
 1

  احكام المسافر

 100(انا طالب علوم دينية ، ومكان دراستي يبعد عن وطني ما يقارب ) 309(

 اربعة ايام في االسبوع ثم اعود الي وطني ، فما هو حكم ك، وانا اقيم هنا)كلم

  .صالتي وصيامي ، وان كان الواجب ان اقصر فما هو حكم صالتي السابقة 

 بين القصر والتمام في مقر الدراسة وفي االحوط وجوباً بان الجمع: بسمه تعالي 

 .واهللا العالم.  الطريق ذهاباً واياباً 

ما حكم من يقطع المسافة في البحر ينتقل في البحر بالسفينة لصيد ) 310(

الجمعة صباحا مع العلم ان له  االسماك في كل اسبوع من الخميس عصرا إلى 

وليس هو العمل االصلي عمل  آخر في شركة، وصيد االسماك هو عمل إضافي 

  له؟ 

اذا كان صيده للسمك لغرض اللهو فصالته تمام واما اذا كان للبيع : ىبسمه تعال

واالستفادة من ثمنه فصالته قصر اذا كان سفره اتفاقا ومصادفه واما مع السفر 

  .المتكرر فصالتهم أيضاً تمام

ولكن كنا ولدت في الوطن المستجد لوالدي وترعرعت فيه : شخص يسأل) 311(

 الوطن االصلي لوالدي في كل سنة شهرين أو ثالثة وفي بعض نذهب إلى 

االوقات سكنّا سنتين دفعة واحدة وفي اعتقادي أن هذا وطني وقريتي وكل من 

يعرفنا في القرية يقول انت من هذه القرية وهذا وطنك وال أعلم إذا كانت نية 

ه أنه وطوال تلك الفترة كنت التوطن موجودة عندي في ذلك الوقت لكن ما أعرف

  : اساس أنه وطني االصلي، السؤال ىأصلي تماماً وال أزال كذلك إلى  االن عل

   ما حكم هذه القرية، هل هي وطني فعالً أم ال؟� 1

   ما حكم الصلوات التي صليتها طوال تلك الفترة؟ ماذا علي أن أصلي اآلن؟� 2
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 التقليد، وبعد فترة قلدت السيد إلى علماً اني في أوائل بلوغي لم اكن ملتفتاً 

  .الخوئي، الرجاء ذكر رأي السيد الخوئي إذا أمكن وكذلك رأي االمام الخميني 

 فيه ىإذا كنت تسافر مع ابوك إلى  الوطن االصلي لوالدك وتبق: ىبسمه تعال

كابيك بحسب ذلك مسكناً لك ما لم تعرض عنه فتصلي وتصوم فيه وهذا ايضاً 

 . الخوئي طاب ثراهكان رأي السيد

ما حكم صالة الطالب الذي يسافر للدراسة يوم السبت ويعود يوم االربعاء ) 312(

من مدينة )  كم400(أو إلي الرياض )  كم40(أو إلي الظهران )  كم150(لألحساء 

 اشتباه بأن يصلي قصراً فقط كالقطيف لمدة تزيد من العام ونصف العام، حيث هنا

 إذا سافر قبل أو بعد الزوال، ما حكم ك والتمام، وكذلأو أو يجمع بين القصر

  . صالته في الطريقكصيامه، وكذل

 بين القصر والتمام وكذا قي الطريق وإذا تحقق كتجمع في بلد دراست: ليبسمه تعا

  . واهللا العالمك الصيام فال قضاء عليكمن

ية نحن مجموعة من طالبات ندرس في مدينة تبعد عن مدينتنا االصل) 313(

تقريبا وفي انتقالنا ما بين هذه المدينتين واثناء اقامتنا نتعرض )  كم430(

ألشكاالت شرعيه نتمني توضيحها لنا نحن نقيم في هذه المدينة التي ندرس بها 

ونرجع إلي مدينتنا االصلية ) من السبت الي االربعاء(خمسة ايام في االسبوع 

  .يومي الخميس والجمعة

  نة التي ندرس بها؟ قصر أم تمام؟ صالتنا في المدي� 1

 انطلقنا من المدينة التي ندرس بها وفي اثناء الطريق وقبل خروجنا منها إذن � 2

ولم نستطيع التوقف ألداء الفريضة اال بعد ما ) احيانا المغرب(علينا اذان الظهر
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 حد القصر أو أكثر؟ فما حكم صالتنا في )كم44(تخطينا حدود المدينة بما يقارب 

