
 Central Topic

فصل دهم: نماز مسافر 

شرایط قصر و شکسته شدن نماز مسافر 

  اول:قصد مسافت 

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:دو فرسخ رفت به شش فرسخ بازگشت ضمیمه 
 نمی شود بنابراین اگر مسیر بازگشت به حد شرعی 

 باشد نماز شکسته می شود و اال نماز تمام است و ضمیمه 
نمی شود مسیر رفت به مسیر بازگشت(فتأمل)ـ 

 دوم:سفرش را به یکی از این سه مورد قطع نکند(قواطع 
 سفر)ـ 

وطن کجاست؟ عبور از وطن در بین سفر 

   وطن شرعی(قدما)ـ 

 ملکی (مانند زمین زراعتی خانه یا درخت و خالصه اموال غیر 
)منقول)است که شخص شش ماه در آن اقامت کرده باشد 

 استیطان)ـ 

 در این صورت اگر زمین و خانه و مانند آن از ملکیت او خارج 
شود عبور از آن ملک موجب قطع سفر نمی گردد 

 لصحيح ابن بزيع عن اإلمام الرضا عليه الّسالم: (عن  
   الرجل يقّصر في ضيعته قال 

 عليه الّسالم: ال بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام إال أن  
 يكون له فيها منزل يستوطنه، قلت:و ما االستيطان؟ قال 
 عليه الّسالم: أن يكون له منزل يقيم فيه ستة أشهر، فإذا 

  (كان كذلك يتّم فيها متى دخلها 

 یا شهری که شخص در آن ملکی دارد و  شش ماه متوالی(پی 
 در پی در طول یک سال)یا متفرق(در طول چند سال)به 

) قصد اقامت از حدود شرعی(حد ترخص) آن شهر خارج نشود 
هر چند در آن ملک اقامت نکرده باشد)ـ 

 در این صورت نیز اگر زمین و خانه و مانند آن از ملکیت او 
خارج شود عبور از آن شهر موجب قطع سفر نمی گردد 

 و  لموثق عمار عن أبي عبد اّ� عليه الّسالم: (في الرجل 
 :يخرج في سفر فيمّر بقرية له أو دار فينزل فيها؟ قال 

 يتم الصالة و لو لم يكن له إال نخلة واحدة و ال يقّصر و 
ليصم إذا حضره الصوم)ـ 

 فالستة أشهر ال يشترط فيها التوالي لإلطالق بل  
.يجب إقامتها بنية اإلقامة 

 ال يجب أن يكون االستيطان في نفس المنزل، بل لو أقام 
 ستة أشهر في البلد التي فيها منزله لكفى لإلطالق 

 في موثق عمار، نعم يشترط أن ال يخرج عن حدودها 
الشرعية و هي حد الترخص 

 نکته عبارتی: و بعبارة اخرى: أّن المنزل يطلق تارة على 
 الضيعة و العقار التي سكن فيها، و اخرى على البلدة أو 

 القرية التي كان له فيها الملك و المزرعة و الحديقة و لو 
 لم يقم فيها، بل أقام في البلد الذي فيه ذلك. هذا ما 

 فهمت من العبارة لكّن المحّشين قد ذكروا للعبارة معان 
اخر(جواهر)ـ 

وطن عرفی(متأخرین)ـ 
 محلی که انسان برای زندگی دائمی برگزیده به شرط 

اقامت شش ماه در آن،اگر چه ملکی در آن نداشته باشدـ 

 در این صورت اگر از قصد اقامت دائمی برگردد عبور از آنجا 
موجب قطع سفر نمی گردد 

 إن العالمة و من تأخر عنه الحق بالوطن الشرعي  
 المستفاد من هذين الخبرين الوطن العرفي و هو ما لو 

 اتخذ بلدا دار إقامة له على الدوام، و نفى عنه البأس في 
 المدارك بدليل خروجه عن عنوان المسافر إذا دخل إليه.ثم 

 إن الشهيد في الذكرى اشترط في الوطن العرفي 
 االستيطان ستة أشهر أيضا، ألن االستيطان بهذه المدة 
 شرط في الوطن الشرعي مع وجود الملك، فاالستيطان 

 بهذه المدة في الوطن العرفي عند عدم وجود الملك من باب 
أولى 

 قد عرفت رأي القدماء و المتأخرين في الوطن الشرعي و  
 العرفي، و عرفت أن الشرعي عندهم هو األصل، بل الكثير 

