
 

 

 رمضانكاربردی ماه مبارک  احكام

 *ن انصاریاعبدالرحمحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

شناخت و بیان احکام الهی، نیازمند دقت خاصی است کهه در سهایر علهوم، ایهن انهدازو      

حساسیت وجود ندارد. احکام با کم و زیاد شدن یک کلمه و حهرف، ممکهن اسهت بهه     

داننهد  بی مهی خوبغییر حکم بینجامد. از این رو، کسانی که در احکام بخرری دارند، به

ههای فراوانهی بومهل کهردو و بها ههوش و       که فقها برای استنباط احکام شرعی، سختی

انهد احکهام الههی را از    ها سال بوریل، بدریس و بوقیهق، بوانسهته  استعداد خاص و دو

دانند بهه دسهت موردن   مبانی و ادله مخروص به دست مورند؛ در حالی که دیگران نمی

به خداوند، چه انهدازو بهرای فقیهه مشهکل و پُرزحمهت      حکم شرعی و نسبت دادن من 

 است.  

مید، احکام کاربردی ماو مبار  رماان است کهه مهورد اسهتفادو    منهه در این نوشتار می

 باشد. پیش از ارائه این احکام، یادموری چند نکته الزم است:می همگان

 . در برخی موارد، خالصه و عرارو فتوا ممدو است؛1

                                                           
 پژوهشگ .*ُ
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ر پرانتز ذکر شدو، معموالً برداشتی از فتوا است و یا برای بکمیل عبار، . مواردی که د2

 ذکر شدو است؛

جمهال،   به منظور شفافیت متن، بدون هیچ گونه بغییهری در فتهوا،   موارد، برخی . در3

 شدو است. سازیروان

 نیت روزه الف ـ

 : نیّت روزه ماه رمضان، چه زمانی است؟1 سؤال

گلپایگانی، ببریزی، فاضل: از اوّل ش  ماو رماان با اذان صبح، هر وقت امام، خوئی، ه 

 نیّت روزو فردا نماید، اشکال ندارد.

سیستانی: بنا بر احتیاط واج ، باید هنگام اذان صبح، امسا  او همهراو بها قرهد روزو    ه 

 باشد؛ هر چند در ضمیر ناخودمگاو.

. با قبل از اذان صبح، هر مهوقعی نیّهت   زنجانی، مکارم، نوری: نیّت، وقت معینی ندارده 

 1کند، کافی است.

وحید: وقت نیّت، در ش  اوّل ماو رماان، با اذان صهبح اسهت و در غیهر شه  اوّل،     ه 

بواند شه  اوّل،  بواند قبل از ش  )مثالً عرر روز قبل( نیّت روزو فردا کند و نیز میمی

 2  الزم نیست.را بنماید و بجدید نیّت در هر ش ماونیّت روزو همه 

اگر كسی در ماه رمضان، قبل از اذان ظهر از خواب بیدار شود و نیت روزه : 2 سؤال

 ؟نمايد، حكمش چیست

 اش صویح است.ه امام، فاضل، سیستانی، بهجت، نوری: روزو

 اش مول اشکال است.روزوخوئی و ببریزی: ه 

 من را قاا نماید. ه گلپایگانی، صافی: احتیاط واج  من است نیت روزو کند و بعد

                                                           
ُتوضيحُالمسنئلُم اجعُ)1 ُسيدُمحمدحسنُبني13ُ. ُكوشش: ُبه ُم جع(، ُدفت  ُقم: ُخميني، انتشنراتُاسالمي،ُهنشم

ُُ.1552ش،ُم1383ُچنپُنْم،ُ

ُتوضيحُالمسنئل،ُقم:ُمدرسةُاإلمنمُبنق ُالعلوم،ُچنپُبيست2 ُ.1559ه1560ش،ُم1390ُويكم،ُ.ُوحيدُخ اسنني،ُحسين،
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مکارم: اگر نیت را فراموش کرد و پیش از ظهر یهادش ممهد، بایهد فهوراً نیهت کنهد و        ه

 1اش صویح است.روزو

 : آيا الزم است نیّت روزه را بر زبان جاري كند؟3 سؤال

همه مراجع: الزم نیست نیّهت روزو را بهه زبهان جهاری کنهد یها من را از قله  خهود         ه 

اندازو که در نظرش باشد که بهرای انجهام فرمهان خهدا از اذان صهبح بها       بگذراند. همین 

 2کند، بر  نماید، کافی است.مغر  کارهایی که روزو را باطل می

که یقین کنهد بمهام ایهن    امام، خوئی، فاضل، ببریزی، سیستانی، وحید، نوری: برای اینه 

از مغهر ، از انجهام   مد، روزو بودو، باید مقداری پهیش از اذان صهبح و مقهداری بعهد     

 کند، خودداری نماید.کاری که روزو را باطل می

 3کار را انجام دهد. اینمکارم: احتیاطاً ه 

: اگر مريض در ماه رمضان قبل از ظهر خوب شود، روزه آن روز بر وي واجب 4 سؤال

 است؟

انجهام  کنهد،  ، نوری: اگر با من وقت کاری که روزو را باطهل مهی  سیستانیامام، فاضل، ه 

 ندادو، باید نیّت روزو کند )روزو او، صویح است(.

 خوئی، ببریزی، گلپایگانی، صافی، وحید: روزو من روز، بر وی واج  نیست.ه 

 4روز را نیز قاا نماید. منمکارم: احتیاطاً ه 

: اگر فردي در ماه مبارک رمضان تصمیم به خوردن چیزي بگیرد، اما قبل از 5 سؤال

 اش چه حكمی دارد؟روزه خوردن منصرف شود،

 شود.  بهجت، مکارم، نوری: روزو، باطل می وحید،ه 

 شود. امام، فاضل: روزو، باطل نمیه 

 ی، سیستانی: امسا  کند و به احتیاط واج  قاا کند.  اه خامنه

                                                           
ُ.1554.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم1ُ

ُ.1558ن،ُمُ؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيحُالمسنئل،ُپيشي1550.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم2ُ

 ُ.ُهمن ُدو.3

ُ.1575؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيحُالمسنئل،ُپيشين،ُم1567ُ.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم4ُ
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 شود.اش باطل میبوضیح: اگر نیت کند روزو نباشد، به فتوای همه مراجع عظام، روزو

دو مرببه نیت روزو کند، احتیاط واج  من است که روزو را بمام و بعداً سیستانی: اگر ه 

 1قاا کند.