   فرق أن كنا صيام أو ال؟ ك؟ وهل هنا)قصر أم تمام(طريقال

  ؟ك من يقول بالجمع ما بين القصر والتمام فما صحة ذلكوهنا

 فتوي جديده أو تغيير في هذا االحكام من كإذا ما كانت هنااتمنا االيضاح عن (

  )حيث تطبيقها سواء مع المقدرة أو مع عدمها

 بين القصر واالتمام في الطريق إلي محل األحوط وجوباً أن تجمعوا: بسمه تعالي

 في طريق الرجوع إلي وطنه وإن صاموا ال قضاء كالدرس ونفس المدينة وكذل

  .عليهم واهللا العالم

خرجت صباح اليوم في رمضان النهاء اجراءات قبول اخي في الجامعة ) 314(

ته قبل  المنطقة التي كان يسكن فيها والدي ومكان والدوفي العودة وصلنا إلى 

االذان ووصلنا مع االذان تقريبا إلى  منطقة سكننا والتي تبعد قرابة الكيلوين عن 

منطقة سكن والدي، التي لم نسكنها نحن، وانما هي فقط مكان سكن والدي 

ومولده، علما ان المنطقتين في القطيف في السعودية اال ان احدهما أول القطيف 

 ولو وصلت إلى  ىني ما زلت مسافرا حتوالثانية في آخر القطيف فهل اعتبر ا

  منطقة والدي سابقاً

 فالوصول ىإذا كانت منطقة والدك تعتبر عند أهل البلد منطقة آخر: ىبسمه تعال

لها قبل الزوال ال ينفع ، وإنما المناط في بقاء الصوم الوصول إلى  منطقتك قبل 

 .الزوال التي ال يصدق عليها عنوان منطقة والدك

سوف أسافر خالل األيام القادمة للعالج بلندن مع والدي ووالدتي أنا ) 315(

 فممكن كوسوف يصادف شهر رمضان ولكن ال أعلم المدة التي سأقضيها هنا

 كدي ووالدتي وكذل أو جزء منه فكيف الصيام لوالكأقضي شهر رمضان كلّه هنا
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صيام قبل بالنسبة لي أنا ألني سوف أعمل عملية جراحية ألنفي فكيف بالنسبة لل

