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 هــهقده
ّبٕ فمْٖ ثبًَاى جَاثگَٕ سؤال، حَصُ ػلوِ٘ خَاّشاى لن خبهعةالسهراء دٗش صهبًٖ است کِ اداسُ پبسخ ثِ سؤاالت

ثبضذ ٍ طجؼبً اص اٗي إ( هٖپَٗبى هؼبسف الْٖ دس سطحٖ گستشدُ )حضَسٕ، تلفٌٖ ٍ هکبتجِگش ٍ هطبٍس ٍ ّوشاُ سُپشسص
 سا اص آخشٗي هٌبثغ ٍ هأخز فمْٖ آًبى ثِ طَس هستٌذ ثِ دست آٍسد. -العالیظّلهمدام- ظشات هشاجغ ػظبمثبٗست آساء ٍ ًسّگزس هٖ

إ اص هَضَػبت فمْٖ ثب دسختَاسُ هَضَػٖ دس هسبئل هستحذثِ ٍ هَاسد هجتالثِ ثبًَاى ثب آساء هشاجغ ثش ّو٘ي اسبس هجوَػِ
إ اص پٌجبُ ِ پبسخ صح٘ح، تِْ٘ ٍ تٌظ٘ن گشدٗذُ است. اطالػبت سبٗت ٍ حبضش ًوًَِدستشسٖ آسبى اسبت٘ذ ث تشای -العالیظّلهمدام-ػظبم

هَضَع فمْٖ است کِ حبصل تالش هحمم٘ي ٍ اسبت٘ذ هجشة دس ثخص تحم٘مبت ٍ استفتبئبت اداسُ پبسخ ثِ سؤاالت 
 ثبضذ.هٖ  جبهؼٔالضّشاء
 ِ خَاًٌذگبى هحتشم لشاس گ٘شد:تَج هَسدثشداسٕ اص اٗي هجوَػِ الصم است ًکبت رٗل پ٘ص اص ثْشُ

 ثبضذ.تشت٘ت اسبهٖ هشاجغ ػظبم ثش اسبس حشٍف الفجب هٖ.1
لِ هَجَد ًجَدى فتَإ ثؼضٖ اص هشاجغ دس ثشخٖ اص هسبئل ثِ لحبظ ػذم دستشسٖ ثِ پبسخ هستٌذ آى هسئلِ اص دفتش هؼظن.2

 ثَدُ است.
 ثبضذ.سُ پبسخ ثِ سؤاالت هَجَد هٖاصل توبهٖ استفتبئبت ٍ تبسٗخ اسسبل ٍ دسٗبفت آى، دس آسضَ٘ ادا.3

 توبس حبصل فشهبئ٘ذ. 02532112359خَاّطوٌذ است دس صَست هطبّذُ ّش گًَِ سَْ ٍ خطب دس کتبة، ثب ضوبسُ 
ّب ٍ هجلغ٘ي اص هجوَػِ سؤاالت ٍ ضبٗبى رکش است ثِ ػلت استمجبل پبسخگَٗبى ثِ هسبئل ضشػٖ دس سشاسش کطَس ٍ هؼٌِ٘

پشسص ٍ پبسخ فمْٖ اص  18000هَضَع فمْٖ ثب ث٘ص اص  50الزکش ثِ صَست جضٍُ ٍ کتبة دس فَق ّبٕ هَجَد، هَسَػِپبسخ
 ثبضذ.آساء هشاجغ تِْ٘ ضذُ ٍ کلِ٘ هطبلت آى دس سبٗت پبسخ ثِ سؤاالت لبثل دستشسٖ هٖ

سخگَٕ سؤاالت اسبت٘ذ هجشّة اداسُ پبسخ ثِ سؤاالت دٌٖٗ جْت سفغ سؤاالت ٍ هسبئل هستحذثِ ٍ هحل تأهل، هطبٍس ٍ پب
 فمْٖ ٍ اػتمبدٕ ضوب هجلّغ٘ي گشاهٖ ّستٌذ.

 



 

   02531768                                                                                         پبسخگَٖٗ تلفٌٖ ٍ هطبٍسُ احکبم فمْٖ:
                                                                                  02537112257                                                     ٍٗژُ هجلّغ٘ي:                        ضوبسُ دفتش همبم هؼظن سّجشٕ  

   02531768                                                           پبسخگَٖٗ ٍ هطبٍسُ اػتمبدٕ:                                          
 ، سبختوبى هذٗشٗت، طجمِ اٍل     الضّشاءجبهؼٔ: ٍٗژُ هجلغ٘ي پبسخگَٖٗ ٍ هطبٍسُ احکبم فمْٖ حضَسٕ 
                                                         پبسخ ثِ سؤاالت فمِ ٍ هؼبسف ثِ سبٗتاص طشٗك هشاجؼِ   إ:پبسخگَٖٗ هکبتجِ 

تَاًٌذ آخشٗي ٍ جذٗذتشٗي استفتبئبت سا اص سبٗت، پ٘بم سسبى سشٍش ٍ کبًبل تلگشام اداسُ پبسخ ثِ سؤاالت  شاهٖ هٖهجلّغ٘ي گ
 دسٗبفت ًوبٌٗذ:

 www.pasokhbesoalat.ir                                                    آدسس سبٗت پبسخ ثِ سؤاالت فمِ ٍ هؼبسف:        
 pasokhbesoalat@                                                       سسبى سشٍش فمِ ٍ هؼبسف:                   آدسس پ٘بم

    ثب ضوبسُ -العالیظّلهمامد-ٍ هملّذٗي سبٗش هشاجغ ػظبم02537112253-7ّبٕثب ضوبسُ -ظّله العالیدام-لبثل رکش است هملّذٗي همبم هؼظن سّجشٕ

)ً٘وسبل 16-19الٖ اراى ظْش ٍ ػصشّب سبػت  8ّب سبػت تَاًٌذ جْت پشسص سؤاالت ضشػٖ خَد، صجحهٖ 02531768
 )ً٘وسبل دٍم( توبس ثگ٘شًذ. 15-18اٍل( ٍ 

  02532112078                                                      ّبٕ تشث٘ت استبد پبسخگَ         ضوبسُ توبس دفتش ثشگضاسٕ دٍسُ
  02532112359                                                   ضوبسُ توبس سفبسش هحصَالت فشٌّگٖ                               
 02532112452-8                                                ضوبسُ توبس اهَس اداسٕ                                                   

 «ٍ هي اهلل التَف٘ك»
 تجل٘غٖ -هؼبًٍت فشٌّگٖ   جبهؼٔالضّشاء

 اداسُ پبسخ ثِ سؤاالت دٌٖٗ 

 1398 صهستبى                    
 

http://www.pasokhbesoalat.ir/


 

است سفرشغلش كسي كه    



 «دارچَب ٍ ضتزدار كطتيثاى، خلثاى، راًٌذُ،» هاًٌذ است سفز ضغلص كِ كسي يرٍسُ ًواس تكليف: سؤال

 چيست؟
 

 امام خميني 
 ببيذ كنذ هسبفرت حح يب زيبرت براي هثالً ديگري كبر براي اگر ولي. است صحيح روزه و توبم نوبز اول سفر غير در

 .نيست صحيح روزه و بخوانذ شكسته را نوبز
  هبسببع ،254 ص ،1ج تحريرالوسيله،

 1307م و هفتن شرط ،178ص الوسبئل، توضيح

 اهلل اراکی آیت
ٍ دس سفش اٍّل ًواصضاى ضىستِ است هگش ایٌىِ سفش اٍّل تمذسی  دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 عَل تىطذ وِ تگَیذ هسافشت سا ضغل خَد لشاس دادُ است وِ دس ایي صَست ًواص توام است.
 السببع ،740ص ،1ج الوثقي،ٓالعرو

 1300م هفتن و شرط ،239ص الوسبئل، توضيح

 بهجت اهللآیت

دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است. ٍلی اگش تشای واس دیگشی هثالً تشای صیاست یا حج  هسافشت وٌذ 

 تایذ ًواص سا ضىستِ تخَاًذ ٍ سٍصُ صحیح ًیست.

 ضَد.فشسخ سفشاٍّل توام هی 8تزوش: تا 
  (966) السبدس ،271ص ،ٓدبالنٍس٘لٔ

 1061-1066م هفتن، شرط 209 -210ص الوسبئل، توضيح 

(است )بعد از تحقق كثيرالسفر سفرشغلش كسي كه    



 

 آیت اهلل خامنه ای 
 ضاى هحسَب ضَد؛ ٍلَ اص سفش اٍل، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.اص صهاًی وِ ػشفا سفش الصهِ ضغل

 
  خوئی اهللآیت

 تایذ وٌذ، هسافشت حج یا صیاست تشای هثالً دیگشی سوا تشای اگش ٍلی است، صحیح سٍصُ ٍ توام ًواص اٍل سفش اص

 ًیست. صحیح سٍصُ ٍ تخَاًذ ضىستِ سا ًواص

 بب استفبده از الخبهس ،271ص ،2ج الصبلحين، هنهبج

 1322نوبز هسبفر و بب استفبده از م  هفتن، شرط ،228ص الوسبئل، توضيح

  سيستانی اهللآیت

 وٌذ هسافشت حج یا صیاست تشای هثالً دیگشی واس تشای اگش ٍلی. است صحیح سٍصُ ٍ توام ًواص اٍل سفش ّواى اص

 ًیست. صحیح سٍصُ ٍ تخَاًذ ضىستِ سا ًواص تایذ

 911 م الخبهس، ،274ص الصبلحين، هنهبج

 1585 و 1584 ، م452، ص1ج الوسبئل خبهع، توضيح

  زنجانی شبيری اهللآیت

اگش تشای واس دیگشی هثالً تشای صیاست ٍ حجّ سفش وٌذ ًواصش  ٍلی است صحیح سٍصُ ٍ توام ًواص اٍل سفش غیش دس

 توام است ٍ تٌاتش احتیاط هستحة ًواص سا ّن ضىستِ ٍ ّن توام تخَاًذ.

