
١

  مت التصحيح، : مالحظة

  . هـ١٤٠٨ترتيب الصفحات يكون حسب الكتاب املطبوع يف دار العلوم بريوت لبنان عام 

  }    {منت العروة مميز عن شرح املصنف ذه األقواس

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفقه 

  الثامن والعشروناجلزء 



٢



٣

  

  الفقه

  يسالمموسوعة استداللية يف الفقه اإل

  

  

  آية اهللا العظمى

   احلسيين الشريازيالسيد حممد

  دام ظله

  

  

  

  الصالةكتاب 

  الثاين عشراجلزء 

  

  

  دار العلوم

  بريوت لبنان



٤

  

  الطبعة الثانية

  م١٩٨٨ هـ ـ ١٤٠٨

  منقّحة ومصححة مع ختريج املصادر

  

  

  

  .توزيع. نشر. دار العلوم ـ طباعة

  حارة حريك، بئر العبد، مقابل البنك اللبناين الفرنسي: العنوان

  



٥

  

  

  

  صالةالكتاب 

  عشرالثاين اجلزء 



٦

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف خلقه سيدنا حممد وعلى آله الطيبني 

  .قيام يوم الدين إىل الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم
  



٧

  

  فصل

  يف صالة املسافر

  

تني من الرباعيات، خري الركعتني األإسقاط ب،تية الشرائط اآل مع اجتماع، يف وجوب القصر على املسافرإشكالال 

  .وأما الصبح واملغرب فال قصر فيهما

  

  }فصل{

  }يف صالة املسافر{

 وال إشكال كما ال ،يف الصالة} يف وجوب القصر على املسافر{خالف  وال} إشكالال {

ات املتواترة مجاعين اإلاألمربل على كال } تيةمع اجتماع الشرائط اآل{ عليه فطارالف يف وجوب اإلخ

  .الثالث الظهرين والعشاء} تني من الرباعياتخري الركعتني األإسقاطب{وضرورة املذهب 

 أليب قلنا: ما قاالأزرارة وحممد بن مسلم،  ففي صحيح} وأما الصبح واملغرب فال قصر فيهما{

: اهللا عز وجل يقولن إ :فقال؟ ي ما تقول يف الصالة يف السفر كيف هي وكم ه:)عليه السالم (جعفر

﴿ِفي الْإذا و متبرأرضض   



٨

ناحج كُملَيع سالِة أن فَلَيالص وا ِمنرقْصالتمام يف  فصار التقصري يف السفر واجباً كوجوب )١(﴾ت

وجب ذلك أ فكيف ، ومل يقل افعلواليس عليكم جناحمنا قال اهللا عز وجل إ:  قاال قلنا،ضراحل

الْمروةَ ِإنَّ الصفا و﴿: وجل ليس قد قال اهللا عزوأ: )عليه السالم (وجب التمام يف احلضر؟ فقالأكما 

تيالْب جح نعاِئِر اللَِّه فَمش ِه أو ِمنلَيع ناحفَال ج رمتِبِهما  أنْاع فطَّوما  أن ترون الأ )٢(﴾ي الطواف

 وكذلك )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ره يف كتابه وصنعه نبيهاهللا عز وجل ذك ألن واجب مفروض،

 فمن : قلنا:، قاالوذكره اهللا تعاىل يف كتابه) صلى اهللا عليه وآله(التقصري يف السفر شيء صنعه النيب 

اً أربعية التقصري وفسرت له فصلى آت عليه أكان قد قرن إ :ال؟ فقال أم اً أيعيدأربعصلى يف السفر 

 إالّ  والصالة كلها يف السفر الفريضة ركعتان،ة عليهعادإت عليه ومل يعلمها فال أ تكن قرمل وإن ،أعاد

 يف السفر واحلضر )صلى اهللا عليه وآله وسلم ( تركها رسول اهللا،ا ثالث ليس فيها تقصريفإاملغرب 

وم من ذي خشب وهي مسرية يإىل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم ( وقد سافر رسول اهللا،ثالث ركعات

صلى اهللا  (فطر فصارت سنة، وقد مسى رسول اهللاأة وعشرون ميالً فقصر وأربع بريدان إليهااملدينة يكون 

هم ء وإنا لنعرف أبنا،يوم القيامة إىل فهم العصاة : قال،فطر العصاةأ قوماً صاموا حني )عليه وآله وسلم

  .)٣(يومنا هذا إىل وأبناء أبنائهم

 إىل م يف زمرة العاصنيإ أو ،يوم القيامة العصاة إىل م ومن اتبعهمإ يامةىل يوم القإواملراد بـ 

  .توبتهم مل تنفع ألم أورثوا ضالل غريهم أو ألن يوم القيامة، ألم مل يتوبوا،

                                                  

.١٠١اآلية : سورة النساء )١(

.١٥٨اآلية : سورة البقرة )٢(

.١ ح صالة السفريف ٥٩ الباب ٢٧٨ ص١ ج:الفقيه )٣(



٩

صلى اهللا  (النيب أن  وجواب حلي، وهوي جبواب نقضشكال أجاب عن اإلماماإل أن مث ال خيفى

 يتموينأصلوا كما ر: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ن ذلك بضميمة قولهإف فعله، )عليه وآله وسلم

 جناح الذ استعمال إ  بالنقض مل يكن كافياًمامجواب اإلن إ يدل على الوجوب، فال يقال. )١(يأصل

 ثان، إشكال جياب عن ييستلزم استعماله جمازاً يف آية الصالة، وذا اجلواب احلل  اليف آية احلج جمازاً

فعل ن إ:  يقالفإنهية يف صالة اخلوف، فكيف يستدل ا ملطلق صالة السفر، نه قد وردت اآل أهو

  .اخلوف من باب املورد، ال من باب اخلصوصية أن  يدل على)صلى اهللا عليه وآله وسلم (رسول اهللا

 وهو يريد صفني) عليه السالم(خرج علي :  قال)عليهم السالم ( عن آبائه،علي وعن زيد بن

 علينا أقبلقضى الصالة  إذا فتقدم فصلى ركعتني حىت: قطع النهر أمر مناديه فنادى بالصالة، قال إذا حىت

نا قوم على سفر، ومن صحبنا فال يصم إمقيماً فليتم، ف أو من كان مشيعاًأال  الناس أيها يا: فقال

  .)٢( والصالة ركعتان،املفروض

  )السالمعليه (وكان :  يف سفره قال)لسالمعليه ا ( املصاحب للرضا)٣(ويف حديث رجاء

                                                  

.٢٢٢ ص٩ ج:اجلواهر )١(

.٣٨ة ح وجوب قصر الصاليف ١ الباب ٦٨ ص٨٦ ج:البحار )٢(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٩ الباب ٥٥٤ ص٥ ج:الوسائل )٣(



١٠

وال  ،وال يدع نافلتها ، كان يصليها ثالثاًفإنهاملغرب،  إالّ  يف الطريق فرائضه ونوافله ركعتنيييصل

 من نوافل النهار يف ييصل  وكان ال،وال حضر الوتر يف سفر يدع صالة الليل والشفع والوتر وركعيت

  .يصوم يف السفر شيئاً كان ال وـ : قال أن ىلـ إالسفر شيئاً 

 :)صلى اهللا عليه وآله وسلم (، قال رسول اهللا) السالممعليه (وعن السكوين، عن جعفر، عن آبائه

أحد من األمم كرامة من اهللا لنا إىل  وإىل أميت هدية مل يهدهاإيلّأهدى  اهللا تبارك وتعاىلن إوما :  قالوا

 والتقصري ، يف السفرفطاراإل: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (؟ قال)صلى اهللا عليه وآله (ذاك يا رسول اهللا

  .)١(يف الصالة، فمن مل يفعل ذلك فقد رد على اهللا عز وجل هديته

ىل إ و،اهللا عز وجل فرض الصالة ركعتني ركعتنين إ :)عليه السالم (ويف رواية الفضيل، قال

فرد الركعة يف املغرب فتركها أ و،يف سفر  إالّجيوز تركهن  ال،املغرب ركعة فصارت عديلة الفريضة

حد  أل)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( ومل يرخص رسول اهللا ـ:قال أن ىلـ إواحلضر  قائمة يف السفر

لزاماً واجباً مل يرخص إلزمهم يف ذلك أما فرض اهللا عز وجل، بل  إىل تقصري الركعتني اللتني ضمهما

   .)٢(للمسافر إالّ  من ذلك،شيءحد يف أل

  .غريها من الروايات الكثريةإىل 

                                                  

.١١ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٢ الباب ٥٤٠ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ حعداد الفرائض ونوافلهاأ أبواب من ١٣ الباب ٣١ ص٣ ج:الوسائل )٢(



١١

  : أموروأما شروط القصر ف

  يابملفقة من الذهاب واإل أو اًإياب أو وهي مثانية فراسخ امتدادية ذهاباً ، املسافة:األول

  

 )٢(﴾وحي يوحى إالّ ِإنْ هو ﴿)١(﴾ىا ينِطق عِن الْهومو﴿: اجلمع بني قوله تعاىل أن وال خيفى

صلى اهللا عليه  ( مث خففها اهللا تعاىل بوساطة الرسولأكثردل على تشريع الصالة ليلة املعراج وبني ما 

 اليت زاد سبع ركعات على فرض اهللا الذي هو) صلى اهللا عليه وآله(الرسول  أن ، وبني ما دل على)وآله

 ، كما ورد) وسلمصلى اهللا عليه وآله (هلام اهللا على قلب الرسولإالزيادة كانت ب أن كانت عشرة، هو

دينه إليه بآدابه ففوضالنيب اهللا أدب ن إ)٣(.  

مثل اهللا اخلطاب املباشر من  أو ، بدون تشريفات نزول جربئيلينزال جربئيل فهو وحإومل تكن ب

 وأَوحينا﴿:  وقوله،)٥(﴾الْحواِريني إىل ِإذْ أَوحيتو﴿:  وقوله،)٤(﴾النحِل إىل  ربك أَوحىو﴿: قوله تعاىل

صلى (الرسول أضاف عشرة، مث  إىل التخفيف وقد كانت الوساطة يف )عليه السالم ()٦(﴾موسى أم إىل

 إىل لف دينار فتوسط الوزير يف التخفيفأعطاء كل تاجر إمري بأمر األ إذا السبع، كما) اهللا عليه وآله

  .مورعلم حبقائق األأ واهللا سبحانه مري ـ مخسني على املائة،هلام من األإالوزير ـ بأضاف ة مث ئما

ملفقة من  أو ،اً أو إياب املسافة وهي مثانية فراسخ امتدادية ذهاباً:األول ،أموروأما شروط القصر ف{

    وال خالف يف هذا الشرطإشكالبال } يابالذهاب واإل

                                                  

.٣اآلية :  النجمسورة )١(

.٤اآلية : سورة النجم )٢(

.١٢ ح من أبواب املزار١٧ الباب ٢٨٦ ص١٠ ج:الوسائل )٣(

.٦٨اآلية : سورة النحل )٤(

.١١١اآلية : سورة املائدة )٥(

.٧اآلية : سورة القصص )٦(



١٢

ف بني خال يف اعتبار املسافة ال أن ات متواترة، بل عن الشيخ املرتضى وغريهإمجاعبل عليه 

  .يما حيكى عن داود الظاهر إالّ الفريقني،

  : فيدل على احلكم متواترة الروايات،وكيف كان

  .صحيحة زرارة، وحممد بن املسلم املتقدمة مثل

 عن الرجل خيرج يف سفره )عليه السالم(األول احلسن  أبا لتأس:  بن يقطني، قاليوصحيحة عل

  .)١(كان يدور يف عمله وإن  يف مسرية يومجيب عليه التقصري :وهو يف مسرية يوم؟ قال

 أو يف بريدين: سألته عن التقصري؟ فقال:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ، عن أيب أيوبوصحيحة

  .)٢(بياض يوم

  .)عليه السالم (ومثلها خربه، عنه

  بياض يوميف:  يف كم يقصر الرجل؟ قال:)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت: بصري قال أيب ورواية

  .)٣(بريدينأو 

يف مسرية يوم، وذلك بريدان : سألته عن املسافر يف كم يقصر الصالة؟ قال: ومضمر مساعة، قال

  .)٤(ومها مثانية فراسخ

ة وعشرون أربعوالتقصري حده :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ورواية العيص بن القاسم، عن

  .)٥(ميال

                                                  

.١٦ ح أبواب صالة املسافرمن ١ الباب ٤٩٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٧ ح أبواب صالة املسافرمن ١ الباب ٤٩٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح أبواب صالة املسافرمن ١ الباب ٤٩٢ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١ ح الصالة يف السفريف ٢٣ الباب ٢٠٧ ص٣ ج:التهذيب )٤(

.١٤ ح أبواب صالة املسافرمن ١ الباب ٤٩٣ ص٥ ج:الوسائل )٥(



١٣

 أقلمنا جيب التقصري يف مثانية فراسخ ال إو:  قال)عليه السالم (لرضا، عن اشاذانوخرب الفضل بن 

 فوجب التقصري يف مسرية ،ثقالواألمثانية فراسخ مسرية يوم للعامة والقوافل  ألن ،أكثر من ذلك وال

كل يوم يكون بعد هذا اليوم  ألن  ولو مل جيب يف مسرية يوم ملا وجب يف مسرية ألف سنة، وذلك،يوم

 مثله ال فرق هكان نظري إذا هجيب يف هذا اليوم ملا وجب يف نظري  فلو مل، نظري هذا اليومفإمنا هو

  .)١(بينهما

 االعتبارية ليست موراأل ألن ليس هذا الدليل خطابياً، كما رمبا يزعم، وذلك أنه ىوال خيف

حاسيس  لألخاضع الكونية حقائق ملموسة، بل حقائق يف عامل االعتبار، وعامل االعتبار موركاأل

هم االعتبارية على نفس هذه أمور وعقالء العامل يبنون ،ذلك إىل  االجتماعية ومامورواملشاعر واأل

 الوحيد املناسب، ورمبا يكون هو أحد  أنه األمر مبالحظةي االعتباراألمر، فرمبا يكون جعل موراأل

 إذا ، مثالي االعتباراألمر لك ذلك، جيعل ذأشبهما  أو  املمكنة، لكن مبالحظة توحيد القانونموراأل

ذلك،  إىل  وما،لوانذا العملة ذا السعر، وذا احلجم، وذه األ سألت عن عقالء حكومات العامل ملا

لزوم عملة واحدة يف مقاطع معينة، باإلضافة إىل حدى الصور املمكنة، فكوا صورة ممكنة إ بأاجابوا أل

أوجب اعتبار هذه العملة آلة البيع والشراء وحنومها،  الذي  هو،مثل ربع دينار ونصف دينار ودينار

 العبادة بزيادة مصلحة التسهيل،  أصلوالشارع رئيس العقالء يف التشريع واالعتبار، فمثال مصلحة

  ومصلحة تلوين 

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١ الباب ٤٩١ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٤

 أوجبت تشريع ، ال على لون وشكل واحدشكاللوان واألمبىن الكون على األن إ العبادة حيث

اً خطابية، كما أمور وليست ،هذه احلقيقة العامة إىل حكام غالباً تشري وروايات علل األالقصر يف السفر،

كل واحد واحد مبتوراً عن املصلحة  إىل منا ينظرإطار العام، واإل إىل رمبا يزعم عند بعض من ال ينظر

 بال ي جزئيال عن كل جزئؤ السيلبق الإأيضاً خاضعة هلذا القانون، و التكوينية مورالعامة، بل األ

ذا يف هذا الزمان واملكان وذا الشكل وذه   وملا،نثىأذا خلق اهللا فالن رجال ال  ن جواب ملاإجواب، ف

 اخللق ـ وهي قابلية املخلوق مع  أصلمصلحة أن سئلة، هوآخر قائمة طويلة من األ ىلإ و،النفسيات

  .أحد الصور املمكنة اقتضت ذلك أنه ضافةإفياضية اخلالق ـ ب

: بقوله سبحانه أو ،)١(ال ليعبدونإالتمسك بـ  أو اخللق للتكامل أن ا قول بعضهمأم

عرفأ أن حببتأف.  

  .اخللق للتكامل ملاذا أن سؤال: األولفريد على 

 أما ملاذا العبادة واملعرفة، ،شك يف صحتهما لق حلب املعرفة البأن اخللق للعبادة واخل: وعلى الثاين

علة  ية والرواية علة متوسطة، ال فالعلة يف اآل،ياهإبادة الناس، وعن معرفتهم  سبحانه غين عن عواهللا

  .ائية

 وصل  بيان ماألجل منا ذكرناهإالكالم حول هذه املسألة خارج عن مبحث الفقه، و أن وال خيفى

   اآليات العلل الواردة يف إشكالالذهن يف حل إليه 

                                                  

.٥٦اآلية : ة الذارياتسور )١(



١٥

ذهننا، واهللا العامل  إىل  أفضل مما وصلجواباًهناك لعل  و،ذهانوالروايات الذي رمبا خيطر ببعض األ

  .مورحبقائق األ

  . مذكورة يف كتب احلديث،يف املقام روايات أخر تدل على اعتبار شرط املسافةن إ مث

  : أمرانيبق

  .خر غري الربيدين وبياض يومآقد وردت روايات تدل على اعتبار ميزان : األول

 عن التقصري يف كم يقصر )عليه السالم (احلسن الرضا أبا سأله  أنمثل ما رواه زكريا ابن آدم،

 ولياليهن؟ أيامكان يف ضياع أهل بيته وأمره جائز فيما يسري يف الضياع يومني وليلتني وثالثة  إذا الرجل

  .)١(التقصري يف مسرية يوم وليلة: فكتب

وسألته عن :  قال)ه السالمعلي (احلسن الرضا أيب صر، عن أيب ن عن بن،وما رواه أمحد بن حممد

  .)٢(دريف ثالثة ب :الرجل يريد السفر يف كم يقصر؟ قال

يتم الصالة يف سفره  أن للمسافرال بأس :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب وما رواه أبو بصري، عن

  .)٣(مسرية يومني

   باإلضافة،  ملوافقتها للتقية كما ذكروا،وهذه الروايات ال تقدر على مكافئة ما سبق

                                                  

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ١ الباب ٤٩١ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٠ ح أبواب صالة املسافرمن ١ الباب ٤٩٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٩ ح أبواب صالة املسافرمن ١ الباب ٤٩٢ ص٥ ج:الوسائل )٣(



١٦

 دنسان يسري النهار ويستريح الليل، واملرااإل ألن يكون املراد بيوم وليلة هو ار يوم، أن احتمالإىل 

  .ة آالف، فتأملأربع ثالثة أميال كل ميل ثالثة آالف ذراع، ال بالربيد يف الرواية الثانية ماكان الفرسخ

ل آم أن  والظاهر،، بياض يوم وبريدانقدر يف الروايات ـ كما تقدم ـ حتديداننه إ :ثاينلا

كانت هناك  ذاإ بالربيدين، فيما أحياناًلكن يعرف ذلك  ،ميالًة وعشرون أربعالتحديدين واحد، فاملعيار 

، ويعرف  أو أقل أو أكثرى كل بريدلعالمة، كما كان املتعارف يف الطرق الرئيسية من وضع العالمة ع

  .عالمة هلا هناك عالمة، كما هو كثري يف الطرق اليت المل تكن  إذا امفي  ببياض يومأحياناً

 وهذا الذي ذكرناه هو الذي فهمه املستند ومصباح الفقيه وغريمها، ،يناألمروعليه فال تدافع بني 

لة أظهر االكتفاء يف لزوم القصر ببلوغ املسلو اعتربت املسافة ما فاأل أنه خالفاً ملا عن املدارك من

  .مل تقدمي السري عكس ما حكاه عن الذكرىتاح أنه  من)قدس سره(الشهيد  وملا عن ،حدمهاأب

  . واحد بعض الروايات السابقة إىل شيءشارةإما أويؤيد ما ذكرناه من احتاد العالمتني و

 ما أدىن كم :قلت له:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب الرمحن بن احلجاج، عن وخصوص خرب عبد

 يسري الرجل مخسة ،بياض يوم خيتلفن إ :فقلت له. جرت السنة ببياض يوم :يقصر فيه الصالة؟ فقال

ه إن :)عليه السالم (فقال: ة فراسخ ومخسة فراسخ يف يوم؟ قالأربعخر  ويسري اآل، يف يومعشر فرسخاً

  ة أربع ده واملدينة مث أومأ بيةبني مك ـ األميالـ ثقال ذلك ينظر، أما رأيت سري هذه األ إىل ليس



١٧

  أزيد أو ةأربعا كان الذهاب اذ

  

  .)١(شرين ميالً يكون مثانية فراسخعو

 وإن مل يعلم املقدار بالفراسخ،ن إ ال يبعد كفاية بياض يوم أنه  وهو،شيءهذا ولكن يبقى 

لف السري ت واخ،ها يف الثانيةؤ وبطاألوىلي يف السهولة والوعورة املوجبة لسرعة السري يف راضاختلفت األ

اخليل والبغال ن إ بطأ من السري يف الثاين، واختلفت الدابة حيثأ األولالسري يف ن إ ، حيثشتاًء وصيفاً

عرفاً  املختلف بياض يوماألمر إىل حالة إن إسباب االختالف، فأغري ذلك من  إىل تسري أسرع من الدابة،

 ذكرنا مثل ذلك يف  تدل على تعلق احلكم باملوضوع العريف املختلف خارجاً، كما،ذلك إىل من غري تنبيه

حيث خيتلف املياه ثقال رطال يف الكر،  ويف باب األ،حيث ختتلف األشبار املتعارفةشبار يف الكر، باب األ

  .وخفة

 من جهة قصر ، بياض يوم السري، وفيه اختالف خارجي من جهات:املراد ببياض يوم أن والظاهر

 يف بطاًءإسرع يف فصل من حتركها أرك القافلة  الصيف، ومن جهة حتأيام الشتاء وطوله من أياماليوم يف 

  .فصل آخر

ن املتعارف عند إ وال مع الشمس، فذانوعلى كل فاملعيار بعد صالة الصبح بقليل، ال مع األ

 من ذلك  أو أقل أو أكثر،ذانالقوافل حركتهم بعد أداء صالة الصبح حبيث ينطبق مع ساعة بعد األ

 النهار، على ما كان أثناء واالستراحة والصالة يف كلقدار األخيرج عن بياض يوم م أنه بقليل، كما

  .متعارفاً

  كان السفر مثانية فراسخ  أنه إذا  يفإشكالال } أزيد أو ةأربعذا كان الذهاب إ{

                                                  

.١٥ ح أبواب صالة املسافرمن ١ الباب ٤٩٣ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٨

  فهل يقصر وجوباً، مثالاًإيابة أربعة ذهاباً وأربعكان السفر  إذا ماأ، امتدادية يقصر ويفطر وجوباً

 املشهور بني القدماء واملتأخرين ـ كما يف ،ن جيوز له كل من التمام والتقصري، قوالنأ ب،يقصر جوازاًأم 

  عليه، خالفاًمجاعاملستند ـ القصر جوازاً، بل ادعى مجاعة نفي القول خبالفه، بل عن مجاعة آخرين اإل

  .قربجبوا القصر وهذا هو األ أوللعماين ومجاعة من املتأخرين، حيث

 مل يرد الرجوع وإن ة فراسخ،أربع وهو حتتم القصر مبجرد سري ،الكليينإىل  وهنا قول ثالث نسب

  .، وهذا القول يف غاية الضعفأصال

 ولو ملفقة، ة مطلقاًربعضعف منه ما عن ابن زهرة وأيب الصالح وغريمها من تعني التمام يف األأو

ة فراسخ أربعوذلك  :اجلمعة املتقدمة يف صالة شاذان رواية الفضل بن ،ما تعرفباإلضافة إىل ويرده 

  .)١(وهو نصف طريق املسافر

ة وأراد الرجوع ـ أربعسافر  من إىل رادته ـ بالنسبةإعدم  أو  الرجوع ليومإرادةأما مسألة 

  . يف يوم واحدياب عدم اعتبار كون الذهاب واإلقوىواأل  الكالم فيها عند قول املصنف،فسيأيت

كان جمموع سفره دون مثانية فراسخ ـ وهذا يف قبال إذا  وعلى هذا فاملختار عدم جواز القصر

، ويدل على املختار  ـكان سفره مثانية ملفقة ـ وهذا يف قبال املشهور إذا الكليين ـ ووجوب القصر

  :خباراجلمع بني طوائف ثالثة من األ

  .ما تقول بأن املوجب للقصر مثانية فراسخ: األوىلالطائفة 

                                                  

.١١١ ص٢ ج:ار الرضاعيون أخب )١(



١٩

  .ة فراسخأربعلقصر لاملوجب ن إ لما تقو: والطائفة الثانية

ن إفعليه التمام، ف الّإ و،أراد الرجوع فعليه القصرن إ ةأربعالذاهب ن إ ما تقول: والطائفة الثالثة

ا أ كما )رمحه اهللا (يظهر النظر يف كالم الكليينيني، وبذلك األولة جتمع بني الطائفتني ثهذه الطائفة الثال

  . وبه يظهر النظر يف كالم املشهور،تدل على وجوب القصر ال جوازه

  .ما تقدم مجلة منها: األوىل ة الطائفأخبار فمن

، )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت:  بن الفضل، قالإمساعيلصحيحة :  الطائفة الثانيةأخبارومن 

  .)١(ة فراسخأربعيف : عن التقصري؟ فقال

  .)٢(يف بريد:  يف كم التقصري؟ قال:)معليه السال (جعفر أليب قلت: اجلارود، قال أيب ورواية

 قصر؟ قالأ أم  أمتإليهاخرج أ عن القادسية )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: وموثقة ابن بكري قال

  .)٣(قصر: قال. رأيت هي اليت :؟ قلتيوكم ه: )عليه السالم(

  .بني القادسية وبني الكوفة مخسة عشرميال أن فعن املغرب

أهل مكة يتمون الصالة ن إ :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قال أنه  بن وهب،وصحيحة معاوية

  .)٤( ال تتم،شد منهأ سفر أيويلهم، و وحيهم أو: بعرفات؟ فقال

                                                  

.٥ ح من أبواب صالة املسافر٢ الباب ٤٩٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦ ح من أبواب صالة املسافر٢ الباب ٤٩٥ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح من أبواب صالة املسافر٢ الباب ٤٩٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١ من أبواب صالة املسافر ح٣ الباب ٤٩٩ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٢٠

ة  إالّ أربعا ال تبعد عن مكةأ مع ، تدل على القصر يف عرفاتتالروايا خرى منأومثلها مجلة 

  .فراسخ فقط

قام أ ف)صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبحج :  قال)عليه السالم (جعفر أيب وصحيحة زرارة، عن

 مث صنع ذلك عثمان ست سنني مث ، وصنع ذلك عمر، مث صنع ذلك أبو بكر،مبىن ثالثا فصلى ركعتني

 اذهب: نذ بذلك بدعته، فقال للمؤ ـلسدـ  ليشد رضا مث مت،اًأربعالظهر اً فصلى أربعكملها عثمان أ

أمري ن إ : فقال له)عليه السالم ( فأتى املؤذن علياً، فليصل بالناس العصر: فقل له)عليه السالم (عليإىل 

 ركعتني كما صلى رسول اهللا إالّ ي أصلذن الإ :تصلي بالناس العصر؟ فقال أن املؤمنني عثمان يأمرك

 إليه هباذ: ، فقال)عليه السالم ( عليل فرجع املؤذن فأخرب عثمان مبا قا،)صلى اهللا عليه وآله وسلم(

فعل، أال واهللا ال : )عليه السالم ( اذهب فصل كما تؤمر، فقال،شيءلست من هذا يف  أنت :وقل له

عليه  (اً، فلما كان يف خالفة معاوية واجتمع الناس عليه وقتل أمري املؤمننيأربعفخرج عثمان فصلى م 

بعض وثقيف  إىل أمية بعضهم حج معاوية فصلى بالناس مبىن ركعتني الظهر مث سلم فنظر بنو )السالم

 فقاموا فدخلوا ،قد قضى على صاحبكم وخالف وأمشت به عدوه :ومن كان من شيعة عثمان مث قالوا

مشت به عدوه ورغبت عن صنيعه أقضيت على صاحبنا و أن  ما صنعت ما زدت علىيأتدر: عليه فقالوا

ركعتني وأبو   صلى يف هذا املكان)آلهصلى اهللا عليه و (رسول اهللا أن ويلكم أما تعلمون : فقال،وسنته

بو بكر أدع سنة رسول اهللا، وما صنع أ أن  فتأمروين،بكر وعمر وصلى صاحبكم ست سنني كذلك

  ال واهللا : ، فقالواحيدث أن وعمر وعثمان قبل



٢١

 ،سنة صاحبكم إىل  وراجع)مشفعكم(وا فإين متبعكم أقبلف:  قال،بذلك إالّ ما نرضى عنك

  .خبارغريها من األ إىل ،)١(اليوم إىل اء على ذلكاألمراً فلم يزل اخللفاء وبعأرفصلى العصر 

 عن التقصري؟ )عليه السالم (اهللا عبد أبا سألت: صحيحة زرارة قال:  الطائفة الثالثةأخبارومن 

 ، قصر)ذبابا( أتى اذإ )صلى اهللا عليه وآله وسلم (، وكان رسول اهللايبريد ذاهب وبريد جائ: فقال

  .)٢(رجع كان سفره بريدين مثانية فراسخ إذا نهمنا فعل ذلك ألإاب على بريد، ووذب

. يف بريد: سألته عن التقصري؟ فقال:  قال)عليه السالم (جعفر أيب وموثقة حممد بن مسلم، عن

  .)٣(ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومهنه إذا إ :قلت بريد؟ قال: قال

 ما يقصر فيه املسافر أدىن :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت: وصحيحة معاوية بن وهب، قال

  .غريها من الروايات اليت ذه املضامني إىل ،)٤(بريد ذاهباً وبريد جائياً: الصالة؟ قال

  جعلت فداك):عليه السالم (الثاينجعفر  أليب قلت: وال ينايف ذلك صحيحة عمران بن حممد قال

  يال مخسة فراسخ، فرمبا خرجت ة على مخسة عشر معيل ضين إ

                                                  

.٩ ح أبواب صالة املسافرمن ٣ الباب ٥٠٠ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٥ و ١٤ ح أبواب صالة املسافرمن ٢ الباب ٤٩٨ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٩ ح أبواب صالة املسافرمن ٢ الباب ٤٩٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ٢ الباب ٤٩٤ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٢٢

قصر يف الطريق : قصر؟ قالأ أم  فأمت الصالةأيامسبعة أيام أو مخسة أيام أو  فأقيم فيها ثالثة إليها

 ،تعارفضعف الفرسخ امل أنه  الذي ذكروايكون املراد الفرسخ اخلراساين أن الحتمال. )١(وأمت يف الضيعة

ال  اصحاب الضياع يبقون يف ضياعهم ما أن هو املتعارف منا وطنه كما أومتامه يف الضيعة من جهة 

  . ذلكأشبهوما الفواكه  جمموعاً لفصل أشهرة أربعيقل من 

 كون التقصري أخبارهذا وأما القائل بالتخيري يف امللفقة وهم املشهور، فقد استدلوا لذلك بأن ظاهر 

قصر فيها ـ حسب مفهوم  نه الأقول بت خبارأليف الثمانية االمتدادية، أما امللفقة فهذه ا أنه يف مثانية،

تلك   واجلمع بني مفهوم، الدالة على القصر يف امللفقة ظاهرها لزوم القصرخبار ـ واألخبارهذه األ

  .يكون احلكم بالتخيري أن خبار، ومنطوق هذه األخباراأل

 أما عدم احلكم يف ،ة احلكم يف الثمانيإثبات من أكثرداللة فيها على   الثمانية الأخبارن إ :وفيه

 القصر أخبار ىليس حبجة، وعليه تبق الذي مبفهوم اللقب إالّ  ما عداهيينف  الشيء الإثبات إذ امللفقة فال،

  . صرحية يف لزوم القصر كروايات عرفاتخباربعض هذه األ أن مزاحم، بل قد عرفت يف امللفقة بال

 ،يف بريد: ؟ فقال يف كم التقصري)لسالمعليه ا (عبد اهللا أليب : بن عمار، قلتإسحاقويف خرب 

  .)٢( فقصروا)صلى اهللا عليه وآله وسلم (م مل حيجوا مع رسول اهللاأوحيهم ك

                                                  

.١٤ حسافر أبواب صالة املمن ١٤ الباب ٥٢٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦ ح أبواب صالة املسافرمن ٣ الباب ٥٠٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٢٣

  ، سبعةياب واإلكان الذهاب فرسخاً وإن قوى على األبل مطلقاً

  

مل يكن كل من الذهاب  وإن كان السفر مثانية، إذا يف ما} مطلقاً{الالزم القول بالقصر } بل{

  . املتأخرينيكما اختاره مجلة من متأخر} قوىعلى األ{ة أربع ياباإلو

الذين اشترطوا كان العكس، خالفاً لظاهر املشهور  أو } سبعةياب واإلن كان الذهاب فرسخاًإو{

، وذلك لداللة مجلة من العلل األول والظاهر ، عليهمجاعة، بل عن بعض دعوى اإلأربعكون الذهاب 

  . عليهالواردة يف الروايات

 أتى ذباباً قصرإذا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم (كان رسول اهللا: مثل صحيحة زرارة املتقدمة

  .رجع كان سفره بريدين مثانية فراسخ إذا  وإمنا فعل ذلك ألنه،وذباب على بريد

ذهب بريداً ورجع إذا  :بريد؟ قال: قلت. يف بريد:  عن التقصري؟ قال:ثق ابن مسلمومثل مو

  .اً فقد شغل يومهبريد

 عن قوم )عليه السالم (احلسن موسى بن جعفر أبا لتأس:  عن العلل قالي املروإسحاقوخرب 

 أن  فلما،املوضع الذي جيب عليهم فيه التقصري قصروا من الصالة إىل  فلما انتهوا، يف سفر هلماخرجو

 إالّ  ال يستقيم هلم السفرة فراسخ ختلف منهم رجل أو أربعثالثة فراسخ أو صاروا على رأس فرسخني

 أن بغي هلمن هل ي،ينصرفون أو اً ال يدرون هل ميضون يف سفرهمأيامقاموا على ذلك أليهم فإ همبجيئ

ة فراسخ فليتموا أربعكانوا بلغوا مسرية ن إ :)عليه السالم (يقيموا على تقصريهم؟ فقال أم يتموا الصالة

  ة فراسخ فليقيموا الصالة ما أربع من أقل ساروا كانوا وإن انصرفوا، أم  أقاموا،على تقصريهم



٢٤

ألن  :قال .ال أدري: ؟ قلتهل تدري كيف صار هكذا:  مث قال،قاموا، فإذا مضوا فليقصرواأ

ينصرفوا بريداً  أن  من ذلك، فلما كانوا قد ساروا بريداً وأرادواأقلالتقصري يف بريدين وال يكون التقصري 

  . )١( الصالةإمتام إالّ  من ذلك مل يكن هلمأقلكانوا قد ساروا  وإن ري،كانوا قد ساروا سفر التقص

رجع كان سفره مثانية فراسخ، ظاهر إذا  )صلى اهللا عليه وآله وسلم (نهأفإن التعليل يف الصحيحة ب

 ة الأربعاملعيار هو السفر مثانية فراسخ، ولو كانت ملفقة بأية كيفية، وعليه فاملورد وهو الذهاب  أن يف

جاءك زيد فأكرمه ألنه عامل، فإن املفهوم منه عرفاً  إذا :يقول أن  فهو مثل،يكون خمصصاً أن يصلح

 وكونه حكمة خالف ،كرام كل عاملإلتصرف يف خصوص املورد بعموم العلة ال العكس، وحاصله ا

  . يف املوثقة فقد شغل يومه)عليه السالم ( وكذا قوله،الظاهر

ظاهر  ،خلإ  كيف صار هكذايهل تدر :)عليه السالم (ن قولهإ، فاقإسحومثلها يف الداللة خرب 

  .بالعكس هذه العلةأقل أو ذهاا  اليت العلة كون السفر بريدين، وقد حصل يف امللفقة أن يف

 يئةًجتردد يف فرسخ مثال  إذا العمل بالعلة يف هذه الروايات مستلزم للقول بالقصر فيمان إ :يقال ال

  .لون بهوذهاباً وال تقو

تالزم النصراف العلل املذكورة عن مثل ذلك، ولذا مل يتردد الفقهاء يف عدم القصر  ال: نه يقالأل

  .التمام أو نه هل يوجب القصرأاختلفوا يف املقام ب وإن يف مثل ذلك،

                                                  

.١ ح نوادر علل الصالة٨٩ الباب ٣٦٧ ص٢ ج:علل الشرائع )١(



٢٥

  ة مع كون اموع مثانيةأربع من أقل يف صورة كون الذهاب حوطن كان األاو

  

لة، فقد استدل بالروايات املتعددة القائلة بالربيد ذاهباً أ مفروض املسأما من قال بعدم القصر يف

 خباربريداً، فهذه األ ءييكون كل من الذهاب وا أن ر يف لزومهالعلة بالربيد، الظا أو والربيد جائياً،

ا بريداً تكون الثانية امللفقة املقيدة بكون ذها أن ي يقتضخبار فكان اجلمع بني األ، العلةإطالقتقيد 

  .ا بريداً هي املوجبة للقصرإياو

 على اخلصوصية )الربيد(خر تسقط داللة ا بقدر اآلمه أحديابغلبة كون الذهاب واإلن إ :وفيه

 فتكون العلة املذكورة يف الروايات الثالثة حاكمة على ظهور الربيد يف اخلصوصية، وهذا هو الذي مال

  .اً باجلمعأخرياحتاط  وإن ،الفقيه اهلمداينإليه 

يف مقام الثبوت   الثباتيف مقام اإل التعليالت يف الروايات الثالثة أن كره املستمسك منأما ما ذ

املراد  يعلم حتكم عليها روايات الربيدين، فلم مطلقة فال حكومة هلا على روايات الربيدين، بل التعليالت

  .العكس املورد الالعلة على  املعيار يف اجلمع العرف الذي يرى حكومة ذإمنه، 

مجعاً }  اجلمعة مع كون اموع مثانيةأربع من أقل يف صورة كون الذهاب حوطن كان األإو{

   كما عرفت ،بني الظهورين ظهور العلة وظهور الربيدين



٢٦

يف امللفق منهما مع اتصال  أو ليلة واحدة أو  يف يوم واحدياب عدم اعتبار كون الذهاب واإلقوى واأل،اجلمع

 أيام ولو بعد تسعة يابكان من قصده الذهاب واإل إذا  بل،ثناء يف األبذهابه وعدم قطعه مببيت ليلة فصاعداًه إياب

 ،غريه أو  يف املقصدأيام عشرة قامة لإلكان قاصداً إالّ إذا جياب القصرإ فالثمانية امللفقة كاملمتدة يف ،جيب عليه القصر

  ،خرحصل أحد القواطع األأو 

  

  .متامستصحاب التمام املؤيد لإلاباإلضافة إىل 

يف امللفق منهما مع  أو ليلة واحدة أو  يف يوم واحدياب عدم اعتبار كون الذهاب واإلقوىواأل{

 يابكان من قصده الذهاب واإل إذا  بل،ثناء يف األه بذهابه وعدم قطعه مببيت ليلة فصاعداًإياباتصال 

 كان قاصداً إالّ إذا جياب القصرإمللفقة كاملمتدة يف  فالثمانية ا،جيب عليه القصر أيامولو بعد تسعة 

فقد اختلفوا يف اعتبار الرجوع } خرحصل أحد القواطع األ أو ،غريه أو  يف املقصدأيام عشرة قامةلإل

  .ذهب بريداً وجاء بريداً إذا ليوم يف القصر، فيما

 للعماين والسيد واملفيد صح املوافقأراد الرجوع ليومه قصر وجوباً على األن إ :قال يف املستند

ما صرح به ك وكافة املتأخرين، بل املشهور ي والديلميوالصدوقني والتهذيب والنهاية واملبسوط واحلل

  ،)١(يةماممن دين اإل أنه يمامخر، بل عن ظاهر اإلآ لغري من شذ ونذر كما ذكره مجع مجاعة، بل وفاقاً

                                                  

.٣٢ س٥٥٦ ص١ ج:املستند )١(



٢٧

 كتابه الكبري والتهذيب واملبسوط ووافق هو الصدوق يف إىل نسب اخلالف أنه مث نقل عن الذكرى

 مث نقل ، ملن كان غري راجع من يومهمتام ملن رجع من يومه واإلمتامصر واإلق النيبنفسه هلم من التخيري ب

  :خسمة يريد الرجوع ليومه أقواالً من ال إىل  بالنسبة)١(املستند

  . املتأخرين واملشهور بني ي مطلقاً، كما عن السيد واحللمتاماإل: األول

  .الكليين إىل  القصر مطلقاً، كما عن بعض الفضالء ونسبه:الثاين

  .، كما عن اية الشيخ واملبسوط والتهذيب واملفيد والصدوقنيالتخيري مطلقاً: الثالث

 إذا  وبني ما،خر فالقصرآقاطع  أو رةعش الإقامةختلل بينها وبني العود  إذا التفصيل بني ما: الرابع

  . وظاهر الوسيلةي والديلمييري كما عن القاضختلل فالتخ

  . انتهى،ختلل كما عن العماين إذا هو الرابع باستثناء حتتم التمام: اخلامس

  :قوال الرئيسية يف املسألة اثناناأل: أقول

 ـ كما ذكره املستند ـ بل عن ما اختاره املصنف، وليس هذا القول خاصاً بالعماين: األول

 ـ البحراين ونسبه ، كما اختاره الكاشاينيالقاض إىل شيخ، وعن جممع الربهان نسبتهلا إىل املفاتيح نسبته

املعاصرين  املشهور بنينه إ )٢( املتأخرين، ويف املستمسكيمجلة من أفاضل متأخر إىل بعد اختياره له ـ

  ومن 

                                                  

.٢٠ س٥٥٧ ص١ ج:املستند )١(

.١١ ص٨ ج:املستمسك )٢(



٢٨

  .)صلى اهللا عليه وآله وسلم (سولرآل ال إىل قارب عصرنا، بل عن العماين نسبته

 طالق القصر والتمام، والظاهر هو ما اختاره املصنف إلنياملشهور من التخيري ب إىل املنسوب: ينالثا

 بأدلة قواطع طالقمنا خنصص اإلإالقصر ولو مل يرجع ليومه، و للقول بأن الالزم يضتأدلة الربيد املق

ما دل على وجوب  باإلضافة إىل أدلة مثانية فراسخ وبريدين وبياض يوم، هذا إطالقالسفر كما خنصص 

م اليرجعون ليومهم، بل يبقون يف مىن أ مع وضوح ،عرفات إىل التقصري على أهل مكة عند خروجهم

مرت مجلة منها على لزوم القصر مما مينع محل روايات القصر على  اليت ، وقد شددت الرواياتأيامثالثة 

  .املشهور إىل التخيري بينه وبني التمام كما نسب القول به

وجه اجلمع بني  أنه هذا القول بزعم إىل  فالتخيري فقد ذهبالّإ القائل بالرجوع ليومه، وماأ

يكون الرجوع ليومه   ففي مورد ال،روايات عرفات، وما دل على اشتراط القصر بالرجوع ليومه

  .ان، واجلمع بينهما التخيريرضايتع

 مثل ، فهو مجلة من الرواياتدل على اشتراط الرجوع ليومه ـ حسب ما يراه املشهور ـ ما ماأ

ذا إظاهره اعتبار اليوم، ف أن بدعوى. )١(ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومهإذا  :موثقة ابن مسلم

  .مل يكن يوم فال قصر

  : )عليه السالم (كم يقصر الصالة؟ فقال يف ومثل موثقة مساعة، عن املسافر

                                                  

.٩ ح أبواب صالة املسافرمن ٢ الباب ٤٩٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٩

 يكون رجال  إالّ أن فطرأ، ومن سافر قصر الصالة وومها مثانية فراسخ بريدانيف مسرية يوم وذلك

يقصر وال  هله الأ إىل مسرية يوم يبيت  يكونةقري أو إىل صيد، إىل خرج أو مشيعاً لسلطان جائر،

  . )١(يفطر

 يف تفسري )رمحه اهللا (ما عن السيد الطباطبائيباإلضافة إىل اعتبار ذلك، » مسرية يوم«ن ظاهر إف

قرية  إىل املسافر أو قرية إىل وأ ويكون معىن ، بلد اخلروجهلهأمن املراد أن  احلديث، حيث بىن على

يصحح التقصري   ورجوعه ليومه ال،نه مسرية يوم ذاهباً وجائياًمع كون سفره جامعاً للشرائط أل

  .النقطاعه بقصد القرية

  .القصر يف بياض يوم الظاهر يف يوم واحد أن ومثل ما دل على

لة فصلى بالناس الظهر يالنخ إىل  خرج من الكوفة)عليه السالم (مري املؤمننيأ أن :)٢(يرو ومثل ما

منا هو لدخله يف إ من يومه، )عليه السالم ( رجوعهينقل الراو أن بدعوى. ركعتني مث رجع من يومه

 من ي عن رجل أتى سوقاً يتسوق ا وه)عليه السالم (عبد اهللابو أئل  س:قصر الصالة، ومبا عن املقنع

ركب السفن مل يأا يف يوم؟  وإن تاها يف بعض يوم،أتاها على الدابة أن هو إة فراسخ، فأربعمرتله على 

 أن  بدعوى،)٣(يرجع من يومه صوماً ويقصر صاحب السفر الذي يتم الراكب: )عليه السالم (قال

   .ال يرجع من يومه الذي باملعىن يتم الراك

  يوالرضو

                                                  

.١ ح مقدار املسافة اليت جيب فيها التقصرييف ١٣٣ الباب ٢٢٢ ص١ ج:ستبصاراال )١(

. وجوب قصر الصالةيف ١ الباب ١٥ ص٨٦ ج:البحار )٢(

 فيه ١٢ س١٧ ص، إالّ أن نسخة املقنع يف اجلوامع الفقهية١٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٣ الباب ٥٠٢ ص٥ ج:كما يف الوسائل )٣(

.»سبع«



٣٠

ة فراسخ ومل ترد الرجوع من يومك فأنت أربعموضع مقدار  إىل سافرتوإن  :)عليه السالم(

  . )١(شئت قصرت وإن ن شئت متمتإباخليار ف

 أن يراد به ما فيه لفظ اليوم وحنوه الن إ ،ضعف السند يف بعضهاباإلضافة إىل  ،ويرد على الكل

 وقع التعبري به يف )غل يومهفش( : قال يف مصباح الفقيه،ريد بذلك التحديدأمنا إ و،يكون السري يوماً

من  إالّ مدخلية لفعليته فيما هو مناط التقصري  ولكن ال،كان موقوفاً على رجوعه ليومه وإن التعليل

  .  انتهى،)٢(هذا احلد إىل حيث الكاشفية عن كون مقدار سريه بالغاً

لزم عدم القصر ريد ظاهره أو ل أنه ،ويؤيد ما ذكرناه من كونه حتديداً ال كونه مراداً بظاهره

 كما يؤيده ،حدأال يلتزم به  أنه وطنه يف مدة نصف اليوم مع إىل من سافر سريعاً حىت رجع إىل بالنسبة

ما استظهار أ، إشكاليضاً بال أ حكمه كذلك  وبريداً جائياً،ملفقا بريداً ذاهباً أو السفر يف الليل أن ايضاً

هله يقصر أ إىل وصل أنه إذا  بل ظاهر املوثقة، يف غاية البعد عن املوثقة فهو)رمحه اهللا (يالعالمة الطباطبائ

مث رجع  ذ قولهإداللة فيها بوجه   ال)عليه السالم(مام  ورواية خروج اإل،نه يف وطنه فقد انقطع السفرأل

 وعليه يما رواية املقنع فال وجه لتقدير حرف النفأظهور له يف كونه دخيال يف احلكم، و حكاية قصة وال

نه أ والقول ب، هلا داللة لكن ضعف سنده مانع عن العمل بهي نعم الرضو،دلأى خالف مطلوم  عليفه

  جمبور بالشهرة غري تام كيف واملشهور عملوا بروايات 

                                                  

.٢١ سطر ١٦ ص:فقه الرضا )١(

.١٩ سطر ٧٢٨ ص٢ ج:مصباح الفقيه )٢(



٣١

 ولكن مع ذلك ، فكذا يف امللفقة فيقصر ويفطر،ليايل ال يضر يف سفره أو  املمتدة ليلةأثناءبات يف  أنه إذا فكما

 ولو كان من قصده الذهاب ،أحوطليلته  أو هضائه يف صورة عدم الرجوع ليومقوالتمام والصوم واجلمع بني القصر 

يضا أ يف االمتدادية  أن األمر كما، وعدمها مل يقصرأيام عشرة ثناء يف األقامة يف اإلاً ولكن كان متردديابواإل

  . كذلك

  

 يف االجتهاد املذكور شكال اإل وحيث تبني،اجتهاد يف وجه اجلمعاألمر إالّ يضاً فليس أالقصر 

دون العشرة } ليايل أو  املمتدة ليلةأثناءبات يف  أنه إذا فكما{لزوم القصر  إىل بد من الذهاب كان ال

 ولكن مع ذلك اجلمع بني القصر ،يقصر ويفطرف{املوجبة للقصر } ال يضر يف سفره فكذا يف امللفقة{

 صورة عدم اتصال الرجوع بالذهاب أي} ليلته أو ةيومضائه يف صورة عدم الرجوع لقوالتمام والصوم و

 يابولو كان من قصده الذهاب واإل{وجب التمام أخروجاً من خالف من } أحوط { عرفياًاتصاالً

مل {بلده  إىل كان متردداً يف الذهاب أو } وعدمهاأيام عشرة ثناء يف األقامة يف اإلاًولكن كان متردد

  .لوحدة الدليل فيهما}   كذلكيضاًأ يف االمتدادية  أن األمركما{بع  يف الشرط الراملا سيأيت} يقصر

  



٣٢

 ،صبعاًإ وعشرون أربع بذراع اليد الذي طوله ،ة آالف ذراعأربعوامليل ، ميالأالفرسخ ثالثة : }١مسألة ـ {

   كل شعرية عرض سبع شعرات من أوسط شعر الربذون،صبع عرض سبع شعرياتإكل 

  

 أربعة آالف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربعوامليل ، ميالأثة الفرسخ ثال: ـ ١مسألة ـ {

 كل شعرية عرض سبع شعرات من أوسط شعر ،صبع عرض سبع شعرياتإ كل ،صبعاًإوعشرون 

  :  الكالم يف مواضع.}الربذون

  . يف كون القصر يف مثانية فراسخ وقد تقدم: األول

مجلة من باإلضافة إىل  ،املستفيض يف كلمام مجاع وعلى هذا اإل،الفرسخ ثالثة أميالن إ :الثاين

 ،)١(ة وعشرون ميالأربعوالتقصري حده  :)عليه السالم ( مثل رواية العيص عن الصادق،الروايات

 هذا ،)٢(ة وعشرون ميالأربعالتقصري يف الصالة بريد يف بريد  :)عليه السالم ( عنهيورواية الكاهل

  . صل عدم النقلن واألرف اآلاملتعا هو املعىنباإلضافة إىل أنه 

 يف كالم شهرهو األنه إ :)٣(وقال يف مصباح الفقيه. رضامليل قدر تارة مبد البصر من األن إ :الثالث

الختالف مد البصر باختالف البصر : قال يف املستند. نه غري منضبطأشكلوا عليه بأ وقد ،اللغويني

  خيتلف األبصار يف الصيف والشتاء وخيتلف بالنسبةبل:  أقول.)٤(هاهلواء وغلظت  ورقةرضوالباصرة واأل

ن املنصرف من كل ذلك إت غري واردة، فشكاالكل هذه اإل أن خيفى  لكن ال، وصغراًاملتبصر كرباًإىل 

  املتعارف من أوساط الناس

                                                  

.١٤ ح أبواب صالة املسافرمن ١باب ل ا٤٩٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣ ح أبواب املسافرمن ١ الباب ٤٩١ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٤ س٧٢٣ ص٢ ج:مصباح الفقيه )٣(

.١٠ س٥٥٥ ص١ ج:املستند )٤(



٣٣

لف ومائتا رطل أالكر  أن ال فكل حتديد هكذا، مثال ما ورد منإ، وموركل ذلك األ  يف أوساط

مالء الرطل وخيتلف املياه إمل يكن الصنع باملكائن وخيتلف  الذي خيتلف الرطل يف الزمان السابق يبالعراق

 املاء يف الشتاء قدر املاء يف الصيف خيتلف عنن إ ثقال وخفة من جهة طيبعة املاء ومن جهة اهلواء، حيث

  .غري ذلك، وهكذا يف سائر التحديداتإىل 

ذرع املصنوعة، بسائر األ  بذراع اليد، ال،ة آالف ذراعأربع وهو ،خرى بالذراعأامليل تارة  قدر

 الذراع، إطالقغويني والفقهاء، بل هو املنصرف لدى لحتديده بذراع اليد هو املشهور عند ال ألن وذلك

 وال ،كثر على قدر ذراع اليد حفاظاً على االنضباط األمنا صنع أوالًإشياء بل الذراع املصنوع لتقدير األ

بينا حنن جلوس :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب صحابنا، عنأرواية اخلزاز، عن بعض إالّ   ذلكرضايع

كنت عند هذا قبيل فسأهلم عن التقصري، : فجلس فقال أيب ذ جاءإمية على املدينة، أ ل لبيناوأىب عند و

ن إ له  فقلتوليلة، وقال قائل منهم روحة، فسألين  وقال قائل منهم يوم،فقال قائل منهم يف ثالث

صلى اهللا عليه وآله  (نزل عليه جربئيل بالتقصري، فقال له النيب  ملا)صلى اهللا عليه وآله وسلم ( اهللارسول

 وعري، مث عربنا ءيف إىل بني ظل عري ما:  الربيد؟ قالشيء يوأ: يف بريد، قال: يف كم ذلك؟ قال: )وسلم

عليه  (أبو جعفر تكلم به م ذكروا ماأى الطريق وعالماً علأعالماً أ يعملون ةميأ مث رأى بنو زماناً

 عشر ميال فكانت ثالثة آالف  على اثينه مث جزئو، وعريءيف إىل  فذرعوا ما بني ظل عري)السالم

   أمية مر بينأ هاشم غريوا عالم، فلما ظهر أمر بينومخسمائة ذراع كل ميل فوضعوا األ



٣٤

  .)١(لم علماًجنب كل ع إىل  فوضعواياحلديث هامش ألن .غرية

 ملا )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللان إ :)عليه السالم (وما رواه الصدوق، مرسال عن الصادق

وكم : يف بريد، فقال: يف كم ذلك؟ فقال: )صلى اهللا عليه وآله (نزل عليه جربئيل بالتقصري، قال له النيب

 فكان كل ، جزؤوه على اثين عشر ميالًمية مثأ فذرعته بنو، وعريءيف إىل ما بني ظل عري: الربيد؟ فقال

  .)٢(ة فراسخأربعميل ألفاً ومخسمائة ذراع وهو 

رساهلما، وعدم عمل املشهور ما مما إباإلضافة إىل ذ إتقاومان املشهور،   النيلكن الروايت

ف ة آالأربع  ـومها جبالن يف املدينةـ  وعري يئبني ظل عري وف أن يسقطهما عن احلجية، وما قيل من

 ينايف ال الذي املصنوعاملراد بالذراع فيهما الذراع  أن من القريب جداًن إ ام يرد عليه،بذراع اليدذراع 

سود وبعضها ن الذرع تطلق على ذراع القدماء وذراع احملدثني والذراع األإالتحديد الذي ذكرناه، ف

  .ناه عند البزازين يف زمانناما شاهدك ،وبعضها غري ذلك ة وعشرونأربعوبعضها  صبعاًإاثنان وثالثون 

الفرسخ عبارة عن اثين عشر ألف ذرع بذراع اليد، بل هو مقطوع به مشهور باإلضافة أن هذا 

  . عند الفقهاء واللغويني، كما صرحوا به فراجع كلمام

ينايف ما  بد من محله على ما ال  ال)٣(تقدير تاج العروس بأنه سنة آالف ذراع أن ومما تقدم يعرف

  سبب هذا االختالف يف الروايتني،  أن اه، والظاهرذكرن

                                                  

.١٣ح  أبواب صالة املسافرمن ٢ الباب ٤٩٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣٨ ح صالة السفريف ٥٩ الباب ٢٨٦ ص١ ج:الفقيه )٢(

.٣١٧ ص٧ ج:اج العروست )٣(



٣٥

 وغريمها حسب اختالف رضكانت تقاس ا القماش واأل اليت ذرعاأل قوال اختالفويف بعض األ

ذرعاً خمتلفة للتجار، فمثل الذراع مثل سائر أ فقد رأينا حنن يف بلدنا كربالء املقدسة ،زمان والبالداأل

 واملن ،ياسالمبول، واملن الشاهحقة  مثل حقة كربالء، و،ا اسم واحدكان هل وإن وزان املختلفة،األ

 ،حدها اثنتان وعشرون محصةأ، واملثقال الصرييف، واملثقال للصاعة، بل يف زماننا ثالثة مثاقيل يالتربيز

  .غري ذلك إىل ، والثالث ست وعشرون،عشرونو أربعخر واآل

 يف مقام فائدة فيه  الي حتديد علمنري وشعر الربذوصبع والشعراع مبا ذكر من اإلذحتديد ال: الرابع

ذ االختالف املتحقق من جهة إ، دليل ال فائدة فيه إىل ليس مستنداً أنه وهو مع: قال يف املستند. العمل

ذرع فال حيصل بذلك حتقيق  من احلاصل بواسطة األأقلصابع ليس باختالف الشعريات والشعرات واأل

  . انتهى،)١(أكثروانضباط 

ذرع ذه صابع والشعري والشعرة خمتلفة أيضاً، فتحديد األاملتوسط بني األ وإن خصوصاً: قولأ

جمهوالت متعددة حيث  إىل حالة جمهول واحدإخمتلفات، فهو من قبيل  إىل  حتديد ملختلف واحدموراأل

 وإن ة،ربعاأل  أوبعض اخلمسة، إىل ضم بعضها أو صبع أحدها فهل املراد باإل،جهالة الّإ األمريزيد  ال

غريها، وكذلك قد رأينا الشعري يف حمالت بيعه خمتلفة غاية  أو السبابة أو اماإل هي  فهلاألولكان 

كل منها متعارف، أما شعر الربذون فال يقل اختالفه عن اختالفهما الختالف الرباذين  أن  مع،االختالف

  يف واختالف شعرات برذون واحد 

                                                  

.٢٥ س٥٥٥ ص١ ج:املستند )١(



٣٦

رق من أماكن جسده شعره أ فبعض ،ماكن جسده املختلفةأكرب، ويف حاالته املختلفة من صغر و

  .خرما كن جسده األأبعض 

 األمريقيس  أن فراد املتعارفأ فلكل من ،ذرع املتعارفة غري ضاراختالف األ أن الظاهر: اخلامس

ع  من الفرسخ بذرا أو أقليكون الفرسخ أزيد أن استلزم وإن يقيس بذراع غريه، أو أن ع نفسه،ربذا

مبىن الشرع ليس على الدقة يف غري ما  أن  مع وضوح،حالة على الذراعهذا هو الزم اإل ألن نفسه،

ما خرج بالدليل، مثل بيع الذهب واوهرات  الإمبىن العرف ليس على الدقة،  أن  كما،خرج بالدليل

تلف سعة ـ  بالدرهم ـ املخيشياء، فالتحديد الشرع خبالف بيع سائر األ،ون يف الوزنقحيث يدق

  .دقة فيها والشرب والذراع واخلطوة والصاع واملد وغريها كلها حتديدات عرفية ال

 ،ذرع بالدناأ بني املتعارف يف ،ذكرناه من االعتماد على املتعارف فرق يف ما ال أنه ومنه يظهر

قصر من أن وهي  واملتعارف يف بالد الصني واليابا،ذرعناأطول من أفريقيا وهي إذرع بالد أواملتعارف يف 

فريقيا صح االعتماد إ إىل ذهبنا أنه إذا الصني صح االعتماد على فراسخهم، كما إىل ذا ذهبناإذرعنا، فأ

صالة وحدة ذرع الصني، كما يصح االعتماد على الكر يف البالد املختلفة، وذلك ألأ أو ذرعناأعلى 

 ذرع املرأة والعكس،أد الرجل على لكل بلد حكمه، ومنه يعلم جواز اعتما أن احلكم، وال دليل على

  .ذرعهأقصر من أذرعها أكانت وإن 

  



٣٧

 فهي مبنية على التحقيق ال املساحمة ، ال جيوز القصرولو يسرياً  لو نقصت املسافة عن مثانية فراسخ: }٢مسألة ـ {

  .الشرعية كما هو احلال يف مجيع التحديدات ،ذرع املتوسطة يف اجلملة نعم ال يضر اختالف األ،العرفية

  

لعدم حتقق }  ال جيوز القصرولو يسرياً  لو نقصت املسافة عن مثانية فراسخ:  ـ ٢مسألة ـ {

 ن العرف هو املرجع يف مفهوم اللفظ الإف} فهي مبنية على التحقيق ال املساحمة العرفية{موضوع احلكم 

ما و﴿: ب حيث قال تعاىلمقتضى كون العرف هو املخاطن إ :يف ما يراد من التسامح يف التطبيق، وفيه

 أن مرناأنبياء نا معاشر األإ: )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وقال ،)١(﴾ِبِلساِن قَوِمِه إالّ أَرسلْنا ِمن رسوٍل

 ألن العرف هو املرجع يف التطبيق، كما هو املرجع يف فهم املعىن، أن .)٢(نكلم الناس على قدر عقوهلم

  مما كثرياًذرع مستوى اخللقة ختتلف اختالفاًأ أن  كيف وقد تقدم،خاطبيراه العرف امل الذي هذا هو

  .يدل على عدم البناء على الدقة

 ة آالف ذراع كان له وجه، وهذا هوأربع من أقلال يصح تقدير الفرسخ ب أنه ريد بذلكأنعم لو 

وبعد ما عرفت } لةذرع املتوسطة يف اجلمنعم ال يضر اختالف األ{:  حيث قال،يظهر من استثنائهالذي 

مستثىن ومستثىن } كما هو احلال يف مجيع التحديدات الشرعية{ وجه معتد به )يف اجلملة(مل يكن لقوله 

  منه،

                                                  

.٤اآلية : براهيمإسورة  )١(

.٢٣ ح كتاب العلم١٣ الباب ٦٩ ص٢ ج:البحار )٢(



٣٨

املشاهد يف الدراهم  يف املستثىن منه كما هو ليس مجيع التحديدات كذلك ال أنه لكن يرد عليه 

املشاهد يف الزوال   يف املستثىن كما هو من الدرهم، والقلمثال حيث ختتلف سعتها يف باب الدم األ

ن الزوال إغري ذلك، ف إىل خويهأ، وكذلك يف هالل أول الشهر، وكذا يف دم احليض ويدقنه إ حيث

  .ال يوجدان أو يوجدانوالدم حقيقة  ، واهلالل حقيقة،حقيقة ويظهر مبجرد ظهور الظل

 كان يضرب )عليه السالم(مام إلا أن  على الدقة كما ورد الدليل يفيكان دليل شرع إذا وكذا

خيتلف  الذي  خبالف مثل الدرهم،خبائه يف سفر احلج يف مكان بعضه داخل احلرم وبعضه خارج احلرم

  .مل يقصد به الدقة أنه االختالف يف اخلارج يوجب فهم العرفن إ  وضيقاً يف سكة واحدة، حيثةًسع

 اثنني ذرعا أن  للصدق، فلو فرضقل األ بتحققصر اخللقة جيب القيذرع مستوأ تلو اختلفنه إ مث

  أن األمرفىت به يف املستند، وحيث عرفتأ، كما قل لزم على كليهما العمل بذلك األأقلحدمها أفكان 

 أن حيقق هل أن  اخللقة مل حيتجينسان مستوإ، فلو ذرع قلالتحقيق عن األ على املساحمة مل يلزم مبين

  .شبار الكر وغري ذلكأكذلك يف  و،ال أم  منه ذراعاًأقلهنالك من هو 

  



٣٩

  قوىبقي على التمام على األ ال أو لو شك يف كون مقصده مسافة شرعية: }٣مسألة ـ {

  

لزم الفحص كما هو مقتضى } ال وألو شك يف كون مقصده مسافة شرعية :  ـ٣مسألة ـ {

اره تاخالذي   هواقاعدة الفحص عن موضوع احلكم ـ على ما ذكرناه يف هذا الشرح مكرراً ـ وهذ

  .كان مبناه عدم وجوب الفحص يف الشبهات املوضوعية وإن  يف املقام،)رمحه اهللا (الفقيه اهلمداين

كما هو } قوىبقي على التمام على األ{مل يقدر على الفحص  أو نتيجة، إىل مل ينته الفحصوإن 

صالة عدم السفر  وذلك ألنفى املستند اخلالف فيه،و وجدان اخلالف فيه، يور، بل يف اجلواهر نفهاملش

هو وجوب التمام، كما هو  الذي حراز موضوع العامإصل يوجب لقصر، وهذا األل املوجب يالشرع

ن الشك يف حتقق ذلك املورد يوجب جريان إالشأن يف كل مورد كان حكم عام خرج منه مورد، ف

ن أ يكن جمال للقول بصل موضوع العام ملذا حتقق باألإ و،صل حيرز موضوع العامصل، وبذلك األاأل

يهما وجب االحتياط حبكم العلم أاملقام من  أن مل يعرف ذإالتمام والقصر حكمان على موضوعني، و

الشارع هل زاد قيداً على السفر العريف يف  أن ذا شك يفإن السفر العريف حمقق، فأ، وال للقول بمجايلاإل

  .حكم السفرة مما يستلزم جريان دصالة عدم زياأاملقام كان املرجع 

 ه بأصل آخر يف عكسه لزم اجلمع، كمارضامجايل باخلالف لتعصل موجباً للعلم اإلنعم لو كان األ

ذا إعدم حد الترخص عند الرجوع، فصالة أب رضا معفإنهشك يف حتقق حد الترخص عند السفر، إذا 

  صلوا يف هذه النقطة املشكوكة 



٤٠

  بل وكذا لو ظن كوا مسافة

  

حدمها، وكذا لو كان له ظرف أنه خالف الواقع يف أ علم ب،، وعند الرجوع قصراًعند السفر متاماً

 أم هل هو كر أنه  يفخط خاص وشك إىل ه باملاء حىت وصلؤمث جعل ميل  من الكرأقلمن ماء كان فيه 

ن أسه، ب باستصحاب الكرية يف عكرضان استصحاب عدم الكرية حمكم، وهذا االستصحاب معإال، ف

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،اخلط املذكور إىل  حىت وصلهخذ من مائأمث اً كان كر

نه ال دليل على اعتبار الظن يف املقام فهو كالشك من حيث أل} بل وكذا لو ظن كوا مسافة{

  . ممنوعي الروض االكتفاء بالظن القواحلكم، واحتمال

  



٤١

 ويف ثبوا ، وبالبينة الشرعية،اع املفيد للعلموبالشي ،تثبت املسافة بالعلم احلاصل من االختبار: }٤مسألة ـ {

  .  فال يترك االحتياط باجلمعإشكالبالعدل الواحد 

  

احلصول من االختبار من الطرق } تثبت املسافة بالعلم احلاصل من االختبار:  ـ٤مسألة ـ {

  . كما قرر يف حمله فالعلم حجة مطلقاًالّإم، ولالعادية للع

، كما قررناه يف كتاب التقليد الشياع حجة مطلقاً أن كان الظاهروإن  }وبالشياع املفيد للعلم{

  .من هذا الشرح

  . كما تقدم الكالم فيه يف كتاب التقليد، حجيتهاطالقإل} وبالبينة الشرعية{

، ورواية مسعدة )١( آية النبأطالقكان يقرب الثبوت إل وإن }إشكالبوا بالعدل الواحد ويف ث{

يضاً، وقد حررنا الكالم أ يشمل الواحد فإنه. يسأل الناس األعراب: )ليه السالمع (، وقوله)٢(بن صدقة

  .مواضع من هذا الشرح يف ذلك يف

مل يطمئن باخلرب  إذا منا هوإأراد االحتياط، لكن االحتياط ن إ } فال يترك االحتياط باجلمع{

  . يهو علم عاد الذي  اكتفى بالقصر من باب االطمينانالّإ و،الواحد

  

                                                  

.٦اآلية : سورة احلجرات )١(

.٤ حب بهس أبواب ما يكتمن ٤ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل )٢(



٤٢

كان  إالّ إذا الشياع املفيد للعلم أو لتحصيل البينة  السؤال أو  عند الشك وجوب االختبارقوىاأل: }٥  ـمسألة{

  .  للحرجمستلزماً

  

الشياع املفيد  أو لتحصيل البينة  الؤالس أو  عند الشك وجوب االختبارقوىاأل:  ـ٥ـ مسألة {

ما خرج كوجوب الفحص يف  إالّ ت،وذلك ملا عرفت من وجوب الفحص يف املوضوعا} للعلم

دائهما بغري أوجبت عليه الصالة والصيام ومل يتمكن من  إذا  فيمايحكام، واملراد بالوجوب الشرطاأل

القطع  إىل يذهب أو ، ما ليس مبسافةىلإيرجع  أن متكن من أو  كانت حائضا مثال،اذإما أالفحص، 

 إذا الّإ{أراد االحتياط باجلمع  إذا للفحصباملسافة مل يكن لوجوب الفحص وجه، وكذا ال وجوب 

ن احلرج رافع للتكليف وحينه إ ف)رمحه اهللا (كما استثناه الفقيه اهلمداين}   للحرجكان مستلزماً

  . االحتياطيكان ينبغ وإن صول العملية جماهلا مثل املقامن األإيستصحب فيتم الصالة، ف

  



٤٣

  . اجلمعحوطكان األ وإن قوطهما ووجوب التمام سقوىفاأل   البينتانرضاتع إذا :}٦مسألة ـ {

  

تكلمنا  أن وقد سبق}  سقوطهما ووجوب التمامقوىفاأل   البينتانرضاذا تعإ:  ـ٦مسألة ـ {

  .اإلعادة إىل حول هذه املسألة يف كتاب التقليد وغريه فال حاجة

كن مقصده مل ي إذا بالقصر والتمام والصيام والقضاء، لكن ذلك}  اجلمعحوطن كان األإو{

  .اجلمع وكفى التمام كما هو واضح إىل  مل حيتجالّإاملختلف فيه من مواضع التخيري، و

  



٤٤

 وكان ذلك ،كان جمتهداً إالّ إذا وجب عليه االحتياط باجلمع شك يف مقدار املسافة شرعاً إذا :}٧مسألة ـ {

  . صل هو التمامن األإ ف،بعد الفحص عن حكمه

  

 أو ،ة فراسخ كما عن الكليينأربعهل هو } قدار املسافة شرعاًذا شك يف مإ:  ـ٧مسألة ـ {

سواء كان عامياً } وجب عليه االحتياط باجلمع{مثانية كما اختاره املشهور بأن كانت الشبهة حكمية 

 إىل د، فالواجب عليه الرجوعه املتمكن من اتيجمتهداً قبل الفحص، أما العام أو ،ال يتمكن من اتهد

فصور املسألة }  صل هو التمامن األإ ف، وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه،كان جمتهداً إذا الّإ{اتهد 

  :ةأربع

 إىل لوجوب الرجوع إليه اتهد، والالزم عليه الرجوع إىل  القادر على الرجوعيالعام: األوىل

ب التقليد من أول كتا يف سبق  ولو مل يرجع وجب االحتياط من جهة ما،ميةكاتهد يف الشبهات احل

  .حمتاطاً أو مقلداً أو نسان جمتهداًيكون اإل أن وجوب

 ذ ال جيوز الرجوعإاتهد، والواجب عليه االحتياط،  إىل  غري القادر على الرجوعيالعام: الثانية

استلزم االحتياط  إذا  ال يقدر على الفحص، نعميملن فحص والعام إالّ صل يف الشبهات احلكمية،األإىل 

  .واحلرج سقط التكليف بهالعسر 

ذا مل إصول الفحص، فجراء األإشرط  ألن اتهد قبل الفحص، والالزم عليه االحتياط،: الثالثة

   ال يصح أشبهيفحص ولو من جهة عدم يئة الكتب وما 



٤٥

  .صولجراء األإله 

 التقريب صالة التمام علىأ ياتهد بعد الفحص واليأس عن الظفر بالدليل، ومثله جير: الرابعة

  .املتقدم يف املسألة الثالثة

  



٤٦

 نعم لو ظهر بعد ، متاماًاإلعادةبل وجب عليه  ، يف املسافة ومع ذلك قصر مل جيزكان شاكاً إذا :}٨مسألة ـ {

  .يضاأ اإلعادة حوط ومع ذلك األ،حصل منه قصد القربة مع الشك املفروض إذا ذلك كونه مسافة أجزأ

  

}  متاماًاإلعادةبل وجب عليه   يف املسافة ومع ذلك قصر مل جيزذا كان شاكاًإ:  ـ٨مسألة ـ {

 ال فالالزم الفحص،إصل، وجراء األإكان احملل من ن إ  كفاية القصرمتمام املقتضية لعدالة الصوذلك أل

  .اجلمع كما يعرف وجهه مما تقدمأو 

القربة مع الشك حصل منه قصد  إذا كونه مسافة أجزأ{تيان بالقصر اإل} نعم لو ظهر بعد ذلك{

 الذي  وجهله بذلك حال العمل ال يوجب بطالنه، وهذا هو،عمله حينئذ مطابق للواقع ألن }املفروض

  .ذكره اجلواهر وغريه، بل مل أجد فيه خمالفاً ممن تعرض له

نه مل يكن حال العمل جازماً، وقد شرط مجاعة من الفقهاء أل} يضاأ اإلعادة حوطومع ذلك األ{

مث ظهر مطابقة ما أتى به  أمت لو كان شاكاً يف املسافة، ومع ذلك أنه حال العمل، ومنه يعلماجلزم بالنية 

  .متشى منه قصد القربة إذا ، أيضاًه صحت صالت، به بأن مل تكن مسافةأمورمع امل

  



٤٧

وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة ، اإلعادةلو اعتقد كونه مسافة فقصر مث ظهر عدمها وجبت : }٩مسألة ـ {

  .اإلعادة جيب عليه فإنهمت مث ظهر كونه مسافة أف

  

نه مل يأت أل} اإلعادةلو اعتقد كونه مسافة فقصر مث ظهر عدمها وجبت :   ـ٩مسألة ـ {

شياع  أو نة عادلةيب أو جتربة شخصية إىل كان مستنداً وإن  به، وال دليل على كفاية االعتقاد،أموربامل

  .وال دليل على كفاية مثلهاكل هذه طرق ظاهرية  ألن مفيد للعلم،

 ملا تقدم من} اإلعادة جيب عليه فإنهمت مث ظهر كونه مسافة أوكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة ف{

نه إ :جزاء، وفيهجزاء لقاعدة اإليغري احلكم الواقعي، خالفاً ملا عن املدارك والروض من اإل االعتقاد الأن 