 ب ـ مبطالت روزه 

 * خوردن و آشامیدن

 : استفاده از اسپري جهت معالجه، در ماه مبارک رمضان چه حكمی دارد؟1سؤال 

 ای، سیستانی، فاضل، ببریزی: اشکال ندارد.  امام، خامنهه 

 مبطل نیست.  نوری: در حد ضرور،،ه 

 مکارم: اگر به صور، گاز رقیق وارد بدن شود، اشکال ندارد. ه 

 بهجت: گاز رقیق، مبطل نیست؛ ولی گاز غلیظ، مبطل است.ه 

صافی: اگر من را روی زبان بزنند و گازهای من را استنشاق کنند و م  دهان را بیهرون  ه 

 2.بریزند که مطمئن شوند مواد به حلق نرسیدو، اشکال ندارد

 : چكاندن قطره در بینی يا گوش و يا چشم، در حال روزه چه حكمی دارد؟2سؤال 

ای، صافی: مکروو است و در صوربی که به حلهق برسهد، موجه     امام، بهجت، خامنهه 

 شود. بطالن روزو می

رسهد، مکهروو   اراکی، ببریزی، خوئی، سیستانی، زنجانی، فاضل: اگر نداند به حلق مهی ه 

 رسد، جایز نیست.بداند به حلق میاست و اگر 

که خود قطرو به حلق نرسد و فقط مزو یا بهوی من بهه حلهق برسهد،     ببررو: در صوربی 

 3شود.روزو باطل نمی

                                                           
ا ،ُسيدعلي،ُ؛ُخنمنه1578؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيحُالمسنئل،ُپيشين،ُم1570ُ.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم1ُ

ُ.758ش،ُس1386ُالملليُالْد ،ُچنپُدوازدهم،ُانتشنراتُبينأجوبةُاإلستفتنئنت،ُت جمه:ُاحمدرضنُحسيني،ُتْ ا :ُ

ُ.39ُش،ُص1386ُ،ُجزو ُروز ،ُ}.ُواحدُپنسخُبهُسؤاالتُجنمعةُالزه اء2

؛ُالطبنطبنئيُاليزد ،ُمحمدكنظم،ُالع وةُالوثقي؛ُمعُتعليقنتُعدةُمنُالفقْنءُالعظنم،ُقم:41ُ.ُجزو ُروز ،ُپيشين،ُص3ُ

ُ.4المفط ات،ُمُالصومُمنش،ُالصوم:ُمنيجبُاالمسنکُعنهُفي1390،ُچنپُسوم،ُ{طنلبمدرسةُاالمنمُعليُبنُابي
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 : تزريق انواع آمپول، در حال روزه چه حكمی دارد؟3سؤال 

سیستانی، نوری، گلپایگانی، صافی، اراکی، خوئی، وحید: ممپهول، روزو را باطهل نمهی   ه 

 کند.

حسهی،  امام، بهجت، زنجانی، فاضل: از ممپول غذایی، اجتنا  شهود؛ ولهی ممپهول بهی    ه 

 اشکال ندارد.

 مکارم: ممپول غیر وریدی، اشکال ندارد.  ه 

های غیهر وریهدی غیهر مقهوی و     های وریدی، اشکال دارد؛ ولی ممپولای: ممپولخامنهه 

 1غیر مغذی، اشکال ندارد.

 حال روزه اشكال دارد؟ : آيا مسواک زدن در4سؤال 

امام، سیستانی، مکارم، خوئی، فاضل، ببریزی: )مسوا  کهردن در حهال روزو، اشهکال    ه 

ندارد؛( ولی اگر مسوا  را از دهان بیرون مورد و دوبارو به دهان ببهرد و رطوبهت من را   

که رطوبت مسوا  در م  دهان به طهوری از بهین   شود؛ مگر منفرو برد، روزو باطل می

 2که رطوبت خارج به من گفته نشود. برود

که رطوبت مسوا  در دهان به قدری کم باشهد کهه نگوینهد چیهزی     زنجانی: مگر اینه 

 شود(.)که روزو باطل نمی 3خوردو

وحید: ... اگر رطوبتی از دهان بیرون مورد )مانند رطوبهت مسهوا  و...( و دوبهارو بهه     ه 

در دهان به طوری از بین برود که رطوبت  که منشود؛ مگر مندهان ببرد، روزو باطل می

 4رطوبت خارج به من گفته نشود.

دار، جایز، بلکه مستو  است؛ ولی اگر مسوا  را از دههان  ه بهجت: مسوا  برای روزو

شهود؛ مگهر   بیرون مورد و دوبارو به دهان ببرد و رطوبت من را فرو برد، روزو باطل مهی 

                                                           
ُ.767ا ،ُأجوبةُاإلستفتنئنت،ُپيشين،ُسُ؛ُخنمنه35.ُجزو ُروز ،ُپيشين،ُص1ُ

 ُ.1573المسنئلُم اجع،ُپيشين،ُمُ.ُتوضيح2ُ

ُُ.ُهمن .3

 .1581المسنئل،ُپيشين،ُمُ.ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح4ُ
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ی از بین برود که رطوبت خارج به من گفتهه  که رطوبت مسوا  در م  دهان به طورمن

 1نشود.

 : آيا افطار كردن در هنگام غروب آفتاب جايز است؟5سؤال 

 2همه مراجع: خیر، باید با مغر  صبر کند.ه 

رسد، روزه را باطل : آيا چشیدن غذا و مانند آن، اگر نداند كه به حلق می6سؤال 

 كند؟می

 .کندهمه مراجع: روزو را باطل نمیه 

 3مکارم: همهنین شستشوی دهان با م  یا دارو ]نیز اشکال ندارد[.ه 

 شود؟دار سهواً چیزي بخورد، روزه باطل می: اگر روزه7سؤال 

 4شود.همه مراجع: خیر، باطل نمیه 

 شیاف و كشیدن دندان در حال روزه، چه حكمی دارد؟ ز: استفاده ا8سؤال 

یسهتانی، صهافی، گلپایگهانی، نهوری، وحیهد:      امام، خوئی، ببریزی، زنجانی، فاضهل، س ه 

 کند[.مکروو است ]و روزو باطل نمی

 5مکارم: شیاف، بنا بر احتیاط ]مکروو است[.ه 

 6ای: شیاف، اشکال ندارد.خامنهه 

 : استفاده از عطر در حال روزه چه حكمی دارد؟9سؤال 

جایز است؛ ولی بو کردن گیاهان معطر، بر اسهاس فتهوای بیشهتر مراجهع      :همه مراجعه 

 7مکروو است.

