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• ســخــن آغــازیــن 
سیر و سفر یکی از ضروریات زندگی بشر است. دین مبین اسالم نیز این ضرورت 

کید فراوانی نموده است؛ چنان که رسول مکرم  را مورد توجه قرار داده و بر آن تأ

اسالم؟ص؟می فرمایند: 

وا ساِفُروا َتْغَنُموا؛ )1(  »ساِفُروا َتِصّحُ

»مسافرت کنید تا سالم شوید، مسافرت کنید تا سود ببرید. « 

که برگرفته  با توجه به اهمیت مسافرت در اسالم خالصه ای از احکام و آداب سفر را 

ادامه  و در  تقدیم می کنیم  بزرگوار دین؟مهع؟ می باشد،  ائمه  گهربار  فرمایشات  از 

که  برگرفته از رساله  کاربردی شخص مسافر و احکام  نماز را  منتخبی  از  احکام 

اجوبة االستفتائات مقام معظم رهبری؟دم؟ و  توضیح المسائل مراجع عالیقدر تشیع 

می باشد، را خدمتتان بیام می داریم، به امید آنکه با توجه به تعالیم سیاحتی اسالم، 

بتوانیم با سیر و سفرهای سالم و سازنده، روح و جسم سالم داشته باشیم.



8

• گــزیده ی از بیــانات نــوروزی

مقام معظم رهبری؟دم؟)1377/1/1(
که ملت ایران در باب عید  به نظر من آن چه 

و  زیباترین  از  یکی  است،  داده  انجام  نوروز 

با  می شود  که  است  کارهایی  شایسته ترین 

اّوِل  داد.  انجام  سّنتی  و  تاریخی  مراسم  یک 

سال شمسی ما ایرانی ها، - یعنی اّول بهار - 

که سال شمسی او هم سال هجری  عید نوروز است. اواًل ملت ایران افتخار دارد 

است؛ یعنی هم چنان که سال قمری ما - که سال 1418 است - از مبدأ هجرت خاتم 

االنبیاء؟ص؟ است، سال شمسی ما هم از مبدأ هجرت است. بقیه ی ملت های 

مسلمان برای سال شمسی خود، از سال میالدی استفاده می کنند؛ ولی ما ایرانی ها، 

کرم را، هم مبدأ سال قمری قرار دادیم، هم مبدأ سال شمسی. هجرت نبّی ا
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این، مطلِب اّول که به نظر من نشانگر هنر و عشق و عالقه ی ایرانی به تعالیم مقّدس 

اسالم و به آثار مطّهر و مقّدس نبوی است. در ضمن، اّوِل سال را اّوِل فصل بهار 

انتخاب کرده ایم...

• نوروز ایرانی به جای نوروز باستانی

که خوب است برادران و خواهران به آن توّجه  در تعالیم اسالم نکته ای وجود دارد 

کنند. اسالم با سّنت هایی که از قبل از اسالم باقی مانده است، دو نوع رفتار می کند.

:  بعضی سّنت های غلط را به کّلی از بین می برد و نابود می کند؛ چون سّنت های 
ً
 اّوال

نگه  را  خودشان  دختران  اسالم،  از  قبل  عرب ها  این که  مثل  نیست.  درستی 

نمی داشتند، یا بیشتِر ملت های غیرمسلمان، جنس زن را تحقیر و اهانت می کردند! 

اسالم این سّنت را به کّلی از بین برد؛ چون به کّلی غلط بود.

:  اسالم بعضی از سّنت ها را از بین نبرده است. کالبد سّنت را نگه داشته و محتوا 
ً
ثانیا

و روح آن را عوض کرده است؛ مثل بسیاری از اعمال و مراسم حج. این طوافی را که 
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مالحظه می کنید، قبل از اسالم هم بود؛ منتها محتوای طواف، محتوای شرک بود! 

کرد.  اسالم آمد و این عمل را از محتوای شرک آلود، خالی و از محتوای توحید ُپر 

گرایش انسان به آلهه و ارباِب اّدعایی و پنداری بود؛ آن  طواف در آن زمان، مظهر 

را تغییر داد و مظهر ارادت انسان به مرکز عالم وجود - یعنی حضرت حق متعال و 

وجود مقّدس پروردگار - قرار داد. ظاهر را نگه داشت و باطن را عوض کرد.

کار  کار را می کند. مردم ما عیِن همین  اسالم در بسیاری از مواقع، با سّنت ها این 

کردند. نوروز در ایران،  کردند؛ نوروز را نگه داشتند و محتوای آن را عوض  را با نوروز 

جشنی در خدمت حکومت های استبدادِی قبل از اسالم بود! به همین خاطر 

که »نوروز باستانی«، »نوروز باستانی« می گویند! »نوروز« اش خوب است،  است 

جشن های  این  همه ی  این که  یعنی  »باستانی«  است!  بد  »باستانی« اش  ولی 

دوره ی سال - مثل جشن »نوروز«، یا جشن »مهرگان«، یا جشن های دیگری نظیر 

که قبل از اسالم بوده است - در  گونی  گونا »خردادگان«، »مردادگان« و جشن های 

خدمت حکومت های استبدادی و سلطنت های پوسیده ی دوران جاهلیت ایران 
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بود! محتوای نوروز، محتوای مردمی و خدایی نبود؛ توّجه و ارادت به حضرت حق 

در آن نبود؛ جهات عاطفی و انسانی و مردمی در نوروز نبود! ملت ایران نوروز را 

کردند. این محتوای امروز نوروز ایرانی، غیر از  نگه داشتند؛ اما محتوای آن را عوض 

محتوای باستانی است.

نوروز برای ملت ما، امروز عبارت است از:

که می شود، مردم دعا می خوانند، »یا   : توّجه مردم به خدا. اّوِل تحویِل سال 
ً
 اّوال

محّول الحول واالحوال« می گویند، آغاز سال را با یاد خدا شروع می کنند، توّجه خود را 

به خدا زیاد می کنند. این، ارزش است. 

:نوروز را بهانه ای برای دید و بازدید و رفع کدورت ها و کینه ها و محّبت به یکدیگر 
ً
ثانیا

قرار می دهند. این همان برادری و عطوفت اسالمی و همان صله ی رحم اسالم است؛ 

بسیار خوب است. ضمنًا نوروز را بهانه ای برای زیارت اعتاب مقّدسه قرار می دهند؛ به 

مشهد مسافرت می کنند - که همیشه یکی از پرجمعیت ترین اوقات سال در مشهد 

مقّدس، اوقات عید نوروز بوده است - این بسیار خوب است.
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پس می بینید که نوروز را نگه داشتند، محتوای آن را که غلط بود، به محتوای صحیح 

و درست تبدیل کردند. این هنر ملت ایران و ذوق و سلیقه ی ایرانی مسلمان است. ما 

عید نوروز را از دیدگاه کسانی که با اسالم سر و کار دارند، تأیید می کنیم. عید نوروز، چیز 

خوبی است. وسیله ای است که با آن دل ها شاد می شود، انسان ها با یکدیگر ارتباط 

برقرار می کنند، صله ی رحم و صله ی احباب می کنند؛ چون دوستان و رفقا هم مثل 

ارحام، احتیاج به صله دارند. انسان باید با ارحام صله کند، باید با دوستان و رفقا هم 

صله کند؛ یعنی ارتباط برقرار کند. این، ارتباط عید نوروز است که بسیار خوب است...

•نوروز در درون خود

نوروز  و  »نو«  روز  خودتان  برای  هم  را  فروردین  اّوِل  روز  می خواهید  شما  گر  ...ا

کنید و حرکتی انجام دهید؛  کاری  که  قرار دهید، شرط دارد. شرطش این است 

وِب َو 
ُ
ُقل

ْ
َب ال

ّ
حادثه ای بیافرینید. آن حادثه در کجاست؟ در درون خود شما! »َیا ُمَقِل

َحاِل«. 
ْ
ْحَسِن ال

َ
ی أ

َ
َنا ِإل

َ
 َحال

ْ
ل ْحَواِل َحِوّ

َ ْ
َحْوِل َو ال

ْ
 ال

َ
ل َهاِر َیا ُمَحِوّ

ّ
ْیِل َو الَن

َّ
َر الل ْبَصاِر َیا ُمَدِبّ

َ ْ
ال
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کنید،  گوهر انسانی خود را درخشان تر  گر توانستید  کردید، ا گر حال خود را عوض  ا

گر توانستید پیام انقالب، پیام پیامبران، پیام امام  حقیقتًا برای شما »نوروز« است! ا

که در این راه ریخته  بزرگوار و پیام خون های مطّهِر بهترین جوانان این ملت را - 

شده است - به دل خودتان منتقل کنید، برای شما »نوروز« است.