  .الشبهات املوضوعية ذلك، هذا كله يف يقاعدة يف املقام تقتض ال

 أو  مث تغري اجتهاده،توجب القصر فقصر ة فراسخ فقطأربعقال جمتهده بأن  أو ما لو اجتهدأ

 فما أتى به حيكم ،املسافة مثانية فراسخ أن رأى جمتهده أو ن رأى ثانياً،أتغري جمتهده ب أو اجتهاد جمتهده

 أو جزاء بالرأي اجلديد لهى سقوط اإل وال دليل علأ فأجز،نه كان حكمه حال العملعليه بالصحة أل

  .تهده

  .ةأربعا أ إىل املسافة مثانية مث تغريأن ن كان رأيه مثال أومنه يعلم ما لو انعكست املسألة ب

  



٤٨

مل يكن  وإن ، السري كونه مسافة يقصرأثناءمث بان يف   اعتقد العدم أو لو شك يف كونه مسافة: }١٠مسألة ـ {

  .الباقي مسافة

  

 السري كونه مسافة أثناءمث بان يف   اعتقد العدم أو لو شك يف كونه مسافة:  ـ١٠لة ـ مسأ{

، )١( اخلالف فيهيينبغ ال: كما يف اجلواهر وغريه، بل يف املستمسك} مل يكن الباقي مسافة وإن ،يقصر

ق، وال دليل على اشتراط علمه قين حماألمرال كموضوع القصر املسافة مع قصدها، و ألن وذلك

باملسافة، ومنه يعلم ضعف ما عن الروض من احتمال اعتبار العلم باملسافة يف وجوب القصر، وجه 

  . بعدم اشتراط العلميدلة القاض األإطالقخالف  أنه الضعف

 وإن ،اإلعادةيف حال علمه بعدم املسافة متاماً وجبت  أو صلى يف حال الشك، لو أنه ومنه يعلم

 به أمور ملطابقة املأيت به للم،ولو صلى قصراً ومتشت منه القربة صحتصالة التمام، كان شكه جمرى أل

  .جزاء لإلياملقتض

  

                                                  

.٢١ ص٨ ج:املستمسك )١(



٤٩

  مل يكن الباقي مسافة وإن ، وجب عليه القصرثناءقصد الصيب مسافة مث بلغ يف األ إذا :}١١ ـمسألة {

  

 الباقي مل يكن وإن ، وجب عليه القصرثناءذا قصد الصيب مسافة مث بلغ يف األإ:  ـ١١ ـمسألة {

مل تكن  أن دلة الشاملة له بعد األطالق كالبالغ يف باب الصالة جبميع فروعها املختلفة، إلالصيب} مسافة

نه أ وييصل أنه ووجه عدم مشول أدلة الرفع له ما دل على له يف باب الصالة،  شامالً)١(دليل رفع القلم

 أمناً ، سفراً وحضراً،وغريهايومية  ،ةحكام الصالة فرادى ومجاعأوعليه فكل  ،يضرب حىت يؤدي الصالة

  .يضاأغريها تشمله  إىل مستحبة، أو صل واجبة باأل،وخوفاً

  باستثناء ما،يضاًأ الصيب إىل جزاء واملوانع وغريها ثابتة بالنسبةمجيع الشرائط واأل أن ومنه يعلم

علم وجه احلكم يف  ذلك، ومنه يأشبهما  أو خرج بالدليل، مثل جواز صالة الصبية بدون ستر شعرها

 وهو املشهور بني الذين تعرضوا للمسألة ممن وجدت كلمام، ومنه يعلم وجه النظر يف كالم ،املقام

 فكأنه مل )٣( خطأعمد الصيب: )عليه السالم ( ولعل وجهه قوله،)٢(إشكالفيه : اجلواهر، حيث قال

سلمنا عموم ذلك ومل نقل ن إنه إ :فيهنسان املسافة فليس عليه قصر، وذا مل يقصد اإلإيقصد املسافة و

ن الصالة خارجة عن أنقول ب أن ، فال بد ـ لغريهنه خاص باجلنايات ـ كما استظهره املستمسك تبعاًأب

  العموم املذكور كخروجها 

                                                  

.٤٠ ح باب الثالثة٩٣ ص:اخلصال )١(

.٢٠٦ ص١٤ ج:اجلواهر )٢(

.٣ حقلةا أبواب العمن ١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ ج:الوسائل )٣(



٥٠

أفاق يف  قصد مسافة مث إذا  وانون الذي حيصل منه القصد،راد التطوع بالصالة مع عدم بلوغهأ إذا وكذا يقصر

  . فاقتهإكان حبيث ال حيصل منه القصد فاملدار بلوغ املسافة من حني  إذا  وأما، يقصرثناءاأل

  

ضعف من ذلك ما عن بعض من اعتبار قصد وليه وجوداً وعدماً، ولعل أعن دليل رفع القلم، و

 دليل النه إ :عماله، وفيهأ منه القصد يقصد وليه ىال يتأت الذي الصيبن إ وجهه التنظري بباب احلج حيث

 غري املميز، ومما ذكرنا يف املميز، والكالم يف املقام يف املميز ال إىل على ذلك حىت يف باب احلج بالنسبة

  .يضاًأبالغ كان حكمه كذلك  بلغ يف املقصد وكان كل الطريق غري أنه إذا يعلم

  وال حيق له،هاذكرنا اليت للقاعدة املتقدمة} راد التطوع بالصالة مع عدم بلوغهأ إذا وكذا يقصر{

 غري املميز فهو ما الصيبأ لعدم مشروعية ذلك، و،يقصر يف احلضر أن يتم يف السفر، كما ال حيق لهأن 

  .ال حيصل منه القصد الذي كانون

حلصول القصد مع }  يقصرثناءأفاق يف األ قصد مسافة مث إذا وانون الذي حيصل منه القصد{

  .اجتماع سائر الشرائط

يقصد قبل  ذ ملإ}  فاقتهإكان حبيث ال حيصل منه القصد فاملدار بلوغ املسافة من حني  إذا وأما{

  .ذلك

دلة، وال دليل على اشتراط  األطالقسلم قصر إلأقصد املسافة مث فإنه إذا وكذا الكالم يف الكافر، 

  . كما هو واضحصحة القصد املوجب للقصر بعدم كون القاصد كافراً

  



٥١

 مرات حىت بلغ اموع مثانية مل يقصر ففي  وجائياًذاهباً ة فراسخأربع من أقلد يف لو ترد: }١٢مسألة ـ {

  . واحد مثانيةإيابيكون اموع من ذهاب واحد و أن التلفيق ال بد

  

 مرات حىت بلغ اموع مثانية مل  وجائياًذاهباً ة فراسخأربع من أقللو تردد يف :  ـ١٢مسألة ـ {

  .ذلك إىل دلة من انصراف األياب اختالف الذهاب واإلملا تقدم يف مسألة} يقصر

يكون  أن يوهل يكف}  واحد مثانيةإيابيكون اموع من ذهاب واحد و أن ففي التلفيق ال بد{

طار  أو سار ثالثة فراسخ وصعد على اجلبل فرسخاً إذا نزوالً، كما أو  وبعضه صعوداً، سرياًبعض الطريق

 دلةنه سار مثانية فراسخ، وانصراف األ الظاهر الكفاية، أل،ر فرسخاً مثالًنزل يف البح أو عموداً فرسخاً

ل باالنصراف يق وإن ،ة، ليس مبوجود يف املقامأربع من أقلء يف يكانت يف مسألة الرواح واالذي 

ة بعأرطار  إذا يرتل مثانية يف العمق حكمه القصر، وكذا أو  يطري مثانية يف اجلوي فالذي،بدونه إ فاجلواب

  . وحد ترخص املقام مثل حد ترخص املسافة االمتدادية،ةأربعونزل 

  



٥٢

 مل قربسلك األ وإن ،بعد قصرن سلك األإف، بعد منهما مسافة واأل،لو كان للبلد طريقان: }١٣مسألة ـ {

  .بعدراد الرجوع من األأ وأقل أو ةأربعكان  إالّ إذا ،يقصر

  

 وإن ،بعد قصرن سلك األإف، بعد منهما مسافة واأل،لو كان للبلد طريقان:  ـ١٣مسألة ـ {

، وعلى املسألة ول، وليست شاملة للثاينشاملة لألالسفر أدلة  أن لوضوح } مل يقصرقربسلك األ

دلة له،  وكأنه للشك يف مشول األ،نه ال يقصرأات متعددة، لكن عن القاضي اخلالف وإمجاع يدعاو

 ال  وللشك يف صدق املسافر عليه، ويف الكل ماي،غري داعنه قطع الزيادة بأل هولواحتمال كونه سفر ال

  .ي ما يكون بداع عقالئال وجه للشكني، والسفر كذلك كثرياً إذ ،خيفى

ال بأس بأن يكون أحد  أنه فقد تقدم} بعدراد الرجوع من األأ وأقل أو ةأربعكان  إذا الّإ{

  .ذهب ثالثة ورجع مخسة إذا ماخر مثانية، ككان مع اآل إذا ةأربع من أقل ياباإل أو الذهاب

ن مل يعرف إ لزم الفحص، فقرباأل أو بعداأل يسلكه هل هو الذي هذا الطريق أن لوشك يفنه إ مث

  . وقد تقدم حكمه،ال أم طريقه مسافة أن مل يعلم إذا مل يقدر على الفحص كان كما أو بعد الفحص،

  



٥٣

 وعلى املختار ،البلد إىل  منهيابواإل ،املقصد إىل وليف املسافة املستديرة الذهاب فيها الوص: }١٤مسألة ـ {

  خر وعلى القول اآل،ةأربع املقصد إىل مل يكن وإن ، كون اموع مسافة مطلقاًييكف

  

 إذا املقاصد ـ أو }املقصد إىل يف املسافة املستديرة الذهاب فيها الوصول:  ـ١٤مسألة ـ {

 ألجل كون له مقصد، بل لو كان دائراًي أن  يشترطوال} البلد إىل  منهيابواإل{كانت له مقاصد ـ 

لو   واالنصراف عن ذلك،دلة األطالق كان من السفر املوجب للقصر إل،حتديد املسافة الدائرية وحنوه

  .)رمحه اهللا ( منهم الفقيه اهلمداين،فىت غري واحدأ، وبذلك يكان فهو بدو

انصراف  دعوى: ة حول البلد حيث قال املستمسك يف املسافة املستديرإشكالومنه يعلم ما يف 

 بريدين يف بعض صورها، النصوص عنها بل الفتوى قريبة جداً، بل الظاهر عدم صدق السفر ذاهباً وآئباً

وجه لدعوى انصراف النصوص   الفإنه.  انتهى،)١(صالة التمام يف حملهأ بفالبناء على التمام معها عمالً

النقض مبا اختار  إىل ات، هذا مضافاًطالق بعد مشول اإلياباإلصدق الذهاب و إىل حاجة  وال،والفتاوى

املستديرة يف جانب البلد حبيث يالصق البلد نقطة منها فتكون مع  كانت املسافة إذا ما فيه القصر من

حديهما دون إدلة عن ذ أي فرق بني الصورتني حىت يدعى انصراف األإ ،البلد شبه الدائرتني املتالصقتني

  .خرىاأل

 الذي وهذا هو} ةأربع املقصد إىل مل يكن وإن ، كون اموع مسافة مطلقاًيلى املختار يكفوع{

   الذي }خروعلى القول اآل{ناه يف املسافة امللفقة راخت

                                                  

.٢٣ ص٨ ج:املستمسك )١(



٥٤

  .ة مع كون اموع بقدر املسافة إليه أربعيكون مبدأ السري أن يعترب

  

ة مع كون اموع  إليه أربعبدأ السرييكون م أن يعترب{ة أربع يابيعترب كون كل من الذهاب واإل

 إذا ماأنك قد عرفت عدم اعتبار التردد يف طريق واحد مرات ليكون اموع مسافة، إمث } بقدر املسافة

  .دلة، كما كان صورة التردد منصرفاًنه ليس منصرفاً عن األكان السري حلزونياً كان الالزم القصر، أل

  



٥٥

يف البلدان الصغار   فيما ال سور فيه،آخر البيوت أو ة سور البلد حساب املسافأمبد: }١٥مسألة ـ {

  ، وآخر احمللة يف البلدان الكبار اخلارقة للعادة،واملتوسطات

  

يف البلدان  ،آخر البيوت فيما ال سور فيه أو ، حساب املسافة سور البلدأمبد:  ـ١٥مسألة ـ {

غري واحد، خالفاً  إىل كما نسب} خلارقة للعادة وآخر احمللة يف البلدان الكبار ا،الصغار واملتوسطات

 إىل  بل هذا القول هو املنسوب،ر البلد من دون استثناء البالد الكبارآخخرين حيث جعلوا املبدأ آل

  .املشهور

   .)رمحه اهللا (الصدوق إىل ولثالث حيث جعله املرتل، وهذا ينسب

السري كما يف  ابتداءفاملبدأ فيها املتسعة خر البلد، أما آاملتسعة ولرابع حيث جعل املبدأ يف غري 

  .املستند

  .وخلامس حيث جعل املبدأ أول حد الترخص

ملستمسك، حيث اختار قوال ا كما عن الكفاية و،ولسادس حيث جعله أول السري بقصد السفر

  .سابعاً

  :مريناملشهور، وذلك أل إىل  هو القول املنسوبقربواأل

قيل  إذا ن العرفإ، فة وعشرين ميالًأربعفراسخ و لربيدين ومثانيةنه املنصرف من روايات األ: األول

بنحو ااز،  الّإيعد من يف البلد مسافراً  خر البلد، بل الآرادته من إله التقصري يف مثانية فراسخ يفهم منه 

ل أفس نجفال إىل أراد السفر من كربالء إذا كما يعد من يف داخل بيته ومل خيرج بعد مسافراً جمازاً، مثالً

أول النجف،  إىل  يقصدون من آخر كربالءم وه، عشرة مثالبأاجابوا أعن كمية الفراسخ بني البلدين 

آخر  إىل كان مبدأ سريه من أول كربالء إذا  عشر فرسخاًلرمبا كانت اثنيت الّإمن غري مالحظة البيوت، و

  .النجف



٥٦

  .خيرج منه  آخر البلد الذياالعتبار من أن جلملة من الروايات الدالة على: الثاين

 يذإىل ) صلى اهللا عليه وآله وسلم (وقد سافر رسول اهللا :كصحيحة زرارة وحممد بن مسلم

فطر فصارت أ فقصر و،وعشرون ميالً ةأربع بريدان إليها وهي مسرية يوم من املدينة يكون ،خشب

   .)١(سنة

 يدخل فيه، ولذا نقول الذي ول البلدأ إىل خيرج منه الذي من آخر البلد ظاهرها كون العربة نإف

يدخل فيه يف ذلك البلد،  الذي املرتل أو وسطه أو يدخل فيه ال بآخره الذي العربة بأول البلدن إ

  .خيرج منه الذي آخر البلد إىل أول البلد أيضاً، كما كان منصرفاً إىل النصراف الدليل

 أم الصالة أمت إليهاخرج أ عن القادسية )عليه السالم (عبد اهللا أبا لتأ س،ابن بكري ويف موثقة

  .)٢(قصر: هي اليت رأيت؟ قال: ؟ قلتوكم هي: أقصر؟ قال

ن املنصرف من إني الكوفة مخسة عشر ميال، فبالقادسية موضع بينه و أن وقد تقدم عن املغرب

  .يقصده فيها الذي العربة ببلد القادسية ال باملرتل أن املوثقة

 إىل ين كنت خرجت من الكوفة يف سفينةإ :)عليه السالم (اهللا عبد أليب والد، قلت أيب وصحيحة

الصالة مث  قصرأومي ذلك ي فسرت ،هبرية وهو من الكوفة على حنو من عشرين فرسخاً يف املاء أيب قصر

  ن أ ي فكيف كان ينبغ،بتمام أم  بتقصريي يف رجوعي أصلدرأ فلم ،الكوفة إىل  يف الليل الرجوعيل بدا

                                                  

.١ حصالة السفريف  ٥٩ الباب ٢٧٨ ص١ ج:الفقيه )١(

.٧ ح أبواب صالة املسافرمن ٢ الباب ٤٩٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٥٧

 أن  فكان عليك حني رجعت،خرجت فيه بريداً الذي كنت سرت يف يومكن إ : فقالصنع؟أ

آخر  إىل ةرهي عبا اليت العربة بالكوفة أن ال واجلوابؤن ظاهر السإ ف. احلديث،)١( بالتقصرييتصل

ة عأرب على يا كانت حتتوإالكوفة كانت وسيعة حىت قيل  أن  مع،أشبهما  أو البيت أو باحمللة وت اليالب

عن الكوفة  ن بعيدةالقادسية اآلن إ نسان، ويؤيد كوا وسيعة ما تقدم من رواية ابن بكري حيثإماليني 

  . سة عشر ميالمخبينهما ن إ :املغرب قال أن  بينما عرفت، من مثانية فراسخأكثر

، عن رجل خرج من )عليه السالم ( رواية صفوان، سألت الرضابل ويدل على كون العربة بالبلد

، ة فراسخ من بغدادأربع فلم يزل يتبعه حىت بلغ النهروان وهو، على رأس ميليلحق رجالً أن ديغداد يرب

نه خرج من مرتله وليس يريد السفر مثانية ال يفطر وال يقصر أل:  قال،راد اجلوع ويقصرأ إذا أيفطر

  .  احلديث)٢(بلغهالذي  املوضع إىل يلحق صاحبه يف بعض الطريق فنمادى به السري أن منا يريدإفراسخ 

ة فراسخ، ومن الواضح سعة أربعأول روان  إىل خرهاآمن ن إ العربة ببغداد، حيث أن ن ظاهرهإف

  . أو أكثر كانوا مثانية مالينيليهااهأ أن املؤرخني ذكروا أن  حىتيامبغداد تلك األ

: قصر الصالة؟ فقالأكم  يف :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت: اوية بن عمار، قالعبل وموثقة م

 ،عرفة كان إىل خرجوا إذا أهل مكة أن ترى الأيف بريد  

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٥ الباب ٥٠٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٤ الباب ٥٠٣ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٥٨

املالحظ  أن بني مكة وبني عرفات بريد، ولذا كان القصر، ال أن رهاهن ظاإف. )١(عليهم التقصري

  .بههمااملرتل واحمللة وش ار البلد الياملع أن يستدل به على أن غريها مما ميكن إىل حملته، أو دار اخلارج

  :أمرينبورمبا يورد على كون العربة آخر بلد اخلروج 

 مائة فرسخ كان توسعت البالد حىت اتصلت فكان البلد مثالً أنه إذا الزم هذا القولن إ :األول

 املنصرف من أدلة البلدن إ :، وهذا يف غاية البعد، وفيههآخر إىل ولهأالالزم عدم القصر ملن سافر من 

كان البلد  إذا سمى مسافراًينه إ  أدلة السفر حيثإطالق إىل كذلك، أما فيه فريجعمل يكن  الذي البلد

لبلد اليت ذكرناها اخر آات السفر بعد ما مل تكن أدلة إطالقتقييد ل وال يكون وجه حينئذ ،مبثل هذا الكرب

  .شاملة ملثل هذا البلد الكبري

 أنه  مع،آخره إىل سافر من أوله إذا راسخيقصر يف البلد الكبري كثمانية ف ال أن يلزمنه إ :الثاين

املنصرف ن إ :يوجب التقصري، وفيهمما  ذلك أشبهخالف أدلة كون السري مثانية فراسخ وبياض يوم وما 

دلة مثانية فراسخ وحنوها من آخر البلد ـ كما عرفت ـ ولو كان املعيار غري آخر البلد لزم من تلك األ

 يف شكال اإلاملشهور ال يقولون بذلك، وسيأيت أن غرية، واحلالصملدينة الاحمللة حىت يف ا أو اعتبار املرتل

  .دليل القائل باعتبار املرتل

   مع تعارف أشبهوكيف كان فسكوت الروايات عن البيت واحمللة وما 

                                                  

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ٣ الباب ٥٠٠ ص٥ ج:الوسائل )١(



٥٩

  .كرب املدن يف زمان الروايات، كاف يف القول باعتبار آخر املدينة، ال بالبيت وال باحمللة

ن املسافة الواقعة فيها بنفسها أ بلة يف املدينة الكبرية، فقد استدل له الفقيه اهلمداينأما القائل باحمل

ميل حبيث  أو نصف فرسخ أو حملة كذا فرسخ إىل ملحوظة لدى العرف، حبيث يقولون من حملة كذا

 مثل هذه فما استشكله يف اجلواهر يف:  مث قال،اموظة على سبيل االستقالل يف حتديدفتكون حمالا ملح

خيلو من نظر، بل مل  ندراجه يف موضوع املسافر عرفاً ما مل خيرج عن البلد الاالبالد بناًء منه على عدم 

نستبعد صدق تلبسه بالسفر عرفاً من حني تشاغله بالسري ذا القصد، فضال عن خروجه عن حملته يف 

حملة  إىل على اخلروج من حملة منها اسم السفر إطالق قد ال يتحاشى العرف على اليت مثل هذه البالد

  . انتهى بتصرف،)١(أكثركان بينهما مسرية يوم و إذا خرىأ

 وحىت يف احمللة الواحدة ، ملحوظية املسافة يف نفس البلدة عامة حىت يف املدن غري الكبرية:ويرد عليه

ما تسميته مسافراً، أ ،السفر من احمللة إىل الكبرية، وهذا اللحاظ ال يوجب انصراف دليل السفر من البلد

  فهو حاصل عند اخلروج من البيت بقصد السفر حىت يف املدينة الصغرية، وال ينفع ذلكن أراد جمازاًإف

 وكان بيته يف طرف وعمله يف ،بني طريف بغداد مثانية فهو مما يأباه العرف، فلو كان ةيققراد حأوإن 

  كثري السفر لذهابه وجميئه كل يوم أنه طرف مل يسم

                                                  

.١٧ س٧٢٤ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



٦٠

  . يسمى كثري السفر بذلكفإنهعمله خارج بغداد مسافة مثانية فراسخ،  كان إذا خبالف ما

من احملالت يقرب  أن املراد به أما باملدينة الكبرية يف نظر هؤالء القائلني، وإما باحمللة واحلالإن  مث

 أو  كيلو متر واحدمقدار إالّ يف كربالء املقدسة، ومنها ما ال يكون  مثل حي احلر، أو أكثرمن الفرسخ

  .أقل

  :ما القائل باعتبار املرتل، فقد استدل له بدليلنيأو

مسافر نه إ يقال أن جاز الّإ وجماز، أنه صدق السفر مبجرد اخلروج من املرتل، وقد عرفت: األول

  .غداً وهو يف داره مهيأ للخروج ولو

ذا خرج الرجل من مرتله يريد إف: ي مجلة من الروايات املشتملة على املرتل، مثل خرب املروز:الثاين

  .)١( عشر ميالاثين

  .)٢(نه خرج من مرتله وليس يريد السفر مثانية فراسخفطر ألييقصر وال  ال: وخرب صفوان

  .)٣(يؤم بريدان قصر اليت ضيعته وأكان بينه وبني مرتله ن إ :ومرسل ابن بكري

  .)٤(قريته مثانية فراسخ  أويكون مسافراً حىت يسري من مرتله ال: وموثق عمار

انتهاء السفر بدخول املرتل ال البلد، كصحيحة ابن عمار،  أن دل على  ما:ويؤيده بل يدل عليه

  زاروا البيت ودخلوا  إذا هل مكةأ: )عليه السالم (عن الصادق

                                                  

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ٢ الباب ٤٩٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٤ الباب ٥٠٣ ص٥ ج:سائلالو )٢(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ١٤ الباب ٥٢١ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٤ الباب ٥٠٤ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٦١

  .فاترجعوا من عر إذا ن ظاهرها بيان حكمهمإ ف،)١(منازهلم قصروامنازهلم أمتوا، وإذا مل يدخلوا 

 ذا زاروا ورجعواإخرجوا حجاجاً قصروا، و إذا أهل مكةن إ :)عليه السالم ( عنهوصحيحة احلليب

  .)٢(متواأمنازهلم إىل 

 اليت الظاهر من لفظ املرتل يف هذه الروايات البلد، ولو بقرينة الروايات السابقةن إ :ويرد على هذا

: بلده يقول إىل وصل املسافرفإنه إذا على البلد،  املرتل إطالقا للمشهور، وذلك لتعارف  استدللنا

  .غري ذلك إىل وصلنا مرتلنا،

املنازل، ولذا مل يذكر  إىل  يف بيته ذكر الرجوعين الزائر للبيت حيث يصلإ ف،وأما روايات مكة

 أمت فاذا زار البيت: )عليه السالم (جعفر أيب  عن،مثل صحيحة زرارة، يف بعض الرواياتذلك 

  .)٣(الصالة

، ورواية يوالد، وموثقة الساباط أيب ن التقصري معلق يف صحيحةأما املستند فقد استدل لكالمه بأو

 سواء مر تقرييبأالفرسخ الوارد يف مجلة من الروايات ن إ  مث،العلل على السري، فالالزم اعتبار مبدأ السري

الثمانية اختالف  أو ة فراسخعأربذرع، وال يتفاوت يف صدقه سيما يف صدق األ أو العرف إىل رجع فيه

   أو ، وعلى هذا فال خيتلف احلكم يف البالد الصغريةأكثرلف ذراع بل أحنو 

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٧ الباب ٥٠٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٨ ح املسافر أبواب صالةمن ٣ الباب ٥٠٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٣ الباب ٤٩٩ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٦٢

   مع عدم بلوغ املسافة من آخر البلدحوطواأل

  

البلد لصدق املسافة املعتربة على  أو هو مبدأ السري الذي البيت املعتدلة سواء اعترب املبدأ من

  . انتهى بتصرف،)١( التقديرين

 يف نمنا هذا ممكإاملدينة املعتدلة ال يكون التفاوت فيها ألف ذراع وحنوه، ون إ :والًأ :ويرد عليه

  .الصغريةالقرى 

 البلد، كما ذكرناه يف القول آخرظاهرها  اليت السري مطلق تقيد مبا تقدم من الرواياتن إ :وثانيا

  . يف قول الكفايةشكال ومنه يظهر اإل،املختار

بتوهم ما دل على قصر الصالة عند حد الترخص  إىل نه نظرأفكملبدأ حد الترخص ما من جعل اأ

خرى، حدامها باألإما مسألتان ال ترتبط إ: التالزم بني قصر الصالة وبني كونه ابتداء السفر، وفيه

  .لة حد الترخص يف التقصري هلا دليل يأيتألة ابتداء السفر هلا دليل تقدم، ومسأفمس

املعترب صدق السفر يف متام املسافة، ومن  أن  يف ما اختاره املستمسك منشكالاإلظهر  ومبا تقدم

من  أنه حيسب موضع ال إىل هله ووصلأ بعد عن إذا كان يف البالد الكبرية جداً يصدق عليه املسافر

رية حيث بد من بيان الفارق بني البالد الكب النه إ : وفيه.)٢(التأمل إىل ةواملسألة حمتاج:  مث قال،هلهأ

من  أنه حيسب موضع ال إىل  وبني الكبرية جداً حيث اعتربه بالوصول،اعترب ابتداء املسافة باخلروج عنها

  .يضاًأن هذا املعيار موجود يف البالد الكبرية إهله، فأ

   اليت يف البالد الكبرية}  مع عدم بلوغ املسافة من آخر البلدحوطواأل{

                                                  

.٢٤ س٥٦٠ ص١ ج:املستند )١(

.٢٦ ص٨ ج:املستمسك )٢(



٦٣

  .خر احمللةلوحظ آ إذا كانت مسافة وإن اجلمع

   ، قصد قطع املسافة من حني اخلروج:الشرط الثاين

  

خر آالحتمال اعتبار } لوحظ آخر احمللة إذا كانت مسافة وإن اجلمع{احمللة اعترب املصنف فيها 

  .قصرلالبلد املوجب ل

 ثالكان بيته يف بستان، م إذا  وكذا،كانت له بيت يف بادية كان ابتداء السري من آخر بيتهنه إذا إ مث

  .يعد بيتاً له كان االعتبار من بيته الكائن فيه  فلو كان كبرياً جداً حبيث الالّإكان بستانه يعد بيتاً، وإذا 

 فتوابع البلد كاملقربة واملطار وحنومها تابعة ،ملا كان االعتبار يف املدن كبريها وصغريها بالبلدنه إ مث

كان املطار  إذا البلد فال اعتبار، كما إىل ضيفأ وإن زءاًمل يعد ج إذا للبلد مما يعد جزءاً من البلد، أما

، ال يكون له سور أو أن بني فرق فيما ذكرناه من اعتبار البلد بعيداً عن البلد مخسني كيلو متراً مثال، وال

كانت من قبيل حمالت منفصلة جيمعها اسم  إذا بالعكس، وبني ما أو كانت كبرية فصغرت إذا وبني ما

 كانت )عليه السالم(مام الكوفة يف زمان اإلن إ  كما يقال، قرب كربالء املقدسة)شفاثة( واحد كما يف

طراف البلد كما يف كربال فال أما بساتني أمن قبيل البالد املتعارفة املتصلة بعضها ببعض،  أو ،كذلك

  .تعد جزءاً من البلد، واهللا سبحانه العامل ا الا، ألاعتبار 

 وال إشكالبال } قصد قطع املسافة من حني اخلروج{القصر   شروطمن} :الشرط الثاين{

 اع احملقق موثقة عمار، عنمجاإلباإلضافة إىل  على ذلك متواترة، ويدل عليه مجاع اإليخالف، بل دعاو

 فراسخ فيأيت قرية فيرتل فيها مث  عن الرجل خيرج يف حاجة فيسري مخسة أوستة،)عليه السالم (عبد اهللاأيب 

  :  قال.جيوز ذلك مث يرتل يف ذلك املوضع ال ،خرى أوستةأها فيسري مخسة فراسخ خيرج من



٦٤

 نعم لو كان ذلك ، مسافة مل يقصراألول آخر يكون مع املقصد قصد مقداراً إىل  منها وبعد الوصولأقلفلو قصد 

   على العود،يكون عازماً أن العود مسافة قصر من ذلك الوقت بشرط  املقدار مع ضم

قريته مثانية فراسخ فليتم الصالة أو ون مسافراً حىت يسري من مرتلهال يك)إرادةن ظاهرها إ ف،)١ 

  .السري ال نفس السري

 على رأس ميل حىت بلغ يلحق رجالً أن ورواية صفوان املتقدمة، يف رجل خرج من بغداد يريد

س يريد السفر مثانية فراسخ، نه خرج من مرتله ولييفطر أل يقصر وال ال :)عليه السالم (النهروان؟ قال

  .)٢(بلغه الذي املوضع إىل  فتمادى به السري،يلحق صاحبه يف بعض الطريق أن منا خرج يريدإ

 مسافة مل األول آخر يكون مع املقصد قصد مقداراً إىل  وبعد الوصول، منهاأقلفلو قصد {

يكون كل املسافة  أن زوم لمجاعبعض الطريق مل يكن بقصد املسافة، وظاهر النص واإل ألن }يقصر

  .بالقصد

 على يكون عازماً أن العود مسافة قصر من ذلك الوقت بشرط  نعم لو كان ذلك املقدار مع ضم{

ة أربع من أقلحدمها أكانا مثانية فراسخ، ولو كان  لو يابالذهاب واإل أن وذلك ملا تقدم من} العود

، عن )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: مار قالفراسخ كان عليه القصر، ويدل عليه يف املقام موثقة ع

  الرجل 

                                                  

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٤ الباب ٥٠٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ حة املسافرمن أبواب صال ٤ الباب ٥٠٣ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٦٥

 أنه الصيد ومل يدرقصد  أو  شارداًبعرياً أو  آبقاًاً كما لو طلب عبد،وكذا ال يقصر من ال يدري أي مقدار يقطع

 يكن مل وإن كان مع العود بقدر املسافة إذا  بل يف الذهاب،كان مسافة إذا  نعم يقصر يف العود،ال وأيقطع مسافة 

  ةأربع

  

 مثانية فراسخ كيف يضمي حىت ي ذلك يتمادى به املضيخيرج يف حاجة وهو ال يريد السفر فيمض

خذه يف أمن حني  أنه فان ظاهره. )١(مرتله إىل يقصر وال يتم الصالة حىت يرجع: يصنع يف صالته؟ قال

  .الرجوع يقصر

يقطع  أنه يمن يدر ، ال أو أقلةمبقدار املساف} وكذا ال يقصر من ال يدري أي مقدار يقطع{

  . كما هو واضح، أو أكثرة ذهاباً ورجوعاً أو أربعأزيد، وأ قدر القطع كثمانية ييدر ن اللك ،املسافة

غريها  إىل }ال وأيقطع مسافة  أنه الصيد ومل يدرقصد  أو  شارداًبعرياً أو  آبقاًاًكما لو طلب عبد{

يريد الغرمي،  أنه مات، وال يكفيرسال املسلّإ مرسلني هلا مثلة، وقد ذكرها الفقهاء يف كتبهممن األ

 ريذ القصد أمر وجداين وهو غإ ،يعلم ذلك ة، لكن الربعة فراسخ فهو قاصد األأربعوالغرمي على رأس 

  .قاصد أنه  يف صدقييكف مثانية ال أو ةأربعحاصل، وكون مقصده ينطبق على 

بقية } بل يف{دلة، وخصوص املوثقة السابقة أل اطالقإل} كان مسافة إذا نعم يقصر يف العود{

  ةأربعمل يكن  وإن كان مع العود بقدر املسافة إذا الذهاب{

                                                  

.٣ ح أبواب صالة املسافرنم ٤ الباب ٥٠٣ ص٥ ج:الوسائل )١(



٦٦

 وكذا ال يقصر لو خرج ،أزيد أو العود يكون مخسة أن  واملفروض،يذهب ثالثة فراسخ أن ثناءكأن يقصد يف األ

حصل ن إ ةربع قبل بلوغ األثناءول مطلب يف األعلق سفره على حص أو ، فالالّإتيسروا سافر معهم ون إ ينتظر رفقة

   فالالّإيسافر و

  

 يف شكالة، وقد سبق اإلأربع ملن اعترب كون الذهاب ملا تقدم من كفاية كون اموع مثانية، خالفاً

  . النص والفتوىإطالقنه خالف أما استدل به القائل بذلك و

سواء } أزيد أو العود يكون مخسة أن  واملفروض،يذهب ثالثة فراسخ أن ثناءكأن يقصد يف األ{

 داع عقالئي، ولو كان ألجليرجع من اخلمسة  أن رادأكان طريقان و أو كان جمبوراً لسلوك اخلمسة،

ال  أنه كونه هلواً، والظاهر أو مثل ذلك الداعي ال يوجب حرمة السفر، أن  والقصر، وقد سبقفطاراإل

 ليكون طريقه موجباً للقصر، رجع حلزونياً إذا م كذلك، بل يكون احلكيكون طريقاً مسلوكاً أن يلزم

، بل ولو مل يكن مقصداً فطار اإلألجليسافر  أن لقصر، ولذا جازلوجبة مل من املقاصد العقالئية افإنه

  . مل يضر يف حكم القصرعقالئياً

ابه ال يكون ذه أن بشرط}  فالالّإ و،تيسروا سافر معهمن إ وكذا ال يقصر لو خرج ينتظر رفقة{

  . كما هو واضح،مل يتيسروا ـ مقدار مثانيةن إ وجميئه ـ

}  فالالّإ و،حصل يسافرن إ ةربع قبل بلوغ األثناءو علق سفره على حصول مطلب يف األأ{

يعلم   صديق معه الإرادةعلق سفر على  إذا نه مل ينو مثانية فراسخ، وكذايضاً، ألأ ال يقصر فإنهيسافر، 

 السفر املوجب للقصر ملا تقدم من كان الصديق ناوياً وإن ال، أم  مع الرجوعة أو أربع مثانيةيهل ميض

  عدم جدوى 



٦٧

  حصول املطلب حبيث يتحقق معه العزم على املسافة قصر خبروجه عن حمل الترخص أو نعم لو اطمأن بتيسر الرفقة

  

  .مثل هذه النية املعلقة يف احلكم بالقصر

املطلب حبيث يتحقق معه العزم على املسافة قصر خبروجه حصول  أو ن بتيسر الرفقةأنعم لو اطم{

االطمينان يوجب حتقق القصد، نعم لو ظن مل يكف لعدم حصول القصد بالظن  ألن }عن حمل الترخص

  . كما هو واضح

  



٦٨

 أياميقطع الثمانية يف  أن كان من قصده وإن فيقصر، مع قصد املسافة ال يعترب اتصال السري: }١٦مسألة ـ {

 نعم لو كان حبيث ال يصدق عليه ،حنو ذلك أو انتظار رفيق أو برد أو  ال لضرورة من عدون ذلك اختياراًكاوإن 

  ،حنوه أو  للترته يسرياًقطع يف كل يوم شيئاً إذا  كما،اسم السفر مل يقصر

  

 طالق إل،خالف  والإشكالعرفاً بال } مع قصد املسافة ال يعترب اتصال السري:  ـ١٦مسألة ـ {

 خوف أو  مطرألجل السري والبقاء أثناءة وتعارف عدم قطع املسافة مرة واحدة، بل االستراحة يف دلاأل

  .أشبهما  أو بردأو 

ذلك  إىل شارأ ولعله ،فيه من الضعف بن سعيد فال خيفى ما ما استدالل املستمسك مبكاتبة عمروأ

  .)١(بقوله فتأمل

 ال لضرورة اختياراً {التأين} كان ذلك وإن مأيايقطع الثمانية يف  أن كان من قصده وإن فيقصر{

غري  إىل دلة، ودعوى انصرافها األإطالقملا عرفت من } حنو ذلك أو انتظار رفيق أو برد أو من عدو

  .يمسموعة، ولو سلم االنصراف فهو بدوغري ذلك 

، كما ذكره اجلواهر والفقيه اهلمداين} نعم لو كان حبيث ال يصدق عليه اسم السفر مل يقصر{

ولو شك يف الصدق كان } حنوه أو  للترته يسرياًقطع يف كل يوم شيئاً إذا كما{وقد تقدم الكالم فيه 

  صل احملكم عدم القصر لكون األ

                                                  

.٢٩ ص٨ ج:املستمسك )١(



٦٩

  .  اجلمعيضاًأ يف هذه الصورة حوطواأل

  

  .دلة له حسب الفرضالدليل وهو مفقود يف املقام للشك يف مشول األ إىل التمام والقصر حيتاج

 ،مل يصدق عرفاً وإن مال صدق السفر شرعاً،تالح}  يضا اجلمعأيف هذه الصورة  حوطواأل{

 القصر، وكأنه قوى ويف تعليقة ابن العم األ،القصر مجع بينهما أو تكليفه التمام أن يعلممل فحيث 

فراد غري املتعارفة، لكن ليس ذلك حبيث يوجب االنصراف  من األفإنه يف منع صدق السفر، شكاللإل

ذا كان قاصداً من إ ف،)١(﴾أرضِإذا ضربتم ِفي الْ﴿: دق السفر، خصوصاً يشمله قوله تعاىلوعدم ص

 أنه  يسري كل يوم ألف متر حبيث تستغرق رحلته مائة يوم مثال، صدقكربالء وكان راجالً إىل النجف

دق بالعناية، الصن إ  لكن فيه،كربالء إىل هذا مسافر: كربالء، وكل من رآه يف الطريق قال إىل سافر

  . يف حسن االحتياط باجلمعإشكال، نعم ال مشى كل يوم متراً إذا  فاحلكم كذلكالّإو

  

                                                  

.١٠١اآلية : سورة النساء )١(



٧٠

 لوجوب ،بل يكفي ولو كان من جهة التبعية للغري، يكون مستقال أن ال يعترب يف قصد املسافة: }١٧مسألة ـ {

  ،سري واملكره وحنومها كاألقهراً أو ،الطاعة كالزوجة والعبد

  

 ولو كان من جهة يبل يكف، يكون مستقال أن ال يعترب يف قصد املسافة:  ـ١٧ مسألة ـ{

  :ةأربعصورة يف املسألة تقسام امل النص والفتوى، واألطالق إل،كما هو املشهور} التبعية للغري

 ، بل كان يعلم أصالما ال قصد لهإ، وما يسري مكرهاًإ و،ما قاصد تبعاًإما قاصد استقالال، وإنه أل

مل يعلم  إذا  ماطالقدلة السفر والقدر اخلارج من اإلأ طالقالكل عليهم القصر إل أن ري، والظاهريسأنه 

ال  الذي خراج املترددإ هو مجاع عمار وصفوان والقدر املتيقن من اإلن املتيقن من رواييتإ ف، أصالًالسفر

 وال ظهور للفعل يف رضاأل يف ذا ضربتمإ: ما من عداه فهو داخل يف عموم قوله تعاىلأعلم له، 

  .ات الرواياتإطالقباإلضافة إىل ، رضاملكره ضارب يف األ أن ن العرف يرىإاالختيار يف املقام، ف

د فيما األوالو} لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد{يكون  أن وعلى هذا فال فرق يف تبعية الغري

 و قهراًأ{ ذلك أشبهما مام أو إ مرأ أو عهد أو كان وجوب الطاعة لنذر أو بوين هلم،وجبت طاعة األ

كراه االختيار ولو سلب اإلي مل اذإ: سري املستند، حيث قالشكل يف األأو} سري واملكره وحنومهاكاأل

 إذ ،شكالاملسافة فقد خيتلج بالبال فيه اإل إىل السفر وعلم محله إىل ن يشد يداه ورجاله ومحلأسلبه ك

الظاهر  إالّ أن : ـقال أن إىلـ مل حىت يكون قاصداً له إمنا يكون على العمل وال يصدر عنه علقصد ا

    علىوإن كنتم ﴿:  على وجوب القصر عليه، وميكن االستدالل له أيضاً بقوله سبحانهمجاعاإل



٧١

  ، فلو مل يعلم بذلك بقي على التمام، كاخلادم وحنوه بشرط العلم بكون قصد املتبوع مسافةأو اختياراً

  

 ةٌ ِمنفٍَر فَِعدأيامسرله فيجب رضا وال مع،مل يكن مقصوداً وإن  فإن ذلك كائن يف السفر)١(﴾ أُخ 

  . انتهى،)٢(عليه التقصري

 يف فطارات وجوب القصر واإلإطالقما عرفت من باإلضافة إىل  ،استدالله حسن أن وال خيفى

 إرادةتكون هناك  أن فرق بني ال أنه ، ومنه يعلم أصالغري عازم أو  واخلارج منها ماكان مردداً،السفر

ركب سفينة مربوطة بدون قصد السري فانقطعت حباله بأمر  إذا  كما،ال أم  واملكرهريس األإرادةك

  .نسان يف ذلكإلل إرادة وسارت به الريح، حيث ال يمساو

املتيقن من  أن ملا تقدم من} أو اختياراً كاخلادم وحنوه بشرط العلم بكون قصد املتبوع املسافة{

 قصد املتبوع عن قصد التابع فلم ييكف أنه ا عن الدروس وغريه منم ماأ ،مل يعلم إذا ات ماطالقإلتقييد ا

  .يظهر له وجه

غماء مث فتح عينه فرأى سريوا به يف حال اإل إذا ومنه ما} فلو مل يعلم بذلك بقي على التمام{

نه غمائه فال يبعد وجوب القصر، ألإعلم بالسفر قبل  إذا ماأ يتم، فإنهنفسه على املسافة ومل يرد الرجوع 

مثلهما السكران  على لزوم القصر عليه، ومجاع النص واإلإطالقدل  الذي كالنائم يف بعض الطريق

  التابع علق قصده بقصد  ألن بنج وغريهم، واحتمال كفاية قصد املتبوع،وشارب املرقد وامل

                                                  

  .١٨٤اآلية : سورة البقرة )١(

.٢٧ س٥٦٣ ص١ ج:املستند )٢(



٧٢

  .عدم الوجوب كان الظاهر وإن ،إشكالتبوع  على املخبار نعم يف وجوب اإل،مكانوجيب االستخبار مع اإل

  

 ولذا مل يكن القصر ملن ي،ى القصد التفصيلوظاهر النص والفت ألن  ممنوع،مجايلإاملتبوع فهو قصد 

كان يف روان واقعاً ـ كما يف النص  الذي الرجل إىل  كان الوصولمجايلقصده اإل أن بلغ النهروان مع

  .دمـ وكذلك يدل عليه موثق عمار املتق

خالفاً للفقيه اهلمداين، } مكانمع اإل{متبوعه يريد السفر  أن من التابع هل} وجيب االستخبار{

من موارد وجوب الفحص  أنه  ولعل املصنف يرى، اجلواهرلوجوبايف حيث مل يوجب السؤال، وتردد 

ما النايف أ ،ةءاصالة الربأجراء إ وجوب الفحص ويف الشبهة املوضوعية، واجلواهر تردده من جهة احتمايل

صل كما ن قصد املسافة من املقدمات الوجوبية للتقصري فال جيب حتصيله مبقتضى األألوجوب فاستدل بل

 لؤا السحوطكان األ وإن ،قربلواجبات املشروطة، وهذا هو األلهو الشأن يف سائر الشرائط الوجوبية 

  .اجلمع كما اختاره غري واحد من املعلقنيأو 

صالة عدم أل} عدم الوجوب كان الظاهر وإن ،إشكال على املتبوع خبارنعم يف وجوب اإل{

رشاد اجلاهل، لكن حيث مل جيب على التابع إمن قبيل تنبيه الغافل ونه إ ، ووجه الوجوبخباروجوب اإل

 إالّ إذا ثرخرب املتبوع مل يكن على التابع ترتيب األأ، ولو خبارالقصر حال جهله مل يكن على املتبوع اإل

خربت بقصد املتبوع حصلت احلجة أ إذا ن البينةإ ف،قامت على ذلك البينة أو ،أن بكالم املتبوعاطم

  الشرعية للتابع يف قصد املتبوع فيعلم باملسافة وعلمه



٧٣

خربت البينة أ إذا ، كماي العلم الشرعي، بل يكف العلم الوجداينهذ ال يشترط فيإ يوجب القصر 

  .بأن بني بلده ومقصده مسافة

 وال علم مل حيصل علم وجداين وإن  املتبوعخبارإ ولكن رمبا يقال بوجوب االعتماد على هذا

  .هو حجة شرعاً وهذا ليس ببعيد الذي  ذي اليدخبارإنه من قبيل ، أليشرع

  



٧٤

بل لو ظن ذلك  ،علم التابع مبفارقة املتبوع قبل بلوغ املسافة ولو ملفقة بقي على التمام إذا :}١٨مسألة ـ {

   نعم لو شك يف ذلك فالظاهر القصر،فكذلك

  

} ذا علم التابع مبفارقة املتبوع قبل بلوغ املسافة ولو ملفقة بقي على التمامإ:  ـ١٨مسألة ـ {

  .العلم معيار القصر أن نه مل يقصد السفر، ومل يعلم به، وقد تقدمأل

ملفارقة ضد العلم ذ الظن باإنه ال يعلم املسافة، يبقى على التمام، أل} بل لو ظن ذلك فكذلك{

  . املسافةي املسافة، وقد عرفت اشتراط القصر بالعلم بطيبط

 بالسفر، ي العلم العادال ينايف الذي الشك إىل كأنه نظر} نعم لو شك يف ذلك فالظاهر القصر{

كان الشك ناشئاً من احتمال  إالّ إذا ،متامبل الظاهر هو اإل:  يف تعليقتهيولذا قال السيد الربوجرد

 وكذا علق ابن العم وغريه على املنت بوجوب ،)١( مانع مينعه من التبعية غري معتد به عند العقالءحدوث

 مل يكن يعلم باملسافة، وقد تقدم اشتراط العلم ي العلم العادشك شكاً ينايف لو أنه التمام، وذلك لوضوح

  .بالسري مبقدار املسافة يف وجوب القصر

سافر  إذا يضاً، كماأ يمال حدوث املانع أعم من فقد املقتض باحتيمراد السيد الربوجردن إ مث

   ولده واملتبوع ةاملتبوع من كربالء قاصداً بغداد ملالقا

                                                  

.٧٤ ص: على العروة الوثقىيتعليقة السيد الربوجرد )١(



٧٥

  .  يف صورة الظن باملفارقة والشك فيها اجلمعحوط لكن األ،لو ظن العدمخصوصاً 

  

  .بغداد إىل يف السرييلتقى بولده يف فرسخني من كربالء مما أوجب شكه  أن  عقالئياًحيتمل احتماالً

 سواء كان شكه الحتمال حدوث ،شك التابع يف قطع املتبوع املسافة مل يقصر أنه إذا واحلاصل

  .يكان شكه الحتمال فقد املقتض أو مانع

 يف صورة الظن باملفارقة حوطلكن األ{كالشك ملا عرفت  أنه الظاهر} لو ظن العدمخصوصاً {

  .فتأمل}  والشك فيها اجلمع

  



٧٦

 هلا على حصول أمر كالعتق والطالق معلقاً أو   على املفارقة مهما أمكنهكان التابع عازماً إذا :}١٩ة ـ مسأل{

كان الظاهر  وإن ، اجلمعحوطما مع ظنه فاألأ و،مكان وعدم حصول املعلق عليه يقصر فمع العلم بعدم اإل،وحنومها

  ،يث ال ينايف صدق قصد املسافة غايته حبكان بعيداً إالّ إذا  بل وكذا مع االحتمال،التمام

  

 هلا على حصول أمر معلقاً أو ،  على املفارقة مهما أمكنهذا كان التابع عازماًإ:  ـ١٩مسألة ـ {

} وحنومها{طلقها الزوج فارقته ورجعت ن إ أو عتقه املوىل فارقه،ألو  أنه بأن نوى} كالعتق والطالق

  .بلده  إىلسر رجعطلقه اآلأن إ أنه سرينوى األ أن مثل

 والعلم كاف يف ،نه يعلم بالسفرأل} مكان وعدم حصول املعلق عليه يقصرفمع العلم بعدم اإل{

  . كما تقدم،التقصري

نه غري  والتمام أل،نه ناو السفرالقصر أل}  اجلمعحوطفاأل{مكان  ظنه بعدم اإلأي} ما مع ظنهأو{

، بل القصر يف ييكف  والظن ال،بالسفرظان  أنه معىن ذلك ألن }ن كان الظاهر التمامإو{عامل بالسفر 

  .ول الشرط الثاينأالالزم العلم بالسفر كما تقدم يف 

  .نه حينئذ غري عامل بالسفرمنا يتم ألإميكن املفارقة، و ال أنه  احتمالأي} بل وكذا مع االحتمال{

 غايته عيداًكان ب إذا الإ{ال مل يقصر إن علم به قصر، وإبالسفر فالعلم املدار على ن إ :لواحلاص

  كما تقدم يف املسألة } حبيث ال ينايف صدق قصد املسافة



٧٧

  .يضا ال يترك االحتياطأومع ذلك 

  

ال فكل مسافر حيتمل احتماال غري إ، ويينايف العلم العاد ن مثل هذا االحتمال البعيد الأالسابقة ب

سافر  الذي ينتفي مقتضيهأو  ،حيصل له مانع عن السفر أو أنه املقصد، إىل ميوت قبل الوصول أنه يعاد

 إذا قال بالقصر فيما الذي  يف تعليقه على كالم الذكرى، ولذا قال الفقيه اهلمداينيبدافع من ذلك املقتض

 به عرفاً حبيث ال راد باالحتمال البعيد االحتمال غري املعتدأن إ ، بعيداً عدم استمرار السفراحتمل احتماالً

فما نقله عن الفاضل من عدم القصر يف صورة  الّإ و،املسافة فهو وجيهينايف الوثوق واالطمينان بقطع 

هو مناط  الذي صول والقواعد ال تؤثر يف حتقق املقصدن األإ ف،وجهأاحتمال عدم استمرار السفر 

 إثباتصالة بقاء التبعية وعدم حدوث سبب ميكنه عن املفارقة غري جمدية يف أ وـ: قال أن ىلـ إالتقصري 

  . انتهى،)١(عادية والعقليةلوازمها ال

  . كما عرفت،مل يكن له وجه وجيه وإن ، طريق النجاةفإنه} يضا ال يترك االحتياطأومع ذلك {

   

                                                  

.٧ س٧٣٣ ص١ ج:مصباح الفقيه )١(



٧٨

 ،قاصد هلا أنه  علمثناءشك يف ذلك ويف األ أو ،متبوعه مل يقصد املسافة أن اعتقد التابع إذا :}٢٠مسألة ـ {

 فهو ،قصد ما قصده متبوعه فقد قصد املسافة واقعاً إذا نه أل،مسافةمل يكن الباقي  وإن فالظاهر وجوب القصر عليه

   واعتقد عدم بلوغه مسافة معيناًكما لو قصد بلداً

  

 نه هل قصدأو} شك يف ذلك أو متبوعه مل يقصد املسافة أن ذا اعتقد التابعإ:  ـ٢٠مسألة ـ {

 كما ذكره املستمسك وغري واحد من وجوب التمام عليه} قاصد هلا فالظاهر أنه  علمثناءويف األ{ال أم 

نه حال سفره مل يعلم باملسافة وعدم علمه باملسافة كاف يف وجوب التمام الشتراط القصر املعلقني، أل

  .بالعلم باملسافة

قصد ما  إذا نه أل،مل يكن الباقي مسافة وإن وجوب القصر عليه{: ما ما ذكره املصنف بقولهأ

يكفي  نه الأوالثاين ول الشرط أ فيه يف شكالفقد عرفت اإل} قعاًقصده متبوعه فقد قصد املسافة وا

  .)٢( وصفوان)١( عمار ما تقدم من رواييتمجايل كما يدل على عدم كفاية القصد اإل،مجايلالقصد اإل

 كما لو}  واعتقد عدم بلوغه مسافة معيناًفهو كما لو قصد بلداً{: ما مثال املصنف لذلك بقولهأ

   من أقلالفاصل بينهما  أن ء واعتقدقصد النجف من كربال

                                                  

.٣ حسافر أبواب صالة املمن ٤ الباب ٥٠٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٤ الباب ٥٠٣ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٧٩

  .  اجلمعحوط ومع ذلك فاأل،مسافة أنه ثناءفبان يف األ

  

 ففيه الفرق بني املثال وبني ما ،حيث جيب عليه القصر} مسافة أنه ثناءفبان يف األ{مثانية فراسخ 

 ،مثانية فراسخ إىل  وبعد ذلك يتمادى به السري،فيه غرميه أن نسان فرسخاً ويزعمذ قد يقصد اإلإحنن فيه، 

قصد الثاين   مل يقصد مثانية، ويفاألول يعلى سبعة فراسخ، فف أنه نسان النجف ويزعموقد يقصد اإل

والفرق بني تردد العنوان : هذا اشار املستمسك بقوله إىل  من مثانية، وكأنهأقلا أالثمانية لكنه زعم 

  .)١(وتردد املعنون ظاهر

  .ين من القصر والتماماألمرحد أحتمال عدم كفاية ال}   اجلمعحوطومع ذلك فاأل{

  

                                                  

.٣٣ ص٨ج: ستمسكامل )١(



٨٠

ركب على  إذا ما، وأ عليهجمبوراً أو  على السفركان مكرهاً إذا  يف وجوب القصرإشكالال : }٢١مسألة ـ {

 إىل يصاللقي يف السفينة من دون اختياره بأن مل يكن له حركة سريية ففي وجوب القصر ولو مع العلم باإلأ أو الدابة

  .كان ال خيلو عن قوة وإن ،إشكالافة املس

  ،تردد أمت أو ةربعفلو عدل عنه قبل بلوغ األ ، استمرار قصد املسافة:الثالث

  

كراه إن سافر بأب}  على السفركان مكرهاً إذا  يف وجوب القصرإشكالال :  ـ٢١مسألة ـ {

  .ف جمبوراً مما يسمى يف العر،ن سافر فراراً من ظامل مثالأك}  عليهو جمبوراًأ{كره م

 بأن مل يكن له حركة سريية ففي ،لقي يف السفينة من دون اختيارهأ أو ركب على الدابة إذا ماأو{

فعل له حىت يتصف بالقصد،  ال أنه من جهة} إشكالاملسافة  إىل يصالوجوب القصر ولو مع العلم باإل

  .بالقصدمن اشتراط القصر  ول الشرط الثاينأ ملا عرفت يف ،قصد فال قصر وحيث ال

القصد، وقد  إىل حيتاج  وال،ملا ذكرناه هناك من كفاية العلم بالسفر} ن كان ال خيلو عن قوةإو{

لقى أنومه منوم مث  إذا نسان املسافة قصداً اضطرارياً، كماإتقدم الكالم يف هذه املسألة فراجع، ولو قصد 

  .لمه بالسفر كاف يف وجوب القصرع ألن  بالقصر،فاق قصد السفر كان حمكوماًأيف روعه السفر، فلما 

فلو عدل عنه قبل بلوغ { العلم ا يأ} استمرار قصد املسافة {:من شروط القصر} الثالث{

  بال خالف كما نقله املستند عن } تردد أمت أو ،ةربعاأل



٨١

عليه صحاب وادعى اتفاقهم عليه، ويدل األ إىل  ونسبه احلدائق،)١(نه إمجاعإ ليبل ق: بعض مث قال

 كما هو املنصرف من أدلة وجوب النية يف الصالة ،املنصرف من أدلة قصد قطع املسافةضافة إىل أنه باإل

  : مجلة من الروايات،والصوم وسائر العبادات

وإن  :)عليه السالم ( حيث قال،له الرجوع والد الواردة فيمن خرج يف سفر مث بدا أيب كصحيحة

 كل صالة صليتها يف يومك ذلك يتقض أن ن عليكإ فخرجت فيه بريداً الذي كنت مل تسر يف يومك

جيوز فيه التقصري حىت رجعت  الذي نك مل تبلغ املوضعتؤم من مكانك أل أن بالتقصري بتمام، من قبل

  .)٢(مرتلك إىل تتم الصالة حىت تصري أن رجعتن إ  وعليك،فوجب عليك قضاء ما قصرت

  .)٣( الصالةإمتام إالّ  مل يكن هلم من ذلكأقلكانوا قد ساروا وإن  :إسحاقورواية 

عليه  (بلغ فرسخني؟ قال له بعد ما ة فراسخ فبداأربع، فيمن نوى السفر بريدين يورواية املروز

كان قصر مث رجع عن  وإن راد املقام فعليه التمام،أرجع عما نوى عند بلوغ فرسخني ووإن  :)السالم

  .)٤( الصالةأعادنيته 

   ظاهرة باعتبار بلوغ املسافة يف صحة بأا وىلاأل الرواية ىوأشكل عل

                                                  

.٢٦ س٥٦٢ ص١ ج:املستند )١(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٥ الباب ٥٠٤ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح أبواب صالة املسافرمن ٣ الباب ٥٠١ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٤ حبواب صالة املسافر أمن ٢ الباب ٤٩٥ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٨٢

كان  أو ، العود وعدمه أصل يفكان متردداً أو ، على عدم العود لكن كان عازماً،ةربعكان بعد بلوغ األ إذا وكذا

  ،أيام هناك عشرة قامة على العود لكن بعد نية اإلعازماً

  

 رضا وهو خالف املشهور ومعاإلعادة بنحو الشرط املتأخر بقرينة أمره باألمرالتقصري من أول 

ظاهرها  أن بصحيح زرارة، فالالزم طرحها، وعلى الرواية الثانية بضعف السند، وعلى الرواية الثالثة

  .كان من نيته الرجوعن إ نه ال وجه للتمام على من بلغ بريداً، ألأيام عشرة إقامة إرادة

تسقط الرواية، وقد  خمالفة املشهور الن إل األوذ يرد على إ ت املذكورة غري تامة،شكااللكن اإلو

 وذكر غريه استحبابه مطلقاً يف الوقت ، يف الوقتاإلعادة االستبصار وجوب يذكر الشيخ يف حمك

 الكالم يف رواية زرارة  كما سيأيت،غري بعيد وتبعه بعض آخرنه إ :)١(وخارجه، وقد قال املستند

  .هارضاومع

  .يخالف يف املسألة كما ادع ال أنه مل، بل قد عرفتبأن ضعفه منجرب بالعالثاين وعلى 

، ومحل الفرسخ على اخلراسانية غري معلوم، لكن أقل قامة املقام شامل إلإطالقن أوعلى الثالث ب

  .يني بضميمة ماتقدم من االنصراف واالتفاق كفايةاألولاجلواب الثالث فيه نظر، ويف الروايتني 

 على عدم لكن كان عازماً{ قبل الثمانية  أو أكثر}ةربعذا كان بعد بلوغ األإ{يتم } وكذا{

 هناك عشرة قامة على العود لكن بعد نية اإلكان عازماً أو ، العود وعدمه أصل يفكان متردداً أو ،العود

   يعلم بعدم حصول األولذ يف إ} أيام

                                                  

.٣٤ س٥٦٢ ص١ ج:املستند )١(



٨٣

بقي  وإن  بل،مل يرجع ليومه وإن ، فيبقى على القصرأيام عشرة قامة على العود من غري نية اإلكان عازماً إذا ماأو

  .  يتم نعم بعد الثالثني متردداً،ثالثني يوماً إىل متردداً

  

العلم بالسفر  أن  والسفر فال علم له بالسفر ـ وقد تقدمقامةيتردد بني اإلالثاين السفر مثانية، ويف 

  . وجههكما سيأيت ،أيام عشرة إقامة بقصد صر، ويف الثالث ينقطع السفر الشرعيشرط يف وجوب الق

مل يرجع  وإن ، فيبقى على القصرأيام عشرة قامة على العود من غري نية اإلكان عازماً إذا ماأو{

 بقي متردداً وإن بل{ الطريق ال يوجب قطع السفر أثناء يف أيام ما دون عشرة إقامة أن فقد سبق} ليومه

من  أنه  منملا سيأيت}   يتمالثني متردداًنعم بعد الث{ذ ليس ذلك من قواطع السفر إ} ثالثني يوماًإىل 

  .قواطع السفر

  



٨٤

 إىل  كما لو قصد السفر،عدل عن الشخص وإن  يف استمرار القصد بقاء قصد النوعييكف: }٢٢مسألة ـ {

  صح يقصر حينئذ على األفإنه ،مسافة إليه يآخر يبلغ ما مضى وما بق إىل مكان خمصوص فعدل عنه

  

 كما لو ،عدل عن الشخص وإن ستمرار القصد بقاء قصد النوع يف اييكف:  ـ٢٢مسألة ـ {

ال فكونه حمكوماً إيبلغ املسافة الشرعية، و أن قبل} آخر إىل مكان خمصوص فعدل عنه إىل قصد السفر

ة فراسخ أربع} مسافةإليه ي يبلغ ما مضى وما بق{:  فيه عند أحد، ولذا قالإشكال بلغ الن إ بالقصر

ا عن ملعلى املشهور، خالفاً } صح يقصر حينئذ على األفإنه{يريد  نية فيمن الفيمن يريد الرجوع ومثا

، وملا عن السيد الكاظمي الشخصيةسافة الروض من احتمال عدم الترخص اقتصاراً على املتيقن من امل

رجع ليومه فضال عن  وإن امللفقة، إىل من القول بعدم وجوب التقصري لدى عدوله عن املسافة االمتدادية

  .غريه

 وبعد الصدق ،ويدل على املشهور صدق املسافة يف الصورتني املأخوذة يف وجوب القصر موضوعاً

 والد ـ الواردة فيمن بدا أيب داللة صحيحة إىل ال وجه لدعوى االقتصار على القدر املتيقن، هذا مضافاً

 ليك حني رجعتخرجت فيه بريداً كان ع الذي كنت سرت يف يومكوإن  :البلد ـ إىل له الرجوع

  .مرتلك إىل تصري إىل أن نك كنت مسافراً بالتقصري أليتصلأن 

  ة فراسخ فليقيموا على تقصريهم أربعكانوا بلغوا مسرية ن إ :إسحاقورواية 



٨٥

حد املكانني املشتركني يف بعض أ فلو قصد ، للنوع دون الشخصيقصر لو كان من أول سفره قاصداً أنه كما

  ما بعد إىل  بل أوكل التعيني، أحدمهاألولاالطريق ومل يعني من 

  

  .)١(وافانصر أم قامواأ

 مث بلغ ،ة فراسخأربع عشر ميال، وذلك ثيناذا خرج الرجل من مرتله يريد إف: يوخرب املروز

  .فرسخني آخر قصر أو فرسخني ونيته الرجوع

أدلة اعتبار القصد ن  ألة الشخصية،افاملس إىل دلةاستدالل املستشكل بانصراف األ أن ومنه يعلم

ن الرجوع عن عزم املسافة االمتدادية يعد يف أالقول ب أن ظاهرها كون اجلميع بقصد واحد غري تام، كما

وى تعلق عليها يف النص والف اليت ة إبطال للشخص ال لنوع املسافذ هوإة، ممنوع ال للمسافابطإالعرف 

 )٣(﴾أرضِإذا ضربتم ِفي الْ﴿:  وقوله،)٢(﴾ سفٍَر على أو من كانَ مريضاًو﴿: ن قولهإ ف،حكم القصر

 أكثرالقصد املستمر ال يدل على  إىل  ودليل االحتياج،املسافر يقصر تشمل كل سفر أن وكذا روايات

 إىل عدل من سفر إذا  ال مقابل ما، السفر أصلالعدول عن أو من استمرار قصد السفر مقابل التردد

  .سفر

 فلو قصد أحد املكانني ،الشخصدون  من أول سفره قاصداً للنوع يقصر لو كان أنه كما{

ومل يعني من {مل يقصد مكانا معينا، بل حيث متادى به السري  إذا وكذا} ركني يف بعض الطريقتاملش

  ما بعد  إىل كل التعيني أو بل، أحدمهااألول

                                                  

.٤ ح من أبواب صالة املسافر٢ الباب ٤٩٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٨٤اآلية : سورة البقرة )٢(

.١٠١اآلية : سورة النساء )٣(



٨٦

  يف وجوب القصر  آخر احلد املشترك كفى إىل الوصول

  

 يلزم ال ال أنه دلة، واحلاصل األطالقإل} يف وجوب القصر  د املشترك كفىآخر احل إىل الوصول

 إطالقخصوصية هلا بعد  ذلك كله ال ألن ،تعيني املقصد وال تعيني الطريق وال تعيني االمتدادية وامللفقة

  . على بعضهامجاعاإل  بل يف املستند دعوى،دلة كما هو املشهوراأل

مثل قصد املعصية بسفره  أن  كما يظهر،كم القصرحبيضر  نه الأ العدول ويومنه يعلم حكم ترام

جيابه إ كقصد الشخص يف فإنه ،يضر فيه قصد نوع املعصية يوجب التمام ـ ال أنه يتأما سيكـ 

  .متاماإل

  



٨٧

 ففي ،بعده أو ء من الطريق يكون قبل قطع شي أن ماإف ، اجلزم إىل  مث عادثناءلو تردد يف األ: }٢٣مسألة ـ {

  .كان ما بقي مسافة ولو ملفقة إذا  يبقى على القصراألوىلرة الصو

  ، لكنه مشكل فال يترك االحتياط باجلمع،مل يكن مسافة يف وجهن إ وكذا

  

 ء من الطريق يكون قبل قطع شي أن ماإف ، اجلزم إىل  مث عادثناءلو تردد يف األ:  ـ٢٣مسألة ـ {

 يف شكال اإليينبغ ال} كان ما بقي مسافة ولو ملفقةا  إذ يبقى على القصراألوىل ففي الصورة ،بعدهأو 

تردده السابق على السفر مبطل  أن  ومل حيتمل أحد،ما بعد التردد إىل  أدلة السفر بالنسبةطالق إل،ذلك

  .فرق بني التردد وبني قصده قطع السفر ال أنه  ومنه يعلم،حلكم السفر

واحد كاجلواهر ومصباح الفقيه وجيه جزم به غري } مل يكن مسافة يف وجهن إ وكذا{

التردد ضار مل يدل على ارتفاع  أن دلة، وما دل على األطالقواملستمسك ومجلة من املعلقني، وذلك إل

  .يرتفع موضوع السفر بذلك حقيقة حكم السفر شرعاً، كما ال

لتردد ا ألن  والتمام، القصر ملا ذكرناه،}فال يترك االحتياط باجلمع{عند املصنف } لكنه مشكل{

قصده السابق كان مقتضى  إىل ذا رجعإ ف. ملا دل على لزوم استمرار القصد كما تقدم،قطع حكم السفر

  .استصحاب التمام البقاء على التمام

دلة ملا بعد التردد، كما كان شامال ملا قبل التردد، جمال لالستصحاب بعد مشول األ النه إ :وفيه

   من )رمحه اهللا (اهلمدايناستدل عليه الفقيه  ما إىل هذا مضافاً



٨٨

 نعم لو كان ما قطعه ،ال فيبقى على التمامإ و،يضاأن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر إما يف الصورة الثانية فأو

 إىل  ما ختلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافة ففي العودإسقاطاجلزم بعد  إىل حال اجلزم أوال مع ما بقي بعد العود

  التقصري وجه

  

 ال يضر بعد جربه بالشهرة عند رب، وضعف اخل)١(فاذا مضوا فليقصروا: إسحاق ربقوله يف ذيل خ

، وكيف كان ففي ربهذا اخل إىل الشهرة ليست مستندةن إ يقال إالّ أن من تعرض هلذه املسألة،

  .ات كفايةطالقاإل

كان مقدار املسافة   إذا،اجلزم بعد قطع مسافة إىل بأن كان رجوعه} ما يف الصورة الثانيةأو{

ال إو{ كما تقدم ،دلة األطالق إلإشكالبال } يضاًأن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر إف{بقصد 

اموع بدون ما قطعه حال التردد ليس مسافة، ولو ضم اموع مع ما قطعه  ألن }فيبقى على التمام

دلة ظاهر األ ألن ما قطع حال اجلزم،ىل  إينضم كان مسافة، لكن ما قطع حال التردد ال وإن حال التردد

  .لزوم قصد املسافة يف كل الطريق

 ما ختلل بينهما إسقاطاجلزم بعد  إىل  مع ما بقي بعد العودنعم لو كان ما قطعه حال اجلزم أوالً{

 أدلة القصر يف السفر، طالقإل ، وذلكيقو} التقصري وجه إىل مسافة ففي العود ،مما قطعه حال التردد

 واستقر عليه املستمسك ،الشيخ املرتضى إليه ، وهذا هو الذي قواه اجلواهر ومالإسحاقه خرب ويؤيد

  وقال

                                                  

.٢٦ س٧٣٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



٨٩

كان ما قطعه حال التردد واقعاً بعنوان جزئيته من  إذا لكن فيما:  ـ بعد تقويته ـالفقيه اهلمداين

  على املسري اليتخلف عن رفيقه على تقدير استمرار عزمه ال أن  كما لو سلكه بقصد،هذه املسافة

يف صورة العزم على ترك السفر وقطع بعض  أو لغرض آخر كتحصيل ماء وحنوه، وأما يف هذه الصورة

ذ املنساق من خرب صفوان، بل وكذا إقصده فقد يقوى عدم االحتساب،  إىل املسافة لغرض آخر مث عوده

  .)١(رواية عمار كون جمموع املسافة صادراً عن قصد قطعها

أما (: نه يستلزم ـ على فرض عدم القصر يف ما استثناه بقولهأيه اهلمداين على نفسه بشكل الفقأمث 

جاب مبا أ لوحدة املالك يف املستثىن منه واملستثىن، و، ـ عدم القصر يف املستثىن منه أيضاً)يف هذه الصورة

  :حوالأ فلها ثالثة ،يقطع السفر التردد الن إ :حاصله

  . بعد اجلزم مسافة ولو ملفقةما كانت بقية الطريق: األوىل

ده دانتهى تر أن تكن بقية الطريق مسافة، لكن كان الطريق قبل تردده والطريق بعد ما مل: الثانية

  .نعم: شار بقولهأليه إ و،مسافة

، مسافة التردد وال ما بعد انتهائه من التردد قبلا الطريق مسافة، ومل تكن م ما مل تكن بقية: الثالثة

شار أليه إ وحال التردد وحال اجلزم ثانيا، و،حسبنا الطريق كله حال اجلزم أوالً إذا ملسافةمنا حتصل اإو

  مستقلني، ويف استثنائه املذكور  بقصدين أو وقعت بالقصد اليت يعتد بقطع املسافة منا الإ و)الإو(: بقوله

                                                  

.٢٨ س٧٣٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



٩٠

  لكنه مشكل فال يترك االحتياط باجلمع

  

 يكن االتصال ال يف املستثىن وال يف املستثىن منه، مللقصد اكان اتصال ن إ ذ ظاهر الدليلإنظر، 

 كان القصد حاصال يف كليهما ،مل يكن القصد متصال وإن كان ظاهره القصد يف كل املسافة،وإن 

  . القصر فيهما حمكماإطالقسافة كان امليضاً، وحيث عرفت ظهور الدليل يف كفاية القصد يف كل أ

فال يترك االحتياط {دلة يف املسافة املتصلة من حيث القصد الحتمال ظهور األ} لكنه مشكل{

  .ن االحتياط طريق النجاةإوهذا حسن، ف} باجلمع

  



٩١

   فضال عن قضائه خارجه  ته يف الوقتعادإ قبل العدول عن قصده ال جيب ما صالة قصراً: }٢٤مسألة ـ {

  

ته عادإال جيب {السفر فيما مل حيصل }  قبل العدول عن قصدهما صالة قصراً:  ـ٢٤مسألة ـ {

كما يف مصباح الفقيه، ويف املستمسك بزيادة كما هو املشهور، }   عن قضائه خارجهفضالً ، يف الوقت

 عن الرجل خيرج مع القوم )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: شهرة عظيمة، وذلك لصحيحة زرارة قال

خني فصلوا وانصرفوا وانصرف بعضهم يف سفر يريده فدخل عليه الوقت وقد خرج من القرية على فرس

متت صالته وال : كان صالها ركعتني؟ قال اليت  ما يصنع بالصالة،يف حاجة له فلم يقض له اخلروج

  .)١(يعيد

التقصري يف الصالة : قال )عليه السالم (ها خرب سليمان بن حفص املروزي، عن الفقيهرضاوال يع

  .)٢( الصالةأعادكان قصر مث رجع عن نيته  وإن  ـقال أن ىلـ إبريد ذاهباً وبريد جائياً  أو بريدان

 يمل تسر يف يومك الذكنت وإن  :فيمن رجع عن قصده قبل بلوغ املسافة، والد أيب وصحيحة

 ترمي من أن من قبل ،يتها يف يومك ذلك بالتقصري بتمامل كل صالة صيتقض أن ن عليكإخرجت بريداً ف

 فوجب عليك قضاء ما ،جيوز فيه التقصري حىت رجعت الذي عنك مل تبلغ املوض ذلك أل،مكانك

  ا مللزوم محله. )٣(قصرت

                                                  

.١ حواب صالة املسافر أبمن ٢٣ الباب ٥٤١ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ٢ الباب ٤٩٥ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٥ الباب ٥٠٤ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٩٢

   قبل بلوغ الثمانيةأيام عشرة إقامةيف أثنائه  أو ول السريأال يكون من قصده يف  أن :الرابع

  

 )١(، ففتوى الشيخ يف االستبصارقيةتللما قيل من موافقتهما باإلضافة إىل على االستحباب مجعاً، 