 1317مشرط هفتن و  ،274ص الوسبئل، توضيح

 استفتبء شفبهي از دفتر هعظن له

 
 



 

 اهلل صافی گلپایگانی آیت

یست هگش تِ لذسی عَل تىطذ یا اص هىاًی تِ هىاى دیگش تشٍد وِ ػشفاً دس سفش اٍّل ًواص ضىستِ ٍ سٍصُ صحیح ً

تگَیٌذ ػول اٍ، سفشاست وِ دس ایي صَست ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است. دس غیش سفش اٍّل ًواص توام ٍ سٍصُ 

حیح صحیح است ٍلی اگش تشای واس دیگشی هثالً صیاست یا حج هسافشت وٌذ تایذ ًواص سا ضىستِ تخَاًذ ٍ سٍصُ ص

 ًیست.

  ، السببع194، ص1العببد، جٗٔهذا

  1316، شرط هفتن و م221توضيح الوسبئل، ص

 اهلل فاضل لنكرانی آیت

ًواص ایي افشاد دس سفش توام است ٍ سٍصُ صحیح است. تلی دس سفش اٍل تؼذ اص الاهت دُ سٍص ًواص ضىستِ است ٍ 

 .سٍصُ صحیح ًیست

 
 اهلل گلپایگانی آیت

واص ضىستِ ٍ سٍصُ صحیح ًیست هگش تِ لذسی عَل تىطذ یا اص هىاًی تِ هىاى دیگش تشٍد وِ ػشفاً دس سفش اٍّل ً

تگَیٌذ ػول اٍ، سفشاست وِ دس ایي صَست ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است. دس غیش سفش اٍّل ًواص توام ٍ سٍصُ 

ا ضىستِ تخَاًذ ٍ سٍصُ صحیح صحیح است ٍلی اگش تشای واس دیگشی هثالً صیاست یا حج هسافشت وٌذ تایذ ًواص س

 ًیست.
  ، شرط هفتن231، ص1العببد، جٗٔهذا

 1316،شرط هفتن، م229توضيح الوسبئل، ص

 



 

 اهلل مكارم شيرازی آیت

 .ی آًْا دس سفش توام خَاّذ تَدای حذالل سِ سٍص دس سفش تاضٌذ ًواص ٍ سٍصُدس صَستی وِ ّفتِ

 
 ّا اص ّواى سفش اٍل ًواصضاى توام است. ّوِ گشٍُ  عثك ًظش آیت اهلل هىاسم ضیشاصی تذكز:

  همدانی نوری اهللآیت

دس سفش اٍّل ًواص ضىستِ ٍ سٍصُ صحیح ًیست هگش ایٌىِ سفش اٍل ًیض عَالًی ضَد  پس اص ایي وِ صذق وٌذ ضغل 

ست. ٍلی اگش اش صحیح است. دس غیش سفش اٍّل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح ااٍ هسافشت ضذُ ًواصش توام ٍ سٍصُ

 تشای واس دیگشی هثالً صیاست یا حج هسافشت وٌذ تایذ ًواص سا ضىستِ تخَاًذ ٍ سٍصُ صحیح ًیست.

 1307، شرط هفتن و م263، 262توضيح الوسبئل، ص

 اهلل وحيد خراسانی آیت

فشت وٌذ ًواص اص ّواى سفش اٍّل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است. ٍلی اگش تشای واس دیگشی هاًٌذ صیاست یا حج هسا

 .ضىستِ ٍ سٍصُ صحیح ًیست

 17و  16، م 28احكبم هسبفر هعظّن له، ص

 استفتبء شفبهي از دفتر هعظن له

 
 



 

دانشجو،كارهند و ... از اعن است؛ سفر در شغلش كه كسي  



 

ي هحل درس يا سؤال: داًطجَ ٍ كارهٌذي كِ هحل درس يا كارش در غيز ٍطي است، خَاتگاُ ًذارد ٍ فاصلِ
كار تا ٍطي اٍ كوتز اس هسافت ضزعي است در صَرتي كِ ّز رٍس تِ هحل درس يا كار تزٍد ٍ تزگزدد، 

 اٍ چيست؟   يٍسُتكليف ًواس ٍ ر
 

 ،صافی گلپایگانی ،، شبيری زنجانیسيستانی، خوئی ،تبریسی، بهجت، آیات عظام: اراکی

 وحيدخراسانی ، نوری همدانی ،گلپایگانی

 .ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است
 امام خمينی 

 ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 بفر، بب استفبده از احذهب، فصل في صالة الوس224، ص 1تحريرالوسيله، ج
 ، بب استفبده از شرط اوّل173توضيح الوسبئل، ص

 2م ،726ص ،1ج و العروةالوثقي، 1270م ،224ص الوسبئل، : توضيح اراكي اهلل. آيت 

 939 م از استفبده بب ،265ص و وسيلة الندبة، 1039، م اول شرط از استفبده بب ،205ص الوسبئل، : توضيحبهجت اهللآيت

 885 م  و االول الوسبفر صالة ،241ص الصبلحين، اول، هنهبج شرط از استفبده ،بب214ص الوسبئل، : توضيحتبريسي اهللآيت
  االول الفصل ،238ص ،1ج الصبلحين، و هنهبج1287م اول، شرط از استفبده ،بب223 و 222ص الوسبئل، : توضيحخوئي اهللآيت

  الوسبفر صالة ،269ص ،1ج الصبلحين، و هنهبج 1549، م442، ص1ل خبهع، جالوسبئ : توضيح  سيستاني اهللآيت

 1287 م از استفبده بب ،268 ص الوسبئل، : توضيح  زنجاني شبيري اهللآيت

  1287 م واول  شرط از استفبده بب ،216و215ص الوسبئل، ، توضيح1105 م از استفبده ،بب190،ص1: هذايةالعببد،ج  گلپايگاني صافي اهللآيت

 1287 م ،216و  215اول و ص شرط از استفبده بب ،224 ،223ص الوسبئل، و توضيح 1105، م 225 ص ،1ج : هذايةالعببد، گلپايگاني اهللآيت

 230، س71،ص2فقهي، ج هسأله هسارويك اول و شرط از استفبده ، بب256الوسبئل،ص : توضيح  هوداني نوري اهللآيت
 1287م اول، شرط  از استفبده بب 233 و 231ص الوسبئل، صالةالوسبفر و توضيح ،256ص ،2ج الصبلحين، : هنهبج  سانيخرا وحيد اهللآيت

 

دانشجو،كارهند و ... از اعن است؛ سفر در شغلش كه كسي  



 ای اهلل خامنهآیت

 ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 
 اهلل فاضل لنكرانی آیت

 .ًواصش توام است ٍ سٍصُ صحیح است

 
 اهلل مكارم شيرازی آیت

 دس هحل واس ًیض توام است.ًواص ٍ سٍصُ ٍی 

 
 

 

 
 



است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



  

ًطجَ ٍ كارهٌذي كِ هحل درس يا كارش در غيز ٍطي است، خَاتگاُ ًذارد ٍ فاصلِ هحل درس يا  سؤال: دا
تاضذ، در صَرتي كِ )تعذ اس تحقك كثيزالسفز( ّز رٍس تِ هحل  كارش تا ٍطي اٍ تيطتز اس هسافت ضزعي هي

 ي اٍ چيست؟درس يا كار تزٍد ٍ تِ ٍطي تزگزدد، تكليف ًواس ٍ رٍسُ
 

 امام خمينی 

 هسافشیي سا داسد. سایشىن ح
 ، سببعهب230، ص 1آدرس: تحريرالوسيله، ج

 اهلل اراکی آیت
 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

  1299، م230الوسبئل الواضحه، ص

  1299، م239توضيح الوسبئل، ص
 46، س43و ص 14، س35استفتبئبت، ص

 اهلل بهجت آیت
 .سٍصُ صحیح است دس غیش اص سفش اٍل ًواص توام ٍ

 ضَد.فشسخ سفش اٍّل توام هی 8تزوش: تا 
 24، بب استفبده از م 272ص ،1، جةالندبوسيلة

 3079، س426، ص2استفتبئبت، ج
 اهلل تبریسی آیت

 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ اٍ صحیح است

ٍ توام جوغ ًوایذ ٍ اگش سٍصُ گشفت  گشدد احتیاعاً ًواص سا تیي ضىستِسٍد ٍ تشهیوسی وِ تشای دسس خَاًذى هی
 .صحیح است ٍ لضا ًذاسد

 ،  بب استفبده شرط هفتن219توضيح الوسبئل، ص

 471، س 98استفتبئبت خذيذ، ص

 ، الخبهس247، ص1هنهبج الصبلحين، ج
 

است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



 

  

 تيي ًواس در كِ است آى ٍاجة احتياط اٍل سفز در گزددتزهي ٍ رٍدهي تذريس ٍ كار تزاي كِ كسي: سؤال
   چيست؟ ضخص ايي رٍسُ حكن تفزهاييذ لطفاً. ًوايذ جوع توام ٍ ضكستِ

اش سا تگیشد ٍ چٌاًچِ داًطجَ است تِ سٍد تایذ ًواصش سا توام تخَاًذ ٍ سٍصُاگش تشای واس وشدى حالل تِ سفش هی
 .سداش سا چٌاًچِ احتیاعاً گشفت اًطاءاهلل لضا ًذااحتیاط ٍاجة جوغ تیي لصش ٍ توام وٌذ ٍ سٍصُ

 
 آیت اهلل خامنه ای 

تاضذ، چٌاًچِ تخَاّذ هذت عَالًی هثال حذالل سِ هاُ واسهٌذ ٍ استاد ٍ ّوچٌیي وسی وِ هأهَس تِ تحصیل هی
وٌٌذ )هثل ایام اضتغال تِ آى داضتِ تاضذ، یؼٌی هستوشا سفش وٌذ ٍ تِ لذسی وِ هؼوَال اضخاظ ضاغل واس سا تؼغیل هی

( تؼغیل وٌذ، اص صهاًی وِ ػشفا سفش الصهِ ضغل ایطاى هحسَب ضَد، ٍلَ اص سفش اٍل، آىتؼغیل ٍ ػضاداسی ٍ اهثال 
وٌذ تا دس آیٌذُ ضغلی اختیاس آهَص تشای تحصیل ػلن هیًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است. سفشی وِ داًطجَ ٍ داًص