                                                           

 .1691م اجع،ُپيشين،ُذيلُمُُالمسنئل.ُتوضيح1ُ

ُُ.1550.ُهمن ،ُپيشُازُم2ُ

ُُ.1582.ُهمن ،ُم3ُ

 ُ.1575.ُهمن ،ُم4ُ

 .1665المسنئل،ُپيشين،ُمُُ؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح1657.ُهمن ،ُم5ُ

 .766اإلستفتنئنت،ُپيشين،ُسُا ،ُأجوبةُ.ُخنمنه6

 ُ.1657المسنئلُم اجع،ُپيشين،ُمُ.ُتوضيح7
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 1كند؟: آيا آزمايش خون، روزه را باطل می10 سؤال

 شود.همه مراجع: روزو باطل نمیه 

 * جنابت

دار در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند محتلم شده، : اگر روزه1 سؤال

 دارد؟اش چه حكمی روزه

 2اش صویح است.همه مراجع: روزوه 

 : آيا مالعبه با همسر و آمدن آب مذي، موجب بطالن روزه است؟2سؤال 

 3شود.اش باطل نمیهمه مراجع: اگر قرد بیرون ممدن منی نداشته باشد، روزوه 

 ج ـ روزه ضعیفان

 توان از روزه گرفتن خودداري كرد؟: آيا به جهت ضعف می1 سؤال

بوانهد بهرای ضهعف روزو را    وئی، ببریزی، فاضل، سیستانی، نوری: انسان نمهی امام، خه 

شود من را بومهل کهرد، خهوردن    بخورد؛ ولی اگر ضعف به قدری است که معموالً نمی

 4.روزو اشکال ندارد

بوانهد روزو را  مکارم: اگر ضعف به قدری است که بومل من بسیار مشکل است، مهی ه 

 بواند روزو را بخورد[.]می 5ماری داشته باشدبخورد و همهنین اگر خوف بی

خهوردن   دار عرفاً قابهل بومهل نباشهد   که برای روزواگر ضعف به قدری است وحید: ه 

 6.روزو اشکال ندارد

                                                           
 .1657.ُهمن ،ُم1ُ

 ُ.1641المسنئل،ُپيشين،ُمُُ؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح777ا ،ُأجوبةُاإلستفتنئنت،ُپيشين،ُسُ؛ُخنمنه1633همن ،ُمُُ.2

ُُ.1585و1594ُ،1595ُُ.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم3ُ
 .6طُ؛ُالطبنطبنئيُاليزد ،ُالع وةُالوثقي،ُپيشين،ُش ايطُصحتُصوم،ُش 1583المسنئلُم اجع،ُپيشين،ُمُُ.ُتوضيح4ُ

 ُ.1583المسنئلُم اجع،ُپيشين،ُمُُ.ُتوضيح5

 .1591المسنئل،ُپيشين،ُمُُ.ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح6ُ
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 توانند روزه نگیرند؟: آيا كارگران، كشاورزان و... به جهت گرماي زياد می2 سؤال

بگیرند؛ ولهی در بهین روزو، اگهر بهه حهرج      بوانند روزو بخورند و باید روزو امام: نمیه 

 1افتادند، افطار نمایند.

ای: اگر روزو را با حدی ادامه دهد که بشنگی و گرسنگی برای او حرجی شود، خامنهه 

 2افطار کند، فقط قاا دارد.

 توانند، روزه نگیرند؟بالغ به جهت ضعف شديد می: آيا افراد تازه3 سؤال

بواند قاها  روزو گرفتن را ندارد و با رماان سال بعد نیز نمی بالغی که بوانه دختر بازو

کند، هر وقت بوانست روزو بگیرد و برای بأخیر هر روز، با رماان سال بعهد یهک مهد    

 3که در بأخیر معذور باشد که چیزی بر او نیست.طعام به فقیر بدهد؛ مگر من

ن من جهایز نیسهت و   ه صافی: در صوربی که روزو موج  حرج یا بیماری گردد، گهرفت 

 4قاا دارد.

سهاله حرجهی ]اسهت[ و مشهقت دارد،      9ه گلپایگانی: در صوربی که روزو برای دختهر  

 5قاا کند. [من را]به احتیاط الزم  [،از گرفتن روزو]افطار کند و در صور، بمکن 

بر روزو گرفتن ندارند، روزو واج  نیسهت   بالغ که قدر،ه بهجت: بر پسر و دختر بازو

 6رو هم ندارد؛ ولی قاا دارد.و کفا

بالغ، موج  ضعف غیر قابل بومل و مشهقت  ه فاضل: اگر روزو گرفتن برای دختر بازو

 7و حرج باشد، روزو نگیرد و بعداً در صور، قدر، قاا کند.

بالغ بهر روزو گهرفتن، موجه  سهقوط     ای: مجرد ضعف و عدم قدر، افراد بازوه خامنه

های ماو رماهان کهه از او فهو، شهدو، بهر وی      ی روزوشود؛ بلکه قااقاای روزو نمی

                                                           
 ُ.51و47ُ،48ُ،49ُُ،ُس319ُه320،ُص1ُش،ُج1366ُاهلل،ُاستفتنئنت،ُقم:ُدفت ُانتشنراتُاسالمي،ُ.ُخميني،ُروح1

ُ.820ا ،ُأجوبةُاإلستفتنئنت،ُپيشين،ُسُ.ُخنمنه2
 .88،ُس333ُ،ُص1ُنئنت،ُپيشين،ُجُ.ُخميني،ُاستفت3

 .504ش،ُس1378ُ،ُ}اهلل،ُجنمعُاألحكنم،ُقم:ُانتشنراتُحض تُمعصومه.ُصنفيُگلپنيگنني،ُلطف4

ُُ.789،ُس1ُش،ُج1375ُ.ُگلپنيگنني،ُسيدُمحمدرضن،ُمجمعُالمسنئل،ُقم:5ُ
ُ.1363المسنئل،ُقم:ُانتشنراتُشفق،ُچنپُهفتم،ُمُ.ُبْجت،ُمحمدتقي،ُتوضيح6ُ
ُ.568،ُس1ُش،ُج1376ُ اني،ُمحمدفنضل،ُجنمعُالمسنئل،ُقم:ُ.ُلنك7
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واج  است و اگر روزو گرفتن برای ایشان ضرر داشته باشد یها بومهل من بهرای منهان     

 1همراو با مشقت زیاد باشد، افطار جایز است.