  .خيلو من نظر  الاإلعادةب

ذا فاتته صالة إداًء فأ أو يكون صلى قضاًء أن  بنياإلعادةفرق يف احلكم بعدم وجوب  النه إ مث

ما عادإله يف السفر مل جيب   فصالمها بعد املغرب قضاًء قصراً مث بدا،الظهرين يف حال سريه قبل املسافة

  . النص والفتوىطالقالترك إل إىل اضطراره أو رك السفرفرق بني تعمد ت ال أنه يضاً لوحدة املناط، كماأ

 أيام عشرة إقامةيف أثنائه  أو ول السريأن ال يكون من قصده يف أ {:من شروط القصر} الرابع{

صار قصده  أنه إذا ول السري كانت صالته متاما، كماأكان قصده ذلك من فإنه إذا } قبل بلوغ الثمانية

كان قد صلى قبل ذلك قصراً، ويدل على هذا  وإن  قصده ذلك متاماً، السري صلى بعدأثناءذلك يف 

 بل عن ، ويف مصباح الفقيه وغريه، كما عن الذخرية واملدارك،خالف فيه الباإلضافة إىل أنه الشرط 

  :أمور ، عليهمجاعمجاعة دعوى اإل

 على عدم عمجا، واإلاألمرول أ من أيام عشرة إقامةاستصحاب التمام فيما كان قصده : األول

  . السريأثناءيف  أو ول السريأالفرق بني قصده من 

ات خاصة ظاهرة طالقكانت أدلة السفر املخصصة لإل أن ات أدلة التمام والصيام بعدإطالق :الثاين

   قطع قامةنه باإلسفران أل يف وحدة السفر، ويف املقام

                                                  

.آخر الباب... رج فرسخاً خي املسافر ١٣٤ الباب ٢٢٨ ص١ ج:االستبصار )١(



٩٣

سار  إذا  فهو كما،بل اعتربه حاضراً مسافراً، أيامن الشارع مل يعترب املقيم عشرة إسفره السابق، ف

  .خرأة فراسخ أربعمث سار بلده  إىل ة رجعربعة فراسخ، ويف انتهاء األأربع

صلى اهللا عليه  (ن رسول اهللاأوقع فيها االستشهاد لكفاية بريد ذاهباً وجائياً ب اليت الروايات: الثالث

ال  فلو: )رمحه اهللا ( الفقيه اهلمداينعرفات، قال إىل  ومن معه قصروا حني خرجوا من مكة)وآله وسلم

 اليت هي مبرتلته كما ستعرف مل يكن قامةبنية اإل أو ما لكوا وطناً هلمإانقطاع سفرهم برتوهلم يف مكة 

  .)١(لالستشهاد ا وقع

 ملن كان مع عراضهم، كما مل تكن وطناً للمهاجرين إلمكة قد سقطت عن كوا وطناً: قولأ

 يف قامةهل املدينة والقبائل، فقاطعية السفر كانت من جهة اإلأ من )ليه وآله وسلمصلى اهللا ع (الرسول

  .مكة

من قدم قبل :  قال)عليه السالم (جعفر أيب  عن،بعض الروايات اخلاصة، كصحيحة زرارة: الرابع

، لتقصريمىن وجب عليه ا إىل ذا خرجإهل مكة، فأ الصالة وهو مبرتلة إمتام وجب عليه أيام بعشرة ةالتروي

 قاطعة قامة لو مل تكن اإلفإنه، )٢(مىن حىت ينفر إىل رجع إذا  الصالةإمتاموعليه  الصالة أمت ذا زار البيتإف

  . ا تكون قصراًأ، وقامةبيان حكم الصالة بعد اإل إىل للسفر مل تكن حاجة

                                                  

.١٤ س٧٣٥ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٣ الباب ٤٩٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٩٤

  ال أمتإن ال يكون من قصده املرور على وطنه كذلك وأو

  

  عن أهل مكة)عليه السالم (احلسن أبا سألت:  بن عمار قالإسحاق ويؤيده صحيحة صفوان، عن

املراد شهراً  أن بناًء على. )١(الشهر مبرتلتهم إىل نعم واملقيم مبكة:  الصالة؟ قالإمتامزاروا عليهم إذا 

ج، طريف احل  لتكون صالته تامة يف كال، احلجأيام بعد أيام احلج وعشرة أيام قبل أيامعشرة  أو متردداً

بعشرة وال يبقون بعد زيارة البيت التروية الناس ال يأتون قبل  أن وإضافة العشرة الثالثة إمنا هي لغلبة

  . فالتحديد تقرييب ال حتقيقي،ا يكون مقدار شهر تقريباًمب بل يزيدون يف كل جانب ،عشرة

 ومقدار تلك ما دل على اشتراط املسافة للقصر أن ، حيث ذكرما عن احملقق البهبهاين :اخلامس

ا ليست حبيث يقصر يف بعضها أو املسافة املشترطة ظاهر يف كون املسافة املشترطة بأمجعها يقصر فيها،

املسافة  هي  يف موضع من مسافة مل تكن تلك املسافةمتامذا حكم الشارع بوجوب اإلإويتم يف بعضها، ف

  . انتهى،)٢(جزائهاأ يتحقق بعد ذلك املوضع مسافة يقصر يف مجيع إالّ أن املشترطة،

ذكره هو املستفاد من ضم  ن ماإشكل عليه بعض الفقهاء، فأ وإن وال خيلو هذا الكالم من قرب،

 احلكم املذكور، خصوصاً بعد ثبات مبجموعها إليدلة يكفبعض، وما ذكر من األ إىل دلة بعضهااأل

  .قشة يف بعضهاأمكن املنا وإن  والشهرة احملققةةات املدعامجاعاعتضاد املسألة باإل

  ن إفملا تقدم، }  أمتالّإ و،ن ال يكون من قصده املرور على وطنه كذلكأو{

                                                  

.١١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٥ الباب ٥٢٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢١ س٧٣٥ ص٢ ج:كما يف مصباح الفقيه )٢(



٩٥

 أو  فلو كان من قصده ذلك من حني الشروع،الوطن قاطع لنفسه إىل  قاطعة حلكم السفر والوصولقامةإلن األ

  ، للمسافةبعده مل يكن قاصداً

  

السفر مأخوذ  إذ ،ن السفر ضد احلضرإ، فغةًاملرور على الوطن يوجب خروجه عن املسافر عرفاً ول

خرج  إذا العرف قد يطلق املسافر على من يف بلده، كما أن  وما نراه من،يف مفهومه الغيبوبة عن الوطن

 ألن يضر  ذلك الأشبهما  أو الطريق يدور أو ألجل أن  حاجة، إليه ألجلعن البلد يف سفره مث عاد

  يف استشكال املستند بدعوى عدم فرق العرف بني ماشكالاإل وبذلك يظهر ي، مساحمي جمازطالقاإل

ذ ال إمل مير،  إذا مر عن حواليه وبني ما إذا كان راكباً وال سيما إذا سيما يتوطنه وال الذي مر مبرتلهإذا 

ه على من يف وطنه بعد مل خيرج لكنه على إطالق املسافر على املار بوطنه مثل إطالق ف،نسلم عدم الفرق

 طالقهذا اإل أن شك يف  الفإنهمسافر، واملسافر كانون، نه إ  ولذا يقال له،أيامالستعداد ولو قبل أهبة ا

  .يجماز

صدق  وإن  كان مبرتلة العريف يف هذه اجلهة من باب ترتيل الشارعيحتقق الوطن الشرعنه إذا إ مث

 فلو كان ،الوطن قاطع لنفسهإىل   والوصول، قاطعة حلكم السفرقامةإلن األ{ املسافر به عرفاً على املار

  .)١(﴾شراِبك لَم يتسنهطَعاِمك و إىل فَانظُر﴿: ين من قبيل قوله تعاىلاألمرحد أ يأ} من قصده ذلك

الثاين  ويف )حلكم( األولمنا قال يف إو} بعده مل يكن قاصداً للمسافة أو من حني الشروع{

  السفر شرعاً  تقطع أيام عشرة إقامة أن  لوضوح)لنفسه(

                                                  

.٢٥٩اآلية : سورة البقرة )١(



٩٦

 نعم لو مل يكن ذلك من قصده ،املرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو قامة يف نية اإلوكذا يتم لو كان متردداً

  عروض مقتض  حيتمل إالّ أنه  فيهوال متردداً

  

 قاطع فإنهلوطن ا حكم السفر ـ خبالف املرور على أي ـ ي قاطعة للسفر الشرعقامةال عرفاً، فاإل

  .السفرحلقيقة 

  يوجب قطع حكم السفر كما هوفإنهثالثني يوماً يف موضع، } وكذا يتم لو كان متردداً{

بقي متردداً يف مكان، مثل ما رواه زرارة، عن  إذا متامة باإلمراآلاملشهور، ويدل على ذلك النصوص 

مل تدر  وإن  الصالة، فأمتأياملك ا مقام عشرة  أن يقنتأاً فأرضدخلت إذا  :، قال)عليه السالم (الباقر

لك شهر فأمت  أمت ذاإ شهر، فيميض أن بينك وبني بعد غد فقصر ما أو خرجأما مقامك ا تقول غداً 

  .)١(خترج من ساعتك أن ردتأ وإن الصالة،

ذ ال معىن لقصد تردد ثالثني يوماً إين السابقني، ءهذا االستثناء ليس يف عداد االستثنا أن وال خيفى

 سفره ثالثني يوماً كان حمكوماً بالتمام وبتجديد أثناءسافر مث تردد يف  لو أنه ا يراد بهمنإ و،من أول سفره

يف نية {يضا لو كان متردداً أ ويتم ، كما سيأتى الكالم فيه،السفر بعد السري من حمل التردد ثالثني يوماً

ب للقصر العلم بالسفر املتصل، ويف املوج أن ملا تقدم من} املرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو قامةاإل

  .نه مردد بني املتصل واملنفصليعلم بذلك، أل حنن ال ما

  عروض مقتض  حيتمل إالّ أنه  فيهنعم لو مل يكن ذلك من قصده وال متردداً{

                                                  

.٩ ح من أبواب صالة املسافر١٥ الباب ٥٢٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



٩٧

 ثناء األلو عرض يف إالّ أنه  على املسافةكان عازماً إذا  نظري ما، مل يناف عزمه على املسافة فيقصرثناءلذلك يف األ

  .  ال يضر بعزمه وقصدهفإنه وحيتمل عروض ذلك ،حنو ذلك يرجع أو مرض أو عدو أو مانع من لص

  

املرور  أو  عشرةإقامة إىل مينعه عن العمل بعزمه حبيث يضطر يعرض ما أن أي حيتمل} لذلك

 إذا نهكرنا، ألمنا فسرنا كالم املصنف مبا ذإو}  مل يناف عزمه على املسافة فيقصرثناءيف األ{بالوطن 

املرور بالوطن، مل يكن قاصداً وعاملاً للسري مثانية فراسخ، فاالحتمال هنا  أو قامةله احتمال اإلن كا

 أو عدو أو  مانع من لصثناءلو عرض يف األ إالّ أنه  على املسافةكان عازماً إذا ما{ما تقدم من } نظري{

 ال ينايف القصد والعلم بالسفر يري عقالئ غاحتماالً}  وحيتمل عروض ذلك،حنو ذلك يرجع أو مرض

  .كما تقدم بيان ذلك مفصال فراجع}  بعزمه وقصده{هذا االحتمال }  ال يضرفإنه{



٩٨

املرور على الوطن قبل بلوغ  أو قامة لإليف أثنائه قاصداً أو لو كان حني الشروع يف السفر: }٢٥مسألة ـ {

ن كان إ ف،يناألمراجلزم بعدم  إىل  يف ذلك وعدل عن ترديدهردداًكان مت أو ، لكن عدل بعد ذلك عن قصده،الثمانية

املقصد  إىل  فلو كان ما بقي بعد العدول، فالالّإ قصر ويابمع التلفيق بضم اإل أو  بعد العدول مسافة يف نفسهيما بق

  ،ياب على العود ولو لغري يومه قصر يف الذهاب واملقصد واإل وكان عازماً، فراسخأربع

  

املرور على  أو قامة لإليف أثنائه قاصداً أو لو كان حني الشروع يف السفر:  ـ٢٥ـ مسألة {

هل }  يف ذلككان متردداً أو عن قصده{ السفر أثناءيف } الوطن قبل بلوغ الثمانية لكن عدل بعد ذلك

ه يتردد كان تابعاً مبكر أو }يناألمراجلزم بعدم  إىل وعدل عن ترديده {،ال وأمير بوطنه  أو يقيم عشرة

  .امليزان العلم أن سبق من  ملا،كل املسافة إىل نه يذهب بهأ مث علم ب،ال أم هل يذهب به املسافة أنه يف

} قصر{الذهاب  إىل }يابمع التلفيق بضم اإل أو  بعد العدول مسافة يف نفسهين كان ما بقإف{

فلو كان ما بقي { باملسافة تقصري لعدم علمه}  فالالّإو{هو العلم باملسافة  الذي حلصول شرط القصر

قصر  {أيامقبل انتهاء عشرة }  على العود ولو لغري يومه فراسخ وكان عازماًأربعاملقصد  إىل بعد العدول

  .لتحقق السفر املوجب للتقصري يف كل ذلك} يابيف الذهاب واملقصد واإل



٩٩

جوب القصر يف كل تلفيق من  من وقوى فكذلك على األ بل ولو كان فرسخاً،ةأربع من أقلبل وكذا لو كان 

  .أزيد كما مر أو ةأربع وعدم اعتبار كون الذهاب يابإلاالذهاب و

  

 منه، لعدم الدليل على  أو أقل}ة بل ولو كان فرسخاًأربع من أقل {يما بق} بل وكذا لو كان{

  منقوىفكذلك على األ{ من باب املثال )رمحه اهللا (لزوم كونه فرسخاً، فذكر الفرسخ يف كالمه

} أزيد كما مر أو ةأربع وعدم اعتبار كون الذهاب يابإلاوجوب القصر يف كل تلفيق من الذهاب و

يف ـ  ثناءتردده يف األ أو قصده أن  يفتيةهذه املسألة ختتلف عن املسألة اآلن إ  مث،الكالم يف ذلك مفصالً

 أو قصد اخلالفن إ  حيثتيةثنائه ـ كان بدون السري حال التردد، خبالف املسألة اآلأيف  أو هنا: قوله

  ).ذا كان قطع بني العزمني شيئاًإ( :يت يكون مع السري كما هو صريح قوله اآلثناءالتردد يف األ

 هذا إسقاط األوىل )ثنائهأأو يف (: قول املستمسك عند قول املصنف يف هذه املسألة أن ومنه يعلم

استشكل فيها يف التقصري  اليت تيةاملسألة اآل يكون داخال يف ثناء على تقدير القصد يف األفإنه ،العطف

 أن ىلـ إ مسافة ولو ملفقة ي فال وجه لذكره هنا وال جلزمه بالتمام على تقدير عدم كون الباق،والتمام

  . فتأمليليس على ما ينبغ. )١( انتهى، من قلم الناسخ)ثنائهأأو يف ( ولعل كلمة  ـقال

                                                  

.٤٤ ص٨ ج:املستمسك )١(



١٠٠

 من املسافة مث بدا وقطع مقداراً  املرور على الوطن أو قامةول السفر اإلمن نيته يف أكان لو مل : }٢٦مسألة ـ {

مل يكن ما  إذا ما بقي إىل ين فهل يضم ما مضىاألمرعدل عما بدا له وعزم على عدم  له ذلك قبل بلوغ الثمانية مث

 والعزم األولني العزم  ما ختلل بإسقاطكان اموع مسافة ولو بعد  إذا بقي بعد العدول عما بدا له مسافة فيقصر

 يف صورة التخلل فال يترك االحتياط باجلمع نظري ما مر يف  خصوصاًإشكال ،كان قطع بني العزمني شيئاً إذا الثاين

. الشرط الثالث

  مل يقصرإالّ  وال يكون السفر حراماً أن :اخلامس من الشروط

  

 وقطع مقداراً  املرور على الوطن أو قامةلو مل يكن من نيته يف أول السفر اإل:  ـ٢٦مسألة ـ {

 فهل يضم ما ،يناألمرعدل عما بدا له وعزم على عدم  من املسافة مث بدا له ذلك قبل بلوغ الثمانية مث

كان  إذا فيقصر{ولو ملفقة } مل يكن ما بقي بعد العدول عما بدا له مسافة إذا ما بقي إىل مضى

 ،كان قطع بني العزمني شيئاً إذا  والعزم الثايناألولم  ما ختلل بني العزإسقاطلو بعد اموع مسافة و

فال يترك { فيه شكاللكن تقدم عدم اإل}  يف صورة التخللخصوصاً{على نظر املصنف } إشكال

.واهللا العامل} نظري ما مر يف الشرط الثالث{استحبابا } االحتياط باجلمع

  والإشكالبال } ال مل يقصرإ و،أن ال يكون السفر حراماً {:للقصر} اخلامس من الشروط{

   عن اخلالف واملعترب والتذكرة واملنتهى إمجاعف، بل عليه الخ



١٠١

  اًسواء كان نفسه حرام

  

  .والدرة وكشف احلق والذخرية والكفاية وجممع الربهان، ويف املستند واجلواهر وغريها

  :يطلق عليه السفر احلرام مخسة أن ما ميكن أن ىخيف مث ال

  .فس السفر حراماًما كان ن: األول

  .ما كان غاية السفر حراماً: الثاين

  .كان السفر ضد واجب مضيق إذا يكون السفر علة للحرام ومستلزماً له، كما أن :الثالث

  . باملالهي يف الطريقكان مشغوالً إذا يصاحب احملرم السفر، كما أن :الرابع

  وسيأيت،وبة مغصأرض يف يكون احلرام من قبيل ركوب سيارة مغصوبة والسري أن :اخلامس

  .قسام اخلمسة يف هذا الفصل، ويف املسائل التاليةالكالم يف هذه األ

 ن السفر كما قيل ينقسمإف} اًسواء كان نفسه حرام{ يف حرمة السفر احملرم يف اجلملة إشكالوال 

ار من مر املوىل، واحلرام كالفرأالواجب كسفر الزوجة مع الزوج والسفر ب: حكام اخلمسةاألإىل 

، واملكروه )عليه السالم (جازة الزوج، واملستحب كسفر زيارة احلسنيإالزحف، وكسفر الزوجة بدون 

 خلى السفر عن عنوان مرغوب فيه إذا للتجارة، واملباح طعام والليس للطعام واإل الذي للصيدكالسفر 

  السفر بنفسه مرغوب إذا يستشكل يف اخلامس، كان رمبا وإن عنه،أو 



١٠٢

 وسفر الولد مع ي الوالدين ،ذن الزوج يف غري الواجبإ وسفر الزوجة بدون ،باق العبدإ و، من الزحفكالفرار

  يف غري الواجب

  

  .)٢(﴾ مناِكِبها فَامشوا يف﴿:  وقال سبحانه،)١(﴾أرضلَم يسريوا ِفي الْوَ أَ﴿: فيه قال تعاىل

  : )عليه السالم (وعن علي

  طان يف طلب العلىوتغرب عن األ

  سفار مخس فوائدوسافر ففي األ

يف {مل تعلم رضاه  إذا فيما} ذن الزوجإباق العبد، وسفر الزوجة بدون إكالفرار من الزحف، و{

طاعة ملخلوق يف معصية  نه الحرمة، بل وجوب أل كان واجباً مضيقاً الفإنه إذا املضيق، } بغري الواج

الواجب املعني مقدم على  إذ  حيرم السفر،فإنه مل يكن مضيقاً، إذا خراج ماالتضييق إل اخلالق، وقيد

  .الواجب املوسع

} مرمها ـ كما سبق أما الواجب فهو مقدم على أ}  الوالدين يف غري الواجبيوسفر الولد مع

فإنه إذا ما التعيني أو ما املضيق فلما عرفت،أ ،يقيد الواجب باملضيق وبالتعيني أن يلزم أنه وجهه ـ كما

من الثاين العدل  إىل طاعتهما، والعدولإكفائياً وكان من فيه الكفاية لزم على الولد   أوكان ختيريياً

  .يلقاء املهمة على غريه يف الكفائإ و،التخيري

 وإن طاعتهما على الولدإ وجوب إطالق يف شكالقد سبق يف بعض مباحث هذا الكتاب اإلنه إ مث

  تؤدي  اليت دلة حرمة املخالفةالقدر املتيقن من األ

                                                  

.٤٦اآلية : سورة احلج )١(

.١٥اآلية : امللك سورة )٢(



١٠٣

  نذر عدم السفر مع رجحان تركه وحنو ذلك إذا  لبدنه وكماكان السفر مضراً إذا وكما

  

مره أ إذا دليل على حرمتها مثال يضا الأذية مع تضرره يتضرر به الولد، فاأل ذيتهما فيما الأىل إ

لك مل جتب مل يفعل الوالد ذ إذا يصرف ماله يف بناء مسجد وكان يتأذى الوالد وأن يطلق زوجته  أالوالد

  .طاعتهإ

  . فليس املراد بالبدن يف قبال النفس، نفسياًولو ضرراً}  لبدنهكان السفر مضراً إذا وكما{

علم من  الذي ضرار، بل الضرر الزائدإال دليل على حرمة كل  أنه ذكرنا أن قد سبقنه إ مث

  .يضاًأ يف بعض املباحث وسيأيت رادته،إالشارع عدم 

 وشرط ،السفر يكون حراماً حينئذن إ حيث}  مع رجحان تركهنذر عدم السفر إذا وكما{

  . كما قرر يف كتاب النذر، عدم انعقاد النذر بدون الرجحانألجلمنا هو إالرجحان 

  . هذا الشرط يف اجلملة روايات متواترة أصلمن املوارد، ويدل على} وحنو ذلك{

 إالّ أن ،فطرأمن سافر قصر و: ولمسعته يق:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب كرواية عمار، عن

 أو شحناء أو يف طلب عدو أو  اهللايرسوله ملن يعص أو يف معصية اهللا أو صيد إىل  سفرهيكون رجالً

  .)١(ضرر على قوم مسلمني أو سعاية

 أم يقصرأالصيد  إىل  عن الرجل خيرج)عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: وموثقة عبيد بن زرارة قال

  .)٢(مبسري حقليس نه يتم أل: يتم؟ قال

                                                  

.٣ حبواب صالة املسافرأ من ٨ الباب ٥٠٩ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤ ح أبواب صال ة املسافرمن ٩ الباب ٥١١ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١٠٤

 خبراسان )عليه السالم (احلسن الرضا أيب دخل رجالن على:  قالسعيد اخلراساين أيب ورواية

وجب عليك : ، وقال لآلخرنك قصدتينوجب عليك التقصري أل: فسأاله عن التقصري؟ فقال ألحدمها

  .)١(التمام ألنك قصدت السلطان

يف  إالّ ال يفطر الرجل يف شهر رمضان:  قال)عليه السالم (عبد اهللا  أيبعمري، عن أيب ومرسلة ابن

  .)٢(سبيل حق

فَمِن اضطُر غَير ﴿: ، يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم (عبد اهللا أيب عثمان، عنمحاد بن وخرب 

قال،)٣(﴾ال عاٍدباٍغ و  :إليهااضطرا  إذا  امليتةأكالي أن  الصيد والعادي السارق ليس هلماي باغيالباغ 

  .)٤(يقصرا يف الصالة أن هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على املسلمني، وليس هلما

توسط الدار الغصبية  إذا خف احملرمني، كماأنه  أل عقالًكلم األزكان خوف التلف ل إذا :قولأ

  .خف احملرمنيأنه وجب عقال عليه اخلروج أل

ـ الصالة  ة ال يقصرونسبع: قال) عليهما السالم(جعفر عن أبيه زياد، عن  أيب  بنإمساعيلوخرب 

  .)٥(والرجل يطلب الصيد يريد هلو الدنيا، واحملارب الذي يقطع السبيل:  ـقال أن إىل

                                                  

.٦ ح أبواب صالة املسافرمن ٨ الباب ٥١٠ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٨ الباب ٥٠٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١٧٣اآلية : لبقرةسورة ا )٣(

.٤٨ ح الصالة يف السفريف ٢٣ الباب ٢١٧ ص٣ ج:التهذيب )٤(

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ٨ الباب ٥١٠ ص٥ ج:الوسائل )٥(



١٠٥

 إالّ أن فطر،أومن سافر قصر الصالة و:  ـقال أن إىلـ سألته عن املسافر : وموثقة مساعة قال

  .)١(الصيد إىل أو خرج يكون رجالً مشيعاً لسلطان جائر

 عن الرجل يتصيد اليوم واليومني والثالثة )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: وخرب ابن بكري قال

تقصر الصالة  ن التصيد مسري باطل الإيشيع الرجل أخاه يف الدين ف إالّ أن ال،: يقصر الصالة؟ قالأ

  .)٢(شيع أخاه إذا يقصر: )عليه السالم (وقال. فيه

:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب القمي عن بعض أصحابنا، عن وخرب عمران بن حممد بن عمران

خرج لقوته ن إ :يتم؟ قال أو  يقصر،ثالثة أو يومني أو الصيد مسرية يوم إىل  الرجل خيرج:قلت له

  .)٣(ل فال وال كرامةوخرج لطلب الفض وإن وقوت عياله فليفطر وليقصر،

سألته عمن خيرج من أهله بالصقورة البزاة :  قال)عليه السالم (جعفر أيب وصحيحة زرارة، عن

منا خرج إ: )عليه السالم (ال يقصر؟ قال أم والكالب يترته الليلة والليلتني والثالث، هل يقصر من صالته

ك ن ذلإيفطر ويقصر ف: الرجل يشيع أخاه اليوم واليومني يف شهر رمضان؟ قال: قلت. يقصر يف هلو ال

  .)٤(حق عليه

                                                  

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ٨ الباب ٥١٠ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٧ ح أبواب صالة املسافرمن ٩ الباب ٥١٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ٩ الباب ٥١٢ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٤٩ ح الصالة يف السفريف ٢٣ الباب ٢١٨ ص٣ ج:التهذيب )٤(



١٠٦

   حمرماًأو كان غايته أمراً

  

جيب فيه التقصري يف الصوم والصالة هو سفر يف الطاعة  الذي والسفر: )عليه السالم (يوالرضو

 إىل خ وحضور املشاهد وقصد أخيك لقضاء حقه واخلروجمثل احلج والغزو والزيارة وقصد الصديق واأل

 وإن ،يك التقصريلنه، فإذا سافرت يف هذه الوجوه وجب عمتجر ال بد م أو مال ختاف تلفه أو تكعضي

  . كان غريه هذه الوجوه وجب عليك التمام

وسائر األسفار اليت ليست بطاعة مثل طلب الصيد والرتهة ومعاونة الظامل : )عليه السالم (وقال

  . فال تقصر يف الصالة والصوم:  ـقال أن إىلـ 

  .)١(ملن كان سفره هللا عز وجل معصية إالّ ام يف السفروال حيل التم: )عليه السالم (وقال

  .سفر الرتهة مما ال يقصر فيه أن  ال، من تتمة الصيدوالرتهة: قوله: قولأ

 قاطع الطريق،  احملارب يعين،يقصرون الصالة سبعة ال: )عليه السالم ( قال،ويف رواية الدعائم

  .)٢(مثاهلمأووالسارق  على املسلمني يوالباغ

باإلضافة إىل أنه  ،كان نفس السفر حراماً إذا روايات السابقة لزوم التمام يف مالد تبني من اوق

 كما تبني ، ذلكىدلة علمناقشة من قال بعدم داللة بعض األ إىل  فال حاجة،ات املتواترةمجاعمورد اإل

ن السفر أستدالل لذلك باال إىل فال حاجة}  حمرماًأو كان غايته أمراً{: من هذه الروايات ما ذكره بقوله

  . يقال بأن مقدمة احملرم ليست مبحرمةىت مع قطع النظر عن النص ح،لغاية حمرمة حمرم يف نفسه

                                                  

.٢٦ و ٢٠ و ١٥ س١٦ ص:فقه الرضا )١(

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ١٥ الباب ٦٥ ص٧ ج:كما يف جامع أحاديث الشيعة )٢(



١٠٧

مل  إذا ماأ و، وحنو ذلكخذ مال الناس ظلماًال أو عانة ظاملإل أو للزنا أو للسرقة أو سافر لقتل نفس حمترمة إذا كما

 وحنو ذلك مما ليس غاية للسفر فال يوجب ال الغيبة وشرب اخلمر والزن املعصية لكن تتفق يف أثنائه مثألجليكن 

  .فطار بل جيب معه القصر واإل،التمام

  

احلرام فهو حمرم جزماً  إىل قصد به التوصل إذا ن السفرأ ب)رمحه اهللا ()١(ما قول الفقيه اهلمداينأ

  . املقدمةحتقق يف حمله عدم حرمة أن ة العرف والعقل، فلم يظهر وجهه بعددبشها

 إذا مل تكن حمترمة يف نفسها، كما وإن املسافر، إىل بالنسبة} سافر لقتل نفس حمترمة إذا كما{

 أن  ـ بالشروط املذكورة يف باب القصاص ـحيق لغري الويل ذ الإ، نساناًإ لقتل من قتل سافر غري الويل

  .مثلةغري ذلك من األ إىل يقتل القاتل،

من احملرمات، وال فرق }  وحنو ذلك،خذ مال الناس ظلماًأل أو انة ظاملعإل أو للزنا أو أو للسرقة{

قلنا ن إ امرأة غري حمرم، إىل سافر للنظر إذا دلة، كما األطالقصغرية إل أو يف ذلك بني كون احملرم كبرية

  .نه صغريةأب

 االزنو لكن تتفق يف أثنائه مثل الغيبة وشرب اخلمر ، املعصيةألجل{السفر } مل يكن إذا ماأو{

كما ذكره غري واحد، } فطار بل جيب معه القصر واإل،وحنو ذلك مما ليس غاية للسفر فال يوجب التمام

  ة ليضاً ملرسأدلة السابقة، واحتمال وجوب التمام يف هذه الصورة مل تشمله األ أن  أدلة القصر بعدطالقإل

                                                  

.٦ س٧٤١ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



١٠٨

ليس يف  أنه  واحملرماتيهعمري حيث يطلق على مثل من يسافر ويشتغل يف سفره باملال أيب ابن

بغداد  إىل سافر أنه إذا علم إذا نه يصدر منه، كماأ لكنه علم بمل يقصد احلرام غايةً إذا سبيل حق، وكذا

 ن املنصرف من املرسلة هو القصد الأسفره ليس يف سبيل حق، مدفوع ب أن  يقال عرفاًفإنهوقع يف الزنا، 

  .ين مساحمة عرفيةاألمرن استعماله يف إالعلم واتفاق املعصية، ف

 حكم الرابع يذكرناها يف أول املسألة، وبق اليت ةربعقسام األوقد علم مما تقدم حكم ثالثة من األ

  .بعدها اليت  ذكر أوهلما املصنف يف املسألة التالية، كما ذكر ثانيهما يف املسألة،واخلامس

  



١٠٩

مكان إ وسافر مع مطالبة الديان وكان مديوناً إذا كما  لترك واجبكان السفر مستلزماً إذا :}٢٧مسألة ـ {

 إىل  التوصلألجلكان  إذا  التفصيل بني ماقوى األ،ال أم داء يف احلضر دون السفر وحنو ذلك فهل يوجب التماماأل

   جيب التماماألول ففي ، يكن كذلكمل أو ترك الواجب

  

سافر مع مطالبة  و مديوناًكان إذا كما ، لترك واجبذا كان السفر مستلزماًإ:   ـ٢٧مسألة ـ {

 سفر احلج الواجب املضيق وسافر كتر إذا كما} داء يف احلضر دون السفر وحنو ذلكمكان األإالديان و

  : واستدل له بأمرين،كما احتمل} فهل يوجب التمام{مثلة غريمها من األ إىل ،لزيارة صديق مثالً

ليس يف  أنه لنص، وكذا يصدق عليه كما يف ا لصدق كون مسريه باطال،دلة لهمشول األ: األول

  . حق الناسأخرين العرف يقولون كيف يكون سفره يف سبيل احلق وقد أوجب تإسبيل حق، ف

 األمر كان ،عطاء الدين وكان السفر ضدهإمر بأذا إ ينهى عن ضده، فشيء بالن األمرإ :الثاين

ل الواجب القصر لعدم تسليم ب} م الأ {، عنه حرامي والسفر املنه، عن السفريداء يوجب النهباأل

 وهو مديون )عليه السالم (ن زائر احلسنيإليس يف سبيل حق، ف أنه ، وال يصدقصدق كون املسري باطالً

 ناهياً عن ضده ـ شيء بالاألمر نسلم كون نه يف سبيل حق، كما الأمسريه حق و أن يصدق عليه

  .سفر يشمل املقامات أدلة القصر يف الإطالقصول ـ وعليه فحسب ما قرر يف األ

ترك  إىل  التوصلألجل{السفر } كان إذا التفصيل بني ما{عند املصنف } قوىاأل{ولكن 

  السفر حينئذ  ألن } جيب التماماألول ففي ، يكن كذلكمل أو ،الواجب



١١٠

   . اجلمع يف الثاينحوط لكن األ،دون الثاين

  

ؤيده كون الفرار من الزحف حراماً، السفر لغاية حمرمة حرام، وي أن يكون لغاية حمرمة، وقد تقدم

  .عدم حضور احلرب هي لغاية حمرمة إالّ ألجل أنه ذ ليس ذلكإ

الحتمال }  اجلمع يف الثاينحوطلكن األ{دلة القصر أنه ليس لغاية حمرمة فتشمله أل} دون الثاين{

ظهر هو واأل الدين الواجب، أخرييوجب ت إىل أنه كان ملتفتاً إذا صدق سفر املعصية عليه، خصوصاً

ن الغاية احملرمة توجب إغري واحد، ف إليه ذهبالذي الثاين  القصر كما تقدم وجهه يف القول إطالق

 إىل مثلتها، فالالزم النظرأات النصوص وبعض إطالقمنا فهم الفقهاء ذلك من إ و،التمام ليس يف النص

النص ن إ  وحيث،الم  أهطالقنفس النص هل يستفاد منه مثل هذه الصورة حىت تكون مشمولة إل

  .ات القصر حمكمةإطالقـ فالثاين اليشمل هذه الصورة ـ كما عرفت يف وجه القول 

قصد بسفره الفرار عن  لو:  حيث قال)رمحه اهللا (ومنه يظهر وجه النظر يف قول الفقيه اهلمداين

 لدى العقل الفرار من التكليف بذاته أمر قبيحن إ  احلكم، حيثذلك التكليف اندرج يف موضوع هذا

  . )١(والعقالء مع اندراجه يف الغالب فيما كان لغاية حمرمة

فالتفصيل بني صورة البناء على املقدمية مع : كما يظهر وجه النظر يف قول املستمسك حيث قال

  .  انتهى،)٢( وبني غريها فيجب القصر يف حمله،ترتب ترك الواجب فيجب التمام إىل االلتفات

  

                                                  

.٣١ س٧٤١ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.٤٩ ص٨ ج:املستمسك )٢(



١١١

 فيه قوى فاأل، مغصوبةأرضكان املشي يف  أو ،السفر مباحاً لكن ركب دابة غصبيةكان  إذا :}٢٨مسألة ـ {

  القصر،

  

 أرضكان املشي يف  أو ، لكن ركب دابة غصبيةكان السفر مباحاًإذا : ـ ٢٨مسألة ـ {

 أدلة القصر، وعدم مشول نصوص حرمة السفر املوجبة للتمام طالقإل}  فيه القصرقوى فاأل،مغصوبة

كان التحرمي بلحاظ كونه  إذا ما  للمسافة حراماً، اليط أنه ا خمتصة مبا لو كان السفر مبافإ ،للمقام

 إىل ، ولذا ذهب غري واحد من حمققي املتأخرينأشبهما  أو  عليهيمش أو متصرفاً يف مال الغري بركوب

صوبة غابته مكانت نعل د إذا التمام حىت فيما إىل وجوب القصر، خالفاً لصاحب اجلواهر حيث ذهب

  .حرمة قطعه للمسافة فيكون السفر حراماً إىل ييؤدنه إ حيث

لزوجة أيضاً مثل السفر على دابة لذن إن السفر بدون أورمبا جياب عن دليل القصر ـ املتقدم ـ ب

 ،منا احملرم حلاظ التصرف يف مال الغريإليس حراماً، والثاين  املسافة مبا هو هو يف يط أن غصبية، فكما

   .ذن الزوجإ، بل احملرم كونه خروجاً من البيت بدون األول املسافة مبا هو هو ليس حراماً يف ي طكذلك

 ن يف السفر على دابة مغصوبة يعمل املسافر حراماً مقارناًإين، فاألمرظهور الفرق بني : وفيه

ذن إف السفر بدون صوت الغناء، خبال إىل يستمع أو جنبيةاأل إىل كان ينظر يف طريقه إذا للسفر، مثل ما

 يصدق فإنه،  دون الثايناألول على )مسري باطل(يصدق عرفاً  ولذا الحرام، ن نفس حركته إالزوج، ف

  .عليه عرفاً

 كما يظهر وجه النظر يف تعليق ،وجوب التمام إىل ومنه يعلم وجه النظر يف ميل السيد احلكيم

  : مجاعة من املعلقني على قوله



١١٢

    اجلمعحوطن كان األاو

  

 بعض ما أو كان لباسه إذا لزام االحتياط، وقد تبني مما سبق حال ماإب}   اجلمعحوطن كان األإو{

 بني )رمحه اهللا (الزم عليه القصر، أما تفصيل الفقيه اهلمداينليؤثر يف حترمي السفر، فا نه الأمعه حراماً، و

قطعه هلذه املسافة من  أن  مغصوبة فالتمام، بدعوىأرض يف ي وبني املش، فالقصرةركوب دابة غصبي

 فلم يظهر وجهه بعد رؤية العرف وحدة املثالني يف عدم صدق مسري الباطل وحنوه على ،حيث هو حرام

  . منهمايأ

  



١١٣

حنوها من  أو كان قصده دفع مظلمة أو  على ذلكمكرهاً أو كان جمبوراً إذا التابع للجائر: }٢٩مسألة ـ {

   قصرالراجحة أو غراض الصحيحة املباحةاأل

  

شد  إذا  كما:األول و،} على ذلكمكرهاً أو كان جمبوراً إذا التابع للجائر:  ـ ٢٩مسألة ـ {

  .يديه ورجليه وأركبه املركب

حنوها  أو أو كان قصده دفع مظلمة{مل يسافر معه أوقع به الضرر  ذاإ أنه دههد إذا  كما:الثاينو

  .}الراجحة قصر أو غراض الصحيحة املباحةمن األ

 وجوب ا تزيد يف شوكته وسواده، ولذا تقدم يف رواية اخلراساينمتابعة اجلائر حمرمة، أل أن رالظاه

 وعليه فالالزم ،)٢(، ويف موثقة مساعة وجوب التمام للمشيع للسلطان اجلائر)١(التمام ملن قصد السلطان

ن مضطراً للمشايعة كا أو مساو للحرام، أو  بواجب أهميكون هذا احلرام مزامحاً أن يف قصره للصالة

 يدنيو أو ،خوانه املؤمننيإ كقضاء حوائج مر دييناالضطرار يرفع احلكم، ولو كان اضطراره ألن إ حيث

ن االضطرار شامل ملثل ذلك، وال يقال للتاجر ارفع يدك عن التجارة إكتوقف جتارته على ذلك، ف

عطاء الضريبة إتجارة الستلزام جتارتك رفع يدك عن الاالستلزام جتارتك بتبعية اجلائر، كما ال يقال له 

عطاء الضرائب غري املشروعة، وعلى هذا فمطلق كون القصد من التبعية إ أو مث،اإل عانة على إاليت هي

  يصحح جواز املشايعة، اللهم  راجحاً ال أو غرضاً صحيحاً مباحاً

                                                  

.٦ ح ابواب صالة املسافرمن ٨ الباب ٥١٠ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ٨ الباب ٥١٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١١٤

كان سفر  وإن ،وره وجب عليه التمامعانة للجائر يف جإ وكانت تبعيته اًن كان خمتارأمل يكن كذلك ب إذا ماأو

  .املتبوع يقصر أن ن التابع حينئذ يتم معإاجلائر طاعة ف

  

 كما ليس ببعيد، ولذا يقول التاجر )مكرهاً أو كان جمبوراً(: ما ذكر داخل يف قولهن إ يقال أن الّإ

  .ي مصاحلألجلنا جمبور من اتباعه أ

عانة ولو كانت اإل} عانة للجائر يف جورهإتبعيته  وكان اًن كان خمتارأمل يكن كذلك ب إذا ماأو{

كان سفر  وإن ،وجب عليه التمام{عوان الظلمة عرفاً أدخوله يف  أو بنحو زيادة شوكته وتكثري سواده،

 ألن }ن التابع حينئذ يتمإف{ املستحبة )عليه السالم (زيارة احلسني أو كاحلج الواجب،} اجلائر طاعة

 مامكان سفر اجلائر مباحاً، وقصة اإل إذا سفره طاعة، وكذا ألن } يقصراملتبوع أن مع{سفره معصية 

 مشهورة، ورمبا )عليه السالم(مام كرى دوابه للخليفة يف احلج حيث منعه اإلي براهيم اجلمال الذإمع 

  . وعلى املتبوع التمام لكونه يف سفر املعصية،تنعكس املسألة حيث جيب على التابع القصر لكونه مكرهاً

استصحاب  أن  تعرف،مثل ركوب الدابة املغصوبة ال يوجب حرمة السفر أن نك حيث عرفتإ مث

 كما صرح به ،محل خيمة مغصوبة على دابة مباحة إذا يوجبها أيضاً، وكذلك نسان جرباً عليه الإ

  .املستند

  



١١٥

ن عد سفره إف  ،مرهاال ألالتابع للجائر املعد نفسه المتثال أوامره لو أمره بالسفر فسافر امتث: }٣٠مسألة ـ {

 ،عانة مباحاًإكان من حيث هو مع قطع النظر عن كونه  وإن ، ووجب عليه التمام، كان حراماًهعانة للظامل يف ظلمإ

  .عانة على الظلم فالواجب عليه القصرإمل يعد  إذا ماأ و، اجلمعحوطواأل

  

} مرهره بالسفر فسافر امتثاال ألالتابع للجائر املعد نفسه المتثال أوامره لو أم:  ـ٣٠مسألة ـ {

ملا }  ووجب عليه التمام، كان حراماًهعانة للظامل يف ظلمإن عد سفره إف {مره العام ولو كان امتثاال أل

ذ كل سفر إ} عانة مباحاًإيث هو مع قطع النظر عن كونه ح كان من نإو{عانة الظامل إدل على حرمة 

 كما هو ، املختلفة املكتنفة به بعد الكسر واالنكسارباحته وحرمته بعد مالحظة العناوينإيالحظ 

  .واضح

 وقد ،، لكن هذا االحتياط ضعيفي وعنوانه الثانواألويلنه ملالحظة عنوانه أك}  اجلمعحوطواأل{

  .يدل على وجوب التمام  ومساعة ما اخلراساينتقدم يف رواييت

، عوان الظلمة بسفرهأدخل يف عنوان عانة للظامل حبيث يإوال } عانة على الظلمإمل يعد  إذا ماأو{

دلته بعد عدم مشول أدلة سفر املعصية أ طالقإل} فالواجب عليه القصر{كما عرفت يف املسألة السابقة 

   )١(خرىأ جبهة ال حمرماً:  على املنت بقوله)رمحه اهللا (يله، أما تعليق السيد الربوجرد

                                                  

.٧٥ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة )١(



١١٦

وإن  ،كثرة استلزام السفر بأمر الظامل حملرم إىل بيهأراد التن إالّ إذا فهو خارج عن حمل البحث، اللهم

  .عانةإمل تكن 

  



١١٧

  سافر للصيد إذا :}٣١مسألة ـ {

  

 أو فهل سفره حالل مطلقا، كما يظهر من بعض الفقهاء،} ذا سافر للصيدإ:  ـ ٣١مسألة ـ {

 ،ه آخرونكان هلواً فهو حرام كما صرح ب وإن يد للقوت والتجارة فالسفر حملل،صيفصل بني سفر ال

  . الظاهر الثاين،احتماالن

جد من قال باحلرمة لذلك، أ أدلة االكتساب وحنوها، بل مل طالقأما احللية للتجارة والقوت فإل

 فق مثنه يف بناء مسجدنيبيع ويألجل أن صار  إذا ، كمامثناً أو يناًعنفاق يف سبيل اهللا إللكان  إذا ومثله ما

  . هلو فهو حالل، وباجلملة كلما كان غريأشبهما أو 

 ويدل عليه غري واحد من ،ظاهر الفتاوى إىل ما حرمة صيد اللهو فهو املشهور، بل نسبأو

خر كفاية، يف بعضها اآل إالّ أن كان بعضها ضعيف السند وبعضها ضعيف الداللة، وإن يالروايات، وه

  .هذه الروايات  إىل مستندةي وه، وحديثاًة قدمياًقبالشهرة احملقالضعيف جرب باإلضافة إىل 

 أم الصيد أيقصر إىل ، عن الرجل خيرج)عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: فعن عبيد بن زرارة قال

  .)١(نه ليس مبسري حقيتم أل: يتم؟ قال

 عن الرجل يتصيد اليوم واليومني والثالثة )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: وعن ابن بكري قال

 مسري باطل ال  ـالصيدـ التصيد  وإن ع الرجل أخاه يف الدينييشالّ أن  إال،: يقصر الصالة؟ قالأ

  .)٢(خاهأع يش إذا يقصر :وقال. يقصر الصالة فيه

  صحابنا أسأله بعض :  قال)عليه السالم (اهللاعبد  أيب ، عنيورواية زيد النرس

                                                  

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ٩ الباب ٥١١ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٧ حبواب صالة املسافرأ من ٩ بابال ٥١٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١١٨

: لشطرنج؟ قالهو بلعب ال والجلرجل أهلو بطلب الصيد وضرب الصواإين : عن طلب الصيد وقال

 ،الصيد إىل حل اهللا الصيد ملن اضطرأمنا إ مبتغى باطل، وفإنهما الصيد أ: )عليه السالم (عبد اهللابو أفقال 

 إىل كان مضطراً إذا  وجيب عليه التقصري يف الصالة والصيام مجيعاً،طلبه سعيه فيه باطالً إىل فليس املضطر

 وعليه التمام يف ،ن سعيه حقإمن طلب الصيد ف إالّ حرفةكان ممن يطلبه للتجارة وليست له  وإن ه،أكل

 أو سواق يف طلب التجارة،يدور األ الذي  فهو مبرتلة صاحب الدور،ذلك جتارته ألن الصالة والصيام،

 باطل وسفره باطل، وعليه التمام ين سعيه ذلك سعإبطراً، فوشراً أ واملالح ومن طلبه الهياً ويكاملكار

 ما الشطرنج فهوأ، ويخرة عن املاله شغل من ذلك شغله طلب اآلياملؤمن لف وإن ،يف الصالة والصيام

املؤمن عن  وإن والغناء ،)١(﴾اجتِنبوا قَولَ الزوِرا الرجس ِمن الْأَوثاِن وفَاجتِنبو﴿: قال اهللا عز وجلالذي 

ما ضربك أتورث النفاق، واوة القلب وس تورث قين املالهإ في،له وللماله  شغل مايمجيع ذلك لف

به دابته   ومن عثر، مل توجرشيءصابك أ وإن ،ن الشيطان معك يركض واملالئكة يتنفر عنكإبالصواجل ف

  .)٢(فمات دخل النار

ليست بطاعة مثل طلب الصيد والرتهة ومعاونة  اليت سفاروسائر األ: )عليه السالم ( قاليوالرضو

  .)٣(يف الصوم  الصالة وال فال تقصر يف: ـقال أن ىلـ إالظامل 

                                                  

  .٣٠اآلية : سورة احلج )١(

.٣٥ س٧٤٣ ص٢ ج:كما عن مصباح الفقيه )٢(

.٢٠ س١٦ ص:فقه الرضا )٣(



١١٩

صلى اهللا عليه وآله  (قال رسول اهللا:  قال)عليه السالم(األول احلسن  أيب  عنيورواية املروز

املاء الشجر، استماع اللهو والبذاء ينبت  يفسدون القلب وينبنت النفاق يف القلب كما أربع: )وسلم

  .)١(تيان باب السلطان وطلب الصيدإو

 سفر الصائد ال أو أن الصيد هلو، أن خر الدالة علىاأل يات مجلة من الرواياتويؤيد هذه الروا

ألجل ن املتبادر من عدم التقصري كونه أو املتبادر من اللهو هنا القسم احلرام منه، أن  بضميمة،تقصري فيه

  .من جهة القرائن الداخلية واخلارجيةن االسفر معصية، ولو كان هذان التبادرأن 

سألته عمن خيرج من أهله بالصقور والبزاة :  قال)عليه السالم (جعفر أيب  زرارة، عنمثل ما رواه

 منا خرج يف هلو الإ: ال يقصر؟ قال أم  هل يقصر من صالته،والكالب يترته الليلة والليلتني والثالثة

  .)٢(يقصر

 الرجل : قلت له: ـ ورواه القمي مرفوعاً ـ قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ورواية الفقيه، عن

خرج لقوته ن إ :)عليه السالم (يتم؟ فقال أم  يقصرأيامثالثة  أو الصيد مسرية يوم أويومني إىل خيرج

  .)٣(ب الفضول فال وال كرامةلخرج لط وإن وقوت عياله فليفطر وليقصر،

  : رمبا يستدل للحرمة أيضاً بأمرين آخريننه إ مث

                                                  

.٩ حبواب صالة املسافرأ من ٩ الباب ٥١٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤٩ ح الصالة يف السفريف ٢٣ الباب ٢١٨ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.٤٧ ح صالة السفريف ٥٩ الباب ٢٨٨ ص١ ج:الفقيه. ٤٧ ح الصالة يف السفريف ٢٣ الباب ٢١٧ ص٣ ج:التهذيب )٣(



١٢٠

ما الصغرى أذية احليوان احملترم حرام، أ وي، غري جموز شرعيذاء للحيوان احملترم منإنه إ :األول

امرأة دخلت النار يف هرة،  أن فواضح، وأما الكربى فلما يفهم من خمتلف الروايات، مثل ما دل على

فليستعد  :بقى محل دابته عليها يف حال وقوفها فلم حيلهاأ ملن )صلى اهللا عليه وآله وسلم (وقول النيب

لوال :  مل يضرب دابته بسوط قائالً)عليه السالم ( السجادماماإل أن ، وما ورد منامةلحساب يوم القيل

  .غري ذلك إىل ،خمافة القصاص

  .ستفادة منهاللهو يترك الصيد بدون ان من يصيد إسراف للمال احملترم، فإنه إ :الثاين

يذائه يف إمكان الصيد بدون  إل،ية فيهماكل ال إالّ أنه كانا يدالن على احلرمة، وإن الدليالن: قولأ

االستفادة منه بأحناء  أو عطائه لغريه،إ أو هأكل يستفيد من صيده يف يالاله أن مكانإحنوه، و أو شبك

  . التزيني وحنوهألجلبعد التحنيط  أو ،خر، كجعله يف حديقة احليوانات حياًآ

شد أنكر حرمته أأنه  )١(، بل عن املقدس البغداديين قال بعدم حرمة الصيد اللهوم ماأهذا 

قضت السرية  نس ونظائرها ممااملراكب احلسنة وجمامع األونكار وجعله كالترته باملناظر البهيجة اإل

  :أمورباحتها، فقد استدل لذلك بإالقطعية ب

  ه إطالق مما )٢(﴾حرم علَيكُم صيد الْبر ما دمتم حرماًو﴿: قوله تعاىل: األول

                                                  

.٣١ س٧٤٣ ص٢ ج:كما يف مصباح الفقيه )١(

.٩٦اآلية : سورة املائدة )٢(



١٢١

:  وقوله،)١(﴾أُِحلَّ لَكُم صيد الْبحِر﴿: حرام، وكذا قوله تعاىللية يف حال غري اإليدل على احل

﴿اأكلِلتماً طَِريلَح هلوحدة املناط يف صيد الرب والبحر، حترمياً وحتليال،)٢(﴾وا ِمن .  

  .صل األ:الثاين

  .نكارإالسرية املستمرة بني الصائدين من غري : الثالث

  .نسانت التمتع باحلياة وتسخري ما يف الكون لإلاإطالق: الرابع

  . يستفاد منه حلية الصيدفإنه )٣(﴾مكَلِّبني تعلِّمونهن ِمما علَّمكُم اللَّه﴿: قوله تعاىل: اخلامس

  .صيده كان هلواً قطعاً أن على املأمون ملا صاد مع) عليه السالم( اجلواد مامنكار اإلإ عدم: السادس

جل ر، عن ال)عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت:  قالعبد اهللامثل ما رواه   بعض الروايات،:السابع

ه شامل إطالق فإن ،)٤(كان جتاوز الوقت فليقصر وإن كان يدور حوله فال يقصر،ن إ :يتصيد؟ فقال

  .لكل صيد

  ملن كان سفره  إالّ وال حيل التمام يف السفر: )عليه السالم ( قالي،والرضو

                                                  

.٩٦اآلية : سورة املائدة )١(

.١٤اآلية : سورة النحل )٢(

.٤اآلية : سورة املائدة )٣(

.٢ حالة املسافر أبواب صمن ٩ الباب ٥١١ ص٥ ج:الوسائل )٤(



١٢٢

  ن كان لقوته وقوت عياله قصرإف

  

سفر الصيد ليس  أن يناألمرة بني لن ظاهر املقابإف. )١(صيد إىل اًسفر أو هللا عز وجل معصية

  .قسام الصيدأ عدم الفرق بني يه يقتضإطالقمعصية، و

 يف الصيد مل يردع يال فاملراد كلما كان هناك داع عقالئإالقوت والتجارة من باب املثال، ون إ مث

جراء إ ألجللصيد احليوانات  أو ،باداكان يسافر لصيد احليوانات املؤذية إل إذا  الشارع، كماعنه

 يعالجه يف التله أن  األطباءىكان مريضاً رأ أو شجار،لأل جعلها مساداً  أو ألجلاالختبارات عليها،

احملرم، وبني  أو احمللل، ومن ما تقدم علم عدم الفرق بني صيد احليوان غري ذلك من األمثلة إىل ،بالصيد

  .البحر اجلو أو أو صيد الرب

 كان يصيد مثل النمل وحنوه؟ احتماالن، وكذلك احتماالن فيما إذا وهل يشمل الصيد احلرام ما

احلركة  أن كان ال يبعد دخوله يف الصيد احلالل، والظاهر وإن  بالصيد،يأراد تقوية تدريبه يف الرمإذا 

 لوحدة ، االصطيادألجلطراف البلد أ إىل خرج إذا مل يكن سفراً، كماوإن   الصيد احلرام حمرمة،ألجل

  .املناط يف املقامني

ن كان ألو انعكس ب أنه تقوت مبا يصطاد، كما وإن كان قصده من الصيد اللهو فهو حرام، إذا مث

عيار امل ألن ياد، وذلكطتلهى باالص وإن  فهو حاللأشبهما  أو القوت أو قصده من الصيد التجارة

  .وتق الألجليقال الصيد الثاين ، ويف ي يقال الصيد اللهواألولالصدق العريف، ففي 

الصيد } ن كانإف{ الصيد، وأما مسألة التقصري من الصالة وعدمه  أصلهذا متام الكالم يف

   وال خالف، كما ادعى عدم اخلالف مجلة إشكالبال } لقوته وقوت عياله قصر{

                                                  

.٢٦ س١٦ ص:فقه الرضا )١(



١٢٣

  كذا لو كان للتجارةوبل 

  

، ويف املستند بال خالف  وحتصيالً نقالًمجاعإلان عليه  أمنهم التنقيح والذخرية، بل ظاهر اجلواهر

  . كما عن املنتهى والتذكرةمجاعفيه على ما صرح به مجاعة، بل باإل

 ما دل على القصر يف السفر، وما دل على حلية االكتساب والتقوت، بل رمبا كان طالقوذلك إل

رياف وحنوها، مساك والطيور يف األات وصيادي األبهل الغاأوته عليه، كما هو كثري يف توقف ق إذا واجباً

، وقد تقدم يف سفره ليس مسري باطل وليس خروجاً للهو ألن تشمل املقام، وأدلة حرمة سفر الصيد ال

  .خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصرن إ :)عليه السالم (مرسل القمي قوله

املراد بالقوت  أن الظاهر أن  النفقة، بل كل من يعوهلم، كمااملراد العيال الواجيبس يل أن والظاهر

  . ليعيش بثمنهميتاً أو كان يبيع الصيد حياً إذا القوت بالواسطة، كما أو أعم من القوت مباشرة

 وهذا هو ،له دلة سفر اللهوأ أدلة القصر وعدم مشول طالقإل} كذا لو كان للتجارةوبل {

عليه كافة املتأخرين، واختاره من القدماء السيد ن إ ليهم، بل قيلإني املتأخرين كما نسب املشهور ب

حلاق صيد إصح  واأل:كان لقوته قال إذا ذكر القصر يف ما أن  والديلمي، وعن املدارك بعدوالعماين

  . انتهى،)١( كما اختاره املرتضى ومجاعة،التجارة به

   السفر لتجارة بني الصالة فال تقصر لكن عن مجاعة من القدماء التفصيل يف

                                                  

.٨ س٢٤٧ ص:املدارك )١(



١٢٤

  فيه اجلمع حوطن كان األإو

  

صحابنا أ أن املشهور بينهم، وعن السرائر إىل وبني الصوم فيقصر، بل نسب بعض هذا التفصيل

  : مرينأ، وقد استدلوا لذلك ب وروايةًأمجعوا على ذلك فتياً

  .ي املنقول يف كالم احللمجاعاإل: األول

  :ايات بعض الرو:الثاين

يتم الصالة ويفطر  أن صحابناأكان للتجارة دون احلاجة روى  وإن :كمرسلة املبسوط حيث قال

  .)١(الصوم

  .)٢(يتم الصالة والتقصري يف الصوم أنه صحابنا بأمجعهمأوروى : مرسله السرائر حيث قالو

  . يف الصومذا كان صيده للتجارة فعليه التمام يف الصالة والقصرإو: )عليه السالم (والرضوى

 ومثله ليس حبجة، ،حمتمل االستناد أنه ،منقول وثابت خالفهباإلضافة إىل أنه  ،مجاعاإل ويرد على

 بالشهرة عند املتأخرين، رضامنا يتم لومل تعإية ئاالجنبار بالشهرة القدما و،وعلى الروايات بضعفها سنداً

  .مما يوهن اجلرب املذكور وقصر الصالة فطارما ورد من التالزم بني اإلباإلضافة إىل 

العامل للتاجر وملريد القوت  أن بني القصر والتمام، مث الظاهر} فيه اجلمع حوطن كان األإو{

  ، يالعامل للاله وإن ،حكمه حكم التاجر ومريد القوت

                                                  

.٦ س١٣٦ ص١ ج:املبسوط )١(

.٢٦ س١٦ ص:فقه الرضا )٢(



١٢٥

فرق بعد  كما ال ، وال فرق بني صيد الرب والبحر،وجب عليه التمام  ـكما يستعمله أبناء الدنياـ  ن كان هلواًإو

   حول البلد وبني التباعد عنه بني كونه دائراًفرض كونه سفراًَ

  

يرميه كان العامل  إذا ، أماي الطري ليأنس مبنظره حكمه حكم الالهييرم أن أمر خادمه إذا ماك

  ألن األولمر سفر متام وللرامي قصر، فهو لآل،كان املستأجر يريد به اللهو وإن لتجارته، أو لقوت نفسه

  . احملللاألمريقصد به الثاين بذلك ويلهو 

متعاقبا  أو  فرميا صيداً معاً،للقوتمريداً خر حدمها الهياً واآلأكان  إذا الصائدين أن ومنه يعلم

  .كان لكل حكمه

يف الصالة والصيام نصاً } وجب عليه التمام  ـكما يستعمله أبناء الدنياـ  ن كان هلواًإو{

  .ات على ذلك يف كلمام متواترةمجاعاإل أن لدالة على ذلك، كمااً، وقد تقدمت الروايات اإمجاعو

 إىل دلة، واحتمال االنصراف كما يف اجلواهر األطالقواجلو إل} وال فرق بني صيد الرب والبحر{

 ،حراماً أو يكون الصيد حالالً أن فرق بني ، كما الي ولو سلم االنصراف فهو بدو،صيد الرب غري تام

 قوت ألجل قوت احليوان حاله حال الصيد ألجلالصيد  أن  والظاهر،امرأةً أو جالًيكون الصائد رن أو

  .نه ليس بصيد هلونسان ألاإل

دلة،  األطالقإل}  حول البلد وبني التباعد عنه بني كونه دائراًكما ال فرق بعد فرض كونه سفراًَ{

كان يدور ن إ :د؟ فقال عن الرجل يتصي)عليه السالم (ئل الصادق س:صحيح العيص أن ومنه يظهر

   كان جتاوز الوقت وإن ،حوله فال يقصر



١٢٦

  . صح وعدمه على االأياموبني استمراره ثالثة 

  

نه مل خيرج عن حد الترخص، أل أنه يراد به أو ،ييراد به عدم السفر الشرعن أ والبد. )١(فليقصر

  .يراد السفر الشرعأ وإن حول البلد

 حيث سكايف ملا عن اإلدلة، خالفاً األطالقإل}  صح على األ وعدمهأياموبني استمراره ثالثة {

ن جتاوز احلد إ حد الترخص مل يقصر يومني، فركان دائراً حول املدينة غري جماو إذا املتصيد ماشياً: قال

  .  قصر بعدهاأيامواستمر دورانه ثالثة 

ليس :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب بصري، عن أيب وما يف خرب، وكأنه مجع بني الرواية السابقة

  .)٢(ذا جاوز الثالثة لزمهإ، وأيامعلى صاحب الصيد تقصري ثالثة 

الثالثة حول البلد دون حد الترخص  أن يراد به أن  مع احتمال،لكن اخلرب ضعيف غري معمول به

بعد من ذلك، حيث حد أ إىل ذهبول البلد حكمل اصطياد ما أ إذا الصطياد ما حول البلد، مث

  . شوب الروايتني بالتقية، واهللا العاملرخص، واحتمل الفقيه اهلمداينالت

  

                                                  

.٨ حبواب صالة املسافرأ من ٩ الباب ٥١٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣ حبواب صالة املسافرأ من ٩ الباب ٥١١ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١٢٧

ن كان مع عدم التوبة فال يبعد وجوب إو .كان بعد التوبة يقصرن إ الراجع من سفر املعصية: }٣٢مسألة ـ {

  . اجلمع حينئذحوط لكن األ، من سفر املعصيةاً لكون العود جزء،التمام عليه

  

كما ذكره املستند وغريه، } كان بعد التوبة يقصرن إ من سفر املعصيةالراجع :  ـ٣٢مسألة ـ {

مسري حق وحنو  أنه نه يصدق عليهأ ورمبا علل ب،نه ليس سفراً يف معصيةأ لغريه بوعلله يف املستمسك تبعاً

صدق عليه سفر املعصية عرفاً مل ينفع  إذا نهأات أدلة القصر، لكن رمبا يستشكل بإطالقذلك، فيشمله 

 يصدق عليهم الكوفة على فرض توبتهم الإىل ) عليه السالم ( فهل الذين رجعوا من قتل احلسني،بةالتو

 يف اجلمل على فرض )عليه السالم (املدينة من حرب علي إىل ، وكذلك الذين رجعوا!سفرهم معصيةأن 

  . فتأمل، التمامدلةذا صدق عرفاً كان مشموال ألإتوبتهم، وال منافاة بني الصدق عرفاً وبني التوبة، و

بل }  من سفر املعصيةاً لكون العود جزء،ن كان مع عدم التوبة فال يبعد وجوب التمام عليهإو{

 ونقله عن احملقق القمي، ومنه ، النص والفتوىإطالق مقتضى هذا هو الظاهر، وجعله الفقيه اهلمداين

  .سيد احلكيم يف الترخص يف العود وتبعه الشكال اجلواهر اإلي يف نفشكالاإل يظهر

 إذا  مل يكن حمكوماً بذاك احلكم، كماالّإيكون العود جزءاً من سفر املعصية عرفاً، ون أ وبد نعم ال

 اليعد جزءاً من سفر فإنهبلده  إىل  هناك سنة يتاجر مث رجعيمث بق، بغداد لشرب اخلمر مثال إىل ذهب

  .املعصية

  ضى يف حاشية النجاة كما هو ظاهر الشيخ املرت}  اجلمع حينئذحوطلكن األ{



١٢٨

 إالّ ما فتوى ابن العم بتعني القصر فلم يظهر وجهه،أ، ويوكذلك صرح به السيد ادد الشرياز

الذهاب  إىل  بدعوى انصراف أدلة التمام يف سفر املعصية،ات أدلة القصر لهإطالقيكون يرى مشول أن 

 إذا ، حمكوم مبثل هذا احلكم يف رجوعهيضاًأاللهو  سفر صيد أن خيلو من منع، مث الظاهر  وهو ال،فقط

  .نقل بذلك فالتمام مطلقا، اذ ال معىن للتوبة هنامل  إذا  وأما،نه معصيةأقلنا ب

 كما عرفت وجهه، ،الرجوع جزئية سفر اللهو كان حمكوماً بالقصر مل يصدق على إذا نعم

  .ر معصيةني حكم من رجع عن سفر كان نفس السفربع يف املسألة الواحدة واأليتأوسي

  



١٢٩

 فلو كان ابتداء سفره مباحاً، يضاًأباحة السفر كما أا شرط يف االبتداء شرط يف االستدامة إ: }٣٣مسألة ـ {

  كان قد قطع مسافات وإن متام انقطع ترخصه ووجب عليه اإلثناءفقصد املعصية يف األ

  

بال } يضاًأمة باحة السفر كما أا شرط يف االبتداء شرط يف االستداإ:  ـ٣٣مسألة ـ {

  .خالف أيضاً بال أنه رسال املسلماتإرساهلم للمسألة إ، بل يظهر من إشكال

 طالقإل} متام انقطع ترخصه ووجب عليه اإلثناء فقصد املعصية يف األفلو كان ابتداء سفره مباحاً{

  .سفر املعصية يوجب التمام أن ما دل على

بأن قطع مقدار املسافة مثانية فراسخ وهو } تن كان قد قطع مسافاإو{: نعم وقع الكالم يف قوله

 وغريه وجوب  اختاره اجلواهر وتبعه الفقيه اهلمدايني مث قصد املعصية ببقية سفره فالذ،يقصد املعصية ال

 شامل لالستمرار، كما كان شامال فإنه أدلة التمام عند كون السفر معصية، إطالقالتمام، واستدل له ب

نشاء إدلة القصر يف السفر هو املقيد أل أن  ووجهه)رمحه اهللا (لشيخ املرتضى وتأمل يف ذلك ا،لالبتداء

 إذا املنصرف من جنابة احلرام ما كان ابتداًء ال ما أن نه املنصرف من سفر املعصية، كماالسفر معصية، أل

قصد  إذا ة عن حالل، ولو شك كان استصحاب القصر حمكماً وال ينقض بالعكس، كمابكان بعد اجلنا

 ،سفر املعصية انتهى فانتهى حكمه ألن دام السفر حيث يقصر، وذلكأملعصية بالسفر مث بعد املعصية ا

  . ترك االحتياط باجلمعيينبغ ال إالّ أنه كان غري بعيد، وإن والقصر ـ يف مفروض املنت ـ



١٣٠

 حيث له قصراً فهو كما لو عدل عن السفر وقد صلى قبل عدو،ولو مل يقطع بقدر املسافة صح ما صالة قصراً

ن كان الباقي مسافة إالطاعة ف إىل ثناءما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل يف األوأ ،اعادإال جيب  أنه ذكرنا سابقاً

  .قوىة على األأربعمل يكن الذهاب  وإن  بل،يابملفقة من الذهاب واإل  كانت وإن ، يف القصرإشكالفال 

  

دامة السفر بقصد إله يف   مث بدا،ملعصية وصلى قصراًلو قطع بقدر املسافة بدون قصد انه إ مث

  .دى تكليفهأنه قد  يف صحة ما صاله قصراً، ألإشكالاملعصية فال 

 سافر بقصد الطاعة فرسخاً وصلى هناك قصراً مث بدا إذا كما} لو مل يقطع بقدر املسافة{أما } و{

دل عن السفر وقد صلى قبل عدوله  فهو كما لو ع، قصراًهصح ما صال{له يف جعل سفره للمعصية فقد 

ومناط ما ذكرناه سابقاً موجود يف } اعادإأنه ال جيب {داللة النص على }  حيث ذكرنا سابقاًقصراً

  .املقام

 إىل سافر من كربالء إذا كما} الطاعة إىل ثناءما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل يف األوأ{

مل  أو  من مثانية فراسخ بقصد املعصية مث عصىأكثر )موديةاحمل( أو إىل ، من مثانية فراسخأقل )املسيب(

  .الكاظمية مسافة كاملة إىل الكاظمية، ومنهما إىل يذهب أن هؤيعص وصار بنا

لتحقق املوضوع وهو قصد سفر املباح املوجب }  يف القصرإشكالن كان الباقي مسافة فال إف{

 يابال يكون اإل أن بشرط} يابذهاب واإلملفقة من ال  ن كانتإو{هو القصر  الذي لتحقق احلكم

  . كما تقدم،جزاء سفر املعصيةأمعدوداً من 

  ة أربععدل بعد ذهاب  إذا كما} قوىة على األأربعمل يكن الذهاب  وإن بل{



١٣١

 القصر بعد كون جمموع قوىكان األ وإن ، اجلمع بني القصر والتمامحوطمل يكن مسافة ولو ملفقة فاأل إذا ماأو

 من ، يقصر وما دام مطيعاً، يتم فما دام عاصياً،ن املدار على حال العصيان والطاعةإ ف،در املسافة ولو ملفقةما نواه بق

  ال و أكون البقية مسافة إىل غري نظر

  

ة أربعأول  إىل طول مخسة فراسخ حىت وصلأفراسخ مث سافر ثالثة فراسخ ورجع من طريق 

  .ة فراسخأربعون الذهاب يك أن ال يلزم أنه ملا تقدم من فراسخ، وذلك

القصر مبالحظة كل }  اجلمع بني القصر والتمامحوطمل يكن مسافة ولو ملفقة فاأل إذا ماأو{

 من املسافة أقلنه بدون قدر قصد املعصية  والتمام أل،)ن املدارإف(:  من قوله، ملا سيأيتاًإياب واملسافة ذهاباً

الشارع مل يعط هذا القدر حكم  ألن البقية، إىل جاء بقصد املعصية ال ينضم الذي الشرعية والقدر

  .قرب والتمام هو األ،السفر

فلم يظهر }  القصر بعد كون جمموع ما نواه بقدر املسافة ولو ملفقةقوىن كان األإو{: ما قولهأ

 وما دام ، يتم فما دام عاصياً،ن املدار على حال العصيان والطاعةإف{:  وما استدل له بقوله،له وجه

الشارع  أن الظاهر أن  ملا تقدم من،فمحل نظر} ال و أكون البقية مسافة إىل  من غري نظر، يقصرمطيعاً

 ،اموع سفر أن سقط قدر عدم قصد املسافة منه الأسقط قدر قصد املعصية من موضوع السفر، كما أ

  ستثىن من  فسفر املعصية مستثىن، م، والتمام يف حال املعصية،التقصري يف حال الطاعة أن غايته



١٣٢

فإن التصيد : )عليه السالم (حكم عليه الشارع بالقصر، كما يدل عليه قوله الذي موضوع السفر

إالّ  :)عليه السالم ( وقوله،)٢(ألنه ليس مبسري حق: )عليه السالم (وقوله. )١( مسري باطل ـالصيدـ 

  .كما تقدم)٣(يف سبيل حق

دام على  صاحب الصيد يقصر مان إ :)ليه السالمع (احلسن أيب ، عنيريف مرسل السيان إ مث

 أنه ذكره الشيخ من ، وال يبعد محله على ما)٤( قصرإليهان رجع إمت، فأذا عدل عن اجلادة إاجلادة، ف

ال كان ظاهره خمالفاً ملا تقدم من الروايات إبقصد الصيد مث عدل عن الطريق بقصد الصيد، و خرج ال

تكون هذه املرسلة خمصصة  أن  من أول ما خرج، وال ميكنمتاملظاهرة يف اإلااً  الصائد هلوإمتامالدالة على 

  .هلا لضعفها وعدم اجلابر هلا

  

                                                  

.٧ حاب صالة املسافر أبومن ٩ الباب ٥١٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤٦ ح الصالة يف السفريف ٢٣ الباب ٢١٧ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٨ الباب ٥٠٩ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٦ ح أبواب صالة املسافرمن ٩ الباب ٥١٢ ص٥ ج:الوسائل )٤(



١٣٣

 يف إشكالفمع استقالل داعي املعصية ال  ،ملعصيةالو كانت غاية السفر ملفقة من الطاعة و: }٣٤مسألة ـ {

   الطاعة أيضاي سواء كان داع،وجوب التمام

  

 إىل فمع استناد السفر} ملعصيةاكانت غاية السفر ملفقة من الطاعة ولو :  ـ٣٤مسألة ـ {

ذلك باإلضافة إىل  من الزحف وكان قصده تبعاً فر إذا  يف حلوق حكمها، كماإشكالحدمها فقط ال أ

  من العبارات، وعكسه فيماأشبهمسري باطل وما  أنه يهل يصدق عفإنه، يرارف الهزيارة قريب له يف مسري

 إىل السفر مستندن إ  حيث،يف بغداد وكان قصده ضمناً عمل حمرم )عليه السالم (رة الكاظمقصد زياإذا 

  .يمنا قصد احلرام تبعإالزيارة عرفاً و

جزءاً حبيث مل يكن يذهب لو  أو  سواء كان كل منهما مستقالً،كليهما إىل وأما مع استناد السفر

دلة الدالة على اشتراط القصر مبسري نصرف من األامل ألن خر، فالظاهر وجوب التمام، اآليمل يكن الداع

 أنه إذا جزائه حقاً، فكماأيكون املقوم للسفر حقاً ويكون جبميع  أن ،أشبه وما ،حق، ويف سبيل حق

مل  ا إذنسان حمترم مل يكن يقصر كذلكإ قتل ألجلسافر فرسخاً منه  إذا كان بعض الثمانية باطال، كما

يف الداعيني املستقلني ليس مقوم السفر حقاً، للكسر واالنكسار  أن املعلوميكن املقوم للسفر حقاً، ومن 

ذا إ ف،ال أم  احلق املنضم واجباًييكون داع أن فرق بني ال أنه احلاصل من املعلقني املستقلني، ومنه يعلم

 يبعض الداع أو احلج الواجب وكان كل من احلج ومن قتل مسلم حمقون الدم داعياً مستقال إىل سافر

  .كان عليه التمام

فمع استقالل داعي املعصية ال {: ومما تقدم يعلم مواضع الصحة والنظر يف ما ذكره املاتن بقوله

   الطاعة أيضاًي سواء كان داع، يف وجوب التمامإشكال



١٣٤

جوه كان باالشتراك ففي املسألة و أو كان داعي الطاعة مستقال وداعي املعصية تبعاً إذا  وأما،تبعاً أو مستقال

