يسافر ألمر حرام مسألة:

 يف سفره هذا، كما إذا اغتاب أحداً، أو شرب مخراً.
إذا سافر خلصوص ترك واجب، جيب أن يتم صالته، فمن كان مديونًا وكان  مسألة:

متمكناً من أداء دينه وطالبه دائنه حبقه وكان تسديد هذا احلق متعذراً يف حال السفر، فسافر 
خاصة وجب أن يتم صالته وال يقصر، ولكن إذا مل يسافر خلصوص  للفرار من مطالبة دائنه

 ترك الواجب قصر صالته وإن اتفق ترك الواجب بسببه أو استلزمه.
إذا مل يكن سفره حرامًا ولكن كانت الّدابة )أو أية واسطة نقل أخرى( اليت  مسألة:

ًا أن جيمع بني يركبها غصبياً، أو مشى على أرض غصبية يصلي قصراً، واألحوط استحباب
 القصر والتمام يف صالته.

من سافر مع ظامل فإن مل يكن مضطرًا للسفر معه، وكان سفره معاونة للظامل  مسألة:
 وجب أن يتم صالته، وأما إن كان مضطراً أو سافر معه لنجاة مظلوم قصر صالته.

 ته.ال حيرم السفر إذا كان ألجل التنزّه واالستجمام وجيب أن يقصر صال مسألة:
إذا خرج للصيد من أجل اللهو والتسلية يتم صالته، ولكنه يقصر إذا كان  مسألة:

 خروجه للصيد من أجل حتصيل قوته، وهكذا إذا سافر للتجارة واالسرتباح.
من سافر ملعصية فان تاب عند الرجوع إىل حمله قصر صالته، وإن مل يتب أمتّها،  مسألة:

 ة.إال إذا صدق عنوان حمّلل على العود
من كان سفره سفر معصية، إذا عدل يف األثناء عن املعصية، فإذا كان املقدار  مسألة:

املتبقي من الطريق مثانية فراسخ أو كان أربعة فراسخ وكان يريد قطعها والعودة إىل وطنه يف 
 ذلك اليوم أو ليلته أو بعده بأيام قبل العشرة قصر صالته.

يف األثناء قطع بقية الطريق للمعصية، وجب أن  من مل يسافر للمعصية إذا قصد مسألة:
 يتم صالته ولكن تصح صلواته اليت صالها قصراً قبل ذلك.

 الشرط السادس
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يشرتط أن ال يكون من أهل البوادي الذين يتجولون يف الصحاري وليس هلم  مسألة:
عنه بعد قليل، مكان معني وتكون بيوهتم معهم فإذا رأوا ماًء أو عشباً نزلوا عنده، مث يرحلون 

 فإن على هؤالء أن يتموا صالهتم.
إذا سافر من هو من أهل البوادي للبحث عن منزل ومرعى ألنعامه، فإن امتد  مسألة:

 سفره مثانية فراسخ وجب أن يتم صالته وإن مل تكن أمتعته معه.
إذا سافر من هو من أهل البوادي للزيارة واحلج أو التجارة وما أشبه وجب أن  مسألة:

 يقصر صالته.

 الشرط السابع

يشرتط أن ال يكون السفر شغاًل له، ولذلك فان احلملدار واملكاري والسائق  مسألة:
واملالح ومن شاهبهم يتم يف غري سفره األول، ولكن يف السفر األّول يقصر صالته وإن طال 

 سفره.
و احلج، من يكون شغله السفر إذا سافر ألمر آخر، كما إذا سافر للزيارة أ مسألة:

يقصر صالته، ولكن إذا أجر وسيلته )كما لو أجر السائق سيارته( للزيارة وذهب هو أيضاً 
 للزيارة وجب أن يتم صالته.

احلملدار إذا كان السفر شغاًل له جيب أن يتم صالته، وإذا مل يكن السفر شغالً  مسألة:
 له بل كان يسافر بضعة أسابيع يف السنة قصر الصالة.