کنید. بعضی  کنید روز اّول فروردین را برای خودتان »نوروز«  عزیزان من! سعی 

برای   - »نوروز«   - فروردین  اّول  نیست...   »نوروز«  فروردین شان  اّوِل  روز  کسان 

که  گرایش پیدا می کنند، آن هایی  که در درون خود، به فساد و انحطاط  آن هایی 

که خود را از هدف های بلند این ملت و این  خود را از خدا دور می کنند، آن هایی 

انقالب جدا می کنند، نوروز نیست، روز عید نیست، روز جشن و روز شادی نیست؛ 

شوم است! این، آن حقیقت مسأله در باب نوروز است. پس »نوروز« به طور خالصه 

خوب است. اّوِل سال هجری شمسی است، روز نو، اّوِل بهار، اّوِل رویش و جوشش 

طبیعت و اّول شروع زیبایی ها در عالم طبیعت است. این را برای خودتان هم اّوِل 

بالندگی و جوشش و اّوِل بروز زیبایی ها قرار دهید و برای خودتان »روز نو« کنید. 
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• تـوصیـه های دهـگانه نـوروزی 

حجت االسالم و المسلمین قرائتی
ایام عید و همه اعیاد بر شما مبارک باد

که از همه فرصت ها استفاده  افرادی هستند 

دست  از  را  فرصت ها  که  افرادی  و  می کنند 

می دهند، ما از کدام هستیم؟

عید نوروز، هوای مطلوب، تعطیالت، مهمانی، صله رحم، لباس نو، سفر و سیاحت، 

فرصت های مهمی است.

شما همکار عزیز در طول سال به کارهای تربیتی رسمی و شناخته شده مشغولید، 

می توانید از این فرصت ها کارهای غیر رسمی ولی گاهی عمیق تر از رسمی در البالی 

تفریح و دید و بازدید انجام دهیم، از جمله

• یــک: افــراد محبــوب و متمکن فامیل بخواهیم دور از چشــم دیگران جلســه ای 
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خصوصی برگزار و بعضی از مشکالت فامیل را حل کنیم

گر در میان آنان کسی زندان  گر می توانید به نوعی ایجاد اشتغال کنید و ا و برای آنان ا

است برای آزادی او تدبیری کنید.

• دو: نوجوانانی که در درس ضعیف و نگران امتحانات دو ماه دیگر آنان هستیم را

خصوصی دعوت کنیم و تحصیل کردگان فامیل ) فرهنگیان- دانشجویان ( لحظاتی 

دروس مشکل آنان را کمک و برای امتحانات آنان را از نگرانی بیرون آوریم.

گر در میان فامیل کدورتی است و افرادی با یکدیگر قهر هستند از طریق افراد  • سه: ا

محبوب یا مهمانی ویژه و یا هر راهی که می شود تالش کنیم که آنان را آشتی دهیم.

که  • چهار: در البالی دید و بازدیدها برای افراد بی همســر تدبیر و مشــورتی شــود 

بهترین واسطه گری در اسالم واسطه گری در امر ازدواج است.

• پنج: در بســیاری از جلســات به اوضاع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
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که انتقاد نابجاست یا  کنیم  که ما باید اواًل دقت  ممکن است انتقاداتی وارد شود، 

گر انتقاد صحیح است اشکاالت را توجیه نکنیم،  زیرا توجیه لغزش ها حماقت  بجا، ا

کنارگیری از مسئولیت ها نیست، زیرا انقالب  است. ولی وجود اشکال هم دلیلی بر 

گروهی خاص نبوده بلکه قیام صدها هزار شــهید و جانباز و اســیر بوده  کودتای  ما 

کــه، از ضعف ها  و نادیــده گرفتن این همه ســرمایه خیانت اســت و وظیفه ماســت 

کوتاه ســخن اینکه توجیه اشــتباه حماقت  کنیم،  بکاهیم و نارســایی ها را تکمیل 

است. تضعیف خیانت است. تکمیل رسالت است...

که افراد صاحب نفوذ باید رسالت  •شش: در دید و بازدیدها به منکراتی می رسیم 

خود را انجام دهند.

• هفت: در دید و بازدیدها ممکن است به سئواالتی برسیم که می توانیم آن سئوال 

کارشناســان این امور  یا اشــکال را یادداشــت کنیم و بعداً با تماس با فرهیختگان و 

پاسخ را دریافت و شبهه پیش آمده را حل کنیم.
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• هشــت: ممکن اســت در میان بســتگان افرادی نســبت به نماز تارک یا کاهل یا 

جاهل باشند، از این فرصت با آموزش و تذکرات رابطه آن ها را با خدا تقویت کنید.

• نه: در میان صدها هزار ســفر ســعی کنیم به مسافرین، در راه مانده )ابن سبیل( 

گاهــی از خادمیــن در جــاده )پلیــس _ هــالل احمــر_ اورژانــس و …(  کنیــم و  کمــک 

گر می شود با کلمه ای تشکر کنید. حتی االمقدور ا

• ده: در میان این دید و بازدیدها به بستگان ضعیف و گمنام توجه بیشتری کنیم 

و حتی می توان کمک های خود را به اسم عیدی به آن ها برسانیم.

کار مفید را می توان در البالی دید و بازدیدها انجام داد و  آری می توان ده ها نمونه 

کار براساس بخشنامه و اجبار و شرح وظیفه نیست و فقط برای  چون انجام این 

خداست، حتمًا  از نصرت ها و امدادهای الهی بهره مند خواهیم شد، زیرا خداوند 

م« و یقین بدانیم که وعده 
ُ

قداَمك
َ
ت أ وعده داده که »... ِإن َتنُصُروا اهلل َینُصرُكم َوُیَثِبّ

الهی حتمی است.
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• انــواع ســفــرهــا 

•  سفرهای واجب 
که نفقه آنان بر انسان  کسانی  کارکردن برای تأمین معاش خود و  • سفر به قصد 

واجب است؛ 

• سفر برای تحصیل علم واجب، در صورتی که در وطنش تحصیل آن ممکن نباشد؛ 

•  سفر برای انجام حج واجب؛ 

•  سفری که با نذر واجب شود. 

•  سفرهای مستحب 
•  سفر زیارت حضرت رسول؟ص؟ و امامان معصوم؟مهع؟؛ 

•  سفر برای زیارت پدر و مادر و برای صله ارحام و دیدار دوستان و زیارت امام و.... 

•  سفرهای حرام 
اّول: سفرهایی که در اصل حرام هستند، مانند: سفر به منظور فرار از جبهه جنگ 
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وسفری که برای بدن ضرر داشته باشدو...

دوم: سفرهایی که به هدف حرام انجام می شوند، مانند: سفر برای کشتن انسانی 

کمک  کشتن او حرام است ،سفر برای سرقت و دزدی اموال دیگران ،سفر برای  که 

کردن به ظالم و...

•  سفرهای مکروه 
سفر در ماه مبارک رمضان، قبل از گذشتن بیست و سه روز از آن، 

• سفرهای مباح 
به جز سفرهای واجب، مستحب، حرام و مکروه، تمامی سفرها مباح می باشد )2(

• آداب قــبــل از ســفــر

• مّطلع ساختن برادران دینی از قصد مسافرت 
رسول خدا؟ص؟می فرماید: 
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ْن یْعِلَم ِاْخواَنُه؛ )3( 
َ
 أ

ً
راَد َسَفرا

َ
ُمْسِلِم ِاذا ا

ْ
ی ال

َ
»َحّقٌ َعل

»شایسته است که مسلمان وقتی قصد سفر کرد، برادرانش را با خبر کند. « 

•  دعا
امام صادق؟ع؟ وقتی اراده سفر می کردند می فرمودند: 

ْعِظْم عاِفیَتنا؛ )4( 
َ
ْحِسْن َتْسییَرنا َوا

َ
نا َوا

َ
ِ َسِبیل

ّ
ُهّمَ َخل

َّ
»الل

گردان و سالمت و عافیت  »خداوندا! راه را بر ما بگشا و آسانی سفر را بر ما زیبا 

ما را بزرگ دار!«

•  آذوقه سفر
امام صادق؟ع؟ فرموده اند: 

ُقوا ِفیها؛ )5(  وا ُسْفَرًة َوَتَنّوَ ِخذُ
َ

»ِاذا ساَفْرُتْم َفاّت

قرار  آن  در  خوب  وسایل  و  بردارید  سفره ای  می کنید،  مسافرت  که  »زمانی 

دهید. « 
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• انتخاب زمان مناسب 
طبق روایات ائمه معصومین؟مهع؟، برای جلوگیری از ضرر و زیان در سفر، صدقه 

کید قرار گرفته است.  دادن بیش تر مورد تأ

امام صادق؟ع؟فرمودند: 

ّیَ یْوٍم ِشْئَت؛ )6( 
َ
ْق َواْخُرْج ا

َ
»َتَصّد

»صدقه بده و هر روزی که خواستی ]برای مسافرت[ خارج شو. «

• گزینش همسفر مناسب 
حضرت علی ؟ع؟ در وصیت شان به امام حسن؟ع؟ می فرمایند: 