 منهم اقتصر عليه إذ لم يتكلم عن العرفي إال العالمة و 
 من تأخر عنه.و أما مشهور متأخري المتأخرين فقد التزموا 

 ،بوجود و طنين عرفي و شرعي مع جعل العرفي هو األصل 
 باعتبار أن كل إنسان ال يخلو من دار إقامة، و ليس 

 الشرعي هو األصل لعدم تملك كل إنسان لمنزل سكنه أو 
 يسكنه ستة أشهر.و جعلهم العرفي أصال في محله لكن 
 االلتزام بوجود وطن شرعي في قبال العرفي ليس في 

 محله.إذ عمدة الوطن الشرعي هو صحيح ابن بزيع و موثق 
 عمار المتقدمين و هما غير دالين عليه، ألن صحيح ابن 

 بزيع صدرا ليس في مقام بيان مفهوم الوطن عند الشارع 
بل في مقام بيان انقطاع السفر 

 قصد اقامت ده روز تام(به همراه شب ها) و پی در پی  در بین 
سفر در مکانی معین 

 لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الّسالم: (قلت له: أ  
 رأيت من قدم بلده إلى متى ينبغي له أن يكون مقصرا و 
 متى ينبغي له أن يتم؟ فقال: إذا دخلت أرضا فأيقنت أن 

 لك بها مقام عشرة أيام فأتم الصالة، و إن لم تدر ما مقامك 
 بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقّصر ما بينك و بين أن 

 يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصالة و إن أردت أن 
تخرج من ساعتك)ـ 

 ماندن سی روز در بین سفر در مکانی معین بدون قصد 
 اقامت ده روز(تردید در سفر دارد) اگر چه جزم به سفر هم 

 داشته باشد(یعنی تصمیم به سفر دارد اما سفر نمی 
کند)ـ 

 لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الّسالم: (إلى أن قال: و إن 
 لم تدر ما مقامك بها تقول غدا أخرج أو بعد غد فقّصر ما 

 بينك و بين أن يمضي شهر، فإذا تم لك شهر فأتم 
الصالة و إن أردت أن تخرج من ساعتك)ـ 

 و المراد من الشهر هو ثالثون يوما لما ورد في صحيح أبي 
 أيوب: (سأل محمد بن مسلم أبا عبد اّ� عليه الّسالم. و 

 أنا أسمع. عن المسافر فقال: إن حدث نفسه بإقامة عشرة 
 أيام فليتم الصالة، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر 

فليعّد ثالثين يوما ثم ليتم)ـ 

کثیر السفر کیست؟ سوم:کثیر السفر نباشد 

 کسی که از وطن خود  سه بار تا حد مسافت شرعی 
 مسافرت کند  و میان این مسافرت ها ده روز  اقامت نکند در 

 سفر سومش باید نمازش را تمام بخواند همچنین است اگر 
 ازغیر وطن خود با قصد اقامت در آن، سه بار تا حد مسافت 

    شرعی مسافرت کند 

 در این صورت تا زمانی که در وطنش ده روز متوالی(پی در 
 (پی) یا با فاصله(سفر کم تر از مسافت شرعی کند 

 نماند نمازش تمام است و همچنین است اگر در غیر وطنش 
 ده روز متوالی(نه با فاصله چرا که به محض خروج نمازش 
 شکسته است) اقامت کند و یا بدون قصد مسافت تا چهل 

 روز در غیر وطنش اقامت کند(چرا که بعد از سی روز نمازش 
 تمام است و تا چهل روز ده روز نماز تمام خوانده)ـ 

 کسی که بر او عنواوینی مانند  مکاری(کرایه دهنده 
 حیوانات) و مالح(کشتیران)و برید(نامه رسان) صدق کند 

 در این صورت تا زمانی که این عناوین بر او صادق است 
 نمازش تمام است 

 لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه الّسالم: (أربعة يجب 
 عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر، المكاري و الكرّي و 
 الراعي و االشتقان ألنه عملهم) و باعتبار أن العلة تعمم 

 و تقصر فالمدار إما على كون السفر عمال لهم  و عن جماعة 
 منهم الشارح في الروض و ابن إدريس أن من تكرر سفره 

 ثالث مرات فهو كثير السفر، و عن العالمة أنه يتحقق 
مرتين، و فيه: خلو النصوص عن كونه كثير السفر 

 ثم هل يشمل من كان سفره عمال له من كان السفر مقدمة 
 لعمله كمن يعمل في بلد و مسكنه في بلد آخر و بينهما 
 مسافة شرعية و األقوى الشمول لمعتبرة إسماعيل بن 

 أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما الّسالم: (سبعة ال 
 يقصرون الصالة: الجابي الذي يدور في جبايته و األمير 

 الذي يدور في إمارته، و التاجر الذي يدور في تجارته من 
 سوق إلى سوق) و من الواضح أن التاجر الذي يتاجر من 

 سوق إلى سوق ليس السفر عمال له بل السفر مقدمة 
لعمله 

چهارم:سفرش معصیت نباشد 

سفر معصیت چیست؟ 

 سفری که هدف از آن معصیت(سفر مقدمه معصیت است)ـ 

) :لصحيح عمار بن مروان عن أبي عبد اّ� عليه الّسالم 
 من سافر قصر و أفطر، إال أن يكون رجال سفره إلى صيد(أذا 

 کان الصید لهوا)، أو في معصية اّ�، أو رسول لمن يعصي 
 اّ� (عز و جل)، أو طلب عدّو و شحناء و سعاية أو ضرر على 

قوم مسلمين)ـ 

مانند تاجری که برای معامله ای حرام(ربوی)سفر کند 

 و ال فرق بين كون غاية السفر معصية و بين كون  
.السفر بنفسه معصية كتارك الجمعة بعد وجوبها 

مانند سفر برای زیارت و تجارت حرام  سفری که هدف از آن مشترک بین معصیت و طاعت است  

 سفری که هدفش هدفش جائز است اما مستلزم معصیت 
است 

 مانند سفر به قصد تجارت مستلزم دیدار با حاکم ظالم 
است 

 قصد معصیت در سفر 

باید در تمام سفرش نمازش را تمام بخواند از ابتدا و در ادامه قصد معصیت باقی است 

 در ابتدا قصد معصیت ندارد اما در ادامه قصد معصیت می 
کند 

 باید از زمانی که قصد معصیت می کند نمازش را کامل 
بخواند 

 و لو قصد المعصية في أثناء السفر المباح انقطعت 
الرخصة تحكيما إلطالقات األخبار 

 در ابتدا قصد معصیت دارد ولی در ادامه از قصد معصیت 
منصرف می شود 

 از جایی که از قصد معصیت برگشت اگر باقی مانده از 
 سفر به حد شرعی است نمازش را از این به بعد شکسته 

بخواند 

   ذهب الشارح إلى أن 
 التقصير مشروط بقصد المسافة إذا كان العود مسافة و 

 ال يضم إليه بقية الذهاب ألن لكل من العود و الذهاب حكم 
مستقل، و قد تقدم ضعفه 

حد ترخص چیست؟ پنجم: خارج شدن از حد ترخص 

مقدمه اول: در حد ترخص  دو طائفه روایت وارد شده است 

 بعض روایات حد ترخص را به خفاء دیوارهاش شهر دانسته 
اند 

) :بعضها يدل على خفاء الجدران كصحيح محمد بن مسلم 
 قلت ألبي عبد اّ� عليه الّسالم: الرجل يريد السفر 

 فيخرج متى يقصر؟ قال عليه الّسالم: إذا توارى عن 
البيوت)ـ 

و بعض روایات حد ترخص را به خفاء أذان دانسته اند 

 و بعضها يدل على خفاء األذان كصحيح عبد اّ� بن  
 سنان عن أبي عبد اّ� عليه الّسالم: (عن التقصير قال 

 عليه الّسالم: إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه األذان 
 فأتم، و إذا كنت في الموضع الذي ال تسمع فيه األذان 

فقصر و إذا قدمت من سفرك فمثل ذلك)ـ 

 مقدمه دوم: در اصول بحثی داریم با این عنوان که (اذا تعدد 
 الشرط و اتحد الجزاء)یعنی بنابر قول به مفهوم داشتن 

 جمله شرطیه(قول به اینکه شرط علت تامه منحصره برای 
 جزاست)تعارض میان این دو شرط واقع می شود و راه حل آن 

 این است که یا تصرف در سببیت تامه کرد(در این صورت 
 هر دو شرط با هم علت جزاء هستند) و یا تصرف در منحصر 
 بودن شرط کرد(در این صورت هر شرطی علت جداگانه برای 

 جزاست)و بنا بر هر تصرفی مفهوم از بین می رود چرا که 
 شرط علت تامه منحصره نیست 

اقوال 

 مشهور متأخرین و شهید ثانی و شهید اول در غیر از کتاب 
لمعه:حد ترخص به خفاء دیوارها و اذان با هم است 