ه مکارم: دختری که به سن بلوغ رسیدو و به جهت ضعف جسمی بوان روزو گهرفتن را  

 750بواند روزو بگیرد، بایهد بهرای ههر روز،    با سال بعد نمیندارد و بعد از رماان هم 

 2ها، بر او واج  نیست.گرم گندم و مانند من به فقیر بدهد و قاای این روزو

 د ـ روزه بیماران

 سؤال: در چه صورتی روزه بر بیمار واجب نیست؟

یها دیهر    امام: در صوربی که یقین داشته باشد یا بترسد که روزو موج  بشدید بیماریه 

 3خو  شدن یا بشدید درد گردد.

 4ه امام: اگر روزو موج  بروز مر  باشد، واج  نیست.

 5ه امام: با فر  خوف و برس ضرر برای چشم، روزو گرفتن جایز نیست.

دهد، خواو داند روزو برای او ضرر دارد یا احتمال قابل بوجهی میه مکارم: کسی که می

 6یا گفته طبی ، باید روزو را بر  کند. این احتمال از بجربه شخری باشد

فاضل، گلپایگهانی، مکهارم: اگهر احتمهال دههد      امام، خوئی، ببریزی، سیستانی، صافی،  ه

روزو برایش ضرر دارد و از من احتمال برس برای او پیدا شهود، چنانههه احتمهال او در    

 7جا باشد، نباید روزو بگیرد.نظر مردم به

                                                           
 ُ.732و731ُُا ،ُأجوبةُاإلستفتنئنت،ُپيشين،ُسُ.ُخنمنه1

ش،1385ُ،ُچنپُدوم،ُ{طنلبجلد (،ُقم:ُمدرسةُاإلمنمُعليُبنُابي3ُ.ُمكنرمُشي از ،ُننص ،ُاستفتنئنتُجديدُ)2
 .439،ُس152ُ،ُص2ُجُ

،ُالقولُفيُش ايطُصحةُالصومُو1ُش،ُج1380ُالوسيلة،ُقم:ُانتشنراتُدارُالعلم،ُچنپُنْم،ُاهلل،ُتح ي ُ.ُخميني،ُروح3
 ُ.1وجوبه،ُمُ

ُ.42،ُس317ُ،ُص1ُ.ُخميني،ُاستفتنئنت،ُپيشين،ُج4ُ
 .44،ُس318ُ.ُهمن ،ُص5ُ

 ُ.1743المسنئلُم اجع،ُپيشين،ُمُُ.ُتوضيح6

 .1744.ُهمن ،ُم7ُ
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دارد و از من احتمال بهرس بهرای    ضرر قابل اعتناروزو برایش اگر احتمال دهد ه وحید: 

 1.نباید روزو بگیرد ،احتمال او عقالیی باشد او پیدا شود، چنانهه

ه ببریزی: اگر روزو سب  ضعیف شدن چشم گردد، واج  نیسهت؛ ولهی اگهر در حهال     

 سو شود و این عارضه موقتی، بعد از مدبی برطرف گهردد، روزو واجه   روزو چشم کم

 2است.

ه مکارم: بیمارانی که ناچارند هر چند سهاعت مقهداری مایعها، بنوشهند، روزو از منهان      

 3ساقط است و در صور، بمکن مالی، برای هر روز، یک مد طعام کفارو بدهند.

دانهد روزو  امام، خوئی، ببریزی، بهجت، فاضل، صافی، گلپایگانی، مکارم: کسی که میه 

دکتر بگوید ضرر دارد، باید روزو بگیرد. و کسی که یقین یها   اگرچهبرای او ضرر ندارد، 

 4دکتر بگوید ضرر ندارد باید روزو نگیرد. اگرچهگمان دارد روزو برایش ضرر دارد، 

ه وحید: اگر یقین یا گمان به ضرر مورد اعتنا یا برس من را که منشأ عقالیی داشته 

 5باشد، دارد... باید روزو نگیرد.

مکلف از گفته پزشک یقین پیدا کند که روزو بهرای او ضهرر دارد یها از     ای: اگره خامنه

گفته وی یا منشأ عقالیی دیگر، خوف ضرر بهرایش حاصهل شهود، روزو بهر او واجه       

 6نیست؛ بلکه جایز نیست.

 ـ احکام مسافرت ه

 مسافت شرعی چند کیلومتر است؟  :1سؤال 

 کیلومتر. 45ای، فاضل: امام، بهجت، خامنهه 

 کیلومتر.   44خوئی، گلپایگانی، ببریزی، وحید، سیستانی، صافی، نوری: ه 

                                                           
ُ.1752پيشين،ُمُالمسنئل،ُ.ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح1ُ
 .669،ُس140ُش،ُص1383ُ.ُتب يز ،ُمي زاُجواد،ُاستفتنئنتُجديد،ُقم:ُانتشنراتُسُ ور،ُچنپُدوم،2ُ

 .440،ُس2ُ.ُمكنرمُشي از ،ُاستفتنئنتُجديد،ُپيشين،ُج3ُ

 .1743المسنئلُم اجع،ُپيشين،ُمُ.ُتوضيح4ُ

 .1751المسنئل،ُپيشين،ُمُ.ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح5ُ

 .755اإلستفتنئنت،ُپيشين،ُسُأجوبةُُا ،.ُخنمنه6
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 کیلومتر. 40زنجانی: ه 

 1کیلومتر. 43مکارم: ه 

 به چه صورتی باشد؟رفت و برگشت : 2سؤال

فرسهو   4فرسهو، و رفهتن، کمتهر از     8وبرگشهت،  ای: مجموع رفته امام، فاضل، خامنه

 نباشد.