یِق؛ )7(  ِر  الّطَ
َ

ِفیِق َقْبل  َعِن الّرَ
ْ

»َسل

»قبل از سفر، ]رفیق و[ همراهت را گزینش نما. « 

امام باقر؟ع؟ می فرمایند: 

ُمْؤِمِن؛ )8(  
ْ
ٌة ِلل

َّ
ل ِلَک َمذَ ِفیَک َفِاّنَ ذَ

ْ
»ِاذا َصِحْبَت َفاْصَحْب َنْحَوَک َوال َتْصَحْب َمْن یك
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»زمانی که همراه می شوی، با همسان خود همراهی کن و با کسی که خرج تو 

را به عهده بگیرد، همراه نشو که این کار باعث ذّلت مؤمن است. « 

•خداحافظی با دوستان 
کرم ؟ص؟ می فرمایند:  رسول ا

ُه ِفی ُدعاِئِهْم 
َ
 ل

ٌ
ع ِاْخواَنُه َفِاّنَ اهلَل َتعالی  جاِعل

َ
یَوّد

ْ
َحُدُكْم ِالی  َسَفٍر َفل

َ
»ِاذا َخَرَج ا

َبَرَكَة؛ )9( 
ْ
ال

که خداوند متعال در  کند  کسی به سفر می رود، با برادرانش وداع  گاه  »هر 

دعای آنها برای او برکت قرار می دهد. « 

• به خدا سپردن 
امام باقر؟ع؟ وقتی قصد مسافرت داشت، اهل و عیال خود را در خانه ای جمع 

می کرد و می فرمود: 

ْهِل 
َ
ِدی َوِجیراِنی َوا

َ
ْهِلی َوَول

َ
یْوَم ِدیِنی َوَنْفِسی َوماِلی َوا

ْ
ْسَتْوِدُعَک ال

َ
ی ا ُهّمَ ِاّنِ

َّ
»الل
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؛ )10(  ّیَ
َ
ْنَعْمَت ِبِه َعل

َ
غاِئَب َوَجِمیَع ما ا

ْ
ا َوال اِهَد ِمّنَ

َ
ُحَزاَنِتی الّش

»خداوندا! دین و جان و مال و خانواده و فرزندان و همسایگان و غم خواران 

که به من داده ای،  خودم را از شاهد و غایب و هم چنین تمام نعمت هایی را 

به تو می سپارم. « 

•  توجه به حفاظت دین 
که اسالم درباره سفر و آداب آن نموده است، انسان را از  علی رغم همه سفارشاتی 

کرده است؛ چنان که  که به دین و نمازش لطمه وارد سازد، به شّدت نهی  سفری 

امام علی؟ع؟می فرمایند:

 ِفی َسَفٍر یخاُف ِفیِه َعلی  ِدیِنِه َوَصالِتِه؛ )11(
ُ

ُجل  »ال یْخُرُج الّرَ

»انسان نباید به سفری رود که می ترسد در آن به دین و نمازش لطمه ای وارد 

آید. « 
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• آداب هــنـگــام ســفــر

• حال معنوی 
امام صادق؟ع؟ فرمودند: 

»ِاذا َخَرْجَت ِمْن َمْنِزِلِک َفاْخُرْج ُخُروَج َمْن ال یُعوُد؛ )12( 

»هر گاه که از خانه بیرون می روی، مانند کسی که دیگر بر نمی گردد خارج شو. « 

•صدقه دادن 
امام صادق؟ع؟ می فرمایند: 

َدَقِة؛ )13(  »ِاْفَتِتْح َسَفَرَک ِبالّصَ

»سفرت را با صدقه آغاز نما. « 

• خواندن سوره مبارکه قدر
امام باقر؟ع؟ درباره اهمیت سوره قدر در هنگام مسافرت چنین می فرمایند: 

ْو یْخِرُج ِمْن َمْنِزِلِه 
َ
ناُه ِحیَن یساِفُر ا

ْ
ْنَزل

َ
ا ا

َ
ُت قاِری ُء ِاّن

ْ
ُقل

َ
َقَدَر ل

ْ
ْو كاَن َشیی ٌء یْسِبُق ال

َ
»ل
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 ِاْن شاَء اهلل؛ )14(
ً
یِه ساِلما

َ
َسیْرَجُع ِال

گر چیزی بتواند بر قَدر الهی پیشی گیرد، می گفتم: خواننده سوره »اّنا انزلناه«  » ا

گر خدا بخواهد. «  به هنگام سفر یا خروج از منزل سالم به خانه بازمی گردد، ا

• خواندن آیة الکرسی 
امام صادق؟ع؟ فرموده اند: 

ٍة َسِلَم َوَسِلَم ما َمَعُه؛ )15( 
َ
یل

َ
ِ ل

ّ
َفِر ِفی ُكل ْرِسّیِ ِفی الّسَ

ُ
ك

ْ
 آیَة ال

َ
»َمْن َقَرأ

»هر کس در سفر آیة الکرسی را در هر شب بخواند، خود و هر چه با اوست سالم 

می مانند. « 

• خواندن آیه 13 و 14 سوره زخرف 
امام رضا؟ع؟ می فرمایند: 

ُه 
َ
ا ل ا َو َما ُكّنَ َنا َهذَ

َ
َر ل

َ
ِذی َسّخ

َّ
 :»ُسْبَحَن ال

َّ
 اهلُل َعّزَ َوَجل

َ
ِذی قال

َّ
 َفُقِل ال

ً
»ِاْن َخَرْجَت َبّرا

ها ِعْنَد ُرُكوِبِه َفیَقُع 
ُ
یَس ِمْن َعْبٍد یُقول

َ
ُه ل

َ
ُمنَقِلُبوَن )16( ( َفِاّن

َ
َنا ل ِبّ ی  َر

َ
آ ِإل

َ
ُمْقِرِنیَن * َو ِإّن
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ِن اهلِل؛ )17( 
ْ

ٍة َفیِصیُبُه َشیی ٌء ِبِاذ ْو داّبَ
َ
ِمْن َبعیٍر أ

ک و منزه  گر به راه خشکی رفتی، بگو آنچه را خداوند - عّز و جّل - فرموده: »پا »ا

است کسی که این )مرکب ها( را مسّخر ما ساخت، وگرنه ما توانایی تسخیر آن 

را نداشتیم، و ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم. « پس به درستی که هیچ 

که آن را هنگام سوار شدنش بگوید واز شتر یا مرکبی به زمین  بنده ای نیست 

افتد و به فرمان خدا آسیبی به او برسد. « 

•به همراه داشتن وسایل ضروری 
در سیره پیامبر اعظم , آمده است که: 

ِمْرآُة 
ْ
ِمْقراُض َوال

ْ
ُة َوال

َ
ُحل

ْ
ُمك

ْ
ْهِن َوال

ُ
وَرُة الّد ْسفاِرِه قاُر

َ
»كاَن الَنِبی؟ص؟ ال یفاِرُقُه ِفی ا

َمْشُط؛ )18( 
ْ
ُک َوال وا َوالّسِ

کرم , این بود که ]وسایل ضروری و مورد احتیاج مانند[ ظرف  »سیره پیامبر ا

ک و شانه در سفرهایشان همراهشان بود. «  روغن، سرمه دان، قیچی، آینه، مسوا
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طبیعی است که داشتن این نوع وسایل به مقتضای شرایط آن زمان بوده است و 

امروزه چیزهای دیگری مورد نیاز است. 

• تنها مسافرت نکردن 
در وصیت رسول خدا؟ص؟به امام علی؟ع؟ آمده است: 

واِحِد؛ )19(  
ْ
یطاَن َمَع ال

َ
»ال َتْخُرْج ِفی َسَفٍر َوْحَدَک َفِاّنَ الّش

»]یا علی![ تنها مسافرت نکن که شیطان با شخص تنها است. « 

•  کمک به دیگر مسافران 
پیامبر خدا؟ص؟ فرمودند: 

َبًة؛ )20(   َوَسْبِعیَن ُكْر
ً
َس اهلُل َعْنُه َثالثا

َ
 َنّف

ً
 ُمساِفرا

ً
عاَن ُمْؤِمنا

َ
»َمْن ا

»هر کس مسافر مؤمنی را کمک کند، خداوند از او هفتاد و سه گرفتاری را دفع 

می کند. « 
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• مراقبت از اموال 
امام صادق ؟ع؟می فرمایند که پدرم بارها می فرمودند: 

ُمساِفِر ِحْفُظ َنَفَقِتِه؛ )21( 
ْ
ِة ال »ِمْن ُقّوَ

»از عوامل نیرومندی مسافر این است که از خرجیش ]خوب [ حفاظت کند. « 

• مراقبت از خود
امام باقر؟ع؟ به فردی از شیعیانش که قصد سفر داشت چنین سفارش فرمودند: 