ام تَدى ًواص، احتیاط ٍاجة آى است وِ دس چٌیي وٌذ، حىن سفش ضغلی سا ًذاسد. ٍلی تا تَجِ تِ فتاٍای جوؼی تِ تو
اش سا تگیشد ٍ تؼذا ًیض لضا وٌذ. ٍلی سفشی وِ سفشی ًواصش سا تِ صَست جوغ تیي توام ٍ لصش تخَاًذ ٍ سٍصُ

دٌّذ ٍ تا اًجام آى دس سله ٍ حشفِ ضاى اًجام هیاهثال هحصالى ػلَم دیٌی یا داًطجَیاى افسشی تشای تحصیل
  ٍ ًسثت تِ ًواص ٍ سٍصُ، حىن سفش ضغلی سا داسد. ضَد گیشًذ، سفش ضغلی هحسَب هییخاصی لشاس ه

 
 

ذ دس ایي هسأِل ِت هجتْذ جاهغ الطشایظ تؼذی هشاجؼِ ًوایٌذ. الثِت هملذیي هؼظن ِل هی1 َاًٌ  .ت



 

 اهلل خوئی آیت

 ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 ، الخبهس244، ص1هنهبج الصبلحين، ج

  ، شرط هفتن228سبئل، صتوضيح الو

 اهلل سيستانی آیت

 .تٌاتش احتیاط ٍاجة دٍ ّفتِ اٍل ًواصش سا جوغ تخَاًذ ٍ تؼذ اص آى ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

  1583، م450ص توضيح الوسبئل خبهع،

  ، الخبهس274هنهبج الصبلحين، ص

 اهلل شبيری زنجانی آیت

 .است دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح

 1316، م 274توضيح الوسبئل، ص

 استفتبء شفبهي از دفتر هعظن له
 اهلل صافی گلپایگانی آیت

 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 ، بب استفبده از شرط هفتن221توضيح الوسبئل، ص

  ، شرط هفتن1137، م195، ص1هذايةالعببد، ج

 اهلل فاضل لنكرانی آیت

 .ٍ سٍصُ صحیح استًواصش توام است 

 .تلی دس سفش اٍل تؼذ اص الاهت دُ سٍص ًواصش ضىستِ است ٍ سٍصُ صحیح ًیست

 
 



 

 اهلل گلپایگانی آیت

 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 1325، م230توضيح الوسبئل، ص

 25، س203، ص1الوسبئل، جهدوع 

 اهلل مكارم شيرازی آیت

 .هحل واس ٍ تیي ساُ توام استاش دس ًواص ٍ سٍصُ

 
 اهلل نوری همدانی آیت

 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

  1316، م264توضيح الوسبئل، ص

 234، س 72 و ص 229س  ،70، ص2هسار ويك هسأله فقهي، ج

 اهلل وحيد خراسانی آیت

 .سفش اٍّل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است اص ّواى

 17، م28عظّن له ،صاحكبم هسبفر ه



است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



 

ي كِ هحل درس يا كار ٍ خَاتگاّص در غيز ٍطي ٍ در يك هحل است ٍ سؤال: داًطجَ ٍ كارهٌذ
تاضذ، در صَرتي كِ )تعذ اس فاصلِ هحل درس يا كار ٍ خَاتگاُ تا ٍطي تيطتز اس هسافت ضزعي هي

هاًذ ٍ تِ ٍطي در آى هحل هي تحقك كثيزالسفز( كوتز اس دُ رٍس )ّز رٍس يا چٌذ رٍس در ّفتِ(
 ي اٍ چيست؟رٍسُ گزدد، تكليف ًواس ٍتزهي

 
 امام خمينی 

 حىن سایش هسافشیي سا داسد.
 ، سببعهب230، ص 1آدرس: تحريرالوسيله، ج

 اهلل اراکی آیت

 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است
 1299،شرط هفتن، م230الوسبئل الواضحه، ص

  1299، شرط هفتن، م239توضيح الوسبئل، ص
 14، س35استفتبئبت، ص

 هلل بهجت اآیت
 8ی ػطشُ هاًذ  دس ایي فشض وثیشالسفشًذ وِ ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است ٍ اگش دُ سٍص دس ٍعي یا هحل الاهِ

 .فشسخ اٍّل لصش ٍ تؼذ اص آى توام است

            
 

است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



 

 اهلل تبریسی آیت

 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ اٍ صحیح است

گشدد احتیاعاً ًواص سا تیي ضىستِ ٍ توام جوغ ًوایذ ٍ اگش سٍصُ ٍ تشهی سٍدوسی وِ تشای دسس خَاًذى هی

 .گشفت صحیح است ٍ لضا ًذاسد

گشدد چِ استاد یا هؼلن تاضذ یا داًطجَ ٍ هحصل سٍد ٍ تشهیتزوش: اها اگش ّش ّطت سٍص یا ًِ سٍص یىثاس هی 

 .اسددس ًواصش تیي ضىستِ ٍ توام جوغ ًوایذ ٍ سٍصُ سا اگش گشفت لضا ًذ

 ، شرط هفتن219توضيح الوسبئل، ص

 ، الخبهس241، ص1هنهبج الصبلحين، ج
 474، س472، س99، 98استفتبئبت خذيذ، ص 

گزدد در سفز اٍل احتياط ٍاجة آى است كِ در ًواس رٍد ٍ تزهيسؤال: كسي كِ تزاي كار ٍ تذريس هي

   يست؟تيي ضكستِ ٍ توام جوع ًوايذ. لطفاً تفزهاييذ حكن رٍسُ ايي ضخص چ
اش سا تگیشد ٍ چٌاًچِ داًطجَ سٍد تایذ ًواصش سا توام تخَاًذ ٍ سٍصُاگش تشای واس وشدى حالل تِ سفش هی

 .اش سا چٌاًچِ احتیاعاً گشفت اًطاءاهلل لضا ًذاسداست تِ احتیاط ٍاجة جوغ تیي لصش ٍ توام وٌذ ٍ سٍصُ

 

 



 آیت اهلل خامنه ای  

تاضذ، چٌاًچِ تخَاّذ هذت عَالًی هثال حذالل سِ هاُ ِ هأهَس تِ تحصیل هیواسهٌذ ٍ استاد ٍ ّوچٌیي وسی و

وٌٌذ )هثل اضتغال تِ آى داضتِ تاضذ، یؼٌی هستوشا سفش وٌذ ٍ تِ لذسی وِ هؼوَال اضخاظ ضاغل واس سا تؼغیل هی

ای یه سفش داضتِ ال تحصیلی، ّفتِ( تؼغیل وٌذ یا تِ هذت ّطت هاُ یا یه سایام تؼغیل ٍ ػضاداسی ٍ اهثال آى

تاضذ ٍ یا یه هاُ  اص سال سا تا ػضم استوشاس ّوِ سالِ آى جْت ضغل دس سفت ٍ آهذ تاضذ؛ اص صهاًی وِ ػشفا سفش 

   الصهِ ضغل ایطاى هحسَب ضَد، ٍلَ اص سفش اٍل، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

تا دس آیٌذُ ضغلی اختیاس وٌذ، حىن سفش ضغلی سا ًذاسد؛ وٌذ آهَص تشای تحصیل ػلن هیسفشی وِ داًطجَ ٍ داًص

ٍلی تا تَجِ تِ فتاٍای جوؼی تِ توام تَدى ًواص، احتیاط ٍاجة آى است وِ دس چٌیي سفشی ًواصش سا تِ صَست 

اش سا تگیشد ٍ تؼذا ًیض لضا ًوایذ. اها سفشی وِ اهثال هحصالى ػلَم دیٌی یا جوغ تیي توام ٍ لصش تخَاًذ ٍ سٍصُ

گیشًذ، سفش خاصی لشاس هی دٌّذ ٍ تا اًجام آى دس سله ٍ حشفِضاى اًجام هیاًطجَیاى افسشی تشای تحصیلد

 ٍ ًسثت تِ ًواص ٍ سٍصُ، حىن سفش ضغلی سا داسد. ضَدضغلی هحسَب هی

 
 
 

 .تَاًٌذ دس ایي هسألِ تِ هجتْذ جاهغ الطشایظ تؼذی هشاجؼِ ًوایٌذالثتِ هملذیي هؼظن لِ هی .

 



 

 اهلل خوئی آیت

 .ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 ، شرط هفتن228الوسبئل، صتوضيح

 ، الخبهس244، ص1هنهبج الصبلحين، ج

 اهلل سيستانی آیت

اگش تصوین داسد حذالل یىسال ٍ ًین یا تیطتش هثالً اص ضٌثِ تا چْاسضٌثِ دس ضْشی ساوي تاضذ ٍ پٌجطٌثِ ٍ جوؼِ ًضد 
ی اٍّل دس صَستی وِ لصذ الاهت دُ سٍص ًذاسد تٌاتش احتیاط ٍاجة ًواصش سا شگشدد دس دٍ ّفتِاش تِ ٍعي تخاًَادُ

 ّن ضىستِ ٍ ّن توام تخَاًذ ٍ تؼذ اص آى ًواص توام است ٍ دس هَاسد دیگش تِ جذٍل ریل هشاجؼِ ضَد:
 حکن هقر و وطن هوقّت هاعدد سال عدد روزها در هاه عدد ساعات در روز رديف

 دارد 1/5 30-22 24 1

 دارد 3 15 24 2

 دارد 4 7-8 24 3

 دارد 3 22 12 8

 دارد 5 15 12 9

 دارد 4 20 8 12

 دارد 4 22 6 13

 .اگش دس ّفتِ یه سٍص دس سفش است وثیشالسفش ًیست ٍ ًواص ضىستِ ٍ سٍصُ صحیح ًیست (1تذكز:   

 ٍ تگیشد سا سٍصُ ٍ ًوایذ جوغ توام ٍ ضىستِ تیي اصًو دس ٍاجة احتیاط تٌاتش است سفش دس سٍص دٍ ّفتِ دس ( اگش2  
 .ًوایذ لضا تؼذ

 1583م   ،450ص، 1ج ،خبهع الوسبئل توضيح

 

 



 

سٍص تاضذ تٌاتش احتیاط تیي  ًىتِ: اگش سِ سٍص دس ّفتِ دسحال تشدد تاضٌذ حىن فشض ساتك سا داسًذ ٍلی اگش دٍ

 .آیٌذُ جوغ ًوایٌذًواص ضىستِ ٍ توام ٍ ًیض تیي سٍصُ ٍ لضا آى سا دس 

 
 اهلل شبيری زنجانی آیت

 واسهٌذ ٍ استاد دس غیش سفش اٍل ًواصش توام ٍ سٍصُ صحیح است.