العملية وبعد العملية وخاصة إن بنيتي الجسمانية ضعيفة جداً وجزاكم اهللا خير 

  .الجزاء ويحفظكم اهللا

إذا نويتم االقامة في لندن مدة عشرة ايام فتصلون تماماً وتصومون : بسمه تعالي

لمن كان وظيفته الصوم إذا كان حاضراً أو مقيماً في سفره ولو كان علمه بالبقاء 

 ايام في لندن بعنوان أنه قدر متيقن أو باخبار الطبيب المعالج بضرورة البقاء عشرة

  . عشرة ايامءهذه المدة أو ازيد منها وتنوون البقا

شخص يعمل في محل دون المسافة الشرعية يبعد عن منزله حدود ثمانية ) 316(

الي عشرة كيلومترات حيث يخرج من سكنه يوميا ليعمل حدود ثمان ساعات 

ريباً ويعود لمنزله بعد انتهاء الدوام سؤالي هو لو اراد قطع مسافة من محل عمله تق

فهل ينقطع سفره ) منزله(وقطعها ثم رجع الي محل عمله قبل أن يرجع الي وطنه 

  أم يبقي علي القصر حتي يعود الي حدود وطنه ؟

 يقصر إذا كان سفره من مقر عمله مسافة شرعية وكان سفره اتفاقياً: بسمه تعالي

 .ولو كان مرتبطاً بعمله واهللا العالم

 أنا موظف في شركة ومقر عملي يبعد عن المنزل مسافة وكل يوم � 1) 317(

أذهب صباحا وآتي عصرا، في أحد أيام رمضان كلفني العمل بحضور اجتماع 

 كيلو وعن منزلي مسافة وقد أذن أذان الظهر وأنا في 75يبعد عن العمل أكثر من 

  ماع ما حكم صالتي وصومي؟مقر االجت

إذا كان بين بلد المكلّف ومقر عمله مسافة شرعية، وسافر لمكان : ىبسمه تعال

  .آخر للعمل أيضاً أتم صالته في المكان الثاني وصام

   تقليد السيد الخوئيىأنا باقي عل) 318(
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 كل سنة اذهب إلى  لبنان شهرين ونصف متواصلة عند أوالدي ولدي ببيت � 1

  اجار؟

   ثالث اشهر متقطعة في السنة؟� 2

  .فما حكم صالتي في الحالتين وهل يعتبر وطنا لي في راي السيد رحمه اهللا

تصلي تماماً في لبنان في بلدك الذي لك فيه البيت واالهل واالوالد : ىبسمه تعال

سواء كان بقاؤك في لبنان شهرين ونصف أو اكثر وال تحتاج إلى  قصد االقامة، 

  .واهللا العالم

طالب علم واسكن في بلدة غير بلدتي بغاية طلب العلم هناك ، وتبعد انا ) 320(

عنها المسافة الشرعية ، وبلدة زوجتي تبعد عن تينك البلدتين ايضا والمسافة 

الشرعية ، وتتردد الي بلدتها بقصد زيارة االهل ، فهل انها تتم صالتها ام تقصر ، 

  نه ما المراد باإلعراض تحديدا ؟علما انها لم تعرض عن بلدتها ، ثم ا

اذا لم تعرض زوجتك عن بلدها فتتم الصالة فيه واالعراض فيحقق : بسمه تعالي

بان تريد ان ال تعيش في بلداهما حتي لو فرض مفارقتها عن زوجها وانما تجئ 

  .الي بلداهما لصلة االرحام فقط

فاً أنه وطنه فلو إذا توطن شخص في بلد وبقي فترة فيه بما يصدق معه عر) 321(

 بلد  آخر للتوطن، فجاء اليه ليحمل ما بقي من أثاثه من اعرض عنه وسافر إلى 

   فيه عشرة أيام، فما حكم صالته في تلك األيام؟ىدون أن يبق

يصلي فيه تمام فإن تحقق االعراض بعد أخذ االثاث واالنتقال إلى  : ىبسمه تعال

 .البلد اآلخر الذي يردد التوطن فيه

من سافر للمدينة المنورة علي مشرفها واله الصالة والسالم في شهر ) 322(

رمضان ولم يكن قاصدا لالقامة فهل يصح له صيام الثالثة ايام لقضاء الحاجة هو 
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، مع بيان مستندكم في  يمكن ان يقع في رمضان صوم غيرهفي شهر رمضان ام ال