كون شغله احلملدارية ويسافر حبجاجه إىل مكة املكرمة من طريق بعيد، من ي مسألة:
 فإن كان يف الطريق كّل السنة أو أغلبها أمت صالته.

من يكون السفر شغاًل وعماًل له يف بعض أوقات السنة كالسائق الذي يكري  مسألة:
 سيارته يف الصيف أو الشتاء جيب أن يتم يف السفر.

ع املتجول الذي يرتدد على أماكن تبعد عن بلده الفرسخني السائق أو البائ مسألة:
والثالثة، إن اتفق له أن سافر مثانية فراسخ جيب أن يقصر يف صالته، ولكن إذا قال الناس  
إن شغله السفر، فإن سافر مثانية فراسخ يلزم أن جيمع بني القصر والتمام على األحوط 

 وجوباً. 
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قي يف وطنه عشرة أيام أو أكثر من ذلك، وجب أن من يكون شغله السفر إذا ب مسألة:
يقصر يف سفره األول الذي يسافر فيه بعد العشرة، سواء كانت إقامة عشرة أيام عن قصد 

 من أول األمر أم ال. 
من يكون شغله السفر إذا أقام يف غري وطنه عشرة أيام، قصر يف أول سفرة بعد  مسألة:

من أول األمر، أما إذا مل يقصد من أول األمر أن تلك العشرة إذا كانت إقامته عن قصد 
 يقيم يف ذلك املكان عشرة أيام فيجب أن يتم صالته يف أّول سفرة بعد العشرة.

من يكون شغله السفر إذا شك يف أنه هل بقي يف وطنه أو مكان آخر عشرة  مسألة:
 أيام أم ال، جيب أن يتم صالته.

 ذ لنفسه وطناً جيب أن يتم صالته.السائح يف البلدان الذي مل يتخ مسألة:
من مل تكن حرفته وشغله السفر إذا تعددت سفراته إىل بلد أو قرية لنقل بضاعة  مسألة:

 له فيها جيب أن يقصر صالته.
من أعرض عن وطنه وأراد اختاذ وطن آخر له، إن مل يكن شغله السفر ومل  مسألة:

 م يف الصالة جيب أن يقصر.يصدق عليه عنوان آخر من العناوين املوجبة لإلمتا

 الشرط الثامن

يشرتط أن يصل إىل حد الرتخص، يعين أن يبتعد عن بلده وموطنه، وكذا عن  مسألة:
املكان الذي قصد إقامة عشرة أيام فيه، مبقدار ختتفي فيه جدران البلد، وال يسمع فيه أذان 

مينع عن رؤية اجلدران أو ذلك البلد، بشرط أن يكون اجلو صافيًا ال غبار وال شيء آخر فيه 
مساع األذان وال يلزم أن يبتعد حبيث ال يرى القباب واملنائر أو ال يرى اجلدران أصالً، بل 

 يكفي أن ال تظهر اجلدران جيداً وبشكل كامل.
إذا سافر إىل مكان يسمع فيه أذان البلد ولكن ال يرى جدرانه، أو يرى جدران  مسألة:

 فإن كان يريد أن يصلي هناك وجب أن يتّم صالته.البلد ولكن ال يسمع أذانه، 
املسافر الذي يعود إىل وطنه جيب أن يتم صالته إذا رأى جدران بلده ومسع  مسألة:

أذانه وكذا املسافر الذي يريد أن يقيم يف حمل عشرة أيام إذا رأى جدران ذلك احملل ومسع 
 أذانه يلزم أن يتم.
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حبيث يرى من البعيد، أو كان البلد منخفضاً جداً  إذا كان البلد يف مكان مرتفع مسألة:
حبيث ختتفي جدرانه مبجرد أن يبتعد املرء عن البلد قلياًل، فمن سافر من مثل هذا البلد ال 
يقصر صالته إال إذا ابتعد مبقدار لو كان البلد يف أرض مستوية الختفت جدرانه فيه، وهكذا 

 تعارف فإنه جيب مالحظة املتعارف.إذا كان علو البيوت واخنفاضها أكثر من امل
إذا سافر من حمل ال بيت فيه وال جدران، فإن وصل إىل موضع ختتفي فيه  مسألة:

 اجلدران والبيوت عادة لو كان للمحل املذكور بيوت أو جدران، لزم أن يقصر صالته.
إذا ابتعد مقدارًا حبيث ال يدري هل أن هذا الصوت الذي يسمعه هو صوت  مسألة:

ان أم صوت آخر قّصر صالته، ولكن إذا علم أن ذلك هو صوت األذان ولكن ال مييز  األذ
 كلماته وجب عليه اإلمتام.