هاُ دس سال دس آى جا سىًَت وٌذ تٌاتشایي ًواص توام ٍ  6داًطجَ هحل دسس تشایص حىن ٍعي سا داسد اگش حذالل 

 سٍصُ صحیح است.

 1340و  1338، م278توضيح الوسبئل، ص

 اهلل صافی گلپایگانی آیت

 دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است ٍ دس تیي ساُ سفت ٍ تشگطت ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 ، شرط هفتن221توضيح الوسبئل، ص

  ، شرط هفتن1137، م195، ص1هذايةالعببد، ج

 اهلل فاضل لنكرانی آیت

 ًواصش توام است ٍ سٍصُ صحیح است.

 
 



 

 گلپایگانی  اهللآیت

 دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 1325، م230توضيح الوسبئل ، ص

 25، س203، ص1هدوع الوسبئل، ج

 اهلل مكارم شيرازی آیت

 ی آًْا دس سفش توام خَاّذ تَد.ای سِ سٍص دس سفش تاضٌذ ًواص ٍ سٍصُدس صَستی وِ حذالل ّفتِ

 
 اهلل نوری همدانی آیت

 .سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است دس غیش

 1316،م264توضيح الوسبئل، ص

 234، س72و ص 228،229، س71و  70، ص2هسار و يك هسأله فقهي، ج

 اهلل وحيد خراسانی آیت

 .اص ّواى سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 17، م28احكبم هسبفر هعظّن له، ص

 
 
 

 



 

است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



 

سؤال: داًطجَ ٍ كارهٌذي كِ هحل درس يا كار ٍ خَاتگاّص در غيز ٍطي ٍ در يك هحل است ٍ فاصلِ هحل 
اس تيطتز تاضذ، در صَرتي كِ )تعذ اس تحقك كثيزالسفز(  افت ضزعي هيدرس يا كار ٍ خَاتگاُ تا ٍطي تيطتز اس هس

 ي اٍ چيست؟      گزدد، تكليف ًواس ٍ رٍسُ هاًذ ٍ تِ ٍطي تزهي در آى هحل هي دُ رٍس )ّز رٍس يا چٌذ رٍس در ّفتِ(
 

امام خمينی 
 حىن سایش هسافشیي سا داسد.

 ، سببعهب230، ص 1، جتحريرالوسيلهآدرس: 

  بهجت اهللآیت
 دس هحل دسس ٍ واس تا لصذ هاًذى دُ سٍص یا تیطتش اص دُ سٍص، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 1085، م213توضيح الوسبئل، صآدرس: 

 1093 ،1094، م215ص
   ایخامنهآیت اهلل 

 دس هحل دسس ٍ یا واس تا لصذ هاًذى دُ سٍص یا تیطتش اص دُ سٍص، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.
 648، بب استفبده از س132: اخوبة االستفتبئبت، صآدرس

  خوئی اهللآیت 
 ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 1357، 1356، بب استفبده از 234آدرس: توضيح الوسبئل، ص

   سيستانیآیت اهلل 
 دس هحل دسس ٍ واس تا لصذ هاًذى دُ سٍص یا تیطتش اص دُ سٍص، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 1613، م461، ص1خبهع، ج ح الوسبئلآدرس: توضي

 آیت اهلل شبيری زنجانی   
 ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 1344، 279توضيح الوسبئل، ص: درسآ

 
 

است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



 

 آیت اهلل صافی گلپایگانی   

 دُ سٍص، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است. دس هحل دسس ٍ واس تا لصذ هاًذى دُ سٍص یا تیطتش اص
 1156، بب استفبده از م199، ص1هذاية العببد، جآدرس: 

 1357،1356، م227، ص1344،م225توضيح الوسبئل، ص

  آیت اهلل فاضل لنكرانی

ی هاًذ ًواصش توام است ٍ سٍصُ صحیح است، ٍلی دس تیي ساُ ٍ هَالؼدس فشض هضتَس وِ دُ سٍص یا تیطتش دس آًجا هی
 وِ لصذ هاًذى دُ سٍص یا تیطتش سا ًذاسد ًواصش ضىستِ است ٍ سٍصُ صحیح ًیست.

 402، ص1684و م 1272، يب استفبده از م216آدرس: توضيح الوسبئل، ص

 آیت اهلل گلپایگانی

 دس هحل دسس ٍ واس تا لصذ هاًذى دُ سٍص یا تیطتش اص دُ سٍص، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 1357، 1356،م235ئل، صتوضيح الوسب: آدرس

 آیت اهلل مكارم شيرازی   

 اش دس هحل دسس توام ٍ صحیح است، ّشچٌذ لصذ دُ سٍص ّن ًىٌذ.ًواص سٍصُ
 تزوش: هحل الاهت دس صَستی وِ تخَاّذ یه یا دٍسال تِ عَس هستوش دس آًجا تواًذ دس حىن ٍعي است.

 1161، م219آدرس: توضيح الوسبئل، ص

 
 نی   آیت اهلل نوری همدا

 دس هحل دسس ٍ واس تا لصذ هاًذى دُ سٍص یا تیطتش اص دُ سٍص، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 1337، 1336، م267آدرس: توضيح الوسبئل، ص

 آیت اهلل وحيد خراسانی   

 دس هحل دسس ٍ واس تا لصذ هاًذى دُ سٍص یا تیطتش اص دُ سٍص، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

 1356، 1355، م243، ص1343، م241بئل، صتوضيح الوسآدرس: 



 

است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



 

سؤال: داًطجَ ٍ كارهٌذي كِ هحل درس يا كار ٍ خَاتگاّص در غيز ٍطي )تيص اس هسافت ضزعي( ٍ در دٍ هحل 
تاضذ، در صَرتي كِ ّز رٍس يا چٌذ رٍس ي خَاتگاُ تا هحل درس يا كار اٍ كوتزاس هسافت ضزعي هي است ٍ فاصلِ

رٍس  10آخز ّفتِ تِ ٍطي رفتِ ٍ در ٍطي كوتز اس گزدد ٍ رٍد ٍ تِ خَاتگاُ تزهيدر ّفتِ تِ هحل درس يا كار هي
 ي اٍ چيست؟ هاًذ، تكليف ًواس ٍ رٍسُ هي

 

امام خمينی 
 حىن سایش هسافشیي سا داسد.

 ، سببعهب230، ص 1، جتحريرالوسيلهآدرس: 

 اهلل اراکی آیت
 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 1299، شرط هفتن و 239توضيح الوسبئل، ص

 1299، شرط هفتن و 230الوسبئل الواضحه، ص
 46، بب استفبده از س 43استفتبئبت، ص 

  بهجت اهللآیت
 8ی ػطشُ هاًذ  دس ایي فشض وثیشالسفشًذ وِ ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است ٍ اگش دُ سٍص دس ٍعي یا هحل الاهِ

 .فشسخ اٍّل لصش ٍ تؼذ اص آى توام است

 

  تبریسیاهلل آیت

 .اش صحیح استواسهٌذ دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُاستاد ٍ 

 ، شرط هفتن219سبئل، صتوضيح الو

 ، الخبهس247، ص1، جهنهبج الصبلحين
 

.است؛ اعن از دانشجو،كارهند و .. سفركسي كه شغلش در        



 

 .داًطجَ تایذ تٌاتش احتیاط دس ًواصش تیي لصش ٍ توام جوغ وٌذ ٍ سٍصُ سا اگش گشفت لضا ًذاسد

 
 آیت اهلل خامنه ای 

تاضذ، چٌاًچِ تخَاّذ هذت عَالًی هثال حذالل سِ هاُ وِ هأهَس تِ تحصیل هی واسهٌذ ٍ استاد ٍ ّوچٌیي وسی
وٌٌذ )هثل اضتغال تِ آى داضتِ تاضذ، یؼٌی هستوشا سفش وٌذ ٍ تِ لذسی وِ هؼوَال اضخاظ ضاغل واس سا تؼغیل هی

ای یه سفش داضتِ سال تحصیلی، ّفتِ ( تؼغیل وٌذ یا تِ هذت ّطت هاُ یا یهایام تؼغیل ٍ ػضاداسی ٍ اهثال آى
یا یه هاُ اص سال سا تا ػضم استوشاس ّوِ سالِ آى جْت ضغل دس سفت ٍ آهذ تاضذ؛ اص صهاًی وِ ػشفا سفش ٍ تاضذ 

 الصهِ ضغل ایطاى هحسَب ضَد، ٍلَ اص سفش اٍل، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.

ضغلی سا ًذاسد؛  ا دس آیٌذُ ضغلی اختیاس وٌذ، حىن سفشوٌذ تآهَص تشای تحصیل ػلن هیسفشی وِ داًطجَ ٍ داًص
ٍلی تا تَجِ تِ فتاٍای جوؼی تِ توام تَدى ًواص، احتیاط ٍاجة آى است وِ دس چٌیي سفشی ًواصش سا تِ صَست 

اش سا تگیشد ٍ تؼذا ًیض لضا ًوایذ. اها سفشی وِ اهثال هحصالى ػلَم دیٌی یا جوغ تیي توام ٍ لصش تخَاًذ ٍ سٍصُ
گیشًذ، سفش دٌّذ ٍ تا اًجام آى دس سله ٍ حشفِ خاصی لشاس هیهیضاى اًجام داًطجَیاى افسشی تشای تحصیل

 ٍ ًسثت تِ ًواص ٍ سٍصُ، حىن سفش ضغلی سا داسد. ضغلی هحسَب هی ضَد

 

 .تَاًٌذ دس ایي هسألِ تِ هجتْذ جاهغ الطشایظ تؼذی هشاجؼِ ًوایٌذ. الثتِ هملذیي هؼظن لِ هی

 



 

 اهلل خوئی آیت

 .صحیح است ًواص توام ٍ سٍصُ

 ،شرط هفتن228االوسبئل، صتوضيح

 ، الخبهس244، ص 1هنهبج الصبلحين، ج 

 اهلل سيستانی آیت

اگش تصوین داسد حذالل یىسال ٍ ًین یا تیطتش هثالً اص ضٌثِ تا چْاسضٌثِ دس ضْشی ساوي تاضذ ٍ پٌجطٌثِ ٍ جوؼِ 
ِ لصذ الاهت دُ سٍص ًذاسد تٌاتش احتیاط ٍاجة ی اٍّل دس صَستی واش تِ ٍعي تشگشدد دس دٍ ّفتًِضد خاًَادُ