  ذلك؟

  .لم ال باس بالصيام رجاء  واهللا العا: بسمه تعالي 

 بغرض أنه لديه موعد ورجع بعد ى مستشفما حكم صوم من ذهب إلى ) 323(

  الصالة صالة الظهر؟

وما الحكم اذا كان ال يعلم وقت الزوال مثال اذا اخبر انه إلى  بلده قبل الزوال 

  فصيامه باطل وهو ال يعرف وقت الزوال؟

   للضرورة؟وما الحكم اذا ذهب معه شخص وهو ال يعرف الحكم وهو ذاهب معه

   دقيقة وليس فيه مشقة؟30علما بأن المشوار ال يأخذ 

 كيلو فعليه 22 مسافه شرعية أي ىإذا كان بين بلده وبلد المستشف:ىبسمه تعال

  .قضاء يومه في مفروض السؤال

إذا رجع لبلده في الغرض السابق بعد الزوال فعليه القضاء وإن لم يعرف وقت 

  .الزوال

 قطع المسافة الشرعية فال بشيء عليه وأما إذا قصد قطع إذا كان صاحبه لم يقصد

 . يومه وإن لم يعرف أنها مسافة شرعيةى قضىالمسافة التي بين بلده والمستشف

إذا كان شخص يسكن في بيت مستأجر لفترة محددة فإذا قطع المسافة ) 324(

  مدينته فهل يعتبر حد الترخص للمكان الموجود فيه بيتهيالشرعية ورجع إل

المستأجر أو يعتبر بمكانه السابق الذي كان يسكن فيه ومسقط رأسه وكم المدة 

  المعتبرة للسكن في المكان المستأجر ليكون حساب جد الترخص منه؟

إذا كان يسكن في المنزل المستأجر فترة طويلة وسنين عديدة فإذا : يبسمه تعال

 .ماما واهللا العالم تي حد الترخص فيه صليمرّ عليه انقطع سفره فإذا وصل ال
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 بلد لم تكن بين سوره وسور بلد لو اراد المقيم عشرة أيام أن يذهب إلى ) 325(

  :اإلقامة مسافة شرعية ما حكم الصالة بعد الذهاب

   إلى  مكان أو محلة من البلد بينهما وبين سور بلد اإلقامة مسافة شرعية؟� 1

 اإلقامة ال سور بلدها مسافة  إلى  مكان أو محلة من البلد بينهما وبين محل� 2

  شرعية؟

 إلى  أمكنة متعددة من البلد بين بعض منها ومحل اإلقامة أو سور بلدها فقط � 3

  مسافة شرعية، دون البعض اآلخر منها؟

 في بلد االقامة وأول بيوت ىإذا لم يكن بين  آخر بيوت السكن: ىبسمه تعال

ة شرعية ال تبطل قصد اقامته وعند  من البلد الذي يريد الذهاب اليه مسافىالسكن

 إلى  زوال االقامة ى حكم بلد االقامة حتى علىالرجوع إلى  بلد االقامة يبق

بالسفر وبالجمله إذا لم يكن المسافة اربع فراسخ ذهاباً وكذا رجوعاً ال يضر 

الذهاب والرجوع خلالً في قصد اقامته إذا كان الذهاب والرجوع بمقدار ساعتين 

  . ناوياً هذا الخروج حين قصد االقامةأو لم يكن

 ىوإذا كان بين البلدين كما ذكرنا مسافة شرعية فبالخروج إلى  ذلك البلد ينته

قصد االقامة وبعد الرجوع إلى  بلد االقامة أن لم يقصد االقامة فيه ثانياً يجري 

  .عليه حكم المسافر

يجري حكم المسافر وإذا كان ذهابه إلى امكنة متعددة ولكن في ازمنة مختلفة 

فيما كانت المسافة الشرعية بين بلد االقامة وبين ذلك المكان وأما إذا كان 

الخروج إلى  المتعدد في زمان واحد بأن كان يريد الذهاب إلى  بلد بينه وبين بلد 

االقامة مسافة شرعية ويريد قبل الوصول إليه التوقف في بعض االمكنة القريبة 
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 ذهابه وايابه حكم ىد البعيد ساعة أو ساعتين يجري علقبل الوصول إلى  البل

