
 Central Topic

 اول:قصد شرایط قصر و شکسته شدن نماز مسافر فصل دهم: نماز مسافر 

هشت فرسخ 

 لألخبار منها: موثق سماعة: (في كم يقصر الصالة؟  
 (فقال: في مسيرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ 

 و خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الّسالم: (إنما 
 وجب التقصير في ثمانية فراسخ ال أقل من ذلك و ال 

 أكثر، ألن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و 
األثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم 

 چهار فرسخ 96000ذراع است(هر فرسخ 3 میل و هر میل 
 ذراع است پس چهار فرسخ مساوی 3*8یعنی 24 میل 4000 

ضرب در 4000 میل مساوی 96000ذراع)ـ 

 جامع این تقدیرات این است که بگوییم هشت فرسخ 
 مسافتی است که یک شتر بارکش در یک روز معتدل از 
 جهت وقت(نه بلند و نه کوتاه) و مکان(بدون پستی و 

بلندی) و سیر(با سرعت معمولی)بپیماید 

هشت فرسخ از کجا محاسبه می شود؟ 
 مبدأ مسافت در شهر های کوچک و متوسط آخر دیوارهای شهر 

و در شهر های بزرگ از آخر محله مسافر محاسبه می شود 

 اختلف الفقهاء في تعيين مبدأ المسافة، فعن المشهور  
 أن المبدأ هو سور البلد إن وجد و إال آخر البيوت في 

 البلدان الصغيرة أو المتوسطة، و آخر المحلة في البلدان 
 الكبيرة الخارقة للعادة، و عن الصدوق: المبدأ هو المنزل أو 

 الدار، و عن الشهيد هو الخروج عن حد الترخص، و قيل: هو آخر 
 البلد مطلقا سواء كان كبيرا أم ال.هذا و النصوص خالية 

 عن تعيين مبدأ المسافة و كأنه إيكال األمر الى العرف، و 
 العرف ال يرى اإلنسان مسافرا ما لم يخرج عن بلده الذي هو 

 فيه فاألقوى هو القول األخير، ألن المدار في احتساب 
.المسافة من حين صدق اسم السفر عليه 

یا چهار فرسخ 

)مقدمه:روایات وارد شده در بحث نماز مسافر سه طائفه 
 دسته)هستند 

اول:روایاتی که می فرمایند قصر نماز به هشت فرسخ است 

 لألخبار منها: موثق سماعة: (في كم يقصر الصالة؟  
 (فقال: في مسيرة يوم و ذلك بريدان و هما ثمانية فراسخ 

 و خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه الّسالم: (إنما 
 وجب التقصير في ثمانية فراسخ ال أقل من ذلك و ال 

 أكثر، ألن ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة و القوافل و 
األثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم 

 فقهایی مانند ابن زهره و ابوالصالح که قائلند نماز فقط 
 با قصد هشت فرسخ(و نه چهار فرسخ) شکسته می شود 

 روایات طائفه اول و دوم را متعارض دیده اند و ترجیح را به 
 روایات طائفه اول دانسته اند 

دوم:روایاتی که می فرمایند قصر نماز به چهار فرسخ است 

 كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الّسالم: (التقصير في 
 بريد و البريد أربعة فراسخ) و صحيح إسماعيل بن 

 الفضل: (سألت أبا عبد اّ� عليه الّسالم عن التقصير 
 فقال: في أربعة فراسخ و صحيح معاوية بن عمار: (قلت 

 ألبي عبد اّ� عليه الّسالم:إن أهل مكة يتمون الصالة 
بعرفات فقال: ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشّد منه، ال یتم)ـ 

 فقهایی مانند کلینی و شهید ثانی که قائلند نماز 
 مطلقا(چه قصد رجوع باشد یا نباشد)در چهار فرسخ 

 شکسته می شود در تعارض روایات طائفه اول و 
(دوم،طائفه دوم را ترجیح داده اند(تعین قصر 

 فقهایی  که قائل به تخییر مطلقا هستند جمع بین 
 روایات هشت فرسخ و روایات چهار فرسخ کرده اند  به 

 اینکه در هشت فرسخ وجوب قصر و در چهار فرسخ جواز 
  قصر داریم(جمع به تخییر)ـ 

 سوم روایاتی که می فرمایند قصر نماز به چهار فرسخ به 
ضمیمه بازگشت است 

 کصحيح معاوية بن وهب: (قلت ألبي عبد اّ� عليه 
 الّسالم: أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال عليه 

الّسالم: بريد ذاهبا و بريد جائيا)ـ 

 مشهور فقهاء که قائلند نماز در  چهار فرسخ به شرط 
 قصد بازگشت شکسته می شود جمع بین روایات طائفه 
 اول و دوم و سوم  کرده اند به اینکه قصر نماز در چهار 