 ًواصش سا ّن ضىستِ ٍ ّن توام تخَاًذ ٍ تؼذ اص آى ًواص توام است ٍ دس هَاسد دیگش تِ جذٍل ریل هشاجؼِ ضَد:

 حکن هقر و وطن هوقّت هاعدد سال عدد روزها در هاه عدد ساعات در روز رديف

 دارد 1/5 30-22 24 1

 دارد 3 15 24 2

 دارد 4 7-8 24 3

 دارد 3 22 12 8

 دارد 5 15 12 9

 دارد 4 20 8 12

 دارد 4 22 6 13

 1602،  بب استفبده از م456، ص1توضيح الوسبئل خبهع، ج

  زنجانی شبيری اهللآیت

 .است صحیح سٍصُ ٍ توام ًواصش اٍل سفش غیش دس

 .است صحیح صُسٍ ٍ توام ًواص تٌاتشایي داسد سا ٍعي حىن تشایص دسس هحل داًطجَ

  1340 ،1321 ،1316 م ،314 ،311 ،310الوسبئل،ص توضيح

 



 

 اهلل صافی گلپایگانی آیت

 .دسغیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است
 ، شرط هفتن1137، م195، ص1هذايةالعببد، ج

 ، شرط هفتن221توضيح الوسبئل، ص

 اهلل فاضل لنكرانی آیت

 .ح استًواصش توام است ٍ سٍصُ صحی

 

 اهلل گلپایگانی آیت

 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است
 1325، م230توضيح الوسبئل، ص

  25، س203، ص1هدوع الوسبئل، ج

 اهلل مكارم شيرازی آیت

 .اش دس ّش دٍ هىاى توام استًواص ٍ سٍصُ

 

 اهلل نوری همدانی آیت

 .ستدس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح ا
 ، شرط هفتن 262و ص 1316، م 264توضيح الوسبئل، ص

   234، س72، ص229و 228، س70، ص2هسار و يك هسأله فقهي، ج 

 آیت اهلل وحيد خراسانی 

ل احتیاط دس جوغ ٍ دس تمِی هذت توام است ذ دس دٍ هاُ ٍا ُ توًا َاتگا ٍ تیطتش دس خ ْاس سٍص   .اگش ِت هذّت دٍ سال یا تیطتش ِت هذّت چ

 44احكبم نوبز هسبفر هعظّن له، ص كتبة

 
 



 

 

است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



ٍ در دٍ  )تیص اص هسافت ضشػی(ؤال: داًطجَ ٍ كارهٌذي كِ هحل درس يا كار ٍ خَاتگاّص در غيز ٍطي س
تاضذ، در صَرتي كِ )تعذ اس ي خَاتگاُ تا هحل درس يا كار اٍ كوتز اس هسافت ضزعي هيهحل است ٍ فاصلِ

، تكليف اص دُ سٍص تِ ٍعي تیایذ ّش سٍص تِ هحل دسس یا واس تشٍد ٍ تِ خَاتگاُ تشگشدد ٍ تؼذتحقك كثيزالسفز( 
 ي اٍ چيست؟ًواس ٍ رٍسُ

 

 امام خمينی 
 حىن سایش هسافشیي سا داسد.

 ، سببعهب230، ص 1آدرس: تحريرالوسيله، ج

 اهلل اراکی آیت
 .هحل واس تیتًَِ ًىٌذ ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح استاگش دس 

 .سی وِ ضة واس است تیتَتِ اٍ سٍص استدس هَسد و
 49، س44و ص 35، بب استفبده از س40بت،صاستفتبئ

  1331، بب استفبده از م244توضيح الوسبئل، ص

  بهجت اهللآیت
 .وٌٌذ ٍ تاص توام استی ػطش دس هجوَع آى دٍجا هی لصذ الاهِ

 

 آیت اهلل خامنه ای 

ثال حذالل سِ هاُ تاضذ؛ چٌاًچِ تخَاّذ هذت عَالًی هواسهٌذ ٍ استاد ٍ ّوچٌیي وسی وِ هأهَس تِ تحصیل هی

وٌٌذ )هثل هستوشا سفش وٌذ ٍ تِ لذسی وِ هؼوَال اضخاظ ضاغل واس سا تؼغیل هی یؼٌیاضتغال تِ آى داضتِ تاضذ، 

ای یه سفش داضتِ ( تؼغیل وٌذ یا تِ هذت ّطت هاُ یا یه سال تحصیلی، ّفتِایام تؼغیل ٍ ػضاداسی ٍ اهثال آى

 فا سفش الصهِ ضغل ایطاى هحسَب ضَد، ٍلَ اص سفش اٍل، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است. اص صهاًی وِ ػش تاضذ؛

 

است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



وٌذ تا دس آیٌذُ ضغلی اختیاس وٌذ، حىن سفش ضغلی سا ًذاسد؛ ٍلی آهَص تشای تحصیل ػلن هیسفشی وِ داًطجَ ٍ داًص
ي سفشی ًواصش سا تِ صَست جوغ تا تَجِ تِ فتاٍای جوؼی تِ توام تَدى ًواص، احتیاط ٍاجة آى است وِ دس چٌی

اش سا تگیشد ٍ تؼذا ًیض لضا ًوایذ. اها سفشی وِ اهثال هحصالى ػلَم دیٌی یا تیي توام ٍ لصش تخَاًذ ٍ سٍصُ
گیشًذ، سفش ضغلی دٌّذ ٍ تا اًجام آى دس سله ٍ حشفِ خاصی لشاس هیضاى اًجام هیداًطجَیاى افسشی تشای تحصیل

 ِ ًواص ٍ سٍصُ، حىن سفش ضغلی سا داسد.ٍ ًسثت ت ضَد هحسَب هی

 
 
 

 
 

 اهلل سيستانی آیت
اگش تصوین داسد حذالل یىسال ٍ ًین یا تیطتش هثالً اص ضٌثِ تا چْاسضٌثِ دس ضْشی ساوي تاضذ ٍ پٌجطٌثِ ٍ جوؼِ ًضد 

یاط ٍاجة ًواصش سا ی اٍّل دس صَستی وِ لصذ الاهت دُ سٍص ًذاسد تٌاتش احتاش تِ ٍعي تشگشدد دس دٍ ّفتِخاًَادُ
 ّن ضىستِ ٍ ّن توام تخَاًذ ٍ تؼذ اص آى ًواص توام است ٍ دس هَاسد دیگش تِ جذٍل ریل هشاجؼِ ضَد:

 حکن هقر و وطن هوقّت هاعدد سال عدد روزها در هاه عدد ساعات در روز رديف

 دارد 1/5 30-22 24 1

 دارد 3 15 24 2

 دارد 4 7-8 24 3

 دارد 3 22 12 8

 دارد 5 15 12 9

 دارد 4 20 8 12

 دارد 4 22 6 13

 1602،  بب استفبده از م456، ص1توضيح الوسبئل خبهع، ج

 .تَاًٌذ دس ایي هسألِ تِ هجتْذ جاهغ الطشایظ تؼذی هشاجؼِ ًوایٌذالثتِ هملذیي هؼظن لِ هی. 

 



 

 اهلل فاضل لنكرانی آیت

 .ًواصش توام ٍ سٍصُ صحیح است

 
 نی اهلل گلپایگاآیت

 .ّا صحیح استًواص دس ّش دٍ هىاى توام ٍ سٍصُ
 20، س201ص ،31، س205، ص1االوسبئل، جهدوع

 اهلل مكارم شيرازی آیت

 .اش دس ّش دٍ هىاى توام استًواص ٍ سٍصُ

 
 آیت اهلل نوری همدانی 

َاسد هزوَس توام ّای ٍا دس ه واص دًص هحمك ضذً  ىِ وثیشالسفش َت ًیض صحیح است. دس فشض سؤال پس اص ًآ  هی تاضذ ٍ سٍصُ ٍا 

 

 آیت اهلل وحيد خراسانی 

هاًذ دس دٍ هاُ اٍل احتیاط ٍاجة جوغ تخَاًذ ٍ تؼذ اص آى ًواص توام ٍ سٍصُ اگش تِ هذت دٍ سال دس آى جا هی

 .هاًذ احتیاط ٍاجة دس ّش دٍ هىاى جوغ است جا هیصحیح است.ٍ اگش تیي ضص هاُ تا لثل اص دٍ سال دسآى

  39پبورقي س ،44احكبم هسبفر، ص  
 



 
است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



اًطجَ ٍ كارهٌذي كِ هحل درس يا كار ٍ خَاتگاّص در غيز ٍطي )تيص اس هسافت ضزعي( ٍ در دٍ سؤال: د
تاضذ، در صَرتي كِ دُ رٍس در ي خَاتگاُ تا هحل درس يا كار كوتز اس هسافت ضزعي هيهحل است ٍ فاصلِ

   ي اٍ چيست؟سُخَاتگاُ تواًذ ٍ تعذ تيي خَاتگاُ ٍ هحل درس يا كار در تزدد تاضذ، تكليف ًواس ٍ رٍ
 

 امام خمينی 
 حىن سایش هسافشیي سا داسد.