 .السفر

من سافر من المكان الذي يتم فيه ، سفرا شرعيا ثم عاد اليه دون قطع ) 326(

 القصر أم يصلي تماما لكونه في مكان ي عليالسفر بالمرور في وطنه، هل يبق

ل  آخر له فهل  مكان عميالعمل؟ واذا كان ال يزال في حالة سفر فلو سافر منه ال

  يتم في الثاني أم يقصر؟

اذا كان سفره مرتبطا بعمله المحلل يصلي تماما سواء كان سفره : يبسمه تعال

  .الثاني أو الثالث أو أكثر من ذلك ما دام مرتبطا بالعمل

 كلمة الهجرة، وعن كيفية الهجرة واسباب الهجرة، هل الهجرة من ىما معن) 327(

بلد لآلخر هي كيفية أم غيرها هل الهجرة فقط للذي ال يجد عمل في بلده أم لكل 

 سماحتكم افتونا وانصحونا بحق موالنا االمام الحجة عجل اهللا ىالناس، ما رأ

  . فرجه الشريف روحي له الفداءىتعال

 الهجرة إلى  بلد يقل فيه الدين وال يقدر المؤمن ان يمارس ال تجوز: ىبسمه تعال

 .اعماله الشرعية بصورة اعتيادية

أنا من بلدة في لبنان ، أتعلم في مدينة تبعد حد الترخص عن بلدي وأنا ) 328(

  تقريبا أنام ليلة واحدة في هذه المدينة هل أصلي قصر وال أصوم أم ماذا أفعل؟

دينة التي تتعلم فيها تبعد عن بلدك مسافة شرعية فيجب اذا كانت الم: يبسمه تعال

عليه الجمع بين القصر والتمام في تلك المدينة وان صمت فال يجب عليك قضاء 

الصوم وان كانت المدينة التي تتعلم فيها دون المسافة الشرعية كما هو ظاهر 

 .السؤال فيجب عليك الصالة تمام وكذا الصوم، واهللا العالم
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 وسكنها يثم انتقل لقرية  آخر) مسقط رأسه( سكن مع اهله قرية رجل) 329(