َم ما ِفیِه؛ )22( 
َ
َم ما ِهَی َوال َتْشَرْب ِمْن ِسقاٍء َحّتی  َتْعل

َ
ها َحّتی  َتْعل ًة َوال َتَشّمَ

َ
»ال َتُذوَقّنَ َبْقل

نخور  نکرده ای  پیدا  به سالمتش  اطمینان  تا  ]در سفر[  را  »هیچ سبزی ای 

واستشمام مکن و از هیچ آشامیدنی نیاشام تا بدانی چه چیزی در آن است. « 

• یاد خداوند
امام صادق ؟ع؟می فرمایند: 

َر؛ )23(  َكّبَ َح َوِاذا َصِعَد   اهلِل؟ص؟ ِفی َسَفِرِه ِاذَ َهَبَط َسّبَ
ُ

»كاَن َرُسول
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که رسول خدا؟ص؟مسافرت می کرد، در پستی های ]مسیر[ تسبیح  »هنگامی 

)سبحان اهّلل( و در بلندی ها تکبیر می گفت. « 

•حرکت در راه، نه از بیراهه 
امام علی  ؟ع؟ می فرمایند: 

ِة َوِاْن داَرْت؛ )24( 
َ

جاّد
ْ
ْم َوال

ُ
یك

َ
»َعل

گر چه دور بزند ]و راه دورتر شود[. «  »بر شما باد مسافرت کردن از جاده، ا

• انتخاب مکان مناسب استراحت 
کرم , می فرمایند:  پیامبر ا

َْوِدیِة؛ )25(  ْ
یِق َوُبُطوِن اال ِر یَس َعلی  َظْهِر الّطَ ْعِر ُكْم َوالّتَ »ِایا

گود[  ]جاهای  دره ها  درون  و  راه  وسط  در  استراحت [  ]برای  آمدن  فرود  »از 

بپرهیزید. « 

•  ارتباط با دوستان 
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امام صادق ؟ع؟می فرماید: 

اُتُب؛ )26(
َ

ك زاُوُر َوِفی الَسَفِر الّتَ َحَضِر الّتَ
ْ
ََخواِن ِفی ال ْ

 َبیَن اال
ُ

واُصل »الّتَ

» ارتباط برادران دینی در غیر سفر با دید و بازدید و در سفر با نوشتن ]نامه 

تحقق می یابد. « 

بدون شک تماس تلفنی یا وسیله های دیگر امروزی مطلوب و در مقایسه با نامه 

آسان تر است. 

•توصیه هایی در سـفرهای گروهـی

•  انتخاب سرپرست 
کرم , می فرمایند:  پیامبر ا

َحَدُهْم؛ )27(
َ
ُروا ا یَؤّمِ

ْ
»ِاذا َخَرَج َثالَثٌة ِفی َسَفٍر َفل

»هر گاه جمع سه نفری با هم مسافرت کنند، باید یک نفرشان را به عنوان امیر 

]و تصمیم گیرنده[ معین نمایند. « 
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• تعیین مسئول خرج 
رسول خدا, می فرمایند: 

ْحَسُن 
َ
ْطیُب ِلُنُفوِسِهْم َوا

َ
ُه ا

َ
َحِدُهْم َفِاّن

َ
ُعوا َنَفقاِتِهْم ِعْنَد ا یَجّمِ

ْ
َقْوُم ِفی َسَفٍر َفل

ْ
»ِاذا اْجَتَمَع ال

اِلَْخالِقِهْم؛ )28( 

گروه به سفر بروند، باید خرجیهای خود را نزد یکی از خودشان جمع  گاه یک  »هر 

کنند؛ زیرا این کار از نظر ]فکری،[ روانی و اخالقی برای آنان بهتر است. « 

• تقسیم کار
که در سفری، اصحاب خود را به ذبح گوسفندی امر   از رسول خدا, روایت شده 

کندنش با من، و شخص  گفت پوست  کشتنش با من، دیگری  فرمود. یکی از آنها 

دیگری گفت تیکه تیکه کردن به عهده من، و فرد دیگری گفت پختنش با من. پس 

گفتند: ای رسول  کنم.  که برای تان هیزم جمع  رسول خدا,فرمود بر من است 

کفایت می کنیم.  خدا! به پدران و مادرانمان قسم شما چنین نکنید. ما از شما 
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که بنده اش با  کراهت دارد  که چنین می کنید؛ ولی خدا عّزوجل  فرمود: می دانم 

یارانش باشد و در بین آنها تنها بماند. پس حضرت بلند شد و شروع به جمع کردن 

هیزم کرد. « )29(

• خدمت به دیگران 
رسول خدا, در بیان اهمیت خدمت به دیگران در سفر می فرمایند: 

هاَدِة؛)30( 
َ

 الّش
َّ

ْم یْسِبُقوُه ِبَعَمٍل ِاال
َ
َفِر خاِدُمُهْم َفَمْن َسَبَقُهْم ِبِخْدَمٍة ل َقْوِم ِفی الّسَ

ْ
»َسیُد ال

»آقای هر جمعی در مسافرت خدمت گزار آنان است. پس هر کس در خدمت 

گیرد، با هیچ عملی جز شهادت نمی توانند بر او سبقت  کردن بر آنان پیشی 

گیرند. « 

• پرهیز از مخالفت، مگر در معصیت 
امام صادق , می فرمایند که در وصیت های لقمان به فرزندش آمده است: 

؛ )31(
َّ

 ِفی َمْعِصیِة اهلِل َعّزَ َوَجل
َّ

 ِاال
ً
»یا ُبَنّیَ َوُكْن اِلَْصحاِبَک ُمواِفقا
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» ای پسرم! همیشه با همراهانت موافق باش، مگر در مورد نافرمانی خداوند 

عزیز و جلیل. « 

•مشورت در کارها
لقمان حکیم؟ع؟ به فرزندش می فرمود: 

ُموِرِهْم؛ )32( 
ُ
ْمِرَک َوا

َ
ْكِثر ِاْسِتشاَرَتُهْم ِفی ا

َ
»ِاذا ساَفْرَت َمَع َقْوٍم َفا

کارهای آنان زیاد با آنها  کارهای خودت و  گاه با جمعی به سفر رفتی، در  »هر 

مشورت کن. « 

•اطاعت از بزرگ ترها
لقمان حکیم؟ع؟ به فرزندش چنین می فرماید:

وَک 
ُ
ل

َ
ْمٍر َوَسأ

َ
َمُروَک ِبا

َ
 َوِاذا ا

ً
ْكَبُر ِمْنَک ِسّنا

َ
»ِاذا ساَفْرَت َمَع َقْوٍم... َواْسَمْع ِلَمْن َهَو ا

 ال؛ )33( 
ْ

 َنَعْم َوال َتُقل
ْ

 َفُقل
ً
َشیئا

»هنگامی که با گروهی به مسافرت رفتی...، سخن کسانی را که از تو بزرگ ترند 
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بشنو. و هر گاه از تو چیزی خواستند ]و یا امر به چیزی کردند[، درخواست آنان 

را اجابت کن. « 

• تهیه بهترین زاد و توشه 
لقمان حکیم؟ع؟ به فرزندش سفارش می کند: 

ْفِس ِبما  الِة َوَسخاَء الّنَ ْمِت َوَكْثَرِة الّصَ  الّصَ
َ

 ُطول
ْ

»ِاذا ساَفْرَت َمَع َقْوٍم... َواْسَتْعِمل

ْو زاٍد؛ )34( 
َ
ْو ماٍء أ

َ
ٍة أ َمَعَک ِمْن داّبَ

کردن، زیاد نماز  کم صحبت  گروهی به مسافرت می روی...  که با  »هنگامی 

که در اختیارت می باشد،  گذاردن، و دست و دل باز بودن نسبت به امکاناتی 

کی را به کار گیر. «  مثل: مرکب سواری، آب، غذا و خورا

•حسن خلق و مزاح 
رسول خدا, می فرمایند: 

ِتی ِفی 
َّ
ا ال ّمَ

َ
َفِر... َوا َحَضِر َوَثالٌث ِمْنها ِفی الّسَ

ْ
ِة َثالٌث ِمْنها ِفی ال ّوَ ُمُر

ْ
»ِسّتٌ ِمَن ال
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َمعاِصی )35( 
ْ
ِمزاُح ِفی َغیِر ال

ْ
ِق َوال

ْ
ُخل

ْ
اِد َوُحْسُن ال  الّزَ

ُ
ل

ْ
َفِر َفَبذ الّسَ

که سه تا از آنها در غیر سفر و سه تا از آنها در سفر  »شش چیز از مردانگی است 

که در سفر است ]عبارتند از[ : بذل و بخشش زاد  می باشد... و اّما آن سه چیز 

که موجب معصیت  و توشه ]به همراهان [ و حسن خلق و مزاح در چیزهایی 

نشود. « 

•پوشاندن نقاط ضعف همسفران 
امام صادق؟ع؟ در بیان مرّوت در سفر می فرمایند: 