إذا ابتعد إىل حد ال يسمع أذان البيوت، ولكنه يسمع أذان البلد الذي يكون  مسألة:
 يف مكان مرتفع عادة، ال يقصر صالته.

لذي يكون يف مكان مرتفع ولكنه إذا وصل إىل حد ال يسمع فيه أذان البلد ا مسألة:
 يسمع األذان الذي يكون على مكان عال جداً وجب أن يقصر صالته.

إذا كان عينه أو أذنه أو صوت األذان غري عادي جيب أن يقصر صالته يف  مسألة:
املوضع الذي ال ترى فيه العيون املتوسطة اجلدران املتوسطة للبلد، وال تسمع فيه األذان 

 ان العادي.املتوسطة األذ
إذا شك حني الذهاب إىل السفر هل وصل إىل حد الرتخص أم ال، جيب أن  مسألة:

يصلي متاماً، وإذا شك حني العودة إىل وطنه هل وصل إىل حد الرتخص أم ال، يلزم أن 
يقصر، بشرط أن ال تكون الصالة ذهاباً وإياباً يف مكان واحد، ولكن يف كلتا الصورتني جيب 

 .الفحص والتحقيق
املسافر الذي مير بوطنه يف سفره، جيب أن يتم صالته عندما يصل إىل حد  مسألة:

 الرتخص لوطنه )أي إىل مكان يرى منه جدران وطنه ويسمع أذانه(.
املسافر الذي يصل إىل وطنه يف خالل سفره يتم صالته مادام يف وطنه، ولكن  مسألة:

رج إىل أربعة فراسخ ويعود يف نفس اليوم أو إذا أراد أن خيرج من هناك إىل مثانية فراسخ أو خي
 ليلته أو قبل عشرة أيام، يلزمه أن يقصر صالته عندما يصل إىل حد الرتخص من بلده.



 

 32 

 أحكام الوطن واإلقامة عشرة أيّام

احملل الذي خيتاره الشخص لإلقامة والتوطن يعترب وطنه، سواء كان ميالده فيه  مسألة:
وسواء كان وطنًا ألبويه أم اختاره هو للتوطن وُعّد يف نظر )أي كان مسقط رأسه( أو ال، 

 الناس وطناً له.
إذا قصد أن يقيم مدة من الزمن يف بلد ليس بوطنه األصلي مث يتنقل منه إىل  مسألة:

مكان آخر، ال حيسب ذلك احملل وطنًا له، إال إذا أراد البقاء فيه مّدًة طويلًة مثاًل لبضع 
طلبة واجلامعيني الذين يذهبون إىل بلد آخر للدراسة يكون ذلك سنني، وعلى هذا فإن ال

البلد حبكم وطنهم ويلزم أن يتّموا صالهتم ويصوموا، وكذلك حكم العسكريني الذي تقرر 
 بقاؤهم يف مكان واحٍد ملّدة طويلة.

احملل الذي يقصد اإلقامة فيه مدة طويلة من الزمان كأربع أو مخس سنوات،  مسألة:
له عرفاً، فإذا عرض له سفر مث عاد إىل ذلك البلد مرة أخرى جيب أن يتم  حيسب وطناً 
 صالته فيها.
من توطن يف حملني، مثل أن يسكن يف بلد ستة أشهر، ويف حمل آخر ستة أشهر  مسألة:

أخرى، كان احملالن وطنًا له، وهكذا احلكم إذا اختار لنفسه أكثر من بلد للسكىن على هذا 
 ماكن تعد وطناً له.الغرار، فان كل األ