وقد انتقل ) حوالي شهرين فقط(مدة ثم تزوج وسافر وهو يريد العودة للزيارة فقط 

 منزل  آخر في البلدة ذاتها فما ياهله اللذين ينوي السكن عندهم خالل الزيارة ال

  ؟)يته من قرية  آخرعلما ان زوج(حكم صالته وصالة زوجته في هذه البلدة 

إذا لم يعرض عن مسقط رأسه الذي سكن فيه مع أهله فيصلي فيه : يبسمه تعال

 .تماماً وإن بقي فيه بغرض الزيارة أقل من عشرة أيام

أنا كنت مسافرة وكانت صالتي قصرا وفي مرة من المرات ذهبت للصالة ) 330(

اية في االنضمام في جماعة وصليت في الصف االول، وأنا كنت مترددة منذ البد

  .الصف واالن اريد ان اعرف حكم الصالة

 .صالتك قصراً جماعةً في الصف االول صحيحة، واهللا العالم: يبسمه تعال

أنا طالب أدرس في الجامعه بعيدا عن اهلي وتبلغ المسافة بين المنطقه ) 331(

لم أني مقيم  كيلو متر مع الع180التي أعيش فيها والمنطقة التي أدرس فيها حوالي 

 دراستي في الجامعة حوالي شهرين ونصف، مع العلم اني اذهب ى علىهناك ومض

لبلدتي التي كنت أعيش فيها كل خميس وجمعة ثم ارجع في ليلة السبت واواصل 

 فيها وما حكم ) قصرا أم أتم(دراستي طوال االسبوع، هل تجب الصالة علي

ايخنا الكرام فكان بعضهم يجيب صومي أيضاً؟ مع العلم أني سألت بعضا من مش

بأن صالتي تمام صحيحة وصومي كذلك والبعض اآلخر أجاب بأن أقصر في 

الصالة والبعض اآلخر أجاب بالرجوع إلى  مرجع  آخر في هذه الحالة؟ فما هو 

جوابكم في هذا؟ وما هو حكم الصالة التي صليتها من قبل وكذلك الصوم الذي 

ل يجب علي اعادة صالتي وصومي اذا كانت صمته آلني كنت أصلي تمام فه

  .الصالة قصرا أم ال



 10

تجمع في صالتك بين القصر والتمام في محل دراستك وفي الطريق : ىبسمه تعال

 .واذا صمت في محل دراستك وفي الطريق فال قضاء عليك، واهللا العالم

الجامعه في شهر رمضان صباحا للدراسة ما حكم رجل يوصل زوجته إلى ) 332(

  يث انه يقطع المسافة الشرعية فماذا يجب عليه وعليها؟ح

أما حكم الزوج فإنه إذا رجع لوطنه قبل الزوال جدد النيه وصومه : ىبسمه تعال

 .صحيح وأما حكم الزوجة فإنها إذا صامت ال يجب عليها القضاء

ما حكم من يسافر لتلبيغ في السنة مرتين ويستمر السفر من شهر ونصف ) 333(

  .هرين فهل هذا يصدق عليه انه كثير السفر فيتم أم ال شإلى 

 تبليغه فهو ممن عمله في السفر ويجب ى أجراً علىإذا كان يتقاض: ىبسمه تعال

عليه التمام والصيام حال سفره، وإذا لم يكن كذلك فاألحوط الجمع بين القصر 

 .والتمام، وإذا صام فال يجب عليه القضاء

قة ال تبلغ المسافة الشرعية و آخرها يبلغ المسافة إذا كان بداية المنط) 334(

الشرعية فما حكم الصالة والصيام في  آخر المنطقة؟ أي هل االعتبار في 

  احتساب المسافة الشرعية هو البلد أم المقصد النهائي من البلد؟

 أول بيوت البلد المقصود فإن كان مسافة قصر يالحساب يكون إل: يبسمه تعال

 . فرق بين البالد الكبيرة والصغيرة، واهللا العالمواال اتم وال

طالب الذين يدرسون في الجامعات مثال في بلد يبعد عن ما هو حكم ال) 335(

 يوم بلدهم األصلي مسافة شرعيه بحيث يقيمون خسمة أيام من السبت إلى 

  طنهم، فما حكم صالتهم وصومهم؟األربعاء ويرجعون إلى  و

ياط الوجوبي بحيث نتمكن من تقليد من يرى ى نحو االحتوهل حكمكم عل

  وجوب االتمام والصيام كي ال نحرم من صيام شهر رمضان المبارك؟
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اذا صاموا ال يجب القضاء عليهم ويجمعون في صالتهم في محل : بسمه تعالى

  .دراستهم بين القصر والتمام على األحوط

البديع إلى طقة  الجامعة من منما حكم شخص يوصل ابنته كل يوم إلى ) 336(

؟ ما حكم الصوم وما حكم صوم االخ الذي يوصل اخته إلى  الجامعة الحضير

  احيانا؟

لم تذكر لنا مقدار الفاصل بين المدينتين المذكورتين فان كان مسافة : ىبسمه تعال

شرعية كما هو الظاهر فان كان رجوع االب أو االخ قبل الزوال ولم يستعمل اي 

نية ويجزي بصيام ذلك اليوم وإذا إذا كان عوده للبلد بعد مفطر فيمكنه تجديد ال

الزوال فال يصح منه الصوم ويقضيه بعد ذلك وال يعد الشخص المذكور كثير السفر 

في الحالة المفروضة وال يعد هذا السفر شغال له وال للبنت الجامعية فعليها الجمع 

 .بن القصر والتمام وإذا صامت ال تقضي صيامها

س في منطقة تبعد مسافة شرعية عن موطني فما حكم الصوم في أدر) 337(

  :الحاالت التالية

   لو جلست خسمة أيام من كل اسبوع في تلك المنطقة؟� 1

   لو صادف أن حدث لي ظرف ما في يوم ما واضطرني للجلوس؟� 2

   الرجوع إلى  الموطن وقت اإلفطار؟� 3

 في مكان الدراسة وفي الطريق األحوط أن يجمع بين القصر والتمام: بسمه تعالى

  .إذا كان يرجع لوطنه كل اسبوع مرة، وإذا صام فال يجب عليه القضاء، واهللا العالم

 الساعة الثانية عشر منتصف الليل إذا يهل يكمل المسافر يومه العاشر إل) 338(

 اكماله علماً أنه وصل البالد المسافر اليها ي االقامة أم ال يحتاج إليكان قد نو

  باحاً الساعة التاسعة؟ص
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 يوم الحادي عشر ما يال بد في تحقيق إقامة العشرة من استمرارها إل: يبسمه تعال