؛ )36(  ْو َشّرٍ
َ
َفِر ِمْن َخیٍر ا قی  ِفی الّسَ

ْ
 ِبما یل

ُ
ُجل َث الّرَ ْن یَحّدِ

َ
ِة ا ّوَ ُمُر

ْ
یَس ِمَن ال

َ
»ل

»از مرّوت به دور است که انسان چیزی خوب یا بدی از همسفرانش مشاهده 

کند و آن را برای دیگران باز گوید. « 

گــشـت از ســفـر  • آداب بـاز
رعایت آداب زیر در بازگشت از سفر شایسته است:
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• تعجیل در بازگشت 
کرم , فرموده اند: پیامبر ا

ْهِلِه؛ )37( 
َ
یاَب ِالی  ا ِ

ْ
یْسِرِع اال

ْ
َحُدُكْم َسَفَرُه َفل

َ
َعذاِب َوِاذا َقضی  ا

ْ
یُر ِقْطَعٌة ِمَن ال  »الّسَ

که یکی از شما سفرش را به پایان  »مسافرت بخشی از سختی است. زمانی 

رساند، پس باید در برگشت به سوی خانواده اش شتاب کند. « 

•هدیه برای خانواده 
حضرت محمد, می فرمایند:

ْو ِحجاَرًة؛ )38( 
َ
یْطِرْفُهْم َول

ْ
یْهِدِهْم َول

ْ
ْهِلِه َفل

َ
َحُدُكْم ِالی  َسَفٍر ُثّمَ َقِدَم َعلی  ا

َ
 »ِاذا َخَرَج ا

»هر کس از شما به سفر می رود، وقتی به سوی خانواده اش باز می گردد، برای 

آنها هدیه آورد؛ گرچه آن هدیه، تکه سنگی باشد. « 

•  اطالع رسانی 
جابر بن عبد اهّلل انصاری می گوید: 
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َغیَبِة َحّتی  یْؤِذَنُهْم؛)39( 
ْ
 ِاذا جاَء ِمَن ال

ً
یال

َ
ُه ل

َ
ْهل

َ
 ا

ُ
ُجل َق الّرَ ْن یْطُر

َ
 اهلِل ؟ص؟ا

ُ
»َنهی  َرُسول

»رسول خدا, نهی فرمود از اینکه مردی شب از سفر برگردد و بدون اطالع 

قبلی، در را بر خانواده اش بکوبد. « 

• شستشو و نماز
امام صادق؟ع؟ می فرمایند: 

 ِبَشیی ٍء َحّتی  یُصّبَ 
َ

ْن ال یْشَتِغل
َ
ُه یْنَبِغی ا

َ
 َمْنِزل

َ
َفِر َوَدَخل  ِمَن الّسَ

ُ
ُجل »ِاذا َقِدَم الّرَ

ٍة؛ )40(  َر اهلَل ِماَئَة َمّرَ
ُ

َی َرْكَعَتیِن َویْسُجَد َویْشك ِ
ّ
ماَء َویَصل

ْ
َعلی  َنْفِسِه ال

»هنگامی که شخصی از سفر باز گردد و وارد منزلش شود، قبل از اینکه به کاری 

بپردازد شایسته است که تنش را با آب شستشو دهد و دو رکعت نماز بخواند و 

سجده نماید و خدا را صد مرتبه شکر کند. « 

•ولیمه دادن 
رسول خدا, فرمودند: 
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ُه َوِاْعذاٍر َوُهَو ِختاُن 
َ
وُد یَعّقُ َعْنُه َویْطَعُم ل

ُ
َمْول

ْ
ُخْرِس َوُهَو ال

ْ
ُعْرِس َوال

ْ
َبٍع ال ْر

َ
َوِلیَمُة ِفی ا

ْ
ل

َ
»ا

 یْدُعوا ِاْخواَنُه ِاذا آَب ِمْن َغیَبِتِه؛ )41( 
ُ

ُجل یاِب َوُهَو الّرَ ِ
ْ

ُغالِم َواال
ْ
ال

»ولیمه )مهمانی( در چهار چیز است: 1. عروسی؛ 2. مهمانی کودکی که برایش 

که مهمانی برای ختنه  قربانی می کنند و به خاطرش غذا می دهند؛ 3. اعذار 

از مسافرت  که انسان هرگاه  ایاب و آن چنین است  کردن پسر است، و 4. 

برگشت، برادرانش را دعوت ]به مهمانی [ می کند. «

• احـکـام مـسـافـر 
مسافر باید نماز ظهر، عصر و عشاء را با 8 )42( شرط شکسته )یعنی دو رکعت( بخواند:

کم تر از هشت فرسخ شرعی نباشد. )حدود  • شرط اول: سفر او )رفت و برگشت( 
45 کیلومتر(

• شرط دوم: از اول مسافرت قصد هشت فرسخ را داشته باشد.

• شرط سوم: در بین راه از قصد خود برنگردد.
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شرط چهارم: نخواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ از وطن خود بگذرد، یا ده 
روز یا بیشتر در جایی بماند.

شرط پنجم: برای کار حرام سفر نکند.

شرط ششم: از صحرانشین هایی نباشد که در بیابان ها گردش می کنند.

از  غیر  باشد  شغل  مقدمه  سفر  گر  )ا نباشد.  مسافرت  او  شغل  هفتم:  شرط 
امام رحمه اهّلل وآیت اهّلل فاضل رحمه اهّلل بقیه مراجع نماز را کامل می دانند(

شرط هشتم: به حد ترخص برسد.

ابتدای 8 فرسخ کجاست؟ از خانه های آخرشهر حساب می شود. )43(

در سفرهای حرام مسافر باید نماز را تمام بخواند )44(، مانند:

• سفر برای او ضرر مالی یا جانی داشته باشد.

• سفر زن بدون اجازه شوهر، حتی سفر زیارتی بغیر از سفر حج واجب.
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که اسباب آزار و اذّیت پدر و مادر  • سفر غیر واجب فرزند با نهی پدر و مادر و سفری 
باشد.

• سفر برای کار حرام مثل مسافرت به قصد دزدی.

• مسائل مربوط به احکام مسافر )45(

کثیر  گر شخصی سفرهای فراوانی می رود و این مسافرتها شغل او باشد، حکم  •ا
السفر را دارد.

• کسی که محل کارش در کم تر از چهار فرسخی وطن واقع شده و هر روز رفت و آمد 
می کند، کثیر السفر نیست.

• کثیر السفر در سفر اول شغلی، نمازش شکسته است و از سفرهای دوم و بعدی 
نماز را باید تمام بخواند.

گر مسافر بعد از رسیدن به هشت فرسخ، 30 روز در محلی بماند و در تمام 30  • ا
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گر چه مقدار کمی در آن جا  روز در رفتن و ماندن مردد باشد، بعد از گذشتن 30روز ا

بماند باید نماز را تمام بخواند.

که از لوازم شغلش است باید نماز را تمام بخواند، مثل  • کثیر السفر در سفرهایی 
اینکه برای خرید لوازم ماشین مسافرت برود.

گر در همه سفرهای شغلی همراه او باشند، آنها نیز  • زن و فرزند شخص کثیر السفر ا
باید نماز را تمام بخوانند.

که  کند، بلکه همین  کثیر السفرشدن الزم نیست شخص هر روز مسافرت  • برای 
کثر هر 9روزیک بار( یک سفرشغلی برود و این حالت مّدت قابل  هر چند روز )حدا

توجهی ادامه داشته باشد کثیر السفر است و باید نماز را تمام بخواند.

تابستان  از سال شغلش مسافرت است، مثاًل فقط  که در مقداری  راننده ای   •
مسافرت می رود، باید در سفری که مشغول به کارش است نماز را تمام بخواند.
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کند 10 روز در محلی بماند، چنانچه پیش از خواندن یک نماز  گر مسافر قصد  •  ا
که در آن جا بماند یا به جای دیگر  چهار رکعتی از ماندن منصرف یا مردد شود 

گر بعد از خواندن یک نماز چهار رکعتی از ماندن  برود، باید نماز را شکسته بخواند وا

منصرف و یا مردد شود، تا وقتی در آنجا هست  باید نماز را تمام بخواند.

گر بین دو محلی که فاصله آنها کم تر از 4 فرسخ است چند مرتبه رفت و آمد کند،  •  ا
گرچه روی هم رفته 8 فرسخ شود، باید نماز را تمام بخواند. ا

• مسافری که می خواهد10 روز در محلی بماند، الزم نیست قصد ماندن شب اول تا 
شب یازدهم را داشته باشد؛ بلکه همین که قصد کند از اذان صبح روز اول تا غروب 

روز دهم بماند باید نماز را تمام بخواند... 

