الرحيم
الرمحن ّ
بسم للا ّ

أهم أحكام صالة وصيام املسافر
ّ

السيستاين (م ّد ظلّه)
السيّد ّ
وفقاً لرأي لفتاوى مساحة ّ

الرابعية ابإلقتصار على الركعتني األوليتني فقط ،ويفطر يف صيامه إذا كان
يقصر يف ّ
جيب على املكلّف أن ّ
الصلوات ّ
على سفر ،وذلك على شروط وتفاصيل ،خالصتها:

الرابعيّة ويفطر يف شهر رمضان َمن:
 )1أن يكون سفر امل ّكلف سفراً سائغاًّ .
وإل ،فال ّ
يقصر يف صالته ّ
أ) ل يرضى والداه بسفره إذا كان سفره موجبا ألذيتهما وهو حرام شرعا،

استقر ،وزايرة األرحام إن مل يكن حمذور
السفر الواجب
ّ
كاحلج إذا ّ
ب) ل يرضى زوجها بسفرها إذا مل يكن ّ
يسقط الوجوب،

حمرمة) ،ول لزايرة ظامل إلعانته على
ت) كان سفره ملمارسة حرام (كالقتل أو ّ
السرقة أو جتارة ّ
الزان أو ّ
ظلمه،
هتراب منهم.
ث) كان مدينا ألانس ويسافر ّ

تقوات فيقصر
السيستاين) ،فإن كان ّ
ج) يسافر لغرض ا ّ
للصيد ّ
السيد ّ
لصيد اللّهوي (وإن كان ل حيرم عند ّ
بصالته.

شرعية مع استدامتها .واملسافة هي معادل مثانية فراسخ امتدادية ( ٤٤كم ٢٤ /
 )2أن ينوي قطع املسافة ال ّ
مايل) أو أربعة فراسخ تلفيقية ( ٤٤كم  ١٢ /مايل)

أ) مبدء ع ّد املسافة هو من آخر بيوت املدينة .ويف املدن الكبرية جدا يكون من آخر املنطقة أو احمللّة
حسب العرف.
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الرتخص وهو عادة
الصالة الرابعيّة قصرا وجواز تناول املفطّر إن كان صائما هو جتاوز ح ّد ّ
ب) وقت أداء ّ
املوضع الذي تتوارى فيه األبنية ول يراها .أي حبدود  ٤-٣كم  ٣-٢ /مايل.

املالح وسائق التاكسي
السفر كالطّيار و ّ
 )3أن ال يكون ّ
السفر عمالً له .أي الذي يكون مقتضى وطبيعة عمله ّ
فيقصر) و...إخل ،أو يكون مق ّدمة لعمله كالطّبيب الذي
(لكن إذا كان اتكسي حملّيا وجتاوز املسافة ّ
الشرعية ّ

املدرس الّذي يطوف على ع ّدة جامعات للتّدريس يقطع
يدور على مستشفيات عديدة يقطع فيها املسافة ،أو ّ

تكرر سفرهم
فيها املسافة .فهؤلء يصلّون متاما دائما ويصومون يف شهر رمضان دائما ّ
حت وإن صادف عدم ّ
يف بعض األشهر .ولو كان سفره للعمل غري كثري أو أنّه يقطع مسافة شرعية لغري عمله فوظيفته هو أن يقصر

ابلسفر من قبل شركة العمل مثال فذلك وإن
فيها ألنّه ل يع ّد كثري السفر عندئذ .وليس منه َمن يكلّف أحياان ّ

كان ضمن مستلزمات عمله ووظيفته إل إ ّّنا ليست من طبيعة ومقتضى العمل ،كما إنّه ل ينطبق عليه عنوان

السفر فيقصر.
السفر ،فلو اتّفق له ّ
كثري ّ

السفر أو تطرأ عليه األحوال اليت ينقلب حكم املسافر فيها إىل احلالة اإلعتيادية،
 )4وأن ال ّ
مير وينزل يف قواطع ّ
الصيام يف أايم شهر رمضان .وهذه القواطع واألحوال هي:
الصالة متاما و ّ
فعليه ّ

أ) الوطن األصلي :وهو مسقط رأس اإلنسان الذي ولد فيه .فهو يبقى بلده ّإل إذا عدل عنه .فإذا بلغ
املسافر وطنه األصلي فعليه العودة إىل اإلمتام ابلصالة ،ويصوم ،على تفصيل.
ب) وطن اإلقامة :وهو املكان الذي ينوي اإلقامة فيه عشرة أايم كاملة .فإذا بلغه فال يعترب مسافرا بعد.
وحينها يلزم التنبّه إىل ما يلي:

▪ مبدأ حساب العشرة هو منذ أن يدخل املدينة أثناء النّهار وتنتهي بنفس الوقت من اليوم
حمل إقامته للمغادرة .و ّأما َمن وصل إىل املدينة ليال
احلادي عشر مبجرد أن قصد ّ
وحترك عن ّ
فيكون مبدأ عشرة ّأايمه بدء من الفجر وتنتهي بغروب يوم العاشر.