 .بعد الساعة التاسعة صباحاً

 سور بلد المقصد أو إلى  المقصد داخل هل تحسب المسافة الشرعية إلى ) 339(

  السور؟

ية للبلد وال اعتبار تحسب المسافة في السفر إلى  أول البيوت السكن: ىبسمه تعال

بالمقصد الذي هو داخل في البلد وليس له عنوان مستقل قبال عنوان البلد، واهللا 

 .العالم

اقيم مع زوجي في بيروت مكان عمله علما ان زوجي وانا من مكان  آخر ) 341(

ونحن نقيم االقامة الدائمة في بيروت مكان العمل لكني احيانا قليلة اذهب مع 

ي كل ثالثة اشهر أو خمسة اشهر مرة واحدة حيث نقضي يومين أو زوجي لقريته ا

ثالثة ايام ثم نرجع، ما حكم صالتي في هذه الفترة القصيرة هل اصلي قصرا أو 

  تماماً وكذلك بالنسبة للصوم؟

صالتك عند زيارة زوجك المقيم في بلد  آخر تفصل بينك وبينه : ىبسمه تعال

 .قامة في مكان سفرك فتصلين تماماًمسافة شرعية قصر اال اذا نويت اال

أنا أعمل عمال حرا حيث  اخرج لمزاولة العمل مرة أو مرتين في الشهر ) 342(

  .الواحد فما حكم صالتي علما ان موقع عملي خارج حدود المسافة الشرعية

تصلي تمام في محل عملك وفي الطريق إذا كان عملك محلال : بسمه تعالى

 .يام في الشهر وان كانت متوالية، واهللا العالموكان مقدار سفرك اربعة ا

ما حكم صيام من يصلي تمام في الجامعة علما انه ال يجلس اال يومين ) 344(

  إلى13في االسبوع ويعطل في االجازات الرسمية كاجازة شهر رمضان من يوم 

  ؟) شهور3(آخره واجازة الحج واجازة الصيف 
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عة التي تبعد مسافة شرعية عن وطنه وظيفة من يدرس في الجام: ىبسمه تعال

 .الجمع بين القصر والتمام وإذا صام ال يجب عليه القضاء

د السيد الخوئي اذهب كل سنة شهرين ونصف فما انا من الباقين على تقلي) 345(

  حكم صالتي وصومي؟

اذا كان ذهابك وسفرك هذه المدة للعمل المحلل فصالتك في محل : ىبسمه تعال

  .مك فيه صحيحعملك تمام وصو

هل تصلي المرأة المقيمة مع زوجها في منطقة مقر عمله تمام أو تقصر في ) 346(

  صالتها؟

  . العشرة ايامىحيث ان االقامة في معظم االحيان ال تتعد

   نفس الحال؟ىوما حكم صيامها عل

إذا لم يكن لها عمل خاص بها غير خدمة زوجها ولم تنو االقامة في : ىبسمه تعال

  . زوجها صلت قصراً وافطرتمقر عمل

 عمله انتقل إلى  قريته القريبة ىلو سافر المكلف إلى  مكان العمل ولما انه) 347(

من مكان عمله وبقي فيها يوم أو يومين ثم خرج منها إلى  وطنه اآلخر مسافراً 

 حينئذ؟ هل يعبترهذا السفر رجوعاً من عمله فيتم أم أثنائ الريقفما حكم صالته 

  راً آخر فيقصر؟يعتبر سف

السفر المذكرو في السؤال ال يعد رجوعاً من عمله فيقصر فيه ان كان : ىبسمه تعال

  .مسافة شرعية أو أكثر، واهللا العالم

  امرأة متزوجة بشخص يعمل في غير بلدها فما حكم صالتها وصيامها؟) 348(

ول  بلدها عند دخوما حكم صالتها في طريق سفرها من مقر عمل زوجها إلى 

  وقت الصالة؟
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في بلد زوجها إذا لم يكن لها عمل في بلد زوجها ولم تصلي قصراَ : ىبسمه تعال