گر قصدش این باشد که از ظهر روز اول تا ظهر روز یازدهم بماند، در این  همچنین ا

صورت هم باید نماز را تمام بخواند.
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• مسائل مربوط به رانندگان )46(

کارش جابجایی بار یا مسافر بین شهری وشهرکی واقع در چهار  که  • راننده ای 
باز می گردد،  و  به شهرک می رود  که  اولین سرویسی  فرسخی همان شهراست، 

سفر اول است و نمازش در بین راه و شهرک شکسته است، ولی سرویس دومی 

که می رود، نمازش تمام است. )مکارم: در همان سفر اول هم نمازش بین راه ودر 

شهرک تمام است.(

کار می کند. هر ماه برای تسویه حساب یا  • راننده ای که در مسیر اهواز بندر عباس 
تجدید قرارداد یا... به تهران می رود. در این سفرها نیز نمازش تمام است.

گر راننده در اثنای سفر شغلی، ماشینش خراب شود و برای تهیه لوازم مورد نیاز با  • ا
ماشین دیگری به تهران رود، در این سفر نیز نمازش تمام است.

گر یک روز جمعه به  • راننده ای که در مسیر کرمان- بندرعباس رفت و آمد می کند. ا
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قصد گردش، دیدار خویشان و دوستان، خرید و... به بندر عباس برود، نمازش در 

این سفر شکسته خواهد بود.

گرقصد داشته باشد بعد از اتمام کار،  سؤال: راننده ای که برای کار به بندر می رود، ا
به دیدار خویشان برود، در این صورت نمازش چه حکمی دارد؟

کار بوده است، بنابراین باید نماز را در بندر  جواب: چون هدف اصلی از مسافرت 
و مسیر کامل بخواند.

کردن مسافر بین شهرهاست، چنانچه به قصد زیارت  • راننده ای که کارش جابجا
گر بین راه مسافر نیز سوار کند، چون هدف اصلی او زیارت است،  عازم مشهد شود، ا

لذا سفرش غیر شغلی بوده و باید نماز را شکسته بخواند.

• مسافرت و رانندگی )47(

که در دو یا سه فرسخی شهر رفت و آمد می کند، چنانچه اتفاقًا سفر  • راننده ای 
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هشت فرسخی برود، باید نماز را شکسته بخواند.

گر در وطن و یا غیر وطن خود ده روز  •  کسی که شغلش مسافرت است، مثل راننده ا
که بعد از ده روز می رود. باید نماز را شکسته بخواند، چه از اول  بماند، در سفر اولی 

قصد ماندن ده روز را داشته باشد یا نداشته باشد.

سؤال: حد ترخص کجاست؟

که دیوار آخرین خانه های محل سکونت یا شهر دیده نشود و  جواب: جایی 
صدای اذان محل در حالت عادی شنیده نشود. )48(

• رسیدن به حد ترخص
که  که شک دارد به حد ترخص )یعنی جایی  گر بخواهد در محلی نماز بخواند  ا

صدای اذان را نشنود و دیوار شهر را نبیند( رسیده یا نه، باید نماز را تمام بخواند، و 

گر شک کند که به حد ترخص رسیده یا نه، باید شکسته بخواند. در موقع برگشتن ا
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• روزه مسافر

•پیش از ظهر به سفر برود
که مسافر پیش از ظهر به مسافرت برود، و پیش از ظهر به وطنش یا  در صورتی 

جایی که می خواهد 10 روز در آنجا بماند برنگردد، وقتی به حد ترخص رسید، نباید 

نیت روزه داشته باشد. )49(

•بعدازظهربه سفر برود
در صورتی که بعد از ظهر مسافرت کند، باید روزه آن روز خود را تمام کند. )50(

•پیش ازظهراز سفر برگردد
در صورتی که مسافر پیش از ظهر از سفر برگردد، و به خانه یا جایی که می خواهد 10 

روز در آنجا بماند برسد:

کرده باشد، روزه نیست و بعد از ماه رمضان باید یک روزه  گر قبال در سفر افطار  • ا
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قضا بگیرد.

کند انجام نداده باشد، واجب است  که روزه را باطل  کاری  • در صورتی که در سفر، 
نیت روزه کند و جزء روزه ماه رمضان حساب می شود. )51(

• بعد از ظهر از سفر برگردد
در صورتی که مسافر بعد از ظهر از سفر باز گردد، نمی تواند روزه بگیرد. )52(

• روزه رانندگان
صحیح  فوق  گانه  چهار  حالتهای  تمام  در  رانندگان  مثل  السفر  کثیر  افراد  روزه 

می باشد.
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منتخبی از اجوبة االستفتائات 
مقـام معظـم رهبـری؟دم؟

سوال: کسی که عمداً نماز را ترک کند یا سبک 

بشمارد، چه حکمی دارد؟

که در پنج نوبت  جواب: نمازهاى روزانه اى 

مهم  بسیار  واجبات  از  می شود،  خوانده 

شریعت اسالمی بوده و بلکه ستون دین است 

و ترک یا سبک شمردن آن شرعًا حرام و موجب 

استحقاق عقاب است.

سوال: آیا هنگام خواندن ذکرهای مستحبی نماز، آرامش کامل بدن واجب است 

یا خیر؟

جواب: فرقی بین ذکر واجب و مستحب در وجوب استقرار و آرامش بدن نیست. 
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بلی، گفتن ذکر به قصد ذکر مطلق در حال حرکت اشکال ندارد.

 نماز خود را به تأخیر اندازد و همیشه در آخر وقت بخواند. آیا 
ً
گر کسی عمدا سوال: ا

این عمل حرام است؟ عقاب اخروى دارد؟

جواب:سبك شمردن نماز شرعًا حرام و موجب استحقاق عقاب است و در غیر این 

صورت معصیتی نکرده، بلکه فضیلتی را از دست داده است.

ســوال: آیا نماز کســی که نماز دوم را بر اّولی مقّدم داشته، مثاًل نماز عشا را جلوتر از 

مغرب خوانده، صحیح است؟

گر بر اثر اشتباه یا غفلت نماز دوم را مقّدم داشته و بعد از تمام شدن نماز  جواب: ا

گر عمدى بوده، باطل است. متوجه شده، نماز او صحیح است. ولی ا

سوال: با علم به عدم توقف اتوبوس در وقت نماز، سوار شدن جایز است؟

گر پیش از دخول وقت، سوار اتوبوس شده و موجب استخفاف و سبک  جواب: ا
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شمردن نماز نمی شود، مانعی ندارد.

گر وقت اداى نماز کم باشــد و نیاز به رفع حاجت هم باشد تکلیف شرعی  ســوال: ا

چیست؟

کتفاى به واجبات نماز و حذف مستحبات،  کم با ا گر بتواند در آن وقِت  جواب: ا

گر جلوگیرى از خروج  به وظیفه خود عمل کند، باید نماز را با همین حال بخواند و ا

کند و  کم رفع حاجت  حدث به هیچ وجه ممکن نباشد، چنانچه بتواند در وقت 

مقدارى از نماز را در وقت درک کند، باید انجام دهد، در غیر این صورت الزم نیست.

گر انسان در وضعیتی باشد که اصاًل جهت قبله را نداند و گمانش نیز به هیچ  سوال: ا

طرف نرود، وظیفه اش نسبت به نماز چیست، یعنی به کدام جهت نماز بخواند؟

گر براى  جواب: در مفروض سؤال بنا بر احتیاط باید به چهار طرف نماز بخواند و ا

چهار نماز وقت ندارد، به هر اندازه که وقت دارد، نماز بخواند.

سوال: چنانچه نماز در هواپیما مانع استقرار و طمأنینه نشود و سایر شرایط، مثل 
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قیام و رکوع و سجود مراعات گردد ولی جهت قبله را ندانند، آیا نماز در هواپیما جایز 

است و وظیفه چیست؟

گر می تواند علم و اطمینان به قبله پیدا کند و نماز را در وقت بخواند، باید  جواب:ا

گمان بیشتر دارد، نماز بخواند  که  گر نماز قضا می شود به هر طرف  کند ولی ا صبر 

گمانش هم به هیچ طرف نمی رود  گر هیچ راهی برای یافتن جهت قبله ندارد و  و ا

گر برای چهار طرف وقت ندارد، به هر  بنابر احتیاط باید به چهار طرف نماز بخواند و ا

اندازه که وقت دارد نماز بخواند.

گر در نماز سهواً صورت به طرف چپ یا راست برگردد آیا نماز باطل است؟ سوال: ا

گر التفات صورت فاحش نیست به گونه اى که تمام صورت به طرف راست  جواب: ا

و یا چپ برگردانده نشود، اشکال ندارد.

سوال: می خواستم بدانم که در نماز انحراف از قبله تا چه حد مجاز است و به نماز 

لطمه اى نمی زند؟
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کند و  گر قبله را نداند و یا فراموش   نباید منحرف شود ولی ا
ً
جواب: عالمًا و عامدا

گر به حّد دست راست و یا  از قبله منحرف شود و نماز بخواند و بعد متوجه شود، ا

دست چپ قبله نرسیده باشد )یعنی کمتر از 90 درجه باشد(، نمازش صحیح است

سوال: آیا این گفته که باید مردان هنگام نماز جلوتر از زنان بایستند، صحیح است؟

جواب: بنا بر احتیاط واجب الزم است بین زن و مرد در حال نماز، حداقل یک 

گر زن و مرد محاذى یکدیگر بایستند یا زن جلوتر  وجب فاصله باشد و در این صورت ا

از مرد بایستد نماز هر دو صحیح است.