من مكث يف مكان بقصد التوطن فيه، جيب أن يتم صالته وهكذا كلما وصل  مسألة:
إىل ذلك املكان ما مل يعرض عنه، وأما إذا أعرض وصرف النظر عن التوطن يف ذلك البلد 

 فيلزم أن يقصر صالته. 
صالة فيه وإن إذا وصل إىل مكان كان وطنه سابقًا ولكنه أعرض عنه، ال يتم ال مسألة:

 مل خيرت وطناً آخر لنفسه بعُد.
املسافر الذي يقصد اإلقامة يف مكان عشرة أيام بالتوايل، أو يعلم انه سيبقى يف  مسألة:

 ذلك املكان عشرة أيام دون اختيار منه، جيب أن يتم الصالة يف ذلك املكان.
ن يقصد إقامة الليلة املسافر الذي يريد اإلقامة يف مكان عشرة أيام، ال يلزم أ مسألة:

األوىل والليلة احلادية عشرة، بل يكفي يف وجوب إمتام الصالة أن يقصد البقاء من فجر اليوم 
األول إىل غروب اليوم العاشر، وكذا إذا كان قصده ـ مثاًل ـ أن يبقى يف ذلك املكان من ظهر 
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 اليوم األول إىل ظهر اليوم احلادي عشر فانه يتم صلواته.
سافر الذي يريد إقامة عشرة أيام يف حمل، ال يتم صالته إال إذا أراد البقاء يف امل مسألة:

مكان واحد متام العشرة، فإذا قصد إقامة عشرة يف بلدين جيب أن يقّصر صالته، إذا مل يكن 
البلدان متصلني ببعضهما، وأّما إن كانا متصلني ببعضهما فلهما حكم البلد الواحد، كما 

سبة إىل النجف األشرف والكوفة، أو كربالء املقدسة واحلر، أو طهران الشأن حاليًا بالن
 .ومشريان، أو دمشق والسيدة زينب

املسافر الذي ال ينوي البقاء يف حمل عشرة أيام، مثل أن يقصد البقاء واالقامة يف  مسألة:
 ته.ذلك املكان عشرة أيام إن حصل له رفيق، أو إن حل على منزل جيد ـ مثالً ـ قصر صال

املسافر الذي يريد البقاء يف حمل عشرة أيام، إذا قصد من البداية أن خيرج يف  مسألة:
خالل هذه العشرة إىل مادون املسافة الشرعية املوجبة للقصر، فإن مل ميكث يف ذلك املكان ـ 

 الذي هو دون املسافة الشرعية ـ أكثر من يوم مل تضر باقامته وأمت صالته.
زم على البقاء يف حمل عشرة أيام، وجب أن يتم صالته، وإن من كان له ع مسألة:

احتمل أن يطرأ له يف األثناء مانع من مواصلة البقاء واالقامة، هذا فيما إذا مل يكن االحتمال 
 عقالئياً ينايف عزمه على البقاء وإالّ فعليه أن يقصر.

د فنوى اإلقامة يف إذا علم املسافر أنه بقي إىل آخر الشهر عشرة أيام أو أزي مسألة:
مكان إىل آخر الشهر وجب أن يتم صالته، وأما إذا مل يعلم هل بقي عشرة أيام إىل آخر 
الشهر أم ال فنوى اإلقامة إىل آخر الشهر وجب أن يقّصر، وإن كان قد بقي إىل آخر الشهر 

 عشرة أيام أو أكثر من يوم قصده لالقامة حبسب الواقع.
يم يف مكان عشرة أيام، فان أعرض عن البقاء قبل أن إذا قصد مسافر أن يق مسألة:

يأيت بصالة رباعية، أو ترّدد يف البقاء يف ذلك املكان أو الذهاب إىل مكان آخر قبل أن يأيت 
بصالة رباعية جيب أن يقصر صالته، وأما إذا أعرض وانصرف عن اإلقامة يف ذلك املكان أو 