وبرگشهت،  فرسو و هر یک از رفت 8نوری: مجموع  ه خوئی، گلپایگانی، وحید، صافی،

 فرسو نباشد. 4کمتر از 

که رفهت یها   اینفرسو؛ اعم از  8ه بهجت، ببریزی، زنجانی، سیستانی، مکارم: روی هم، 

 2برگشت، کمتر باشد.

 : مالک در كثیرالسفر بودن به چه صورت است؟3سؤال

 کمتر از دو روز، یک سفر.ی، گلپایگانی، بهجت، صافی: در هر اخامنه امام،ه 

 درپی و بدون فاصله دو روز.فاضل: در طول یک ماو، حداقل چهار سفر پیه 

 زنجانی: سفرهای متعدد به مقداری که عرفاً بگویند کثیرالسفر شدو.ه 

 ای که دو روز در یک جا نماند.ه وحید: نرف ایام هر ماو )پانزدو روز ناپیوسته(؛ به گونه

در هفته یا دوازدو روز در ماو و حداقل دو ماو. و کسی که یک ماو ههر  مکارم: سه روز ه 

رود، به سفر مهی  ،هاها و پنجشنبهبه جز جمعه ،روز هر روز 45یا  ،هابه جز جمعه ،روز

 بمام است. اوّل،نمازش از همان سفر 

 یا دو روز در سفر، در ضمن دو یها  ،هر روز یک سفر ؛سیستانی: حداقل دو روز در ماوه 

 3سه سفر.

 : مدت الزم براي تحقق حكم كثیرالسفر چه مقدار است؟4سؤال 

 .ای: دو سه ماوخامنهه 

 وحید: دو ماو یا بیشتر. ه 

 کافی است. ،فاضل: یک ماوه 

                                                           
ُ.2،ُس133ُش،ُص1391ُ.ُاحكنمُمسنف ،ُقم:ُف اكنمن،1ُ
ُ.4،ُس134ُ.ُهمن ،ُص2ُ
ُ.165ه168.ُهمن ،ُص3ُ
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روز )به صوربی که در پرسش قبل ذکر شد( یا دو ماو و به ایهن   45مکارم: یک ماو یا ه 

 وز در هر ماو.ر 12ای سه روز یا مجموعاً صور، که هفته

 سال یا سه ماو در چند سال. ماو در یک 6سیستانی: ه 

 ماو یا بیشتر. 4صافی: ه 

 زنجانی: عرفاً او را کثیرالسفر بگویند.ه 

 1یا در یک ماو هر روز. ،بار یک ،از دو روز هر کمتربهجت: حداقل دو ماو؛ ه 

 احکام روزه مسافر ـ و

 اشكال دارد؟: آيا مسافرت در ماه رمضان 1 سؤال

امام، گلپایگانی، فاضل، مکارم، نوری: اشکال ندارد و اگهر بهرای فهرار از روزو باشهد،     ه 

 2مکروو است.

 3وحید: مسافر، در ماو رماان، مکروو است؛ مگر برای حج یا عمرو یا ضرور،.ه 

 4ای: مسافر،، اشکال ندارد؛ گرچه برای فرار از روزو باشد.خامنهه 

 که مسافر، در ماو رماان اشکال ندارد، ابفاق نظر دارند.در اینبوضیح: بمام مراجع 

كند، آيا با رسیدن به : مسافري كه پیش از ظهر از سفر به وطن مراجعت می2سؤال 

 اش صحیح است يا بايد وارد وطن گردد؟حدّ ترخص، روزه

 امام، خوئی، فاضل و نوری: باید به وطن برسد و اگر پیش از ظههر بهه حهدّ بهرخص    ه 

برسد و بعد از ظهر وارد وطن شود، به احتیاط واج ، من روز را روزو بگیرد و قاهای  

 5من را نیز به جا مورد.

 6جا مورد.مکارم: اقر  من است که من روز را روزو بگیرد و قاای من را نیز به ه 

                                                           
ُ.ُهمن .1
 .1715المسنئلُم اجع،ُپيشين،ُمُ.ُتوضيح2ُ

ُ.1723المسنئل،ُپيشين،ُمُ.ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح3ُ
ُُ.742ين،ُسُا ،ُأجوبةُاإلستفتنئنت،ُپيش.ُخنمنه4
 ُ.1.ُالطبنطبنئيُاليزد ،ُالع وةُالوثقي،ُپيشين،ُش ايطُوجوبُصوم،ُم5ُ

 .ُهمن .6



 

 

 

 
   479  احكام كاربردي ماه مبارك رمضان

 

تواند روزه خود را داري كه پیش از ظهر قصد مسافرت دارد، چه زمان می: روزه3 سؤال

 طل كند؟با

ه امام، بهجت، سیستانی، صافی، گلپایگانی، مکارم، نوری و وحید: بعد از رسیدن به حدّ 

 :و اگر پیش از من باطل کندبواند روزو خود را باطل کند. میبرخص 

 شود.کفارو نیز واج  می ،ه امام، بهجت، صافی، گلپایگانی، نوری: بنا بر احتیاط

 1واج  است. ،وحید: کفارو مکارم، سیستانی، خوئی، ببریزی،ه 

از ش  در فکر سفر باشد و پیش از ظهر مسافر، کند، پهیش از رسهیدن   زنجانی: اگر ه 

بواند روزو را باطل کند و اگر روزو را خورد ]و[ بعد به سفر رفهت،  به حدّ برخص نمی

 2کفارو ندارد.