ک باشد، آیا نماز صحیح  ک نباشد ولی محل سجده پا گر مکان نمازگزار پا سوال: ا

است؟

گر نجاست مکان نمازگزار به لباس یا بدن وى سرایت نکند و محل سجده  جواب: ا

ک باشد، نماز در آن مکان اشکال ندارد. هم پا

سوال: بعضی اشکال می کنند که مالکیت زمین های پارک ها مشخص نیست. نماز 
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خواندن در آنها چه حکمی دارد؟

جواب: نماز خواندن در پارک هاى فعلی و غیر آن اشکال ندارد و به صرف احتمال 

غصب توجهی نمی شود.

سوال:در جاده ها رستورانهایی وجود دارد که در کنار آنها مکان هایی برای خواندن 

گر کسی در آن رستوران غذا نخورد، آیا جایز است در آن مکان ها نماز  نماز قرار دارد، ا

بخواند یا این که ابتدا باید اجازه بگیرد؟

گر احتمال دهد نماز خانه ملک صاحب رستوران است و استفاده از آن  جواب: ا

مخصوص کسانی است که در آن رستوران غذا می خورند، باید اجازه بگیرد.

ســوال: آیــا نمــاز کســی که در زمین غصبی روی ســجاده یــا چوب و ماننــد آن نماز 

خوانده، صحیح است یا باطل؟

جواب: نماز در زمین غصبی باطل است، هرچند روى جا نماز و تخت باشد.
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سوال: حکم نماز خواندن جلوى آینه چیست؟ آیا مکروه است؟

که در حال نماز، شخص صورت خود را در آن  گونه اى باشد  گر به  جواب:  آینه ا

می بیند و ذهنش را مشغول می کند بهتر است آن را بردارد و یا روى آن را بپوشاند.

سوال: در هواپیما به چه سمتی باید نماز بخوانیم؟

کنید،  گر نتوانید ـ ولو با سؤال از مأموران داخل هواپیما ـ قبله را مشخص  جواب:  ا

که سمت قبله است، نماز بخوانید. و در صورت شك  گمان دارید  که  به هر سمتی 

که  و وسعت وقت، نماز را باید به چهار سمت بخوانید و در تنگی وقت به میزانی 

فرصت دارید.

ســوال: خواهشــمند اســت حکم نمــاز خواندن در قطــار هواپیما و کشــتی را بیان 

فرمایید؟

جواب: نماز در این وسایل نقلیه اشکال ندارد ولی به هنگام تغییر قبله در نمازهاى 

کنید البته در حال  واجب باید در صورت امکان با چرخیدن جهت قبله را  حفظ 
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چرخیدن باید از قرائت و یا ذکر سکوت کنید. 

سوال: نماز در مسجد فضیلتش بیشتر است یا در حرم مطهر ائمه معصومین؟مهع؟و 

امامزاده ها؟

جواب: نماز در حرم امامان؟مهع؟مستحب، بلکه افضل از مسجد است.

سوال:  آیا زن ها بهتر است نماز را در مسجد بخوانند یا در خانه؟

جواب: فضیلت خواندن نماز در مسجد مختص مردان نیست.

سوال:  آیا نماز خواندن در لباسی که شک در نجس بودن آن دارم، صحیح است؟

که نجس بودن آن مشکوک است، محکوم به طهارت بوده و نماز  جواب: لباسی 

خواندن با آن صحیح است.

که حاوی الکل است، صحیح  سوال:  آیا نماز در لباس معطر به عطرهای امروزی 

است؟
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گر علم به نجاست آن عطرها نداشته باشد، نماز در لباس هاى مذکور  جواب: ا

اشکال  ندارد.

ســوال:  زنــان چــه مقــدار از بدن خــود را باید هنگام نماز بپوشــانند؟ آیا پوشــیدن 

لباس های آستین کوتاه و نپوشیدن جوراب اشکال دارد؟

جواب: بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و موى خود را به غیر از صورت به 

که شستن آن در وضو واجب است و دست ها تا مچ و پاها تا مفصل ساق  مقدارى 

با پوششی که کاماًل بدن را می پوشاند، بپوشانند و در حضور نامحرم پاها را نیز باید 

بپوشانند.

گر در نماز خانم ها، لحظه اى هرچند کوتاه، قسمتی از اعضایی که خانم ها  سوال: ا

بایــد در حــال نمــاز بپوشــانند دیده شــود حکــم نماز آنها چیســت؟ )منظــور اینکه 

لحظه اى دیده شود و سپس فوراً توسط نمازگزار پوشانده شود.(

گر بی اختیار باشد، نمازش اشکال ندارد. جواب: در فرض مذکور ا
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ســوال:  به دســت کردن انگشتر طال توسط مردان به خصوص در نماز چه حکمی 

دارد؟

جواب: به دست کردن انگشتر طال براى مردان در هیچ حالی جایز نیست و نماز با 

آن هم بنا بر احتیاط واجب، باطل است.

سوال:  نمازی که قرائت آن بلند خوانده نشده باشد، چه حکمی دارد؟

که حمد و سوره را در نمازهاى صبح و مغرب و عشا  جواب: بر مردان واجب است 

گر از روى  گر سهواً یا جهاًل آهسته بخوانند نماز صحیح است، ولی ا بلند بخوانند. ا

عمد باشد، نماز باطل است

گر کلمات به صورت عربی  سوال:  آیا ادا کامل الفاظ عربی در نماز واجب است؟ آیا ا

صحیح و کامل تلفظ نشود، نماز محکوم به صّحت  است؟

که همه ذکرهاى واجب نماز از قبیل قرائت حمد و سوره و  جواب: واجب است 

گر نمازگزار کیفیت صحیح تلفظ کلمات عربی  غیر آنها به طور صحیح قرائت شود و ا
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گر قادر به یادگیرى نیست، معذور است. را نمی داند، واجب است که یاد بگیرد و ا

ســوال:  آیــا بانــوان می توانند، حمد و ســوره نمازهای صبح و مغرب و عشــا را بلند 

بخوانند؟

گر نامحرم صدایشان را می شنود،  جواب: می توانند بلند یا آهسته بخوانند ولی ا

بهتر است آهسته بخوانند.

ســوال: دوســت مــن در حــال خوانــدن نمــاز صبــح بــود و حمد و ســوره را آهســته 

می خواند. آیا بر من واجب است که به او بگویم؟

گر سهوًا انجام داده است الزم نیست مگر اینکه جاهل به حکم باشد که در  جواب: ا

این صورت بنابر احتیاط واجب از باب ارشاد جاهل تذکر دهید.

سوال:آیا قرائت عمدی ذکرهای رکوع و سجده به جای یکدیگر اشکال دارد؟

گر آنها را به قصد مطلق ذکر خداوند عزوجل بگوید، اشکال ندارد و رکوع و  جواب: ا



63
63

سجده و نماز همگی صحیح هستند.

سوال: آیا یک بار گفتن تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز کافی است؟

جواب: کافی است، هرچند احتیاط این است که سه مرتبه گفته شود.

گر ذکرى در نماز در حالت خمیازه گفته شود قبول است یا نه؟ سوال: ا

گر ذکر بطور صحیح ادا شود، اشکال ندارد. جواب: ا

سوال: در مورد آرام بودن بدن در نماز توضیح دهید؟

گفتن اذکار واجب و مستحب، بدن باید حرکت نداشته باشد، ولی  جواب: موقع 

حرکت دست و انگشتان اشکال ندارد.

سوال: آیا سجده بر مهر که سیاه و چرک شده، به طوری که الیه ای از چرک روی آن 

را پوشانده و مانع چسبیدن پیشانی روی مهر است، اشکال دارد؟

که حائل بین پیشانی و مهر شود،  گر چرک روى مهر به مقدارى باشد  جواب: ا
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سجده و نماز باطل است.

که هنگام سجده بر مهر، پیشانی وی به خصوص جای سجده با  سوال: آیا بر زنی 

حجاب پوشیده شده است، اعاده نمازهایش واجب است؟

گر هنگام سجده متوجه وجود حائل نبوده، اعاده بر او واجب نیست. جواب: ا

گر مســافر نمازش قضا بشود و به شــهر خود برسد باید نمازش را شکسته  ســوال: ا

بخواند یا کامل؟

گر تا آخر وقت در مسافرت بوده و در سفر نمازش قضا شده، باید بطور  جواب: ا

شکسته قضا کند.