  .حبيث لو ال اجتماعهما ال يسافر   يف صورة االشتراككان ال يبعد وجوب التمام خصوصاً وإن ، اجلمعحوطألوا

  

  .وهذا تام على ما ذكرناه} تبعاً أو مستقال

  :}كان باالشتراك ففي املسألة وجوه أو كان داعي الطاعة مستقال وداعي املعصية تبعاً إذا وأما{

  . بقصد املعصية فيشمله دليلهنه سائروجوب التمام، أل

  . وليس هنا كذلك،املنصرف من سفر املعصية ما كانت املعصية حمركة له ألن ووجوب القصر،

ني االشتراك بكلتا ب و،والتفصيل بني صورة استقالل قصد الطاعة وتبعية قصد املعصية فالقصر

  .صورتيه فالتمام

عرفت وجوب التمام يف صورة االشتراك قد } كان ال يبعد وجوب التمام وإن  اجلمعحوطألوا{

الطاعة عرفاً فالظاهر القصر كما عرفت، ولذا  إىل كان السفر مستنداً إذا بكلتا صورتيه، أما وجوبه فيما

  .)١(خيلو من قوة  يف الثانية المتام واإلاألوىلوجوب القصر يف الصورة : يقال السيد الربوجرد

وقد كثر االختالف يف املسألة، } اجتماعهما ال يسافرحبيث لو ال    يف صورة االشتراكخصوصاً{

 ما لو كان سفره ملفقاً من ما ذكر يف هذه املسألة، وما ذكر يف مسألة  ما ذكرناه، ويعلم حكمقربواأل

  ما لو كان بعض سفره

                                                  

.٧٥ ص: على العروة الوثقىيتعليقة السيد الربوجرد )١(



١٣٥

  الطاعة واملعصية،ي وبعضه بقصد،طاعة وبعضه معصية، كما لو كان بعض سفره بقصد الطاعة 

  .  الطاعة واملعصيةيخر بقصدفره بقصد املعصية وبعضه اآلكان بعض سأو 

  



١٣٦

 إالّ إذا باحةصل اإلمع كون الشبهة موضوعية فاأل ،ال وأشك يف كون السفر معصية  إذا :}٣٥مسألة ـ {

ذن إ كير وجودمأكانت احللية مشروطة ب إذا  موضوعي كما أصلكان هناك أو ،رمةكانت احلالة السابقة هي احمل

صل باحة والعدم من جهة الشك يف حرمة الغاية وعدمها وكان األكان الشك يف اإل أو ، بالعدمن مسبوقاًاملوىل وكا

  .فيها احلرمة

  

كأن شك } مع كون الشبهة موضوعية ال وأذا شك يف كون السفر معصية إ:  ـ٣٥مسألة ـ {

يهما التبع أك ويهما احملرأن أ و، شرب اخلمر أو ألجل صلة الرحم،ألجلبغداد  إىل يذهب أنه يف

كانت احلالة السابقة هي  إذا الّإ{ يف الشبهة املوضوعية التحرميية يصل اجلارنه األأل} باحةصل اإلفاأل{

كانت احلالة السابقة هي احللية فاالستصحاب  إذا باحة، وكذا اإل أصلفاالستصحاب مقدم على} رمةاحمل

عم راد به النتيجة األأباحة، صل اإلاأل: املصنفباحة، فقول صالة اإلأ إىل  وال تصل النوبة، احللييقتض

  .ةءخصوص الربا ة واالستصحاب الءمن الربا

ذن املوىل وكان إ كير وجودمأكانت احللية مشروطة ب إذا  موضوعي كما أصلأو كان هناك{

 على بيبصل السباحة لتقدم األصالة اإلأصل ينفي الشرط وهو حاكم على ن األإف}  بالعدممسبوقاً

  .صولاأل املسبيب كما قرر يفصل األ

صل فيها كان األعدمها وباحة والعدم من جهة الشك يف حرمة الغاية وأو كان الشك يف اإل{

صل املوجب لترتب حراز املوضوع باألإصالة احلرمة جتعل الغاية حراماً تعبداً فيكون من  أ إذ}احلرمة

  .احلكم

  كاح الكتابية بالدوام ن أن مل يعلم إذا كانت الشبهة حكمية، كما إذا وأما



١٣٧

الواجب عليه الفحص كان نه  وسافر بقصد ذلك فال يبعد وجوب التمام، أل،حرام أو حالل

يقدم على ما ال يعلم حرمته  أن نسانحيق لإل ذ الإمسريه ليس حبق،  أن فحص يصدق عليهلوبدون ا

  . يف املسألة التالية ما ينفع املقاموحليته يف الشبهات احلكمية، وسيأيت

  



١٣٨

فلو ، إشكالصول الظاهر من جهة األ أو االعتقاد أو هل املدار يف احللية واحلرمة على الواقع: }٣٦مسألة ـ {

حمقون الدم فبان  أنه سافر لقتل شخص بتخيل إذا  كما،الغاية حمرمة فبان خالفه أن  بتخيلاعتقد كون السفر حراماً

  ةعادإ فهل جيب عليه ،كونه مهدور الدم

  

الظاهر من جهة  أو ،االعتقاد أو هل املدار يف احللية واحلرمة على الواقع:  ـ٣٦مسألة ـ {

 ،"االعتقاد على الواقع وبديله أو": يقول أن األوىل فكان )للواقع( ل عد)أو الظاهر(} صولاأل

 ألجلخته من الرضاعة، وسافر أ ةفالن أن  فمن اعتقد،املدار على االعتقاد أن والظاهر} إشكال{

نسان ن املنصرف من املسري احلق هو ما يعلم اإلإمسريه ليس مبسري حق، ف أن دق عليهنكاحها، ص

ثر يف أكانت خمالفة للواقع، كما ليس هلا  إذا صول أثرحقيقته، ولو كان الواقع هو املناط مل يكن لأل

اً صحت خمالفة للواقع، فلو توضأ مباء مستصحب النجاسة وكان طاهراً واقع كانت إذا اإلعادةالقضاء و

أو (: قوله أن صول بالواقع حيث عرفترداف األإظاهر املصنف  أن قضاء، مع ة والعادإصالته فال 

   ).على الواقع(:  عدل لقوله)الظاهر

 إذا اعتقد احللية وكان حراماً واقعاً، كما إذا  واقعاً، أمااعتقد احلرمة ومل يكن حراماً إذا هذا فيما

 نه الحكمه القصر، أل أن  يفشكالاإل يخته من الرضاعة، فال ينبغأا  نكاحهألجلمن يسافر  أن مل يعلم

  .يسمى مسريه بالباطل وحنوه من العبارات الواردة يف الروايات

فلو اعتقد كون السفر {: ومما استظهرناه يف طريف املسألة يظهر مواقع الكالم يف قول املصنف

حمقون الدم فبان كونه  أنه افر لقتل شخص بتخيلس إذا  فبان خالفه كما،الغاية حمرمة أن  بتخيلحراماً

  ةعادإمهدور الدم فهل جيب عليه 



١٣٩

كان  وإن ، اجلمعحوط وجهان واأل؟متاماً أو  فهل يقضيها قصراً ولو مل يصل وصارت قضاًء،ال  أوما صالة متاماً

  ال يبعد كون املدار على الواقع

  

  . مل يكن سفر معصيةسفره ألن بأن يعيدها قصراً،} ال  أوما صالة متاماً

حلرمته اعتقاداً } أو متاماً{حللية سفره واقعاً }  فهل يقضيها قصراًولو مل يصل وصارت قضاًء{

 )٢(مسري حق و)١(يف سبيل حقإالّ  :)عليه السالم (لفاظ الواقعية، فقولهظاهر األ أن من} وجهان{

 ال ي ظاهر يف احلق الواقع،رد يف الروايات وحنو ذلك مما و)٣( اهللايرسول ملن يعص أو يف معصية اهللاو

 وعصيان اهللا واقعاً ال عصيانه اعتقاداً، وعليه فالالزم اتباع الواقع والقصر يف مفروض املنت، ،احلق اخليايل

النصرف من سبيل احلق ومسري احلق عرفاً ما كان قصده كذلك، العتبار القصد يف القصر  أن ومن

 أن اخلمر يف بغداد، شرب إىل مرهأ قاصداً زيارة الكاظمية، لكن انتهى والتمام، ولذا ال يسمى من كان

مسريه  أن منا زار الكاظمية،إيسمى من كان قصده الشرب لكن مل يتفق له ذلك و مسريه باطل، كما ال

  .حق حني خروجه عن بلده

ن املدار االعتقاد كما تقدم وجهه، أما كو} كان ال يبعد كون املدار على وإن ، اجلمعحوطواأل{

  كما مل يستبعده املصنف فقد عرفت، } الواقع{على 

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٨ الباب ٥٠٩ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤٦ ح الصالة يف السفريف ٢٣ الباب ٢١٧ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٨ الباب ٥٠٩ ص٥ ج:الوسائل )٣(



١٤٠

صل العملي احلرمة وكان الواقع  وكذا لو كان مقتضى األ،قلنا ان إ  وعلى االعتقاد،ذا مل نقل حبرمة التجريإ

  ؟ صل بعد كشف اخلالفمقتضى األ أو العكس فهل املناط ما هو يف الواقع أو خالفه

  

 للسفر كشرط باحة شرطاًوا اإللصحاب حيث جعر من كلمات األالظاه أنه :سكم املستويف

  . انتهى،)١(ا ذكرمليضاً أقصدياً، بل ظاهر النصوص  بلوغ املسافة بريدين الظاهر يف كوا شرطاً واقعياً ال

النصوص  عبارات الفقهاء مثل عباراتن إ ظاهر النصوص ذلك، وحيث أن عدم تسليم: وفيه

ال  إ} و،ذا مل نقل حبرمة التجريا{ من استظهار املستمسك منها أقربئرهم فاستظهار ماذكرناه من عبا

مل يكن حراماً أولياً  وإن فإنهلتحقق احلرمة للسفر حسب الفرض، } قلنا ان إ على االعتقاد{فاملدار 

ن املنصرف من  أالإقلنا حبرمة التجري،  وإن نه أل،، لكن يف استثنائه نظريلكنه حرام من جهة التجر

  .مثل التجري دلة احملرمات الواقعية الألا

 بأمة قصد السفر ليزين إذا كما} صل العملي احلرمة وكان الواقع خالفهوكذا لو كان مقتضى األ{

  .منا ظن احلرمة من جهة االستصحابإياه وهو ال يعلم، وإالغري وقد كان املالك وهبها 

سافر ليشرب ماء  إذا الفه، كماصل احللية وكان الواقع خن كان مقتضى األأب} أو العكس{

صل بعد مقتضى األ أو فهل املناط ما هو يف الواقع{غلى ومل يذهب ثلثاه  عصري مل يغل وكان واقعاً قد

  الف  اخلبل قبل كشف} كشف اخلالف

                                                  

.٥٩ ص٨ ج:املستمسك )١(



١٤١

  .حرمة أو باحةإصل كان ال يبعد كون املناط هو الظاهر الذي اقتضاه األ وإن  اجلمعحوط واأل،وجهان

  

  .أشبهما  أو مساحمةً أو نسياناً أو  جهالًيلف تكليفه الظاهرخا إذا كما

كان ال يبعد كون املناط هو  وإن  اجلمعحوطواأل{تقدم مدرك كل وجه منهما } وجهان{

 قصد احلرام لكن مل يصل إذا وقد علم مما تقدم حكم ما} حرمة أو باحةإصل الظاهر الذي اقتضاه األ

خرج لطلب الفضول وإن  :يف خرب عمران )عليه السالم ( قولهالقإطنه يوجب التمام، ويؤيده أوإليه 

  .)٢(نك قصدت السلطانأل:  يف رواية اخلراساين)عليه السالم (، وقوله)١(فال والكرامة

  

                                                  

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ٩ الباب ٥١٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦ حب صالة املسافر أبوامن ٨ الباب ٥١٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١٤٢

 لقطع مقدار آخر من مستلزماً إليه لكن كان السفر  الطريقأثناءكانت الغاية احملرمة يف  إذا :}٣٧مسألة ـ {

  .مل يستلزم إذا اموع يعد من سفر املعصية خبالف ما أن هر فالظا،املسافة

  

 لقطع مستلزماً إليه لكن كان السفر  الطريقأثناءذا كانت الغاية احملرمة يف إ:  ـ٣٧مسألة ـ {

نه عرفاً ليس مسري حق وليس سبيل أل} اموع يعد من سفر املعصية أن مقدار آخر من املسافة فالظاهر

  .غريها من العناوين الواردة يف الروايات إىل ،نه قصد السلطان الفضول، وألنه خرج لطلبأحق، و

تركب يف  اليت  السفن ـيكان مرس إذا كانت الزيارة مقدمة، كما أن وال فرق يف ذلك بني

 إىل بعد ليرتل ويرجعاأل إىل  فيذهب،طريق الغاية احملرمة ـ واقعاً يف مكان أبعد من الغاية مبيل وحنوه

مل تكن كذلك، بل لتالزم القطعتني من السفر لتالزم غايتهما، فال وجه لفرق املستمسك أو  ،قرباأل

 مل يكن تالزم، كما وإن من السفر احملرم أنه من السفر احملرم، بل الظاهرالثاين ين وعدم جعله األمربني 

عنده قليال مث قصده ليشرب اخلمر، لكن كانت السيارة تقف  الذي كان موقف السيارة عند املخمرإذا 

  .راد الرتول بعد الدورأ فجلس يف السيارة ومل يرتل عند املخمر بل ،األولمكانه  إىل تدور لترجع

 إذا أراد مثل ما إذا ماأخراج ما ذكرناه ففيه نظر، إراد أن إ }مل يستلزم إذا خبالف ما{: فقوله

 داخل يف املسألة فإنهيارة مث يرجع سامراء للز إىل يرتل من الطائرة ذهب أن قصد بغداد للخمر لكنه قبل

  .قطع بعض الطريق بقصد املعصية وبعضه بقصد الطاعة إذا ماي السابقة وه

  



١٤٣

  .  يوجب التمامالو  السفر بقصد جمرد الترته ليس حبرام: }٣٨مسألة ـ {

  

، بل يف إشكالبال }   يوجب التمامالو  السفر بقصد جمرد الترته ليس حبرام:  ـ٣٨مسألة ـ {

ات إطالقصل والسرية القطعية األباإلضافة إىل  عليه، ويدل عليه مجاع اإليواهر وعن املقدس البغداداجل

وسائر : )عليه السالم (ما يف الرضوي من قوله أن ، وقد تقدمرض يف األي الدالة على السري واملشاآليات

فال تقصر يف   ـ: قولهىلـ إ اونة الظاملعليست بطاعة، مثل طلب الصيد والرتهة وم اليت سفاراأل

عطف   فهو عطف بيان ال،مطلق الرتهة يراد به الرتهة يف الصيد الن أ وبد ، ال)١(الصالة وال يف الصوم

عمن خيرج من أهله بالصقورة والكالب يترته  )عليه السالم (مستقل، فهو مثل رواية زرارة، عن الباقر

  .)٢( احلديثالليلتني والثالث

  

                                                  

.٢٠ س١٦ ص:فقه الرضا )١(

.٤٩ ح الصالة يف السفريف ٢٣ الباب ٢١٨ ص٣ ج:التهذيب )٢(



١٤٤

ولو سافر وجب ، قامة وجب عليه اإل معيناًيصوم يوماً أو يتم الصالة يف يوم معني أن نذرذا  إ:}٣٩مسألة ـ {

  السفر املستلزم لترك واجب ال يوجب التمام أن  على ما مر من،عليه القصر

  

فالظاهر صحة نذره لرحجانه، ومنه } يتم الصالة يف يوم معني أن ذا نذرإ:  ـ٣٩مسألة ـ {

  .انعقاد نذره غري معلوم، غري ظاهر الوجه أن )١(يلربوجردتعليق السيد ا أن يعلم

وحنوها مما } قامةوجب عليه اإل{ومل نقل بصحة الصوم املنذور يف السفر }  معيناًأو يصوم يوماً{

  .ميكن معه من التمام والصيام لوجوب حتصيل مقدمة الواجب املطلق

السفر  أن على ما مر من{مقام  أدلة القصر الشامل للطالقإل} ولو سافر وجب عليه القصر{

 كما تقدم تفصيله يف ،ينهى عن ضده  الشيء بال ألن األمر}املستلزم لترك واجب ال يوجب التمام

ذ إنذر ترك السفر غري ظاهر،  إىل  والصياممتامرجاع املستمسك نذره اإلإاملسألة السابعة والعشرين، و

 يف أيامذا نذرت صوم ثالثة إمالزماً، ف أو ملزوماً أو  سواء كان الزماً، ليس معناه نذر لوازمهشيءنذر ال

ن إ رمحها، حيث يف يقال حبرمة تقبلها انعقاد النطفة أن  آخره، فهل ميكن وسطه ويفأول الشهر ويف

 نذرها فيما تعلم بامتداد أيامذلك يوجب نفاسها بعد الوالدة املستلزم لعدم متكنها من الصيام يف بعض 

  .مثلةغري ذلك من األ إىل ،الً مثأيامنفاسها عشرة 

                                                  

.٧٥ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى )١(



١٤٥

  .  اجلمعحوط واأل،ترك الواجب إىل التوصل كان بقصد إذا الإ

  

ترك  إىل التوصل كان بقصد إذا الإ{: ما استثناه بقوله يف شكاليظهر منه اإل قد سبق مانه إ مث

  .}  اجلمعحوطواأل{حترمي السفر  يف مدخلية له ن القصد الإف} الواجب

  .ذكرها هنا إىل اب الصوم مسألة سفر من نذر الصوم يف يوم معني فال حاجة يف كتيأيتنه إ مث

  



١٤٦

 إىل فيخرج عنها حملرم ويرجع  لكن يقصد الغاية احملرمة يف حواشي اجلادةكان سفره مباحاً إذا :}٤٠مسألة ـ {

 ثناء له قصد ذلك يف األمنا يعرضإمل يكن لذلك و وإن ، للتمام موجباًن كان السفر هلذا الغرض كان حمرماًإ ف،اجلادة

  . عن اجلادة يتم وما دام عليها يقصرفما دام خارجاً

  

فيخرج عنها   لكن يقصد الغاية احملرمة يف حواشي اجلادةذا كان سفره مباحاًإ:  ـ٤٠مسألة ـ {

 حناء املتقدمة من كوا غاية مستقلة،حد األأعلى } ن كان السفر هلذا الغرضإ ف،اجلادة إىل حملرم ويرجع

فيه  تقدم تفصيل الكالم يسمى السفر مسري باطل على ما أن كوا مما يوجب أو كوا نصف الغاية،أو 

  .لشمول أدلة سفراحلرام له}  للتمام موجباًكان حمرماً{ يف مسألة الغاية امللفقة

  فما دام خارجاً،ثناءمنا يعرض له قصد ذلك يف األإو{الغرض } لذلك{السفر } ن مل يكنإو{

 نه سفر حملل، مثال كان سفره من كربالءأل} وما دام عليها يقصر{نه سفر معصية أل} ادة يتمعن اجل

 إىل الكاظمية يف خط مستقيم، ولكن ملا وصل من الطريق مقابل بغداد احنرف عن اجلادة وذهبإىل 

هو املوجب  معصية ففإنهبغداد  إىل الكاظمية طاعة، أما احنرافه إىل ن كل الطريقإبغداد لعمل معصية، ف

  .للتمام

لو كان اخلروج عن  حمل الفرض ما أن الظاهرن إ : املنت بقولهإطالقواستثىن السيد احلكيم عن 

 معدوداً جزءاً من املسافة احملدودة، ي حبيث يكون خط السري اخلروج،اجلادة معدوداً عرفاً جزءاً من السفر

  أما لو كان معدوداً عرفاً خارجاً عنها، كما 



١٤٧

 لغرض آخر صحيح يقصر ما  أو أقلكان السفر لغاية حمرمة ويف أثنائه خيرج عن اجلادة ويقطع املسافةذا  أنه إكما

  .  اجلمع يف الصورتنيحوط واألخارجاً  دام

  

 املواضع إىل خرج من مرتله أو ليضربه ظلماً، إليه  فرتل عن دابته يركضيلو غضب على املكار

ه على ؤذن أهله، فالظاهر بقاإ بغري يدخل بستاناً أو  غصباً،يشرب ماءاً أو حوله ليسرق متاعاً،اليت 

نه خارج عن السفر وهو استثناء حسن، أل.  انتهى،)١( عن حال الرجوعالتقصري يف حال اخلروج فضالً

  .فال يسمى سفر حرام

  لغرض آخر أو أقليقطع املسافةيف أثنائه خيرج عن اجلادة وكان السفر لغاية حمرمة و أنه إذا كما{

 وليس بقصد املعصية، فأدلة ينه سفر شرعقطع مسافة فواضح أل إذا أما} خارجاً  صحيح يقصر ما دام

 يف ذيل املسألة الثالثة والثالثني، وقد )رمحه اهللا (مل يقطع مسافة فلما تقدم منه إذا القصر تشمله، وأما

 قوىكان األ وإن } الصورتني اجلمع يف حوطواأل {، فيه، فالالزم يف هذه الصورة التمامشكالعرفت اإل

  .ما ذكرناه

  

                                                  

.٦٣ ص٨ ج:املستمسك )١(



١٤٨

ما بعده فحاله أو،  املقصد قبل حصول الغرض يتم إىل  لغاية حمرمة فبعد الوصولقصد مكاناً إذا :}٤١مسألة ـ {

 ، واحداً ولو مل يتب ميكن القول بوجوب التمام لعد اموع سفراً،لو تاب يقصر أنه حال العود عن سفر املعصية يف

  يشرع أن  قبلقلنا بوجوب القصر يف العود بدعوى عدم عده مسافراً وإن ،مع هنا اجلحوطواأل

  

املقصد قبل حصول الغرض  إىل  لغاية حمرمة فبعد الوصولذا قصد مكاناًإ:  ـ٤١مسألة ـ {

املسافر بقصد العصيان كل ذهابه  أن مام، بل قد عرفت سابقاًتلصدق سفر املعصية عليه املوجب لل}  يتم

  .يابالتمام يف الكل الذهاب واملقصد واإل رام، فالالزمه حإيابو

لو تاب  أنه فحاله حال العود عن سفر املعصية يف{بأن عصى وانتهت املعصية } ما بعدهأو{

 وإن يتم أنه قوى فيه، فاألشكال وقد عرفت هناك اإل،ملا تقدم منه يف ذيل املسألة الثالثة والثالثني} يقصر

الشارع مل حيكم على هذا السفر  ألن ن عرفاً ال ينفع، بعد وكونه مسافراً اآل سفراًئنه مل ينشتاب، أل

 كان حكمه  الرجوع بعدئبلغ الغاية ومل ينشفإنه إذا يقطع املسافة بدون القصد،  أن بالقصر فهو مثل

  .التمام

 عرفت بل هذا هو املتعني ملا}  واحداًولو مل يتب ميكن القول بوجوب التمام لعد اموع سفراً{

قلنا بوجوب القصر يف  وإن  اجلمع هناحوطواأل{ واملقصد كله سفر واحد يابالذهاب واإل أن من

  يشرع أن  قبله مسافراًبدعوى عدم عد{من جهة انتهاء سفر املعصية بتحقق العصيان يف املقصد } العود



١٤٩

  يف العود

  

ة والثالثني ـ لثذيل املسألة الثامسافر ـ كما تقدم يف  أنه  ومن جهة، بالتمامولذا يأيت} يف العود

نه هل يتم أقد تقدم يف املسألة الثانية والثالثني حكم العود بعد املعصية يف املقصد ونه إ بالقصر، مثفيأيت 

كان نشوزاً عن  إذا كان نفس السفر معصية، كما إذا مل يتب، فهل احلكم كذلك فيما إذا يتم أو مطلقا

 ففي الرجوع ـ كما يف آخر السري ،راراً من الزحف، الظاهر عدم الفرقف أو باقاً عن املوىلإ أو الزوج

 وآخر السري كلها يابجمموع الذهاب واإل ألن بق والفار التمام،ويف الذهاب ـ جيب على الناشز واآل

فار من الزحف، أما مع عدم التوبة  أنه ااهد  وعلى،آبق أنه  وعلى العبد،ا ناشزأيصدق على الزوجة 

الثانية قيل يف املسألة  وإن ، لصدق العناوين الثالثة عليهم، وأما مع التوبة فال يبعد التمام أيضاًفظاهر

ا فإ، خبالف التوبة هنا يالتوبة هناك خيرج هذا املسافر عن العصيان الفعل ألن  وذلك،والثالثني بالقصر

سالم ينتفع بالعبد، واإل واملوىل الينتفع بزوجته يف طريق الرجوع،  ن الزوج الإخترجه عن العصيان، ف ال

 نهلزام العقل، ألإمنا جيب الرجوع بإبق والفار، و الناشز واآل فهم يصدق عليهم بعد،ينتفع حبرب الفار ال

كان اخلروج أيضاً  وإن حيث يلزمه العقل باخلروجاً مغصوبة، أرض مثل من توسط ، احملذورينأقل

  .صول كما حققناه يف األ،حراماً

واحلرب  ، إليه واملوىل يف الطريق فرجع،طاعتهأارتفع العنوان بأن كان الزوج يف الطريق ف  إذانعم

يصدق عليهم العناوين  م مسافرون حينئذ وال أل،ةشبه  كان احلكم القصر بال،يف الطريق فالتحق ا

  . جاز املوىل والزوج هلما يف السفرأ إذا احملرمة، وكذا

  



١٥٠

 إىل لغرض حمرم منضماً  الطريق قطع مقدار من املسافةأثناءفر لغاية لكن عرض يف كان الس إذا :}٤٢مسألة ـ {

 لكون الغاية يف ذلك املقدار ملفقة من الطاعة ، فالظاهر وجوب التمام يف ذلك املقدار من املسافة،األولالغرض 

  . مسافةيمل يكن الباق إذا  اجلمع خصوصاًحوط واأل،واملعصية

  

 الطريق قطع مقدار من أثناءلكن عرض يف {حمللة } ن السفر لغايةذا كاإ:  ـ٤٢مسألة ـ {

 فالظاهر وجوب التمام يف ذلك املقدار من املسافة لكون ،األولالغرض  إىل لغرض حمرم منضماً املسافة

وقد تقدم يف امللفق وجوب التمام لصدق سفر املعصية } الغاية يف ذلك املقدار ملفقة من الطاعة واملعصية

  .ا ما ذكر هناك من لزوم الصدق عرفاً هنفيأيت

  . والتمام لصدق سفر املعصية، القصر الستصحابه،} اجلمعحوطواأل{

املسافة الباقية بعد العصيان يقصر فيها  أن )يف ذلك املقدار من املسافة(: ملا كان ظاهر قولهنه إ مث

:  مسافة بقولهيالباق مل يكن إذا اًتياط باجلمع بعد فعل احلرام أيضاً، خصوصحراد التنبيه على امتداد االأ

 اجلمع يف ذلك املقدار، ويف حوطواأل(: يقول أن حسنوكان األ}  مسافةيمل يكن الباق إذا خصوصاً{

كان  وإن ،ييلزم التمام يف املقدار الباق أن  حيتملفإنه ) مسافةيمل يكن الباق إذا  خصوصاًياملقدار الباق

  . فتأمل،قصد بعد ذلك مسافة وإن  عليه حكم التماميسفره ملا صار حراماً بق ألن مسافة،

  



١٥١

ن كان العدول إ ف،الطاعة إىل ثناءيف األ  فقصد الصوم مث عدل كان السفر يف االبتداء معصية إذا :}٤٣مسألة ـ {

  ،كان يف شهر رمضان مثال وجهان إذا هإمتام صحة الصوم ووجوب يكان بعده فف وإن ،فطارقبل الزوال وجب اإل

  

الطاعة  إىل ثناءيف األ  فقصد الصوم مث عدل ذا كان السفر يف االبتداء معصيةًإ:  ـ ٤٣ة ـ مسأل{

سفر املعصية  ألن أما قصد الصوم يف سفر املعصية فواضح،} فطارن كان العدول قبل الزوال وجب اإلإف

  .ملعصية يف سفر اصوماً مستحباً أو واجب آخر قضائه أو أو يصوم لرمضان أن  فيصح، فيهإفطارال 

 ملن فطار ملا تقرر يف كتاب الصوم من وجوب اإل،قصد الطاعةإذا  قبل الزوال فطاروأما وجوب اإل

يصح يف السفر كما هو  ال الذي الصوم إىل منا هو بالنسبةإ فطاراإل وجوبن إ سافر قبل الزوال، مث

قصد به املعصية مل  الذي قدارامل أن  مسافة ولو ملفقة، ملا تقدم منييكون الباق أن الزملا أن واضح، كما

ذ إ يكون من الشروع يف احلركة فطاريفطر يف مكانه، بل اإل أن يصح  وكذلك ال،يعتربه الشارع سفراً

عونة مبذ املتيقن منه ولو إعدل عن نيته السابقة يشك يف صدق املسافر عليه  الذي دام يف املكان ما

  .ل احلركة ومل يعلم حتققه قبياالنصراف ما كان يف سفر شرع

وجوب }  وجهانكان يف شهر رمضان مثالً إذا هإمتام صحة الصوم ووجوب ين كان بعده ففإو{

 ملا تقدم عن فطار، ووجوب اإلمتام بعد الزوال، والسفر بعد الزوال يوجب اإلينه سفر شرع ألمتاماإل

  املصنف من جعل املدار يف الترخص 



١٥٢

ن مل يأت باملفطر إ فثناءاملعصية يف األ إىل ن طاعة يف االبتداء وعدل ولو انعكس بأن كا، والقضاءمتام اإلحوطواأل

  ،بعد الزوال بطل أو تيان باملفطركان بعد اإل وإن ، قضاؤه أيضاًحوط واأل،وكان قبل الزوال صح صومه

  

حتققت الطاعة بعد الزوال كان مقتضاه صدق كونه  ذاإباحة والعصيان، فوعدمه على حال اإل

وجه ملقالة املصنف  ال أن ، لكن قد تقدمفطاروال، واملسافر قبل الزوال جيب عليه اإلمسافراً قبل الز

 كان متردداً قبل الزوال وصام مث بىن على السفر بعد الزوال حيث إذا ، ومثله مامتام وجوب اإلقوىفاأل

  . وال قضاءمتامجيب عليه اإلنه إ

ولو انعكس بأن كان  {فطاروجوب اإللكن على مبىن املصنف يلزم }  والقضاءمتام اإلحوطواأل{

للقاعدة } ن مل يأت باملفطر وكان قبل الزوال صح صومهإ فثناءاملعصية يف األ إىل طاعة يف االبتداء وعدل

 قبل الزوال كان عليه ييكن مسافراً بالسفر الشرع كل من مل أن  من، يف كتاب الصومتيةالكلية اآل

  .كان قبله عازما على السفر وإن  الزوال ومثله ما لو تردد يف السفر قبل.الصيام

منا إالقاعدة املتقدمة  أن  والقضاء من جهة، يف املقامفطارالحتمال اإل}  قضاؤه أيضاًحوطواأل{

 والعلم بوحدة املناط غري حاصل، لكن هذا االحتياط ضعيف ، فحضر قبل الزوالهي فيمن كان مسافراً

  .الوجه

للمناط املستفاد ممن } بعد الزوال بطل أو تيان باملفطر اإلبعد{املعصية  إىل العدول} ن كانإو{

  بعد استعمال املفطر  أو سافر أول النهار وحضر بعد الزوال،



١٥٣

   .كان من شهر رمضانن إ دباًأمساك بقية النهار تإ حوطألوا

  

  . الكالم يف ذلك يف باب الصومكما سيأيت

 وجهه يف كتاب كما سيأيت} مضانكان من شهر رن إ دباًأمساك بقية النهار تإ حوطألوا{

  .الصوم

 ، وقصد الطاعة يوجب كونه سفراً شرعياً،قصد املعصية يوجب كون سفره كاحلضرن إ :واحلاصل

  .طالة الكالم يف ذلكإ إىلباب الصوم فال حاجة  ويترتب على ذلك الفروع املختلفة املذكورة يف

  



١٥٤

 وال نوافل النهار والوترية ،وال يسقط عنه اجلمعة، النديبتيان بالصوم جيوز يف سفر املعصية اإل: }٤٤مسألة ـ {

  .فيجري عليه حكم احلاضر

  

وال {وصوم القضاء وغريمها } تيان بالصوم النديبجيوز يف سفر املعصية اإل:  ـ٤٤مسألة ـ {

 }وال نوافل النهار والوترية فيجري عليه حكم احلاضر{على القول بوجوا عيناً } يسقط عنه اجلمعة

حكام أ فال يترتب ،حكامملعصية كاحلضر يف األاالشارع جعل سفر  أن املستفاد من النص والفتوى ألن

  . القاصد مسافةحكام املسافر على غريأاملسافر، كما ال يترتب 

 طريقاً كما أو ،شرب اخلمر إىل كره للسفرأ، كما سفر املعصية غايةً إىل كرهأن إ  وهو:شيء يبق

السفر حينئذ ليس  ألن سفار الطاعة،أ سقط حرمة السفر وكان كي،شوزكرهت على السفر النأإذا 

 إىل سافرن إ أنه علم إذا كره على املعصية، كماأسافر ن إ أنه دلة، ولو علمات األإطالقحبرام فيشمله 

 وحنوه عليه، مسري باطلمقدمة احلرام حمرمة، بل لصدق  ألن الزنا كان سفر معصية، ال إىل كره أبغداد

  .حدمها سفر فاختار السفر مل يكن من سفر املعصيةأ بني حرامني متساويني ان مردداً كرهاًولو ك

 أو جرب على شرب اخلمر يف احلضر،أ إذا مههما كان سفر حرام، كماأنعم لو كان حرام السفر 

اليوم غداً فاختارت  أو  اليوم مثالًيالسفر النشوز إىل كرهتأ، ولو قتل النفس يف بغداد فاختار الثاين

غد ـ  إىل امتد سفرها إذا الطاعة إىل نه ينقلبأن والسفر اآل إىل فهل هو سفر معصية لعدم اضطرارها

مل تكن  إذا خصوصاًالثاين يبعد   ال،ا مكرهة عرفاً، احتماالنأال لصدق  وأكما اختاره املستند ـ 

  .هذه اجلهة إىل ملتفتة



١٥٥

 بل ،هل البوادي من العرب والعجم الذين ال مسكن هلم معيناًأك،  ال يكون ممن بيته معه أن :السادس من الشرائط

  يدورون

  

 فيه وال خالف، كما إشكالبال } أن ال يكون ممن بيته معه {:للقصر} السادس من الشرائط{

  .ادعى عدم اخلالف فيه مجاعة

 ي، اللفظ بالرتاعأشبه لكنه ،نعم جعل مجلة من الفقهاء هذا الشرط والشرط السابع شرطاً واحداً

:  بن عمار قالإسحاقكان ما صنعه املصنف أفضل للتصريح ذا الشرط يف الروايات، كرواية وإن 

  .)١(ال بيوم معهم: )عليه السالم (عراب هل عليهم تقصري؟ قال عن املالحني واأل)عليه السالم (سألته

عراب األ:  قال)لسالمعليه ا (عبد اهللا أيب ، عمن ذكره، عنيورواية سليمان بن جعفر اجلعفر

  .)٢(منازهلم معهم أن  وذلك،اليقصرون

 غري املالح فطاركل من سافر فعليه التقصري واإل:  قال)عليه السالم (خرى، عنهويف مرسلته األ

  .)٣( ـشاءـ  يف بيت وهو يتردد حيث يشاء فإنه

ح يقصر يف السفينة؟ يسألين عن املال :)عليه السالم (، عن الرضايالصلت اهلرو أيب ويف رواية

  .)٤(ن السفينة مبرتلة بيته ليس خبارج منهاأل ال: فقلت

   بل يدورون،هل البوادي من العرب والعجم الذين ال مسكن هلم معيناًأك{

                                                  

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١١ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٧ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٣ ح صالة املسافريف ٨ الباب ٥٠٢ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٤(



١٥٦

نعم لو ،  لعدم صدق املسافر عليهم،يف الرباري ويرتلون يف حمل العشب والكالء ومواضع القطر واجتماع املاء

  حنومها قصروا أو زيارة أو من حجسافروا ملقصد آخر 

  

لعدم صدق {وذلك } يف الرباري ويرتلون يف حمل العشب والكالء ومواضع القطر واجتماع املاء

النص والفتوى، ومقتضى  حكم لسفرهم على ما يستفاد من ، لكن المسافرونم أل أو }املسافر عليهم

كانوا يسافرون كل سنة  إذا  كما،الم  أ السفري النص والفتوى عدم الفرق بني كوم كثريإطالق

واشتراء ما حيتاجون بضائعهم  بيع ألجل يف املدن أحياناً، والظاهر عدم الفرق بني سكناهم ثالثاً أو مرتني

 كربالء مث يسافرون أو أكثر إىل م يف السنة يأتون شهراًفإ ، كما نشاهد بعضهم املسمى بالكاولية،منها

  .الصحراء، وبني من مل يكن له مسكن يف املدنىل  أو إأشبهبلد آخر وما إىل 

 كما يف بعض ،يف البحار كذلك  فالساكن يف الغابات كذلك، أو،خصوصية للصحراء ال أنه كما

 إىل  مث ينقلون البيت يف مواسم خاصة من مكان،مناطق اهلند حيث يصنعون بيوت اخلشب على البحر

  .مشول التعليلىل باإلضافة إمكان آخر، لوحدة املناط يف الكل، 

كما هو املشهور بني من تعرض } حنومها قصروا أو زيارة أو نعم لو سافروا ملقصد آخر من حج{

 على قصرهم مجاع دعوى اإل أدلة القصر بعد عدم مشول أدلة التمام هلم، بل عن الغوايلطالق إل،له

  .للصالة حينئذ

 ، لشمول الشرط هلم حينئذ،زم عليهم التمام كان الال،الزيارة ببيوم أو احلج إىل سافروا إذا نعم

  .فىت بذلك املستمسكأكما 



١٥٧

التمام عليه  أو القصر  ففي وجوب،العشب وكان مسافة أو لطلب حمل القطر أو حدهم الختيار مرتلأولو سافر 

  .  فال يترك االحتياط باجلمع،إشكال

  

طلب املاء  أو }ن مسافةالعشب وكا أو لطلب حمل القطر أو حدهم الختيار مرتلأولو سافر {

  .  ذلكأشبهما  أو  غنميرع دفع عدو أو أو الصيد أو بيته إىل ليأيت

شأن هؤالء دائما  أن  ومن، أدلة القصرإطالقمن } إشكالالتمام عليه  أو القصر ففي وجوب{

  .تهنه من شئون بي التمام ألقرب واأل، شئونهألجلمثل من يسافر يف داخل املدينة الكبرية  ذلك فيكون

  .مثال هؤالءسفار املعتادة ألاملفهوم من النص والفتوى عرفاً شامل ملثل هذه األن إ }ـف{

ال فال إه مثانية فراسخ، وإيابكان ذهابه ون إ مكن، هذاأمهما }  ال يترك االحتياط باجلمع{لكن 

يف قمر يف   أو يف غواصة يف البحر،نسان ساكناًكان اإل أنه إذا  يف وجوب التمام، مث الظاهرإشكال

فضاء يدوران على طول الزمان كان ممن يشمله الدليل املتقدم، وكذا هؤالء الذين يكونون يف بيوت ال

  .ماناً هناك، كما هو املتعارف يف زماننازمتنقلة على عجالت ممن يسكنون يف املدن زماناً هنا و

 حلقه احلكم يف تلك ، يف كل سنة مثالأشهر كثالثة ،نسان يف بعض السنة هكذااإل هذا ولو كان

االنصراف  ألن وجه له، لالنصراف الاملدة لصدق املوضوع، واحتمال لزوم الدوام يف كون مرتله معه 

 ويف ،ق استيطانه حلقه احلكم مبجرد الصدالبادية بقصد إىل بعد التحضر نسانذهب اإل أنه إذا ،كمايبدو

  عكسه يكون حمكوماً 



١٥٨

  كاملكاري واجلمال واملالح والساعي والراعي وحنوهم  ،ر عمال وشغال لهال يكون ممن اختذ السف أن :السابع

  

  .بالعكس مبجرد استيطان احلضر

 توجب القصر يف ما بعدها من أيام عشرة إقامة أن  يف الشرط الثامن من هنا ما سيأيتال يأيتنه إ مث

  .السفر

والطيار } واجلمال واملالحكاملكاري   ، له وشغالًال يكون ممن اختذ السفر عمالً أن :السابع{

ي سائق القمر الصناع، اياروالغواص والقم.  

اختلف  وإن اًإمجاع وال خالف، بل إشكالبال } والراعي وحنوهم{ الربيد يكساع} يوالساع{

تعبريهم عن هذا الشرط، فمنهم من قال بأنه ال يكون السفر عمله، ومنهم من قال بأن ال يكون كثري 

  . من حضره، ومنهم من قال غري ذلكأكثريكون سفره   بأن ال ومنهم من قال،السفر

  :ويدل على احلكم روايات مستفيضة

 أو ة قد جيب عليهم التمام يف سفر كانواأربع: )عليه السالم (كصحيحة زرارة، قال أبو جعفر

  .)١(نه عملهم واالشتقان ألي والراعي والكري املكار،حضر

 .االحتمال كما هو واضح أو  ال للتقليل)٢(﴾د يعلَم اللَّه الَّذينقَ﴿:  للتحقيق، كقوله تعاىل)قد (و

 الذي يتبع دوابه، وصانع السائق الذي يجري املكارأ نفسه للسري مثل الربيد وييكر الذي )يالكر(و

يرتبط بالصحراء مثل املربوط  الذي )دشتبان( معرب )االشتقان(و .غريهم إىل ،يسمى االن بالسكن

   نتقل من بيدربالبيادر ي

                                                  

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦٣اآلية : سورة النور )٢(



١٥٩

ه على مثل إطالقكان  وإن ، أمر ولو كان بريداًألجلبيدر، ومثله كل من يالحظ الصحراء إىل 

  .منا يكون بعنايةإالربيد 

 أو مخسة يتمون يف سفر كانوا:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب عمري، عن أيب ومرفوعة ابن

  .)١(نه عملهم واملالح أليالربيد والراع  واالشتقان وهوي والكري املكار،حضر

خيتلف  الذي  واجلمالياملكار:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب وصحيحة هشام بن احلكم، عن

  .)٢(وليس له مقام يتم الصالة ويصوم شهر رمضان

 ،ليس على املالحني يف سفينتهم تقصري: )عليهما السالم (حدمهاأوصحيحة حممد بن مسلم، عن 

  .)٣(واجلمالي وال على املكار

 قواما  مجاال ويليلن إ :)عليه السالم (احلسن الثالث إىل أيب كتبت: ك قالحممد بن جز ومكاتبة

 فما جيب علي ،املواضعبعض  إىل الندرةيف  أو  يف احلجيف طريق مكة لرغبيت إالّ خرج فيهاأعليها ولست 

عليه  (التمام؟ فوقع أو يام والسفرجيب علي التقصري يف الصالة والصأ ،عملأ أن نا خرجت معهمأإذا 

 .)٤(إفطاريف طريق مكة فعليك تقصري و الإكنت ال تلزمها وال خترج معها يف كل سفر إذا  :)السالم

  . ن مفهومه يدل على املطلوبإف

                                                  

.١٢ حواب صالة املسافر أبمن ١١ الباب ٥١٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٥ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٤٣ ح صالة السفريف ٢٣ الباب ٢١٦ ص٣ ج:التهذيب )٤(



١٦٠

صحاب السفن يتمون أ:  قال)عليه السالم (عن أخيه، )عليهما السالم (وخرب علي بن جعفر

  .)١(الصالة يف سفنهم

 ،الصالة سبعة ال يقصرون: قال) عليهما السالم(زياد، عن جعفر، عن أبيه  أيب  بنإمساعيلورواية 

 إىل مارته، والتاجر الذي يدور يف جتارته من سوقإاجلايب الذي يدور يف جبايته، واألمري الذي يدور يف 

لب الصيد يريد هلو سوق، والراعي والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يط

  .)٢( واحملارب الذي يقطع السبيل،الدنيا

ستة ال : )عليه السالم (قال أمري املؤمنني:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ورواية السكوين، عن

  .)٣(يسقط البدوأ إالّ أنه ، وذكر حنوهصرون الصالةقي

:  يقول)صلى اهللا عليه وآله وسلم (مسعت رسول اهللا:  قال)عليه السالم (ورواية الدعائم، عن علي

يدور يف جبايته، والتاجر يدور يف جتارته، مارته، واجلايبإمري يدور يف  األ،صرون الصالةقي سبعة ال 

  .)٤( والزراع، يدور يف طلب القطريوالبدو، وصاحب الصيد واحملارب

  الح  واملييف املكار: )عليهما السالم (خرى، قال جعفر بن حممدوروايته األ

                                                  

.٧ ح صالة السفريف ١١ الباب ٥١٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٩ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ بالبا ٥١٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٥ الباب ٦٥ ص٧ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٣(

. يف ذكر صالة املسافر١٩٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٤(



١٦١

 نفسهم كحمل املكاري متاعهاستعملوه أل وإن ،ن هؤالء يتمون الصالة والصوم يف سفرهم الذي هو عمل هلمإف

  .مكان آخر إىل أهله من مكانأو 

  

  .)١(ذلك دأما ألن  ال يقصرانيعىن النويت

 غري فطاركل من سافر فعليه التقصري واإل:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ومرفوعة سليمان، عن

  .)٢( ـشاءـ  يف بيت وهو يتردد حيث يشاء فإنهاملالح 

سألته عن املكارين الذين :  قال)عليه السالم (، عن أخيه)السالمعليهما  (وخرب علي بن جعفر

جيد  إالّ أن موا الصالة،تصوموا ولييخمتلفهم فل كانإذا  :الصالة؟ قال إمتامالنيل هل عليهم  إىل خيتلفون

  .)٣(ليفطروا وليقصروام السري ف

وعليه التمام يف الصالة : )عليه السالم (الصيد، قال إىل يف حكم صالة من خرج ويف رواية زيد،

 يكاملكار أو سواق يف طلب التجارةيدور األ الذي مبرتلة صاحب الدور ذلك جتارته فهو ألن والصيام،

  .غريها من الروايات إىل .)٤(واملالح

نفسهم كحمل استعملوه أل وإن هو عمل هلم الذي صالة والصوم يف سفرهمن هؤالء يتمون الإف{

   طالقوذلك إل} مكان آخر إىل أهله من مكان أو املكاري متاعه

                                                  

. يف ذكر صالة املسافر١٩٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

.١١ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٧ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ١٣ الباب ٥٢٠ ص٥ ج:وسائلال )٣(

.٣٩ ح أبواب وجوب قصر الصالةمن ١ الباب ٦٩ ص٨٦ ج:البحار )٤(



١٦٢

غري ذلك من البلدان  إىل ماكن القريبة من بالده فكراهااأل إىل وال فرق بني من كان عنده بعض الدواب يكريها

  ، وبني من مل يكن كذلك، واحداً يف سفره بأن جعل املرتلني مرتالًجد وكذا ال فرق بني من ،البعيدة وغريه

  

ال وجه له،  لنفسه النصرافه من النص والفتوى، التمام خاص بالسفر للناس ال أن دلة، واحتمالاأل

  .ين االنصراف لو سلم فهو بدوإف

ت مسافة كما كان إذا }ماكن القريبةاأل إىل وال فرق بني من كان عنده بعض الدواب يكريها{

 النص والفتوى طالقوذلك إل}  وغريه،غري ذلك من البلدان البعيدة إىل من بالده فكراها{ وجهه سيأيت

 من ة التجارألجلذا كان يسافر إمثله من حيث املسافة، ف أو نفس السفر السابق يتكرر أن فال يلزم

 أنه التمام، كماحكمة لندن كان   أو إىليرانإ إىل املرة سافر سبوع، لكن هذهأ كل فالنج إىل كربالء

  .النجف كان حكمه كذلك إىل فسافر هذه املرة يرانإ إىل لو انعكس بأن كان يسافر كل مرة

}  وبني من مل يكن كذلك، واحداًوكذا ال فرق بني من جد يف سفره بأن جعل املرتلني مرتالً{

راج من جد به السري عن خإ أدلة التمام وعدم ما يوجب طالق وذلك إل،املشهور إىل كما نسب

صحاب عنها، عراض األإباإلضافة إىل ، امل داللةً أو بعض الروايات الضعاف سنداً الّإ طالقاإل

 والشيخ يف التهذيب وصاحب املدارك واملنتقى واحملدث الكاشاين والفاضل  عن الكليينيخالفاً للمحك

   وغريهم فقالواداين والفقيه اهلم،صحاب احلدائق والذخرية واملستندأ وياهلند



١٦٣

مجال إ وبعضها حجة وال ،بعضها صحيح اليت  وذلك جلملة من الروايات،بوجوب القصر عليهم 

  .ضاعرإفيها وال 

جد ما  إذا  واجلمالياملكار:  قال)عليهما السالم (حدمهاأكصحيحة حممد بن مسلم، عن 

  .)١(السري فليقصرا

جدوا إذا  : عن املكارين خيتلفون؟ فقال)عليه السالم( عبد اهللا أبا سألت: ، قالالبقباقوصحيحة 

  .)٢(السري فليقصروا

ما  جد إذا ياجلمال واملكار:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ومرسلة عمران بن حممد، عن

  .)٣(السري فليقصروا فيما بني املرتلني ويتما يف املرتل

ومعىن ذلك : ، قالجد به السري فليقصرإذا  ياملكار :خرىأويف رواية :  قالسلة الكليينروم

  .)٤(جعل املرتلني مرتالً

  .جيد م السري فليقصروا وليفطرواإالّ أن  :وخرب علي بن جعفر املتقدم

املراد جبد السري ما  نإا واضحة الداللة، فأ كما تراها فيها ما صحيحة السند كما خباروهذه األ

 ذلك ، وال ينايف)اجتهد فيه إذا جد بسريه(: )٥(قال يف جممع البحرين من السرعة، ولذا هو معناه العريف

   واحداً، تفسريه جبعل املرتلني مرتالً

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٣ الباب ٥١٩ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ١٣ الباب ٥١٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٣ حاب صالة املسافر أبومن ١٣ الباب ٥١٩ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ١٣ الباب ٥٢٠ ص٥ ج:الوسائل )٤(

).جيم( باب ما أوله ٢١ ص٣ ج:جممع البحرين )٥(



١٦٤

الثاين يف املرتل  إالّ  ومل يكونوا ادون يرتلون، طاقة املسافرأكثرالسابق كان ذلك الزمان ذ يف إ

 من فتوى كثرة من العلماء تا رأي مل:والًأ ،عراض غري حمققحيث مل ميكن الرتول بني الطريق، واإل

  .احملققني بذلك

الشهرة  إىل املنسوبن إ ولوها وذلك دليل العمل، لكن حيثأمنا إالذين مل يفتوا ا  ألن :وثانياً

مر أعراض وبني عدم العمل بالظاهر من جهة توهم عدم العمل مل يعملوا بظاهرها، وفرق بني اإل

يصدق عليها  ال اليت سفار كاحلج وباألالسري بكون السري متصالً ل جدوأ، فالشهيد يف الذكرى يخارج

ذا قصدوا مسافة قصروا، إ من املسافة، فأقليكون املراد املكارين املترددين يف  أن ا صنعته، واحتملأ

يف روض الثاين  والشهيد ، يقصرقامة بعد اإلفإنه ،أيامقام عشرة أ إذا والعالمة يف املختلف محله على ما

  . واجلمال املسافة قبل حتقق الكثرةيقصد املكار إذا ان محله على مااجلن

 وهو ،غوي والعريفل مبعناه الجد السريمقتضى القاعدة العمل ذه الروايات وجعل  أن يعلم ومنه

ذا إيسافر كل يوم ست ساعات، ف أن ن كان املتعارف عند السائقإوسائل السفر، ف إىل خيتلف بالنسبة

سائر الوسائل كالقطار  إىل  وهكذا بالنسبة، كان جداً يف السريعشر ساعات مثالًسافر كل يوم 

  .والباخرة والطائرة وغريها

 به مجلة من  املرتل كما صرحيف منا هو يف الطريق، الإالقصر  أن املنصرف من الرواياتن إ مث

 يف كان مرسالً وإن هو و،عمران  يف خرب)عليه السالم(مام القائلني ذا القول، وقد صرح بذلك اإل

  رواية الفقيه له كاف  أن الّإ، )١(التهذيب

                                                  

.٣٩ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٣ الباب ٢١٥ ص٣ ج:التهذيب )١(



١٦٥

  ، له عرفاًواملدار على صدق اختاذ السفر عمالً

  

قلنا بأن الروايات السابقة مطلقة ـ وذلك لضمان الفقيه ن إ  لتقييد املطلقات ـ)١(يف صالحيته

كان االحتياط باجلمع يف املرتل   وإن،حجية ما يف الكتاب وهو كاف يف االستناد كما ذكرناه غري مرة

  .بني القصر والتمام، واهللا العامل

 وكذا ،ملا ورد يف الروايات من التعليل بأنه عملهم}  له عرفاًواملدار على صدق اختاذ السفر عمالً{

عمله يف السفر  أو ي،يكون عمله السفر كالسائق واملكار أن مثلة من غري فرق بنيهو الظاهر من األ

  .يدور يف جتارتهلذي  اكالتاجر

  : مرانأومنه يعلم 

هو من كان  الذي سابقل يف العنوان االسفر عمله ومل يكن داخالً أن من ال يصدق عليهن إ :األول

منا ذكره بعض الفقهاء إ و،دلة يف األذ ليس هذا عنواناًإ ،كان كثري السفر وإن بيته معه وجب عليه القصر

 يدراك فضل زيارة مسجدإ ألجلالنجف  إىل كل يوم ثالثاء كربالء الذين يسافرون فقط، فأهايل

عليه  (كربالء لفضل زيارة احلسني إىل  النجف الذين يأتون كل يوم مخيسهايلأالسهلة والكوفة و

  . هلمم اختذوا السفر عمالًأيصدق عليهم  نه الأل  ليلة اجلمعة ليس عليهم التمام،)السالم

 أنه ن كان الصادق عرفاًإ فاملعيار صدق االختاذ عرفاً، ف،تجارةمرين الزيارة والما من يسافر لألأ

صل األ ألن كان عليه القصر، ولو شك يف صدق اختاذ السفر عمالً ، قصرالّإو ، أمت لهاختذ السفر عمالً

  خرج، فاملرجع عند  ما الّإالقصر 

                                                  

.١٤ حمنا يف املرتلنيإ و، أبواب صالة املسافر قصرمن ٥٩ الباب ٢٨٢ ص١ ج:ويف الفقيه )١(



١٦٦

   آخرمكان إىل  لطوهلا وتكرر ذلك منه من مكان غري بلده،ولو كان يف سفرة واحدة

  

 وميكن استفادة حكم املقام مما تقدم يف حبث السفر ،دلة القصرأات إطالقصوص الشك يف اخل

  . كما تقدم الكالم فيه مفصال الطاعة واملعصية امللفق بني

 كالتاجر الدائر ،اختاذ العمل يف السفر أو ،العلة يف التمام اختاذ السفر عمالً أن حيث عرفت: ينالثا

 أو البلد، إىل العمال واملوظفني يأتون كل يوم من املسافة أن منة منزف يف هذه األيف جتارته فما تعار

 يكون حكمهم حكم التاجر الذي أشبهما  أو ليالً أو املسافة مث يرجعون عصراً إىل يذهبون من البلد

  .يدور يف جتارته يف التمام والصيام

كربالء من  إىل  كل يوم مرةلتاجر يأيتن كان اإنعم الالزم هنا استثناء من جد به السري منهم، ف

 مرتني مما يصدق معه جد به السري كان حكمه القصر، يام يف بعض األيتأي أن  فاحتاج،املسافة فيتم

غري  إىل ، كل يوم مرة فصار عمله حبيث جد به السري فجاء يف يوم مرتنييأيت الذي وكذلك املوظف

   .هدلة التمام كما تقدم نظريأ إطالقلسري فاملرجع جد السري، ولو شك يف حصول جد امثلة أذلك من 

 وتكرر ذلك منه من مكان ،ولو كان يف سفرة واحدة لطوهلا{ الالزم التمام ملن عمله السفرن إ مث

ن من اشترى دواباً إ كصدق العناوين اخلاصة ف،وذلك لصدق عمله السفر} مكان آخر إىل غري بلده

غري ذلك من املهن  إىل ي، املكارالنجف صدق عليه عرفاًكربالء من  إىل ول مرة ـوكريها ـ أل

 ، وال من بلد طويالًاألولمل يكن السفر  وإن عمله السفر، أن  كما صدق عليه،املذكورة يف الروايات

   فاشتراط توقف الصدق ،بلدإىل 



١٦٧

 يلحق احلكم حد أيضاً السفر الواأثناء فمع الصدق يف ،مرتني أو فال يعترب حتقق الكثرة بتعدد السفر ثالث مرات

  ،متاموهو وجوب اإل

  

، ويف اجلواهر ال خيلو من وجه غري يعلى تكرره كما عن املقدس البغداد أو على طول السفر

 الظاهر إذ  الظاهر يف التعدد ال يقيد املطلقات،الختالفا وما يف بعض الروايات من لفظ ،ظاهر الوجه

 يكون مع االختالف، ومثله يف عدم التقييد لفظة لباًالصدق غا أن من باب حتصيل الصدق لغلبةأنه 

 من داللتهما على خصوصية أقوىالتعليل بأنه عمله باإلضافة إىل أن ، إمساعيل يف رواية )١(»يدور«

  . كما ال خيفى،االختالف والدوران

ن يتم الصالة م أن احلج كان عليه إىل وعلى هذا فاذا اشترى دواباً ورافقها للحجاج من كربالء

  .»وتكرر ذلك منه«: ما ذكره بقوله إىل حني اخلروج من البلد فال حاجة

 أن  وعن الذكرى،كما عن الروض والرياض} فال يعترب حتقق الكثرة بتعدد السفر ثالث مرات{

ذ ال وجه إمنا حيصل باملرة الثالثة، إذلك ن أ وصدق عملية السفر، أو حدهم،أصدق وصف  املدار على

غري » الكثرة«لفظ  أن  كما عرفت، هذا وقد تقدماألوىللصدق حىت يف املرة نرى ا أن لذلك بعد

  .عدم صدقها أو مهية لصدقهاأموجود يف النص فال 

  .ذلك يوجب صدق االختالف املأخوذ يف النص أن كما عن املختلف بدعوى} أو مرتني{

  .صدق هذا اللفظ إىل ما تقدم من عدم االحتياج: وفيه

  متام يلحق احلكم وهو وجوب اإلالسفر الواحد أيضاً أثناءفمع الصدق يف {

                                                  

.٩ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٦٨

   بالتعدد يعترب ذلك إالّ مل يتحقق الصدق إذا نعم

  

 ،بالتعدد إالّ  ال يتحقق الصدقجند مكاناً لكن ال}  بالتعدد يعترب ذلك إالّ مل يتحقق الصدق إذا نعم

  .)١( ال خيلو من قوةقاً مطلاألول وجوب القصر يف السفر : يف تعليقهيولذا قال السيد الربوجرد

  

                                                  

.٧٦ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى )١(



١٦٩

لزيارة ل أو سافر للحج إذا  كما، ليس من عملهسفراً سافر املكاري وحنوه ممن شغله السفر إذا :}٤٥مسألة ـ {

  ،يقصر

  

سافر  إذا  كما، ليس من عملهسفراً ذا سافر املكاري وحنوه ممن شغله السفرإ:  ـ ٤٥مسألة ـ {

واحد، خالفاً للمستند حيث تبع بعضاً آخر يف وجوب التمام على ما ذكره غري } لزيارة يقصرل أو للحج

  .عليه

ن أ ك،احلج مثالً إىل ترك عمله وذهب يف قافلة إذا وهناك احتمال ثالث وهو التفصيل بني ما

سافر بقصد  إذا احلج، وبني ما إىل ته وذهب بالطائرةربني كربالء والنجف مث ترك سياسيارته  ييكر

  .ذ عليه القصرإ، األوىل احلال دون احلالة ا يتم يف هذفإنهمع نفس دوابه،  ءكربال إىل الزيارة مثال

حمكوم بالتمام لدى  أنه رههن ظاإ ف،)١(»بأنه عملهم«نه املنساق من التعليل أب: األولاستدل للقول 

: )عليه السالم ( بعمله، ومنه يعلم وجه داللة قولهيعد حال تلبسه به كونه مشغوالً الذي تلبسه بالسفر

يتمون الصالة يف سفنهم)عليه السالم ( وقوله،)٢(: ليس على املالحني يف سفينتهم تقصري)وقوله،)٣  

  .)٤(ذا كان خمتلفهم فليصوموا وليتموا الصالةإ: )عليه السالم(

 عن الذين يكرون الدواب خيتلفون )عليهما السالم (امهحدأ بن عمار، عن إسحاقرواية  يف ومبا

  عليه  (انو يف سفر؟ قالك إذا ليهم التقصري أعيامكل األ

                                                  

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

٧ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

٤ حبواب صالة املسافر أمن ١١ الباب ٥١٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(

٥ ح أبواب صالة املسافر من١٣ الباب ٥٢٠ ص٥ ج:الوسائل )٤(



١٧٠

  .)١(نعم: }السالم

 طالقليس حبجة يف مقابل اإل الذي شعارالتعليالت ال تزيد على اإلن إ : وفيه،ومثلها روايته الثانية

 يف متاميكون عملية السفر علة لإل أن لصالة، ومن احملتمل قريبالفهو مثل التعليل بالتعب يف قصر املسافر 

ترك السفر بني  إذا خرى غري ما اعتادها، كماأسفرة  إىل بالنسبة فنفس االشعار موجود الّإر وكل سف

خذ سفينة عارية لنفس أترك سفينته و أو للكاظمية،سيارته اعتاده ـ وكرى  الذي كربالء والنجف ـ

ور حىت يكون الظه إىل ذكره ليس استناداً الذي  جمملة ومحلها على املعىنإسحاقحمل اختالفه، ورواية 

  . ذا القوله على دليالً

مل يكن مكاريا  أنه ذ الظاهرإ ،فيه ، فال خيفى ما)٢(كمبكاتبة ابن جزالنص  طالقأما االستدالل إل

  .بية عن التقييدات اآلطالق حمكم، خصوصاً بعض اإلطالق فاإلهمنا حيج كل سنة مع دوابه، وعليإو

  . )٣(حضر أو يف سفر كانواة جيب عليهم التمام أربع: مثل صحيحة زرارة

  .)٤(حضر أو مخسة يتمون يف سفر كانوا: عمري أيب وخرب ابن

سافر يف نفس الطريق وبنفس سيارته مثال عازماً  إذا ، خصوصاًقوىوعليه فهذا القول هو األ

  كربالء وهذه  إىل  كل يوم سيارتهيكان يكر إذا الزيارة، كما

                                                  

.٢ ح أبواب صالة املسافر من١٢ الباب ٥١٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤٣ ح صالة املسافر يف٢٣ الباب ٢١٦ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.٢ ح صالة املسافريف ١١ الباب ٥١٥ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١٢ ح صالة املسافريف ١١ بابال ٥١٧ ص٥ ج:الوسائل )٤(



١٧١

  . زار بالتبع أمت أو الزيارة وحج أو كرى دابته للحج إذا مله كماعنه إ زار لكن من حيث أو نعم لو حج

  

  . التجارة أو ألجل الزيارة،ألجلاملرة مل جيد مسافراً فسافر هو 

 يترك مركبه وسافر يف طريق آخر، كاملكار إذا  اجلمع، خصوصاً فيماحوطاأل أن شك  ال،نعم

  .احلج إىل بني كربالء والنجف يسافر بالطائرة

زار  أو حجالزيارة و أو كرى دابته للحج إذا  كما،عملهنه إ زار لكن من حيث أو  حجنعم لو{

 الذي ني، والتفصيل احملتملطالق من اإل،األولل الثالثة اقوهذا قول رابع غري األ أن وال خيفى} بالتبع أمت

  .ذكرناه

  



١٧٢

 خبالف ، احلجأشهر خصوص الذين يستعملون السفر يف الظاهر وجوب القصر على احلملدارية: }٤٦مسألة ـ {

 على وجه يستغرق اًإياب ومكنة البعيدة ذهاباً كالذين يكرون دوام من األ، ذلك عمال له يف متام السنةمن كان متخذاً

  . يتم حينئذفإنهمعظمها  أو ذلك متام السنة

  

 أيام} الذين يستعملون السفر يف الظاهر وجوب القصر على احلملدارية:   ـ٤٦مسألة ـ {

مكنة السيارة من األ أو  الطائرةيمسافر إىل  بالنسبةياماألكهذه }  احلجأشهرخصوص {عدودة من م

عشرين يوماً ال يوجب  أو السفر يف كل سنة مخسة عشر يوماً ألن القريبة كاملدينة املنورة وحنوها، وذلك

دلة ات األإطالقن إ وحنوها، فأشهركان سفره ثالثة  إذا خبالف ما ،عليهم وحنوه )عملهم السفر(صدق 

يف بعض  إالّ ن حفظ البيادر ال يكونإ، فالبيدرمري أ هو يتشمله، خصوصاً ويف الروايات االشتقان الذ

 الربيع أيام خاصة من السنة كأيامن املتعارف سابقاً جباية الزكوات يف إالسنة، بل وكذلك اجلايب، ف

  .وحنوها

 له  ذلك عمالًخبالف من كان متخذاً {قصر مطلقاً للجواهر وغريه من الما ما ذكره املصنف تبعاًأ

 أو  على وجه يستغرق ذلك متام السنةاًإياب ومكنة البعيدة ذهاباًيف متام السنة كالذين يكرون دوام من األ

مثلة  مبعونة األ،أشبه وما نه عملهمألاملدار على صدق  إذ ،فلم يظهر له وجه}  يتم حينئذفإنهمعظمها 

 شهرال فباقي األإ و،اًأشهر إالّ يضرة ال يسافر للرعخ امليراض يف األين الراعإ ف،واياتالواردة يف الر

  يالزميدور يف جتارته ال  الذي ه القريبة، والتاجر أو أرضطراف بلدهأيكون يف 



١٧٣

ال وجه لدعوى  أنه يف بعض السنة، وبذلك ظهر الّإال يكون البيدر مري أمها، وظمع أو طول السنة

ن إيف كل سنة مرة، ف إالّ  عن عمل من ال يتكرر صدور العمل منهنه عملهمأله انصراف مصباح الفقي

فالناً  أن  من السنة يوجب الصدق عرفاً، ولذا يصدقأشهر ولو يف ثالثة  له وحرفةًجعل السفر عمالً

  . خاصة من السنةأشهريكون يف ن  أويعد العملهم  أن  معأشبهما  أو زارع غواص أو

 احلج بني أشهر مجاله يف تهل مكة على مكاراأمجع املستمسك بني ما لو بىن بعض شكل منه أو

ممن عمله  أنه  لصدقأشهر جيب عليه التمام يف فإنهخرى، أجدة ومكة على حنو عزم على التردد مرة بعد 

قصر  جيب عليه الفإنهمرات متفرقة،  أو السفر، وبني عمل احلملدارية وحنوهم ممن يسافر يف كل سنة مرة

دون  األولذ يرد عليه الوجه يف الصدق يف املثال إلعدم صدق املواظبة على السفر واالختالف فيه عليه، 

 فإنهالثاين  خبالف ياب يتكرر منه الذهاب واإل أن األولمان السفر فيهما، وجمردزمع وحدة الثاين املثال 

 بني ييد ميتد به السري، وكذلك املكارالرب أن ترى الأيوجب اختالف الصدق عرفاً،  به الطريق، ال ميتد

سفار  عليهما وعلى غريمها من صاحب األعمله السفرالبالد البعيدة، ومع ذلك يرى العرف صدق 

  .القصرية على حد سواء

 طالقيف السفر ولو ملدة شهر كان الالزم عليه التمام إل أو عمله لو كان السفرن إ :واحلاصل

 من إمتام القصر حمكماً، ومما تقدم ظهر الوجه يف  أصلعض املواضع كان ولو شك يف الصدق يف ب،دلةاأل

 أنه  ممن يصدق عليه من العراق مثالً)عليه السالم ( الرضاماملزيارة اإل أو يوجر نفسه للحج كل سنة

  عمله،



١٧٤

  .كان االحتياط اجلمع وإن 

وليس له مقام يتم خيتلف،  الذي  واجلمالياملكار : ما ذكرناه صحيح هشامرضاال يعنه إ مث

لكان  الإ و،ن املراد به عدم املقام يف مدة عمله ال طول السنةإ، ف)١(الصالة ويصوم شهر رمضان

  .اً الستثناء املصنف أيضاًرضاالصحيح مع

املوظف عند الدولة حاله حال سائر املكارين وحنوهم، وقد اعتاد القانون يف زماننا   الطيار:تنبيه

يسافر قبل ركوبه  أن ن متكنإ شهر رمضان، فاألمرصادف ذا إ قبل سفره، فكلعلى جرب الطيار باأل

يوجب القصر  ن عمله السفرسفار مأسائر  أن املسافة ليفطر وجب ـ عند من يرى إىل الطائرة

مهية تكون أن كان لوظيفته إ فالّإو ال يسافر بالطائرة بعذر وحنوه وجب، أن ن متكنإف الّإـ وفطارواإل

 وإن ه حيث جيب عليه القضاء فقط،إفطاره على  وكان من أمثلة املكر، قدم الوظيفةارفطأهم من اإل

 وبني البقاء ،كان وقت الصيام ومتكن من االستقالة وجب، ومع تساوي األمهية كان خمرياً بني االستقالة

تباعهم مما أكفار و والقضاء، وال يبعد أمهية بقاء املتدينني يف زماننا يف الوظائف لئال ميألها الفطارإلاو

مثال املقام بنظر املرجع املطلع على أ وتشخيص املوضوع يف ،سالم واملسلمنييوجب اخلطر على اإل

  .األوضاع، واهللا سبحانه العامل وهو العاصم

  

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٥ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٧٥

 ولكن ،الظاهر وجوب التمام عليه  ،بالعكس أو من كان شغله املكاراة يف الصيف دون الشتاء: }٤٧مسألة ـ {

  . مع اجلحوطاأل

  

الظاهر وجوب  ، بالعكس أو من كان شغله املكاراة يف الصيف دون الشتاء:  ـ ٤٧مسألة ـ {

  .وفاقاً للجواهر وغريه}   اجلمعحوطولكن األ{ملا تقدم يف املسألة السابقة } التمام عليه

  



١٧٦

 ،لو لالحتطابسافر و إذا كاحلطاب وحنوه قصر ما دون املسافة عمال له إىل من كان التردد: }٤٨مسألة ـ {

 إذا يقال بوجوب التمام عليه أن  ميكنفإنه ،مل يكن حبد املسافة الشرعية وإن ،كان يصدق عليه املسافر عرفاًإالّ إذا 

  . فيما هو شغله من االحتطاب مثالسافر حبد املسافة خصوصاً

  

سافر ذا  إكاحلطاب وحنوه قصر  لهما دون املسافة عمالً إىل من كان التردد:  ـ ٤٨مسألة ـ {

عمله يف السفر كما تقدم، وهذا ليس  أو التمام هو حكم من كان عمله السفر ألن }ولو لالحتطاب

 واحلفظ يف ييكون الرع أن مكنأ وإن  واالشتقانيمثلة املوجودة يف الروايات كالراعحدمها، واألأ

ن الكالم يف إصر يف السفر، فذلك لبيان املستثىن من الق أن املنصرف منها إالّ أن طراف البلد دون املسافةأ

  .جيب عليه القصر لو ال السفر الذي املسافر

 وإن ،كان يصدق عليه املسافر عرفاً إذا الّإ{:  يف استثناء املصنف بقولهشكالومن ذلك يظهر اإل

كما حكي } سافر حبد املسافة إذا يقال بوجوب التمام عليه أن  ميكنفإنهمل يكن حبد املسافة الشرعية 

ولذا أشكل عليه مجلة من املعلقني، }  فيما هو شغله من االحتطاب مثالخصوصاً{وجز احلاوي عن امل

  .ثاينلال وجه للخصوصية يف املثال ا أنه كما

نه مل املسافة، أل إىل يسافر الذي عزم على االحتطاب مما دون املسافة مل يتم يف سفرهنه إذا إ مث

نه اختذ ب من املسافة كان أول سفر له يوجب التمام، ألذا عزم على االحتطاإيتخذ السفر عمال له، و

   أنه ن علمإ من املسافة ومما دوا، فذا عزم على االحتطاب مطلقاًإالسفر عمال له، و



١٧٧

  .فالقصر الّإ و، كان الالزم عليه التمام،هألجلاملسافة  إىل يكثر السفر

مما  أو ما من املسافة، إطاب مطلقا املستمسك بأنه لو كان عازماً على االحتإطالق أن ومنه يعلم

غري .  انتهى،)١(األولقصد االحتطاب من املسافة قصر ك أن دوا فاشتغل باالحتطاب مما دوا مث اتفق له

  .ما ذكرناه إىل يرجع إالّ أن واضح الوجه،

  

                                                  

.٧٩ ص٨ ج:املستمسك )١(



١٧٨

   ،أيامشرة غريه ع أو ال يقيم يف بلده أن يعترب يف استمرار من شغله السفر على التمام: }٤٩مسألة ـ {

  

غريه  أو ال يقيم يف بلده أن  على التمام،يعترب يف استمرار من شغله السفر:  ـ ٤٩مسألة ـ {

رسال املسلمات، وعن املعترب نفي اخلالف فيه، وعن إرسله بعضهم أعلى املشهور، بل } أيامعشرة 

صحاب، بل هو مذهب األاملعروف عن  أنه )٢( ويف املستند،صحاب االتفاق عليهظاهر األ أن )١(املدارك

  .مقطوع به عندهم

 خرين كصاحيبأ املتسه مجاعة من متأخر أصل وتوقف يف هذا احلكم من:لكن يف مصباح الفقيه

  .)٣( وصاحب احلدائق واحملدث الكاشاين،املدارك والذخرية

  :املشهور استدلوا على هذا احلكم جبملة من الرواياتن إ مث

 يسألته عن حد املكار:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب  عن،مثل ما رواه يونس، عن بعض رجاله

 وجب عليه أيامعشرة  من أقليدخله  الذي يف البلد أو قام يف مرتلهأميا مكار أ: يصوم ويتم؟ قالالذي 

 فعليه التقصري أيام من عشرة أكثريدخله  الذي يف البلد أو كان مقامه يف مرتله وإن الصيام والتمام ابداً،

  .)٤(طارفواإل

 الّإمل يستقر يف مرتله ن إ املكاري:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب  بن سنان، عنعبد اهللاورواية 

كان له مقام يف البلد  وإن مت بالليل وعليه صوم شهر رمضانأ قصر يف سفره بالنهار و،أقل وأيامسة مخ

   قصر أكثر وأيامعشرة  إليه  يذهبيالذ

                                                  

.٣٥ س٢٤٧ ص:املدارك )١(

.٩ س٥٧٧ ص١ ج:املستند )٢(

.٢٠ س٧٤٧ ص٢ ج:مصباح الفقيه )٣(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٢ الباب ٥١٧ ص٥ ج:الوسائل )٤(