 فرسخ به شرط قصد بازگشت در همان روز است(جمع به 
  تقیید به قصد بازگشت)ـ 

اقوال(چهار قول)ـ 

 مشهور: به شرط قصد بازگشت در همان روز(به دلیل جمع 
 بین رویات هشت فرسخ و چهار فرسخ (یعنی جمع به 

تقیید)ـ 

تعین قصر (شهید اول در لمعة)ـ(قول اول در کتاب)ـ 

 نکته: جناب مفید و شیخ در نهایه نیز قائل به تعین 
)قصر به شرط قصد بازگشت هستند اما بخالف مشهور 

 تعین اتمام در صورت نبود قصد بازگشت) در صورت 
 نبود قصد بازگشت قائل به تخییر هستند(زبده و 

ذکری)ـ 

 تخییر بین قصر و اتمام (شهید اول در ذکری)(قول سوم در 
کتاب)ـ 

 عبارت ذکری: و اعلم اّن الشيخ في التهذيب ذهب الى 
 التخيير لو قصد أربعة فراسخ و أراد الرجوع ليومه و كذا 

 في المبسوط  جمعا بين االخبار، و ذكره ابن بابويه في 
 كتابه الكبير  و هو قوي، لكثرة األخبار الصحيحة 

بالتحديد بأربعة فراسخ  

 عن الشيخ في التهذيب و االستبصار التخيير بين  
 القصر و التمام لمريد الرجوع ليومه، و تعين التمام إذا 

لم يرد ذلك(زبده)ـ 

 مسافر: مطلقا  چه قصد بازگشت داشته باشد یا خیر  
 مخیر است بین قصر و اتمام(به دلیل جمع بین رویات 

 هشت فرسخ(طائفه اول) و چهار فرسخ(طائفه دوم) یعنی 
  جمع به تخییر)(قول دوم در کتاب)ـ 

  در نماز و روزه(جماعة)ـ 
  

در نماز فقط(آخرون)ـ 

 شهید ثانی و مشهور در زمان ما: مسافر مطلقا چه قصد 
 رجوع داشته باشد یا خیر تعین قصر دارد(قول چهارم در 

کتاب)ـ 
و في األخبار ما يدفع هذا الجمع بمعنييه  

 لصحيح معاوية بن عمار: (قلت ألبي عبد اّ� عليه 
 الّسالم:إن أهل مكة يتمون الصالة بعرفات فقال: ويلهم أو 

 ويحهم و أي سفر أشّد منه، ال تتم) با این توضیح که 
 فاصله مکه تا عرفات چهار فرسخ است و روشن است که 

حاجیان در آن روز باز نمی گردند 

مراد از قصد مسافت چیست؟ 

 با این قید خارج می شود سفر بدون داشتن قصد مسافت 
   مانند 

 کسی که بدنبال گمشده اش مسافتی را طی می کند بدون 
 اینکه قصد مسافت شرعی داشته باشد نمازش کامل است 
 اگر چه هشت فرسخ راه طی کند، مگر اینکه عادتا(از روی 

 قرائن) بداند  یافتن گمشده  متوقف بر طی کردن 
مسافت شرعی است 

 اسیری که تابع شخص غلبه کنند است و اجبارا با او در 
 مسافرت است  و او قصد فرار دارد و عادتا فرار او ممکن 

است 

 زنی که به متابعت از شوهر با او در سفر است و احتمال 
طالق او داده می شود 

 عبدی که به متابعت از مولی با او در سفر است و احتمال 
 آزادی او داد می شود 

 پرسش: حکم مسافری که بدون قصد به مقدار مسافت 
 شرعی سفر کرده و نمازش را تمام خوانده در بازگشت 

چیست؟ 

 باید نمازش را شکسته بخواند چون قصد مسافت شرعی 
 در بازگشت را دارد 

 پرسش: مسافری که بدون قصد شش فرسخ طی کرده و 
 نمازش را تمام خوانده حال قصد دو فرسخ دیگر کرده و 

 بخواهد در بازگشت به محلی در شش فرسخی بازگردد،آیا 
 در بازگشت شش فرسخ به دوفرسخ ضمیمه می شود تا 

  نمازش قصر باشد یا خیر؟ 

 فلو عزم غير القاصد في األثناء على الوصول إلى موضٍع  
 معّين ال يبلغ من موضع القصد مسافًة ثّم يرجع بعده 

 إلى وطنه، أتّم ذاهبًا و في ذلك الموضع، و توّقف الحكم 
 بالقصر على العود، كما لو لم يقصد أصًال، و ال يضّم ما 

 تجّدد قصده إلى العود و إن اّتصل به؛ ألّن كّل واحد من 
)الذهاب و العود له حكم بانفراده ال يضّم أحدهما إلى اآلخر 

  روض الجنان)ـ 
  

 پاسخ:شش فرسخ بازگشت به دو فرسخ همراه با قصد 
ضمیمه نمی شود 