 ، سببعهب230، ص 1آدرس: تحريرالوسيله، ج

  بهجت اهللآیت
 .ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 30 53، بب استفبده س418، ص 2استفتبئبت، ج

 اهلل تبریسی آیت
 .ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 1356، م224توضيح الوسبئل، ص

 935، بب استفبده از م 254، ص1الصبلحين، جهنهبج 

 آیت اهلل خامنه ای 
 .ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 
 اهلل خوئی آیت

 .ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 1360و  1358، م 235و 234، 232توضيح الوسبئل، ص

 938، م 251، ص 1هنهبج الصبلحين، ج

است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



 

 اهلل سيستانی آیت

 22ٍ ّن ًطذُ چَى لصذ الاهِ دُ سٍص واهل دس آًجا داضتِ پس اص آى تا ووتش اص اگش خَاتگاُ دس حىن ٍعي ا
 .اش صحیح استویلَهتش اگش تشٍد ٍ تخَاّذ تِ خَاتگاُ تشگشدد ًواصش توام ٍ سٍصُ

 
 اهلل شبيری زنجانی آیت

 .ًواصش توام ٍ سٍصُ صحیح است

 1358، م281و ص 1340، م278توضيح الوسبئل، ص

 ی گلپایگانی اهلل صافآیت

 .اش صحیح استدس فشض سؤال ًواصش توام ٍ سٍصُ

 
 اهلل فاضل لنكرانی آیت

تَاًذ دس خَاتگاُ لصذ الاهت وٌذ ٍ ّش سٍص تشای دسس یا واس تِ ووتش اص هسافت ضشػی تشٍد ٍ  دس فشض هضتَس هی
 .تشگشدد. وِ دس ایي صَست ًواصش دس عَل آى هذت توام ٍ سٍصُ صحیح است

 .تَاًذ لصذ دُ سٍص وٌذ لصذ الاهت دُ سٍص دس خَاتگاُ الصم ًیست. صیشا دس دٍ هىاى هیتزوش: 

 
 



 

 اهلل گلپایگانی آیت

 .ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 31،  س205، ص1هدوع الوسبئل، ج

 اهلل مكارم شيرازی آیت

 .خَاتگاُ ٍ هحل دسس دس حىن ٍعي است

 
 اهلل نوری همدانی آیت

 .ٍ سٍصُ صحیح استًواص توام 

  
 اهلل وحيد خراسانی آیت

  دس ّش دٍ هىاى(( .گشدد ٍ تؼذ اص تشگطتي ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح استسٍد تا ٍلتی وِ تش هیاص ٍلتی وِ هی

 1357، م243توضيح الوسبئل، ص

 935، م 270، ص2هنهبج الصبلحين، ج

 



 
است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



 

ٍ سؤال: داًطجَ ٍ كارهٌذي كِ هحل درس يا كار تا خَاتگاّص در غيز ٍطي )تيص اس هسافت ضزعي( ٍ در د
تاضذ، در صَرتي كِ )تعذ ي خَاتگاُ تا هحل درس يا كار اٍ تيطتز اس هسافت ضزعي هيهحل است ٍ فاصلِ

رٍد ٍ تِ خَاتگاُ تزگزدد، تكليف اس تحقك كثيزالسفز( ّز رٍس يا چٌذ رٍس در ّفتِ تِ هحل درس يا كار هي
 اٍ چيست؟ي ًواس ٍ رٍسُ

 

  امام خمينی
 حىن سایش هسافشیي سا داسد.

 ، سببعهب230، ص 1آدرس: تحريرالوسيله، ج

 اهلل اراکی آیت
 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 1299، شرط هفتن و م239توضيح الوسبئل، ص

 46، س43استفتبئبت، ص 

 اهلل بهجت آیت
 8الاهِ ػطشُ هاًذ دس ایي فشض وثیشالسفشًذ وِ ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است ٍ اگش دُ سٍص دس ایي ٍعي یا هحل 

 .فشسخ اٍل لصش ٍ تؼذ اص آى توام است
 

 اهلل تبریسی آیت

دس هَاسد هضتَس داًطجَ تٌاتش احتیاط تایذ دس ًواصش تیي لصش ٍ توام جوغ وٌذ ٍ سٍصُ سا اگش گشفت لضا ًذاسد ٍ 
ُ صحیح است ٍ هاًذى دُ دٌّذ ًواصضاى دس ایي تشددّا توام ٍ سٍصچٌاًچِ هؼلن ٍ واسهٌذ ایي تشددّا سا اًجام هی

 .سٍص یا ووتش یا تیطتش دس ٍعي تأثیشی دس حىن هضتَس ًذاسد
 

است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



 

 آیت اهلل خامنه ای 

تاضذ؛ چٌاًچِ تخَاّذ هذت عَالًی هثال حذالل سِ هاُ واسهٌذ ٍ استاد ٍ ّوچٌیي وسی وِ هأهَس تِ تحصیل هی

وٌٌذ )هثل هؼوَال اضخاظ ضاغل واس سا تؼغیل هیاضتغال تِ آى داضتِ تاضذ، یؼٌی هستوشا سفش وٌذ ٍ تِ لذسی وِ 

ای یه سفش داضتِ ( تؼغیل وٌذ یا تِ هذت ّطت هاُ یا یه سال تحصیلی، ّفتِایام تؼغیل ٍ ػضاداسی ٍ اهثال آى

 اش صحیحتاضذ؛ اص صهاًی وِ ػشفا سفش الصهِ ضغل ایطاى هحسَب ضَد، ٍلَ اص سفش اٍل، ًواصش توام ٍ سٍصُ

 است.

وٌذ تا دس آیٌذُ ضغلی اختیاس وٌذ، حىن سفش ضغلی سا ًذاسد؛ آهَص تشای تحصیل ػلن هیسفشی وِ داًطجَ ٍ داًص

ٍلی تا تَجِ تِ فتاٍای جوؼی تِ توام تَدى ًواص، احتیاط ٍاجة آى است وِ دس چٌیي سفشی ًواصش سا تِ صَست 

ًیض لضا ًوایذ. اها سفشی وِ اهثال هحصالى ػلَم دیٌی یا  اش سا تگیشد ٍ تؼذاجوغ تیي توام ٍ لصش تخَاًذ ٍ سٍصُ

گیشًذ، سفش دٌّذ ٍ تا اًجام آى دس سله ٍ حشفِ خاصی لشاس هیضاى اًجام هیداًطجَیاى افسشی تشای تحصیل

 ٍ ًسثت تِ ًواص ٍ سٍصُ، حىن سفش ضغلی سا داسد. ضَدضغلی هحسَب هی

    

 .دس ایي هسألِ تِ هجتْذ جاهغ الطشایظ تؼذی هشاجؼِ ًوایٌذتَاًٌذ الثتِ هملذیي هؼظن لِ هی.

 



 

 اهلل خوئی آیت
 .ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

  ، شرط هفتن228توضيح الوسبئل، ص

 ، الخبهس244، ص1هنهبج الصبلحين، ج

 اهلل سيستانی آیت
ْشی ساوي تاضذ ٍ پٌجطٌثِ ٍ جوؼِ ًضد اگش تصوین داسد حذالل یىسال ٍ ًین یا تیطتش هثالً اص ضٌثِ تا چْاسضٌثِ دس ض

ی اٍّل دس صَستی وِ لصذ الاهت دُ سٍص ًذاسد تٌاتش احتیاط ٍاجة ًواصش سا اش تِ ٍعي تشگشدد دس دٍ ّفتِخاًَادُ
 ّن ضىستِ ٍ ّن توام تخَاًذ ٍ تؼذ اص آى ًواص توام است ٍ دس هَاسد دیگش تِ جذٍل ریل هشاجؼِ ضَد:

 حکن هقر و وطن هوقّت هاعدد سال د روزها در هاهعد عدد ساعات در روز رديف

 دارد 1/5 30-22 24 1

 دارد 3 15 24 2

 دارد 4 7-8 24 3

 دارد 3 22 12 8

 دارد 5 15 12 9

 دارد 4 20 8 12

 دارد 4 22 6 13

 1583، م450، ص1خبهع، ج الوسبئلتوضيح 
 اهلل شبيری زنجانی آیت

ٍ وساًی وِ دس جایی غیش اص ٍعي تِ هذت چٌذ سال تِ واسی  .صُ صحیح استدس غیش سفش اٍل ًواصش توام ٍ سٍ

هاًٌذ تحصیل اضتغال داسًذ دس صَستی وِ هؼوَالً حذالل ضص هاُ دس سال دس آًجا سىًَت داضتِ تاضٌذ)ٍلَ تِ 

 تاضذ.صَست پشاوٌذُ( آى جا دس حىن ٍعي آًْا هی

 1340، م278، ص1316، م274توضيح الوسبئل، ص



 

  صافی گلپایگانی اهللآیت
 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 ، شرط هفتن221توضيح الوسبئل، ص

 412، س114، ص1االحكبم، جخبهع

 اهلل فاضل لنكرانی آیت
 .ًواصش توام است ٍ سٍصُ صحیح است

 
 اهلل گلپایگانی آیت

 .دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است
 1325، م230، صتوضيح الوسبئل

 25، س203، ص1هدوع الوسبئل، ج 

 اهلل مكارم شيرازی آیت
 .اش دس ّش دٍ هىاى توام استًواص ٍ سٍصُ 

 
 اهلل نوری همدانی آیت

 .ٍ سٍصُ صحیح است توامدس غیشسفش اٍل ًواص 
 1316، م264توضيح الوسبئل، ص

  234، س72، ص229،228، س70، ص2هسار و يك هسأله فقهي، ج 

 اهلل وحيد خراسانی یتآ
 .اص ّواى سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است

 تزوش: ّش سٍص یا چْاس سٍص تیطتش دس ّفتِ سفش وٌذ.
 ، بب استفبده از الخبهس271و ص 911، بب استفبده از م 264، ص2هنهبج الصبلحين،ج

 17، م28احكبم هسبفر هعظّن له، ص
 



 
است؛ اعن از دانشجو،كارهند و ... سفركسي كه شغلش در        



 

سؤال: داًطجَ ٍ كارهٌذي كِ هحل درس يا كار تا خَاتگاّص در غيز ٍطي )تيص اس هسافت ضزعي( ٍ در دٍ 
تاضذ، در صَرتي كِ )تعذ اس كار اٍ تيطتز اس هسافت ضزعي هي ي خَاتگاُ تا هحل درس ياهحل است ٍ فاصلِ

رٍد ٍ تِ خَاتگاُ تزگزدد ٍ ّزگاُ تِ تحقك كثيزالسفز( ّز رٍس يا چٌذ رٍس در ّفتِ تِ هحل درس يا كار هي
 اٍ چيست؟ي هاًذ، تكليف ًواس ٍ رٍسُآيذ تيص اس دُ رٍس هيٍطي هي

 