 فعليه أن يتم مادام هناك.حصل له الرتدد املذكور بعد أن صلى رباعية 
املسافر الذي قصد اإلقامة يف مكان عشرة أيام إذا صام مث انصرف وأعرض عن  مسألة:

البقاء بعد الظهر، فإن كان انصرافه بعد أن أتى بصالة رباعية يف ذلك املكان صح صومه، 
عية صح وعليه أن يتم صلواته مادام هناك، وأما إذا كان انصرافه قبل أن يأيت بصالة ربا

صومه يف ذلك اليوم وعليه أن يقصر بقية صلواته الالحقة وال جيوز له الصوم يف األيام 
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 الالحقة.
املسافر الذي قصد اإلقامة يف مكان عشرة أيام، إذا انصرف عن االقامة وشك  مسألة:

 هل صلى قبل انصرافه عن قصد االقامة صالة رباعية أم ال، جيب أن يقصر صالته.
شتغل املسافر بالصالة بنية أن يأيت هبا قصراً، ويف أثناء الصالة عزم على إذا ا مسألة:

 إقامة عشرة أيام يف ذلك املكان، جيب أن يتمها رباعية.
املسافر الذي قصد االقامة يف مكان عشرة أيام، إذا انصرف عن قصده وهو يف  مسألة: 

ن جيلس فوراً وخيتم صالته قصراً، الصالة الرباعية، فإن مل يدخل يف ركوع الركعة الثالثة جيب أ
ويقصر يف بقية صلواته. وأما إذا اشتغل بركوع الركعة الثالثة يلزم أن يعيد صالته قصراً ويقّصر 

 صلواته مادام هناك.
املسافر الذي قصد اإلقامة يف مكان عشرة أيام، إذا بقي يف ذلك املكان أكثر  مسألة:

 ر منه، وال يلزم جتديد نية اإلقامة لعشرة أخرى.من عشرة، يلزم أن يتم صالته ما مل يساف
املسافر الذي قصد اإلقامة يف مكان عشرة أيام، جيب أن يأيت بالصوم الواجب،  مسألة:

وجيوز له اإلتيان بالصوم املستحب أيضاً، وكذا جيوز له االتيان بصالة اجلمعة ونوافل الظهر 
 والعصر والعشاء هناك.

القامة يف مكان عشرة أيام، إذا أراد أن خيرج إىل ما دون املسافر الذي قصد ا مسألة:
أربعة فراسخ ويعود إىل مكانه األول ويبقى فيه عشرة أيام يتم صالته يف املدة اليت خيرج فيها 
ويعود، ولكن إذا ال يريد ـ بعد رجوعه إىل املكان األول ـ أن يبقى فيه عشرة أيام، فعليه أن 

دون أربعة فراسخ ويف املدة اليت يبقى فيها هناك وعند الرجوع يتم صالته عند اخلروج إىل ما
إىل املكان األول وبعد العودة على األقوى، وأما إذا كان املكان الذي يريد أن خيرج إليه أربعة 
فراسخ أو أكثر فيجب أن يقصر صالته عند الذهاب إىل ذلك املكان ويف املدة اليت يبقى 

 عودة أيضاً.فيها هناك وحال العودة وبعد ال
املسافر الذي قصد االقامة يف مكان عشرة أيام، اذا أراد أن خيرج إىل ما دون  مسألة:

مثانية فراسخ ويبقى فيه عشرة أيام جيب عليه أن يتم صالته عند الذهاب إىل ذلك املكان 
لى ويف احملل الذي يقصد إقامة عشرة أيام فيه، وأما إذا كان املكان الذي يريد اخلروج إليه ع

رأس مثانية فراسخ أو أكثر وال يريد إقامة عشرة أيام فيه فعليه أن يقصر صالته عند الذهاب 
 إليه ويف مدة البقاء فيه.
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املسافر الذي قصد اإلقامة يف مكان عشرة أيام، إذا أراد أن خيرج إىل مادون  مسألة:
موضوع الرجوع إىل  أربعة فراسخ فإن كان مرتددًا يف العودة إىل املكان األول، أو غفل عن