 ز ـ احکام روزه مستحبي

 روزه، جايز است؟: آيا گرفتن روزه مستحبی، در حال وجوب 1سؤال 

امام، خوئی، صافی، گلپایگانی، سیستانی، مکارم و نوری: کسی که برای به جها موردن  ه 

بواند روزو مستوبی بگیرد؛ ولی کسی کهه روزو قاها یها روزو    روزو میتی اجیر شدو، می

 3بواند روزو مستوبی بگیرد.واج  دیگری دارد، نمی

 4 بواند روزو مستوبی بگیرد.می [نیز]سیستانی: اگر روزو کفارو دارد ه 

 5بواند روزو مستوبی بگیرد.بهجت: کسی که روزو قاا دارد، نمیه 

 6بواند روزو مستوبی بگیرد.ست، نمیا ای: اگر قاای روزو رماان به عهدو اوخامنهه 

بواند روزو مستوبی بگیرد و اگر قاهای رماهان   می ،وحید: اگر روزو استیجاری دارده 

 7واند روزو مستوبی بگیرد.بنمی ،دارد

                                                           
 ُ.1729المسنئل،ُپيشين،ُمُ؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح1721ُ.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم1ُ

 .1721.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم2ُ

 ُ.1563.ُهمن ،ُم3ُ

 ُ.ُهمن .4

 ُ.ُهمن .5

ُُ.743ا ،ُأجوبةُاإلستفتنئنت،ُپيشين،ُسُخنمنه.6ُ

 ُ.1571المسنئل،ُپيشين،ُمُُ.ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح7
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 بدون اجازه همسرش جايز است؟ ،روزه مستحبی زن آيا :2 سؤال

 ،بر احتیاط واج  بنا ،اگر باعث از بین رفتن حق شوهر گردد ،امام: روزو مستوبی زنه 

 باید خودداری نماید.

بدون  ،احتیاط واج  من است که اگر حق شوهر هم از بین نرود خوئی: حرام است وه 

 روزو مستوبی نگیرد. ،زو اواجا

 ،احتیاط واج  من است که اگر حهق شهوهر ههم از بهین نهرود     و  ببریزی: باطل استه 

 روزو مستوبی نگیرد. ،بدون اجازو او

 1نیست. فاضل، مکارم و نوری: جایزه 

 ،از حقوق شوهر من است که زن بهدون اجهازو او   ،بر احتیاط زنجانی: حرام است و بناه 

 روزو مستوبی نگیرد.

 ،بر احتیاط واج  بنا ،امام، خوئی، فاضل: اگر شوهر از گرفتن روزو مستوبی نهی کنده 

 باید خودداری کند.

بهدون   ،گلپایگانی، صافی: احتیاط مستو  من است که اگر حهق او ههم از بهین نهرود    ه 

  2روزو مستوبی نگیرد. ،اجازو او

اگر حق  ،بر احتیاط مستو  اید روزو بگیرد و بنانب ،وحید: اگر حق شوهر از بین بروده 

 3روزو مستوبی نگیرد. ،بدون اجازو او ،شوهر هم از بین نرود

 .حرام است ،استمتاع شوهر منافا، داشته باشد سیستانی: اگر روزو مستوبی زن با حقیه 

اگهر شهوهر او را از گهرفتن روزو مسهتوبی نههی       ،بر احتیاط واجه   بنا ،همهنین است

او منافا، نداشته باشد و احتیاط مستو  من است که بدون اجهازو   اگرچه با حقی ؛نماید

 روزو مستوبی نگیرد. ،او

چهه   ؛بدون اذن شهوهر صهویح نیسهت    ،روزو مستوبی برای زن ،بر احتیاط بهجت: بناه 

 4شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد. منافا، با حقی

                                                           
ُُ.1740.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم1ُ

ُُ.ُهمن .2

ُ.1748المسنئل،ُپيشين،ُمُ.ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح3ُ

ُُ.1740.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُذيلُم4ُ
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 جايز است؟ ،: اگر روزه مستحبی فرزند موجب اذيت پدر يا مادر گردد3سؤال 

بلکهه   ؛جایز نیست ،اگر اسبا  اذیت پدر و مادر یا جد شود ،امام: روزو مستوبی اوالده 

حتیهاط  ا ،ولی او را از گرفتن روزو مستوبی جلوگیری کنند ،اگر اسبا  اذیت منان نشود

 واج  من است که روزو نگیرد.

با نهی منهان   ،اگر باعث اذیت پدر و مادر شود ،گلپایگانی، صافی: روزو مستوبی اوالده 

ولی سب  اذیت منان شود یا جهد نههی نمایهد و     ،بلکه اگر از من نهی نکنند ؛حرام است

 روزو اوالد جایر نیست. ،بر احتیاط واج  بنا ،روزو سب  اذیت او شود

اگر اسبا  اذیهت پهدر و مهادر     ،وئی، ببریزی، زنجانی و وحید: روزو مستوبی اوالدخه 

 حرام است. ،)خوئی، ببریزی: یا جد( شود

 ،اگر اسبا  اذیت ه ناشی از شفقت ه پدر و مادر شهود    ،سیستانی: روزو مستوبی اوالده 

 حرام است.

هها موجه    گهرفتن من نوری: اوالد با نهی پدر و مادر، مخروصاً در صوربی که روزو ه 

 .از گرفتن روزو مستوبی خودداری کنند ،اذیت پدر و مادر باشد

ولهی  ؛ جهایز نیسهت   ،اگر اسبا  اذیت پدر و مهادر شهود   ،مکارم: روزو مستوبی اوالده 

 باشد.الزم نمی ،هااجازو گرفتن از من

اذن پدر و مهادر   ،در صویح بودن روزو مستوبی فرزند ،بر احتیاط مستو  بهجت: بناه 

ها نشود و یها نههی نکهردو    همین که موج  ناراحتی من ،بر  قوی اگرچه بنا ؛شرط است

 اش صویح است.روزو ،باشند

به خهاطر شهفقت بهر     ،اگر اسبا  اذیت پدر و مادر یا جد ،فاضل: روزو مستوبی اوالده 

 1جایز نیست. ،اوالد باشد

                                                           
ُُ.1749المسنئل،ُپيشين،ُمُُخ اسنني،ُتوضيحُ؛ُوحيد1741.ُهمن ،ُم1ُ
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 ـ قضا و کفاره ح

تحقیق، يقین كند كه صبح نشده و كاري كه روزه را از بعد  : اگر در ماه رمضان1سؤال 

 آيا بايد روزه را قضا كند؟ ،انجام دهد و بعد معلوم شود صبح بوده ،كندباطل می

 قاا الزم نیست.ه همه مراجع: 

 1بواند افطار کند.که مغر  شدو یا نه، نمیشک در این صور،نکته: در 

اند، آيا الزم است در صورت توانايی ه نگرفته: كسانی كه به واسطه پیري روز2سؤال 

 بعد از ماه رمضان قضا كنند؟

 اراکی، زنجانی، بهجت: باید قاا کنند.ه 

 باید قاا کنند. ،بر احتیاط واج  امام، گلپایگانی: بناه 

 مکارم، خوئی، سیستانی، فاضل، صافی، نوری: احتیاط مستو  من است که قاا کنند.ه 

 2الزم نیست روزو را قاا کنند.ببریزی، وحید: ه 

و آيا دادن پول آن  ؟)بیماري يا تأخیر و...(، چقدر است : مقدار كفاره غیر عمد3سؤال 

 كند؟ به فقیر، كفايت می

  3گرم( است. 750بیشتر مراجع: مقدار کفارو، یک مُد )ه 

کند و فقیهر   را در خرید و قبول من وکیلکند؛ ولی اگر فقیر کفایت نمی ،نکته: دادن پول

 نیز انجام دهد، کافی است.