١٧٩

  .)١(فطرأيف سفره و

 الّإمل يستقر يف مرتله  إذا ياملكار:  هذه الرواية يف الصحيح هكذا قاليرونه إ  الفقيه،وعن

ن كان له مقام يف إمت صالة الليل وعليه صوم شهر رمضان، فأ قصر يف سفره بالنهار وأيام أو أقلمخسة 

 قصر م أو أكثرأيامرتله ويكون له مقام عشرة  إىل  وينصرفأيام أو أكثرعشرة  إليه يذهب الذي البلد

  .)٢(فطرأيف سفره و

خيتلف وليس له  الذي  واجلمالياملكار:  يف صحيحة هشام املتقدمة)عليه السالم (ومفهوم قوله

  النصراف هذه اللفظةأيام عشرة إقامة يف )املقام(، بدعوى ظهور مقام يتم الصالة ويصوم شهر رمضان

  :أمورل ذه الروايات بعدة شكل على االستدالأذلك يف النص والفتوى وقد إىل 

  .اعتماد املشهور عليه جابر لهن إ : وفيه،ضعف سند رواية يونس: األول

ي يف بلد آخر من حيث اعتبار النية وعدمه فه أو  العشرة يف بلدهإقامةا مل تفرق بني إ: الثاين

 بلده، إقامةون النية يف  غري بلده، وال يعتربإقامةعتربون نية الشعرة يف يبظاهرها خمالفة للمشهور حيث 

 قابل لتقييد مبا يدل على اعتبار النية يف غري طالق، واإلطالق من اإلأكثرعدم التفريق ليس ن إ :وفيه

  .بلده

كفاية اعتماد املشهور عليها : خرب ابن سنان على ما رواه الشيخ، وفيه ضعف السند يف: الثالث

  .كما عرفت

                                                  

.٤٠ ح الصالة يف السفريف ٢٣ الباب ٢١٦ ص٣ ج:التهذيب )١(

.١٣ ح صالة السفريف ٥٩ الباب ٢٨١ ص١ ج:الفقيه )٢(



١٨٠

طرح قطعة ن إ : من مخسة، وفيهأقل إقامةحد من التقصري بأ به ا مشتملة على ما ال يقولإ: الرابع

 ال يوجب طرح سائر ، املعمول بهرضا ابتالئها باملع أو ألجلعراض املشهور عنه،إ ألجلمن الرواية 

  . فقراا كما حقق يف حمله

 الظهور، عدم تسليم هذا:  يف غري بلده، وفيهأيام عشرة إقامةالقصر قبل  أن ا ظاهرة يفإ: اخلامس

  .، وذلك لوحدة سياق الصدر والذيلأيام عشرة إقامةالقصر بعد  أن اهبل ظاهر

ما تقدم يف اجلواب :  يف رواية الفقيه ببعض ما ذكر يف رواية ابن سنان، وفيهشكالاإل: السادس

  .تشكاالعن تلك اإل

العشرة يف بلد إىل  يضاً، مضافاأ العشرة يف مرتلة إقامةمقتضى رواية الفقيه اعتبار ن إ :السابع

 عدم تسليم هذا الظهور، بل ظاهره: قامتني وال قائل بذلك، وفيه فظاهرها ترتب القصر على اإل،قامةاإل

 ببلد آخر سبب للقصر بعد ذلك، قامة باملرتل ومن اإلقامةكل واحد من اإلن أ و)أو( مبعىن )الواو(أن 

عشرة فقط   الدال على اعتبارمجاعذا الباب، واإلادعيناه حيصل مبعونة سائر الروايات يف ه الذي والظهور

  .فهما من قبيل القرائن املكتنفة بالكالم

ليس له  بل معىن املقام من لفظ أيام عشرة إقامة إرادةصحيحة هشام ال ظهور هلا يف ن إ :الثامن

 فالوصفان خيتلف  الذياجلمال: ضد املسافرة فهو مبرتلة التأكيد، لقوله هي  العرفية اليتقامة اإلمقام

   يف نفسه املقاملو سلم عدم ظهور نه إ :احتراز عمن مل يتخذه شغال على سبيل االستمرار، وفيه



١٨١

   خاصة دون الثانيةاألوىل ةالقصر يف السفر إىل ال انقطع حكم عملية السفر وعادإو

  

  . لكان الالزم محله عليه، بقرينة سائر الرواياتأيام عشرة إقامةيف 

بعض  إىل  املدعى بعد ضم بعضهامجاعالروايات املذكورة بقرينة الشهرة احملققة واإلن إ :واحلاصل

 براهيمإ أبا سألت:  يف هذا الباب، قالإسحاق  رواييتيتدل على املقصود، أما ذكر السيد الربوجرد

عليه  (؟ قالكانوا يف سفر إذا  أعليهم التقصرييام عن الذين يكرون الدواب خيتلفون كل األ)عليه السالم(

  .)١(نعم: )السالم

 ،املراد كراء دوام ملكان دون املسافة أن يامخيتلفون كل األفلم يظهر وجهه، بل الظاهر من 

  .املرتل بعيد إىل املسافة ورجوعها إىل  فذهاب الدابة كل يومالّإو

  .فصلة وأجوبة هلا وتوجيهات مذكورة يف الكتب امل،ت أخرإشكااليف هذه املسألة ن إ مث

كان ميزاناً للتمام ـ  الذي ي انقطع كون عمله السفر ـأ}  انقطع حكم عملية السفرالّإو{

كما عن السرائر }  خاصةاألوىل ةالقصر يف السفر إىل وعاد{مل ينقطع عرفاً  وإن انقطاعاً شرعاً،

ها، خالفاً  يتم فيفإنه} دون الثانية{كثري من املتأخرين  إىل  بل نسب،واملدارك والرياض وغريهم

التمام يف الثالثة،  إىل  ويكون العود،يضاأم قالوا بالقصر يف الثانية فإوغريهم الثاين للشهيدين واحملقق 

 خبار حسب األاألوىلالسفرة  إالّ ات التمام حمكمة ومل خيرج منهاإطالق ألن ،قوى هو األاألولو

    أوالسابقة، ورمبا يستدل لذلك باستصحاب التمام قبل العشرة

                                                  

.٣ و ٢ ح أبواب صالة املسافر من١٢ الباب ٥١٨ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٨٢

  ما، اجلمع فيهحوطكان األ وإن ،فضال عن الثالثة

  

  .قامةوى فيه اإلن الذي باستصحاب التمام يف املرتل والبلد

  .طالقجمال لالستصحاب مع اإل النه إ :والًأويرد عليه 

ألجل أنه منا كان إ قامة انقطع فال جمال الستصحابه، والتمام حال اإلقامةن التمام قبل اإلأب: وثانياً

  .ذا سافر فقد تبدل املوضوعإ ف،كان يف بلدهإذا عرفاً  أو شرعاًحاضر 

 ومبا عن الشهيد يف الذكرى ،يضاً فقد استدل له باستصحاب القصرأما من قال بالقصر يف الثانية أ

ه من اعتبار الثالث يف العنوان  أصل بناًء علىئسفرات ثالث كاملبتد إىل بزوال االسم واحتياج عوده

املكارى واجلمال الذي  : ومبا عن الشيخ املرتضى حيث استظهر من صحيحة هشام،كماملعلق عليه احل

  .بسفرات ثالث إالّ يتحقق  لزوم االختالف الذي ال)١(خيتلف ويل له مقام يتم الصالة

 أدلة القصر، وقد تقدم حتقق اسم إطالق مع بويف الكل ما ال خيفى، إذ ال جمال لالستصحا

  كما هو واضح، كماقامةسم مبجرد اإل وال زوال لال،الثاين إىل  فال حاجةألولا وحنوه بالسفر ياملكار

 من لوازم كثري السفر عادة فال يفهم منه االحتراز، ولذا ذكرنا يف ما االختالفلفظ  أن الظاهرأن 

  .سفار املتعددة ذهاباً ورجوعاًحكم السفر الطويل حكم األ أن سبق

 على وجوب التمام فيه، وقد كان الوالد يف جملس الدرس مجاع اإليالذي ادع} فضال عن الثالثة{

كان االحتياط  وإن ،األول هو القول قوىاأل إالّ أن ،حيتاط يف السفرة الثانية باجلمع، مجعاً بني القولني

  .حسناً على كل حال

  ضافة الثالثة، فهو ضعيف الوجه إب} ما اجلمع فيهحوطن كان األإو{: ما قولهأ

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٥ ص٥ ج:الوسائل )١(



١٨٣

 أيام من عشرة أقلأقام  إذا  أما، واملالح والساعي وغريهم ممن عمله السفرياحلكم املزبور بني املكاروال فرق يف 

   اخلمسة اجلمعإقامة مع حوطكان األ وإن ، على التماميبق

  

  .ن قال بوجوب االحتياط بعض املعلقنيإو

الح والساعي  وامليبني املكار{من قطع العشرة حلكم التمام } وال فرق يف احلكم املزبور{

كما هو املشهور على ما ادعاه غري واحد، وقرره املصباح وغريه، بل يف } وغريهم ممن عمله السفر

  .جده فيهأبال خالف : )١(اجلواهر

  . )٢(اتفقت الفتاوى بعدم الفرق: وعن الرياض

  .)٣(يلكن يف الشرائع قيل ذلك خمتص باملكار

الروايات الدالة على  أن )القيل( وكيف كان فوجه نه مل جيد بذلك قائال،أنعم اعترف غري واحد ب

 لكن وحدة املناط الظاهرة من وحدة السياق متنع من ،ي العشرة خمتصة باملكارإقامةوجوب التقصري بعد 

  .التخصيص

 أدلة التمام طالقكما هو املشهور، وذلك إل}  على التمامي بقأيام من عشرة أقلأقام  إذا أما{

مل يكن املقام  إذا  فتدل على بقاء التمام،مفهوم النصوص املخرجة للعشرةافة إىل باإلضالشاملة للمقام، 

  .أيامعشرة 

  ا أسكايف من ملا عن اإل}  اخلمسة اجلمعإقامة مع حوطن كان األإو{

                                                  

.٢٨٣ ص١٤ ج:اجلواهر )١(

.٢٧ س٢٥٣ ص:الرياض )٢(

. ط مؤسسة الوفاء١٠٠ ص:سالمع اإلشرائ )٣(



١٨٤

  .ال تكون منوية أو أن  يف بلده عشرة بنيقامةوال فرق يف اإل

  

  . له مستنداًنه مل جيدأ، لكن اعترف غري واحد ب)١( العشرةمحبك

 محزة والرباج التقصري يف تباعه وعن ابينأعن  نعم عن الشيخ يف املبسوط والنهاية والوسيلة، وكذا

مل ن إ ياملكار: املتقدمة، واستدل له برواية ابن سنان  يف صومه ويف صالته ليالًمتام واإل،صالته اراً

  . احلديث)٢(هار قصر يف سفره بالنأيام أو أقلمخسة  الّإيستقر يف مرتله 

كلما قصرت  أن دلة الدالة علىخمالف لأل أنه  منها،ميكن العمل به لوجوه لكن هذا احلديث ال

 ومنها حد،أ من مخسة ومل يقل به أقليدل على االكتفاء ب أنه ومنها ،فطرت، وكلما افطرت قصرتأ

 على خالفه مجاعاإل ألن خالف،ال جيوز العمل به بال : )٣( السرائري بالشذوذ حىت قال يف حمكيمرمأنه 

  . خالف بال

، فالالزم محله على التقية شكالاإلوجوه غريها من  إىل متروك الظاهر، أنه عن غاية املراد وغريهو

  . )٤(هله كما ذكره الفقيه اهلمداينأ إىل  علمهرد ـ على اصطالح صاحب احلدائق ـ أو

من  إالّ  وال خالفإشكالبال } ال وية أوتكون من أن  يف بلده عشرة بنيقامةوال فرق يف اإل{

  .)٥(له موافقاً جدأمل : النجيبية فاعترب النية، لكن عن مفتاح الكرامة قوله إىل املنسوب

  . النص والفتوىإطالق فيدل على املشهور ،وكيف كان

                                                  

.٥ س٧٥٠ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ١١ الباب ٥١٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٢٥ س٧٦ ص:السرائر )٣(

.٥ س٧٥٠ ص٢ ج:مصباح الفقيه )٤(

.٢٥ س٥٦٩ ص٣ ج:مفتاح الكرامة )٥(



١٨٥

 يف غري بلده امةق مع اإلحوط ولكن األ،القصر إىل  فمجرد البقاء عشرة يوجب العود،بل وكذا يف غري بلده أيضاً

  األولبال نية اجلمع يف السفر 

  

كما اختاره املستند } القصر إىل  فمجرد البقاء عشرة يوجب العود،بل وكذا يف غري بلده أيضاً{

 يف غري البلد، بل عن قامةاملشهور حيث اختاروا لزوم النية يف اإل إىل  للمنسوبوتبعه غريه، خالفاً

 عن ي فقد حك، ضعيفةمجاعاعتبار النية، لكن دعوى اإلعلى  مجاعإل وظاهر الذخرية ايالروض والس

ن اشتراط النية يف غري البلد مذكور يف كالم أبل رمبا قيل ب ،البلدين ي كالم النافع تساوإطالقظاهر 

العالمة يف  أن مهل مجع كثري لذكر غري بلده حىتأه يف كالم من تقدم عليهما، بل لثر أ وال ،الفاضلني

  .مهلهأكتبه  مجلة من

  .دلة األإطالق وعليه فاملرجع ، يف املسألة قطعاًإمجاعوعلى هذا فال 

 العشرة يف غري بلده يف إقامةودية اعتبار النية يف همعن إ يقال أن  نعم ال يبعد:وما يف مصباح الفقيه

ثر له شرعاً من أ ال اليت  غري املنويةقامة اإلإرادةرفع حكم السفر املناسب هلذا احلكم موجبة للتشكيك يف 

 على متام ما دل على وجوب اإلإطالقعما يقتضيه  إليه  فيشكل حينئذ رفع اليد بالنسبة،طالقاإل

  . انتهى،)١( وغريه ممن عمله السفرياملكار

 وتبعه ،طالقشعار يشبه االستحسان، وعليه فما اختاره املصنف من اإلإيزيد على  النه إ :وفيه

  .قرباملعلقني هو األالسيد احلكيم وغري واحد من 

  األول يف غري بلده بال نية اجلمع يف السفر قامة مع اإلحوطولكن األ{

                                                  

.٣٠ س٧٤٧ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



١٨٦

  بني القصر والتمام

  

 والشهرة املتأخرة مجاعخص بعد دعوى اإلوباألالنجاة ن االحتياط طريق إف} بني القصر والتمام

 فال جمال للتكلم ،األولر العشرة بدون النية قاطعة حلكم التمام يف السف أن على ذلك، وحيث عرفت

  .ال أم نه هل يقوم مقام العشرة املنويةأ املردد وحول الثالثني يوماً

ذ إ، لصيد اللهو مل يلزم القصر يف السفر الثاين أو ة بقصد املعصياألوللو أتى بالسفر  أنه مث الظاهر

مل يصل يف السفر  وإن  قصراً، بلاألولبالسفر يأت مل  وإن ثابتة،الثاين داللة الدليل على التمام يف السفر 

كان وقت الصالة موسعة فلم يأت  أو لقصر مدته فلم يكلف بالصالة فيه، أو ،نسياناً أو  عصياناًاألول

  .غري ذلك أو ة يف حال احليض مثال،أمل جتب عليه الصالة لكوا مر أو ا يف السفر،

بغداد  إىل سبوع مرةأقدسة ويذهبون كل التجار الذين يسكنون كربالء امل أن ظهر مما تقدمنه إ مث

كانوا  إذا اً، وكذلك حكمهم الصيام، أماإيابلالجتار حكمهم التمام يف بغداد ويف الطريق ذهاباً و

 تكليفهم فيه األولسبوع كان السفر أذا تكرر منهم السفر يف إسبوعني فعليهم القصر، فأيسافرون كل 

  .فيها التمامن تكليفهم إخر فسفار األالقصر خبالف األ



١٨٧

ال يلحقه حكم   عديدة فسافر أسفاراًرضامل يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له ع إذا :}٥٠مسألة ـ {

  فلو كان له طعام،سفار عديدة أل قاصداًاألولكان من  أو ، سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقياً،وجوب التمام

بدواب  أو أزيد بدوابه أو البلد فسافر ثالث مرات إىل جيلبه  أنبعض القرى وأراد أو  آخر يف بعض مزارعهأو شيء

  ،الغري ال جيب عليه التمام

  

  عديدةفاراًأس فسافر رضا لكن عرض له ع،ذا مل يكن شغله وعمله السفرإ:  ـ٥٠مسألة ـ {

 فيشمله ،ا أوجب التماممم أشبه وما )عمله السفر(يدخل يف عنوان  ذ الإ} ال يلحقه حكم وجوب التمام

حتقق فإنه إذا العزم ـ كما ذكره املستمسك ـ  إىل  ما دل على القصر على املسافر، وال حيتاجإطالق

  .مل يكن عازماً وإن العنوان عرفاً وجب التمام

 لكن ال}  ألسفار عديدة قاصداًاألولكان من  أو ،سواء كان كل سفرة بعد سابقها اتفاقياً{

  . ذلكأشبه وما عمله السفر عنوان سفار من الكثرة حبيث ينطبق عليهتكون األ

البلد فسافر  إىل جيلبه أن بعض القرى وأراد أو  آخر يف بعض مزارعه أو شيءفلو كان له طعام{

كانت من الكثرة حبيث  إالّ إذا اللهم} بدواب الغري ال جيب عليه التمام أو أزيد بدوابه أو ثالث مرات

  .إشكالاط عنوان عمله السفر بال  ينطبق عليه منفإنهسنة من السفر  إىل احتاج



١٨٨

  . سفار متعددة يف محل أثقاله وأمحالهأ إىل مكان فاحتاج إىل ينتقل من مكان أن رادأ إذا وكذا

  

}  سفار متعددة يف محل أثقاله وأمحالهأ إىل مكان فاحتاج إىل ينتقل من مكان أن رادأ إذا وكذا{

كان له مريض  أو بغداد مرات عديدة، إىل الذهابىل  إ فاحتاج له دعوى يف بغداد مثالًتكان إذا وهكذا

  .غري ذلك أو هناك،



١٨٩

ومن ، ال يعترب فيمن شغله السفر احتاد كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث الطول والقصر: }٥١مسألة ـ {

  . ومن حيث نوع الشغل،حيث احلمولة

كان  أو ،اجلمال أو به احلمري فبدل بالبغالكانت دوا أو ،البعيدة إىل مكنة القريبة فسافراأل إىل فلو كان يسافر

 نعم لو ،لفق من النوعني أو اآلخر إىل أعرض عن أحد النوعني وإن ، يلحقه احلكم،بالعكس أو ار مالحاًص فمكارياً

  ،بالعكس قصر أو ركب السفينة للزيارة أنه كان شغله املكاراة فاتفق

  

كيفيات وخصوصيات أسفاره من حيث ال يعترب فيمن شغله السفر احتاد :  ـ ٥١مسألة ـ {

ومن حيث كيفية السفر، } ومن حيث نوع الشغل{ آلة احلمل يأ} ومن حيث احلمولة، الطول والقصر

  .ومن حيث نوعيته

و كانت دوابه احلمري فبدل أ{العكس  أو }البعيدة إىل مكنة القريبة فسافراأل إىل فلو كان يسافر{

سفر  إىل كان مكارياً أو }بالعكس أو ار مالحاًص ف مكارياًأو كان{العكس  أو }اجلمال أو بالبغال

 إىل  فصار مسافراً عمودياًرضجوانب األ إىل كان يسافر أفقياً أو سفر خراسان، إىل ار مكارياًصج فاحل

 وما يظهر من بعض الروايات من اعتبار ،دلة األطالقإل} يلحقه احلكم{غري ذلك  إىل جواء السماء،أ

  .يكون عمله السفر وهو حاصل على كل تقدير أن املناط ألن حيمل على املثال، نأ وبد الوحدة ال

  .نواعأمن أو } لفق من النوعني أو اآلخر إىل ن أعرض عن أحد النوعنيإو{

  ،بالعكس قصر أو ركب السفينة للزيارة أنه نعم لو كان شغله املكاراة فاتفق{



١٩٠

 إىل تبدل خصوصية الشغلاألمر أنه  غاية ، مشتغل بعمل السفرهفإن ، خبالف ما ذكرنا أوال،نه سفر يف غري عملهأل

  . اختلف نوعه وإن  فاملناط هو االشتغال بالسفر،خرىأخصوصية 

  

  .ني فراجعربع يف ذلك يف املسألة اخلامسة واألشكاللكن قد تقدم اإل} نه سفر يف غري عملهأل

األمر  غاية ،مشتغل بعمل السفر{نه يتم أل} فإنه{من تغيري العمل وحنوه } خبالف ما ذكرنا أوال{

كانت  إذا تبدل خصوصية املشغول، كما إذا وكذلك} خرىأخصوصية  إىل تبدل خصوصية الشغلأنه 

 يبأ}  اختلف نوعه وإن فاملناط هو االشتغال بالسفر{بالعكس  جرياً عند غريه أوأالدواب لنفسه فصار 

  .حناء االختالفأ



١٩١

  .  اجلمعحوطواأل،  منها يتم الذي مل يتخذ وطناًرضح يف األيالسا: }٥٢مسألة ـ {

  

نه من قبيل من بيته معه أل}  منها يتم الذي مل يتخذ وطناًرضح يف األيالسا:  ـ ٥٢مسألة ـ {

 أو حنوه، سواء كان سائحاً أو يرتل يف كل بلد يف فندق أنه كان بيته معه ال إذا ، خصوصاًإشكالبال 

 تالنبارض أو األ أو قسام البحارألدائم مثل الرحالة والذين حيققون عن  يتطلب السري ا عمالًكان عامالً

  .أشبهما  أو احليوانأو 

 املذكورة كان حكمه يف مورحد األأ ألجلسنوات ـ مثال ـ  أو نسان وطنه لسنةرك اإلتمث لو 

ط يف غاية كان هذا االحتيا وإن ن االحتياط طريق النجاة،إف}   اجلمعحوطواأل{هذه املدة حكم السائح 

  .الضعف

  



١٩٢

  . الراعي الذي ليس له مكان خمصوص يتم: }٥٣مسألة ـ {

  

من مجلة ملا تقدم من ذكره يف }  الراعي الذي ليس له مكان خمصوص يتم:  ـ٥٣مسألة ـ {

عمله السفر، وعليه  أن  وحنوه لصدقيكان له مكان خمصوص مما يكون كاملكار إذا الروايات، وكذا

  .فال وجه هلذا التقييد



١٩٣

  . التاجر الذي يدور يف جتارته يتم: }٥٤مسألة ـ {

  

كما ذكر يف بعض الروايات السابقة سواء }  التاجر الذي يدور يف جتارته يتم:  ـ٥٤مسألة ـ {

 ين عمله السفر، وال فرق يف الراعدلة، وأل األطالقيف اجلو، إل أو يف البحر أو كان تاجراً يف الرب

باإلضافة إىل دلة،  األقطالللحالل كالغنم والقماش إل أو ،م كاخلرتير واخلمريكونا للحرا أن والتاجر بني

 أيضاً بعد األولم يتم يف السفر ع ن،لو كان سفره للحرام كان وجب عليه التمام لكون السفر حمرماًأنه 

  . العشرةإقامة

  



١٩٤

   غريه يقصرلكنه مل يتخذ وطناً   عن وطنهمن سافر معرضاً: }٥٥مسألة ـ {

  

كان عازماً  إذا } غريه يقصرلكنه مل يتخذ وطناً   عن وطنهمن سافر معرضاً:  ـ٥٥ة ـ مسأل{

حد أ دخل يف الّإعلى اختاذ وطن آخر يف زمان قريب ومل جيعل السفر عمال له، ومل جيعل بيته معه، و

لى اختاذ الوطن نه لو عزم عالعناوين السابقة املوجبة للتمام، وتقييد العزم على اختاذ الوطن بزمان قريب أل

 حلكم القصر، بل كان داخال يف السائح وحنوه، أما من سافر مردداً يف بعد سنة مثال مل يكن مشموالً

عرض وتردد يف اختاذ وطن جديد، أمن  أن عراض وعدمه، فالظاهر استصحابه حكم الوطن، كمااإل

  .يته معهمن ب بل يشمله ،دلة القصرنه ليس مشموال أل أل،يتم أيضاً أنه فالظاهر

  



١٩٥

سافر  إذا  يقصر،كل سنة مثال يف مكان منهاأنه  إالّ  واسعة قد اختذها مقراًأرضمن كان يف : }٥٦مسألة ـ {

  . عن مقر سنته

  

 ، يف مكان منهاكل سنة مثالًأنه  إالّ  واسعة قد اختذها مقراًأرضمن كان يف :  ـ٥٦مسألة ـ {

 أدلة السفر يف طالق، وذلك إلمتأال إممن بيته معه و أنه مل يصدق عليهن إ } سافر عن مقر سنته إذا يقصر

  . أدلة التمام يف املستثىنطالق وإل، منهاملستثىن

  



١٩٦

  . بقي على التمامأيام أو أقلعشرة  بلد آخر أو أقام يف مرتله أنه شك يف إذا :}٥٧مسألة ـ {

  ، حد الترخص إىل  الوصول:الثامن

  

 } بقي على التمامأيام أو أقلعشرة  بلد آخر أو  مرتلهأقام يف أنه ذا شك يفإ:  ـ٥٧مسألة ـ {

  .شاك يف ذلك أنه  عشرة واحلالي هو حكم من بقاألولالقصر يف السفر  ألن  ال القصر،،خرجإذا 

جراء إ فبدونه ال ميكن ، ملا تقدم كراراً من وجوبه يف الشبهات املوضوعية،نعم الالزم الفحص أوالً

  . كما يف باب الطهارة والنجاسةمجاعباإل أو علم خروجه بالنصفيما  إالّ صول العملية،األ

عظيمة، بل عن شهرة على املشهور }  حد الترخص إىل الوصول {:من شرائط القصر} الثامن{

تارة  إليه  عن والد الصدوق فقد نسبييضاً، خالفاً للمحكأ عليه، ويف املستند دعواه مجاعاخلالف اإل

  .يف مصباح الفقيه، وتارة كفاية اخلروج من البلد كما يف املستندكفاية اخلروج عن املرتل كما 

خرج ن إ أنه فهو مجلة من الروايات الدالة على، وأما دليل والد الصدوق أما دليل املشهور فسيأيت

 إىل أن خرجت من مرتلك فقصرإذا  :)عليه السالم (عبد اهللا أيب  مثل مرسل ولده، عن،من مرتله قصر

  .)١(ليهإتعود 

، يف الرجل يسافر يف شهر رمضان أيفطر يف )عليه السالم (احلسن أيب  بن يقطني، عنيورواية عل

   حدث نفسه يف الليل السفرإذا  :)عليه السالم (مرتله؟ قال

                                                  

.٣ ح صالة السفريف ٥٩ ابالب ٢٧٩ ص١ ج:الفقيه )١(



١٩٧

  ،هأذانوهو املكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد وخيفى عنه 

  

  .)١(خرج من مرتله إذا فطرأ

 بناًء على التالزم ،دخل البلد وإن مل يدخل املرتل إذا  الدالة على القصرتية اآلخباربل ويدل عليه األ

  .ين املسألتني

املرتل قابل للحمل على حد  ألن حد الترخص، إىل بد من تأويل املرتل فيها ما اخلربان فالأ: قولأ

جوب التمام ـ املرتل يف و إىل  الرجوعأخبار وأما ،لخربينل حد الترخص مبينة أخبار فتكون ،الترخص

 ما يرد علمهاإما يعمل ا يف الرجوع، فالالزم التفصيل بني الذهاب والرجوع، وإ ي ـ فهكما ستأيت

  .أهلها فال حجية فيهاإىل 

 املرتل يف الرجوع أخبار حد الترخص يف الذهاب بسبب أخبارميكن رفع اليد عن  وكيف كان ال

كما هو املشهور بني املتأخرين، } هأذان وخيفى عنه وهو املكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد{

، وعن التنقيح ذانخفاء األ أو ين من خفاء اجلدراناألمرحد أم اعتربوا فإخالفاً للمشهور بني القدماء 

وسالر  ي وعن املفيد والتق، من البيوتي اجلدران، وعن املقنع االقتصار على التوارياالقتصار على توار

، فطائفة تدل على خبار وسبب هذا االختالف وجود طائفتني من األ،ذان األءعلى خفا االقتصار يواحلل

  .اعتبار البيوت

 رجل يريد السفر مىت يقصر؟ :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت:  قال،كصحيحة حممد بن مسلم

  .)٢(توارى من البيوتإذا  :)عليه السالم (قال

                                                  

.١٠ ح أبواب من يصح منه الصوممن ٥ الباب ١٣٣ ص٧ ج:الوسائل )١(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٦ الباب ٥٠٥ ص٥ ج:الوسائل )٢(



١٩٨

سألته :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب  ابن سنان، عن، كصحيحةذانوطائفة تدل على اعتبار األ

تسمع  ال الذي ذا كنت يف املوضعإ و، فأمتذانتسمع األ الذي كنت يف املوضعإذا  :عن التقصري؟ قال

  .)١(من سفرك فمثل ذلك ذا قدمتإ و، فيه فقصرذاناأل

  .)٢(املسافر أمت ذان األمسعإذا  : قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب وصحيح محاد بن عثمان، عن

 ال يالذ أليس قد بلغوا املوضع : بن عمار املتقدمة يف حتديد مقدار املسافة وفيهاإسحاقوموثقة 

  .)٣(خرجوا منه الذي  مصرهمأذانيسمعون فيه 

صلى اهللا عليه  ( عند آل الرسول ـ الربيدينـ أي مها فعلى من سافر: عقيل أيب ورواية ابن

 صالة السفر ييصلذان أن قريته وراء ظهره وخفى عنه صوت األ أو يطان مصرهخلف حإذا ) وآله

  .)٤(ركعتني

 أذانغاب عنك  إذا  من بريد فالتقصري واجبأكثركان وإن  :)عليه السالم ( قاليوالرضو

غاب  إذا فطرتأالسفر  إىل كنت يف شهر رمضان فخرجت من مرتلك قبل طلوع الفجر وإن ،مصرك

  .)٥( مصركأذانعنك 

                                                  

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٦ الباب ٥٠٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٧ ح أبواب صالة املسافرمن ٦ الباب ٥٠٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

. أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٧٤ ص٧ ج:حاديث الشيعةأع جام )٣(

. وجوب قصر الصالة١ الباب ١١ ص٨٦ ج:البحار )٤(

.١٠ س١٦ ص:فقه الرضا )٥(



١٩٩

 مثل ما رواه محاد بن ، طائفة ثالثة قابلة للحمل على ما ذكرناهي وه،يف املقام روايات جمملةن إ مث

خرج من  إذا يقصر:  يف الرجل خيرج مسافراً؟ قال)عليه السالم (جعفر أيب عثمان، عن رجل، عن

  .)١(البيوت

خرج مسافراً  إذا  كان)لسالمعليه ا (علياًن إ): عليهما السالم(  عن أبيه،وعن وهب، عن جعفر

ذا رجع مل يتم الصالة حىت يدخل احتالم إ الصالة حىت خيرج من احتالم البيوت، و منمل يقصر

  .)٢(البيوت

  .االحتالم ظل اليقظة أن ولعل املراد به ظل البيوت، كما

ر سافر فرسخاً قصإذا ) صلى اهللا عليه وآله وسلم (النيبكان :  قاليد اخلدريسع أيب وعن

  .)٣(الصالة

سافر وخرج يف سفر قصر يف إذا ) عليه السالم (مري املؤمننيأكان : ويف حديث عمر بن سعيد

  .)٤(فرسخ

كان يقصر الصالة أنه ): عليه السالم( ، عن أبيه)عليه السالم (براهيم، عن جعفرإوعن غياث بن 

  .)٥(ول صالة حتضرهأحني خيرج من الكوفة يف 

   إىل خرج املسافرإذا  :قالأنه ) عليه السالم (جعفر  أيبوعن الدعائم، عن

                                                  

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٧٢ ص٧ ج:حاديث الشيعةأجامع  )١(

.٦ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٧٢ ص٧ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٢(

.٧ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٧٣ ص٧ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٣(

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ٦ الباب ٥٠٥ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ٦ الباب ٥٠٦ ص٥ ج:الوسائل )٥(



٢٠٠

   .)١(قريته أو خرج من مصره إذا سفر تقصر يف مثله الصالة قصر وأفطر

حتمل  أن بد من ائفة الثالثة جمملة الطالن إ يني، حيثاألول واملهم اجلمع بني الطائفتني ،غريهاإىل 

حول اجلمع بني الطائفتني ومن ذكر االحتماالت، لكن  الفقهاء الكالم أكثرقد :  فنقول،على السابقتني

 البيوت الن إ  املسافر عن البيوت، وحيثياملعيار توار أن صحيحة حممد بن مسلم تدل على أن الظاهر

 هو املفهوم عرفاً من هذا التعبري، وكال فإنه ، عند البيوتييراد منه تواريه عن الرائن أ وبد روية هلا، ال

شياء نسان يرى األن اإلإ املسافر عن البيوت، في البيوت عن املسافر، وتوارين توارين مثال زمااألمر

، ولذا حدد اللغويون  من ثلث فرسخ تقريباً،اإطالق ال بالدقة، وال عدم الروية ،ومييزها متيرياً يف اجلملة

  . وامليل ثلث الفرسخ كما تقدم يف حد القصر،وغريهم امليل مبد البصر

، مقدار ثلث أشبهما  أو  صاحبة البيوت ذات طبقةيسان عن املدينة املتعارفة وهنذا ابتعد اإلإو

 أو نسانإ أنه  ال مييزه هلخر توارياًآلنسان املسافر ومن عند البيوت يتوارى عن افرسخ فكل من اإل

، هذا من يتضر، لصدق التوار انا يرى الشبح لكن رؤية الشبح الأحيكان  وإن بناء، أو شجر أو حيوان

  .جهة الصحيحة

  املتعارف للبلدان فرض يف أواخره الذاناأل أن ، فالظاهر لدى التجربةذانما من جهة روايات األأ

 من ثلث فرسخ، وعليه أكثريسمع يف   الذانن الصوت املتعارف لألإمن نفس ذلك املقدار، ف يعدو

  فالعالمتان متالزمتان ومها عالمتان 

                                                  

. يف ذكر صالة املسافر١٩٦ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(



٢٠١

 بل ، اجتماعهماحوطما مع العلم بعدم حتققه فاألأو ،خربعدم حتقق اآل حتقق أحدمها مع عدم العلم يويكف

 إىل ما يؤخر الصالةإ و،ما جيمع بني القصر والتمامإخر حدمها دون اآلأ فلو حتقق ،اجتماعهما مطلقاً  مراعاةحوطاأل

  خريتحقق اآلأن 

  

ين حىت تصل األمرة بني رضالقاء املع وبعد ذلك ال جمال إل، واحد وهو البعد باملقدار املذكورشيءل

البيوت يرى يف  أن  من)رمحه اهللا (قاله الفقيه اهلمداين ما أن ، وبذلك يظهرأشبهالترجيح وما  إىل النوبة

 مل يظهر ، وال يرى الشخص من ربع هذه املسافة مثالً،فرسخني أو العرف والعادة من مسافة فرسخ

  .وجهه

البيوت عن املسافر يزيد استتار  إىل ياملؤدعد الب أن كما مل يظهر وجه ما ذكره املستمسك من

بذلك يظهر مواقع النظر يف كالمهما وكالم غريمها مما ال  أن ام، كذانكثرياً عن البعد املانع عن مساع األ

  .ذكره إىل يداع

ما مع العلم أو، خرحدمها مع عدم العلم بعدم حتقق اآل حتقق أيويكف{: أما ما ذكره املصنف بقوله

 وقد علمت التالزم، وبذلك ، على عدم التالزم بينهمافهو مبين}  اجتماعهماحوطه فاألبعدم حتقق

اجتماعهما   مراعاةحوطبل األ{: ذكره بقوله الذي يسقط االحتياط املذكور، كما يسقط االحتياط

يتحقق  إىل أن ما يؤخر الصالةإ و،ما جيمع بني القصر والتمامإخر حدمها دون اآلأ فلو حتقق ،مطلقا

تفصيل الكالم يف  إىل  فال حاجة،ة يف املسألة يف اجلملةربعقوال األومبا ذكرناه ظهر وجه األ} خرآلا

  . استدالالت كل واحد واحد منهم وما ميكن يقال عليه



٢٠٢

  حد الترخص إىل وصل إذا  ينقطع حكم القصريضاًأويف العود عن السفر 

  

على املشهور كما } حد الترخص إىل وصل إذا  ينقطع حكم القصريضاًأويف العود عن السفر {

اً، خالفاً لوالد إمجاع بل عن الذكرى كادت تكون ،يف املستند، بل شهرة عظيمة كما ادعاه بعض

 وهذا هو حمتمل املقنعة ،ل مرتلهخ فجعلوا القصر مستمراً حىت يدسكايف والسيد واإل)رمحه اهللا (الصدوق

  . ـ كما قيل ـمرسالًجلمل واملبسوط واخلالف وابن محزة اوالنهاية و

هذا القول يف غاية القوة، ويف احلدائق  إىل دلة لكان املصريوعن الرياض لوال الشهرة املرجحة لأل

حسن لو وجد القائل به، وعن املدارك والذخرية التخيري بني القصر  أنه يردبيلظهر، وعن األجعله األ

  :ملقام طائفتان اي وقد نشأ هذا االختالف من اختالف النصوص، فف،والتمام

 األمر نه هوأحد الترخص، ورمبا يؤيد ذلك ب إىل الوصول إىل يالقصر ينته أن تدل على: األوىل

ذ تلك الروايات تدل على ما بني حد إ ، بعد كونه وقت القصر يف الذهاب حد الترخصيعيالطب

بني الذهاب ذا كان خارجاً عن حكم السفر مل يكن فرق إ و،السفر الترخص والبلد خارج عن حكم

 أن  فيقابله مؤيد من هذا اجلانب وهوالّإيكون استحسانا، ون  أواملؤيد ال يعدهذا ، لكن يابواإل

  .ن التقصري حلكمة التعب كما ال خيفىإيؤخر التقصري، ف أن  لهاألوىلالذاهب حيث مل يتعب بعد كان 

 قى على قصره حىت يصليب أن األوىلال يذهب تعبه فالترخص حد  إىل  بالوصولفإنهما الراجع أ

  .مرتلهإىل 



٢٠٣

وذيل . )١(املسافر أمت ذانمسع األإذا  :املشهور صحيح محاد إليه  فيدل على ما ذهب،وكيف كان

  .)٢(ذا قدمت من سفرك فمثل ذلكإو: صحيح ابن سنان

. )٣(ليهإتعود  إىل أن خرجت من مرتلك فقصرإذا  :)عليه السالم (ومرسل الفقيه، عن الصادق

  .حكم الذهاب والرجوع واحد أن هظاهرن إ حيث

  :اآلخرون مجلة من الروايات إليه ما ذهب  ما يدل على:الثانية

 عن الرجل يكون مسافراً مث )عليه السالم (براهيمإ أبا سألت:  بن عمار قالإسحاقمثل موثقة 

كون مقصراً حىت بل ي: يكون مقصراً حىت يدخل أهله؟ قال أم يقدم فيدخل بيوت الكوفة أيتم الصالة

  .)٤(يدخل أهله

ال يزال املسافر مقصراً حىت :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب وصحيحة العيص بن القاسم، عن

  .)٥(يدخل بيته

 عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: وموثقة ابن بكري قال

يقيم يف : يومني؟ قال أو بقدر ما يتجهز يوماً إالّ يريد املقام از المنا هو جمتإمرتل و أو الكوفة له ا دار

  .)٦(عليه التمام: ن دخل أهله؟ قالإف:  قلتجانب املصر ويقصر

                                                  

.٧ ح أبواب صالة املسافرمن ٦ الباب ٥٠٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٦ الباب ٥٠٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٣ ح صالة املسافريف ٥٩ الباب ٢٧٩ ص١ ج:الفقيه )٣(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٧ الباب ٥٠٨ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ٧ الباب ٥٠٨ ص٥ ج:الوسائل )٥(

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ٧ الباب ٥٠٧ ص٥ ج:الوسائل )٦(



٢٠٤

زاروا البيت  إذا أهل مكةن إ : قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب وصحيحة معاوية بن عمار، عن

  .)١(م قصروامتوا، واذا مل يدخلوا منازهلأودخلوا منازهلم 

خرجوا حجاجاً قصروا،  إذا أهل مكةن إ : قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ، عنوصحيحة احلليب

  .)٢(متواأمنازهلم  إىل  البيت ورجعوااواذا زارو

خرج مسافراً  إذا  كان)عليه السالم (علياًن إ :)عليهما السالم (وهب، عن جعفر عن أبيه ورواية

 خيرج من احتالم البيوت، وإذا رجع مل يتم الصالة حىت يدخل احتالم مل يقصر من الصالة حىت

  .)٣(البيوت

املسافر يقصر حىت يدخل :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب وصحيح محاد، عن رجل، عن

  .)٤(املصر

 عن الرجل )عليه السالم (عبد اهللا أبا مسعت بعض الزائرين يسأل: وما رواه علي بن رئاب قال

 فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ، وله بالكوفة دار وعيال ـالكوفةـ البصرة وهومن أهل املدينة يكون ب

يقيم يف جانب الكوفة ويقصر : يومني؟ قال أو  من يومأكثريقيم  أن ليتجهز منها وليس له من رأيه

  .)٥(هو دخل مرتله فليتم الصالة وإن ازههحىت يفرغ من ج

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٧ الباب ٥٠٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٨ ح أبواب صالة املسافرمن ٣ الباب ٥٠٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٥٦ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٧٢ ص٧ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٣(

.١١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٧٣ ص٧ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٤(

.٧٧ ص:سنادقرب اإل )٥(



٢٠٥

  :أمران إالّ نص يف مفادها وليس مانع عن العمل ات اهذه الرواي أن وال خيفى

ذ صحيحة محاد قابلة احلمل على وقت ذهاب إ كلها قابلة للتأويل، ي وه،روايات املشهور: األول

املسافر ال رجوعه، وصحيحة ابن سنان قابلة احلمل على كون املماثلة يف اجلملة، واملرسل ال يزيد على 

  .الروايات املخالفة لروايات املشهورظهور، ولذا ذكره املستمسك يف 

مل يثبت باإلضافة إىل أنه  ليست ضارة بعد عمل مجاعة من القدماء واملتأخرين ي الشهرة وه:الثاين

  .الصناعة إىل أقربالثاين القول  إىل ذهابعراض املشهور ملا جند من مجع طائفة منهم بني الطائفتني، فالإ

 يف جامعه التردد يف احلكم يالبعد، ويظهرمن السيد الربوجردما القول بالتخيري فهو بعيد غاية أ

احتاط بعض املعلقني  أنه دخل، كما أو دخل بلده ومل يدخل مرتله إذا نه عنون الباب حبكم املسافرأل

  .باجلمع قبل الدخول يف املرتل

ول ذكروها لترجيح روايات املشهور، مثل ما عن الشيخ من محل دخ اليت وجه اجلمعأما بعض أ

عمدة ما يف روايات غري املشهور  أن وصول حمل الترخص، وما يف مصباح الفقيه من هل واملرتل علىاأل

 روايات املشهور، وما يف الوسائل  السفر فال ينايفأثناءمما يأىب عن التأويل قد وردت فيمن مير بوطنه يف 

بعض الروايات نص يف  ألن يه، فال خيفى ما ف،غري ذلك من الوجوه إىل من احتمال موافقتها للعامة،

ن مجلة منها يف دخول بيوم مبكة، إ، فقيه اهلمداينليس عمدا ما ذكره الف أنه  كما،خالف محل الشيخ

   واحتمال املوافقة للعامة ال يسقط الرواية



٢٠٦

 إذا ،لتماماجلمع بني القصر وا أو ،الدخول يف مرتله إىل  الصالةأخري تحوطكان األ وإن قامتهإحمل  أو من وطنه

  .احلد إىل صلى قبله بعد الوصول

  

  .االحتياطالصناعة يريد العمل حسب  عن احلجية كما هو واضح، وعليه فالالزم ملن ال

 وهو املنساق من ، كالوطن هو الظاهر من غري واحدقامةكون حمل اإل} قامتهإحمل  أو من وطنه{

عدم ترتب حكم استظهر  للمستند حيث فاً خال،قامةيف العزم على اإل أو ، سواء يف اخلروج،خباراأل

الستصحاب وجوب التقصري :  قال، يف ما عزم البقاء، بل أوجب التقصريقامةالوطن على حمل اإل

دليل ترتيل املقيم مرتلة أهل البلد كاف يف ن إ :، وفيه)١( يف املقامرضا بال معخبار كثري من األإطالقو

 الّإ و، بناًء على اعتبار حد الترخص يف الرجوع،طالقإل يف رفع ايعدم جريان االستصحاب، كما يكف

  .التمام إىل فاملقامان من باب واحد يف اعتبار ورود املرتل يف تبدل احلكم

الدخول يف  إىل  الصالةأخري تحوطن كان األإو{وكيف كان فتفصيل املستند غري ظاهر الوجه 

  .كما عرفت وجهه} احلد إىل لوصولصلى قبله بعد ا إذا اجلمع بني القصر والتمام أو ،مرتله

الكالم هنا يف ختلف  إىل  واحد هو حد الترخص الحاجةشيءحيث تقدم تالزم العالمتني لنه إ مث

قلنا باعتبار حد  وإن ،متاماإل أو القصر حينئذ التكليف هون أ وخرى يف حالة الرجوع،حدامها عن األإ

  .املشهور الترخص يف الرجوع كما هو

  

                                                  

.١٠ س٥٨٢ ص١ ج:املستند )١(



٢٠٧

 بل وال ،عالم والقباب واملناراتال خفاء األ ،املناط يف خفاء اجلدران خفاء جدران البيوت: }٥٨مسألة ـ {

  .مل خيف أشباحها وإن اإشكاهل خفاء صورها وي ويكف،كان له سور إذا سور البلد خفاء

  

العادية، ال البيوت الرفيعة } املناط يف خفاء اجلدران خفاء جدران البيوت:  ـ٥٨مسألة ـ {

املنصرف  إذ }والقباب واملنارات{املوضوعة على البيوت } عالمال خفاء األ { املنحفضة جداًجداً، وال

 إىل ، ويف اجلواهر بال خالف معتد به، بل عن جممع الربهان نسبتهمورمن البيوت ذلك ال هذه األ

  . عليهمجاعصحاب مشعراً بدعوى اإلاأل

 خيتلف عن البيوت من جهة ارتفاع السور ألن }كان له سور إذا سور البلد بل وال خفاء{

ن خفاء البيوت املبعثرة، فما عن املوجز وكشفه مبعد أامتداده يوجب كون خفائه  أن السور، ومن جهة

  .من اعتبار خفاء السور ضعيف

، ييف النص التوارن إ :جدران، ففيه نه ليس يف النص خفاء والأ املستمسك على املنت بإشكالأما 

مل خيف  وإن اشكاهلأ خفاء صورها ويويكف{ التكلم حول اخلفاء واجلدران والبيوت، وذلك كاف يف

بعد  إذا  خفاء اهليئة والصورة وعدم التمييز، ولذاياملتبادر من التوار أن ملا ذكره يف املستند من} أشباحها

 أن ى علمجاعكرب دعوى اإل األذستا، بل عن األشبحه يقول توارى عين الّإيرى  نسان عن آخر حبيث الإ

 مع رؤية الشبح يصدق التوار ألن  عدم ظهور الشبح أيضاً،حوطالعربة بالصورة ال الشبح، لكن األ

  .يتساحم

  



٢٠٨

 أنه إذا  كما،ر كونه يف املوضع املستوييقد كان البلد يف مكان مرتفع حبيث يرى من بعيد إذا :}٥٩مسألة ـ {

 ،يئل مينع عن رؤيته كذلك يقدر يف املوضع املستوكان هناك حا أو كان يف موضع منخفض خيفى بيسري من السري

 ،مطلقاً هاؤ خفاحوط لكن األ،ليهإا ترد فإاالخنفاض  أو كانت البيوت على خالف املعتاد من حيث العلو إذا وكذا

  . خفاؤها مطلقاًحوطن األاكانت على مكان مرتفع ف إذا وكذا

  

ر كونه يف املوضع يقد يرى من بعيدذا كان البلد يف مكان مرتفع حبيث إ:  ـ ٥٩مسألة ـ {

كان  أنه إذا كما{دلة املتعارف املنصرف من اللفظ ألن الظاهر من اإ هو املتبادر فياملستو ألن }املستوي

ولو كان احلائل } كان هناك حائل مينع عن رؤيته كذلك أو  بيسري من السريىيف موضع منخفض خيف

، قال يف ياملنصرف مقدار من البعد يوجب التوار  إذ}يستور يف املوضع امليقد{سور البلد  أو شجاراًأ

املراد  أن  الستظهارهنأوك ،)١(دة كما توهمهو أو  حائلألجل كيف اتفق ولو يال التوار: املستند

  .خيفى  كما ال، ضابطاًيالفعلية، لكنه خالف جعل التوار

} ليهإا ترد فإاض االخنف أو كانت البيوت على خالف املعتاد من حيث العلو إذا وكذا{

 حوطن األإكانت على مكان مرتفع ف إذا  وكذا،مطلقاً هاؤ خفاحوطلكن األ{لالنصراف املذكور 

  احتمل  أنه فعن املدارك} ًخفاؤها مطلقا

                                                  

.٢٦ س٥٨٠ ص١ ج:املستند )١(



٢٠٩

، وعن الذخرية االكتفاء باخلفاء للحائل ولو رئيت بعد ذلك طالقاالكتفاء باخلفاء يف املنخفضة لإل

  .بار الفعلية وفيه نظروكأما ملا تقدم من اعت

 يراض، كما ال اعتبار بوعورة الطريق كاألأشبهما  أو ضباا أو وكذلك ال اعتبار بغبار اهلواء

  .حد الترخص إىل  حىت يصلأكثر يستلزم زماناً األولالبعد يف ن إ اجلبلية وسهولتها، حيث

جوف  أو ،يف جوف البحر أو ،كان السفر عمودياً يف الفضاء إذا حد الترخص فيما أن مث الظاهر

يف البحر، كل ذلك رض أو  املنبسطة، وال فرق بني السفر يف األرض هو نفس مقدار البعد يف األرضاأل

  .لوحدة املناط

  



٢١٠

عراب وحنوهم ممن ال نعم يف بيوت األ ،مل يكن هناك بيوت وال جدران يعترب التقدير إذا :}٦٠مسألة ـ {

  . تقدير اجلدران إىل جها وال حيتاؤ خفايجدران لبيوم يكف

  

نه مقتضى ضرب أل} ذا مل يكن هناك بيوت وال جدران يعترب التقديرإ:  ـ ٦٠مسألة ـ {

شبار الكر، وهكذا مقتضى القاعدة اعتبار أد له يعترب التقدير يف  ينسان الإكان  أنه إذا القاعدة، كما

  .عراب كما عن ظاهر املقاصدالتقدير يف بيوت األ

 إىل ها وال حيتاجؤ خفايعراب وحنوهم ممن ال جدران لبيوم يكفيف بيوت األنعم {: أما قوله

 النص إطالقذكره اجلواهر من  ما الّإنه تبع فيه صاحب اجلواهر، فلم يظهر وجهه أوك}  تقدير اجلدران

  .املتعارف كما تقدم إىل  منصرفطالقاإلن إ :مع غلبة ذلك يف الزمن السابق، وفيه

  



٢١١

 اعتبار خفاء مطلق الصوت حوطكان األ وإن ،  كفاية عدم متيز فصولهذانألظاهر يف خفاء اال: }٦١مسألة ـ {

  . ا مع عدم متيز فصولهأذان فضال عن املتميز كونه ،غريه أو اًأذانحىت املتردد بني كونه 

  

كما }  كفاية عدم متيز فصولهذانأليف خفاء ا{من فهم العرف } الظاهر:  ـ ٦١مسألة ـ {

رشاد اجلعفرية وامليسية واملقاصد إمل مييز فصوله، لكن عن  إذا لصدق اخلفاء على مااختاره بعض 

نه مل يرد يف أل أقربمل مييز بني فصوله، ولعل هذا  وإن ذانمن املعترب مساع صوت األ أن والروض وغريها

، أما ما يشاهد  ذانمسع األنه إ مل يسمع الفصول مميزاً يقال وإن ذا مسع الصوتإ و،عدم السماع إالّ النص

ال إن املراد به عدم التمييز بالقرينة، وإمسع صوتك، ف أمل مييز كالم القائل يقول له ال إذا السامع أن من

  .فعدم السماع عبارة عن عدمه مطلقاً

؟ ال ذانصوات الرفيعة مثل األهو كناية عن األ أو ، كما قاله بعضأذان مبا هو ذانمث هل املراد األ

  . عرفاًذانذ ال خصوصية لألإ، يبعد الثاين

 عن  فضالً،غريه أو اًأذان اعتبار خفاء مطلق الصوت حىت املتردد بني كونه حوطن كان األإو{

ثر يف ذهاب الصوت أذ للهواء إالعربة باهلواء املعتدله، ن إ  مث،}  مع عدم متيز فصولهاًأذاناملتميز كونه 

ن إالعربة بالصوت ال بالصدى، ف أن  يف ذلك، كماثراًأشجار وحنوها لأل أن كثرياً وعدم ذهابه، كما

  . يكن بذلك اعتباروجب رجع الصدى ملأحنوه مما  أو كان يف طرف البلد جبل

  



٢١٢

  بل، يف ناحية املسافر يف البالد الصغرية واملتوسطة  يف آخر البلدذانالظاهر عدم اعتبار كون األ: }٦٢مسألة ـ {

رية يعترب كونه يف أواخر البلد من ناحية ث نعم يف البالد الك،د على مأذنة مرتفعةكان يف وسط البل وإن ،اأذااملدار 

  .املسافر

  

يف ناحية املسافر يف البالد   يف آخر البلدذانالظاهر عدم اعتبار كون األ:  ـ ٦٢مسألة ـ {

الكالم،  إطالقذهن العرف من  إىل  هو املتعارف السابقطالقاملنصرف من اإل ألن }الصغرية واملتوسطة

ذا كان بني حمل إحناء البلد، فأن مجلة من املسلمني يؤذنون يف خمتلف إ البلد، ف إالّ أذانيفهم والعرف ال

ما اختاره اجلواهر واملستمسك والسيد  أن  وبني آخر البلد بيوت مل يكن بذلك بأس، ومنه يعلمذاناأل

 تقدير إطالقنه مقتضى أله ثانيهما باستدل  وإن  وغريهم من اعتبار ذلك غري ظاهر الوجه،يالربوجرد

الكالم  أن ذ قد عرفتإ.  انتهى،)١(نصب قرينة إىل  غريه حتتاجإرادة ألن لبلد،االبعد الكائن بني املسافر و

  .نصب القرينة إىل  يف آخر بيت البلد حيتاجذانمنا األإ يف اجلملة، وذانهو األ الذي يراد به املتعارف

 ،املناط هو املتعارف أن قد عرفت} ن يف وسط البلد على مأذنة مرتفعةكا وإن ،اأذااملدار   بل{

  . عموم من وجه)بل(: وبينه وبني ما ذكره بقوله

فقد ظهر مما ذكرناه عدم } رية يعترب كونه يف أواخر البلد من ناحية املسافرثنعم يف البالد الك{

  .الفرق بني البالد الكبرية والصغرية واملتوسطة

  

                                                  

  .٩٦ ص٨ ج:املستمسك )١(



٢١٣

ولو منارة غري خارجة عن املتعارف يف   ذلك البلدأذان على مرتفع معتاد يف ذانيعترب كون األ: }٦٣مسألة ـ {

  .العلو

  

البلد، حسب ما كان متعارفاً زمن  إىل معتاداً بالنسبة} ذانيعترب كون األ:  ـ ٦٣مسألة ـ {

 ألن  سطح البيوت،سواق ويفاملسلمني كانوا يؤذنون على الدكاكني ويف األ أن ن املعتادإالروايات، ف

 إرادةذ لو أريد غري املعتاد لزم التنبيه، فعدم التنبيه دليل إالروايات مرتلة على املتعارف يف زمن ورودها، 

  .املعتاد

فلم } ولو منارة غري خارجة عن املتعارف يف العلو  ذلك البلدأذانعلى مرتفع معتاد يف {: ما قولهأ

 الكائن على سطح ذان بلد بلد، ومنه يعلم كفاية األكل وايات الالر ذ املعيار معتاد زمنإيظهر وجهه، 

  .هل اخليامأ إىل  بالنسبةرضاأل

 من أكثرالفاضل و إىل  البلد فقول مجاعة من الفقهاء ـ كما نسبأذانظهر مما تقدم اعتبار نه إ مث

 يكل عليهم احملقق البغدادلذا أشو احمللة، مل يظهر له وجه، أذانن املعترب يف البالد املتسعة أتأخر عنه ـ ب

  .همام كالييف حمك واحملدث البحراين

  



٢١٤

اهلواء اخلايل عن الغبار  يف ، ذن السامع على املتوسط يف الرؤية والسماعأاملدار يف عني الرائي و: }٦٤مسألة ـ {

 إىل ق يف العلو يردالصوت اخلار أن  كما،ليها فغري املتوسط يرجع ،السماع أو والريح وحنومها من املوانع عن الرؤية

  .املعتاد املتوسط

  

نه أل} ن السامع على املتوسط يف الرؤية والسماعذُأاملدار يف عني الرائي و:  ـ ٦٤مسألة ـ {

 كما عرفت وجهه، ولذا لو كان بلد عيوم قوية وبلد عيوم ضعيفة مل طالقاإل إليه املعتاد املنصرف

كاملطر }  اهلواء اخلايل عن الغبار والريح وحنومهايف {ذاناأل إىل  منهما، وكذلك بالنسبةيبأر يكن اعتبا

املوجب  أو }السماع أو من املوانع عن الرؤية{غري ذلك  إىل والضباب وشدة احلر والربد وكثرة الرطوبة

املعتاد  إىل الصوت اخلارق يف العلو يرد أن  كما،ليهإفغري املتوسط يرجع  {أكثربعد ومساع ألرؤية 

 الصبح حيث اهلواء فارغة عن أذان املكربة، كعدم اعتبار أذاننه يعلم عدم االعتبار ب وم،}املتوسط

ضوضاء املدينة مينع عن ن إ  الظهر، حيثأذانصوات جداً فيسمع الصوت عن بعيد، وعدم اعتبار األ

ان يف نسن اإلإالرؤية من على مرتفع، ف أو ال اعتبار بالسماع أنه البعد املتعارف، كما إىل وصول الصوت

 أذان يسمع صوت  أنه أحياناً يرى بعض بيوت كربالء، كما)عليه السالم (السطح الرفيع من مشهد احلر

 مام وبيتنا يف شارع اإل)عليه السالم ( منارة احلسنيأذانمسع صوت أالصبح يف كربالء، بينما ما كنت 

  .صوات املدينةأ وقت الظهر، حيث الضوضاء وكثرة )عليه السالم (علي

  



٢١٥

   أيضاًقامةفيجري يف حمل اإل   عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطنقوىاأل: }٦٥سألة ـ م{

  

 قامةفيجري يف حمل اإل   عدم اختصاص اعتبار حد الترخص بالوطنقوىاأل:  ـ ٦٥مسألة ـ {

 كما عن السرائر والتذكرة والذكرى واملدارك والذخرية وكشف االلتباس، بل عن مفتاح الكرامة} أيضاً

 يف بلد، قامة اإلي من مواضع، بل هو صريح كالمهم يف مسألة ناوكثريستفاد من كالم األالذي نه أ

 أنه  ملسافة جديدة، فالظاهرلو خرج املقيم ناوياً أنه خرين منهم الشيخ املرتضى حيث ذكرواخالفاً آل

، وقد استدلوا له ولاأل هو قربحد اخلفاء، واأل إىل مل يبلغ وإن قامةيقصر مبجرد اخلروج عن حمل اإل

  :أمورب

رجل يريد :  قال)عليه السالم (ما تقدم من رواية حممد بن مسلم، حيث سأل الصادق: األول

  . )١(توارى من البيوتإذا  :السفر فيخرج مىت يقصر؟ فقال

ما يتناول من ك، قامة وهو يتناول من خرج من موضع اإل قائالً،فقد استدل ا املدارك على املسألة

ال نسلم التبادر، ولو نه إ :نشاء السفر من مرتله، وفيهإ إرادةشكل عليه بأن املتبادر أ، و)٢( من بلدهخرج

يا فهو بدوسلم انصراف م.  

 ن ظاهر الترتيلإهل ذلك البلد، فأاملقيم يف بلد عشراً مبرتلة  أن  الروايات السابقة الدالة على:الثاين

 ويف قامةحمل اإل إىل ءيمنها اعتبار حد الترخص يف ا اليت امحكهل البلد يف كل األاملقيم مساو ألأن 

  الرجوع عنه، 

                                                  

.٧٥ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٣ الباب ٢٢٤ ص٣ ج:التهذيب )١(

.١٤ س٢٤٩ ص:املدارك )٢(



٢١٦

 وكما ال فرق يف الوطن بني ابتداء السفر والعود عنه يف اعتبار ، متردداًبل ويف املكان الذي بقي فيه ثالثني يوماً

  حد الترخص من مكان عزم إىل  فلو وصل يف سفره،قامة كذلك يف حمل اإل،حد الترخص

  

يف الترتيل الظاهر من الترتيل ن إ :، وفيهمورن املرتلة ال تدل على الترتيل يف كل األأشكل عليه بأو

  .منها حد الترخص اليت  الظاهرةموراأل

 ،ء من اخلارجي باستصحاب القصر عند ارضاشكل عليه بأنه معأاستصحاب التمام، و: الثالث

  .صل التماملو فرض التساقط كان األنه إ :حد االستصحابني غري تام، وفيهأ أن مع العلم

 يف بلد، يف وجوبه عليه ما دام يف قامة على من نوى اإلمتامظهور ما دل على وجوب اإل: الرابع

خارج البلد قلنا ال شك يف مشوله  إىل حمل الترخص، ولو شك مشول الدليل إىل ذلك البلد املنصرف منه

 ،حد الترخص إىل  حكم البيوت وحكم اخلارج منها املركب يدل على وحدةمجاعلكل البلد، واإل

  .ظهرأوعليه فما اختاره املصنف 

 أن املستفاد من دليله، إذ } متردداًبل ويف املكان الذي بقي فيه ثالثني يوماً{: ومنه يعلم وجه قوله

  .نسان مرتلة املقيمالشارع مرتل هذا اإل

ذ ال معىن إ يوماً يف اخلروج عن ذلك املكان، منا يتم اعتبار حد الترخص يف حمل التردد ثالثنيإنعم 

  . كما هو واضح،العتباره عند الدخول

 كذلك يف حمل ،وكما ال فرق يف الوطن بني ابتداء السفر والعود عنه يف اعتبار حد الترخص{

  حد الترخص من مكان عزم إىل  فلو وصل يف سفره،قامةاإل



٢١٧

املرتل كما يف  إىل الوصول إىل أخري التحوطكان األ وإن ،يتمن  أ فيه ينقطع حكم السفر وجيب عليهقامةعلى اإل

 مث يف ،بق بدون قصد املسافةاآل أو ذهب لطلب الغرمي إذا  كما، نعم ال يعترب حد الترخص يف غري الثالثة،الوطن

  . رض فيه الضرب يف األي يكففإنه ، قصدهاثناءاأل

  

 يكون قامةبقصده اإل أنه ملا عرفت من} ميت أن  فيه ينقطع حكم السفر وجيب عليهقامةعلى اإل

 أن ذ الظاهر من دليله كون الترتيل بعدإ ين عموم الترتيل ال يكفأ املستمسك بإشكالمبرتلة وطنه، و

 حكم الوطن مطلقا فهو قامةحكم حمل اإل أن ذ املستفاد من الترتيلإ، غري وارد، )١(هقبلال البلد  إىل يقدم

  . فيه متاماًييصل أن قامته، فالالزمإحد الترخص حمل  إىل هو الذي البلد يف البلد جعل قامةبقصده اإل

  .وقد تقدم الكالم يف ذلك} املرتل كما يف الوطن إىل الوصول إىل أخري التحوطن كان األإو{

 ،، وحمل التردد ثالثني يوماًقامة الوطن، وحمل اإل:}نعم ال يعترب حد الترخص يف غري الثالثة{

  .ه عن الثالث كما عرفترجوع إىل بالنسبة

 فيه ي يكففإنه ، قصدهاثناء مث يف األ،بق بدون قصد املسافةاآل أو ذهب لطلب الغرمي إذا كما{

   يقصر مبجرد قصد املسافة،فإنه}  رضالضرب يف األ

                                                  

.٩٩ ص٨ ج:املستمسك )١(



٢١٨

 بسفره كما ذكرمها ي، وكذا اهلائم والعاصرضادلة من غري مع األطالق إلرض والضرب يف األ

  .رضبالضرب يف األ إالّ  لعدم صدق املسافر عليه، فالرضبدون الضرب يف األمصباح الفقيه، أما 

  



٢١٩

فيبقى على التمام يف الذهاب وعلى القصر  ، بىن على عدمه  حد الترخص إىل شك يف البلوغ إذا :}٦٦مسألة ـ {

   يابيف اإل

  

ت لزم الفحص للزومه يف الشبها} حد الترخص إىل ذا شك يف البلوغإ:  ـ ٦٦مسألة ـ {

  .الرجوع أو  سواء عند الذهاب، كما تقدم غري مرة،املوضوعية

 االستصحابان يف رضاذا تعإ و،لالستصحاب} بىن على عدمه{مل يتمكن من الفحص  إذا نعم

يف ل ووص،ال أم حد الترخص أنه نقطة خاصة ال يعلم هل إىل ء بأن وصل يف الذهابيالذهاب وا 

يعلم  أنه  مع، قصراً متاماً، وثانياً أوالًييصل أن تضى االستصحابنين مقإنفس تلك النقطة، ف إىل الرجوع

يبتلى مبعاملة  أنه علم إذا  التدرجيي، كمااألمرنه من نه ال بأس بذلك، ألأحدامها، فرمبا يقال بإببطالن 

 يفرق يف اقتضاء العلم التخيري بني الدفع ال أنه حدى معامالته يف هذا الشهر، لكن الظاهرإربوية يف 

  .جيمع بني التمام والقصر احتياطاً يف كال املقامني أو أن تقدميها، أو  الصالةأخريما تإ، فالالزم يوالتدرجي

مث }  يابفيبقى على التمام يف الذهاب وعلى القصر يف اإل{:  قولهإطالق يف شكالومنه يظهر اإل

، يابيف الذهاب وما فوقه يف اإلدونه  ما إىل لو كان املسافر مير على حد الترخص مث يرجع أنه الظاهر

ذا إحد الترخص وجب عليه التمام، ف إىل نه بوصولهاللتواء الطريق وجب عليه التمام عند الرجوع، أل

حكمه التمام، كما جيب عليه التمام ن إ ما دون املسافة، حيث إىل يسافر الذي ابتعد عنه كان كاحلاضر

كان ميتد به السفر ابتعاداً عن املدينة  أنه إذا  الترخصذ الظاهر من أدلة القصر عند حدإعند الذهاب، 

ة حد الترخصوهذا ليس كذلك، واحتمال علي   



٢٢٠

  .، خالف املنصرف من النص والفتوىيالبلد يف طريقه امللتو إىل رجع إذا للقصر حىت

  



٢٢١

 وصل ثناء مث يف األفشرع يف الصالة قبل حد الترخص بنية التمام العربة أو كان يف السفينة إذا :}٦٧مسألة ـ {

دخل فيه قبل الدخول يف  إذا  بل وكذا، وصحتمتها قصراًأ كان قبل الدخول يف قيام الركعة الثالثة نإ ف،ليهإ

  ،الركوع

  

فشرع يف الصالة قبل حد الترخص بنية التمام  العربة أو ذا كان يف السفينةإ:  ـ ٦٧مسألة ـ {

قال يف }  وصحتمتها قصراًأ يف قيام الركعة الثالثة  كان قبل الدخولنإ ف،ليهإ وصل ثناءمث يف األ

ن فكون احلكم تبدل اآل إذ ،يجمرد ذلك ال يكفن إ :، وفيه)١(تبدل احلكم بتبدل موضوعه: املستمسك

كان قبل حد الترخص ـ أول الكالم، وعليه فلو شك يف التكليف  الذي احلاضر ـحكم القصر هو 

ها متاماً مث إمتام حوطيضاً لتبدل املوضوع، فاألأ لكنه مشكل  متاماً،متامكان مقتضى االستصحاب اإل

  .تيان بالقصر أيضاًاإل

اشتبه  إذا القيام يقع حينئذ زائداً، كما ألن }دخل فيه قبل الدخول يف الركوع إذا بل وكذا{

 عد الوصولتيان به كان يف حمله فكونه زائداً ـ بالقيام حال اإل أن املقصر فقام يف الثالثة، لكن يرد عليه

  .يد املنت غالب املعلقني والشراحأ وإن حد الترخص ـ ال وجه له،إىل 

 الّإها فكما ذكره املنت، وإمتاماحلد قبل  إىل ال يصل أنه  بني اعتقاديوفصل السيد الربوجرد

  .االعتقاد ال مدخل له يف الواقعن إ :، وفيهإشكالفصحتها حمل 

                                                  

.٩٩ ص٨ ج:املستمسك )١(



٢٢٢

  قصراًاإلعادةالصالة على ما افتتحت لكنه مشكل فال يترك االحتياط ب  ألنمتامن كان بعده فيحتمل وجوب اإلإو

 متها متاماًأ إليه  وصلثناءاحلد بنية القصر مث يف األ إىل ذا شرع يف الصالة يف حال العود قبل الوصولإ و،يضاًأ

  .ا متاماًعادإ مث ها قصراًإمتام يف وجه حوطأل وا،وصحت

  

 ،والستصحاب الصحة} الصالة على ما افتتحت ألن اممتن كان بعده فيحتمل وجوب اإلإو{

 له إطالقافتتحت، ال   والصالة على ما،ذ ليس التمام حكم املسافرإ} لكنه مشكل{ فيه إشكالعلى 

  .حبيث يشمل املقام، واالستصحاب ال جمال له بعد تبدل املوضوع

القصر،  أو متامين من اإلاألمرد مكلف بأح أنه نه يعلمأل} يضاًأ  قصراًاإلعادةفال يترك االحتياط ب{

ا متاماً، لعدم العلم عادإاحلضر بعد السفر والوقت باق ومل يقصر يف السفر، لزم  إىل مث رجع أمت بل لو

  . بالصالة على حالهاألمربكفاية ما أتى به من التمام ف

متها أ إليه  وصلاءثناحلد بنية القصر مث يف األ إىل ذا شرع يف الصالة يف حال العود قبل الوصولإو{

  .ذلك ال يصحح ما أتى به من الصالة بنية القصرن إ ن، لكن فيه اآلهالتمام تكليف ألن } وصحتمتاماً

ها إمتام{الزم }  يف وجهحوطألا{ أن  هنا ما ذكرناه يف عكس املسألة منعلى هذا يأيت} و{

ال إ ويصحت السابقة فهن إ نهاماً، ألا متعادإها متاماً مث إمتاموله احلق يف } ا متاماًعادإ  مثقصراً

  .مزيد من التأمل، واهللا العامل إىل شقيها حباجة الحقة صحيحة قطعاً، واملسألة بكاللفا

  



٢٢٣

 ،القضاء متاماً أو اإلعادةوجبت  إليه مل يصل أنه مث بان احلد فصلى قصراً إىل اعتقد الوصول إذا :}٦٨مسألة ـ {

  القضاء قصراً أو اإلعادةعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت  باصلى متاماً إذا وكذا يف العود

  

وجبت  إليه مل يصل أنه مث بان احلد فصلى قصراً إىل ذا اعتقد الوصولإ:  ـ ٦٨مسألة ـ {

 أنه »متاماً«جزاء، ومراده بـ  اإلي ال يقتض اخليايلاألمر و،يأت باملكلفمل نه أل} القضاء متاماً أو اإلعادة

ال إانقضت وهو بعد يف قبل حمل الترخص، و أو تيانراد اإلأ عن حد الترخص فكان بعد مل خيرجإذا 

  .القضاء قصراً كما هو واضح أو اإلعادةوجبت 

  . لو كان جارياً كانت املسألة من املستثىن، ال املستثىن منهتعاد الدليل نه إ مث

ة شرعية مثل البينة فظهر مارأىل  إ، أوياطمينانه الشرع إىل يكون االعتقاد مستنداً أن وال فرق بني

  .جزاء ال يقتضي اإلي الظاهر أن األمرصول من ملا حقق يف األ،خطأها

ملا } القضاء قصراً أو اإلعادةباعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت  صلى متاماً إذا وكذا يف العود{

 أن تضر بعد  القصر الةيذ نإ، الصالة متاماً أمت األوىل الصالة، ففى الصورة أثناء ولو تبني ذلك يف ،تقدم

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم (ن رسول اهللاإما يظهر من أدلتها، فككان القصر والتمام حقيقة واحدة، 

 بالقصر لو كان العلم متام يف اإلإشكال ويف الصالة الثانية ال ،وضع من الصالة ركعتني يف حال السفر

كان قبل ركوع الثالثة،  إذا ماأركوع الركعة الثالثة، و ويف البطالن لو كان العلم بعد ،قبل القيام الثالث

  كان  وإن  الصحة وعدمها تردد،يفف



٢٢٤

  ومتاماًاألوىل يف  قصراًاإلعادة فيجب ،ويف عكس الصورتني بأن اعتقد عدم الوصول فبان اخلالف ينعكس احلكم

  .يف الثانية

  

فرق يف الزيادة بني ما   الإنهفها قصراً وسجدة السهو للزيادة، إمتامظهر الصحة واجللوس واأل

  . كما حقق يف باب اخللل،ها عن سهو واشتباهؤكان منش و أكانت عن سهو

يف  أو حد الترخص يف الذهاب فصلى متاماً، إىل }ويف عكس الصورتني بأن اعتقد عدم الوصول{

كما }  يف الثانية ومتاماًاألوىل يف  قصراًاإلعادة فيجب ،فبان اخلالف ينعكس احلكم{ فصلى قصراً ياباإل

 ملن اعتقد اخلالف وصلى حسب اعتقاده ـ جار يف اإلعادةهو واضح، وهذا احلكم ـ وهو وجوب 

 االعتقاد موجباً نكا إالّ إذا صلى من حكمه القصر متاماً، أو كل مورد صلى من حكمه التمام قصراً،

 مث ظهر له بعد ،م فصلى قصراًمباح الد أنه سافر بقصد قتل زيد وهو يعتقد إذا  مثال كما،لرفع احلكم

حمقون  أنه ذ ال تتصف سفرته بالعصيان، ولو اعتقدإة الصالة، عادإ ال جتب فإنهحمقون الدم،  أنه الصالة

غريمها  إىل  وقد تقدم البحث فيه،ي،مباح الدم، فالكالم فيه تابع حلرمة التجر أنه راد قتله مث تبنيأالدم و