التحرك واخلروج من حدود بلد إقامته عند املغادرة ول حيتاج
مبجرد ّ
▪ يعود للقصر يف صلواته ّ
الرتخص.
إىل بلوغ ح ّد ّ
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السكن واملكوث واملنام ،ول
حمل اإلقامة من حيث ّ
▪ كما يشرتط يف اإلقامة عشرة أايم ّاحتاد ّ
يقدح بذلك اخلروج لبضع ساعات أثناء النّهار إىل األطراف.

مرتددا ثالثني يوما فيبدأ يومه
▪ وكذلك يعترب وطن إقامة ابلنّسبة للمسافر الذي ميكث يف بلد ّ
الصالة اتمة ويصوم إن أدرك شهر رمضان.
الواحد والثالثني أبداء ّ

الصيفية أو
ت) الوطن ّ
(املقر) :وهو الذي يتّخذه اإلنسان ّ
حمال لعمله أو دراسته أو لسياحته ّ
اإلتاذي ّ
الربيعيّة ،وما شابه وإن مل يكن له فيه ملك أو عقار أو دار .فهو (ابستثناء ّأول شهر من اإلقامة حبيث
يستلزم منه اجلمع بني القصر والتّمام ويصوم ويقضي) يصلّي فيه متاما ويصوم ،لكن على شروط يف
فرتة املكوث حبيث تنطبق عليه واحدة من احلالت التالية:

الشهر ،ولفرتة  ٤سنوات
▪ أن ميكث  ٦ساعات يف كل رحلة ،يف  ٢٢يوما من ّ
الشهر ،ولفرتة  ٤سنوات
▪ أن ميكث  ٨ساعات يف كل رحلة ،يف  ٢٠يوما من ّ

الشهر ،ولفرتة  ٥سنوات
▪ أن ميكث  ١٢ساعات يف كل رحلة ،يف  ١٥يوما من ّ
الشهر ،ولفرتة  ٣سنوات
▪ أن ميكث  ١٢ساعات يف كل رحلة ،يف  ٢٢يوما من ّ

الشهر ،ولفرتة  ٤سنوات
▪ أن ميكث  ٢٤ساعات يف كل رحلة ،يف  ٨ - ٧يوما من ّ
الشهر ،ولفرتة  ٣سنوات
▪ أن ميكث  ٢٤ساعات يف كل رحلة ،يف  ١٥يوما من ّ

▪ أن ميكث  ٢٤ساعات يف كل رحلة ،يف  ٣٠ - ٢٢يوما من الشهر ،ولفرتة  ١,٥سنوات
▪ ميكن أن تدرج املعلومات أعاله حول حكم ال ُـمـق ّـر يف جدول منتظم كالتّايل:
الساعات ع ـ ـ ـدد األيّـ ـ ـ ـ ـام
عدد ّ
شهر
يف اليوم
يف ال ّ

احلُكم

السني
عدد ّ

١

 ٢٤ساعة

 ٣٠-٢٢يوما

 ١,٥سنة

قر
ُم ّ

٢

 ٢٤ساعة

 ١٥يوما

 ٣سنوات

قر
ُم ّ

٣

 ٢٤ساعة

ّ ٨-٧أايم

 ٤سنوات

قر
ُم ّ
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 ٥سنوات فما دون

ل يصدق عليه عنوان ال ُـمـق ّـر

 ٥سنوات فما زاد

يف صدق عنوان ال ُـمـق ّـر عليه إشكال

 ٧سنوات فما دون

ل يصدق عليه عنوان ال ُـمـق ّـر

 ٧سنوات فما زاد

يف صدق عنوان ال ُـمـق ّـر عليه إشكال

 ٣سنوات

قر
ُم ّ

 ٥سنوات

قر
ُم ّ

 ٧سنوات فما دون

ل يصدق عليه عنوان ال ُـمـق ّـر

 ٧سنوات فما زاد

يف صدق عنوان ال ُـمـق ّـر عليه إشكال
قر
ُم ّ
قر
ُم ّ

٤

 ٢٤ساعة

ّ ٦أايم

٥

 ٢٤ساعة

ّ ٤أايم

٦

 ١٢ساعة

 ٢٢يوما

٧

 ١٢ساعة

 ١٥يوما

٨

 ١٢ساعة

ّ ٦أايم

٩

 ٨ساعات

 ٢٠يوما

 ٤سنوات

١٠

 ٦ساعات

 ٢٢يوما

 ٤سنوات

ومن بيته معه كالرحل وغريهم):
كالسائح يف األرضَ ،
السفر َ
 )5وأن ل يكون كثري ّ
(ومن حبكمه كمن ل ّ
مقر له ّ