 منسوب به اکثر متقدمین و شهید اول در کتاب لمعه:حد 
ترخص به خفاء دیوارها یا خفاء اذان است 

مالک خفاء اذان و جدران چیست؟ 

 مالک خفاء اذان و جدران است ولو تقدیرا(اگر این پستی و 
بلندی ها نباشد صدا می رسد یا دیوارها دیده می شوند)ـ 

 الظاهر من صحيح محمد بن مسلم أن تواري البيوت إنما هو  
 ،من جهة الضرب في األرض ال من جهة حائل أو نحوه 

 همچنین مالک خفاء اذان و جدران آخر شهر است در شهر های 
 متوسط و کوچک و آخر محله است در شهر های بزرگ 

 همچنین مالک خفاء جدران صورت دیوار است نه شبخ آن و 
مالک خفاء اذان خفاء اصل صداست نه شنیدن کلمات 

تا زمان رسیدن به حد ترخص هنگام بازگشت از سفر تا کجا نماز شکسته است؟ 

 لصحيح عبد اّ� بن سنان عن أبي عبد اّ� عليه 
 الّسالم: (سألته عن التقصير قال: إذا كنت في الموضع 

 الذي تسمع فيه األذان فأتّم و إذا كنت في الموضع الذي 
 ال تسمع فيه األذان فقّصر، و إذا قدمت من سفرك فمثل 

ذلك 

اقوال مواضع تخییر در قصر و اتمام 

)(مسجد مکه و مدینه و کوفه و حائر حسینی(علیه السالم 
شهید اول و ثانی)ـ 

) :لصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد اّ� عليه الّسالم  
 من مخزون علم اّ� اإلتمام في أربعة مواطن: حرم اّ� و 

 حرم رسول اّ� صلى اّ� عليه و آله و سلم و حرم أمير 
المؤمنين عليه الّسالم و حرم الحسين عليه الّسالم)ـ 

) :و لخبر علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه الّسالم  
 في الصالة بمكة فقال: من شاء أتم و من شاء قّصر و ليس 

بواجب، إال إني أحب لك ما أحب لنفسي)ـ 

 معنای حائر:حائر به معنای زمین پست و موضع قبر 
 حضرت را به جهت گودی آن حائر نامیده اند پس مراد از حائر 

محل قبر سید الشهداء علیه السالم است 

اقوال در حد حائر حسینی(علیه السالم)ـ 

دیوار ضریح مطهر 

 دیوار حرم مطهر 

 و أّما الحائر فقال ابن إدريس: هو ما دار سور المشهد و 
 :المسجد عليه، دون ما دار سور البلد عليه، ألن الحائر لغة 

 هو المكان المطمئن، و ذلك إّنما هو فيما ذكرناه، و فيه حار 
الماء(ذکری)ـ 

دیوار صحن مطهر 

دیوار شهر کربال 

 و هل الحكم مختّص بالمساجد و المشهد المقّدس، أو يعمّ 
 بلدانها؟ ظاهر األخبار: العموم.و األّول أولى؛ لعدم 

 التصريح بالزائد، و كونه على خالف األصل و الخروج 
 ،بالقصر من العهدة إجماعًا؛ إذ غاية الحكم التخيير 
 فالقصر في البلدان مجزئ على التقديرين، بخالف 

.اإلتمام(روض الجنان)ـ 

 محمد بن بابویه:تعین قصر در تمام مساجد 

 سید مرتضی و ابن جنید:تعمیم حکم تخییر در تمام 
مشاهد معصومین علیهم السالم 

 بعض فقهاء:تعمیم حکم تخییر به تمام شهر مکان های 
مشرفه بیان شده 

تخییر تنها در دو شهر مکه و مدینه 

تخییر در سه شهر مکه و مدینه و نجف غیر از کربال 

سه مسئله 

 اول:کسی که مقیم در شهر خود است اگر از اول وقت به 
 اندازه یک نماز بگذرد و او نمازش را نخواند و مسافرت کند 

وظیفه او چیست؟ 

مقدمه:در این مسئله دو طائفه روایت است 

 مفاد طائفه اول شکسته شدن نماز است 

 طائفه اول: صحيح إسماعيل بن جابر: (قلت ألبي عبد 
 اّ� عليه الّسالم: دخل علّي وقت الصالة و أنا في أهلي 

 :أريد السفر فال أهلي حتى أخرج فقال عليه الّسالم 
.فصل و قّصر، فإن لم تفعل فقد خالفت. و اّ�)ـ 