 امام خمينی 
 سد.سا دا هسافشیيحىن سایش 

 ، سببعهب230، ص 1تحريرالوسيله، ج
 اهلل بهجت آیت

سؤال: داًطجَ ٍ واسهٌذی وِ هحل دسس یا واس تا خَاتگاّص دس غیش ٍعي )تیص اص هسافت ضشػی( ٍ دس دٍ هحل 
تؼذ اص تحمك )تاضذ، دس صَستی وِ ی خَاتگاُ تا هحل دسس یا واس اٍ تیطتش اص هسافت ضشػی هی است ٍ فاصلِ

آیذ سٍد ٍ تِ خَاتگاُ تشگشدد ٍ ّشگاُ تِ ٍعي هیّش سٍص یا چٌذ سٍص دس ّفتِ تِ هحل دسس یا واس هیوثیشالسفش( 
دس سفش اٍل ًواص ضىستِ ٍ سٍصُ صحیح ًیست. دس غیش  اٍ چیست؟ی هاًذ، تىلیف ًواص ٍ سٍصُتیص اص دُ سٍص هی

 سفش اٍل وثیشالسفش است، ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.
 ضَد.سخ سفش اٍّل توام هیفش 8تزوش: تا 

 استفتبئبت هوخود در اداره پبسخ به سؤاالت

ای  آیت اهلل خامنه

تاضذ؛ چٌاًچِ تخَاّذ هذت عَالًی هثال حذالل سِ هاُ واسهٌذ ٍ استاد ٍ ّوچٌیي وسی وِ هأهَس تِ تحصیل هی
وٌٌذ )هثل اغل واس سا تؼغیل هیاضتغال تِ آى داضتِ تاضذ، یؼٌی هستوشا سفش وٌذ ٍ تِ لذسی وِ هؼوَال اضخاظ ض

ای یه سفش داضتِ ایام تؼغیل ٍ ػضاداسی ٍ اهثال آى( تؼغیل وٌذ یا تِ هذت ّطت هاُ یا یه سال تحصیلی، ّفتِ
اش صحیح تاضذ؛ اص صهاًی وِ ػشفا سفش الصهِ ضغل ایطاى هحسَب ضَد، ٍلَ اص سفش اٍل، ًواصش توام ٍ سٍصُ

 است.
 

 



 

وٌذ تا دس آیٌذُ ضغلی اختیاس وٌذ، حىن سفش ضغلی سا ًذاسد؛ آهَص تشای تحصیل ػلن هیسفشی وِ داًطجَ ٍ داًص
ٍلی تا تَجِ تِ فتاٍای جوؼی تِ توام تَدى ًواص، احتیاط ٍاجة آى است وِ دس چٌیي سفشی ًواصش سا تِ صَست 

اهثال هحصالى ػلَم دیٌی یا  اش سا تگیشد ٍ تؼذا ًیض لضا ًوایذ.  اها سفشی وِجوغ تیي توام ٍ لصش تخَاًذ ٍ سٍصُ
گیشًذ، سفش دٌّذ ٍ تا اًجام آى دس سله ٍ حشفِ خاصی لشاس هیضاى اًجام هیداًطجَیاى افسشی تشای تحصیل

 ضَد ٍ ًسثت تِ ًواص ٍ سٍصُ، حىن سفش ضغلی سا داسد.ضغلی هحسَب هی

 ًواص سا تایذ ضىستِ تخَاًٌذ. سًٍذوِ تؼذ اص دُ هیتوام وساًی وِ ًواصضاى توام است تایذ دس سفش اٍّلی 
 استفتبئبت هوخود در اداره پبسخ به سؤاالت

 آیت اهلل خوئی

 دس اٍلیي سفش تؼذ اص دُ سٍص ًواص توام  ٍ سٍصُ صحیح است.
 53خسوه نوبز و روزه هسبفر، ص

آیت اهلل سيستانی  

حذالل ضص هاُ دس یه سال ٍ یا سِ اگش حذالل سِ سٍص دس ّفتِ یا دُ سٍص دس هاُ ایي عَس تاضذ ٍ ایي ٍضؼیت 
اش صحیح است. هاُ دس تیطتش اص یه سال اداهِ داضتِ تاضذ وثیش السفش است ٍ دس ّوِ سفشّا ًواصش توام ٍ سٍصُ

)الثتِ دس دٍ ّفتِ اٍّل احتیاعاً تیي ًواص ضىستِ ٍ توام جوغ وٌذ ٍ سٍصُ ّن تگیشد ٍ تؼذاً  لضا وٌذ( ٍدس اٍّلیي 
 سٍد ًواص سا توام تخَاًذ.ًذى دُ سٍص هیسفشی وِ تؼذ اص ها

 1589، م453و ص 1583، م 450، ص1توضيح الوسبئل خبهع، ج

 آیت اهلل شبيری زنجانی   

 .واسهٌذ استاد ٍ واسگش: دس سفش اٍل ًواصش ضىستِ ٍ سٍصُ صحیح ًیست
 دس غیش سفش اٍل ًواصش توام ٍ سٍصُ صحیح است. 

داسد؛ تٌاتشایي ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.داًطجَ: هحل دسس تشایص حىن ٍعي سا 
 1340، م278وص1316، شرط هفتن ، م274توضيح الوسبئل، ص

 و استفتبء شفبهي از دفتر هعظن له 

 



   آیت اهلل صافی گلپایگانی

دس سفش اٍل ًواص ضىستِ ٍ سٍصُ صحیح ًیست. دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است ٍ دس تیي ساُ سفت 

 شگطت ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.ٍ ت
، شرط 1137، م195، 1، شرط هفتن، هذاية العببد، ج221توضيح الوسبئل، ص

 هفتن

 فاضل لنكرانیآیت اهلل 

دس سفش اٍل تؼذ اص الاهت دُ سٍص، یؼٌی ٌّگام سفتي اص ٍعي تا هحل سىًَت ًواصش ضىستِ است ٍ پس اص آى 

 ًواصش توام است.
 1252، بب استفبده از م312توضيح الوسبئل،  ص

آیت اهلل گلپایگانی

 دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.
 1321، م230توضيح الوسبئل، ص

 25، س203، ص1هدوع الوسبئل، ج
  1140، م233، ص1هذاية العببد، ج

مكارم شيرازی   آیت اهلل 

اش دس آى دٍ هحل ٍ ٍ آهذ وٌذ ًواص ٍ سٍصُ ای حذالل سِ سٍص تیي هحل واس ٍ خَاتگاُ سفتدس صَستی وِ ّفتِ

 تیي ساُ توام است ٍلی ّشگاُ دس ٍعي تیص اص دُ سٍص تواًذ دس سفش اٍل دس اثٌای ساُ ضىستِ است.

 1151، م217توضيح الوسبئل، ص
 استفتاء هَجَد دس اداسُ پاسخ تِ سؤاالت



 

آیت اهلل نوری همدانی   

 ًواص سا ضىستِ ٍ سٍصُ صحیح ًیست. سٍددس سفش اٍلی وِ تؼذ اص دُ سٍص هی

، هسار و يك هسئله )هدووعه استفتبئبت(، 1312، م264توضيح الوسبئل، ص
 179، بب استفبده از س51، و ص175، س49، ص1ج

آیت اهلل وحيد خراسانی   

حیح دس سفش اٍل احتیاط ٍاجة آى است وِ تیي ضىستِ ٍ توام جوغ وٌذ. دس غیش سفش اٍل ًواص توام ٍ سٍصُ ص

 است.

 20، م30احكبم هسبفر هعظّن له، ص



 

 وظيفه دانشجو در سفرهای تحصيلي



 در سفزّاي تحصيلي تا هسافت ضزعي چيست؟ داًطجَي هسافز ٍظيفِسؤال: 
 

 ای آیت اهلل خامنه

ختیاس وٌذ، حىن سفش ضغلی سا ًذاسد؛ وٌذ تا دس آیٌذُ ضغلی اآهَص تشای تحصیل ػلن هیسفشی وِ داًطجَ ٍ داًص
ٍلی تا تَجِ تِ فتاٍای جوؼی تِ توام تَدى ًواص، احتیاط ٍاجة آى است وِ دس چٌیي سفشی ًواصش سا تِ صَست 

اش سا تگیشد ٍ تؼذا ًیض لضا وٌذ. اها سفشی وِ اهثال هحصالى ػلَم دیٌی یا جوغ تیي توام ٍ لصش تخَاًذ ٍ سٍصُ
گیشًذ، تا داضتي دٌّذ ٍ تا اًجام آى دس سله ٍ حشفِ خاصی لشاس هیضاى اًجام هیتحصیلداًطجَیاى افسشی تشای 

  ضشایظ، سفش ضغلی هحسَب ضذُ ٍ ًسثت تِ ًواص ٍ سٍصُ حىن سفش ضغلی سا داسد.

 
 شهایذ:تَاًذ تِ هَاسد صیش تَجِ فالطشائظ تَدى هشجغ( هیًىتِ: داًطجَ دس سجَع تِ فتَای هشاجغ )تا سػایت جاهغ

 ، وحيدخراسانی  ، مكارم شيرازی  آیات عظام: سيستانی  الف( 

داًٌذ، تٌاتشایي اگش یه سٍص دس ّفتِ سفش وٌذ، تِ هشاجؼی سجَع ًوایذ وِ یه سٍص سفش دس ّفتِ سا وثیشالسفش ًوی 
  2ًواص ضىستِ است ٍ سٍصُ صحیح ًیست.

 هسأله به هدتهذ خبهع الشرايط بعذي هراخعه نوبينذ.تواننذ در اين . البته هقلذين هعظن له هي  
و  استفتبئبت هوخود در اداره پبسخ به  252، س90، ص3، شرط هفتن ـ استفتبئبت خذيذ، ج265: توضيح الوسبئل هعظن له، ص     سيستبني اهلل. آيت2

 سؤاالت ديني
 252، س90، ص3:  استفتبئبت خذيذ، ج     اهلل هکارم شيرازي آيت

 167، س47: خسوه دريبفتي از دفتر هعظن له، ص   اهلل وحيد خراساني  تآي

 وظيفه دانشجو در سفرهای تحصيلي



 

  ، نوری همدانی    صافی گلپایگانی،شبيری زنجانی  آیات عظام: ة(

اگش یه سٍص یا دٍ سٍص دس ّفتِ سفش وٌذ تِ هشاجؼی سجَع ًوایذ وِ یه سٍص یا دٍ سٍص سفش دس ّفتِ سا وثیشالسفش 

 َست ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است.داًٌذ، دس ایي صهی

 ، مكارم شيرازی  آیات عظام: سيستانی  ج( 

داًٌذ، اگش سِ سٍص ٍ تیطتش سفش وٌذ تِ هشاجؼی سجَع ًوایذ وِ سِ سٍص ٍ تیطتش اص سِ سٍص دس ّفتِ سا وثیشالسفش هی

 دس ایي صَست ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است. 