 ، له فبان اخلالفالسفر ليس عمالً أن اعتقد أو سفر عمله فبان اخلالف،ال أن اعتقد إذا مثلة، كمامن األ

  .غري ذلك إىل قصراً،الثاين  متاماً ويف األولفصلى يف 

  



٢٢٥

عوجاج ما إلإما دونه  إىل  الطريق وصلأثناءمث يف   سافر من وطنه وجاز عن حد الترخص إذا :}٦٩مسألة ـ {

عنه بعد  ذا جازإ و، فما دام هناك جيب عليه التمام،حنو ذلك أو اجةرجع لقضاء ح إذا  كما،مر آخرأل أو الطريق

 أو ما دونه إىل  وجاز عن احلد مث وصلقامةسافر من حمل اإل إذا  وأما،كان الباقي مسافة إذا ذلك وجب عليه القصر

  . لقضاء حاجة بقي على التقصريثناءرجع يف األ

  

ما  إىل  الطريق وصلأثناءمث يف   الترخصذا سافر من وطنه وجاز عن حد إ:  ـ ٦٩مسألة ـ {

 أو رجع لقضاء حاجة إذا كما{ما  مرالوطن أل إىل بأن رجع} مر آخرأل أو عوجاج الطريقما إلإدونه 

  . أدلة التمام يف احلضرطالقإل} حنو ذلك فما دام هناك جيب عليه التمام

سفره انقطع باملرور ن  أل}كان الباقي مسافة إذا عنه بعد ذلك وجب عليه القصر ذا جازإو{

يكون سفره اجلديد بقدر املسافة، واحتمال الكفاية يف اموع قد تقدم الكالم فيه  أن بالوطن، فالالزم

  . طريقه على حافة املدينة ومل يدخل مرتلهأثناءمر يف  إذا فيما

 لقضاء ثناءرجع يف األ أو ما دونه إىل  وجاز عن احلد مث وصلقامةسافر من حمل اإل إذا ماأو{

الكالم، فاملرجع مفروض ، حىت تشمل قامةلعدم كفاية أدلة التمام يف حمل اإل} حاجة بقي على التقصري

اختاره  وإن  مثل الوطن حىت من هذه اجلهة غري ظاهر الوجه،قامةات أدلة القصر، وكون حمل اإلإطالق

  .بعض العلماء



٢٢٦

ن كان بعد بلوغ املسافة إ ف،ما دونه إىل  مث وصلراً بعد اخلروج عن حد الترخص قصاألوىلذا صلى يف الصورة إو

 له مبا اقاًحلإجزاء كان حيتمل اإل وإن ،اإلعادة وجوب حوطكان قبل ذلك فاألن إ ماأ و، يف صحة صالتهإشكالفال 

  لو صلى مث بدا له يف السفر قبل بلوغ املسافة

  

ن كان إما دونه ف إىل وصل مث  بعد اخلروج عن حد الترخص قصراًاألوىلذا صلى يف الصورة إو{

 واملرور ،داء الصالةأنه كان مسافراً سفر القصر حني أل}  يف صحة صالتهإشكالبعد بلوغ املسافة فال 

الطائرة بكربالء مث فمرت خراسان،  إىل راد السفر بالطائرة من بغدادأ إذا بالوطن مل ينقض سفره، كما

  .كربالء إىل  من بغداد متوجهاًىل خراسان، وقد صلى بعد خروجهإبغداد ف إىل رجعت

 ي التومهاألمر و،تومهاً إالّ نه مل يكن سفراًأل} اإلعادة وجوب حوطكان قبل ذلك فاألن إ ماأو{

}  له مبا لو صلى مث بدا له يف السفر قبل بلوغ املسافةاقاًحلإجزاء ن كان حيتمل اإلإو{جزاء  اإلياليقتض

  .بل هو الظاهر لوحدة املناط عرفاً

نه  أل،دون حد الترخص ما إىل خط سري السفر يصلاألول أن يعلم من مل  إذا ا يصح ذلكمنإنعم 

  .بلده ويقصد املسافة إىل حينئذ كمن قصد دون املسافة مث يرجع

  



٢٢٧

 بعضه مما مل يكن الباقي قبله أو يف متام الدور  يف املسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص: }٧٠مسألة ـ {

  .يتم الصالةبعده مسافة أو 

  

بعضه مما مل  أو يف متام الدور  يف املسافة الدورية حول البلد دون حد الترخص:  ـ ٧٠مسألة ـ {

يف املسافة الدورية فوق حد الترخص  أن  ملا تقدم من،فوق حد الترخص الذي الباقيأي } يكن الباقي

 واالبتعاد ،مسافة له حىت يقصر ذ الإ} بعده مسافة يتم الصالة أو قبله{سفار تكليفه القصر كسائر األ

نه قبل حد الترخص يعد بقية الدور قبل حد الترخص، أل إىل مضين عن حد الترخص يف بعض الدور ال

  .يف الوطن املوجب للتمام



٢٢٨



٢٢٩

  

  

  فصل

حكماً أو يف قواطع السفر موضوعاً

  : أموروهي 

 إىل  وحيتاج يف العود،ون حد الترخص منهفيما د أو ،ن املرور عليه قاطع للسفر وموجب للتمامإف   الوطن:حدهاأ

  .قصد مسافة جديدة ولو ملفقة إىل القصر بعده

  

  }فصل{

}يف قواطع السفر موضوعاً{

جاء املسافر يف وطنه فليس  إذا دلة التمام، كماأات إطالقبأن ال يسمى مسافراً، ولذا فهو داخل يف 

راً عرفاً، لكن الشارع حكم عليه حبكم بأن كان مساف} و حكماًأ{مسافراً حىت حيكم عليه بالقصر 

ن املرور إف ،  الوطن:حدهاأ ،أمورهي و{ وكاملتردد ثالثني يوماً أيام عشرة إقامة ياملقيم من التمام كالناو

 وذلك ، والضرورة عليهمجاع اإليخالف، بل دعاو  والإشكالبال } عليه قاطع للسفر وموجب للتمام

على االختالف } أو فيما دون حد الترخص منه{لة القصر بغريه دأدلة التمام، بل اختصاص أ طالقإل

  .حد الترخص إىل يقصر مبجرد الوصول ال أو مل يدخل مرتله إذا هل يقصر أنه السابق يف

  حىت } قصد مسافة جديدة ولو ملفقة إىل القصر بعده إىل وحيتاج يف العود{



٢٣٠

 ،غريمها أو قرية أو  كان بلداً،له دائماً  ومقراًًه مسكناًاختذ الذي  واملراد به املكان،مع التجاوز عن حد الترخص

  ،غريه مما استجده أو مه ومسقط رأسهأبيه و ألسواء كان مسكناً

  

سقط اعتبار املسافة السابقة حىت تصلح أذ املرور بالوطن إ أدلة القصر للمسافر، إطالقيشمله 

  .تتميمها باملسافة اجلديدة

حد الترخص يف القصر  إىل لك ملا تقدم من اعتبار الوصولوذ} مع التجاوز عن حد الترخص{

الظاهر : يقال السيد الربوجرد} له دائماً  ومقراًًاختذه مسكناً الذي املكان{بالوطن أي } واملراد به{

، نعم يضر التوقيت يف يصل يف األالدوام والعزم عليه يف صدقه، خصوصاً إىل عدم اعتبار االلتفات

ما أتفات، لذ الصدق ال يتوقف على االإاملستثىن منه حسن،  إىل  بالنسبةهوتعليق. هىانت، )١(املستجد منه

 مع صدق الوطن، كان طويالً إذا ينايف التوقيت ال أنه  ففيه نظر ملا سيأيت،نعم: املستثىن بقوله إىل بالنسبة

  .كربالء والنجف بقصد البقاء عشر سنوات وحنو ذلك إىل كما يف الطالب الذين يأتون

 أدلة الوطن طالق وذلك إل،حصلإذا كالصحراء والبحر واجلو } غريمها أو قريةً أو  كانبلداً{

  .الشامل لكل ذلك

 إذا أجرب عليه، كما أو هو} ستجدهأغريه مما  أو مه ومسقط رأسهأبيه و ألسواء كان مسكناً{

حاضر  أنه صدق عليه قامةحصل مثل هذه اإلفإنه إذا بد مثال، يف مكان آخر غري بلده، سجن سجن األ

   يف قبال كونه مسافراً فيشمله

                                                  

.٧٦ ص:السيد الربوجردي على العروة الوثقىتعليقة  )١(



٢٣١

مسافر  أنه ذا مل يصدق عليهإ والقصر حكم املسافر، ف،صلالتمام هو األ ألن دلة التمام،أ إطالق

لو صدق عليه الوطن باإلضافة إىل أنه  هذا . وغريه)رمحه اهللا ( كما ذكره الفقيه اهلمداين،دلة التمامأمشله 

  . اخلاصة الدالة على وجوب التمام يف الوطندلةعرفاً دخل يف األ

 ضياعاً ومنازالً بني القرية يلن إ :)عليه السالم (احلسن أليب ففي صحيح علي بن يقطني، قلت

كل مرتل من منازلك ال تستوطنه فعليك فيه :  الفرسخ والفرسخان والثالثة؟ فقال،القريتنيو

  .)١(التقصري

  .)٢(تتم فيه أن توطنه فليس لك مبرتل وليس لككل مرتل ال تس: وصحيحته الثانية

 أم يتم صالتهأ ، له باملصر دار وليس املصر وطنه،مصارعن الرجل مير ببعض األ :ةثوصحيحته الثال

  .)٣(ا مر إذا يقصر الصالة والصيام مثل ذلك: يقصر؟ قال

ملرتل له يف الطريق يتم  يف الرجل يسافر فيمر با)عليه السالم (عبد اهللا أيب ، عنوصحيح احلليب

  .)٤(توطنه الذي منا هوإ ،يقصر: )عليه السالم (يقصر؟ قال أو الصالة

   عن الدار )عليه السالم (احلسن أبا سأل علي بن يقطني: خلف، قال أيب وصحيح سعد بن

                                                  

.١٠ ح أبواب صالة املسافرمن ١٤ الباب ٥٢٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦ ح أبواب صالة املسافرمن ١٤ الباب ٥٢١ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح أبواب صالة املسافرمن ١٤ الباب ٥٢١ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٢٦ ح السفر أبواب الصالة يفمن ٢٣ الباب ٢١٢ ص٣ ج:التهذيب )٤(



٢٣٢

مل  كان مما وإن فيه الصالة أمت كان مما سكنهن إ: ا؟ قال الضيعة فيمر أو تكون للرجل مبصر

  .)١(يسكنه فليقصر

 لو صدق على فإنها تشمل ما حنن بصدده، أ إالّ مل يذكر فيها لفظ الوطن، وإن ةخريوالرواية األ

  . هلذا الصحيححمل السكىن الوطن كان مشموالً

رآه العرف  إليه ذا وصل املسافرإفراد، فالعرف يرى بعض املواضع وطناً لبعض األ أن وال شك

بعض املواضع لبعض  أن العرف يرى أن نه ليس مسافراً عند ذلك، كماأ وهله ومستقرهأ إىل واصال

ين خري القسمني األن ويف هذي،ال أم وطنه يشك يف موضع ثالث هل هو أنه فراد ليس وطنا، كمااأل

دل الدليل على التمام، فالالزم مالحظة  إالّ إذا مقتضى القاعدة القصر ـ بعد صدق اسم املسافر عليه ـ

 يف ملكه متام باإلاألمر خبارالة على وجوب التمام على بعض املسافرين، ففى مجلة من األدلة الداأل

، بل يف بعضها كفاية مطلق امللك يف وجوب التمام ولو خنلة مرتالً أو وضيعته من غري تقييد بكونه وطناً

  . التقييد بالسكىنخبار التقييد بالوطن، ويف بعض األخبار، ويف بعض األ)٢(واحدة

، عن رجل )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت:  بن الفضل قالإمساعيلصحيحة : األوىل الطائفة فمن

كنت  وإن عتك فأمت الصالةينزلت قراك وضن إ :منا يرتل قراه وضيعته؟ قالإ وأرض إىل أرضسافر من 

  .)٣(ك فقصرأرضيف غري 

                                                  

.٢٧ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ الباب ٢١٢ ص٣ ج:التهذيب )١(

.٢١ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ الباب ٢١١ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.١٧ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ الباب ٢١٠ ص٣ ج:التهذيب )٣(



٢٣٣

ضيعته فيقيم اليوم واليومني  إىل ج، عن الرجل خير)عليه السالم (سألت الرضا:  قاليورواية البزنط

  .)١(يتم الصالة كلما أتى ضيعة من ضياعه: يتم؟ قال أم  يقصر،والثالث

الضيعة  إىل  عن الرجل خيرج)عليه السالم (سألت الرضا: سناد قالوصحيحته املروية عن قرب اإل

  .)٢(يتم فيها: يقصر؟ قال أم يتمأفيقيم اليوم واليومني والثالثة 

 الرجل يكون له الضياع :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت: الرمحان بن احلجاج قال  عبدوصحيحة

 ولكن عن ،هكذا عن الكايف. )٣(يتم: يقصر؟ قال أم  يتم،بعضها يقرب من بعض خيرج ليقيم فيها

 عبارة  يف الضياعقامةذ اإلإمفادمها واحد،  أن والظاهر» يقيم«بدل » يطوف «:التهذيب والفقيه روايته

  .قامةخرى عن الطواف فيها، نعم الطواف أعم من اإلأ

يل ضيعة ن إ  جعلت فداك:)عليه السالم (جعفر الثاين أليب قلت: وصحيحة عمران بن حممد قال

 أيامسبعة أيام أو مخسة أيام أو  فأقيم فيها ثالثة إليها رمبا خرجت ،على مخسة عشر ميال مخسة فراسخ

  : قصر؟ قالأ أو فأمت الصالة

                                                  

.٣٢ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ الباب ٢١٤ ص٣ ج:التهذيب )١(

.١٦٠ ص:سنادقرب اإل )٢(

 من ٢٣ الباب ٢١٣ ص٣ ج:ويف التهذيب .٦ ح...صحاب الصيد أصالة املالحني واملكارين وباب  ٤٣٨ ص٣ ج:الكايف )٣(

.يطوف : وفيه١٦ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٥٩ الباب ٢٨٢ ص١ ج:ويف الفقيه .يطوف : وفيه٣١ حأبواب صالة يف السفر



٢٣٤

مت يف الضيعةأقصر يف الطريق و)على الفرسخ همحل أو ،رضا احلديث للمعروعدم العمل بصد. )١ 

  .خر فقد تقدم بعضهاما الطوائف األأهو حمل الكالم،  الذي  ال يسقط ذيلهاخلراساين

يف الرجل خيرج يف سفر :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ويف املوثق، عن عمار بن موسى، عن

يقصر  خنله واحدة ال إالّ يتم الصالة ولو مل يكن له: )عليه السالم (دار فيرتل فيها؟ قال أو  بقرية لهفيمر

  .)٢(حضره الصوم وهو فيها إذا وليصم

 ضيعة يلن إ  جعلت فداك:)عليه السالم (احلسن أليب قلت: ورواية موسى بن محزة بن بزيع قال

مل تنو املقام ن إ :مت؟ فقالأ أم قصرأقيم يف تلك الضيعة ريد بغداد فأأدون بغداد فأخرج من الكوفة 

  .)٣(عشراً فقصر

من أتى ضيعته له مث مل يرد املقام :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب بن سنان، عنعبد اهللا ورواية 

  .)٤(الصالة أمت أيامراد املقام عشرة أ وإن عشراً قصر،

 سألته عن الرجل يقصر : قال)عليه السالم (احلسن  أيب بن بزيع، عنإمساعيلوصحيحة حممد بن 

ما : فقلت. يكون له فيها مرتل يستوطنه إالّ أن ،أيامال بأس ما مل ينو مقام عشرة : يف ضيعته؟ قال

  .)٥(، فإذا كان كذلك يتم مىت يدخلهاأشهريكون له فيها مرتل يقيم فيه ستة أن  :االستيطان؟ فقال

                                                  

.١٤ ح أبواب صالة املسافرمن ١٤ ابالب ٥٢٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ١٤ الباب ٥٢١ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٢٣ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ الباب ٢١١ ص٣ ج:التهذيب )٣(

.٢٢ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ الباب ٢١١ ص٣ ج:التهذيب )٤(

.٢٩ ح السفر ابواب الصالة يفمن ٢٣ الباب ٢١٣ ص٣ ج:التهذيب )٥(



٢٣٥

ه ئجيب فيه التمام بدون قصد بقا الذي الفتاوى يف املراد بالوطن تاختلفوالختالف الروايات 

  :قوالأاملستند عدمها مثانية  أن  حىت،أيامعشرة 

  .سكايفما له فيه ملك مطلقا، كما عن اإلنه إ :األول

 كما عن املبسوط والسرائر ، مطلقاأشهر مع استيطان ستة ،له فيه ملك مطلقاً مانه إ :الثاين

شاد، بل سائر كتب الفاضل ومن تأخر عنه، كما يف املدارك، بل هو املشهور بني روالشرائع واإل

،  مطلقاًأشهر على كفاية الستة مجاعاملتأخرين، كما يف الذخرية واحلدائق، بل عن الروض والتذكرة اإل

  .من الصدوق إالّ عرف فيه خالفاأ ال :ةألجلوقال بعض ا

  . مطلقا، كما عن النافع والروضةأشهرطانه ستة ما يكون له فيه مرتل مع استينه إ :الثالث

 يف سنني متعددة، أشهر ستة ي فال يكف، يف السنةأشهرله فيه مرتل مع استيطانه ستة  مانه إ :الرابع

  .كما اية الصدوق

  .يما يكون له فيه مرتل مع استيطانه فيه فعال، كما عن اية الشيخ وكامل القاضنه إ :اخلامس

  .، كما عن احلليب له فيه وطن مطلقاًما يكون: السادس

  .ما يكون له فيه مرتل مع استيطانه فيه عرفاً، كما عن الذخرية والكشف: السابع

   وصرح ،، كما عن املتأخرينالعريف أو يكفاية أحد الوطنني الشرع: الثامن



٢٣٦

  .خريبعضهم بعدم اخلالف نصاً وفتوى يف كفاية األ

اختلفوا  وإن ي على الوطن الشرعاألوىلة ربعقوال األبناء األ  أنقوال وحمصل األ:مث قال املستند

ناء السابع على ب و، وعلى العريفييكون على الشرع أن اخلامس والسادس حيتملوبناء فيما حتقق به، 

  . انتهى،)١(، وبناء الثامن على كل منهماالعريف

و ما لو استوطن يف الشارع أحدث معىن جديداً للوطن وه إىل أن وقد ذهب مجلة من الفقهاء

  :مرينأكفاية املنفصلة، فالالزم يف املقام بيان  أو ، على اختالفهم يف الستة املتصلةأشهرمكان ستة 

  . املتقدمةخباركيفية اجلمع بني األ: األول

  .معناه العريفباإلضافة إىل  الشارع أحدث معىن جديداً للوطن، أن  هل:الثاين

يدل على ال  وبعضها ، امللكةة فبعضها يدل على كفايرضا متعخباراأل أن فالظاهر: األولأما املقام 

  .التردد ثالثني يوماً أو ،أيام عشرة إقامة أو  الوطن،: ثالثةأمورمنا الالزم أحد إكفاية امللك، و

 قامةكان له نية اإل إذا وقد مجع بعض الفقهاء بني الطائفتني بتقييد مادل على كفاية امللك مبا

 كما مجع بعض ، عرفياًكان وطنه وطناً أو  ـ استيطاناً شرعياً ـأشهره استيطان ستة كان ل أو عشرة،

 أو أن يقصر أن ذا كان له ملك جاز لهإ عشرة، فإقامةمل يكن استيطان ووطن وال  إذا خر بالتخيري فيماآ

  .يتم

  كان  وإن األولاجلمع  إذا لكن كال اجلمعني حمل نظر،

                                                  

.٢٠ س٥٦٥ ص١ ج:املستند )١(



٢٣٧

 نص خباربعض األ ألن خر آب عن هذا اجلمع،بعضها اآل إالّ أن ،بارخبعض األ إىل ممكناً بالنسبة

مل تنو ن إ : له، فقد تقدم يف رواية موسى بن محزة، وكالنص يف عدم كونه وطناًقامةيف عدم نية اإل

  . فقصراملقام عشراً

  .يتم فيها: )عليه السالم (يقصر؟ قال أم يتمأيقيم اليوم واليومني والثالثة : يويف صحيحة البزنط

  .غري ذلك إىل .قراك وضعيتك فأمت الصالةنزلت : إمساعيلويف صحيحة 

له فيها  ألن يتم، أن بد نه الأ، واألمرينافيه ظهور الروايات عن اجلانبني يف حتمية الثاين واجلمع 

  .يتم أن نه ليس لهيقصر ألن أ و،ملكاً

  .عهيتم الصالة كلما أتى ضيعة من ضيا: يففي رواية البزنط

  . تستوطنه فعليك فيه التقصري كل مرتل من منازلك ال: ويف صحيحة ابن يقطني

  .تتم فيه أن تستوطنه فليس لك مبرتل وليس لك كل مرتل ال: خرىويف صحيحته األ

، وقد حتمل روايات التمام على رضادلة التع ألكان مشموالً الّإ، ويكون عرفياً أن واجلمع جيب

يوجب  موافقه بعض الروايات ملذهب واحد من مذاهب العامة الن إ :مالك، وفيهذهب ملالتقية ملوافقتها 

  حممولة على التقية باملعىنبأا للتقية دون غريها مما كان موافقاً ملشهور العامة، ورمبا يقال بأاالتيقن 

  ذ مل إال خيفى،  ا م:وفيه. )١(نا خالفت بينهمإ: )عليه السالم (ذكره احلدائق، اتباعاً لقولهالذي 

                                                  

.عدة األصول مبحث حجية اخلرب الواحد :انظر )١(



٢٣٨

  ،وطنه أنه  فيه مبقدار يصدق عليه عرفاًقامة نعم يعترب فيه اإل،وال يعترب فيه بعد االختاذ املزبور حصول ملك له فيه

  

عليهم  (أهلها إىل تدل على كفاية مطلق امللك اليت  علم الطائفةدرن إالّ أن يبق يف مقام الطائفتني،

خر الدالة على القصر املؤيدة بالكتاب والشهرة اية امللك بالروايات األ، وذلك البتالء روايات كف)السالم

  .احملققة

 الكالم هل أحدث الشارع معىن جديداً للوطن غري معناه العريف، فسيأيت أنه وهو: وأما املقام الثاين

  .األوىلفيه يف املسألة 

بال خالف } ول ملك له فيهحص{ اختاذه وطنا ومقراً له يأ} وال يعترب فيه بعد االختاذ املزبور{

مل يكن له ملك، بل  وإن كما يف اجلواهر والرياض وغريمها، وذلك لوضوح عدم صدق كونه مسافراً

، قامةمل ينووا اإل وإن صالم فيها متام أن  مع ضرورةميلكون يف أوطام املتخذة ملكاً أغلب الفقراء ال

  . خال عن اازفة،مات، بل ضروريرسال املسلّإرساهلم له إ، كما يظهر من يإمجاعاحلكم  أن فدعوى

 إىل  فهو حيتاج،الوطن أمر عريف ألن }وطنه أنه  فيه مبقدار يصدق عليه عرفاًقامةنعم يعترب فيه اإل{

 إىل يبقى فيها أن يران ونوىإكربالء من  إىل جاءفإنه إذا الصدق عرفاً، والظاهر عدم كفاية جمرد النية، 

جاء لساعات ناو البقاء  إذا كربالء وطنه، وكذا أن  فهل يصدق عليه،وت غداًنه ميأ وقد أخرب ب،موته

كربالء، فهل يتم يف هذه  إىل ثاثه منهاأجيلب  ألن النجف إىل يذهب بعد ساعات أن يريدوهو 

  الذكره املستمسك قائالً ما أن له، ومنه يظهر نه نوى االستيطان فصارت كربالء وطناً أل،الساعات

  فاء مبجرد النية كما عن بغية الطالب للشيخ يبعد االكت



٢٣٩

 فيه بعد القصد املزبور قامة فرمبا يصدق باإل،شخاص واخلصوصياتالصدق املذكور خيتلف حبسب األ أن والظاهر

 عشرة إقامةمل ينو  إذا  فقبله جيمع بني القصر والتمام،أحوطكان ن إ و،أشهر ستة قامة فال يشترط اإل، أو أقلهراًش

  . أيام

  

  . ال خيلو من منع،)١(ال خيلو من قوة: كرب، ويف اجلواهراأل

 فيه قامة فرمبا يصدق باإل،شخاص واخلصوصياتالصدق املذكور خيتلف حبسب األ أن والظاهر{

 أو الكسب أو  واشتغل بالدرسثاثاًأ واًشترى داراجاء بعائلته و إذا كما}  أو أقلهراًشبعد القصد املزبور 

  .لعدم الدليل عليه} أشهر ستة قامةرط اإلفال يشت{ ذلك أشبهما 

يتحقق ألجل أن نه أ له يف الذكرى باألول للشهيد واملدارك، واستدل تبعاً} أحوطن كان إو{

 معترباً مع امللك فمع أشهركان االستيطان ستة  إذا نهأاالستيطان الشرعي مع العريف، واستدل الثاين له ب

  .عدمه أوىل

  جعل الشارع معىن خاصاً للوطن،ة من عدم معلوميما سيأيتضافة إىل باإلنه أب: األولويرد على 

  .صدق الوطن العريفباإلضافة إىل ال دليل على لزوم صدق الوطن الشرعي، أنه 

  .األولويةال دليل على نه إ :ويرد على الثاين

 جيمعقبله { أنه ما ذكره من إىل ال حاجة} فـ{ومن ما ذكرناه ظهر ضعف االحتياط املذكور 

  .تردد ثالثني يوماً أو } أيام عشرة إقامةمل ينو  إذا بني القصر والتمام

  

                                                  

.١٠٥ ص٨ ج:املستمسك )١(



٢٤٠

كان  أو  أصالن مل يكن له فيه ملكإف  املستجد وتوطن يف غريه أو يصلأعرض عن وطنه األ إذا :}١مسألة ـ {

 بقصد أشهريه ستة كان قابال له ولكن مل يسكن ف أو ،حنوها أو كان له فيه خنلة إذا  كما، للسكىنومل يكن قابالً

  ، فال يوجب املرور عليه قطع حكم السفر، يزول عنه حكم الوطنية،بديالتوطن األ

  

ن مل يكن له فيه إف  املستجد وتوطن يف غريه أو يصلذا أعرض عن وطنه األإ:  ـ١مسألة ـ {

} حنوهاأو  كان له فيه خنلة إذا  للسكىن كمامل يكن قابالً{لكن } و{له ملك فيه } كان أو  أصالًملك

بدي يزول عنه حكم  بقصد التوطن األأشهر له ولكن مل يسكن فيه ستة أو كان قابالً{صغرية كدكه 

 أدلة السفر بعد عدم مشول أدلة الوطن طالقوذلك إل}  فال يوجب املرور عليه قطع حكم السفر،الوطنية

  .املوجب لقطع حكم السفر ملثل املقام

 باختصاص النصوص الدالة على التمام يف امللك :امللكأما قول املستمسك يف صورة انتفاء 

عليه  (م هذا االختصاص، كيف وليس ظاهر قولهلال نسنه إ : ففيه،)١(والضيعة بصورة وجود امللك

 فلم ، للدولةيأراضزيد من االختصاص، خصوصاً والعراق وحنوها كانت أ، يف ضيعته ومرتله: )السالم

 هذا ،ض السائلني كانوا يف العراقعجرة، وعلي بن يقطني وغريه من بالضيعة املستأ إالّ نسانيكن لإل

مرتلنا يف كربالء، مل يفهم : ذا قال زيدإعدم انصراف امللك من املرتل والضيعة وحنومها، فباإلضافة إىل 

  يف كالم املصنف تدافعاً ن إ منه امللك، مث

                                                  

.١٠٦ ص٨ ج:املستمسك )١(



٢٤١

 بقصد أشهرمل يسكن فيه ستة (:  مث قال)املستجد أو يصلوطنه األ(: نه قال يف عنوان حبثهأل

 فكيف جيعل هذا من أقسام ،ن املصنف ال يراه وطناًإ فاألبدي مل يقصد التوطنفإنه إذا  )يبدالتوطن األ

  .الوطن حسب مفروض املنت

  :أموربقي 

عراض واالستيطان يف غريه حمل نظر، حكم املصنف بزوال حكم الوطنية مبجرد اإل أن وهو: األول

كربالء ليقيم فيها واشترى داراً ونقل عائلته، فهل يكون  إىل النجف فأعرض عنها وجاءذا كان وطنه إف

صدقه  أن ، فكماالوطن أمر عريف ألن سبوع من هذا العمل؟ فيه نظر،أأول  يف حكمه القصر يف النجف

 كذلك سقوطه عن ) أو أقلشهراً(: ال يكون مبجرد العزم والسكىن، ولذا قال املصنف يف املسألة السابقة

شخاص يف قول هنا أيضاً باختالف األن أن الصدق ال يكون مبجرد العزم والسكىن يف غريه، بل الالزم

جراء إ اسم الوطن عنهم بالعزم والسكىن يف غريه، وعند الشك يف انسالخ االسم كان الالزم خانسال

  . تضى االستصحابقحكم التمام مب

 وإن ، بلهمل يكن باختيار وإن عراضما هو حاصل اإلأي در، عراض اسم املص املراد باإل:الثاين

خرجته احلكومة عن وطنه ومل أ إذا رصة، كماسنحت له الف إليه إذا يرجع أن شد العزمأكان عازماً 

كان يتمكن  وإن يتمكن يف مدة قريبة، ال أنه ليه، لكنه يعلمإمتكن يرجع  أنه إذا يعرض عنه، بل عازم

 كان  حيث انسلخ عنه اسم الوطن عرفاًفإنه مدة بعيدة، مثل بعد عشر سنوات،  يفاحتماالً أو علماً

خرج من كربالء فإنه إذا دلته بعد عدم صدق اسم الوطن عليه عرفاً، أ طالق إل، عليه القصرمالالز

   قال؟ين وطنكأ هئل عنس إذا وسكن قم



٢٤٢

 ،حبكم الوطن العريف أنه  فاملشهور على،أشهر ستة  له دائماًكان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اختاذه وطناً إذا ماأو

  ،بقاء ملكه فيه مر عليه ما دام إذا  ويسمونه بالوطن الشرعي ويوجبون عليه التمام،غريه إىل أعرض عنهوإن 

  

 كان بضرب من ،وطننا إىل  ذهبنا:ذا زار كربالء وقالإن وطننا قم، وكان وطننا كربالء، واآل

  .العناية وااز

يلزم يف صدق الوطن قصد التوطن  ذ الإ ، مستدركيبدتقييد املصنف التوطن باألن إ :الثالث

الطالب  أن  كاف يف صدق الوطن عرفاً، ولذا نرىأشبه، بل قصد توطن عشر سنوات وما يبداأل

شرف وقم بقصد الدرس ملدة سنوات تصبح هذه البالد وطناً كربالء املقدسة والنجف األ إىل الذين يأتون

جامعات اخلارج  إىل الذين يذهبون إىل عزموا على الرجوع بعد تكميل الدراسة، وكذا بالنسبةإن  وهلم،

 يسمى فإنههاليهم، أ إىل ا وحنوهأشهرجائوا كل عام ثالثة  وإن ،أشبهما  أو بقصد بقائهم ست سنوات

 يف وجوب التمام لإشكا دائمياً، ولو شك يف الصدق فال وال وطناً ياً أصلمل يسم وطناً وإن هلم وطناً،

  .دلة التمام كما تقدم الكالم فيهأ إطالق فيه فيشملهم اهلم من جهة عدم صدق السفر ما دامو

 أنه  فاملشهور علىأشهر ستة  له دائماًكان له فيه ملك قد سكن فيه بعد اختاذه وطناً إذا ماأو{

فالوطن عندهم عريف وشرعي }  ويسمونه بالوطن الشرعي،غريه إىل أعرض عنه وإن ،حبكم الوطن العريف

، وقد استدل املشهور لذلك بصحيح ابن بزيع، }بقاء ملكه فيه مر عليه ما دام إذا ويوجبون عليه التمام{

  وصحيح احلليب، 



٢٤٣

  ، فالوطن الشرعي غري ثابت،عراض عدم جريان حكم الوطن عليه بعد اإلقوىلكن األ

  

أن يكون :  قالاألول يف )عليه السالم(مام اإلن إ خلف املتقدمات، حيث أيب وصحيح سعد بن

كان  وإن مبعىنـ  يف اجلملة أشهر ستة إقامةامللك و أن  مما ظاهره،)١(أشهرله فيها مرتل يقيم فيه ستة 

 إىل إمنا هو املرتل:  ويف الثاين قال.جراء حكم الوطن عليهإاآلن معرضاً عن توطنه ـ كاف يف 

 عليه، األول لداللة الصحيح أشهر بعد تقييدمها بستة )٣(مما سكنهإن كان : ، ويف الثالث قال)٢(توطنه

بد من جعله  هذه الروايات دلت على حصول الوطن بذلك ومل يكن ذلك وطناً عرفياً كان الن إ وحيث

  .ات الوطن يشملهماإطالقللوطن العريف فقسيماً 

} ي غري ثابت فالوطن الشرع،عراض عدم جريان حكم الوطن عليه بعد اإلقوىلكن األ{

بد من محله  ال الذي طالق وسعد فال يزيدان على اإلما صحيحا احلليبأوالروايات املذكورة ال داللة هلا، 

ما صحيح ابن بزيع فال أ، و)٤(على ما صرح فيه بلزوم االستيطان، مثل صحاح ابن يقطني املتقدمات

   استمرار يقيم وتوطنهيس: )عليه السالم (ذ ظاهر قولهإ، يداللة فيه على الوطن الشرع

                                                  

  .٢٦ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ الباب ٢١٢ ص٣ ج:التهذيب )١(

.٢٧ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ الباب ٢١٢ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.١٠ ح أبواب الصالة يف السفرمن ١٤ الباب ٥٢٢ ص٥ ج:وسائلال )٣(

  أبواب صالة املسافرمن ١٤ الباب ٥٢١ ص٥ ج: الوسائل .٦ ح أبواب صالة املسافرمن ١٤ الباب ٥٢١ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.٢٩ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٣ الباب ٢١٣ ص٣ ج: الوسائل .٧ح



٢٤٤

مر عليه ومل ينو  إذا  فيجمع فيه بني القصر والتمام،جراء حكم الوطن وغريه عليهإ اجلمع بني حوطن كان األإو

  حنوها أو كان له خنلة إذا  اجلمعحوط بل األ،أيام عشرة إقامة

  

ن إمن باب املثال، ف أشهرستة  بني حتقق الوطن العريف بذلك وذكر مام واالستيطان، فاإلقامةاإل

يكون حينئذ ذا  أنه راد بيانأ )عليه السالم(مام  فكان اإل ثانياًنسان له وطن سابق واختذ مكاناًإالسؤال يف 

 )عليه السالم(مام اإل أن صل يف قسمة السنة بني وطنني، ويدل علىنه األ ألأشهر ولذا ذكر ستة ،وطنني

منا بني ذلك يف جواب إ، ووالًأ مل يبني احلد )عليه السالم(مام اإل أن يبصدد بيان ذلك، ال الوطن الشرع

 على ما ذكره )عليه السالم (اله، ولو كان املراد منه االستيطان الشرعي كان الالزم عدم اقتصارهؤس

 وال عرفاً  يف جوابه مل يكن يف صدد بيان مفهوم االستيطان المامنه كان مومهاً للخالف واإل، ألوالًأ

ذلك فيه خفاًء سأل السائل ن إ  وحيث،ولأملن كان له وطن الثاين مقام بيان حتقق الوطن شرعاً، بل يف 

يدع جماال للشك، وتبعه عليه   مبا ال، وقد بني ذلك الفقيه اهلمداين)عليه السالم(مام جابه اإلأو

  .ليهإ فلريجع أكثرح املستمسك وغريه، فمن أراد االستيضا

 وعليه ،}جراء حكم الوطن وغريه عليهإاجلمع بني  {احتياطاً ضعيفاً} حوطن كان األإو{

  .ثالثني يوماً إىل ومل يبق فيه متردداً} أيام عشرة إقامةمر عليه ومل ينو  إذا فيجمع فيه بني القصر والتمام{

  )١(رود ذلك يف موثقة عمارلو} حنوها أو كان له خنلة إذا  اجلمعحوطبل األ{

                                                  

.٥ حصالة املسافر أبواب من ١٤ الباب ٥١٢ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٤٥

مل يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد  إذا  بل وكذا،أشهرقصد التوطن ستة مما هو غري قابل للسكىن وبقي فيه ب

  .التجارة مثال

  

مما هو غري قابل للسكىن وبقي فيه بقصد التوطن ستة {خر  األخبار بعض األإطالقويشمله أيضاً 

ارة مل يكن سكناه بقصد التوطن بل بقصد التج إذا بل وكذا{مجعاً بني املوثقة وصحيح ابن بزيع } أشهر

 وهو حاصل سواء أشهر، بل املدار البقاء ستة خصوصية لقصد التوطن حسب الفهم العريف ذ الإ} مثال

  .غريه أو بقصد السكىنبقاؤه كان 

  



٢٤٦

 ميكن تعدد الوطن العريف : فنقول،قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر يف العريف: }٢مسألة ـ {

 بأن يكون له ، من السنة يف كل منهما مقداراًبداًأني من قصده السكىن فيهما قريت أو بأن يكون له مرتالن يف بلدين

 بل ال يبعد ، بل ميكن الثالثة أيضاً،باالختالف أو أشهر يكون عند كل واحدة ستة ةزوجتان مثال كل واحدة يف بلد

  .زيد أيضاًاأل

  

 كذا كان هناإو} قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وأنه منحصر يف العريف:  ـ ٢مسألة ـ {

 مل يكنن إ دلة القصر،أ إطالق إىل فراد يشك يف العرف يف صدق الوطن عليها كان الالزم الرجوعأ

صل يف الشك يف األ ألن صل التمام،ال كان األإ يف البني، بشرط صدق املسافر عليه، وي موضوعأصل

  .ه يف املستثىن منهؤدخول الفرد يف املستثىن هو بقا

 أو أشبهما  أو }قريتني أو لدينبدد الوطن العريف بأن يكون له مرتالن يف  ميكن تع:فنقول{

:  يف قولهشكالوقد تقدم اإل}  من السنة يف كل منهما مقداراًبداًأمن قصده السكىن فيهما {باالختالف 

} باالختالف أو أشهر يكون عند كل واحدة ستة ةبأن يكون له زوجتان مثال كل واحدة يف بلد{بداً أ

  .خرى مخسةحدامها سبعة وعند األإيكون عند أن  مثل

  .أشهريدل على لزوم ستة  وصحيح ابن بزيع حيث محل على املثال ال

للصدق العريف يف اجلميع واالعتبار بالبقاء يف } زيد أيضاً بل ال يبعد األ،بل ميكن الثالثة أيضاً{

  . يف مكان خاص منه كل مرة، كما هو واضح البلد، ال

  



٢٤٧

 وإن ما مل يعرض بعد بلوغه عن مقرمها  أحدمها يف الوطن أو بويه أليكون الولد تابعاً أن ال يبعد: }٣مسألة ـ {

  التوطن فيه أبداً إىل مل يلتفت بعد بلوغه

  

 }أو أحدمها{بوان يف وطن أكان له ن إ }بويه أليكون الولد تابعاً أن ال يبعد:  ـ ٣مسألة ـ {

سائر  أو خاله أو عمهكان مع  إذا  آخر، وكذا هو تابع لغريمهاخر يف وطنكان اآلوإن كان هو معه ن إ

 ،مل يقصد وإن متوطن، أنه صدق عليه إذا يقيد ذلك مبا أن  لكن الالزم،}يف الوطن{ جنيبأ أو اءقرباأل

ما مل {شبه الدائم  أو نسان البقاء الدائممل يقصد اإل وإن  يصدقأحياناً الوطن العريف أن ملا تقدم من

يوجب  عراض الن جمرد اإلإعراضاً مع فعلية سقوط الوطن عن الوطنية، فإ}  بلوغه عن مقرمهايعرض بعد

  .سقوط الوطن

صدق الوطن عرفاً ال يتوقف على  أن ذ قد عرفتإ} التوطن فيه أبداً إىل ن مل يلتفت بعد بلوغهإو{

  .وااللتفاتالقصد 

 ،صدق الوطن كان له حكم الوطن أو ن قصدإاملعيار يف املقام هو املعيار يف البالغ، فن إ مث الظاهر

 ذ الإغري بالغ،  أو  بالغاً كان،مل يقصد ومل يصدق الوطن مل يكن له حكم الوطن وإن ،ال أم تابعاً كان

، منصرف عن )١(عمد الصبيان خطأ: )عليه السالم ( املميز كال قصد، وقولهقصد الصيب أن دليل على

 التمام والصيام، تكليفة االستحبايبن إ  يف بلد حيثقامةقصد اإلذا  إمنصرف عن ما أنه مثل املقام، كما

  ، ومن ذلك فطارتكليفه القصر واإل أن مل يقصد إذا خبالف ما

                                                  

.٣ حقلةا أبواب العمن ١١ الباب ٣٠٧ ص١٩ ج:الوسائل )١(



٢٤٨

  مستجداًوطناً أو  لتولده هلما وحمالًياً أصل سواء كان وطناً،عراض عنهقصد اإل إالّ إذا  له أيضاًفيعد وطنهما وطناً

 إذا  وأما، هلما وهو معهما قبل بلوغه مث صار بالغاً آخر وطناًاختذا مكاناًوصلي نهما األأعرضا عن وط إذا  كما،هلما

   .مع قصده بنفسه إالّ  له فال يصدق وطناًقرية وتوطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغاً أو أتيا بلدة

  

  .تعرف مواقع النظر يف كالم املصنف

فمجرد القصد  الإ و،وخرج عن الوطنية} عراض عنهقصد اإل إالّ إذا  له أيضاًفيعد وطنهما وطناً{

  .ال يكفي يف سقوط الوطن عن الوطنية كما هو واضح

أعرضا عن وطنهما  إذا  كما، هلما مستجداًوطناً أو  لتولده هلما وحمالًياً أصلسواء كان وطناً{

مث صار «: قوله إىل جةحا ال}  هلما وهو معهما قبل بلوغه مث صار بالغاً آخر وطناًاختذا مكاناًوصلي األ

  .الوطن وعدمه يف تكاليفه االستحبابية إىل  أيضاًملا عرفت من احتياج الصيب» بالغاً

 فال توطنا فيها وهو معهما مع كونه بالغاًو{غريها  أو صحراًء أو }قرية أو أتيا بلدة إذا وأما{

 له، مل يكن ذلك وطناًالبقاء د كان غري بالغ ومع ذلك مل يقص إذا ،}مع قصده بنفسه إالّ  لهيصدق وطناً

   .مل يقصد وإن  له مدة صدق عليه الوطن كان وطناًيكان بالغاً ومل يقصد التوطن، لكن بق أنه إذا كما

بلغ  إذا حبيث صدق عليه الوطنمدة  يف مكان يالباق أو  فيهيانون املتولد يف بلد والباقن إ مث

 إىل عراض حيتاجاإل أن البقاء ولو يوماً واحداً ملا عرفت منمل ينو  وإن  كان املكان له حبكم الوطنهعقل

  . مل يقصد مل يكن وطناً أنه إذا  القصدية حىتمورالفعلية وليس من األ



٢٤٩

يكون بال  أن  فيمكن، آخر وطناًمل يتخذ بعد وإن ، عراض واخلروجيزول حكم الوطنية باإل: }٤مسألة ـ {

  .وطن مدة مديدة

عراض وحده اإل أن ذ قد تقدمإمعاً } عراض واخلروجم الوطنية باإليزول حك:  ـ ٤مسألة ـ {

  .مل يكن معرضاً وإن قد يزول احلكم بزوال الصدق أنه كان هناك فعلية اخلروج، كما إالّ إذا يكفى ال

 فحاله حال السائح، كما} يكون بال وطن مدة مديدة أن  فيمكن، آخر وطناًن مل يتخذ بعدإو{

كل يتخذ ، لكن يصلعرض عن وطنه األأ إذا  كما،عراب الذين بيوم معهمل األيكون مث أن ميكنأنه 

كاظمية، وسنة يف سامراء، وسنة اليبقى سنة يف كربالء، وسنة يف النجف، وسنة يف  إذا مدة مكانا، كما

  يتم يف بيته ويقصرفإنه وهكذا، )عليها السالم (يف املدينة، وسنة يف خراسان، وسنة عند السيدة زينب

ما ن إ كان لنا يف مثاله مناقشة، حيث وإن سافر لزيارة مشهد وحنوه، كما صرح بذلك املستمسك،إذا 

  . البياع والكرادة كلها مدينة واحدةذكره من بغداد و

  



٢٥٠

  يف بلد وأراد السكىن فيها أبداًفلو غصب داراً،  باحة املكان الذي فيهإال يشترط يف الوطن : }٥مسألة ـ {

 عنه من كان منهياً أو ، الرتكاب حرام من جهة كونه قاصداً، عليهكان بقاؤه يف بلد حراماً إذا  وكذا، لهيكون وطناً

   .حنو ذلك أو أحد والديه

  

هو ميزان  الذي الصدق العريف إذ } باحة املكان الذي فيهإال يشترط يف الوطن :  ـ ٥مسألة ـ {

  .تردد فيه ثالثني يوماً أو ،أيام حرام عشرة قام يف مكانأ إذا احلكم ال يتوقف على احللية، وكذلك

كان  إذا  وكذا، لهيكون وطناً{بد أشبه  أو } يف بلد وأراد السكىن فيها أبداًفلو غصب داراً{

ال مل إقلنا بأن مقدمة احلرام حرام، ون إ } الرتكاب حرام عليه من جهة كونه قاصداًبقاؤه يف بلد حراماً

  . البقاء حىت يكون البقاء حراماًنفس إىل يسر قصد ارتكاب احلرام

طاعة الوالدين إوجوب  أن ال فقد عرفتإياً مؤثراً، و}  عنه من أحد والديهأو كان منهياً{

 ال فإنهيطلق زوجته،  أن مراهأ إذا  كما،ذية للولدأ ةطاع ومل يكن اإل،ذية هلماأمشروط بأن يكون تركه 

ال  أن حلف أو بق العبدأ أو نشزت إذا كما} و ذلكأو حن {،تأذيا مبخالفته هلما وإن جيب عليه ذلك

  .غري ذلك إىل ،يبقى يف هذا البلد

  



٢٥١

 بأن مل يبق يف يصدق عليه الوطن عرفاً أن ن كان قبلإف ،تردد بعد العزم على التوطن أبداً إذا :}٦مسألة ـ {

كان بعد ن إ  بل وكذا،راضعمل يتحقق اخلروج واإل وإن ، يف زوال احلكمإشكالذلك املكان مبقدار الصدق فال 

  تردد يف البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل إذا يصلما يف الوطن األأ و،الصدق يف الوطن املستجد

  

ن صدق إالتردد يف البقاء ليس له مدخلية يف صدق الوطن وعدمه، ف أن  الظاهر:}٦مسألة ـ {

ردده يف صدق الوطن املوجب للتمام نه مسقط رأسه وحمل بقائه مل يضر تعرفاً على بقائه الوطن، أل

صدق لبقائه فيه مدة طويلة، وذلك لعدم الدليل على سقوط حكم الوطن مبجرد  إذا والصيام، وكذا

  .التردد

 ذا تردد بعد العزم على التوطن أبداًإ{: ومن ذلك يظهر مواقع النظر يف كالم املصنف حيث قال

 يف زوال إشكاليبق يف ذلك املكان مبقدار الصدق فال  بأن مل يصدق عليه الوطن عرفاً أن ن كان قبلإف

حكم  نه الأ املستمسك عليه بإشكالف» ضيق فم الركية«مراده عدم انعقاد الوطن، من قبيل } احلكم

  .اللفظيةاملناقشة ب شيء أشبهعراض حىت يزول باإل والًأ

ن إ بل وكذا{اخلروج  إىل حاجة ذ بعد عدم الصدق الإ} عراضن مل يتحقق اخلروج واإلإو{

ه العزم على اخلروج عحصل الصدق مل يرف أنه إذا قد عرفت} كان بعد الصدق يف الوطن املستجد

  . فكيف بالتردد يف اخلروج وعدمه،وحده

   ففي زوال حكمه قبل،تردد يف البقاء فيه وعدمه إذا يصلما يف الوطن األأو{



٢٥٢

  .  اجلمع بني احلكمنيحوط فاأل،على العدم الحتمال صدق الوطنية ما مل يعزم إشكالعراض إلاخلروج وا

  

الظاهر  بل هذا هو}  الحتمال صدق الوطنية ما مل يعزم على العدمإشكالعراض إلاخلروج وا

يسقط الوطن عن الوطنية، وما  على العدم ال جمرد العزم أن  فقد تقدمالّإويلزم اخلروج يف الزوال، و

  .اختاره غالب املعلقني الذي ذكرناه هو

 يخرج قسراً وبقألو نه إ مث}   اجلمع بني احلكمنيحوطفاأل{: ر ضعف ما احتاط بقولههيظومنه 

 متكن من الرجوعن إ تركهعدم عزم على  وإن ،خارجه حىت سقط عنه اسم الوطن كان حكمه القصر

  . احلكم دائر مدار الصدق ال العزم وحنوه ألن تردد يف ذلك،أو 

  



٢٥٣

فال   ، يف صدق الوطن العريف اعتبار قصد التوطن أبداً)رضوان اهللا عليهم(ظاهر كلمات العلماء : }٧مسألة ـ {

   فال يبعد الصدق العريف مبثل ذلك، لكنه مشكل،أزيد أو مدة مديدة كثالثني سنة إىل يكفي العزم على السكىن

  

 يف صدق  اعتبار قصد التوطن أبداً)رضوان اهللا عليهم(ظاهر كلمات العلماء :  ـ٧مسألة ـ {

كون هذا هو الظاهر } أزيد أو مدة مديدة كثالثني سنة إىل فال يكفي العزم على السكىن  ،ن العريفالوط

 إىل جاء طالب أنه إذا  كما،جدادباء واألذ رمبا يطلق الوطن ويراد به حمل اآلإمن كلمام غري ظاهر، 

 إىل  رجعت:يه يقولطهران للبقاء ف إىل كربالء من طهران، وبقي هناك وتزوج وأولد، مث حفيده ذهب

يشترط فيه قصد الدوام،   ـ وهذا ال اختذه وطناًأياستوطنه ـ  الذي ، ورمبا يطلق ويراد به احمللوطين

  .عشر سنوات استوطنت كربالءبقصد بقاء  كربالء إىل عند العرف ولذا يقول من جاء

حكم عليه بالسجن ذا  إاملوت، كما إىل  يف مقامكان باقياً إذا يطلق الوطن حىت رمبا ال أنه كما

وطنه بغداد مثال، وال يقول هو استوطنت بغداد، واملنصرف من الوطن يف ن إ  ال يقالفإنهمدى احلياة، 

 إرادةن الداخلية واخلارجية كالنصوص اليت ذكر الوطن ـ ئكلمام ويف غري كلمام ـ ولو مبعونة القرا

  .يبقى فيه مدة كثرية الذي املكان

حميص  شكل يف املوضوع الأ وإن } فال يبعد الصدق العريف مبثل ذلك،شكللكنه م{: ولذا قال

  . فالصالة فيه متام،مثل هذا املستقر إىل  لعدم صدق املسافر بالنسبة،عن تسليم احلكم



٢٥٤

  . جراء احلكمني مبراعاة االحتياطإ يف مثله حوطواأل

  أيام عشرة إقامةمن قواطع السفر العزم على  :الثاين

  

منا قلنا ضعيفا ملا إو} جراء احلكمني مبراعاة االحتياطإيف مثله {ضعيفاً } حوطاأل{كان ن إ }و{

دلة التمام، ألو شك يف املوضوع فال شك يف احلكم من جهة عدم صدق املسافر فاملرجع  أنه عرفت من

  .حكامواهللا العامل حبقيقة األ

 والخالف، بل إشكالبال } أيام عشرة إقامةعلى { السلم يأ} من قواطع السفر العزم :الثاين{

  .نا والضرورةإمجاع عليه متواترة، ويف املستند وهو ثابت بمجاع اإليدعاو

  : متواترةأخباردل عليه يو

 أن  لهي ينبغىتم إىل أرأيت من قدم بلدة: قلت له )السالم عليه (جعفر أيب كصحيحة زرارة، عن

لك ا مقام  أن يقنتأاً وأرضدخلت إذا  :)عليه السالم (يتم؟ فقال أن  لهييكون مقصراً ومىت ينبغ

 أن  فقصر ما بينك وبني،بعد غد أو خرجأمل تدر ما مقامك ا تقول غداً  وإن  فأمت الصالة،أيامعشرة 

  .)١(خترج من ساعتك أن ردتأ وإن ذا مت لك شهر فأمت الصالة،إ شهر، فيميض

 فأمت أياماملقام عشرة زمعت أف بلدة اتيتإذا  :)عليه السالم (عبد اهللا أيب منصور، عن وصحيحة

  .)٢(ةعادإن تركه رجل جاهل فليس علية إالصالة، ف

مل يدر  وإن فليتم الصالة: )عليه السالم (؟ قالأيام عشرة إقامةحدث نفسه بن إ :وصحيحة اخلزاز

  قام أكان  وإن  فليعد ثالثني يوماً فليتم، أو أكثرما يقيم يوماً

                                                  

.٩ ح أبواب صالة املسافرمن ١٥ الباب ٥٢٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦١ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ الباب ٢٢١ ص٣ ج:التهذيب )٢(
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قد قلت : )عليه السالم (؟ فقالاًنك قلت مخسأ بلغين: فقال له حممد، صالة واحدة أو يوماً

  .)١(ذلك

 أياميد مقام عشرة رت نتأدخلت بلداً وإذا  :)عليه السالم (وصحيحة ابن وهب، عن الصادق

 ومل ،خرج وبعد غدأقمت تقول غداً أ وإن ردت املقام دون العشرة فقصر،أ وإن فأمت الصالة حني تقدم،

  .)٢(ذا مت الشهر فأمت الصالةإ فقصر ما بينك وبني شهر، ف،شرةجيمع على ع

دركه شهر يسألته عن الرجل : ، قال)عليه السالم (احلسن أيب وصحيحة علي بن جعفر، عن

مجع أذا إ، وأيامال حىت جيمع على مقام عشرة  : يف املكان أعليه صوم؟ قاليامرمضان يف السفر مقيم األ

  .)٣(مت الصالةأو صام أيامعلى مقام عشرة 

 فصم أيامتقيم ا عشرة  أن نت تريدأاً وأرضقدمت إذا  :)عليه السالم (بصري، قال أيب ورواية

ذا بلغ الشهر فأمت الصالة إ فافطر ما بينك وبني شهر، فأيام من عشرة أقلتقيم  أن كنت تريد وإن ،متأو

  .)٤(قلت ارحتل غدوة وإن والصيام،

عشرة يف السفر  قامةحد اإل: )عليه السالم (، قال)عليه السالم (دقورواية الدعائم، عن الصا

مل ينو ذلك  وإن  صام وصلى،أيام فيه مقام عشرة ي فمن نزل مرتال يف سفره يف شهر رمضان ينو،أيام

   غداً أو خرج اليومأيقول  ونزل وهو

                                                  

.٥٧ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ الباب ٢١٩ ص٣ ج:التهذيب )١(

.١٧ ح أبواب صالة املسافرمن ١٥ الباب ٥٢٨ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٥ الباب ٥٢٤ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ١٥ الباب ٥٢٥ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٢٥٦

  متواليات

  

  . اخلرب)١(ما بينه وبني شهر مل يعتد بالصوم

 ي ينونزل املسافر مكاناًإذا : ما قاالأ )عليه السالم (، والصادق)عليه السالم (وعنه، عن الباقر

مل ينو  وإن ،يف حال املسافر فطر وهوأصر وق من ذلك أقلنوى مقام  وإن مت،أ صام وأيامفيه مقام عشرة 

  .ن الرواياتىل غريها م إ.)٢(متأفطر ما بينه وبني شهر مث أخرج قصر وأخرج وغداً أشيئاً وقال اليوم 

 كما يف رواية  أو أكثركما يف الرواية السابقة ـ  ـأقل إقامةما ذكر فيه  أن وبذلك يظهر

من أمجع :  قال)عليه السالم (علياًأن  :)عليه السالم (بيهأ، عن )عليه السالم (اجلعفريات، عن الصادق

محله على  أو ،)عليهم السالم( هلهأ إىل بد من رد علمه ال. )٣( مخسة عشر يوماً فليتم الصالةإقامة

 من العشرة قلاأل أن على أن  بل قد ادعى املنتهى، خبمسة عشر يوماً عن احلنفية الفتوىيالتقية، فقد حك

ليل صحيحة د بكفاية اخلمسة يف التمام لسكايففتوى اإل أن ال يوجب التمام عامة أصحابنا، ومنه يعلم

  .اخلزاز ال وجه له بعد ظهور التقية منه

نه إ : ويف املستند،)٤(بل لعله ال خالف فيه: كما هو املشهور، ويف املستمسك} توالياتم{

  نه املنصرف  وذلك أل، عليه صرحيامجاع مث ادعى اإل،)٥(اتفاقي

                                                  

. يف ذكر الصوم يف السفر٢٧٧ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

.٧ أبواب صالة املسافرح من ٥ الباب ٤٥ ص٧ ج:حاديث الشيعةأكما يف جامع  )٢(

.٤٨ ص:اجلعفريات )٣(

.١١٥ ص٨ ج:املستمسك )٤(

.١٣ س٥٦٩ ص١ ج:املستند )٥(
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كان ال عن  وإن ،العلم بذلك أو رضفالة من األ أو عرابمثل بيوت األ أو قرية أو يف مكان واحد من بلد

  البقاء وال يكفي الظن ب،اختيار

  

  .كان هناك قرينة على اخلالف إالّ إذا ، املستمرة زماناًمورمن التمديد يف األ

فالة من  أو عرابمثل بيوت األ أو قرية أو من بلد{ عن قريب كما سيأيت} يف مكان واحد{

خالف يف كل ذلك، وقد اشتملت الروايات على البلد والضيعة واملكان   والإشكالبال } رضاأل

  .يف كوكب آخر أو يف اجلو أو همسطح أو هيف البحر داخل قامأن إ ل ذلك، ومثرضواأل

ما رض أو كان يف مركبة فضائية دائرة حول األ إذا  فيماقامة يف عدم صدق اإلإشكالال نه إ مث

م عارفون على صنع وحدات إ ـ كما يقولون رضكان يف وحدة سكنية دائرة حول األ إذا ماأ، أشبه

  . وعدمه احتماالنقامة صدق اإليعشرة آالف بيت تدور يف الفضاء ـ ففكل وحدة تشتمل على 

رسال املسلمات، إرسله بعضهم أكما هو املشهور، بل } كان ال عن اختيار وإن أو العلم بذلك{

  .أيامعشرة  لك ا مقام أن فأيقنت :لصحيح زرارة السابق

 لعدم الدليل على ،حد االطمينانىل  إمل يصل كان ظناً قوياً ما وإن }وال يكفي الظن بالبقاء{

  .ن الظن نوع من الترددإشهر، ف إىل دلة الترددأالكفاية، فاملرجع عموم أدلة القصر، وعمومات 



٢٥٨

 ويكفي ، وتسع ليالأيام فيكفي عشرة ،ةخري واألاألوىل والليايل املتوسطة داخلة خبالف الليلة ،فضال عن الشك

  ،صح األتلفيق اليوم املنكسر من يوم آخر على

  

  . أظهر مصداق لعدم الروايةفإنه مل تدر: )عليه السالم (املشمول لقوله }فضال عن الشك{

بال }  وتسع ليالأيام فيكفي عشرة ،ةخري واألاألوىلوالليايل املتوسطة داخلة خبالف الليلة {

 مجاعملستند اإلرسال املسلمات، بل ادعى يف اإرساهلم املسألة إ كما يظهر عن ، وال خالف فيهماإشكال

 مل الّإ املتوسطة داخلة و يف االستمرار كانت الليايلأيامنه بعد ظهور عشرة على كال احلكمني، وذلك أل

  .يكن استمرار

: ين، مثال لو قالاألمر ي عدم ظهور اللفظ يف أيتقتض أو ،القرينة خروج الليايل ينعم قد تقتض

كنت يف البستان عشرة : ظاهره النهار فقط، ولو قال يشتغلون يف دارنا، كان أيامكان البنائون عشرة 

 إىل اراً ويرجعوا إليه يذهبوا أن  ـ وكان بستانه قريباً من املدينة وقد اعتاد بعض أهل البساتنيأيام

  .يناألمر من يمن كالمه أ بيوم ليال ـ مل يفهم

غري داخلتني يف املنصرف من  املتوسطة، أما الليلتان املتوسطتان فهما وكيف كان فهذا حكم الليايل

، وليس إشكال بال أيامه عشرة ؤ، فلو دخل أول النهار وخرج غروب العاشر صدق بقاأيام عشرة إقامة

  .)رمحه اهللا (يف الصدق املذكور مساحمة عرفية، كما صرح به الفقيه اهلمداين

   إليه كما ذهب} صحويكفي تلفيق اليوم املنكسر من يوم آخر على األ{
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كان  وإن ،متام وجيب عليه اإل،الزوال من اليوم احلادي عشر كفىاألول إىل ى املقام عند الزوال من اليوم فلو نو

  ، اجلمعحوطاأل

  

، ولو بقرينة يامنه املنصرف من عشرة األاملشهور، وذلك أل إىل غري واحد، بل نسب هذا القول

، خالفاً  النهار دائماًقبلال ت خمتلفة وقاأمقاصدهم يف  إىل املسافرين يصلون أن  اخلارجية وهيموراأل

نصفي اليومني ال يسمى  ألن : وللمدارك حيث استظهر العدم قال،الستشكال النهاية والتذكرة فيه

الفرق بني املقامات واملعيار الفهم العريف، ومقابل هذا : صام نصفي يوم، وفيه إذا ، وأيد كالمه مبا)١(يوماً

وخرج  قبل الغروب بساعة األول، ولو كان وصل يف اليوم  يف اجلملةكفاية العشرة إىل القول من ذهب

مساحمة عرفية وال ينصرف من نه إ : عرفاً، وفيهأياميف اليوم العاشر يف أول النهار، وذلك لصدق عشرة 

  . يقال بهىتالنص ح

عليه  وجيب ،الزوال من اليوم احلادي عشر كفىاألول إىل فلو نوى املقام عند الزوال من اليوم {

نصفي اليومني،  إىل اً وعشرين ساعة بالنسبةأربعتكميله  وال يضر عدم}  اجلمعحوطكان األ وإن ،متاماإل

مثل هذه الدقائق يتسامح فيها عرفاً حبيث  ألن  السنة،أيامقائق يف بعض لتغري النهار يف تقدمي الزوال بد

  .يوجب صدق العشرة كما ال خيفى

 حوط، ولكن األاألول قربكان األ وإن الشمس؟ احتماالن، أو ذانمث هل املراد باليوم من األ

  .الثاين

  يتسامح مبثل الساعة والساعتني، كما نقل عن بعض، وذلك أن ال يبعدنه إ مث

                                                  

.٥ س٢٤٩ ص:املدارك )١(



٢٦٠

  ، مل ينقطع حكم السفر،أيام يف أمكنة متعددة عشرة قامة فلو قصد اإل،قامةيشترط وحدة حمل اإلو

  

ريد الدقة لزم ألفاظ، ولو ام كما هو املرجع يف مفهوم األحكن العرف هو املرجع يف تطبيق األأل

عرفت الدقة كما يف الصيام وحنوه ـ كما قاسه  إذا  وال يقاس ذلك مبا،التنبيه، فعدم التنبيه دليل العدم

  .وىلأ يف لزوم مراعاا، لكن مراعاة االحتياط إشكالذ مع الدليل على الدقة ال إ ـ الفقيه اهلمداين

ورد حد الترخص صباحاً   فلو، بالدخول واخلروج من حد الترخصأيامة يف عشرة العربن إ مث

حمل  أن  ملا سبق من،حد الترخص صباحاً كفى إىل  ووصلداره عصراً مث خرج عن داره ليالً إىل ووصل

  .يقيم فيه حبدوده احملدودة شرعاً حبد الترخص الذي  عبارة عن املكانقامةاإل

 مل ينقطع حكم ،أيام يف أمكنة متعددة عشرة قامة فلو قصد اإل،قامةويشترط وحدة حمل اإل{

 عنون املسألة د فق،حدأالظاهر من النص والفتوى ذلك، ولذا مل حيك اخلالف عن  ألن وذلك} السفر

املراد الوحدة باعتبار  أن منا الكالم يف املراد بالوحدة، والظاهرإ ،رك واملستند وغريمهااالعالمة وتبعه املد

مكان سفراً  إىل مل يكن جتوله من مكان  هو ما)قام يف حمل واحد يف سفرهأ(ن املنصرف من إ، فةقاماإل

» بغداد«: لفظ إالّ أن  يف الروايات)حمل واحد(: مل يكن لفظ وإن فإنه عرفاً، قامةجديداً ونقضاً لإل

 يف حمل قامةاإل( مما يرادف قامةوحنوها مما ورد يفهم منها الوحدة باعتبار اإل» مكة«و» الكوفة«و

  .)واحد

   أي الحنصار الدليل عليها ـ (: ما ذكره املستمسك بقوله أن ومنه يعرف
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وضح الدليل األ ألن ،يينيغ ليس على ما )١()قامةعلى وحدة املكان ـ مبا دل على اعتبار وحدة اإل

  .مثلة البالد يف الرواياتأهو ما ورد من 

 وال مثل ، وال مثل العراق،راد بالوحدة مثل الدارليس امل أنه وكيف كان فقد ظهر مما ذكرناه

كل حملة منفصلة ن إ  حيث،قصور شفاثة: عتبار بانفصال احملال بعضها من بعض مثلاال  أنه  كما،آسيا

رى يطلق على كل واحدة منها  ومع ذلك تعد الكل بلداً واحداً، فلو كانت هناك ق،خرىعن احمللة األ

كثرية كعشرة فراسخ كان املعترب يف  أو خرى مسافة قليلة كربع فرسخحدامها عن األإكان يبعد اسم و

 بينما لو اتصلت نفس هذه القرى حىت كانت مدينة كبرية كان املعترب ، كل واحدة ال جمموعهاقامةاإل

  .املدينة الشاملة لكلها

كاظمية وبغداد، وكربالء واحلر، والنجف والكوفة، حيث اتصلت بعضها  أن ومن ذلك يعرف

عليه  ( أمري املؤمننيمام مدينة واحدة، وال غرابة فقد كانت الكوفة يف زمن اإلتبعض يف زماننا وعدب

قيل كوا  إىل نسب صاحب اجلواهر وإن  ستة عشر فرسخاً كما يظهر من بعض الروايات،)السالم

، ) السالمعليهم (ئمة الطاهرين األةزمنأة فراسخ، وبغداد كانت تشمل على مثانية ماليني يف أربع

لفظ املدينة وبغداد والكوفة ـ كما  إالّ  ومع ذلك مل يذكر يف الروايات،وسامراء كانت مثانية فراسخ

تقدم بعض الكالم يف ذلك يف مسألة حمل الترخص ـ ومع ذلك االحتياط يف بعض املذكورات ال ينبغي 

  .تركه

                                                  

.١١٨ ص٨ ج:املستمسك )١(



٢٦٢

 إىل  يف رستاق من قريةقامةعزم على اإل أو ،ديف الكاظمني وبغدا أو ، يف النجف والكوفةقامةكأن عزم على اإل

 وال يضر بوحدة احملل فصل مثل الشط بعد كون اموع ،أيام يف واحدة منها عشرة قامةقرية من غري عزم على اإل

لة  يف احملقامةإل ا عن املتعارف يف الكرب فالالزم قصد ولو كان البلد خارجاً، كجانيب احللة وبغداد وحنومها واحداًبلداً

  ،كانت احملالت منفصلة إذا منه

  

 يف هذا يف زمان املؤلف ال} يف الكاظمني وبغداد أو  يف النجف والكوفةقامةكأن عزم على اإل{

 يف واحدة قامةقرية من غري عزم على اإل إىل  يف رستاق من قريةقامةو عزم على اإلأ{ كما عرفت ،زماننا

 يضر بوحدة احملل فصل مثل الشط بعد كون اموع وال{كل قرية وحدة واحدة  ألن }أياممنها عشرة 

  .كسامراء} كجانيب احللة وبغداد وحنومها{كان يسمى كل طرف باسم  وإن } واحداًبلداً

ومل يعلم مراده من املتعارف هل ما يشتمل على }  عن املتعارف يف الكربولو كان البلد خارجاً{

نصف  أو  فاملتعارف ما كان فرسخاً،املتعارف يف السعةاملراد  أو غريمها، أو عشرة آالف أو ة الف،ائم

 هذا يصح} كانت احملالت منفصلة إذا  يف احمللة منهقامةإل افالالزم قصد {،ثالثة فراسخ مثال أو فرسخ

 ذ قد عرفتإ فارغة، تكان بني حمالا مسافا وإن كان بلداً واحداً إذا  كالقرى املتعددة، ال ماتكانإذا 

  .الكل يف قامةحتقق اإل يف لواحد كافصدق البلد اأن 



٢٦٣

 يف رستاق قامة وكان كنية اإل،احملل  حبيث ال يصدق وحدة جداًكان كبرياً إالّ إذا كانت متصلة إذا خبالف ما

  .مشتمل على القرى مثل قسطنطنية وحنوها

  

د حيث ق} احملل  حبيث ال يصدق وحدة جداًكان كبرياً إالّ إذا ،كانت متصلة إذا خبالف ما{

عدم صدقها، بل املعيار صدق البلد  أو  فال اعتبار بصدقها)الوحدة(: لفظليس يف الرواية  أنه عرفت

  .)١(االستثناء حمل تأمل:  بقوله)رمحه اهللا (يالواحد، ولذا علق السيد الربوجرد

املثال للبلد الكبري }  يف رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنية وحنوهاقامةوكان كنية اإل{

  .جداً

يصبح البلد الواحد قرى خبراب حيدث فيه فيسقط عن كونه بلداً  أن مكانإظهر مبا سبق نه إ مث

  .تصبح القرى املتعددة بلداً واحداً لوصل بعضها ببعض بالعمران أن مكانإواحداً، كما علم 

  

                                                  

.٧٧ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى )١(



٢٦٤

  ،  قصد عدم اخلروج عن خطة سور البلد على األصحقامةال يعترب يف نية اإل: }٨مسألة ـ {

  

}   قصد عدم اخلروج عن خطة سور البلد على األصحقامةال يعترب يف نية اإل:  ـ٨مسألة ـ {

 :)١(، ولذا قال يف احلدائقأشبهما  أو املقابر اخلارجة عن البلد إىل  ال تنايف اخلروجقامةنية اإل ألن وذلك

 يكان احملك وإن ات،رسال املسلمإ يف جوازه، بل أرسله غري واحد إشكالال خالف وال  أنه الظاهرن إ

 وكأنه لعدم صدق البلد الوارد يف النص على ،خر املنع عن اخلروجآعن الفاضل الفتوى، ويف بعض 

   .طراف البلدأ

معىن  أن  والسر يف ذلك،الصدق طراف البلد ال ينايفأ إىل الصدق عريف واخلروجن إ :لكن فيه

هم يقولون ا وحمط رحله وموضع استقراره، ولذا ترنسان ذلك البلد مرتله اختاذ اإل يف البلد عرفاًقامةاإل

 إىل نك ذهبتإ حيث قال قائل مل تقم شهراً أنه إذا ىتقمنا يف خراسان شهراً وهم يريدون هذا املعىن حأ

 قام عند الفرسخ من الصباحأكان  وإن كالم املستشكل غري وارد، أن فرسخ يف يوم كذا، رأى العرف

وليس ما يقوله العرف من باب املساحمة، بل هذا هو معىن نصف الليل، ىل  إمن أول الليل أو الظهر،إىل 

ات القصر للمسافر، وبعض الروايات اخلاصة الواردة إطالق كي عندهم، بل لومل يدل الدليل الشرعقامةاإل

 شرعاً، قامةملفقة يضر باإل سفر مثانية فراسخ ولو أن ، علىأياميف باب من ورد مكة قبل التروية بعشرة 

   من كونه حمط الرحل وموضع االستقرار ،قامةذكرناه لإل الذي مل يناف املعىن إذا لكنا نقول بعدم ضرره

                                                  

.٣٤٣ ص١١ ج:احلدائق )١(



٢٦٥

 ،الترخص ما فوق حد إىل أن ال يذهب املقيم  وهو،وذا تبني وجه ضعف قول ثالث يف املسألة

ما  إىل ، أما السريقامةما دونه ال يضر باإل إىل هذا القائل جعل حد الترخص آخر البلد فالسرين إ حيث

كان السري  وإن قامةدون املسافة ال يضر بصدق اإل اخلروج ما أن ، وفيه ما عرفتقامةفوقه فهو ضار باإل

  .خارج البلد

 خرجأ غداًيف الروايات من  منا هي يف مقابل ماإ الواردة يف الروايات قامةاإل أن ويؤيد ما ذكرناه

 أن حط الرحل، ال:  فمعناها. يف قبال السفرقامةاإل أن اهره، مما ظ)٢(ارحتل غدوة و)١(بعد غدأو 

عن حد الترخص، وبعد ذلك ال حاجة لتأييد ما ذكرناه جبملة  أو معناها البقاء بدون اخلروج عن البلد،

  .من الروايات غري املرتبطة باملقام

دخلت إذا  :؟ قال والتقصريمتامجعفر يف اإل أبا استأمرت: مثل خرب حممد بن ابراهيم اخلصيين قال

: ؟ قالأيامثالثة  أو يومني أو إين أقدم مكة قبل التروية بيوم: قلت. مت الصالةأ وأياماحلرمني فانو عشرة 

مت الصالةأ وأيامنو مقام عشرة ا)ذه الرواية إل. )٣ اخلروج عن البلد ال يوجب  أن فادةفقد استدل

  .قامةنقض اإل

مكة وهو يريد  إىل كان حاجاً يف حال وروده أنه داللة فيها علىذ ال إال داللة فيها، نه إ :وفيه

   عرفات، فال حمذور يف الرواية حىت نرد إىل اخلروج

                                                  

.١٧ حاملسافر أبواب صالة من ١٥ الباب ٥٢٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ١٥ الباب ٥٢٥ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١٥ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٥ الباب ٥٤٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٢٦٦

 أن  حيث رأى أا منافية ملا هو املقطوع به من،)١( كما قال الفقيه اهلمداين،أهلها إىل علمها

  .عرفات توجب القصر

 وجب أياممن قدم قبل التروية بعشرة :  قال)معليه السال (جعفر أيب ومثل صحيحة زرارة، عن

الصالة  أمت ذا زار البيتإمىن وجب عليه التقصري، ف إىل ذا خرجإ الصالة وهو مبرتلة أهل مكة، فإمتامعليه 

  .)٢(نفري مىن حىت إىل رجع إذا  الصالةإمتاموعليه 

يضره اخلروج عنها يف  اليف مكة  املقيم أن ها يدل علىإطالقألجل أن فقد استدل ذه الصحيحة 