 ل ماههای ثابت شدن اوّـ راه ط

 شود؟ل ماه چگونه ثابت می: او1ّ سؤال

 :شودثابت می مشهور بین مراجع این است که از پنج راوه 

ای که از گفته منان یقهین پیهدا شهود، بگوینهد مهاو را      . عدو2ماو را ببیند؛  ،. خود انسان1

. دو مهرد عهادل بگوینهد مهاو را     3همهنین از هر چیزی کهه یقهین پیهدا شهود؛      .ایمدیدو

                                                           
ُ.1701ُو1700ُُالمسنئل،ُپيشين،ُمُُ؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح1693و1692ُُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُمُ.ُتوضيح1ُ

ُ.1734المسنئل،ُپيشين،ُمُ؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح1726ُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُمُ.ُتوضيح2ُ

ُُ.1703ن،ُمُالمسنئلُم اجع،ُپيشيُ.ُتوضيح3
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همهنهین   .شهود ل رماان ثابت مهی ل ماو شعبان بگذرد، که اوّ. سی روز از او4ّایم؛ دیدو

. حهاکم شهرع حکهم    5شهود؛  شوال ثابت می اوّلکه  ،ل ماو رماان بگذردسی روز از اوّ

   1کند.

هایی وجود دارد که بهه جههت رعایهت اخترهار، از     گاونکته: دربارو جزئیا، مسأله، دید

بوضهیح المسهائل مراجهع، م    »بوان بهه  بیان من خودداری نمودیم. برای مگاهی بیشتر، می

 مراجعه کرد.« 1730

آيا حكم وي براي تمام مردم حجیت  ،ل ماه كند: اگر حاكم شرع حكم به او2ّ سؤال

 دارد؟

 ؛نوری: حکم وی برای همهه مهردم حجیهت دارد   امام، ببریزی، صافی، فاضل، مکارم، ه 

 بواند به حکم او عمل نماید.داند حاکم شرع اشتباو کردو، نمیولی کسی که می

 اطمینان به دیدنِ ماو حاصل شود. ،که از حکم اومگر این ؛شودسیستانی: ثابت نمیه 

 2اولی است. ،شود و رعایت احتیاطخوئی: به حکم حاکم شرع ثابت نمیه 

 ،متابعهت من حکهم   ،حجت شرعی اسهت و بهرای عمهوم مکلفهین     ،ای: حکم اومنهخاه 

 3واج  است.

 براي ديگر شهرها كافی است؟ ،آيا ديده شدن ماه در شهري :3 سؤال

کهه من دو شههر بها    مگر این ؛فایدو ندارد ،امام، بهجت، سیستانی: برای مردم شهر دیگره 

 ها یکی باشد.هم نزدیک باشند یا افق من

هها  در بالد غربی نسبت به من ،اضل، زنجانی، مکارم: اگر در بالد شرقی ماو دیدو شودفه 

 کند.کفایت نمی ،ولی عکس من ؛کافی است

چه در افق متوهد   ؛شودخوئی، ببریزی، وحید و نوری: در شهرهای دیگر نیز ثابت میه 

مثهل بههران و    نه ؛در صوربی که در ش  مشتر  باشند )مانند لندن و کابل ؛باشند یا نه

 .واشنگتن(

                                                           
ُُ.1730.ُهمن ،ُم1ُ

 ُ.1731.ُهمن ،ُم2ُ

 ُ.841ا ،ُأجوبةُاإلستفتنئنت،ُپيشين،ُسُ.ُخنمنه3
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 1صافی: بعید نیست کفایت رؤیت ماو در مولی برای سایر نقاط.ه 

 2در رؤیت ماو شرط است. ،ای: ابواد افقخامنهه 

 3وحید: در صوربی که در بیشتر ش  مشتر  باشند.ه 

 شود؟ثابت میيا با چشم مسلح ل ماه به گفته منجمین آيا اوّ :4 سؤال

مگر از گفته منان یقین حاصهل   ؛شودصافی و گلپایگانی: ثابت نمیامام، فاضل، نوری، ه 

 4شود.

 5کافی نیست. ،ل دیگریبا دوربین و وسا ؛مکارم: دیدن ماو باید با چشم باشده 

 6 بهجت، زنجانی و وحید: ... یقین یا اطمینان حاصل شود.خوئی، ببریزی، ه 

 و معتبر است. فرقی با رؤیت عادی ندارد ،ای: رؤیت با وسیلهخامنهه 

 ،مال  من است که عنوان رؤیت موفوظ باشد و رؤیت با چشهم و عینهک و بلسهکوپ   

 7موکوم به حکم واحدند.

 ؟اگر اوّل ماه، براي مرجع تقلید ثابت شود، بر مقلد الزم است كه آن را بپذيرد :4 سؤال

 8که حکم نماید.ه همه مراجع: خیر؛ مگر این

 ـ زکات فطره ی

به عهده  ،خانه وارد شدهمیهمانی كه قبل از غروب با رضايت صاحب: فطريه 1سؤال 

 كیست؟

خور او حسا  شود، بهر عههدو   نوری: اگر نان ،امام، خوئی، ببریزی، سیستانی، بهجته 

 خانه است.صاح 

                                                           
 ُ.1735.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم1ُ

 ُ.838ا ،ُأجوبةُاإلستفتنئنت،ُپيشين،ُسُ.ُخنمنه2

ُُ.1743المسنئل،ُپيشين،ُمُ.ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيح3ُ
 ُ.1732يشين،ُمُ.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپ4

 ُ.1730.ُهمن ،ُم5ُ

ُُ.1740.ُهمن ؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيحُالمسنئل،ُپيشين،ُم6ُ
 ُ.835ا ،ُأجوبةُاإلستفتنئنت،ُپيشين،ُسُ.ُخنمنه7

 ُ.1730توضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُمُر.ک:ُ.8ُ
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 به عهدو میزبان نیست. ،مکارم: اگر فقط برای ش  عید دعو، شدوه 

خانهه واجه    صهاح  بهر   ،  نهان او را دادو : اگر بگویند امش، وحیدصافی، گلپایگانیه 

 1است.