سوال:  آیا وجوب قصر بر مسافر شامل همه نمازهای فریضه می شود یا اختصاص 

به بعضی از آنها دارد؟

جواب: وجوب قصر فقط در خصوِص نمازهاى روزانه چهار رکعتی است که عبارت 
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از نمازهاى ظهر و عصر و عشا است و نماز صبح و مغرب قصر نمی شود.

که قصد اقامت ده روز در غیر از وطن را دارد نماز خواندن  ســوال: برای مســافری 

بین حّد ترّخص و محل اقامت، در رفت و برگشت چگونه است؟

جواب: در فرض سؤال باید احتیاطًا نماز را جمع بخواند)هم شکسته و هم تمام( 

و در غیر این صورت نماز را تا رسیدن به محل اقامت به تأخیر اندازد.

ســوال:من هــر هفته بــرای زیارت حضرت معصومــه؟اهس؟ و انجام اعمال مســجد 

جمکــران به شــهر قم مســافرت می کنــم، آیا در این ســفر نمــازم را تمــام بخوانم یا 

شکسته؟

جواب: در این سفر حکم سایر مسافرین را دارید و نماز شما قصر است.

گر فردی برای زیارت حرم امام رضا؟ع؟مســافرت نماید و با آنکه می داند  ســوال: ا

کمتر از ده روز در آنجا خواهد ماند ولی برای اینکه نمازش تمام باشد، قصد اقامت 

ده روز می کند، این کار او چه حکمی دارد؟
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که در آنجا ده روز نمی ماند، قصد اقامت ده روز معنا و اثرى  گر می داند  جواب: ا

ندارد و باید در آنجا نمازش را شکسته بخواند.

سوال: کسی که به جایی مسافرت کرده و نمی داند چه مقدار در آنجا خواهد ماند، 

ده روز یا کمتر، چگونه باید نماز بخواند؟

جواب: وظیفه شخص مردد تا سی روز قصر است و از آن به بعد باید نمازش را تمام 

بخواند، هرچند در همان روز بخواهد برگردد.

که می خواهد برود، مرتکب معاصی و محرمات  گر انسان بداند در سفری  سوال: ا

خواهد شد، آیا نمازش شکسته است یا تمام؟

جواب: مادامی که سفر او به خاطر ترک واجب یا فعل حرامی نباشد، نماز او مانند 

سایر مسافران شکسته است.

سوال: من قادر بر خواندن نماز نیستم، آیا جایز است که شخصی به نیابت از من 

نماز بخواند؟ آیا فرقی بین اینکه نائب طلب اجرت کند و یا طلب اجرت نکند، وجود 



67
67

دارد؟

جواب: شخص مکلف تا زنده است باید نمازهاى واجبش را خودش، به هر نحو 

که می تواند، انجام دهد و نماز نائب چه با اجرت و چه بدون اجرت براى او مجزى 

نیست.

سوال: آیا باید نمازهای نافله بلند خوانده شود یا آهسته؟

جواب: مستحب است که نافله هاى روز آهسته و نافله هاى شب بلند خوانده شود.

سوال: آیا می شود نماز مستحب را به نماز جماعت اقتدا کرد؟

جواب: صحیح نیست.

سوال: پدر و مادر به فرزندان شان در چه سنی احکام شرعی و عبادات را باید تعلیم 

دهند؟

جواب: مستحب است که ولّی اطفال احکام شرعی و عبادات را پس از رسیدن آنان 
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به سن تمیز به ایشان یاد دهد.

سوال: بعضی از رانندگان اتوبوس های مسافربری که بین شهرها رانندگی می کنند، 

به نماز مســافران اهمیتی نمی دهند و به تقاضای آنان برای توقف اتوبوس جهت 

ادای نماز، توجهی نمی کنند، لذا  گاهی نماز مسافرین قضا می شود. وظیفه رانندگان 

اتوبوس ها در این باره چیست؟ مسافران نسبت به نمازشان چه وظیفه ای دارند؟

که در صورت خوف از فوت وقت نماز، از راننده  جواب: بر مسافران واجب است 

بخواهند که اتوبوس را در مکان مناسبی متوقف نماید، و بر راننده اجابت درخواست 

اتوبوس  توقف  از  دلیل  بدون  یا  و  مقبول  عذر  علت  به  گر  ا و  است،  واجب  آنان 

گر خوف فوت وقت داشته باشند  کند، در این صورت تکلیف مسافران ا خوددارى 

این است که نماز را در اتوبوس در همان حال حرکت بخوانند و تا آنجا که امکان دارد 

جهت قبله، قیام، رکوع و سجود را رعایت کنند.

گر مشاهده کنم که شخصی بعضی از افعال نمازش را اشتباه انجام می دهد،  سوال: ا
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وظیفه شرعی ام چیست؟

جواب: در این مورد چیزی بر شما واجب نیست، مگر اینکه اشتباه ناشی از جهل او 

به آن حکم باشد که در این صورت ارشاد و راهنمایی وی واجب است.

سوال: آیا می توان در قنوت نماز به زبان فارسی دعا کرد؟ )واجب و مستحبی(

جواب: مانع ندارد.

ســوال: آیــا در موقــع قنوت نمــاز چرخانــدن انگشــتر و رو به صورت کردن انگشــتر 

مستحب است یا واجب؟

جواب: نه مستحب است و نه واجب؛ بلکه وجاهت چنین عملی شرعًا ثابت نیست.

سوال: در قنوت نماز، کشیدن دست ها به صورت بعد از دعا چه حکمی دارد؟

جواب: این عمل کراهت دارد ولی نماز را باطل نمی کند.

گر شرایطی باشد که فقط  ســوال: بهترین تعقیب مشــترکه براى نمازها چیست )ا
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امکان خواندن یک تعقیب وجود دارد(؟

جواب: سعی کنید تسبیح حضرت زهرا؟اهس؟را بجا آورید.

کــودک بــه دستشــویی و بــرای جلوگیــری از  ســوال: آیــا می تــوان بــه جهــت بــردن 

کن متبرک، نماز را قطع نمود؟ نجس شدن اما

جواب:  قطع نماز در مورد مذکور مانعی ندارد.

سوال: آیا می توانم بر دستمال کاغذى سجده کنم؟

گر از چوب و یا گیاهان ساخته شده، مانع ندارد. جواب: ا

گر در سجده دست مرد تا آرنج روى زمین باشد چه حکمی دارد؟ سوال: ا

جواب: اشکال ندارد، هر چند براى مردان مستحب است آرنج ها را از زمین جدا 

نگهدارند.

سوال: کسی که می تواند نماز را ایستاده بخواند ولی نمی تواند به سجده رود، رکوع 
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و سجده را چگونه انجام دهد؟

جواب:  باید به هر مقدار که می تواند ولو با تکیه دادن به دیوار و امثال آن بایستد 

سپس به مقدارى که می تواند رکوع رود و در صورتی که نمی تواند از حال ایستاده به 

گر می تواند با  رکوع رود، روى صندلی و مانند آن بنشیند و به رکوع رود پس از رکوع ا

وضع شش موضع دیگر سجده بر زمین سرش را خم کرده و بر مهرى که روى میز قرار 

گر نمی تواند، احتیاط در آن است که مهر  دارد سجده نماید، باید این چنین کند و ا

گر از وضع مساجد شش گانه دیگر بر زمین هم  را باال آورده و پیشانی را بر آن گذارده و ا

معذور است وظیفه او سجده با ایماء و اشاره است.

ســوال: آیا در زمان حاضر که مســافرت ها به راحتی قابل انجام اســت نماز مســافر 

شکسته است؟

جواب:  در حکم مذکور تفاوتی میان عصر حاضر و زمان گذشته نیست

گر فردی در سفر باشد و نماز خود را سر وقت شکسته بخواند و قبل از وقت  سوال: ا
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قضا شدن همان نماز به وطن خود بازگردد آیا دوباره باید نمازش را اعاده کند؟

جواب:  الزم نیست که اعاده کند.

سوال: معیار حّد ترّخص شنیدن اذان و دیدن دیوارهای شهر است، آیا یکی از آن 

دو کافی است یا این که باید هر دو با هم وجود داشته باشند؟

جواب:  احوط، رعایت هر دو عالمت است، هرچند بعید نیست که شنیده نشدن 

اذان برای تعیین حّد ترّخص کافی باشد.

سوال: گاهی فاصله بین بعضی از شهرها )یعنی فاصله تابلوهای خروجی شهری و ورودی 

شهر دیگر( بسیار اندک بوده و به صد متر نمی  رسد، حتی بعضی از خانه  ها و خیابان  های 

دو شهر کاماًل به هم متصل هستند، حّد ترّخص این موارد چگونه است؟

آمده  که در سؤال  به نحوی  به دیگری  از دو شهر  یکی  اتصال  با فرض  جواب: 

است، آن دو، حکم دو محله یک شهر را دارند که خروج از یکی به دیگری مسافرت 

محسوب نمی  شود تا نیاز به حّد ترّخص باشد.)53(
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