  .تنو االقامة وكذا تصلي قصراً في الطريق

لو كان له وطنان وفي أحدهما سكنه وفي اآلخر عمله وهو يتردد كل ) 349(

ه يسافر  الوطنية لكنىعلمه فال شك انه يصلي تماماً بمقتضاسبوع من سكنه إلى 

كلّ ثالثة أشهر إلى  مكان  آخر سفراً شغلياً تابعاً لعمله الذي يقوم به في وطنه 

  الثاني فما حكم صالته في ذلك السفر الشغلي؟

  .إذا كان سفره مرتبطا بعمله الشغلي فصالته في مكان عمله تمام: ىبسمه تعال

المرور في هل مجرد المرور بمكان العمل يقطع السفر الموجب للقصر ك) 350(

  الوطن؟

 مقر العمل ال يقطع السفر عندنا إذا لم يكن من ىمجرد المرور عل: ىبسمه تعال

  .قصده العمل فيه عند المرور

عليها (إذا سافر شخص من البحرين إلى  سوريا لزيارة السيدة زينب) 351(

   يوم هل يجب عليه تقصير من الصالة؟22لمدة ) السالم

   أم مستحب؟هل التقصير في الصالة واجب

  .أن يصلّي تماماً إذا قصد اإلقامة عشرة أيام أو أكثريجب : ىبسمه تعال

*  *  *  

في حالة سفري الي أي بلد مسلم مثل ايران أو العـراق وأردت أن اصـلي                ) 246(

جماعة وأنا ال أعرف اإلمام وليس لدي صديق أو معرف أثق به ألسأله عن اإلمام       

الطمأنان لإلتحاق بالجماعة مـع هـذا اإلمـام ؟          يصلي بالجماعة كيف يتحقّق لي ا     

وهل يصح أللتحق مع أي جماعة حتـي لـو مـا أعـرف اإلمـام ولكننـي عنـدي                    

  اإلطمأنان بأن جمهورية ايران مثالً ال تعين امام الجماعة اال الكفؤ؟
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 االطمئنان بعدالة اإلمام جاز االلتحاق بـه والـصالة          كإذا حصل عند  : بسمه تعالي 

  .المخلفه واهللا الع

 المسجد وخصوصا في انا طالب ادرس في امريكا، انا متعود الذهاب إلى    ) 254 (

يوم الجمعة، وهنا في امريكا بحثت عن مسجد للشيعة فلم اجد، فقمت بذهاب كل              

يوم جمعة إلى  مسجد الخواننا السنة واصـلي ركعتـين تحيـة المـسجد وبعـض                 

حيان اصـلي بعـض الـصلوات        وفي بعض اال   ىاالحيان اصلي ركعتين قربة هللا تعال     

القضاء، وكل هذه الصوات كنت اصلي صالة كاملة يداي مسبولتان ولكن كل هـذه              

الصوات كنت اصليها بدون تربة للحسين عليه سالم اهللا أو ورق بل كنـت اصـلي                

 السجاد لكي ال تصبح فرقـه بـين المـسلمين أو لكـي ال ينظـر الـي جميـع                     ىعل

  صليتها، وماذا ينبغي علي صنعه؟الموجودين، ماذا في صلواتي التي 

  ما هوافضل شيء للسجود عليه بعد تربة الحسين بن علي عليهم السالم؟

 ىاذا كنت تقرأ لنفسك الفاتحة والسورة وتكون صالتك معهم فـراد          : ىبسمه تعال 

 . السجاد تقية، واهللا العالمىال جماعة صحت صالتك ولو كان سجودك عل
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