 : زكات فطريه را بايد در چه كاري مصرف كرد؟2سؤال 

 بر احتیاط واج ، باید صرف فقرا شود. وحید، مکارم، صافی، گلپایگانی، سیستانی: بناه 

 2دادو شود.همان مررف زکا، مال است؛ هرچند بهتر است به فقیره دیگر مراجع: 

شود بعد از جدا كردن پول به عنوان زكات فطره، آن را با پول ديگر می: آيا 3سؤال 

 عوض كرد؟

 3.: خیرهمه مراجعه 

 تواند زكات فطره قبل از عید فطر و در ماه رمضان بدهد؟: آيا انسان می4 سؤال

 امام، فاضل، مکارم، نوری: احتیاط واج  من است که در ماو رماان ندهد.  ه 

 4بهتر است که در ماو رماان ندهد. [ولی ؛اشکال ندارد] :نیخوئی، ببریزی، سیستاه 

 5بواند بدهد و احتیاط من است که در ماو رماان ندهد.وحید: میه 

 ـ نماز و روزه دانشجویان ک

روند )فاصله هشت فرسخ باشد( و : دانشجويانی كه اوّل هفته به دانشگاه می1سؤال 
 ها چگونه است؟آنحكم نماز و روزه  ،گردندآخر هفته باز می

 صویح نیست. ،امام: نماز، قرر است و روزوه 

 قرر است. ،بمام و بین راو ،جاباشد، نماز در منخوئی: اگر دانشگاو مقر منان میه 

 ،گلپایگانی، بهجت، فاضل، سیستانی، صافی، نوری: نماز در مول بورهیل و بهین راو  ه 

 صویح است. ،بمام و روزو

                                                           
 .2012؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيحُالمسنئل،ُپيشين،ُم1995ُ.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم1ُ

ُ.2031؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيحُالمسنئل،ُپيشين،ُم2014ُ.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم2ُ

ُ.2049؛ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيحُالمسنئل،ُپيشين،ُم2032ُ.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم3ُ

 .2025.ُتوضيحُالمسنئلُم اجع،ُپيشين،ُم4ُ

ُ.2042.ُوحيدُخ اسنني،ُتوضيحُالمسنئل،ُپيشين،ُم5ُ



 

 

 

 
486    1393توشه راهيان نور رمضان ره 

 

بخوانند و اگهر   [نماز را قرر و بمام بخوانند] نماز را جمع ،واج ببریزی: به احتیاط ه 

 روزو بگیرند، صویح است و قاا ندارد.

 باید نماز را جمع بخواند و روزو بگیرد و قاا کند. ،ای: به احتیاط واج خامنهه 

، به اوّلمانند، دو سه ماو جا میوحید: اگر به مد، دو سال، نرف ایام هر ماو را در منه 

بمام است. و اگر از شهش مهاو بها کمتهر از دو سهال       ،جمع و پس از من ،احتیاط واج 

که کثیرالسفر باشهند کهه بها بوقهق مهال       مگر این ؛جمع است ،مانند، احتیاط واج می

جمهع   ،بهه احتیهاط واجه     ،بهین راو  ،بمام است. در ههر دو صهور،   ،نماز ،کثر، سفر

 کند.مقر صدق نمی ،مانندبخوانند و اگر کمتر از شش ماو می

روز، ادامه دارد، نماز در  22که یک سال و نیم و بیشتر و هر ماو سیستانی: در صوربی ه 

جا، بمام، و روزو، صویح است. البته سه هفته اوّل باید بهه احتیهاط، جمهع و روزو را    من

 بگیرند و قاا کنند.

مهه دههد، نمهازش در    مکارم: در صوربی که قرد دارد به مد، دو سال این کار را اداه 

قرهر اسهت و در سهه     ،نماز ،صویح است و در بین راو ،بمام و روزو او ،مول بوریل

 1نماز را جمع بخوانند. اوّل،چهار روز 

 ؟شودشغل محسوب میآيا تحصیل در دانشگاه : 2 سؤال

 شود.ه امام: شغل موسو  نمی

 ای و ببریزی: باید احتیاط کرد.ه خامنه

بهجت، فاضل، سیستانی، مکهارم، نهوری، وحیهد، شهغل موسهو        ه خوئی، گلپایگانی،

 2شود.می

: نماز و روزه دانشجويانی كه در اوّلین سفر در آغاز تحصیل به دانشگاه 3 سؤال

 چگونه است؟ ،روندمی

 قرر است. ،موقق نباشد، نماز اوّلاگر عرفاً شغل بودن سفر در سفر  :همه مراجعه 

 اگر شغل موقق باشد:

                                                           
ُُ.201ُه200ُ.ُاحكنمُمسنف ،ُپيشين،ُص1ُ

ُُ.201ُه200ُاحكنمُمسنف ،ُپيشين،ُصُر.ک:ُ.2ُ
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 قرر است. ،ر همه سفرهاامام: ده 

از زمانی کهه عنهوان شهغلی بهر او      ،مقر او نباشد ،خوئی: در صوربی که مول بوریله 

بایهد بهه    ،ولی اگهر مقهر دارد   ؛او باشد اوّلاگرچه سفر  ؛نمازش بمام است ،صادق شود

 جا مقر او حسا  شود.مقداری بماند که عرفاً من

 قرر است. اوّل،نوری: در سفر  ،زنجانی، صافیای، گلپایگانی، بهجت، فاضل، خامنهه 

جمع و از هفتهه سهوم بهه     اوّل،در دو هفتة  ،سیستانی: در صوربی که کثیرالسفر باشنده 

 بمام است. ،بعد

 1باید جمع بخواند. اوّل،مکارم: در سه چهار روز ه 

 

                                                           
ُ.206ه205ُُ.ُهمن ،ُص1ُ



 

 

 