  اهلل وحيد خراسانی  آیتد( 

تَاًذ تِ آیت اهلل ٍحیذ خشاساًی سجَع ًوایذ، تٌاتشایي ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح ْاس سٍص ٍ تیطتش سفش وٌذ، هیاگش چ

  است.

 

 
 

 

 1317و1316، بب استفبده از م 280: توضيح الوسبئل، صاهلل شبيري زندبني  . آيت 1

 1137، م195، ص1هذايةالعببد، ج، شرط هفتن ـ 221: توضيح الوسبئل، صاهلل صبفي گلپبيگبني  آيت

 ، شرط هفتن و استفتبئبت هوخود در اداره پبسخ به سؤاالت ديني265: توضيح الوسبئل، صاهلل سيستبني  آيت .2

 252، س90، ص3:  استفتبئبت خذيذ، جاهلل هكبرم شيرازي  آيت

 به سؤاالت.: استفتبئبت هوخود در واحذ پبسخ   اهلل وحيذ خراسبني .  آيت3

 



 

   اول در كثيرالسفرسفر هعني و هفهوم 

 



 گزدد؟ضَد ٍ اس كجا سفز دٍم آغاس هيسؤال: تزاي كثيزالسفز كذام سفز، سفز اٍل هحسَب هي
 

 

 امام خمينی 
 .ضَد فش دٍّم ضشٍع هیاگش سفتي ٍ تشگطتي اٍ تشای همصذ اٍّل تاضذ سفش اٍّل اٍست ٍ تؼذ اص آى س

 368، بب استفبده از س242، ص1استفتبئبت، ج

 اهلل اراکی آیت
 .ضَدظاّش ایي است وِ ایاب ٍ رّاب یه سفش هحسَب هی

 62، س47، ص16، س 36استفتبئبت،ص

 اهلل بهجت آیت
 .ضَد فشسخ سفش اٍل توام هی 8تا 

 3080و  3079،  بب استفبده از س 426، ص2استفتبئبت،ج

 اهلل خامنه ای  آیت
سؤال: تش اساس فتَای حضشتؼالی، ًواص هي ضغلِ فی السفش دس سفش اٍّل تؼذ اص تخلل دُ سٍص ضىستِ است، هالن ٍ 

 هؼیاس سفش اٍل ٍ پایاى آى ٍ آغاص سفش دٍم چیست؟

ُ اگش سفت ٍ تشگطت دس ًظش ػشف یه سفش هحسَب ضَد هثل استادی وِ اص ٍعي تشای تذسیس تِ ضْشی سفش وشد
ضَد. ٍ دس  گشدد، دس ایي صَست سفت ٍ تشگطت سفش اٍل هحسَب هیٍ ٌّگام ػصش یا فشدای آى سٍص تِ هثذا تشهی

صَستی وِ ػشفا یه سفش ًثاضذ هثل ساًٌذُ ای وِ تشای حول واال تِ همصذی حشوت وشدُ ٍ اص آًجا تِ هىاى دیگشی 
هشاجؼت هی وٌذ وِ دس ایي فشض، سفش اٍل تا ًوایذ ٍ سپس تِ ٍعي تشای حول هسافش یا واالی جذیذ سفش هی

 ضَد. سسیذى تِ همصذ )اٍل( توام هی

 

   اول در كثيرالسفرسفر هعني و هفهوم 

 



 

 اهلل خوئی آیت

 .هیضاى سفش اٍل، ٍصَل تِ همصذ است

 .ٍ ایي حىن فمظ تشای چْاسپاداس است وِ آى سا هىاسی گَیٌذ ٍ تشای غیش اٍ اص وساًی وِ ضغلطاى سفش تاضذ، ًیست
 252، س76استفتبئبت، ص

 اهلل سيستانی آیت
وسی وِ ضغلص سفش است هاًٌذ ساًٌذگاى اص ّواى سفش اٍّل ًواصش توام است ٍ وسی وِ همذهِ ضغلص سفش است 

السفش دس غیش ضغل است دٍ ّفتِ اٍّل تٌاتش احتیاط ٍاجة ًواصش سا ّن ضىستِ ٍ ّن توام تخَاًذ ٍ تؼذ اص آى یا وثیش
 ًواصش توام است.

 1583، بب استفبده از م450، ص1توضيح الوسبئل خبهع، ج
 اهلل شبيری زنجانی آیت

دس اٍلیي سفش اص ٍعي یا هحل لصذ الاهِ تا آخشیي همصذی وِ تصوین تِ سفتي تِ آًجا داسد سفش اٍل هحسَب 
 .ضَد ّش چٌذ دس تیي ساُ تصوین داضتِ تاضذ چٌذ جای دیگش ّن تشٍدهی

 
 اهلل صافی گلپایگانی آیت

)ٍلی اگش سفش اٍّل عَل تىطذ یا اص هىاًی .دّذ سفش اٍل هحسَب استدسساتغِ تا ضغلص اًجام هیاٍلیي سفشی وِ 
تِ هىاى دیگش تشٍد وِ ػشفاً تگَیٌذ ػول اٍ سفش است تایذ ًواص سا توام تخَاًذ، ٍلی اگش سفشش عَالًی ًثاضذ تِ 

  عَسی وِ ػشفاً ًگَیٌذ سفش، ػول اٍ است، ًواصضاى ضىستِ است.(

 
 



 

 اهلل فاضل لنكرانی آیت
وٌذ اها اگش ضَد )ایي حىن دسصَستی است وِ تا لصذ تشگطتي تِ ٍعي سفش هیسفش اٍل تا تاصگطت تِ ٍعي توام هی

 ضَد( تِ سفش سسیذ ٍ اص آًجا خَاست تِ جای دیگش تشٍد تا حشوت اص آى ضْشسفش دٍم آغاص هی
 382، س 154، ص2و ج 504، س137، ص1خبهع الوسبئل، ج

 اهلل گلپایگانی آیت
هؼیاس تحمك سفش اٍّل، سفت ٍ تشگطت تِ ٍعي است هگش آًىِ تا سسیذى تِ همصذ اص آًجا تصوین تِ سفش جذیذ تِ 

 .همصذ دیگش تشٍد
 355و  354، بب استفبده از س 125، ص 4و ج 44، س210و  209، ص1هدوع الوسبئل، ج

 اهلل مكارم شيرازی آیت
ضَد ٍ ٌّگاهی وِ تِ همصذ سسیذ ٍ هجذداً ضشٍع تِ سفش تؼذی  سفش اٍل هحسَب هی دّذاٍلیي سفشی وِ اًجام هی

  .ضَدوشد سفش دٍم است ٍ اگش سفتي ٍ تشگطتي اٍ والً تشای یه ّذف تاضذ سفت ٍ تشگطت یه سفش هحسَب هی

 
  همدانی نوری اهللآیت
 سفشّای دس ٍ ضَد هی حساب اٍّل سفش ددتشگش هحلّ تِ ٍ تشٍد است ضشػی هسافت یاًذاصُ تِ وِ هحلّی تِ اگش

 تِ وٌذ لصذ هجّذداً آًجا اص ٍ تشٍد است ضشػی هسافت یاًذاصُ تِ وِ دیگشی هىاى تِ خَد هحلّ اص وِ صهاًی عَالًی
 .ضَدهی حساب دٍم سفش دٍّم هحّل تِ سفتي ٍ است اٍّل سفش اٍّل، توىاى سفتي تشٍد، دیگش هحلّ

 
  خراسانی وحيد اهلل آیت

واص توام است( ضَد.ٍلتی ِت لاعغ سفش تشسذ، سفش اٍل توام است ٍ سفش تؼذ اص آى، سفش دٍم ضشٍع هی  )یؼٌی اص ّواى سفش اٍلً 
 استفتبء هوخود در اداره پبسخ به سؤاالت ديني

 

 



 

  
 تكليف نواز كثيرالسفر در بين راه 

 



 

 ضَد ٍ ًواسش توام است، در تيي راُ ّن ًواس اٍ توام است؟ سؤال: آيا در جايي كِ عٌَاى كثيزالسفز تز كسي اطالق هي
 

 

 اهلل بهجت آیت
 .وٌٌذ، وثیشالسفش استاگش ووتش اص دُ سٍص غالثاً تشدد هی

 
 آیت اهلل خامنه ای 

 ضَد ٍ ًواصش توام است، دس تیي ساُ ّن ًواص اٍ توام است؟ هِ ضغل وسی هحسَب هیآیا دس جایی وِ سفش ضغل یا همذ
 اص صهاًی وِ ػشفا سفش الصهِ ضغل ایطاى هحسَب ضَد، دس تیي ساُ ّن  ًواص توام است.

 
 اهلل سيستانی آیت

 .ّا ًواصش توام استاگش وثیشالسفش تاضذ دس ّوِ جا ٍ دس ّوِ هسافشت

 
 نجانی اهلل شبيری زآیت

 .دس تیي ساُ ًیض ًواصش توام است

 
 اهلل صافی گلپایگانی آیت

 .دس تیي ساُ توام است

 420، س 125، ص 1االحكبم، جخبهع

 
 

   اول در كثيرالسفرر سفهعني و هفهوم 

 



 

 اهلل گلپایگانی آیت

 .دس تیي ساُ توام است

 358و  357، س 126و125، ص 4هدوع الوسبئل، ج

 اهلل نوری همدانی آیت

 .ن ًواص توام ٍ سٍصُ صحیح است اگش سفش دس ساتغِ تا ضغل اٍ تاضذدس فشض سؤال دس تیي ساُ ّ

 
 آیت اهلل مكارم شيرازی  

 .دس تیي ساُ ًواص توام است
 565، م152احكبم ويژه، ص 

 آیت اهلل وحيد خراسانی 
 .دس تیي ساُ ًواص توام است

 عول()تردد بين هحل سكونت هوقّت و هحل 12خسوه دريبفتي از دفتر هعظّن له، ص

 
 



 



 



 



 