فيجب عليه القصر 

 مفاد طائفه دوم به تمام خواندن نماز است 

 طائفه دوم: صحيح محمد بن مسلم: (سألت أبا عبد اّ� 
 عليه الّسالم: عن الرجل يدخل من سفره و قد دخل وقت 

 الصالة و هو في الطريق فقال عليه الّسالم: يصلي 
 ركعتين، و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصالة 

فليصل أربعا)ـ 

 بهذه الطائفة جماعة منهم الصدوق في المقنع و كثير من  
 كتب العالمة و الشهيدان كما في اللمعة و الروضة و 

 غيرهما و المحقق الثاني و غيرهم و الترجيح لها ألنها أكثر 
عددا و لموافقتها لألصل في الصالة ألن األصل هو التمام 

 و حيث تعذر الجمع فال بد من الترجيح و الترجيح 
 للطائفة األولى الموافقة لألصل الدال على أن العبرة 

 وقت األداء، و لما دل على وجوب التقصير في السفر و هو 
 مسافر، و للوهن في الطائفة الثانية حيث صرحت بأن 
 الحكم في صورة الدخول هو القصر مع أنه لم يقل به 
 فقيه كما ستسمع، فقول الشارح في روض الجنان أن 

 المسألة من أشكل األبواب غير واضح بعد ما عرفت من 
.البيان 

اقوال در مسئله 

شهید اول و ثانی: باید نماز را تمام بخواند 
 عمال باألصل(عمومات دال بر اتمام) و لداللة بعض األخبار 

علیه(روایات وارد در خصوص مسئله)ـ 

باید نماز را شکسته بخواند 

 قول به تخییر 

 دوم:مسافری که در سفر نماز شکسته خوانده اگر پیش از 
 اتمام وقت به وطنش برسد و مقدار یک رکعت یا بیشتر 

را درک کند وظیفه اش چیست؟ 

 مشهور:تمام بخواند 

 لصحيح إسماعيل بن جابر: (قلت ألبي عبد اّ� عليه  
 الّسالم: يدخل علّي وقت الصالة و أنا في السفر فال 

 أصلي حتى أدخل أهلي فقال عليه الّسالم: صل و أتم 
الصالة 

باید نماز را شکسته بخواند 

قول به تخییر 

 سوم:مستحب است برای جبران شکستگی نماز مسافر 
 بعد از هر نمازی که در سفر شکسته می شود سی مرتبه 
 تسبیحات اربعه(سبحان هللا و الحمد� تا آخر)خوانده 

 شود و قیل که بعد از تمام نمازهایی که در سفر خوانده می 
 شود(والمروی التقیید)در برخی روایات هم تسبیحات 

 اربعه بعد از هر نماز واجب چه در سفر چه در حضر خوانده 
 شود بنابراین تسبیحات اربعه در سفر تاکید 

 بیشتری دارد چرا که هم به عنوان جبران کنندگی مستحب 
 است و هم به عنوان تعقیبات بعد از نماز 

 آیا امر به تسبیحات به عنوان جبران و تعقیبات تداخل 
 می کنند و یک دور کافی است یا خیر فیه وجهان اجودهما 
 األول(تداخل می کنند و یک دور کافی است)چرا که با یک 

 دور تسبیحات هر دو امر امتثال شده است 

 بحث اصولی:در اصول فقه بحثی مطرح است با این 
 عنوان(تداخل اسباب و مسببات و عدمه) مراد این است که 
 اگر اسباب متعدد باشد و جزاء واحد آیا اوال اسباب تداخل 

)می کنند و ثانیا آیا مسببات تداخل می کنند برای مثال 
 اذا بلت فتوضا و اذا نمت فتوضا) بحث اول این است که 
 این دو سبب آیا مقتضی دو وجوب هستند یا تداخل می 

 کنند و مقتضی یک وجوب هستند بحث دوم این است که 
 بنابر عدم تداخل اسباب(حکم به دو وجوب)آیا انجام یک 

 بار عمل کافی است در امتثال هر دو وجوبی که به گردن ما 
 آمده(تداخل مسببات یا عدم تداخل)در اصول خوانده ایم که 

 اگر دلیل خارجی نداشته باشیم در هر دو مسئله اصل با 
 عدم تداخل است حال در بحث ما ظاهر مصنف قائل به عدم 

 تداخل در اسبباب و تداخل در مسببات است چرا که می 
 فرماید با یک دوره تسبیحات می توان هر دو امر را امتثال 

 کرد فتأمل 