املكان األول أصاًل، أو أراد أن يرجع إىل املكان األول ولكنه كان مرتددًا يف اإلقامة عشرة 
أيام فيه، أو غفل عن موضوع اإلقامة يف املكان الثاين عشرة أيام والسفر عنه، جيب أن يتم 

 بعد أن يرجع.صالته منذ أن يذهب إىل املكان الثاين واىل أن يرجع إىل املكان األول و 
إذا قصد اإلقامة يف مكان عشرة أيام باعتقاد وظن أن رفقاءه يريدون اإلقامة  مسألة:

عشرة أيام فيه، وبعد اإلتيان بصالة رباعية واحدة علم بأهنم مل يقصدوا اإلقامة، فعليه أن يتم 
 صالته مادام هناك، وإن انصرف هو أيضاً عن االقامة.

ل ثالثني يومًا على حنو الرتدد، جيب عليه أن يتم صالته إذا بقي املسافر يف حم مسألة:
 بعد الثالثني حىت لو مكث قلياًل.

املسافر الذي يريد إقامة تسعة أيام أو اقل يف مكان، إذا أراد ـ بعد انقضاء تسعة  مسألة:
أيام أو أقل ـ أن يبقى تسعة أيام أخرى أو أقل وهكذا حىت ثالثني يوماً، وجب أن يقصر 

 أّما يف اليوم الواحد والثالثني فيتم صالته. صالته،
املسافر املرتدد يف االقامة مدة ثالثني يوماً إمنا يتم بعد الثالثني إذا كان قد أمضى   مسألة:

كل هذه األيام الثالثني يف مكان واحد، أما إذا أمضى هذه الثالثني يف بالد متعددة قصر يف 
 صالته حىت بعد الثالثني.

 مسائل متفرقة

، ومسجد جيوز للمسافر أن يتم صالته يف املسجد احلرام، ومسجد النيب سألة:م
، وهكذا جيوز التمام إذا أراد أن يصلي يف موضع مل الكوفة، واحلائر احلسيين الشريف 

بل احلق هبا فيما بعد، وهكذا بالنسبة  يكن من أجزاء هذه املساجد زمن األئمة الطاهرين 
ا صلى يف موضع أبعد من أطراف القرب الشريف مبقدار مخسة إذ إىل احلرم احلسيين 

 وعشرين ذراعاً.
الظاهر جواز التمام أيضا، يف مجيع مدينة مكة املكرمة واملدينة املنورة والكوفة  مسألة:

وكربالء املقدسة، وإن كان األحوط استحبابًا أن يقّصر املسافر يف غري املساجد املذكورة 
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 0واحلرم الشريف.
الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر صالته، لو أمت عمدًا يف غري هذه  مسألة:

األماكن األربعة املذكورة يف املسألة املتقدمة بطلت صالته، وهكذا إذا نسي أن صالة املسافر 
قصر فأمت، جيب عليه أن يعيد صالته إذا كان الوقت باقيًا ويقضي إن تذكر بعد انقضاء 

 الوقت على األحوط.
 الذي يعلم انه مسافر وأن عليه أن يقصر الصالة، لو أمت غفلة بطلت صالته. ة:مسأل

 املسافر الذي ال يعلم هل جيب عليه قصر الصالة أم ال، إذا أمت صحت صالته. مسألة:
املسافر الذي يعلم أن عليه أن يقصر الصالة، إذا كان جيهل بعض خصوصياته،  مسألة:

 صر إذا قطع مثانية فراسخ، لو أمت صحت صالته.مثالً كان ال يعلم أن عليه أن يق
املسافر الذي يعلم أن عليه أن يقصر الصالة، إذا أمت بظن أن سفره استغرق أقل  مسألة:

من مثانية فراسخ، وجب عليه احتياطًا إعادة صالته قصراً داخل الوقت، أو قضاؤها قصراً إن  
 كان الوقت منقضياً.

صالته، فإن تذكر يف داخل الوقت وجب إعادهتا قصراً، إذا نسي أنه مسافر وأمت  مسألة:
 وان تذكر بعد انقضاء الوقت مل جيب عليه قضاؤها.

