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ٍطي در اتوام ٍ . از جولِ هسائل هَرد ًیاز ّر هسلواًی کِ تایذ تِ آى آگاّی داضتِ تاضذ، احکام ٍطي است    

تا تَجِ تِ . هَضَع قرار هی گیرد... قصر صالٓ، ٍجَب ٍ ػذم ٍجَب رٍزُ، تخطی از فرٍػات فقْی حج ٍ 

 .                                                  ُ ایي هسألِ هطخص هی ضَدپیطرفت رٍز افسٍى تطریت ٍ گسترش رٍاتط، اّویت ّر چِ تیطتر آگاّی ب

ٍطي در لغت ٍ اصطالح تِ هحلی گفتِ هی ضَد کِ اًساى ترای سکًَت ٍ اقاهت هستور اًتخاب هی       

ایذ در ٍطي اصلی تِ غیر از ایٌکِ ب. ٍ ضرػی تقسین هی ضَد( اصلی ٍ اتخاری ) ٍطي تِ دٍ ًَع ػرفی .کٌذ

ٍطي اتخاری هحلی است کِ اًساى ترای اقاهت ٍ سکًَت . هحل رضذ ٍ ًوَ تاضذ؛ قیذ دیگری ضرط ًیست

در هَرد اثثات ٍطي .در ایي ًَع از ٍطي داضتي هلک ٍ قصذ زًذگی دائن ضرط ًیست . هستور اًتخاب هی کٌذ

اػراض از . آى قاتل رد است اها تِ ًظر هی رسذ دالیل هطرح ضذُ ترای اثثات. ضرػی اختالف ًظر ٍجَد دارد

طثق ًظر ) اها ٍطي ضرػی. ٍطي ػرفی تا خرٍج از آى تِ قصذ ػذم تازگطت ترای زًذگی حاصل هی ضَد

 .حتی تؼذ از اػراض ٍ خرٍج ،تا زهاى تقاء هلک، تِ قَت خَد تاقی است ( قائلیي آى 

داضتي دٍ ٍطي تِ غیر از ٍطي . را از تیي هی ترد –یؼٌی هسافر   -ٍطي قاطغ سفر است ٍ هَضَع سفر      

تا دخَل در ٍطي قثل از زٍال در صَرت ػذم .اها جَاز تیص از دٍ ٍطي اختالفی است .اصلی ، جایس است 

 . ٍ تا خرٍج تؼذ از زٍال رٍزُ صحیح است. اًجام هفطرات ، رٍزُ ٍاجة است

کِ دٍ ٍطي دارد ؛ در صَرت  کسی.هکی حج قراى یا افراد ٍ تر غیر هکی حج توتغ ٍاجة استضخص تر       

غیر هکی تا اقاهت دٍ سالِ . در غیر ایٌصَرت هخیر است. غلثِ یکی از دٍ ٍطي، تایذ فرض غالة را اًجام دّذ

در هکِ ٍظیفِ اش تِ افراد ٍ قراى تثذیل هی ضَد ٍ هکی تا خرٍج از هکِ، در ٌّگام تاز گطت  در اًجام ًَع 

 .حج هخیر است 
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