كالرتدد
وهو ممّن يكثر سفره بقطع املسافة ّ
مسوغ وليس ّ
ابلضرورة لشغل وعمل ومهنةّ .
الشرعية ألي سبب ّ
يرتدد على مستشفى
على الوالدين للتف ّقد ،أو زايرة العتبات ،أو زايرة املؤمنني ،أو ّ
للرتفيه أو املريض الذي ّ

ابلصلوات دائما ويصوم يف شهر رمضان أينما
السفر اإلمتام ّ
لعالج طويل األمد ،وأمثال ذلك .فحكم كثري ّ

السفر َمن:
كان .وهو أي كثري ّ

كل شهر ،ملدة  ٦أشهر ،من سنة واحدة (على أن جيمع بني
أ) يعتزم ّ
السفر مبع ّدل ّ ١٠أايم من ّ
األوليني فقط)
القصر والتّمام ويصوم ويقضي يف األسبوعني ّ

كل شهر ،ملدة  ٣أشهر ،من سنتني فما زاد( .على أن جيمع بني
ب) يعتزم ّ
السفر مبع ّدل ّ ١٠أايم من ّ
األوليني فقط)
القصر والتّمام ويصوم ويقضي يف األسبوعني ّ
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السفر مبعدل ّ ٩ – ٨أايم يف  ٦أشهر من سنة واحدة فعليه اجلمع بني القصر والتّمام ويصوم
ت) يعتزم ّ
ويقضي.

أقل من ذلك يقصر.
ث) ّ

ج) ميكن وضع املعلومات أعاله وما يتبعها من تفاصيل يف جدول منتظم كالتّايل:
ال ُـمـ ّدة اإلمجاليّة
١

٢

 ٦أشهر من سنة واحدة ،أو
السنة ،من سنتني وأكثر
 ٣أشهر يف ّ

 ٥أشهر من سنة واحدة ،أو
السنة ،لسنتني وأكثر
 ٢,٥شهرا يف ّ

األّيم أو األسفار
عدد ّ

احلُكم

ّ ١٠أايم يف كل شهر

السفر
كثري ّ

 ٩يف شهر و ١١من آخر

السفر
كثري ّ

 ٨يف شهر و ١٢من آخر

السفر
كثري ّ

 ٧يف شهر و ١٣من آخر

السفر
كثري ّ

كل شهر
 ٩يف ّ

حمل احتياط
ّ

كل شهر
 ٨يف ّ

حمل احتياط
ّ

 ٦يف شهر و ١٤من آخر

حمل احتياط
ّ

 ٥يف شهر و ١٦من آخر

حمل احتياط
ّ

 ٤يف شهر و ١٦من آخر

السفر
ليس كثري ّ

كل شهر
 ٧فما دون من ّ

السفر
ليس كثري ّ

كل شهر
 ١٠فما زاد من ّ

حمل احتياط
ّ

كل شهر
 ٩فما دون من ّ

السفر
ليس كثري ّ
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٣
٤
٥

السنة ،لسنتني وأكثر
 ٢شهر يف ّ

كل شهر
 ١٢فما زاد من ّ

حمل احتياط
ّ

كل شهر
 ١١فما دون من ّ

السفر
ليس كثري ّ

 ٣أشهر من سنة واحدة ،أو
السنة ،لسنتني وأكثر
 ١,٥شهر يف ّ

كل شهر
 ١٥فما زاد من ّ

السفر
ليس كثري ّ

كل شهر
 ١٤فما دون من ّ

السفر
ليس كثري ّ

 ٢شهر من سنة واحدة ،أو

كل شهر
 ٢٢فما زاد من ّ

السفر
ليس كثري ّ

كل شهر
 ٢١فما دون من ّ

السفر
ليس كثري ّ

 ٤أشهر من سنة واحدة ،أو

السنة ،لسنتني وأكثر
شهر واحد يف ّ
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