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اح کام قصدااقمت (جلسه )9
 )1شرايط تحقق قصداقامت
باشرايط زيرقصداقامت محقق مي شود:
 -1يقين به حداقل ده رورماندن درمحل اقامت،بنابراين كسي كه مي دانددرجايي ده روزنمي ماند،قصداقامت
ده روزمعنا واثري ندارد وبايددرآنجا نمازش راشكسته بخواند؛مثالً اگر فردى براى زيارت حرم امام
رضا(عليهالصلوةوالسالم) مسافرت نمايد و با آنكه مىداند كمتر از ده روز در آنجا خواهد ماند  ،براى اينكه نمازش
تمام باشد ،قصد اقامت ده روز نمايد،نمازش شكسته خواهد بود
-2قصداقامت دريك محل نمودن،بنابراين كسي كه دردومحل كارمي كند،چنانچه عرفاًدومحل محسوب
شود؛فقط دريك محل مي تواندقصد اقامت بنمايد و قصد اقامت در هر دو محل و يا در يكى از آن دو با قصد
رفت و آمد به مكان ديگر در خالل ده روز ،صحيح نيست
-3هنگام قصداقامت،قصدخارج شدن ازمحل اقامت به كمترازمسافت شرعي رانداشتن ،مگربه مقداري كه
ازيك سوم روزياشب بيشترنشود واال قصداقامت محقق نمي شود
)2وظیفه مسافر مردّد در اقامت ده روز
س)مسافري كه در جايي اقامت كرده و نمي داند ده روز ميماند يا خير ،وظيفه اش نسبت به نماز و روزه
چيست؟
ج)نماز او شكسته است وروزه اش صحيح نيست ،مگر اينكه سي روز به حالت ترديد در يك جا اقامت نمايد كه
در اين صورت از روز سي و يكم ـ تازماني كه در آنجا حضور دارد ـ نمازش تمام و روزه اش صحيح است هر چند
قصد اقامت ده روز نداشته باشد.
)3ترديد در اقامت ده روز
س)در صورتي كه من به منطقهاي اعزام شوم كه زمان كار و فعاليت من مشخص نيست و نميدانم ده روز در
آنجا اقامت خواهم داشت يا مدت اقامت من كمتر خواهد بود ،تكليف نماز و روزه من چگونه است؟
ج) حكم مسافر را داريد و نماز شكسته است و روزه صحيح نيست ،مگر اين كه در يك منطقه سي روز به حالت
ترديد باقي بمانيد ،كه در اين صورت از روز سي و يكم نماز شما تمام است و در ماه رمضان بايد روزه بگيريد ،هر
چند قصد توقف ده روز را نداشته باشيد.
)4شرايط تحقق اقامت
اقامت با دو چيز محقق مي شود

-1قصداقامه وخواندن يك نماز چهارركعتي
-2قصداقامه وتوقف ده روزمتوالي دريك محل
)5انصراف از ماندن بعداز خواندن نماز چهاررکعتی
س)كسي قصد ده روز كرده است و يك نماز چهار ركعتي خوانده است .ولي بعدازآن ناچاربه انصراف ناگهاني
ازماندن درآنجا شده است ،حكم نمازهايش چه مي شود؟
ج) چنانچه با عزم و اراده قصد اقامت ده روز كند و يك نماز چهار ركعتى بخواند ،اگر اتفاقاً پيشآمد كه
نتوانست بماند ،هر چند روز بماند نماز تمام است يعنى قصد او تحقق پيدا كرده است.
)6عدم تحقق اقامت بانمازچهاررکعتی قضا ويانمازجمعه
س) آياباخواندن يك نماز چهار ركعتي قضا ،ويانمازجمعه قصد اقامت ده روز محقق مي شود؟
ج) باخواندن نمازچهارركعتي قضا ويانمازجمعه  ،قصد اقامت ده روز محقق نشده و نماز شكسته است.
)7درقصداقامت ده روز  ،شروع روز ازاذان صبح است
س)در قصد اقامت ده روز ،ابتداى روز از چه موقع مورد نظر حضرتعالى است؛ اذان صبح يا طلوع آفتاب؟
ج) روز از اذان صبح شروع مىشود .
)8منظورازده روزتمام درقصداقامت
قصد ده روز كامل از اذان صبح روز اول تا غروب روز دهم كافى است و اگر از بين روز شروع كند تا همان
ساعت از روز يازدهم بايد بماند.
)9قصد اقامت بعدازرسیدن به مقصد نه دربین راه
بعد از رسيدن به شهر يا هر محلى اگر مىداند كه ده روز يا بيشتر آنجا هست  ،نماز تمام و روزه صحيح است.
)11جواز خروج ازمحل اقامت به کمترازمسافت شرعی به مدت چندساعت
قصد خروج از محل اقامت به اندازه كمتر از مسافت شرعى اگر به صدق اقامت ده روز ضرر نزند مثل بيرون
رفتن از آنجا به مدت چند ساعت از روز يا شب براى يك بار يا چند بار به شرطى كه مجموع ساعات خروج از
شش ،هفت ساعت بيشتر نشود ،در اين صورت ،قصد خروج به قصد اقامت لطمه نمىزند.
 )11باوجودفاصله کم بین دوشهر ،هردو،محله های يک شهر محسوب می شوند
بين دوشهري كه فاصله اشان بسيار اندک بوده و به صد متر نمىرسد بطوري كه حتى بعضى از خانهها و
خيابانهاى دو شهر كامالً به هم متصل شده است  ،آن دو ،حكم دو محله يك شهر را دارند كه خروج از يكى به
ديگرى مسافرت محسوب نمىشود تا نياز به حدّ ترخّص باشد.
)12معیار حدترخص
بنا بر احتياط ،معيار حدّ ترخّص جايى است كه هم صداى اذان شهر به آنجا نرسد و هم ديوارهاى شهر ديده

نشود ،ولى بعيد نيست كه شنيده نشدن اذان براى تعيين حدّ ترخص كافى باشد.