مىن يف  إىل روية مث ذهبت يف مكة قبل الأيامقام عشرة أ أنه ظاهر الصحيحةن إ : وفيه.كون صالته تامة

  .ة فراسخأربععرفات فصالته قصر حيث نوى مسافة  إىل طريقه

 يقبيفضل وأ والتمام ، يتم الصالة لكونه من مواضع التخيريفإنه ،زار البيت بعد عرفات إذا أما

وما  مع كون التمام أفضل، ،نه من احلرم، واحلرم كله موضع التخيري للمسافرحكم التمام يف مىن أل

جراء إ أو  وهو أفضل من طرح الرواية،تأويل بقرينة إالّ أنه »عليه«:  يف قولهكان تأويالً وإن ذكرناه

  .بعض التأويالت البعيدة فيها

ة مساعة، لكن حال صحيحة ابن مهزيار حال وقد استدل أيضاً بصحيحة ابن مهزيار، وموثق

  ، ولذا تركنا  أصال واملوثقة ال داللة فيها،صحيحة زرارة

                                                  

.١٣ س٧٥٤ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٣ الباب ٤٩٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٢٦٧

 يف قامة صدق اسم اإلبعض بساتينها ومزارعها وحنوها من حدودها مما ال ينايف إىل بل لو قصد حال نيتها اخلروج

كان  إذا ةربعما دون األ إىل  بل، حد الترخصكان من نيته اخلروج عن إذا  جرى عليه حكم املقيم حىتالبلد عرفاً

  ، يف ذلك املكان عرفاًقامة للعود عن قريب حبيث ال خيرج عن صدق اإلقاصداً

  

فيما ذكرناه  أن طال مجلة من الفقهاء الكالم حول هذه املسألة، ولكن الظاهرأمها، وقد ذكر

  .كفاية

بعض بساتينها ومزارعها  إىل جبل لو قصد حال نيتها اخلرو{: ومنه يظهر وجه قول املصنف

ولو كان من }  جرى عليه حكم املقيمالبلد عرفاً يف قامة صدق اسم اإلوحنوها من حدودها مما ال ينايف

من (: منا قالإة فراسخ، وأربعال خيرج عن البلد  أن ة فراسخ، لكن بشرطأربعذلك احملل  إىل حمل سكناه

 من أكثربساتينها متتد ن إ خ كما يف كربالء املقدسة حيثكانت البساتني ممتدة فراس إذا نه أل)حدودها

  .ة فراسخأربع مما دون أكثرة فراسخ، مل يصح السري فيها أربع

 يينو أن ال فرق ذإ} ةربعما دون األ إىل  بل،كان من نيته اخلروج عن حد الترخص إذا حىت{

 للعود عن قريب حبيث ال قاصداًذا كان إ{قام أنوى و أن يسنح له ذلك بعد أو قامتهإول قصد أذلك من 

   ،} يف ذلك املكان عرفاًقامةخيرج عن صدق اإل



٢٦٨

   . والرجوع قبل الليلكان من نيته اخلروج اراً إذا كما

  

كان من  وإن فهو}  والرجوع قبل الليلكان من نيته اخلروج اراً إذا كما{: أما مثاله بقوله

 ، هلذا املثال خفاءقامةيف مشول اإل إالّ أن صد البقاء،حط الرحل بق هي قامةمصاديق ما ذكرناه من اإل

  .متام الليل أو خروجه متام النهاريستغرق ال  أن فاالحتياط

  



٢٦٩

 حبيث كما ال جيوز التوسع كثرياً،   برية قفراء ال جيب التضييق يف دائرة املقامقامةكان حمل اإل إذا :}٩مسألة ـ {

أطرافه  إىل  وبعد ذلك ال ينايف اخلروج عن ذلك احملل،صدق الوحدة عرفا فاملدار على ،عن صدق وحدة احملل  خيرج

  ،ة كما ذكرنا يف البلدربعما دون األ إىل اخلارج عن حد الترخص بل إىل كان وإن ،ليهإبقصد العود 

  

بل وسعته }  برية قفراء ال جيب التضييق يف دائرة املقامقامةذا كان حمل اإلإ:  ـ ٩مسألة ـ {

ذ يرى هذه اللفظة منطبقة على مساحة إ ، )١(اًأرض: )عليه السالم ( العرف مما ورد كقولهيراه حسب ما

  .رضمن األ

ذ وحدة البلد ، إخارجاً عن الصدق املذكور، وال يقاس املقام بالبلد} كما ال جيوز التوسع كثرياً{

 وحدة احلكم فيهما العرفاً ـ بعد وروده يف النص ـ حيدده بآخر بيوته خبالف ما حنن فيه، واحتمال 

 حد من املسافة يراعى يف كال ذ الإوجه له بعد عدم وحدة احلكم يف نفس البالد املختلفة كرباً وصغراً، 

ذ قد إمثاهلما، أ ورضحسب املستفاد من البلد واأل} عن صدق وحدة احملل  حبيث خيرج{ البلد يقسم

  . يف النص)ة احمللدوح(مل يرد  أنه عرفت سابقاً

 إىل  وبعد ذلك ال ينايف اخلروج عن ذلك احملل،فاملدار على صدق الوحدة عرفاً{ن وكيف كا

ة كما ربعما دون األ إىل اخلارج عن حد الترخص بل إىل ن كانإو{عن قريب } ليهإأطرافه بقصد العود 

  ذ ال ينايف ذلك إ} ذكرنا يف البلد

                                                  

.٩ حاملسافر أبواب صالة من ١٥ الباب ٥٢٦ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٧٠

 فال جيوز جعل حملها جمموع ما ، كثرياًقامةل اإلة ال يوجب جواز توسيع حمربعما دون األ إىل فجواز نية اخلروج

    فيهقامةة على وجه ال يضر بصدق اإلربعما دون األ إىل كان جيوز التردد وإن ، بل يؤخذ على املتعارف،ةربعدون األ

  

بلد ما ال يضر  إىل ذ اخلروجإ ،ال أم  إليهطراف بلد خيرج سواء كان يف تلك األقامةصدق اإل

  .قامةبصدق اإل

ذ جواز إ}  كثرياًقامةة ال يوجب جواز توسيع حمل اإلربعما دون األ إىل جواز نية اخلروجف{

فال جيوز جعل { كما عرفت يف البلد ،قامةمن حمل اإل أنه ، ال مبناطقامةاخلروج مبناط عدم ضرره بنية اإل

  .قامةالصادق عليه نص اإل} ة بل يؤخذ على املتعارفربعحملها جمموع ما دون األ

 أن  مث الظاهر،}  فيهقامةة على وجه ال يضر بصدق اإلربعما دون األ إىل  كان جيوز الترددنإو{

عماق حاله حال السري يف السطح لوحدة املالك يف اجلميع، مبا تقدم  يف األالسري صعوداً يف اجلو ونزوالً

ام يف بلد آخر، مثال أق إذا قام يف بلد، وال يصحأ إذا عماق بلد قريبأ إىل رمبا يصح الذهاب أنه يظهر

 نه من آخر كربالء ـ أل، يف طريق بغداد)القرية( إىل يذهب أن له قام يف كربالء قرب احلر جازأمن 

 أن أقام يف القرية مل يصح له إذا  بينما،ة فراسخأربع ليست مسافة )القرية( إىل هو حمل اقامته ـالذي 

مسافة دون  إىل كربالء إىل يذهب أن يصح لهة فراسخ، نعم أربع  منأكثرنه قرب احلر، أل إىل يذهب

  . كما هو واضح،ة فراسخأربع

  



٢٧١

 فإنه ،بل وكذا لو كان مظنون احلصول، ي على أمر مشكوك احلصول ال يكفقامةعلق اإل إذا :}١٠مسألة ـ {

  . على البقاء لكن احتمل حدوث املانع ال يضر نعم لو كان عازماً،ينايف العزم على البقاء املعترب فيها

  

كان مقطوع  وإن عنده}  على أمر مشكوك احلصولقامةذا علق اإلإ:  ـ ١٠مسألة ـ {

ال  {أيام عشرة يجاء بق أنه إذا  فنوى،ال أم صاحبه يأيت أن مل يعلم هل إذا احلصول يف الواقع، كما

الف نه خماً كما تقدم يف مجلة من الروايات من اعتبار العزم، ومثل الشك لظن ألإمجاعنصاً و} ييكف

 يف يأ}  ينايف العزم على البقاء املعترب فيهافإنه ،بل وكذا لو كان مظنون احلصول{: للعزم، ولذا قال

املنصرف من العزم املتعارف، وليس ن إ يقال إالّ أن كان كثري النقض لعزمه، أمت وإن ذا عزمإ و،قامةاإل

يقول  أن ذ ميكن عقالًإالف املقام، نه غري معقول، خب ألقطع القطاع ليس حبجةاملقام مثل قول الشارع 

عزمه خالف  أن علم العازم إذا منا يصح ذلك فيماإعزم متعارف العزم يوجب التمام، لكن ن إ الشارع

  .املتعارف

 لصدق حتقق العزم، لكن يلزم}  على البقاء لكن احتمل حدوث املانع ال يضرنعم لو كان عازماً{

كان احتمال  إذا دوث املانع حبيث ينايف صدق العزم، كمامل يكن احتمال ح إذا يقيد ذلك مباأن 

اعتناء عدم ذ املنصرف من العزم املتعارف الذي هو عبارة عن إحدوث املانع تسعني يف املائة مثال، 

  .العرف باحتمال اخلالف الناقض لعزمه

   غري نافع يف احلكم بالتمام، كما مجايلالعزم اإل أن ظهر مما تقدمنه إ مث



٢٧٢

يبقى يف أحدمها  أن د البقاء يف بلدين ـ ككربالء والنجف ـ مخسة عشر يوماً وهو عازمذا أراإ

 كما هو واضح ،تكون صالته متاماً حدامها الإيعزم يف  أو  مامل يعلمفإنه، أيامخرى مخسة عشرة، ويف األ

  .لعدم حتقق العلم وال العزم

  



٢٧٣

كان من نيته اخلروج على فرض  وإن ،ا جيب عليه التمام واملكره عليه عشراًقامةابور على اإل: }١١مسألة ـ {

  . كذلكأيام بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة يكون عاملاً أن  لكن بشرط،كراهرفع اجلرب واإل

  

 يبق وإن }واملكره عليها{سجن  إذا كما}  عشراًقامةابور على اإل:  ـ ١١مسألة ـ {

كان من نيته اخلروج على فرض رفع اجلرب  وإن ،مجيب عليه التما{باختياره خوفاً من ضرر املكره 

  .العلم بالبقاء يوجب التمام أن ملا تقدم من داللة بعض الروايات على} كراهواإل

ذ لو شك يف االرتفاع كان معناه عدم علمه إ}  بعدم ارتفاعهمايكون عاملاً أن لكن بشرط{

مل يعلم  وإن } كذلكأياموبقائه عشرة {صر  مل يعلم بالبقاء ومل يعزم عليه كان حكمه القاذإبالبقاء، و

 بقائه  املهم علمه بالبقاء وال يهم كونذإبالعكس ـ  أو اجلرب ـ إىل يتبدل أو كراهعلى اإليبقى  أنه هل

  . ، كما هو واضحكراهاًإ أو اضطرار، جرباً أو عن اختيار

  



٢٧٤

 إالّ إذا ،أيامن بعدم الرحيل عشرة ئما مل يطم معراب وحنوه يف بيوت األقامةال تصح نية اإل: }١٢مسألة ـ {

  .متام العشرة إىل عزم على املكث بعد رحلتهم

  

م يبقون يف أممن ال يعلم هل } معراب وحنوه يف بيوت األقامةال تصح نية اإل: ـ١٢مسألة ـ {

  .نه ال علم بالبقاء وال عزم عليه وذلك أل،ال أم أيامعشرة  إىل هذا املكان

عزم على املكث بعد  إذا الإ{ له العلم بالبقاء لنه حيصأل} أيامحيل عشرة ن بعدم الرئما مل يطم{

عراب من كان يف سفينة راسية يف حلصول العزم بذلك حينئذ، ومثل بيت األ} متام العشرة إىل رحلتهم

  .مثلةغريها من األ إىل تقلع قبلها، أو العشرة إىل امليناء ال يعلم هل تبقى



٢٧٥

 واملفروض أما قصدا العشرة ال ،مبقدار ما قصده الزوج والسيد  قصدا املقام إذا عبدالزوجة وال: }١٣مسألة ـ {

 نعم قبل ،والسيد هو العشرة مقصد الزوج أن مل يعلما حني القصد وإن ،ليهماإ بالنسبة قامةيبعد كفايته يف حتقق اإل

  يومنيإالّ  مل يبق وإن  وجيب عليهما التمام بعد االطالع،العلم بذلك عليهما التقصري

  

مبقدار ما قصده الزوج   ذا قصدا املقامإ{تباع وغريمها من األ} الزوجة والعبد:  ـ١٣مسألة ـ {

والزوجة والعبد ال يعلمان قصدمها، فالظاهر وجوب القصر } والسيد واملفروض أما قصدا العشرة

 وجوب التمام، أما عدم العلم ما معيارأ وال العزم عليها، وقد تقدم قامةعليهما لعدم حصول العلم باإل

 فقول مجايلإيف املقام والعزم ، مجايل ال اإلين املنصرف من العزم التفصيلفواضح، وأما عدم العزم فأل

 مقصد الزوج أن مل يعلما حني القصد وإن ليهماإ بالنسبة قامةال يبعد كفايته يف حتقق اإل{: املصنف

علق  إذا كل عليه غالب املعلقني، فحال املسألة كماشأولذا  ،غري واضح الوجه} والسيد هو العشرة

 وإن ن عليه القصرإ، فأيام زيد بعد عشرة ء فيما يأيتي وقت جييزيد وهو ال يعلم يف أبقاؤه على جميء 

 إطالقيف املسألة العاشرة بفىت أ فرق بني املسألتني حىت ي بالعشرة حسب الواقع، وأمجايلإكان له عزم 

  .ا التمامالقصر ومل يستبعد هن

ظاهر قصده يف } نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصري{: ومما ذكرنا يظهر وجه النظر يف قوله

  يومني إالّ مل يبق وإن طالعوجيب عليهما التمام بعد اإل{زعمهما 



٢٧٦

 املقام قصد إذا  وكذا احلال،ما مضى مما صليا قصراً إىل القضاء عليهما بالنسبة أو اإلعادةأو ثالثة فالظاهر وجوب 

 اجلمع يف حوط لكن األ،قامةمجايل كاف يف حتقق اإلمبقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد اإل

  .الصورتني بل ال يترك االحتياط

  

القضاء عليهما  أو اإلعادةفالظاهر وجوب {صالة واحدة حسب نظر املصنف  أو بل} أو ثالثة

  بعد عمله وال بالنسبةيبق ما إىل ةعرفت عدم القصر ال بالنسبقد } ما مضى مما صليا قصراً إىل بالنسبة

  .ة وقضاء مما مضى مما صالهعادإإىل 

ذا قصد املقام مبقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم إ{يف وجوب التمام } وكذا احلال{

 ضعيفاً} حوط لكن األ،قامةكاف يف حتقق اإل{غري } مجايلفالقصد اإل{لكنه مل يعلم به } العشرة

  .صدقاءصورة اتباع السيد والزوج، وصورة اتباع األ} يف الصورتني{بني القصر والتمام } اجلمع{

حدمها يبقى أومما ذكرنا يعلم وجوب القصر على اثنني يعلمان بأن } بل ال يترك االحتياط{

كليهما ن إقى، فيبيكما أعني أ وبعد ذلك ،أيامكما هنا عشرة أحدقال هلما السيد ليبق  إذا عشرة، كما

  .أداه قصراً ببقائه ادة ماإععدم قضاء و إىل  وبعد علمه بالنسبة، بأنه املعينييصليان قصراً قبل علم الباق

  



٢٧٧

  به حني القصد بلمل يكن عاملاً وإن ،آخر الشهر مثال وكان عشرة كفى إىل قصد املقام إذا :}١٤مسألة ـ {

 اجلمع بني القصر والتمام بعد العلم باحلال الحتمال اعتبار  أيضاً يف هذه املسألةحوط لكن األ، باخلالفكان عاملاًوإن 

  .العلم حني القصد

  

مل يكف يف } عشرة{يف الواقع } آخر الشهر مثال وكان إىل ذا قصد املقامإ:  ـ١٤مسألة ـ {

ي ل وليس هنا علم تفصيي،املنصرف منهما التفصيل ألن علم بالبقاء وال عزم، ال أنه  ملا تقدم من،التمام

  . بالبقاءيوال عزم تفصيل

غري ظاهر الوجه، }  باخلالفكان عاملاً وإن  به حني القصد بلمل يكن عاملاً وإن كفى{: فقوله

نه يف بعض صور أ يف تفصيل املستمسك وشكالولذا أشكل عليه غالب املعلقني، ومما ذكرناه ظهر اإل

  .مجال جيب التمام فراجع كالمهاإل

 اجلمع بني القصر والتمام بعد العلم باحلال الحتمال اعتبار ألة أيضاً يف هذه املسحوطلكن األ{

 ، فقد حتقق مبا ذكرناه وجوب القصر عليه يف كل صور اجلهل،وهو غري حاصل} العلم حني القصد

 أو ،ه عشرةؤاء حىت يكون بقاربعن مل يعلم هل هذا يوم األأ كقامةول اإلأسواء كان مبعث اجلهل 

 إليه  الذي يقصد البقاءين مل يعلم هل آخر الشهر القمرأ كقامةآخر اإل أو ،عةس حىت يكون تسياخلم

كان يف الواقع  وإن ،غريمها من صور اجلهل أو السبت حىت يكون عشرة، أو اجلمعة حىت يكون تسعة،

  .عشرة

  



٢٧٨

عية بتمام ن كان صلى مع العزم املذكور رباإف   العشرة مث عدل عن قصدهإقامة عزم على إذا :}١٥مسألة ـ {

  ، بقي على التمام ما دام يف ذلك املكان

  

ن كان صلى مع العزم إف   العشرة مث عدل عن قصدهإقامة ذا عزم علىإ:  ـ١٥مسألة ـ {

 ي وال خالف، بل عليه دعاوإشكالبال }  املذكور رباعية بتمام بقي على التمام ما دام يف ذلك املكان

 كنت نويت حني ينإ :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت: قالوالد احلناط  أيب ، وذلك لصحيحةمجاعاإل

 :قصر؟ فقالأ أم  أمتترى يل أقيم ا فما ال أن ، مث بدا يل فأمت الصالةأيامقيم ا عشرة أ أن دخلت املدينة

ا صالة فريضة واحدة بتمام فليس لكن إ وإن تقصر حىت خترج منها، أن كنت دخلت املدينة وصليت 

ال تقيم  أن لك خلتها على نيتك التمام ومل تصل فيها صالة فريضة واحدة بتمام حىت بداكنت حني د

 املقام عشراً فقصر ما بينك وبني مل تنو وإن شئت فانوا املقام عشراً وأمت،ن إ فأنت يف تلك احلال باخليار

  .)١(مت الصالةأشهر، فإذا مضى لك شهر ف

لك   مث بدا، وصليت صالة واحدة بتمامأيامقام عشرة نويت املوإن  :)عليه السالم (يويف الرضو

  .)٢(يف املقام وأردت اخلروج فأمتم

ملا نفرت من مىن نويت املقام مبكة فأمتمت الصالة مث :  قالي اجلعفرعبد اهللاما رواية محزة بن أ

  املرتل  إىل جد بداً من املصريأين خرب من املرتل فلم ءجا

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٨ الباب ٥٣٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢٤ س١٦ ص:فقه الرضا )٢(



٢٧٩

دخل يف ركوع الركعة  وإن ،شرع يف الرباعية لكن مل يتمها أو ل الصبح واملغربصلى مث أو  أصالًن مل يصلإو

  ،القصر إىل الثالثة رجع

  

:  يومئذ مبكة، فأتيته وقصصت عليه القصة؟ فقال)عليه السالم (بو احلسنأقصر، وأ أم  أمتومل أدر

التقصري إىل ارجع)١( .  

عراض ، وإلالتقية، والحتماهلا يرمهال اجلعفإسنده بلضعف  ،ما سبقة رضاملعفال تصلح 

مل يتم  أنه  من جهة ـسافر بقي عليه حكم التمام أنه إذا رادتهإمن احملتمل  أنه صحاب عنها، معاأل

 ،يقصر، وهذا االحتمال ذكره صاحب احلدائقأنه  أم  ـسافر وإن  باق عليهقامة فحكم اإل،العشرة

رادته من إ وال شاهد على ، بأنه خمالف للظاهرمداينرده الفقيه اهل وإن وليس بعيداً عن ظاهر الرواية،

  .اللفظ

عدل ه البقاء شهراً مث ؤكان بنا إذا عدل بعد العشرة، كما أنه إذا  وال خالف يفإشكالال نه إ مث

  .مشله مناطه وإن ، كان حكمه التمام، وهو خارج عن النصأيامبعد عشرة 

دخل يف  وإن ،شرع يف الرباعية لكن مل يتمهاو  أصلى مثل الصبح واملغرب أو  أصالًن مل يصلّإو{

كمل أ أنه الشرطية ظاهر ألن وذلك} القصر إىل رجع{قبل السالم  إىل بعدها أو }ركوع الركعة الثالثة

  .الرباعية

  : أموراملبسوط وغريه اكتفوا يف البقاء على التمام بالشروع يف الرباعية، واستدل هلم بن  إمث

  .استصحاب التمام: األول

  . الصالة على ما افتتحتن إ :الثاين

  

                                                  

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ١٨ الباب ٥٣٢ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٨٠

  القصر إىل  يرجعفإنه ،وكذا لو أتى بغري الفريضة الرباعية مما ال جيوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم وحنومها

  

يقطع موضوع السفر كذلك هذا يقطع  أنه ماك مثل املرور بالوطن، فقامةقصد اإلن إ :الثالث

  .حكم السفر

سفره هناك  أن دلة الواردة فيمن سافر يف شهر رمضان بعد الزوال، فكما األما يستفاد من: الرابع

 كذلك املقام ال يضر تبدل نيته بعزمه السابق، وعليه ،الصوم واجب يف احلضر أن مع، ال يضر بصومه

  .يف الصيام أو اعيةب لو شرع يف نافلة الرمتامفىت مجاعة بوجوب اإلأفقد 

نه لو وجب القصر لزم ع من الركعة الثالثة وجب التمام، أللو دخل الركو إىل أنه وذهب بعض

مل يدخل يف  إذا  خبالف ما،، والستصحاب الصحةالصالة على ما افتتحت أن بطالن الصالة واحلال

  .الركوع

 معناه الصالة على ما افتتحتذ ال وجه لالستصحاب يف قبال النص، وإخيفى،  ال ويف الكل ما

 بالوطن ال دليل عليه، بل صريح ر مثل املروقامة وكون قصد اإل،له على املقامعدم العدول وال داللة 

لدليل خاص فال ربط له باملقام،  منا هوإ الصيام بعد الزوال وإمتامالصحيح وغريه دليل على عدمه، و

  .سافر قبل الزوال إذا النقض مبا إىل مضافا

وكذا لو أتى {: ، ولذا قالقوىاعية هو األب الرإمتاموعلى هذا فما اختاره املشهور من كون املناط 

  .}بغري الفريضة الرباعية مما ال جيوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم وحنومها

ن إ  الكالم فيه يف كتاب الصوم الصوم، وسيأيتأثناءيف عزمه م اختلفوا يف ما لو عدل من إمث 

  .شاء اهللا تعاىل

  القصر إىل  يرجعفإنه{ الرباعية  الصالةأثناء يف قامةعدم اإل إىل ولو رجع



٢٨١

 أثناء وكذا لو كان العدول يف ،كان العدول عن قصده بعد الزوال إذا  االحتياط مع الصوماألوىل نعم ،مع العدول

  .مل يركع بعد وإن إليها بل بعد القيام ،الرباعية بعد الدخول يف ركوع الركعة الثالثة

  

 جيلس ويتم الصالة وال يوجب فإنه ،الثالثة إىل قام وإن ع،مل يرك إذا  الرباعيةأثناءيف } مع العدول

  .)١(تعاد الهذا القيام بطالن الصالة حلديث 

 الكالم فيه كما سيأيت} كان العدول عن قصده بعد الزوال إذا  االحتياط مع الصوماألوىلنعم {

  .شاء اهللا تعاىل نإيف كتاب الصوم 

 قربكان األ وإن }بعد الدخول يف ركوع الركعة الثالثة الرباعية أثناءوكذا لو كان العدول يف {

  . ودخل يف الثالثة اشتباهاًقامةمل يكن ناوياً لإل إذا بطالن الصالة فحاهلا حال ما

خروجاً من خالف من أوجب التمام يف هذه الصورة، } مل يركع بعد وإن إليهابل بعد القيام {

آخر  إىل الثالثة إىل قام إذا فائتة رباعية إىل ه العدوليصح ل أنه  النجاة، والظاهرلن االحتياط سبيوأل

 أو بطالنه مبجرد العدول، ولذا لو عدل يف الثالثة إىل دلة العدول له وعدم الدليلأ إطالقالصالة لشمول 

  .االستيناف إىل  ومل حيتجمتام جاز اإلأيامبعدها، مث عدل عن عدوله وبىن على البقاء عشرة 

  

                                                  

.١٠ ح... أبواب علل الوضوء من ٢ الباب ٢٣٦ ص٧٧ ج:البحار )١(



٢٨٢

قامته مث عدل فالظاهر كفايته إلكن مع الغفلة عن  ،قامةصلى رباعية بتمام بعد العزم على اإل إذا :}١٦مسألة ـ {

كان  وإن ،قامة لشرف البقعة كمواطن التخيري ولو مع الغفلة عن اإل وكذا لو صالها متاماً،يف البقاء على التمام

  . األوىل اجلمع بعد العدول حينئذ وكذا يف الصورة حوطاأل

  

 مث ،قامتهإلكن مع الغفلة عن  ،قامةذا صلى رباعية بتمام بعد العزم على اإلإ:  ـ١٦مسألة ـ {

عدم كفاية مثل  إىل  الدليل السابق، وذهب بعضطالقإل} عدل فالظاهر كفايته يف البقاء على التمام

  فهوياالنصراف لو سلم بدون إ :ما لو صالها بدون الغفلة، وفيه إىل هذه الرباعية النصراف الدليل

 أن ة الصالة ملن صلى رباعية يف وطنه غفلة عن كونه يف الوطن، زاعماًعادإادعى وجوب  إذا مثل ما

  .اًأربععليه القصر، لكنه سهى فصلى 

غريها، الجتماع شرائط  أو  سواء كان صالة،دى التكليف غافال فقد امتثلأكل ما ن إ :واحلاصل

  .االمتثال يف مثله

وذلك ملا تقدم } قامة كمواطن التخيري ولو مع الغفلة عن اإل،لبقعة لشرف اوكذا لو صالها متاماً{

  .كما تقدموجوابه  وخالف من خالف هناك هنا أيضاً ودليله ،طالقمن اإل

فرق بني الرباعية  النه إ مث}  األوىل وكذا يف الصورة ، اجلمع بعد العدول حينئذحوطن كان األإو{

 يشمل الكل، طالقاإل ألن  ذلك،أشبهما  أو جالساً أو يممصالها عن ت إذا التامة واالضطرارية، كما

  اً، وتبني أربعصالها  أنه ولو زعم



٢٨٣

كان صلى رباعية بعد  وإن وصالها ثالثاً مثال مل ينفع، فالالزم عليه القصر،اشتبه  أنه بعد ذلك

  .ولصلى رباعية قبل العد أنه ذ الظاهر من الدليلإصلى السابقة متاماً،  أنه العدول، بزعم

  



٢٨٤

 أثناء وهو غري بالغ مث بلغ يف قامةفلو نوى اإل ، بالصالة كونه مكلفاًقامةال يشترط يف حتقق اإل: }١٧مسألة ـ {

 نواها وهو جمنون إذا  وكذا،ذا أراد التطوع بالصالة قبل البلوغ يصلي متاماًإ و،يامالعشرة وجب عليه التمام يف بقية األ

  فاقأ مث ن جفاقة مثّواها حال االن أو كان ممن يتحقق منه القصدإذا 

  

كان  إذا املوجبة للتمام مطلقاً ولو بعد العدول} قامةال يشترط يف حتقق اإل:  ـ ١٧مسألة ـ {

 العشرة وجب عليه أثناء وهو غري بالغ مث بلغ يف قامةفلو نوى اإل ، بالصالةكونه مكلفاً{اً أربعصلى 

} ذاإو { يف قصد الصيبإشكالال  أنه الدليل، وقد تقدم قطال إل،عدل أن بعد} يامالتمام يف بقية األ

 أن فكما ال يصح} أراد التطوع بالصالة قبل البلوغ يصلي متاماً{تامة مث   وقد صلى صالةعدل الصيب

  . قصراً يف السفرييصل أن يصح  قصراً يف البلد، كذلك اليليص

 أو داًءأتكون  أن ن غري بالغ ـ بنيكا أو تكون ما أداها رباعية ـ بالغاً أن ال فرق بنينه إ مث

كان اشتبه كما تقدم على الوقت  أو ،)١(من أدركبعضها يف الوقت وبعضها يف خارج الوقت، لدليل 

  . الدليلطالقيف بعض صالته، وذلك إل

ذ اجلنون اخلفيف ال ينايف مع إ} كان ممن يتحقق منه القصد إذا نواها وهو جمنون إذا وكذا{

ذا صلى متاماً ـ صالة صحيحة ـ مث أفاق كان عليه التمام بعد إعمال العقالئية، فن األتيان بكثري ماإل

ما ذكره املصنف يف هذه املسألة  أن ال خيفى} فاقأ مث جن مث قامةأو نواها حال اإل{قامته إالعدول عن 

   إىل نظره

                                                  

.٣٥ س٢٠٩ ص:املنتهى )١(



٢٨٥

 متام العشرة كانت حائضاً إذا  بل،اماًا تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرة متفإ حال النية كانت حائضاً إذا وكذا

  .فراًسجيب عليها التمام ما مل تنشئ 

  

  . كالمه يف حال العدول أيضاً كما ال خيفى، ولكن يأيتقامةصل حكم اإلأ

} متاماً{بعدها  أو }ا تصلي ما بقي بعد الطهر من العشرةفإ حال النية كانت حائضاً إذا وكذا{

  .قامةدلة اإلأ طالقإل

لو كانت حائضاً  أنه ي بق،}فراًس متام العشرة جيب عليها التمام ما مل تنشئ كانت حائضاًا  إذبل{

متاماً؟ احتماالن، من  أو  قصراًي فهل تصلتوصلت رباعية لفتوى جمتهدها جبواز صالا مث عدلت وطهر

  .غريها مثل صالا يف حالة احليض إىل  دليل العدول، ومن انصرافهإطالق

، قامة أدلة اإلطالق جيعلهما مشمولني إلقامةقصدمها اإل أن خمالفاً فال شك أو كافراًكان  إذا ماأ

صلى رباعية يف تلك احلالة مث استبصر وعدل عن  أنه إذا منا الكالم يفإذا أسلم واستبصر صلى متاماً، وإف

ميان اإل ألن باعيته،الكافر صالته كال صالة فال تنفع ر أن ال؟ الظاهر أم  هل تصلي البقية متاماًقامةاإل

 صلى متاماً، وال الّإدليل بقاء التمام منصرف عنه صلى قصراً، ون إ ن قلناإما املخالف فأشرط الصحة، 

وملا دل من اشتراط الصحة بالوالية، وقد ذكرنا ، جدرإال هم ن إ :)عليه السالم (، لقولهاألوليبعد 

  .ة اجلمعة وغريها فراجعالذلك يف مسألة ص

  



٢٨٦

ن كانت مما جيب قضاؤها إف   مث عدل عنها بعد الوقتقامةفاتته الرباعية بعد العزم على اإل إذا :}١٨ ـ مسألة{

  فالظاهر العودتيان قضائها أيضاًإعدل قبل ن إ ماأ و،البقاء على التمام يف  مث عدل فالظاهر كفايتهوأتى بالقضاء متاماً

  ، اجلمع حينئذ ما دام مل خيرجحوطكان األ وإن ،عليه متاماً عدم كفاية استقرار القضاءوالقصر إىل 

  

ن كانت إف   مث عدل عنها بعد الوقتقامةذا فاتته الرباعية بعد العزم على اإلإ:  ـ ١٨مسألة ـ {

 يستحب له قضاء ما فاتته كما ذكرناه يف فإنه فاتت الصيب إذا كان يستحب كما أو }مما جيب قضاؤها

دى أ دليل من طالقإل} البقاء على التمام يف  مث عدل فالظاهر كفايتهوأتى بالقضاء متاماً{باب القضاء 

 قصره، مل يكن له التمام بعد العدول داء، ولذا لو صلى قضاًءاأل إىل رباعية، وأما احتمال انصراف دليله

ه باملذكور غري تام  وتنظريي،االنصراف بدون إ : رباعية وجبت عليه يف السفر ـ ففيهييؤد أن ـ قبل

  .صلى قضاًء حضرياً وال تالزم بني االنصرافني إذا راف الدليل عن ماالنص

عليه  عدم كفاية استقرار القضاءوالقصر  إىل  فالظاهر العودتيان قضائها أيضاًإعدل قبل ن إ ماأو{

 تياناًإ على حكم التمام واستقرار الرباعية يف ذمته ليس يأتى بالرباعية بقن إنه إ ظاهر الدليل ألن }متاماً

  .هلا

يكون املعيار وجوب الرباعية،  أن الحتمال}  اجلمع حينئذ ما دام مل خيرجحوطن كان األإو{

 لكن ال خيفى ضعف هذا االحتمال، ولذا كان ،تيان فهو من باب املثالما ما ذكر يف النص من اإلأو

  .االحتياط يف غاية الضعف



٢٨٧

تيان صالة تامة إالنفاس مث عدلت عن النية قبل  أو  احليضألجلفاتت  إذا ن كانت مما ال جيب قضاؤه كماإو

  .  مضي وقت الصالة يف البقاء على التماميالقصر فال يكف إىل رجعت

  

النفاس مث عدلت عن النية قبل  أو  احليضألجلفاتت  إذا ن كانت مما ال جيب قضاؤه كماإو{

فىت به أ وإن } على التمام مضي وقت الصالة يف البقاء ي فال يكف،القصر إىل  رجعت،تيان صالة تامةإ

 عليه ـ كما يف املغمى عليه طيلة الوقت ـ لو كان القضاء مستحباً أنه عالم، ومما تقدم ظهربعض األ

  .ال وجب عليه القصرإ و،اً مث عدل وجب عليه التمامأربعن صلى قضاًء إف

 ماأ ، أتى ا صحيحةا يف جريان حكم التمام ما لوأتى  اليت املراد بالرباعية أن  يفإشكالمث ال 

 كما هو ،الرباعية الصحيحة إىل تى ا فاسدة مل حتقق وجوب التمام، وذلك النصراف الدليلأإذا 

  .واضح

  



٢٨٨

 عن عدم حتققها من وليس كاشفاً  ، قاطع هلا من حينه قبل الصالة متاماًقامةالعدول عن اإل: }١٩مسألة ـ {

يصلي صالة واحدة بتمام جيب عليه قضاؤها  أن  مث عدل قبلأياملوات ص أو  فلو فاتته حال العزم عليها صالة،األول

  ،يصلي صالة واحدة بتمام فصيامه صحيح أن  حال العزم عليها مث عدل قبلاً أو أيامصام يوماً إذا  وكذا،متاماً

  

 عن وليس كاشفاً  ، قاطع هلا من حينه قبل الصالة متاماًقامةالعدول عن اإل{ هل :}١٩مسألة ـ {

يصلي صالة  أن  مث عدل قبلأيامصلوات  أو  فلو فاتته حال العزم عليها صالة،األول حتققها من عدم

ال؟ بل العدول كاشف، فالالزم  أم ،غري واحد إليه كما ذهب} واحدة بتمام جيب عليه قضاؤها متاماً

 فلو مل ،م استمرارهظاهر أدلة العز ألن الثاين قرب احتماالن، واأل،املنتهى إليه القضاء قصراً، كما ذهب

تيان رباعية إقامه و بالتمام، ولذا كان بقاء التمام بعد قصد اإليكن مكلفاً يكن عزم العشرة مستمراً مل

  .صلخالفا لأل

 لوجوب قامةنية اإلسببية ظاهر النصوص والفتاوى  أن مبا يف مصباح الفقيه من: ولاستدل لأل

نسلم ظهور  نا الإ:  مكلف بالتمام والصيام، وفيهقامة لإلاً فهو ما دام كونه ناوي،هاؤ ما دام بقامتاماإل

  .النصوص يف ذلك وال ظهور الفتاوى بل ظاهرمها ما ذكرناه

 }ـيصلي صالة واحدة بتمام ف أن  مث عدل قبل، حال العزم عليهااً أو أيامصام يوماً إذا وكذا{

 الصوم كالصالة، فهو كما أن من ،فيه احتماالنالثاين وعلى القول } صحيح{على القول } صيامه{ن إ

  صلى بتمام يف بقاء حكم الصيام ومتام الصالة إذا 



٢٨٩

  .  بعدهقامةاملفروض انقطاع اإل ألن نعم ال جيوز له الصوم بعد العدول

  

 إقامةالعدول بدون  أن  فمع النية متام وصيام، ومن،فطرتأكلما قصرت : )عليه السالم (لقوله

 واالحتياط ال يترك ،قصر ـ كما عرفت ـ فالالزم قضاء ما صامهصالة تامة يكشف عن وجوب ال

  .بقضاء ما أتى به من الصيام

 شكالوحيث عرفت اإل}   بعدهقامةاملفروض انقطاع اإل ألن ،نعم ال جيوز له الصوم بعد العدول{

 قضاء،داء وال يف الفتوى بعدم صيامه بعد العدول، واالحتياط هنا األشكاليف صيامه السابق تعرف اإل

  .واهللا العامل. داء فتأملعدم وجوب األالثاين كان مقتضى ما رجحناه من القول وإن 

  



٢٩٠

لو كان بعد  أنه يتردد فيها يف أو يعزم على عدمها أن بني قامةال فرق يف العدول عن قصد اإل: }٢٠مسألة ـ {

  .القصر إىل  ولو كان قبله رجع، بقي على التمامالصالة متاماً

  

 }يتردد فيها أو يعزم على عدمها أن بني قامةال فرق يف العدول عن قصد اإل: ـ  ٢٠مسألة ـ {

  .صيام قد عزمه فال متام والذا تردد فقد فُإالعزم هو العلة للتمام، ف أن دلةظاهر األألن 

 ويدل على ،}القصر إىل  ولو كان قبله رجع، بقي على التماملو كان بعد الصالة متاماً أنه يف{

 بعدم ظناً أو  بالبقاءظناً أو يكون شكاً أن ، وال فرق يف التردد بني)١(والد املتقدم أيب حذلك ذيل صحي

  .حالبقاء كما هو واض

  

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٨ الباب ٥٣٢ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٩١

القصر يف  إىل  رجع،مث عدل بعد الزوال قبل الصالة متاماً   فنوى الصومقامةعزم على اإل إذا :}٢١مسألة ـ {

 فهو كمن صام مث سافر ،لعدول قاطع من حينه ال كاشفا أن  ملا عرفت من، لكن صوم ذلك اليوم صحيح،صالته

  . بعد الزوال

  

  رجع،مث عدل بعد الزوال قبل الصالة متاماً   فنوى الصومقامةذا عزم على اإل ـ إ٢١مسألة ـ {

لكن صوم ذلك {العدول يوجب القصر ما مل يصل صالة تامة  أن ملا تقدم يف} القصر يف صالتهإىل 

ال دليل على صحة هذا الصوم فهو صوم  أنه  من جهةإشكاليصح يف السفر فيه ال  ما إىل بالنسبة} اليوم

الصوم  أن  هذا الصوم، وما يقال منإمتام ال يصح ،يصوم غداً كذلك أن ال يصح أنه يف السفر، فكما

  :مورأل} صحيح{

 فهو كمن صام مث سافر بعد ،العدول قاطع من حينه ال كاشف أن ملا عرفت من{: األول

  .} الالزو

  . لالستصحاب:الثاين

 فمناطها موجود يف ،فطارالسفر بعد الزوال ال يوجب اإل أن لبعض الروايات الواردة يف: الثالث

  .املقام

سئل عن الرجل خيرج من بيته وهو يريد  أنه ،)عليه السالم (عبد اهللا أيب ، عنمثل صحيحة احلليب

  .)١(خرج بعد الزوال فليتم يومه وإن  فليفطر،ينتصف النهار أن خرج قبلن إ :السفر وهو صائم؟ قال

  سافر الرجل يفإذا  :يضاً قالأ )عليه السالم (وصحيحة حممد بن مسلم، عنه

                                                  

.٢ ح أبواب من يصح منه الصوممن ٥ الباب ١٣١ ص٧ ج:الوسائل )١(



٢٩٢

  .)١(شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار عليه صيام ذلك اليوم 

  .العدول قاطع من حينه أن ما تقدم من عدم تسليم: األولذ يرد على إغري تام، 

  . يف السفرفطارات أدلة اإلإطالقاالستصحاب ال جمال له بعد ن إ :وعلى الثاين

 يف ما شكال اإلك واملناط غري مقطوع به، وقد ظهر بذل، بأن الرواية ال ترتبط باملقام:الثالثوعلى 

تزم بصحة هذا الصوم رتب عليها ال أن بعدنه إ  الروض، حيثي يف حمك)رمحه اهللا (الثاينذكره الشهيد 

مل يصل  وإن تيان بالصالة تامة،ولزوم اإل يامصوم سائر األ  املوجبة لصحةقامة بطالن اإلازمها من عدملو

  . قبل ذلك بتمام

  

                                                  

.١ ح أبواب من يصح منه الصوممن ٥ الباب ١٣١ ص٧ ج:الوسائل )١(



٢٩٣

تيان رباعية إحتققت ب إذا بل،  جديدةإقامة إىل متت العشرة ال حيتاج يف البقاء على التمام إذا :}٢٢مسألة ـ {

  . مام يبقى على الت جديداً سفراًئ فما دام مل ينش،تامة كذلك

  

 إشكالبال }  جديدةإقامة إىل ذا متت العشرة ال حيتاج يف البقاء على التمامإ:  ـ ٢٢مسألة ـ {

كان  إذا ة ولو ساعة كان صومه ـر فلو بقى بعد العش، توجب التمامقامةاإل أن  ما دل علىطالقإل

  .بعد الزوال ولو بلحظة ـ وصالته تامتني

والد، ورواية  أيب ملا تقدم يف صحيحة} ية تامة كذلكتيان رباعإب {قامةاإل} حتققت إذا بل{

  )١(.يالفقيه الرضو

نه أولو ورد بلداً وعلم ب}  يبقى على التمام{يوجب القصر }  جديداًسفراً ئشينفما دام مل {

نه يبقى هناك حياً وميتاً عشرة أعلم ب إذا بعد التفصيل بني مايشرة، فهل يقصر مطلقا؟ ال عميوت قبل ال

يعلم بنقل جنازته قبل متام العشرة  أو  عقالئياًن حيتمل احتماالًأمل يعلم ذلك ب إذا  يتم، وبني ماهفإن أيام

  . يقصرفإنه

  .هاأيامعض يكون مغمى عليه ب أنه علم إذا  العشرة، فهو كماإقامة أدلة طالقفإل: األولأما 

ات إطالقن أ باألوليقال يف أن  إالّ نه ال يبقى عشرة حىت يأتيه حكم التمام، اللهم فأل:الثاينوأما 

  .ا منصرفة عن مثله، فالالزم القصر فيه أيضقامةأدلة السفر حتكم بالقصر، وأدلة اإل

  

                                                  

.٢٤ س١٦ ص:فقه الرضا )١(



٢٩٤

 كذلك موجبة الستحباب ،جواز الصوم أو  ولوجوب  موجبة للصالة متاماًقامةاإل أن كما: }٢٣مسألة ـ {

  .كام احلاضرحأ ولوجوب اجلمعة وحنو ذلك من ،النوافل الساقطة حال السفر

  

 يف األول} الصوم جواز أو  ولوجوب ، موجبة للصالة متاماًقامةاإل أن كما:  ـ ٢٣مسألة ـ {

كذلك موجبة {تيانه يف السفر إال يصح  الذي الصوم الواجب كشهر رمضان، والثاين كالصوم املستحب

 يف املقام كل فر فيأيت تقطع حكم السقامةاإل أن ملا تقدم من} الستحباب النوافل الساقطة حال السفر

  .أحكام احلضر

نه قصد البقاء الصالة أل أمت  أنه إذاومنه يعلم} حكام احلاضرأولوجوب اجلمعة وحنو ذلك من {

متت لو صلحت النافلة أل: )عليه السالم (تى بنوافل الرباعيات ملا يستفاد من قولهأوصلى رباعية، 

  .جاء الحتمال كون املستثىن متام الصالة فقط ا بقصد الريأيت أن فضل، لكن األ)١(الفريضة

  

                                                  

.٤ حعداد الفرائض ونوافلهاأ أبواب من ٢١ الباب ٦٠ ص٣ ج:الوسائل )١(



٢٩٥

 ،ولو ملفقة ما دون املسافة إىل  وبدا للمقيم اخلروج ومتت العشرة أوالًقامةحتققت اإل إذا :}٢٤مسألة ـ {

  :لة صورأفللمس

 وحكمه وجوب التمام يف ، عشرة أخرىإقامةناف ي واستقامةحمل اإل إىل  على العوديكون عازماً أن :األوىل

  األوىل قامةحمل اإلو يابهاب واملقصد واإلالذ

  

 ثالثني يبق أو صلى رباعية بتمام أو }والًأ ومتت العشرة قامةذا حتققت اإلإ : ـ ٢٤مسألة ـ {

أو إىل ( ضفناأمنا إو} ولو ملفقة{املسافة  أو إىل }ما دون املسافة إىل وبدا للمقيم اخلروج{يوماً مردداً 

ذا مل نزد ذلك كان املقسم غري إاملسافة، ف إىل ثانية يتعرض للخروجبعض ما ذكره كال ألن )املسافة

  .قساممشتمل على كل األ

  }:لة صورأفللمس{وكيف كان 

اقام  إذا كما} خرىأ عشرة إقامةناف ي واستقامةحمل اإل إىل  على العوديكون عازماً أن :األوىل{

  .خرىأكربالء ويبقى فيها عشرة  إىل جعير أن دارأ و)عليه السالم (احلر إىل يف كربالء عشرة، مث ذهب

} األوىل قامةحمل اإلو يابواإل{ املثال يف كاحلر} وحكمه وجوب التمام يف الذهاب واملقصد{

نه مل حيدث سفراً  عليه، وذلك ألمجاع واملصابيح وغريهم اإلة، بل عن الروض واملقاصد العليإشكالبال 

قامته، لكن عن إذلك ال يضر بن أ ودون املسافة، ما إىل ذهبي أن املقيم له احلق يف أن جديداً، وقد تقدم

عة حلكم السفر ال قاطعة  رافقامةاإلألجل أن  وبعض آخر وجوب القصر عليه، وكأنه ياملقدس البغداد

   جديدة إقامة عادحكم السفر حىت جيدد قامةذا خرج عن حمل اإللنفسه، فإ



٢٩٦

  . مع عدم كون ما بينهما مسافةاألوىل قامةإل يف غري حمل اقامة على اإلكان عازماً إذا وكذا

  

 قامته اخلروجإقام مل يضر بأ أنه إذا  واملقصد، وفيه ما تقدم منيابفالالزم القصر يف الذهاب واإل

 ، كماكان كثرياً إذا ماأ، صف يوم مثالًنكان قدر خروجه يسرياً كساعة و إذا ما دون املسافة، هذاإىل 

 ، ويبقى هناك يومني مث يرجع)عليه السالم (احلر إىل يذهب أن ،أيامالء عشرة كرب يف قامتهإراد بعد أإذا 

 ذ قد عرفت هناكإ ال لدخوله يف املسألة السابقة، متامقيم فيها عشرة جديدة، فكذلك اإليكربالء وإىل 

ن مقتضى  سفراً جديداً كائمل ينش إذا ماي ف، قاطعة للسفرقامةاإلألجل أن  السابقة، بل قامةضار باإلأنه 

  .االستصحاب التمام

 )١(حىت خترجفيها ن إ والد، حيث أيب ما ما يظهر من القائل بالقصر من االستدالل بصحيحةأ

خرج  أنه خرج مرحتال، ال إذا ملّا أنه ظاهرهن إ :لو خرج كان حكمه القصر، ففيه أنه ظاهره أن بادعاء

  .املقام يف  كما،بدون قصد االرحتال

كما }  مع عدم كون ما بينهما مسافةاألوىل قامة يف غري حمل اإلقامة على اإلماًكان عاز إذا وكذا{

إىل ) عليه السالم (يذهب من احلر أن قصد إذا  ونقله عن غريه، كما)رمحه اهللا (صرح به الفقيه اهلمداين

 أن رق بنيف بينه وبني احلر مسافة فرسخ مثال، وذلك ملا ذكرناه من الدليل السابق، وال بستان بعد احلر

   حبيث كان ذلك الطريق ،يكون لذلك البستان من كربالء طريق آخر غري طريق احلر

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن١٨ الباب ٥٣٢ ص٥ ج:الوسائل )١(



٢٩٧

 إىل قامتهاكان ما بقي من حمل  إذا  وحكمه وجوب القصر،قامةحمل اإل إىل  على عدم العوديكون عازماً أن :الثانية

  ،بلد آخر مسافة أو هبلد إىل كان جمموع ما بقي مع العود أو ،مقصده مسافة

  

يقطعه ليس مسافة،  الذي  والطريق،يقطعه الذي العربة بالطريق ألن  وذلك،ال أم املسافة،الثاين 

  .قامته بقطع املسافةإفلم يقطع 

وىف  احلر ويف احلر إىل هو مسافة وجب القصر يف الطريق الذي سافر من ذلك الطريق إذا نعم

  . فيهأيامشرة  عإقامةقصد  إذا  ويتم يف البستان،البستان إىل الطريق

يف الذهاب }  وحكمه وجوب القصر،قامةحمل اإل إىل  على عدم العوديكون عازماً أن :الثانية{

 إىل سافر من كربالء إذا كما} مقصده مسافة إىل قامتهإذا كان ما بقي من حمل إ{واملقصد والطريق 

  . من مثانية فراسخأكثر على يوه،  يف طريق بغداد)احلصوة(

قام يف كربالء عشرة مث أ إذا كما} بلد آخر مسافة أو هبلد إىل ما بقي مع العودأو كان جمموع {

 إىل ن جمموع من كربالء ماراً باحلرإالنجف، ف إىل يذهب من احلر أن  بقصد)عليه السالم (احلر إىل سافر

 يكن مل إذا  املقصد،املقصد، ويف إىل الذهاب يف منا جيب القصرإ أنه  لكن من الواضح،النجف مسافة

 املقيم حكمه التمام ما مل خيرج عن راملساف أن ال فقد عرفت سابقاًإ من حد الترخص، وأقلاملقصد يف 

  .حد الترخص



٢٩٨

  .ةأربع من أقلالذهاب    من كفاية التلفيق ولو كانقوىة على األأربع من أقلولو كان ما بقي 

مرتل من نه إ  لكن من حيث، مستأنفةإقامة  من دون قصدقامةحمل اإل إىل  على العوديكون عازماً أن :الثالثة

  .قامة يف الذهاب واملقصد وحمل اإل وحكمه وجوب القصر أيضاً،منازله يف سفره اجلديد

  

} ةأربع من أقلالذهاب    من كفاية التلفيق ولو كانقوىة على األأربع من أقلولو كان ما بقي {

:  بقولهية، ويرد عليه ما ذكره السيد الربوجردعأربيكون  أن الذهاب يف التلفيق ال يلزم أن ملا سبق من

 بعد ما فرض من عدم يابتلفيق هنا من الذهاب واإل ذ الإيضاً، أبل وعلى القول بعدم كفاية ذلك 

  . انتهى،)١(ليهإعوده 

دلة القصر، أات طالقا مشمولة إلاحلكم بوجوب القصر يف هذه الصورة الثانية واضح، ألن إ مث

  .خالف فيه، بل اعترف بعظهم بظهور االتفاق عليه ال أنه الظاهر: )٢(بل يف اجلواهر

  .اتطالقاإلباإلضافة إىل والد السابق  أيب ويشمله صحيح: قولأ

  لكن من حيث، مستأنفةإقامة من دون قصد قامةحمل اإل إىل  على العوديكون عازماً أن :الثالثة{

} قامة يف الذهاب واملقصد وحمل اإلصر أيضاً وحكمه وجوب الق،مرتل من منازله يف سفره اجلديدأنه 

  كما عن الشيخ يف املبسوط 

                                                  

.٧٧ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى )١(

.٣٧٨ ص١٤ ج:اجلواهر )٢(



٢٩٩

املتأخرين، خالفاً  إىل  والعالمة يف كثري من كتبه، وعن الشهيد يف الذكرى نسبته واحلليبيوالقاض

  . دون الذهاب واملقصدقامة وموضع اإليابخرين فخصوا التقصري باإلآل

خيرج عن حمل  إىل أن قامة وحمل اإليابب واملقصد واإلوهنا قول ثالث بوجوب التمام يف الذها

  . واختاره مجاعة تبعاً للعالمة يف بعض كتبه وولده يف بعض حواشيه،قامةاإل

 سواء كان املقصد ، فهذا سفر جديد، انتهت خبروجه عن حملهاقامةاإل ألن ،األولظهر واأل

 فيما كان ي،بلد إىل توجهأ للزيارة مث )لسالمعليه ا (احلر إىل سافرأين إ: قال إذا مقصوداً بالذات، كما

ن كان أكان مقصوداً بالعرض ب أو ،تيةمل يكن كالصورة الرابعة اآل إذا  فيما.بلده من كربالء إىل طريقه

كربالء مث  إىل نه موقف مث يرجعيركب القطار من كربالء وهو مير باحلر أل أن بلده يلزم عليه إىل املسافر

املقصد سفراً  إىل يوجب عدم كون ذهابه  السابق القامة، وجمرد املرور مبحل اإلبغداد مثال إىل يذهب

يقصد احلر مث بلده من  أن  فرق بنيي فأاألوىلما يف الصورة أما يف الصورة الثانية فواضح، وأ ،جديداً

  .قامةبلده من حمل اإل إىل طريقهيف مير  أن  وبني،قامةهناك من دون مرور مبحل اإل

 باخلروج عن حد ترخصه عازماً الذهاب قامة يسقط عن كونه حمل اإلقامةحمل اإلن إ :واحلاصل

 كما تقدم ،اًإياب أكثر و ذهاباً أو أقل،اًإيابة أربعة ذهاباً و أو أربعمثانية فراسخ، سواء كانت مثانية ممتدة

عليه  (لوالد السابقة حيث قا أيب  ويؤيده صحيحة.ةأربع من أقلسابقا عدم البأس بكون الذهاب 

  نإو: )السالم



٣٠٠

خرج عن  أن  بعد،احلر ال ينوي املقام يف مكان إىل  هذا املسافرفإن ،)١(مل تنو املقام عشراً فقصر 

  .يقصر أن  فالالزم عليه،حد ترخص كربالء

 فالقصر، فقد استدل بأن الذهاب واملقصد ياب وبني اإل،أما املفصل بني الذهاب واملقصد فالتمام

 ما عرفت من عدم وفاء الدليل :، وفيهأكثرة فأربعالالزم كون الذهاب  أن  وقد تقدم،سخة فراأربعدون 

ي فرق بني الثالثة والرابعة حيث حيكم هنا بالقصر، ويف أنه أاستدل ب أنه ة، كماأربعبلزوم كون الذهاب 

يف الثالثة يكون  أن ارقالفن إ :يضاً، وفيهأذا حتقق التمام يف الرابعة حتقق يف الثالثة إالرابعة بالتمام، ف

نه إ  العود من حيثدنه يري أل،ن خروجه منه ليس بسفرإ سفراً، خبالف الرابعة، فقامةخروجه عن حمل اإل

  .قامتهإحمل 

 بقصد الزيارة ال يكون  مثالً)عليه السالم (احلر إىل نه خروجهأيضا بأورمبا استدل هلذا القول 

نه إ :نشاء سفر بقصد السري مثانية فراسخ، وفيهإنه ، أل)سالمعليه ال ( خبالف رجوعه من احلرإنشاء سفر

 إىل  أورجوعياً سواء كان امتدادياً،نشأ السفرأ فقد قامةخرج من كربالء بقصد االنقالع عن حمل اإلإذا 

  .بلده إىل  مثقامةحمل اإل

صدق السفر ن أ فقد استدل لذلك ب،قامةخيرج عن حمل اإل إىل أن ةربعوأما القائل بالتمام يف األ

  . ما عرفت من الصدق:  بعد رجوعه عن مقصده، وفيهقامةباخلروج عن حمل اإل إالّ اجلديد ال يتحقق

 النظر، ئكان تاماً عند باد وإن ما ذكره الفقيه اهلمداين من تفاوت الصدق، أن ومما تقدم يظهر

  لكنه ال مينع الصدق املوجب النطباق أدلة القصر على اجلميع 

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٨ الباب ٥٣٢ ص٥ ج:الوسائل )١(



٣٠١

 بل أراد ، عنه بأن ال يكون حني اخلروج معرضاً،قامتهإحمل نه إ من حيث إليه  على العوديكون عازماً  أن:الرابعة

 يف هذه الصورة قوى واأل،أقل أو يوم بل أو  إنشاء السفر منه ولو بعد يومنيمثّ إليه قضاء حاجة يف خارجه والعود

 اجلمع يف اجلميع حوطكان األ وإن ، سفراًئما مل ينش قامة وحمل اإليابالبقاء على التمام يف الذهاب واملقصد واإل

  .قامة وحمل اإلياب يف اإلخصوصاً

  

صور املسألة خمتلفة، ففي بعضها يتحقق الصدق العريف من حني اخلروج، ويف ن إ واحلاصل: قال

  .)١( بعد العودقامة، ويف بعضها من حمل اإلياببعضها من حني اإل

 بأن ال يكون حني اخلروج ،قامتهإحمل نه إ من حيث إليه عود على اليكون عازماً أن :الرابعة{

 أو يوم بل أو  ولو بعد يومني، إنشاء السفر منهمثّ إليه  بل أراد قضاء حاجة يف خارجه والعود، عنهمعرضاً

ملا سبق يف } قامة وحمل اإلياب يف هذه الصورة البقاء على التمام يف الذهاب واملقصد واإلقوى واأل،أقل

 فاستصحاب ،حاجة، حيث ال يشمله دليل السفر أو  زيارةألجلون املسافة دما  إىل من سافرمسألة 

يف الثالثة  أن  والفرق بني هذه وبني الثالثة.يف حكم املقيم}  سفراًئما مل ينش {فإنهبقاء التمام حمكم، 

يوجب  واحداً ال سفراً، كوما يف الصورة شيء ينفإنهدلة السفر، خبالف هذه أنشاء السفر فتشمله إ

  .النية املفقودة يف الثالثة واملوجودة يف املقام إىل احتاد احلكم بعد احتياج السفر

  }قامة وحمل اإلياب يف اإل اجلمع يف اجلميع خصوصاًحوطن كان األإو{

                                                  

.٢٩ س٧٦٧ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



٣٠٢

 يضاًامه  وحك، بعد العود وعدمهاقامة لكن مع التردد يف اإل،قامةحمل اإل إىل  على العوديكون عازماً أن :اخلامسة

  . اجلمع كالصورة الرابعةحوط واأل،وجوب التمام

   وجوب التمام وحكمه أيضاً، وعدمهاقامةإل على العود مع الذهول عن ايكون عازماً أن :السادسة

  

  .فىت بالقصر بعض الفقهاءأ جديداً، ولذا الحتمال كونة سفراً

 بعد العود قامة التردد يف اإل لكن مع،قامةحمل اإل إىل  على العوديكون عازماً أن :اخلامسة{

الذخرية واملصابيح وتبعهم غري واحد، خالفا وكما عن املدارك }  وجوب التماميضاًأ وحكمه ،وعدمها

 ملا األول قربرشاد من احلكم بالقصر، واألرشاد اجلعفرية وفوائد الشرائع وحاشية اإلإملا عن العزية و

  . لالستصحابسفر، ولذا كان حكم التمام جارياً التردد الالسفر ومع  الّإال يقطعه  التمام أن تقدم من

 مرور بالوطن أو إقامةكانت هناك  إالّ إذا ن السفر حكمه القصرأما من قال بالقصر فقد استدل بأ

  .ء من هذه الثالثة يف املقاميوال ش ،تردد ثالثنيأو 

 احلر إىل ذهب إذا له حال ما وحا،قامة سفراً جديداً يكون حمكوماً حبكم اإلئشمل ين نه ما إ:وفيه

  .قامةال يقطع حكم اإل أنه قامته حيث قد تقدمإ أثناء يف )عليه السالم(

  .وجب القصرأخروجاً من خالف من }  اجلمع كالصورة الرابعةحوطألا{كان ن إ }و{

  وحكمه أيضاً، وعدمهاقامةإلعن ا{والغفلة }  على العود مع الذهوليكون عازماً أن :السادسة{

  ذ عدم قصد السفر ـ املالزم للذهول إ}  التماموجوب



٣٠٣

  . اجلمع كالسابقةحوطواأل

   وال يترك االحتياط باجلمع فيه يف الذهاب واملقصد، عنهذاهالً أو  يف العود وعدمهيكون متردداً أن :السابعة

  

  . كما تقدم يف الصورة اخلامسة،قامةوالغفلة ـ يوجب عليه بقاء حكم اإل

 ذاهال قامةكان مع ذهوله عن اإلن إ :يف تعليقة السيد الربوجردي حيث قال شكالومنه يظهر اإل

  .  انتهى،)١( هو القصر كما يف الثالثةقوى، فاأليضاًأعن املسافرة منه بعد العود 

  . بدون الذهول عن السفرقامة فال يعقل الذهول عن اإل،الذهول له طرفانن إ :فيهذ إ

  .ياط طريق النجاةن االحتإف}  اجلمع كالسابقةحوطألاف{

  يف العود وعدمهمتردداً { مثالً)عليه السالم (احلر إىل عند ذهابه من كربالء} يكون أن :السابعة{

ما يف أيضاً يف الذهاب واملقصد، أحكمه التمام  أن  والظاهر،نشاء سفر جديدإ بدون ،}ذاهال عنهأو 

 يف الطريق  مرتالًقامة وكون حمل اإل، السفر علىعازماً أو ، فالتمامقامةزماً على اإلان كان عإ فياباإل

نشاء سفر جديد، ولذا قال إ إالّ  ال يبطلهاقامةاإل أن  كل ذلك ملا تقدم من،مردداً فالتمام أو ،فالقصر

تردده يف العود عازماً  أو ذهولهيكون مع  إالّ أن  هو البقاء على التمامقوىلكن األ: يالسيد الربوجرد

  .)٢( عشرة فيقصر حينئذإقامةلقصر بال مسافة ا إىل على السفر

  ال يترك االحتياط باجلمع فيه يف الذهاب واملقصد{ أن فضلكان األن إ }و{

                                                  

.٧٧ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى )١(

.٧٨ ص:ة السيد الربوجردي على العروة الوثقىتعليق )٢(



٣٠٤

  .ينشئ السفر أو قامةيعزم على اإل إليه إىل أن عاد إذا قامة وحمل اإليابواإل

 هذا ،أيامبعد  أو ليلته أو مه يف يوقامةحمل اإل إىل يرجع أن وال فرق يف الصور اليت قلنا فيها بوجوب التمام بني

كان من عزمه اخلروج  إذا ماأ و،قامةيف أثنائها بعد حتقق اإل أو ما دون املسافة بعد العشرة إىل له اخلروج بدا إذا كله

   فقد مرقامةيف حال نية اإل

  

ني يوماً ثالث إىل يبقى متردداً أو فيتم} قامةيعزم على اإل إليه إىل أن عاد إذا قامة وحمل اإليابواإل

  .فيقصر} و ينشئ السفرأ{كما هو واضح 

 أو ليلته أو  يف يومهقامةحمل اإل إىل يرجع أن وال فرق يف الصور اليت قلنا فيها بوجوب التمام بني{

ما ما تقدم فيمن قصد أ سفراً جديداً، أنشأ إذا ما الّإمل خيرج منه  الذي  دليل التمامطالقإل} أيامبعد 

 أشبهما  أو ال يبقى يوماً كامالً أن بشرطنه إ ما دون املسافة حيث قلنا هناك إىل ئهاثناأوخرج يف  قامةاإل

 كما تقدم يف ،يكون اخلروج بعد العشرة أن هو الذي ، خبالف ما حننقامة اإلأثناءفقد كان اخلروج يف 

  .العنوان

 أثنائها بعد حتقق و يفأ{كما ذكرنا } ما دون املسافة بعد العشرة إىل له اخلروج بدا إذا هذا كله{

  . مث خرجقامةبأن قصد اإل} قامةاإل

يبقى يف كربالء ـ مثال ـ  أنه بأن نوى} قامةكان من عزمه اخلروج يف حال نية اإل إذا ماأو{

  فقد مر{يضا أ )عليه السالم (احلر إىل  حبيث يذهبأيامعشرة 



٣٠٥

 فال يضر قامة عن حمل اإليبيت خارجاً أن كان من قصده اخلروج والعود عما قريب ويف ذلك اليوم من غرين إ نهأ

ما دون املسافة  إىل كان من قصده اخلروجن إ ماأ و، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له،قامته ويتحقق معهإبقصد 

  ،قامةأزيد فيشكل معه حتقق اإل أو يف ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة

  

 عن حمل يبيت خارجاً أن يف ذلك اليوم من غريكان من قصده اخلروج والعود عما قريب ون إ نهأ

 قامةقصد اإل} قامته ويتحققإفال يضر بقصد {، وال ليلة كاملة مثال يبقى اراً كامالً أن وال} قامةاإل

 ،قامة باإلذ ال يضر اخلروج قليالًإ} فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له{ مع هكذا نية أي} معه{

  .قامةبعد النية مل يضر بنية اإل أو لنيةذلك عند اعزمه فسواء كان من 

أزيد  أو ما دون املسافة يف ابتداء نيته مع البيتوتة هناك ليلة إىل كان من قصده اخلروجن إ ماأو{

 عشرة يف إقامةيقصد  أن منا كان من قبيلإ عشرة، وإقامةذ مل يقصد إ} قامةفيشكل معه حتقق اإل

  .حدة املكان وقامةشرط حتقق اإل أن مكانني، حيث تقدم

 نظر، سواء كان من نيته أياميكون يف حمل واحد عشرة  أن  بدونقامةيف حتقق اإل أن لكن ال خيفى

  .جتدد له ذلك بعد النية أو خر،آزيد يف حمل أ أو أن يكون ليلة األمرمن أول 

رباعية مل يصل  إذا  بعد العشرة، أما مثالً)عليه السالم (احلر إىل يذهب أن قامةنعم ال يضر باإل

 إذا قصر، وأما، والالزم عليه ال أصالإقامة هناك ليلة، فال تتحقق له ي وبق)عليه السالم (احلر إىل وذهب

   اجلمع يف حوطصلى رباعية فاأل



٣٠٦

  .خيرج مسافراً أو  بدون القصد املذكور جديداًقامةنوى اإل إالّ إذا خراآلاألول إىل  اجلمع من حوطاألو

  

  .مل يبق بعد الرجوع عشرة إذا ،قامةوحمل اإلالذهاب واملقصد والرجوع 

بأن }  بدون القصد املذكور جديداًقامةنوى اإل إالّ إذا خراآلاألول إىل  اجلمع من حوطاألو{

 )جديداً(: ، ففي هذه الصورة يتم، فقوله مثالً)عليه السالم (رجع عن احلر أن  بعدقامةجتددت نية اإل

  .)نوى(: متعلق بقوله

نواها  إذا  ملاقامةدلة اإلأ إطالقففي هذه الصورة يقصر، وذلك لوضوح مشول } اًو خيرج مسافرأ{

 قامةيضر باإل  الاخلروج قليالً أن  فتحقق مما ذكرناه،خرج مسافراً إذا  أدلة السفرإطالقجديداً، ومشول 

ن إ، فأكثر أو ما اخلروج ليلةأجتددت له نية اخلروج، و أم قامةسواء كان من نيته اخلروج حال نية اإل

شرة وخرج فالالزم احتياطاً اجلمع ع الأثناءحدثت نية يف  وإن  فالالزم القصر،قامةنية اإل كانت نيته عند

ة، ومع ربع التمام يف األقربحدثت نيته بعد العشرة فاأل وإن ،قامة وحمل اإليابيف الذهاب واملقصد واإل

 كبرياً، واهللا ر الفقهاء يف هذه املسألة اختالفاًنظاأمزيد من التأمل، وقد اختلف  إىل ذلك املسألة حتتاج

  .سبحانه العامل

  



٣٠٧

ن كان ذلك بعد إف ، أيام والبقاء عشرة قامةحمل اإل إىل  بدا له العودبدا للمقيم السفر مث إذا :}٢٥مسألة ـ {

 عن حد كان قبله فيقصر حال اخلروج بعد التجاوز وإن ،ة فراسخ قصر يف الذهاب واملقصد والعودأربعبلوغ 

بدا له العود  إذا  وأما، وال جيب عليه قضاء ما صلى قصراً، ويتم عند العزم عليه،حال العزم على العود إىل الترخص

  ،عراض عنهاملفروض اإل ألن قامة بقي على القصر حىت يف حمل اإل، جديدةإقامةبدون 

  

ن إف  أيام والبقاء عشرة امةقحمل اإل إىل  بدا له العودللمقيم السفر مث ذا بداإ:  ـ ٢٥مسألة ـ {

نه مسافر يف أل}  قصر يف الذهاب واملقصد والعود،ة فراسخأربعبعد بلوغ {البدا يف العود } كان ذلك

  . فالالزم عليه القصرقامةحمل اإل إىل اجلميع مامل يصل

} حال العزم على العود إىل ن كان قبله فيقصر حال اخلروج بعد التجاوز عن حد الترخصإو{

نه بالعزم على الرجوع بطل أل} ويتم عند العزم عليه{ واملسافر حكمه القصر ،قبل عزمه مسافرنه أل

  .حكم سفره فيشمله دليل التمام

ملا تقدم يف املسألة الرابعة والعشرين من صحة صالة صالها } وال جيب عليه قضاء ما صلى قصراً{

  .قصراً لورود النص اخلاص يف ذلك

حىت {حد الترخص  إىل وصل أن بعد}  جديدة بقي على القصرإقامةبدون بدا له العود  إذا وأما{

ن أل {متامقامته السابقة ال توجب عليه اإلإنه مسافر، واملسافر حكمه القصر، وأل} قامةيف حمل اإل

  واخلروج منه } عراض عنهاملفروض اإل



٣٠٨

  .رجع لقضاء حاجة كما مر سابقاً أو وكذا لو ردته الريح

  

  . السابقةقامة ملحق باإلقامةموضع اإل إىل الرجوعن إ فال جمال لقوهلم

عراض املوجب إ وبني اخلروج بال ،قامة حكم اإلسقاطعراض املوجب إلإوفرق بني اخلروج عن 

خرج بقصد  إذا والد على ترتب حكم السفر أيب ، وقد تقدم داللة صحيحةقامة حكم اإلإسقاطلعدم 

  .السفر

ل صيف املسألة التاسعة والستني من الف} ء حاجة كما مر سابقاًرجع لقضا أو وكذا لو ردته الريح{

  . األول

  



٣٠٩

  ، تأجزأ يف أثنائها أمتها وقامةلو دخل يف الصالة بنية القصر مث بدا له اإل: }٢٦مسألة ـ {

  

بال }  تأجزأ يف أثنائها أمتها وقامةلو دخل يف الصالة بنية القصر مث بدا له اإل:  ـ ٢٦مسألة ـ {

 عليه، ويدل عليه مجاعرشاد اجلعفرية وظاهر الذخرية اإلإخالف، بل عن التذكرة و  والإشكال

 ، كما تقدم الكالم يف ذلك،القصر والتمام طبيعة واحدةن أ و أدلة التمام على املقيم،إطالقباإلضافة إىل 

ن رجل سألته ع:  قال)عليه السالم (احلسن أيب  والفقيه، عن يف الكايفي بن يقطني املرويصحيح عل

  .)١(قامةبدت له اإل إذا يتم:  وهو يف صالته؟ قالقامةله اإل خرج يف سفر مث تبدو

، عن )عليه السالم (احلسن أبا سألت: بيه، املروي يف التهذيب قالأ بن سهل، عن دوخرب حمم

  .)٢(امةقبدت له اإل إذا يتم: يقصر؟ قال أم  وهو يف صالته أيتمقامةله اإل الرجل خيرج يف سفر مث تبدو

 فهل تصح صالته ،قامةمث لو كان من نيته القصر لكنه سهى ودخل يف ركوع الثالثة فبدا له اإل

التمام من حني  أن دلة دلت علىاأل ألن يستأنف؟ الظاهر الثاين، أن باطلة يلزمهي  أم  بالبقيةتلك ويأيت

نوى بعد  وإن نت صحيحة، وصلى صلوات قصراً كاأيامكان قصده عدم البقاء عشرة  إذا النية، ولذا

  .  هلاذلك العشرة، وعلى هذا كان دخوله يف ركوع الثالثة ـ قبل عزم العشرة ـ مبطالً

                                                  

 باب الصالة يف ٥٩ الباب ٢٨٥ ص١ ج: ويف الفقيه .٨ ح باب املسافر يقدم البلدة كم يقصر الصالة٤٣٥ ص٣ ج:الكايف )١(

.٣٤ حالسفر

.٧٤ حبواب الصالة يف السفرأ  من٢٣ الباب ٢٢٤ ص٣ ج:التهذيب )٢(



٣١٠

 متها قصراًأ ن كان قبل الدخول يف الركعة الثالثةإ ودخل يف الصالة بنية التمام فبدا له السفر فقامةولو نوى اإل

 ،ا قصراًعادإ وها متاماًإمتام حوطألكان ا وإن ،دام مل خيرجالقصر ما  إىل كان بعده بطلت ورجع وإن ، اأواجتز

  متامواجلمع بني القصر واإل

  

ذ الدخول إ كانت صحيحة، قامةيركع على اإل أن  فعزم قبلنعم لو دخل يف الركعة الثالثة اشتباهاً

  . كما حقق يف باب اخللل، يف الثالثة ال يوجب البطالنيالسهو

ن كان قبل الدخول يف الركعة إ ف، الصالة بنية التمام فبدا له السفر ودخل يفقامةولو نوى اإل{

حقيقة القصر والتمام واحدة فال بأس من جعل ما  أن وذلك ملا تقدم من}  اأ واجتزمتها قصراًأ الثالثة

 ـ هو قامةعدل عن نية اإل إذا املوجب للتمام ـ أن نواه قصراً متاماً وبالعكس، وملا تقدم أيضاً من

وقد دخل يف } ن كان بعدهإو{ذا مل يات بالرباعية كاملة مل يلزم عليه التمام إتيان بالرباعية كاملة، فاإل