 من جيب عليه التمام إذا قصر الصالة بطلت صالته على أي حال. مسألة:
إذا اشتغل بصالة رباعية ويف أثنائها تذكر أنه مسافر، أو التفت إىل انه قطع  مسألة:

ره، فإن مل يذهب إىل ركوع الركعة الثالثة وجب أن خيتم صالته ثنائية، مثانية فراسخ يف سف
وإن ذهب إىل ركوع الركعة الثالثة بطلت صالته، فإن بقي له من الوقت مبقدار ركعة واحدة 

 وجب أن يقصر صالته بنية األداء.
 إذا مل يعلم املسافر بعض خصوصيات صالة املسافر، مثاًل اليعلم أنه إذا قطع مسألة:

أربعة فراسخ وعاد إىل وطنه يف نفس اليوم أو ليلته لزم أن يقصر، إن اشتغل بالصالة بنية 
إتياهنا رباعية وعلم باملسألة قبل الذهاب إىل ركوع الركعة الثالثة وجب أن خيتم الصالة ثنائية 

الثة قصراً، أي جيلس فورًا ويتشهد ويسلم، وأما إذا التفت إىل احلكم وهو يف ركوع الركعة الث
بطلت صالته، وحىت إذا بقي من الوقت مبقدار ركعة واحدة فإن عليه أن يأيت بالصالة قصراً 

 بنية األداء. 
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املسافر الذي جيب عليه أن يتم صالته إذا اشتغل بالصالة بنية إتياهنا ثنائية  مسألة:
 ة.جهالً منه باملسألة، مث عرف احلكم يف أثناء الصالة جيب أن يتم الصالة الرباعي

املسافر الذي مل يأت بالصالة، إذا وصل إىل وطنه قبل انقضاء الوقت، أو وصل  مسألة:
إىل مكان يريد إقامة عشرة أيام فيه، جيب أن يتم، ومن ال يكون مسافراً إذا مل يأت بالصالة 

 يف وطنه يف أول الوقت وسافر، وجب أن يقصر يف السفر.
ذا فاتته صالة الظهر أو العصر أو العشاء املسافر الذي جيب أن يقصر صالته إ مسألة:

وجب أن يقضيها قصراً، حىت لو أراد أن يقضيها يف احلضر، واذا فات غري املسافر إحدى 
 هذه الصلوات الثالث وجب أن يقضيها متاماً أي رباعية، وان أراد أن يقضيها يف السفر.

ان اهلل، والحمد )سبحيستحب للمسافر بعد كل صالة، أن يقول ثالثني مرة:  مسألة:
وقد أكد على اإلتيان هبذا الذكر يف تعقيب صالة الظهر هلل، وال اله إال اهلل، واهلل أكبر( 

 والعصر والعشاء، بل األفضل أن يأيت هبذا الذكر بعد هذه الصلوات ستني مرة.
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 17 ......................................... الشرط الثاين

 18 ........................................ الشرط الثالث

 19 ......................................... الشرط الرابع

 19 ....................................... الشرط اخلامس

 30 ...................................... الشرط السادس

 31 ........................................الشرط السابع

 31 ........................................ الشرط الثامن

 32 ....................... أحكام الوطن واإلقامة عشرة أيّام

 37 ........................................ مسائل متفرقة

 

 
 جلنة االستفتاء

 تب املرجع الديين األعلىيف مك
 آية اهلل العظمى السيد حممد احلسيين الشريازي )دام ظله(

 تستقبل استفتاءاتكم الشرعية وجتيب عليها
 عرب العنوان التايل:

 13/  5955لبنان، بريوت، ص ب: 
 0096311/ 6219572سورية، دمشق، فاكس: 

 istftaa@alshirazi.comالبريد االلكتروني: 
 

 كما ميكنكم االطالع على استفتاءات اإلمام الشريازي )دام ظله( ومؤلفاته يف كل وقت على العنوان التايل:
www.alshirazi.com 

mailto:ajowbeh@alshirazi.com