ذ ال حكم إاً أربعها إمتامهذه الصالة ال ميكن  ألن }القصر ما دام مل خيرج إىل بطلت ورجع{الركوع 

يدخل يف ركوع الركعة الثالثة مل  إذا ماأ و،نه دخل يف الركن عليه، وال ميكن جعلها ركعتني، ألربعباأل

ليس زيادة  أنه  مبطلة، ومنيالثالثة زيادة عمدية وه إىل القيام أن  من،ففي البطالن وعدمه وجهان

 فهذه زيادة غري عمدية ومثلها ال ،تكليفه غري ذلك أن ذا عدل تبنيإتكليفه، ف أنه عمدية، بل هو بزعم

  .الكالم يف هذه املسألة يف املسألة اخلامسة عشرة، وقد تقدم أقرب وهذا االحتمال ،يوجب البطالن

   متام واجلمع بني القصر واإل،ا قصراًعادإ وها متاماًإمتام حوطألن كان اإو{



٣١١

  .مل يسافر كما مر ما

  

قال بأن الشروع يف الرباعية كاف يف البقاء على  الذي خروجاً عن خالف الشيخ} مل يسافر ما

  .  تلك املسألةالكالم فيه يف} كما مر{التمام 

  



٣١٢

 كما، حمرمة أو يكون حمللة أن  الصالة بنيإمتام لقطع حكم السفر وقامةال فرق يف إجياب اإل: }٢٧مسألة ـ {

مل يرض ا  أو سيده أو اه عنها والده إذا  كما،حنو ذلك أو سرقة ماله أو  لغاية حمرمة من قتل مؤمنقامةقصد اإلإذا 

  .زوجها

  

 يكون حمللة أن  الصالة بنيإمتام لقطع حكم السفر وقامةق يف إجياب اإلال فر:  ـ ٢٧مسألة ـ {

ما عدم الفرق أ} حنو ذلك أو سرقة ماله أو  لغاية حمرمة من قتل مؤمنقامةقصد اإل إذا كما، حمرمةأو 

 السفر املوجب للقصر هو السفر احمللل ال أن  احملللة، كماقامةاإل إىل دلة، واحتمال انصراف األطالقإللف

وية املستفادة من كون السفر احملرم يوجب باإلضافة إىل األول، يذ االنصراف لو كان فهو بدوإوجه له، 

ن السفر احملرم ال يوجب القصر، أالشارع صرح ب إذ ،التمام، وتنظري املقام بالسفر احملرم مع الفارق

 التمام مطلقاً خرج منه األويلاحلكم ن إ :شئت قلت وإن  مل يصرح مبثل ذلك هنا،فإنه ،خبالف املقام

  .لالسفر احملل

إالّ حمرماً  قامةجيعل اإل أنه ذ قصد غاية احلرام ال دليل علىإ احملرمة ففيه نظر، قامةما ما مثله لإلأو

  .)رمحه اهللا ( على ما بينه الشيخ املرتضى، نظري، ويف حرمة التجريقيل بذلك من باب حرمة التجرإذا 

 قامةنفس اإل ألن تام،} مل يرض ا زوجها أو سيده أو اه عنها والده إذا كما{: نعم مثاله بقوله

 من الوالد يوجب احلرمة، وإمنا ذلك مشروط يكل  أن ال دليل على أنه ، وقد تقدميتكون مورد النه

  .طاعة الوالدإ والثاين عدم ضرر الولد لسبب ، تأذي الوالد مبخالفتهاألول: بشرطني

  



٣١٣

حنومها وجب عليه  أو االستيجار أو كالنذر ن عليه صوم واجب معني غري رمضانكا إذا :}٢٨مسألة ـ {

  . كانم مع اإلقامةاإل

  

 أو االستيجار أو كالنذر ذا كان عليه صوم واجب معني غري رمضانإ:  ـ ٢٨مسألة ـ {

ضى نه مقتأل}  كانم مع اإلقامةوجب عليه اإل{تضيق قضاء رمضان للسنة السابقة  إذا مثل ما} حنومها

 أن ن الواجب املطلق جيب حتصيل مقدماته الوجودية، لكن ال خيفىإوجوب الصوم وجوباً مطلقا، ف

 فقد دل الدليل على الّإ والصوم معاً، وقامةنذر اإل إىل كان مرجع نذره إذا منا هوإالوجوب يف النذر 

  .جواز السفر والقضاء له بعد ذلك

 ،حلاق جريان حكم صوم شهر رمضان فيهمقتضى قاعدة اإل أن ما ما ذكره املستمسك منأ

مقتضى ن إ :، فريد عليهق، بل خصوص وجوده من باب االتفافاحلضر شرط لوجود الصوم ال مطلقاً

اص يف صوم ورد النص اخل أن حلاق بعد وال دليل على اإل،قاًلب واجباً مطجية كون الوااألولالقاعدة 

  .ر والصوم، فتفصيل الكالم فيها فيهماهذه املسألة مربوطة بكتايب النذن إ رمضان، وحيث

  



٣١٤

 وعدمه من كان مسافراً إذا قامةففي جواز اإل  ركعات وعليه الظهرانأربعبقي من الوقت  إذا :}٢٩مسألة ـ {

   مع عدم الضرورة قامة عدم نية اإلحوط فاأل،إشكال حيث استلزامه تفويت الظهر وصريورا قضاًء

  

وهو مسافر ميكنه قصد }  ركعات وعليه الظهرانأربعذا بقي من الوقت  ـ إ٢٩مسألة ـ {

وعدمه من حيث استلزامه  {قامة أدلة جواز اإلطالقإل} كان مسافراً إذا قامةففي جواز اإل {قامةاإل

ول الوقت أكان  إذا  ومثله،}إشكال{ذ الوقت يكون خاصاً بالعصر إ} تفويت الظهر وصريورا قضاًء

  . ركعات من أول الوقتأربعولكنها علمت مبفاجاة احليض بعد 

  .احملرم ترك الواجب يف ظرف حتقق وجوبه ألن ،قامةولكن الظاهر جواز نية اإل

 يسافر فيفطر، ومنه يعلم أن أما ترك الواجب بتبديل املوضوع فال دليل على حترميه، بل حاله حال

 أن مكنهأد الترخص ن مر عن حإ ركعات، ف إالّ أربعلو كان قريب حد الترخص ومل يبق من الوقتأنه 

  . ال جيب عليه املرورفإنهوقت العصر،  إالّ مير مل يكن له مل وإن  بالصالتني،يأيت

كان له مخس ركع من  إذا حال ما أن والظاهر}  مع عدم الضرورةقامة عدم نية اإلحوطفاأل{

من ن إ املصنف ال جيوز تفويت وقت ثالث ركع من العصر، فإشكالذ على إ ،يضاً ذلكأالوقت 

  .على صحته يف الضرورة ال يف حال االختيار إالّ  ال يدل)١(دركأ

                                                  

.٣٥ س٢٠٩ ص١ ج:ىاملنته )١(



٣١٥

   .دراك الصالتني يف الوقت وكان احلال كذلك ال جيب عليه السفر إل لو كان حاضراًنعم

  

} دراك الصالتني يف الوقت وكان احلال كذلك ال جيب عليه السفر إللو كان حاضراً نعم{

حدامها، واحلاضر ليس له وقتهما فال إ فوت وقت قامةذا نوى اإلإوقتهما، فله املسافر  أن والفارق

  .املسألتني من باب واحد كما عرفت أن  لكن الظاهر.عليه حتصيل الوقت أنه وجوب وال دليل على

  



٣١٦

  حىت يبقى على التمامعدوله كان بعد الصالة متاماً أن شك يف أو  مث عدل عنهاقامةنوى اإل إذا :}٣٠مسألة ـ {

  .القصر إىل ىن على عدمها فريجع ب،الأم 

  

 حىت عدوله كان بعد الصالة متاماً أن وشك يف  مث عدل عنهاقامةذا نوى اإلإ:  ـ ٣٠مسألة ـ {

 فيشمله أدلة وجوب صالة عدم الصالة متاماًأل} القصر إىل  بىن على عدمها فريجع،ال أم يبقى على التمام

هل  أو االستيجارية، أو كعات هل كانت صالة نفسه رأربعما أتى به من  أن القصر، وكذا لو شك يف

   .قضاء فائتة يف حضره أو كانت صالة حاضرة

عدل بعد الصالة  أنه علم أن صلى متاماً ـ بعد أو هل سلم على الركعتني اشتباهاً أنه ولو شك يف

 أنه  شك يف ولو عدل مث،صلى متاماً أنه قاعدة الفراغ حاكمة على ألن ـ فالظاهر البقاء على التمام،

 ينه من الشك يف الوقت املقتضتيان العشاء، ألإصالة عدم العشاء؟ قصر أل أو صاله املغرب هل كان ما

  .تيان العشاءإ متيان املشكوك فيه فهو حمكوم بعدإل

  



٣١٧

ولكن شك يف املتقدم منهما  قامة ركعات والعدول عن اإلأربع بصالة قامةعلم بعد نية اإل إذا :}٣١مسألة ـ {

 الشرط يف البقاء على التمام وقوع الصالة متاماً ألن ،القصر مع البناء على صحة الصالة إىل  رجع،جلهل بتارخيهمامع ا

  .  وهو مشكوكقامةحال العزم على اإل

  

ولكن شك  قامة ركعات والعدول عن اإلأربع بصالة قامةذا علم بعد نية اإلإ:  ـ ٣١مسألة ـ {

: التمام ملا ذكره بقوله إىل يرجع أن بل الالزم} القصر إىل هما رجعيف املتقدم منهما مع اجلهل بتارخي

  وهو،أي شرط التمامصالة الصحة يف الصالة حمرز للشرط، أجراء إ ألن }مع البناء على صحة الصالة{

حكم  إذا كذلكحرز الشرط أعلم بصحة صالته إذا  أنه  فكما،قامةصلى رباعية يف حال قصده اإلأنه 

ن الشرط يف البقاء على التمام وقوع أل{:  فقول املصنف،صالة الصحةأالته من جهة الشارع بصحة ص

  . تام} قامة حال العزم على اإلالصالة متاماً

 ومع ذلك فاالحتياط باجلمع ال ،صالة الصحة ترفع الشكأذ إفغري تام، }  وهو مشكوك{: أما قوله

  .  تركهيينبغ

  



٣١٨

 إذا نعم ،القصر وكان كمن مل يصل إىل رجع  ولكن تبني بطالن صالته مث عدل صلى متاماً إذا :}٣٢مسألة ـ {

 ،ربعسلم على األ أنه الثالث بىن على أو على االثنتني أو ربعسلم على األ أنه صلى بنية التمام وبعد السالم شك يف

  . بعدهاقامةإلعدل عن ا إذا ويكفيه يف البقاء على حكم التمام

  

القصر وكان كمن  إىل رجع   مث عدل ولكن تبني بطالن صالتهاًذا صلى متامإ:  ـ ٣٢مسألة ـ {

 ببطالن مجاالًإعلم  إذا ثر هلا، وكذاأ فالصالة الباطلة ال ،ظاهر الدليل الصالة الصحيحة ألن }مل يصل

 إالّ صلى رباعية صحيحة حىت ال يضره العدول، أنه نه ال يعلم أل،أتى ا متاماً اليت ظهره أو صالة صبحه

ما بطالن صالة صبحه فالواجب عليه قضاء الصبح إنه يعلم  يقتضى اجلمع، ألمجايلالعلم اإلن إ ليقاأن 

 ، فالالزم عليهيا قصراً والقصر فيما بقعادإما بطالن صالة ظهره فالواجب عليه إ، ويوالتمام فيما بق

  .مجايليعمل حسب العلم اإلأن 

 }الثالث أو على االثنتني أو ربعسلم على األه  أنصلى بنية التمام وبعد السالم شك يف إذا نعم{

بىن {مخساً  أم اًأربعصلى  أنه ال توجب صالة االحتياط كالشك يف اليت سائر الشكوك الصحيحة،أو 

قاعدة  ألن } بعدهاقامةإلعدل عن ا إذا  ويكفيه يف البقاء على حكم التمام،ربعسلم على األ أنه على

كانت القاعدة حتكم بعدم متام  إذا اً، وذلك خبالف ماأربعنه صلى أ العلم بةصحة الصالة نازلة مرتل

 حيث فإنهتيان بركعة االحتياط، ، حيث كان الالزم عليه اإلربعشك بني الثالث واأل إذا الصالة، مثل ما

  .اً، فالالزم عليه القصر بعد العدولأربع فهو مثل ما مل يصل هة شرعية تقتضيدقاع  والربعال يعلم باأل



٣١٩

هل صلى يف الوقت حال  أنه وشك يف ، مث عدل عنها بعد خروج وقت الصالةقامةنوى اإل إذا :}٣٣ألة ـ مس{

كان ال خيلو من  وإن ،إشكال لكن يف كفايته يف البقاء على حكم التمام ،صلى أنه  بىن على،ال أم قامةالعزم على اإل

  .صول العمليةمارات ال األمنا هي من باب األإالوقت بعد  أو قاعدة الشك بعد الفراغ أن بنينا على إذا خصوصاً ،قوة

  

هل  أنه وشك يف  مث عدل عنها بعد خروج وقت الصالةقامةذا نوى اإلإ:  ـ ٣٣مسألة ـ {

لقاعدة الشك بعد الوقت } صلى أنه ال بىن على أم قامةحال العزم على اإل{رباعية } صلى يف الوقت

الحتمال انصراف ما دل على كفاية الرباعية يف } إشكال لكن يف كفايته يف البقاء على حكم التمام{

منا إقاعدة الشك بعد الوقت  أن الحتمال أو تيان الرباعية،إما لو علم ب إىل احلكم بالتمام بعد العدول

 )١(»ة عليكعادإفال  «:)عليه السالم (نه قالنه أتى بالصالة، ألأا حتكم بأة الصالة، ال عادإتقول بعدم 

  . حبث اخلللكما تقدم يف

خالف الظاهر، الثاين ، واالحتمال ياالنصراف لو كان فهو بدو إذ }ن كان ال خيلو من قوةإو{

  .تيانه ا تعبداً فيكون كما لو أتى ا حقيقةإالشارع حكم ب أن عرفاً،» ة عليكعادإال «ن معىن إف

مارات ال ي من باب األمنا هإبعد الوقت  أو قاعدة الشك بعد الفراغ أن بنينا على إذا خصوصاً{

  مارة حجة لكشفها عن الواقعن الزم األإف} صول العمليةاأل

                                                  

.٢ ح أبواب اخلللمن ٤٢ الباب ٦٢٩ ص٥ ج:حاديث الشيعةأجامع  )١(



٣٢٠

مارة، كما لقاعدة من باب األا أن  يفشكال اإلي ليس حبجة، لكن ال ينبغفإنهصل األخبالف الزم  

  .ثر املذكوردليلها شامل لأل ألن  كفت أصالكانت وإن اأ

  



٣٢١

 الذي هو خريتيان بالسالم األوقبل اإل تيان بالسالم الواجب اإل بعدقامةعدل عن اإل إذا :}٣٤مسألة ـ {

تيان بسجديت  وكذا لو كان عدوله قبل اإل،قامةمستحب فالظاهر كفايته يف البقاء على حكم التمام ويف حتقق اإل

 بل وكذا لو ،جزاء املنسية كالسجدة والتشهد املنسينيتيان بقضاء األ بل وكذا لو كان قبل اإل،كانتا عليه إذا السهو

  شك ىف إذا ثنائهاأيف  أو تيان بصالة االحتياطكان قبل اإل

  

 خريتيان بالسالم األوقبل اإل تيان بالسالم الواجب بعد اإلقامةذا عدل عن اإلإ:  ـ٣٤مسألة ـ {

 إذ صلى فريضة رباعية أنه نه يصدقأل} الذي هو مستحب فالظاهر كفايته يف البقاء على حكم التمام

السالم خارج  أن ستحب حاله حال التكبري املستحب بعد الصالة خصوصاً على قول من يرىاجلزء امل

  .ي السالم بدوإمتام إىل  الفريضةإمتام واحتمال انصراف ،من الصالة

تيان وكذا لو كان عدوله قبل اإل{بذلك } قامةيف حتقق اإل {إشكال ال أنه ذا تبني} و{

 كما يف ،غام الشيطانإلرجدة السهو خارجة عن الصالة شرعت س ألن }كانتا عليه إذا بسجديت السهو

  .النص

 كأنه لصدق} جزاء املنسية كالسجدة والتشهد املنسينيتيان بقضاء األبل وكذا لو كان قبل اإل{

 لعدم تسليم الصدق بعد كون تلك ،شكالخيفى ما يف ذلك من اإل صلى فريضة بتمام، لكن الأن 

  . ما يستفاد من النص والفتوىجزاء الصالة حسبأ هي جزاءاأل

  شك ىف إذا ثنائهاأيف  أو تيان بصالة االحتياطبل وكذا لو كان قبل اإل{



٣٢٢

  .جزاء املنسية فيه اجلمع بل ويف األحوطكان األ وإن ،الركعات

  

 بعد أا تبدأوهلا التكبري وأصالة االحتياط صالة مستقلة، ولذا كان ألجل أن كأنه } الركعات

هو ميزان البقاء على التمام، لكنه  الذي ،صلى بتمام أنه ة املشكوك يف ركعاا فيصدقالسالم من الصال

  فال يتحقق املوضوع عنده، يوجب احتمال عدم صدق التمامكثراأل أو ذ احتمال نقص الركعةإمشكل، 

ني  سواء كان الشك بالقصر مطلقاً إىل هو ميزان البقاء على التمام، فمقتضى القاعدة الرجوعالذي 

كان  إذا القصر فيما إىل الرجوع:  بقولهيزيد، فتفصيل السيد الربوجردالثالث واأل وأ ،زيداالثنني واأل

  . غري ظاهر الوجه،)١( ويف غريه ال يترك االحتياط باجلمع،زيد ال خيلو من قوةثنني واألالشك بني اال

تى بصالة أنه أمل يعلم ب أنه  يف الصالةأثناء االحتياط مثل أثناءن  فأل)ائهانثأو يف أ(: ما قولهأو

  .بتمام

يكون أتى  أن احلكم معلق على الواقع وهو حيتمل ألن رمبا يتوهم وجوب اجلمع مطلقا،نه إ مث

  . يف نفي ذلكيصل يكفاألن إ :صالة بتمام، وفيه

ال  ي الظاهر ألن األمر،اإلعادةامة فالالزم القضاء وتصالته كانت  أن لو صلى قصراً مث تبنينه إ مث

  .جزاء كما حقق يف حمله اإلييقتض

  .ملا عرفت} جزاء املنسية بل ويف األ، فيه اجلمعحوطن كان األإو{

 وصلى رباعية ثانياً مجاعة ما قامةلو صلى يف احلضر مث سافر وبىن على اإل أنه  وهو:شيء يبق

 النص، إطالق من ،االنال؟ احتم أم ه على التمامء فرادى فهل هذه الرباعية املعادة توجب بقاوالًأصاله 

  .قربصلية ال املعادة وهذا هو األاأل إىل ومن انصرافه

  

                                                  

.٧٨ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى )١(



٣٢٣

 أم على التمام   فهل يبقى،م مل يقصدواأمث تبني  ، فقصدهاقامةرفقاءه قصدوا اإل أن اعتقد إذا :}٣٥مسألة ـ {

 أن  من غري،القصد إىل داعياًيكون اعتقاده  أن :الثانية . بقصدهميكون قصده مقيداً أن :حدامهاإ : فيه صورتان؟ال

  التقصري إىل  يرجعاألوىل ي فف، بقصدهميكون مقيداً

  

م مل يقصدوا فهل أهلم مث تبني  ، فقصدهاقامةرفقاءه قصدوا اإل أن ذا اعتقدإ:  ـ ٣٥مسألة ـ {

علم ا  أو قامةنه قد قصد اإل على التمام، أليصلى رباعية بق أنه إذا الظاهر} ؟ال أم على التمام  يبقى

ف ال وجه له، ولذا قال السيد صنتفصيل امل أن ويف كلتا الصورتني جيب البقاء على التمام، ومنه يعلم

  .)١(ذ ال معىن للتقييد فيما ذكر من الفرضإبل فيه صورة واحدة، } فيه صورتان{:  عند قولهيالربوجرد

وضوع قصدهم لكنه بأن يكون موضوع قصده هو م}  بقصدهميكون قصده مقيداً أن :حدامهاإ{

  .موضوع قصدهم عشرة أن يعتقد

فحال املقام حال }  بقصدهميكون مقيداً أن القصد من غري إىل يكون اعتقاده داعياً أن :الثانية{

األول إذا  ففي ،له ضيفاً أن ي بداعي وقد يشتر،يكون له ضيف أن  اخلبز بشرطي فقد يشتر،املعامالت

 األوىل يفف{ذ مل يكن شرط يف البني إ الثاين ليس له ذلك مل يكن له ضيف كان له حق الشرط، ويف

  ذا إ املدة املنوية لرفقائه، فإقامةمنا قصد إ و، عشرةإقامةمل يقصد  أنه املفروض ألن }التقصري إىل يرجع

                                                  

.٧٨ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى )١(



٣٢٤

  . اجلمع يف الصورتنيحوط واأل،يف الثانية يبقى على التمامو

  ثني يوماً التردد يف البقاء وعدمه ثال:الثالث من القواطع

  

 مل يكن قد نوى مدة عشرة، وجمرد علمه بأن تلك املدة عشرة غري أيامكانت يف الواقع دون عشرة 

  . كذا علله يف املستمسك،هو غري املفروض الذي  العشرةإقامةمل يوجب العلم ب جمد يف وجوب التمام ما

 العشرة فقد وجب إقامةا علم بذإ العشرة، وإقامةاملدة املنوية عشرة فقد علم ب أن علملو نه إ :وفيه

 إقامةتبدل علمه بعد ذلك، ومثله كل مكان علم ب وإن صالة واحدة لزمه التمام أمت ذاإعليه التمام، ف

نه يبقى يف السجن أقطع ب إذا  فتبدل علمه، كماأله خطأ املبد علمه خطاًء مث تبني أالعشرة ولو كان مبد

  .امقطعه وقد صلى صالة بتم مث تبدل أيامعشرة 

يوم العيد  إىل قامةونظريه ما لو نوى اإل: ومنه يعلم وجوب التمام فيما تنظره املستمسك بقوله

ن الواجب إف.  انتهى،)١(مل يكن يف الواقع كذلك وأيام والعيد عشرة قامةما بني زمان اإل أن وكان يعتقد

  . قطعه خطأأكان مبد وإن نه ملا قطع بالعشرة وجب التمام،يضاً، ألأالتمام 

 وهذا } اجلمع يف الصورتنيحوطواأل {أيامقصد عشرة  أنه لفرض} يف الثانية يبقى على التمامو{

  . االحتياط ضعيف ملا عرفت

 بل عليه ، وال خالفإشكالبال }  التردد يف البقاء وعدمه ثالثني يوماً:الثالث من القواطع{

  واطع ليس من الق أنه ي عن احملقق البغداديات متواترة، نعم حكإمجاع

                                                  

.١٤٨ ص٨ ج:املستمسك )١(



٣٢٥

التردد يف املسافرة  إىل  لرجوعه،كان قبل بلوغها فحكمه التمام حني التردد إذا  وأما،ذا كان بعد بلوغ املسافةإ

  يف أو  يف البقاء والذهاب يف مكان متردداًيبق إذا األوىل الصورة ي فف،وعدمها

  

 حمل التردد وجب ذا خرج عنإقصد مسافة مستأنفة، وعلى هذا ف إىل وال حيتاج يف حتديد الترخص

 طالقحد الترخص، وكأنه للجمع بني دليل التمام بعد ثالثني يوماً وإل إىل عليه القصر بدون الوصول

وجوب التمام  أن دلة الترددأاملنصرف من ن إ :ذا حترك عن حمل التردد قصر، وفيهإأدلة القصر للمسافر، ف

  .قامةله حال الوطن وحمل اإليف عنوان املسافر، فحاالطويلة  قامةاإللقادحية منا هو إ

 إىل  لرجوعه،كان قبل بلوغها فحكمه التمام حني التردد إذا  وأما،ذا كان بعد بلوغ املسافةإ{

  : التردد له صور،}التردد يف املسافرة وعدمها

  . وهو تردد يف السفر وموجب للتمام،يرجع أو يتردد هل يذهب أن :األوىل

  . وهو تردد يف السفر وموجب للتمام،يبقى عشرة أو يرجع أو يتردد هل يذهب أن :الثانية

  . وهو تردد يف السفر وموجب للتمام،يبقى عشرة أو يتردد هل يذهب أن :الثالثة

 وهذا ليس تردداً يف السفر وحكمه القصر، ، من عشرةأقليبقى  أو يتردد هل يذهب أن :الرابعة

 إىل ثالثني يوماً كان حكمه القصر إىل داً هناك مرديبق إذا نه عازم على السفر، ويف هذه الصورةأل

  .يكون مراد املصنف غري هذه الصورة أن الثالثني مث التمام، وعليه فالالزم

  يف أو  يف البقاء والذهاب يف مكان متردداًيبق إذا األوىل الصورة يفف{



٣٢٦

 قامة ويكون مبرتلة من نوى اإل، مث بعده يتم ما دام يف ذلك املكانثالثني يوماً إىل حمله يقصر إىل البقاء والعود

  .كان مبقدار صالة واحدة إذا  حىت،كثرياً أو  سواء أقام فيه قليالً،أيامعشرة 

  

 مث بعده يتم ما دام يف ،ثالثني يوماً إىل يقصر{يف البقاء والذهاب والعود  أو }حمله إىل البقاء والعود

، ويدل عليهما روايات مستفيضةات مجاعإ وال خالف يف احلكمني، بل عليهما إشكالبال } ذلك املكان

 ،)٤( والديبأ و،)٣( وابن وهب،)٢( واخلزاز،)١(، كصحاح زرارةقامةمتواترة تقدمت مجلة منها يف حكم اإل

  . وغريها،)٥(بصري أيب ورواية

 من أقل} كثرياً أو  سواء أقام فيه قليالً،أيام عشرة قامةمبرتلة من نوى اإل{بعد الثالثني } ويكون{

كان مبقدار صالة  إذا حىت{تكليفه التمام  أن قام عشرة بعد الثالثني بالقصد فواضحأ إذا ، أماأيام عشرة

ن مل يدر إف: ، وفيه)عليه السالم ( عن الصادق، أيب أيوبدلة وخصوص صحيح ابن األطالقإل} واحدة

  .)٦(ة واحدةصال أو قام يوماًأكان  وإن  فليعد ثالثني يوماً مث ليتم، أو أكثرما يقيم يوماً

  .)٧(خترج من ساعتك أن ردتأ وإن  الصالةفأمت: ويف صحيح زرارة

                                                  

.٩ ح من أبواب صالة املسافر١٥ الباب ٥٢٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٥٧ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ بالبا ٢١٩ ص٣ ج:التهذيب )٢(

.١٧ ح من أبواب صالة املسافر١٥ الباب ٥٢٨ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١ ح من أبواب صالة املسافر١٨ الباب ٥٣٢ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.٣ ح من أبواب صالة املسافر١٥ الباب ٥٢٥ ص٥ ج:الوسائل )٥(

.١٢ح  من أبواب صالة املسافر١٥ الباب ٥٢٧ ص٥ ج:الوسائل )٦(

.٩ ح من أبواب صالة املسافر١٥ الباب ٥٢٦ ص٥ ج:الوسائل )٧(



٣٢٧

  .)١(مث تتم بعد ذلك ولو صالة واحدة: )عليه السالم (يوالرضو

  

                                                  

.٢٣ س١٦ ص:فقه الرضا )١(



٣٢٨

مضى ثالثون  إىل أن  مل خيرج وهكذامث بعد غد أو عزم على اخلروج غداً إذا يلحق بالتردد ما: }٣٦مسألة ـ {

 مث ثالثني يوماً إىل  وهكذا فيقصر،خرىأ تسعة إقامة مث بعدها عزم على  مثالًأيام تسعة قامة اإلعزم على إذا  حىتيوماً

  .مقدار صالة واحدة إالّ يتم ولو مل يبق

  

  وهكذا، مل خيرجمث بعد غد أو عزم على اخلروج غداً إذا يلحق بالتردد ما:  ـ ٣٦مسألة ـ {

ذ هو إ، يذا فتعبريه عن ذلك بيلحق ليس على ما ينبغ ول،اًإمجاعنصاً و} مضى ثالثون يوماًإىل أن 

 تسعة إقامة مث بعدها عزم على  مثالًأيام تسعة قامةعزم على اإل إذا حىت{التردد مذكور  أن مذكور كما

 طالقإل} مقدار صالة واحدة إالّ  مث يتم ولو مل يبقثالثني يوماً إىل فيقصر{تسعة ثالثة } هكذاخرى وأ

  .دلةاأل

غري متردد، لكنه يظهر  أو خر مترددآنسان إ بكان مربوطاً أو ديكون هو املترد أن فرق بني وال

رسل أ وابق هناك حىت ،النجف من كربالء إىل اذهب: بقال له األ إذا التردد مما يوجب تردده، كما

يرسل  أن هؤب بناكان األ وإن بعدها، أو ه قبل العشرةءب هل يرسل وراألال أن  وهو ال يعلم،كءورا

  . كما هو واضح،أيامعامل بالبقاء عشرة  نه ليس بعازم وال يقصر ألفإنهه بعد العشرة، ءورا

  



٣٢٩

ول الشهر وجه ال خيلو أكان تردد يف  إذا  بثالثني يوماًكان ناقصاً إذا حلاق الشهر اهلاليلإيف : }٣٧مسألة ـ {

  .  عدم االكتفاء بهحوطكان األ وإن ،عن قوة

  

ول أكان تردد يف  إذا  بثالثني يوماًكان ناقصاً إذا  الشهر اهلاليلحلاقإيف :  ـ ٣٧مسألة ـ {

ن إو{ذكر الشهر  اليت كما ذكره غري واحد، فعربوا بالشهر تبعاً لنصوص} الشهر وجه ال خيلو عن قوة

 الشهر على إطالقم محلوا العربة بثالثني يوماً، أل أن فقد ذكر آخرون}   عدم االكتفاء بهحوطكان األ

الشهر قد يكون ثالثني وقد يكون تسعة وعشرين فهو حقيقة فيما بني ن إ  صحيح اخلزاز، وحيثما يف

ين موجباً األمر فيكون كل واحد من ،لصرفه عن هذا الظاهرصاحلة اهلاللني مل تكن رواية الثالثني 

 الشهر أثناءد من كان الترد وإن ،كان ناقصاًوإن آخره  إىل  اعتربول اهلاليلأذا كان التردد من إللتمام، ف

 فال ،العرف كما هو املرجع يف املفاهيم كذلك هو املرجع يف التطبيق أن مثله، وقد تقدم إىل هإمتاملزم 

  . على محل الشهر على الثالثنيول آنات الشهر، كما جعله املستمسك دليالًأاعتبار بكون التردد من 

، مثل خامس فس اليوم من الشهر الثاينن إىل  الشهر كفىأثناءلو كان التردد يف  أنه يعلم ومنه

  .ناقصاً أو  سواء كان الشهر كامالً،خامس شعبان إىل رجب

صروا على محل الشهر أالفقيه اهلمداين وغريه ممن كالم ومما ذكرنا يظهر وجه النظر يف مواضع من 

  . فراجع،على الثالثني

كان الشهر ناقصاً، وهذا هو  إذا ثني،راد االحتياط مجع بني القصر والتمام يف يوم الثالأن إنه إ مث

  . كما هو واضح،مراد املصنف من االحتياط

  



٣٣٠

كان  وإن ، العشرةإقامةكما مر يف   ، اليومأثناءكان تردده يف  إذا يكفي يف الثالثني التلفيق: }٣٨مسألة ـ {

  . عدم االكتفاء ومراعاة االحتياطحوطاأل

  

 إقامةكما مر يف    اليومأثناءكان تردده يف  إذا يكفي يف الثالثني التلفيق:  ـ ٣٨مسألة ـ {

النهار الكامل يف مثل  إىل  وانصرافه،دلة يف املقدار ال يف خصوص النهار الكامللظهور األ} العشرة

  .نسان وحنوه ال يوجب االنصراف يف كل مكانجارة اإلإ

 كما عرفت يف ،مامباجلمع بني القصر والت}  عدم االكتفاء ومراعاة االحتياطحوطن كان األإو{

  .املسألة السابقة

منا إ، وال بليلة الواحد والثالثني، واألوىل فال اعتبار بالليلة ،قامة كما ذكرناه يف اإلمث حال الليايل

  . الشهرأيام مثل األوىلجاء يف الليل فيكون حكم الليلة  إالّ إذا  املتوسطة،العربة بالليايل

  



٣٣١

  .مفازة أو قريةً أو يكون بلداً أن بني ددال فرق يف مكان التر: }٣٩مسألة ـ {

  

كما صرح به } مفازة أو قرية أو يكون بلداً أن بني ال فرق يف مكان التردد:  ـ ٣٩مسألة ـ {

منا ذكروا مصر من إ ذلك، و)مصر(مراد الدروس واللمعة حيث عربوا بلفظ  أن اجلواهر وغريه، والظاهر

  .دلة األطالقيف اجلو، كل ذلك إل أو ركان يف البح إذا باب املثال، وكذلك احلكم

  



٣٣٢

 وبعضه يف مكان آخر مل يقطع ،فلو كان بعض الثالثني يف مكان، يشترط احتاد مكان التردد: }٤٠مسألة ـ {

 وال يضر بوحدة املكان ،مسافةقطع  إذا  يبقى على القصرفإنه وكذا لو كان مشتغال بالسري وهو متردد ،حكم السفر

 كان حبيث يصدق عرفاً إذا عما قريب إليه مكان آخر ولو ما دون املسافة بقصد العود إىل خرج عن حمل ترددهإذا 

   يف ذلك املكان ثالثني يوماًكان متردداًأنه 

  

لظهور النص والفتوى يف ذلك، كما تقدم مثله } يشترط احتاد مكان التردد:  ـ ٤٠مسألة ـ {

مل {مثل النجف وكربالء } ضه يف مكان آخرفلو كان بعض الثالثني يف مكان وبع {قامةيف حمل اإل

  .حىت يوجب التمام} يقطع حكم السفر

 إىل سافر من كربالء متوجهاً إذا  كما،ال أم هل يبقى} وكذا لو كان مشتغال بالسري وهو متردد{

  يبقى على القصرفإنه{ثالثة وهكذا  أو فرسخني أو  هل على رأس فرسخد لكنه يف الطريق مترد،النجف

  . أصالذ لو كان تردده قبل املسافة مل جيب القصرإبأن كان تردده بعد املسافة، }  مسافةقطعإذا 

 مكان آخر ولو ما دون املسافة بقصد العود إىل خرج عن حمل تردده إذا وال يضر بوحدة املكان{

لك شرط ن ذإف}  يف ذلك املكان ثالثني يوماًكان متردداً أنه كان حبيث يصدق عرفاً إذا ،عما قريبإليه 

 ومل كان مكثه يف املكان القريب قليالً إالّ إذا يف كون الصالة متاماً بعد ثالثني يوماً، والصدق ال يكون

  .يكن ذلك املكان مسافة



٣٣٣

 لصالة ركعتني يف مسجد الكوفة والعود أو الكوفة لزيارة مسلم إىل  يف النجف وخرج منهكان متردداً إذا كما

  . بعد ذلك اليوم أو ته بليف ليل أو يف ذلك اليومإليه 

  

لصالة  أو )عليه السالم(الكوفة لزيارة مسلم  إىل  يف النجف وخرج منهكان متردداً إذا كما{

كربالء  إىل ذهب من النجف إذا أما} يف ليلته أو يف ذلك اليوم إليه ركعتني يف مسجد الكوفة والعود

ول أ قصراً من ييصلنه أي إ الثالثني أيام ةدعاإبد من   كان الوبقي ساعات مث رجع يف نفس اليوم مثالً

كربالء من هذا الثالثني يوماً، وذلك ملا  إىل  قبل ذهابهيام وال حيسب األ،ثالثني يوماً مث يتم إىل يوم عوده

  .دلة يف بقائه ثالثني يوماً يف مكان وهذا مل يبق كذلكتقدم من ظهور األ

مل يصدق وحدة املكان ـ كما هو املفروض،   أنذ بعدإ، إشكالفيه }  بعد ذلك اليوم أو بل{

  . مكان واحد ـ مل يكن سبب لتمام الصالة بعد ثالثني يوماًيف  يف مكانني الينه بقأل

حكم  ألن  قصراً بعد الثالثني أيضاً،ييصل أنه  قصراً، ومقتضى القاعدةينعم قبل الثالثني يصل

ات إطالق واحد منها مل يتحقق فاملرجع ي وأ،ثونالثال أو قامةاإل أو  الوطن:شياءأالتمام معلق بثالثة 

  .القصر يف السفر

  



٣٣٤

 مع قصد العود ما دون املسافة إىل حكم املتردد بعد الثالثني كحكم املقيم يف مسألة اخلروج: }٤١مسألة ـ {

 ويف القصر ،ترددهحمل نه إ من حيث إليه  للعودكان قاصداً إذا  وحمل الترددياب ويف املقصد واإليتم ذهاباً أنه يفإليه 

اليت  وغري ذلك من الصور ،يف سفره اجلديدمرتال له من حيث كونه  إليه عرض عنه وكان العودأ إذا باخلروج

  .ذكرناها

  

ما دون  إىل حكم املتردد بعد الثالثني كحكم املقيم يف مسألة اخلروج:  ـ ٤١مسألة ـ {

  فيها متردداً ثالثني يوماً مث خرجي النجف وبقكربالء من إىل جاء إذا كما} ليهإمع قصد العود  املسافة

حمل نه إ من حيث إليه  للعودكان قاصداً إذا ،ترددال وحمل ياب ويف املقصد واإليتم ذهاباً أنه يف{احلر إىل 

 واملرور بالوطن قامةثالثني يوماً قاطع للسفر، مثل اإل إىل التردد أن دلةاملنصرف من األ ألن }تردده

  .مافيكون حاله حاهل

يف سفره اجلديد مرتال له من حيث كونه  إليه عرض عنه وكان العودأ إذا ويف القصر باخلروج{

  .قامةيف مسائل حمل اإل} وغري ذلك من الصور اليت ذكرناها

ال؟ كان املرجع استصحاب عدم الثالثني، سواء كان  أم هل بقى ثالثني يوماً أنه ذا شك يفإو

 أو نزل فيه اجلمعة أنه ن مل يدرأ ك،يف أول نزوله يف ذلك املكانالشتباه  أو الشك الشتباه مطلق،

االثنني مثال، لكن ذلك بعد الفحص  حد أواأل أنه ن مل يدرأهو فيه ك الذي يف هذا اليوم أو السبت،

   أن النتيجة، ملا عرفت مكرراً من لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعية، وال خيفى إىل وعدم الوصول



٣٣٥

ذا كان يف إ ف،ال أم  يف كل تلك املدة مسلماً مكلفاً بالغاًقالًايكون ع أن ي ال فرق بنيالبقاء التردد

 من املدة وأمت ييف بعض املدة حائضاً قصر فيما بق أو كافراً أو غري مكلف أو بعضها جمنوناً أو كل املدة

  .دلة األطالقها وذلك إلدبع

  



٣٣٦

  مكان آخر وتردد فيه كذلك إىل  مث سار،أقل أو اًتردد يف مكان تسعة وعشرين يوم إذا :}٤٢مسألة ـ {

  . يف مكان واحدبقي ثالثني يوماً أو  يف مكانقامةنوى اإل إالّ إذا  بقي على القصر ما دام كذلك،وهكذا

  

مكان آخر وتردد  إىل  مث سارأقل أو ذا تردد يف مكان تسعة وعشرين يوماًإ:  ـ ٤٢مسألة ـ {

 } يف مكانقامةنوى اإل إذا الإ{دلة القصر أ طالقإل} ر ما دام كذلكوهكذا بقي على القص  فيه كذلك

 يف السفر أو صار ممن عمله السفر أو }يف مكان واحد{شهراً  أو }و بقي ثالثني يوماًأ{مر بالوطن أو 

 وعدم استثناء املصنف لبعضها ،دلة التمام فيها يتم يف هذه الصور ألفإنهكالسائح ومن بيته معه، أو 

  . على الوضوح)رمحه اهللا (منهاعتماد 

  



٣٣٧

بعد اخلروج عن حد الترخص كاملقيم  إالّ  بقدر املسافة ال يقصرأنشأ سفراً إذا املتردد ثالثني: }٤٣مسألة ـ {

  .كما عرفت سابقاً

  

بعد اخلروج عن حد  إالّ  بقدر املسافة ال يقصرأنشأ سفراً إذا املتردد ثالثني:  ـ ٤٣مسألة ـ {

ملا كان املتردد ثالثني يوماً مسافراً نه إ مث} كما عرفت سابقاً{كاخلارج من وطنه و} الترخص كاملقيم

 يف السفر ـ وعدم نافلة ما استثين الإحكام املسافر من قصر الرباعية وعدم الصيام ـ أشرعاً، فله كل 

اخلروج راد أذا إ، فشيءبعد الثالثني يكون حكمه حكم املقيم يف كل  أن غري ذلك، كما إىل الرباعية

 ،مل يكن واجباً إذا  وصح منه،كان الصوم واجباً إذا بعد زوال الواحد والثالثني لزم عليه الصوم فيما

 الصوم يف يينو أن  بعد الثالثني ولو مقدار ساعة كما عرفت، بل الالزميبق إذا وأتى بالرباعية ونافلتها

 فإنهذا جتاوز حد الترخص يفطر إ يصوم ففإنهراد اخلروج بعد ساعة من الفجر، أالواحد والثالثني، ولو 

  . حاله حال املقيم وحال من خرج عن وطنه كما عرفت



٣٣٨



٣٣٩

  

  

  فصل

حكام صالة املسافرأيف 

  

 ،يسقط بعد حتقق الشرائط املذكورة من الرباعيات ركعتان أنه  املسائل السابقة قد عرفتيما مر يف ط إىل مضافاً

 وكذا يسقط ،قوى على األالوترية أيضاً  بل ونافلة العشاء وهي،ة الظهرين أي نافل،تسقط النوافل النهارية أنه كما

  .الصوم الواجب عزمية

  

  }فصل{

}حكام صالة املسافرأيف {

هذه املسائل قد مرت غالباً يف أول كتاب ن إ وحيث}  املسائل السابقةيما مر يف ط إىل مضافاً{

  .  بدون التفصيلملاعاًإ إليهانا نلمع إالصالة ويف حبث صالة املسافر ف

 أنه كما{تان خرياأل} يسقط بعد حتقق الشرائط املذكورة من الرباعيات ركعتان أنه قد عرفت{

 على الوترية أيضاً  نافلة الظهرين بل ونافلة العشاء وهياي{اً إمجاعنصاً و} تسقط النوافل النهارية

  .مر تفصيل الكالم فيه يف أول كتاب الصالة على ما} قوىاأل

  رخصة على تفصيل  ال} عزمية {سقوطاً} يسقط الصوم الواجبوكذا {



٣٤٠

 وال ،ةربعماكن األ فيجب عليه القصر يف الرباعيات فيما عدا األ،يف بعض املواضع املستثناة إالّ بل املستحب أيضاً

 ،ف يف سقوطها وعدمه ملكان اخلال،بعنوان الرجاء واحتمال املطلوبية إالّ تيان بالنوافل النهارية وال الوتريةجيوز له اإل

تيان بغري الرواتب من الصلوات جيوز اإل أنه  يفإشكال كما ال ،وال تسقط نافلة الصبح واملغرب وال صالة الليل

  .املستحبة

  

كثالثة } يف بعض املواضع املستثناة إالّ بل املستحب أيضاً{ يف كتاب الصوم من هذا الشرح يأيت

الصوم الواجب قد  ألن  استثناء عن كال احلكمني،)الإ(: ، وقوله للحاجة يف املدينة املنورة وغريهأيام

  . وغريهي يف احلج بدل اهلدأياميؤتى به يف السفر أيضاً، مثل ثالثة 

فيها بني القصر يتخري حيث } ةربعماكن األفيجب عليه القصر يف الرباعيات فيما عدا األ{

  .اىلشاء اهللا تع نإ الكالم فيه عن قريب والتمام، كما سيأيت

ن إ مبطلق النوافل بقدرها، فيأيت أن جاز وإن ،مطلقاً} تيان بالنوافل النهاريةوال جيوز له اإل{

الصالة خري موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر}  بعنوان الرجاء واحتمال  إالّ وال الوتريةبل

، كما عرفت تفصيله يف }ملكان اخلالف يف سقوطها وعدمه{وإمنا جاز هذه بعنوان الرجاء } املطلوبية

  .أول كتاب الصالة

جيوز  أنه  يفإشكالكما ال {اً إمجاعنصاً و} وال تسقط نافلة الصبح واملغرب وال صالة الليل{

قسامها أ أدلة النوافل مبختلف إطالقن إاً، فإمجاعنصاً و} تيان بغري الرواتب من الصلوات املستحبةاإل

  .شيء منها يف السفر وال دليل على سقوط ،يشمل السفر واحلضر



٣٤١

  تيان بنافلتهما سفراًجيوز له اإل  تيان بالظهريندخل عليه الوقت وهو حاضر مث سافر قبل اإل إذا :}١مسألة ـ {

  

تيان جيوز له اإل  تيان بالظهرين سافر قبل اإلهو حاضر مثذا دخل عليه الوقت وإ:  ـ ١مسألة ـ {

 عبد اهللا أيب ذكره غري واحد استناداً ملوثق عمار، عنكما } كان يصليهما قصراً وإن بنافلتهما سفراً

 أيبد: زالت الشمس وهو يف مرتله مث خيرج يف سفر؟ قال إذا سئل عن الرجل: قالأنه ) عليه السالم(

ن إ ف: وسئلاألوىلحتضر  أن نه خرج من مرتله قبل بتقصري ركعتني ألاألوىل يبالزوال فيصليها مث يصل

نه  بعده النوافل مثان ركعات ألي ركعات مث يصلأربع األوىل ييصل: ؟ قالاألوىلخرج بعد ما حضرت 

نه  ركعتان أليذا حضرت العصر صلى العصر بتقصري وهإ، فاألوىلخرج من مرتله بعد ما حضرت 

  .)١(حيضر العصر أن خرج من السفر قبل

 أربع األوىل ييصل: ولهاملراد من ق أن مجال املنت، حيث ال يعلمإشكل عليها تارة بأوهذه الرواية 

تها ملا دل رضاخرى مبعأيف السفر، وعلى الثاين يكون خالف املفىت به، و أو  يصليها يف احلضرركعات

 مجال املنتإذ على فرض إني، شكالعلى سقوط نوافل النهار ـ كما تقدم مجلة منها ـ لكن ال وجه لإل

يف  اليد عن حمل الشاهد مبقتضى جواز التفكيك ال يوجب رفع فإنهالثاين كون املراد ا االحتمال أو 

ها قاض بعدم إطالقن إ خص منه، مثأمقيد ذه الرواية اليت هي  سقوط النافلة إطالق أن احلجة، كما

  خيرج بعد الزوال  أن الفرق بني

                                                  

.١ حعداد الفرائض ونوافلهاأ أبواب من ٢٣ الباب ٦٢ ص٣ ج:الوسائل )١(



٣٤٢

  .تركها يف الوقت جيوز له قضاؤها وإن ،ن كان يصليهما قصراًإو

  

ملا دل على } ن تركها يف الوقت جيوز له قضاؤهاإو{ال  أم افلةداء النأحبيث مل يكن له وقت فوراً 

  .ه يشمل املقامإطالقن إتركه من النوافل ف استحباب قضاء ما

  



٣٤٣

تيان  وترك اإل،دخل عليه الوقت وهو مسافر إذا تيان بنافلة الظهر يف حال السفرال يبعد جواز اإل: }٢مسألة ـ {

 إىل أن صلى الظهر يف السفر ركعتني وترك العصر إذا  وكذا،قامةل اإلحم أو بالظهر حىت يدخل املرتل من الوطن

صلى  إذا تيان بالوترية يف حال السفر وكذا ال يبعد جواز اإل،تيان بنافلتها يف حال السفريدخل املرتل ال يبعد جواز اإل

  اًأربعالعشاء 

  

دخل عليه الوقت وهو   إذاتيان بنافلة الظهر يف حال السفرال يبعد جواز اإل:  ـ ٢مسألة ـ {

منا إالنافلة الساقطة  أن وجهه} قامةحمل اإل أو تيان بالظهر حىت يدخل املرتل من الوطنمسافر وترك اإل

 ا يف احلضر فال وجه لسقوط نه يأيتذا كانت الفريضة تامة، ألإكانت الفريضة مقصورة، ف إذا هي

مقصورة سواء احلال نافلة كون الصالة يف تلك علة سقوط ال أن دلةالظاهر من األن إ النافلة، لكن فيه

سافر بعد  وإن تيان بنافلة الظهر يف احلضر ولذا كان مقتضى القاعدة استحباب اإل،مل يأت أو تى اأ

  .ذلك وأتى بالظهر قصراً يف السفر

تيان  ال يبعد جواز اإل،يدخل املرتل إىل أن  وترك العصر،صلى الظهر يف السفر ركعتني إذا وكذا{

 يأيت أن جيوز أنه السابق، كماالفرع وجهه ما تقدم، ويرد عليه ما ورد على } بنافلتها يف حال السفر

  .أتى بالعصر يف السفر قصراً ملا تقدم وإن بنافلة العصر يف احلضر،

  اًأربعصلى العشاء  إذا تيان بالوترية يف حال السفروكذا ال يبعد جواز اإل{



٣٤٤

  .ت الفريضة صلحت نافلتهامتفإنه إذا يف احلضر مث سافر 

  

فإنه إذا {: ، أما تعليله مبا ورد يف النص من قولهشكالوفيه ما تقدم من اإل} يف احلضر مث سافر

صلحت  النافلة يف السفر ت لو صلحبين يا: )عليه السالم (حيث قال} امتت الفريضة صلحت نافلته

كلما صليت الفريضة  أنه  فال يدل على،فعليةالظاهر من النص الشأنية ال الن إ : فريد عليه،)١(الفريضة

  .متاماً يؤتى بالنافلة

  . فراجع،ما مسألة مشروعية النافلة يف السفر فقد تقدمت يف أول كتاب الصالةأ

  

                                                  

.٤ حعداد الفرائض ونوافلهاأ أبواب من ٢١ الباب ٦٠ ص٣ ج:الوسائل )١(



٣٤٥

 أو ، باحلكم واملوضوعيكون عاملاً أن ماإف ،متاماًـ بعد حتقق شرائط القصر ـ لو صلى املسافر : }٣مسألة ـ {

ة بطلت صالته ربعماكن األ يف غري األ باحلكم واملوضوع عامداًن كان عاملاًإ ف،ناسياً أو ،حدمهابأ أو ، ماجاهالً

  ، يف الوقت والقضاء يف خارجهاإلعادةووجب عليه 

  

 باحلكم يكون عاملاً أن ماإف، لو صلى املسافر بعد حتقق شرائط القصر متاماً:  ـ ٣مسألة ـ {

 باحلكم واملوضوع ن كان عاملاًإف {:ستة فالصور} ناسياً أو ،ابأحدمه أو ، ماجاهالً أو ،واملوضوع

كما }  يف الوقت والقضاء يف خارجهاإلعادةة بطلت صالته ووجب عليه ربعماكن األ يف غري األعامداً

هو املشهور، بل عن االنتصار والغنية والتذكرة والدروس وشرح املفاتيح وظاهر املنتهى والنجيبية 

 ةًعادإتيان  العروة عدم الوجوب وجعل االحتياط يف اإليعليه، واحتمل بعض معلق مجاعوالذخرية اإل

  .وقضاًء

 دليل الواقع وال إطالقباإلضافة إىل هذا االحتمال ضعيف الوجه، ويدل على املشهور، : قولأ

 رجل صلى يف السفر :)عليه السالم (جعفر أليب قلنا: وحممد بن مسلم قاالزرارة  صحيح ،خمرج عنه

مل يكن  وإن ،أعاداً أربعكان قرأت عليه آية التقصري وفسرت له فصلى ن إ :ال؟ قال أم يعيد اً أعأرب

  .)١(ة عليهعادإها فال قرأت عليه ومل يصل

                                                  

.٤ حة املسافر أبواب صالمن ١٧ الباب ٥٣١ ص٥ ج:الوسائل )١(



٣٤٦

  .)١(نه زاد يف فرض اهللا عز وجل أل،ومن مل يقصر يف السفر مل جتز صالته: عمشوخرب األ

 ركعات أربعصليت الظهر : )عليه السالم (د اهللاعب أليب ، قلت احلليبياهللا بن عل وصحيح عبيد

  .)٢(أعد: وأنا يف سفر؟ قال

 يف خارج الوقت يف العامد، ملكان صحيح العيص بن القاسم اإلعادةورمبا يستشكل يف اقتضائه 

كان يف وقت ن إ : مسافر فأمت الصالة؟ قالو عن رجل صلى وه)عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: قال

  .)٣(كان الوقت قد مضى فالن إ و،فليعد

ذ سائر إ والوقت وخارجه، ، العامل واجلاهليلكن الالزم اجلمع بينهما مبعونة الشهرة يف حكم

ن صحيح زرارة وحممد دل على التفصيل بني إقسام اجلمع ـ كما رمبا يقال ـ ال اطمينان بعرفيتها، فأ

 وبني الصحيحني عموم من ، وخارجهالعامل واجلاهل، وصحيح العيص دل على التفصيل بني الوقت

  :وجه

  .خارجه أو  واجلاهل ال يعيد كان يف الوقت،خارجه أو  العامل يعيد كان يف الوقت: يقولاألولذ إ

  .جاهالً أو ، ويف خارج الوقت ال يعيد عاملاًجاهالً أو  يف الوقت يعيد كان عاملاً:يقول الثاينو

منا يقع إاجلاهل خارج الوقت ال يعيد، و أن يد، وعلى يف الوقت يعملالعا أن فكالمها متفقان على

  :  بينهما يف صورتنيرضاالتع

  

                                                  

.٨ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٥٣٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٦ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٥٣١ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٥٣٠ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٣٤٧

كان ن إ ماأ و، عن القضاءالًض فاإلعادة مل جيب عليه ،حكم املسافر التقصرين أ ون كان جاهال بأصل احلكمإو

   بأصل احلكم وجاهالعاملاً

  

  .يقول يعيد الثاين و، يقول ال يعيداألول ف،اجلاهل يف الوقت: األوىل

  .يقول ال يعيدالثاين  و، يقول يعيداألولالعامل خارج الوقت، ف: الثانية

خر حد الصحيحني على اآل تقدمياً ألاإلعادة، ويف الثانية باإلعادة بعدم األوىللكن الالزم القول يف 

  .مجاعخر، واملخالف شاذ فال يضر باإل وبعض املؤديات اآلمجاعمبعونة اإل

 عن الًض ف،اإلعادةحكم املسافر التقصري مل جيب عليه ن أ و بأصل احلكمن كان جاهالًإو{

  حيث قاال واحلليبسكايف عليه، خالفاً ملا عن اإلمجاع بل عن بعض دعوى اإل،كما هو املشهور} القضاء

  .داًء وقضاًءأ مطلقا اإلعادة من القول بوجوب  خارجه، وملا عن العماينيف  يف الوقت الاإلعادةب

 بصحيح العيص، سكايف واحلليبملشهور مبا تقدم من صحيح زرارة وغريه، واستدل اإلاستدل ا

 املستفيضة الدالة على احلكم يف الصوم مع قوة خباراأل إىل  يف ذلك، مضافاًشكاللكنك عرفت اإل

  . الكالم يف ذلك يف املسألة التالية كما سيأيت،ته للصالةااستظهار مساو

  واجلواب، وصحيح احلليب،)١( اخلصالرب، وخ على بطالن الزيادة مطلقاً فهو ما دلأما دليل العماين

  .ة على ما ذكرعادالصحيحة الثانية مقدمة لإلأن 

   وجاهالً{حكم املسافر التقصري ن أ و} بأصل احلكمكان عاملاًن إ ماأو{

                                                  

.٩ ح وما فوقهة باب املائ٦٠٤ ص:اخلصال )١(



٣٤٨

 أو أن ،سافة مثانيةامل أو أن ،ة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصرأربع إىل السفر أن ببعض اخلصوصيات مثل

الطاعة  إىل رجع إذا  بسفرهيالعاص أو أن ،األول يقصر يف السفر أيامغريه عشرة  أو أقام يف بلده إذا كثري السفر

   يف الوقت والقضاء يف خارجهاإلعادة وأمت وجب عليه ، وحنو ذلك،يقصر

  

املسافة  أو أن ،رة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصأربع إىل السفر أن ببعض اخلصوصيات مثل

  بسفرهيالعاص أو أن ،األول يقصر يف السفر أيامغريه عشرة  أو أقام يف بلده إذا كثري السفر أو أن ،مثانية

منا هو إالقصر ن أ و،صالة املسافر مع اجلماعة تامة أن مثل زعمه}  وحنو ذلك،الطاعة يقصر إىل رجعإذا 

 زعمه أو ، كلها خيري فيها املسافر بني القصر والتمام)معليهم السال (ئمةمراقد األ أن زعمه أو ،للمنفرد

ن هذه املزاعم الثالثة إ ف،وجب التمام أو ،ذا مل يكن تعب مل جيب القصرإالقصر شرع بعلة التعب، فأن 

  .منتشرة بني العوام يف زماننا هذا

 الذي ية اآلن عدم العلم بتفسريإ لصحيح زرارة وحممد، ف، والقضاءاإلعادةفالظاهر عدم } وأمت{

 يف مسألة الصوم تؤيده، قال السيد ما يأيتباإلضافة إىل أن ذكره الصحيح يشمل كل صور اجلهل، 

بأن الرجوع ليومه موجب للقصر ملحق للجهل باحلكم  أو حبدها أو اجلهل باملسافة أن قوىاأل: اجلمال

  . انتهى،اإلعادةيف صحة صلواته يف عدم لزوم القضاء و

فقد نقل عن }  يف الوقت والقضاء يف خارجهاإلعادةوجب عليه {: صنف بقولهوأما ما ذكره امل

   حيث ال دليل على ، دليل الواقعإطالقمجاعة، واستدل له ب



٣٤٩

 أمت  لوفإنه ،ختيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة إذا  كما، باملوضوع باحلكم جاهالًكان عاملاً إذا وكذا

  .القضاء أو اإلعادةوجب عليه 

  

  .الوقت إىل عمش، بل وصحيح العيص بالنسبة وخرب األ صحيح احلليبإطالق وب،جزاءإلا

اجلهل  إىل صحيح زرارة وحممد مقدم عليها، واحتمال انصراف صحيحهمان إ :ويرد على الكل

ة العلم عاداملوجب لإل أن  يففسرت لهبأصل احلكم ال خبصوصياته غري ظاهر الوجه بعد ظهور 

  .الكامل

مقصده مسافة مع كونه ختيل عدم كون  إذا  كما، باملوضوع باحلكم جاهالًكان عاملاًا  إذوكذا{

 أو داًءأتيان به نه مل يأت باملكلف به، فالالزم اإلأل} القضاء أو اإلعادةوجب عليه  أمت  لوفإنه ،مسافة

ور، خبالف اجلاهل ن اجلاهل باحلكم غري معذإولويته عن اجلاهل باحلكم، فقضاًء، ورمبا احتمل الكفاية أل

  .جزاء اإليالظاهر األمر والقتضاء ،باملوضوع

كان بعد الفحص فهو  نإاجلهل باملوضوع باإلضافة إىل أن وية غري قطعية، ن األولإ: لكن فيه

كان قبل الفحص فهو غري معذور كاجلهل باحلكم كذلك،  وإن معذور كاجلهل باحلكم بعد الفحص،

 مخر ومل بأاعلم  أنه إذا لم يفحص عن املوضوع وشرا عوقب، كما ف،اخلمر حرام: ذا قال املوىلإف

  .يفحص عن حكمها وشرب عوقب، ولذا نوجب الفحص عن املوضوع كما جيب الفحص عن احلكم

مقصده ليس مسافة مل يكن ناوياً  أن ذ لو ختيلإمثال املصنف حمل مناقشة،  أن  وهو:شيء يبق

حدمها يف وجوب أسافة، وقد تقدم يف بعض املسائل السابقة لزوم  وال عاملاً بامل،صلةتللمسافة نية م

  . القصر



٣٥٠

مل يعد  وإن ،اإلعادةوقت وجب عليه يف الن تذكر إ ف،متأحكم السفر القصر ف أو أن ، لسفرهكان ناسياً إذا ماأو

  .تذكر بعد اخلروج الوقت ال جيب عليه القضاء وإن ،وجب عليه القضاء يف خارج الوقت

  

 وإن سفره هذا يوجب القصر، أو أن }حكم السفر القصر أو أن ، لسفرهكان ناسياً  إذاماأو{

مل يعد وجب عليه  وإن ،اإلعادةوقت وجب عليه يف الن تذكر إ ف،متأف{صل احلكم ومل ينسه أكان علم ب

 يما كون حكم الناسأ} تذكر بعد خروج الوقت ال جيب عليه القضاء وإن ،القضاء يف خارج الوقت

 )١( ودليل رفع النسيان، وال خمرج هلما عنه، دليل الواقعطالق يف الوقت فإلاإلعادةحلكم السفر و  أللسفر

  .ال يدل على الكفاية

ن أ و،ي، واحتمال وجود مناط اجلاهل يف الناس)٢(ما وجوب القضاء خارج الوقت فلدليل الفوتأو

» من ال يعلم«ناط غري مقطوع به، وذ املإفيشمله صحيح زرارة غري تام، » فيمن ال يعلم« داخل يالناس

  . وليس فيه الكالم، بهصبح جاهالًأ حىت اًإطالقغاب عن الذهن  إالّ إذا ياليشمل الناس

تذكر خارج الوقت فهو املشهور، بل عن االنتصار واخلالف ن إ ما عدم وجوب القضاءأو

 خالفاً ملا عن الصدوقني تواتر الروايات به، عليه ومجاع عليه، وعن السرائر اإلمجاعوالتذكرة اإل

  . مطلقااإلعادةواملبسوط من وجوب 

  ، عن )عليه السالم (عبد اهللا أيب بصري، عن أيب  رواية:ويدل على املشهور

                                                  

.٩ ح باب التسعة٤١٧ ص:اخلصال )١(

.١٤٣ ح٥٤ ص٢ ج:عوايل اللئاىل )٢(



٣٥١

مل يذكر  وإن ،ذكر يف ذلك اليوم فليعدن إ : ركعات؟ قالأربع يف السفر يالرجل ينسى فيصل

  .)١(ة عليهعادإ ذلك اليوم فال يحىت ميض

كنت صليت يف السفر صالة تامة فذكرا وأنت يف وقتها فعليك وإن  :)عليه السالم( يوالرضو

ى ضمتمتها جبهالة فليس عليك فيما مأ وإن ، عليكيءش ذكرا بعد خروج الوقت فال وإن ،اإلعادة

 وصدره بقرينة ذيله املتعرض حلكم اجلهل، ،)٢(تكون قد مسعت باحلديث إالّ أن  عليكاإلعادة وشيء

  .ر يف النسيانظاه

  . السابقة بصحيحة احلليب: مطلقاًاإلعادةاستدل ملن قال بوجوب 

  .)٣(نه قد زاد يف فرض اهللا عز وجلومن مل يقصر يف السفر مل جتز صالته أل: عمشورواية األ

:  قال)عليه السالم (، ورواية الدعائم، عن الصادق)٤( صحيح زرارة وابن مسلمإطالقوكذلك 

 ة عليهعادإية عليه ومل يعلمها فال يكون مل يقرأ اآل إالّ أن ،أعاديف السفر اً أربعمن صلى)ية  باآل يعين،)٥

  .آية القصر

الصالة فعليه  أمت  أويف سفره أو من صام يف مرضه أن يورو :)عليه السالم (ي الرضوإطالقو

   يف قييدها مبا تقدم، لكن هذه الروايات جيب ت)٦(شيءيكون جاهال فيه فليس عليه  إالّ أن القضاء

                                                  

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٥٣٠ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣٢ س١٦ ص:فقه الرضا )٢(

.٨ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٥٣٢ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٥٣١ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.ة املسافر يف صال١٩٥ ص١ ج:سالمدعائم اإل )٥(

.٣ س١٧ ص:فقه الرضا )٦(



٣٥٢

  .بصري والدعائم أيب رواييت

عم منهما ومن العشاء بقرينة أاملراد به  إالّ أن بصري حكم الظهرين أيب املذكور يف روايةن إ مث

عم من أاملراد باليوم يف اجلواب ن إ  وصحيحة العيص السابقة، بل رمبا يقاليالسؤال، ورواية الرضو

 إىل الوقت يف العشاء أن عدم القول بالفصل، والظاهرباإلضافة إىل لق الوقت، النهار والليل، فاملراد به مط

مل ميض ذلك  أنه  ويصدق عليهي،نه وقت اضطرارمل نقل بأن نصف الليل وقت االختيار، أل وإن ،ذاناأل

  .اليوم

 أو  عدم الفرق بني نسيان املوضوعي،بصري والرضو أيب مقتضى ترك االستفصال يف رواييتن إ مث

 العشرة يف كثري إقامةالسفر بعد  أن ينس لو أنه لبعض خصوصياته، كما أو  للحكم نسياناً مطلقاً،حلكما

 وأالسفر، أي املتقني من النص والفتوى نسيان املوضوع  أن السفر حكمه القصر، وعليه فاستظهار

 سلم انصراف  كلها على خالف الظاهر، ولو،نسيان بعض اخلصوصيات نسياما، ال أو نسيان احلكم،

  . ال يؤخذ بهيحدها من النص فاالنصراف بدوأ

قصر املغرب يف السفر  نّأ مقتضى رواية ابن عمار املروية يف الفقيه والتهذيب واالستبصارن إ مث

:  بن عمار قالإسحاقعمري عن حممد بن  أيب ة وال قضاًء، فقد روى ابنعادإيضا ال يوجب أ اشتباهاً

 عن امرأة كانت يف طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية املغرب )يه السالمعل (احلسن الرضا أبا سألت

  ن مل يكن إ ف، خوقضاء : زيادة)٢( ويف رواية الفقيه.)١(ةعادإليس عليها : ركعتني ركعتني؟ فقال

                                                  

.٤١ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٥٩ الباب ٢٨٧ ص١ ج:الفقيه )١(

.٤٢ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٥٩ الباب ٢٨٧ ص١ ج:الفقيه )٢(



٣٥٣

  . والقضاءاإلعادة وجب عليه صالته ناسياً أمت حلكمه ومع ذلك  للسفر والمل يكن ناسياً إذا ماأو

  

هله، كان مقتضى القاعدة القول به، أ إىل  علمهرد وأ خالفه يوجب محله على تقية  علىإمجاع

  .ن لهيليه، ولعدم تعرض كثريإ يف املسألة لذهاب بعض مشايخ احلدائق مجاعوالظاهر عدم اإل

 إذا عكس مسألتنا وهو ما أن  عن املشهورياحملك أن  الرواية بالشذوذ، كماينعم عن الدروس رم

 إذا املسافر أن  يف باب،يف صحيحة ابن حازم إالّ أن ،فه التمام يف السفر قصراً ال يصحصلى من تكلي

 أيامزمعت املقام عشرة أتيت بلدة فأإذا  :)عليه السالم ( قال الصادق،متيقيم يف بلدة عشراً في أن عزم

  . فتأمل،)١(ةعادإن تركه رجل جاهل فليس عليه إمت الصالة، فأف

لصالته بأن غفل عن أي } صالته ناسياً أمت حلكمه ومع ذلك  للسفر والاسياًمل يكن ن إذا ماأو{

 مجلة من إطالق ما دل على الواقع، وطالقإل}  والقضاءاإلعادةوجب عليه {اً أربععددها فصالها 

  .يبصري والفقه الرضو أيب القضاء يف رواييت إىل الروايات السابقة، لكن ال يبعد دخوله بالنسبة

 يف الرباعية، ال فعل الركعتني ربعبصري األ أيب  يف روايةربعالظاهر من األ ألن :سكوقول املستم

 االنصراف وهو بدوي، بل ال يبعد مشول األمر، غري ظاهر، إذ غاية )٢(تني سهواًاألولتني بعنوان خرياأل

  .كان االحتياط ال ينبغي تركه، واهللا سبحانه العامل وإن  له أيضاً،صصحيح عي

                                                  

.٣ ح أبواب من صالة املسافرمن ١٧ الباب ٥٣٠ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٦٥ ص٨ ج:املستمسك )٢(



٣٥٤

لعمده يف ، ةًعادإ أو وجب قضاًءأة بأنه هل صلى حبيث عادإال قضاء وال  الذي  املوردولو شك يف

  . الفراغ والوقت محل فعله على الصحيح، ولقاعديت،حدمهاأحبيث ال يوجب  أو ،الزيادة مثالً

  



٣٥٥

صل احلكم أويصح مع اجلهل ب، حكم الصوم فيما ذكر حكم الصالة فيبطل مع العلم والعمد: }٤مسألة ـ {

   .ون اجلهل باخلصوصيات ودون اجلهل باملوضوعد

  

صام إذا } ـ ف،حكم الصالة{من صحته مع اجلهل } حكم الصوم فيما ذكر:  ـ٤مسألة ـ {

 ي وال خالف، بل عليه دعاوإشكالبال } يبطل مع العلم والعمد {فطاريف السفر الواجب فيه اإل

 من نصوص ما سيأيتباإلضافة إىل  السفر، ات ما دل على بطالن الصوم يفإطالق، ويدل عليه مجاعاإل

لصوم فصام قاصداً جربه مكره على اأ إذا اجلاهل، بل الظاهر بطالنه مع العلم ولو بدون العمد، كما

 بذلك، مل يكن مكرهاً على لو مل يكن جاهالً أنه  لوضوحال ينوي، أن نه جيب عليهللقربة جلهله بأ

كراه ال جيعل غري املشروع  واإل،نه غري مشروعووجه البطالن أل .ه على النيةاكرذ ال ميكن اإلإالصوم، 

كرهه أ أو مخس ركع مثالً أو على صالة الظهر ركعةكرهه أ إذا ثره، كماأمشروعاً حبيث يترتب عليه 

  .نصف بدنه يف الغسل والوضوء أو على غسل نصف يده

ون اجلهل د{ فطارحكم املسافر اإل أن بأن مل يعلم} صل احلكمأويصح مع اجلهل ب{

  .فطار يف كثري السفر يوجب اإلأيام عشرة إقامةالسفر بعد  أن مل يعلم إذا كما} باخلصوصيات

  . مثانية فراسخالبلد الفالين إىل املسافة أن مل يعلم إذا كما} ودون اجلهل باملوضوع{

لة من  مج، يف كلمامي احملكمجاعاإلباإلضافة إىل أما الصحة مع اجلهل باحلكم، فيدل عليه 

  : الروايات



٣٥٦

سألته عن رجل صام شهر :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ، عنيالرمحان البصر كصحيح عبد

 ى عن )صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا أن كان مل يبلغهن إ :)عليه السالم (رمضان يف السفر؟ فقال

  .)١( عنه الصومأذلك فليس عليه القضاء وقد أجز

ن إ :)عليه السالم ( رجل صام يف السفر؟ فقال:)عليه السالم (عبد اهللا أليب  قلت،وصحيح احلليب

 شيءمل يكن بلغه فال  وإن ، ى عن ذلك فعليه القضاء)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا أن كان بلغه

  .)٢(عليه

مل من صام يف السفر جبهالة :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب وصحيح العيص بن القاسم، عن

  .)٣(يقضه

سافر الرجل يف شهر رمضان إذا  : قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ، عنيرواه الليث املراد وما

  .)٤(صام جبهالة مل يقضه وإن ،فطرأ

 بعد ادعاء انصراف ،دلة الواقعأطالق باملوضوع فإل ما عدم الصحة مع اجلهل باخلصوصيات أوأو

تني مطلقتان فتشمالن كل خريالروايتني األن إ :كم، لكن فيهصل احلأاجلهل ب إىل الروايات املذكورة

ن أ املستمسك بإشكال و،أقسام اجلهل، واحتمال االنصراف ال يضر بعد كونه بدوياً ـ لو سلم ـ

، ولذا قال الفقيه طالق بعد ما عرفت من اإل،صل احلكم غري ظاهر الوجهأ العلم بياملراد من بلوغ النه

  فالقول مبعذورية اجلاهل ببعض اخلصوصيات كما يف املثال : )رمحه اهللا (اهلمداين

                                                  

.٢ ح أبواب من يصح منه الصوممن ٢ الباب ١٢٧ ص٧ ج:الوسائل )١(

.٣ ح أبواب من يصح منه الصوممن ٢ الباب ١٢٧ ص٧ ج:الوسائل )٢(

.٥ ح أبواب من يصح منه الصوممن ٢ الباب ١٢٨ ص٧ ج:الوسائل )٣(

.٦ ح أبواب من يصح منه الصوممن ٢ الباب ١٢٨ ص٧ ج:الوسائل )٤(



٣٥٧

  . )١( ال خيلو من قوة،الصوم إىل بالنسبة

 صحيح إطالق برضاتني يف مشوله للجهل باملوضوع معخري األإطالق بأن :)٢(ما قول املستمسكأو

هوره يف اعتبار  بدعوى ظ،)٣(عدأ: )عليه السالم (نا يف سفر؟ قالأ ركعاث وأربع صليت الظهر :احلليب

  .آخر كالمه إىل صل احلكم شرطاً يف الصحة،أاجلهل ب

القطع وهو غري  إىل الصوم يف كل اخلصوصيات حيتاج إىل  عن الصالةيالتعدن إ :والًأ :فريد عليه

  .حاصل

  .أقرب من الظهور، وعلى هذا فصحة الصوم مطلقاً )رمحه اهللا (نا ال نسلم ما ادعاهإ: وثانياً

 لعدم ،مها مشكلغري أو احلكم أو  املوضوعينس إذا الصوم إىل حكام الصالةأانسحاب ن إ مث

  . انتهى،)٤( جيب عليه قضاء الصوميالناس إالّ أن : قالياملناط، وقد نبه على ذلك السيد الربوجردبالعلم 

  

                                                  

.٩ س٧٦٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.١٦٦ ص٨ ج:كاملستمس )٢(

.٦ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٥٣١ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٧٨ ص:تعليقة السيد الربوجردي على العروة الوثقى )٤(



٣٥٨

ر للجهل بأن حكمه يف املقيم املقص إالّ ،ن وظيفته التمام بطلت صالته يف مجيع املواردقصر م إذا :}٥مسألة ـ {

  . التمام

  

سواء كان عن } ذا قصر من وظيفته التمام بطلت صالته يف مجيع املواردإ:  ـ ٥مسألة ـ {

 وهذا هو املشهور كما عن الروض، بل ،باخلصوصيات أو باحلكم أو غفلة باملوضوع أو نسيان أو جهل

يضا حيث اقتصروا يف بيان أحاب ص رمبا كان ظاهر مجيع األ:ظاهرهم، ويف اجلواهر إىل نسبه احلدائق

  . انتهى، عكس الفرضي وه،)١(األوىلاملعذورية على 

 ي على اجلاهل، وعن جممع الربهان نفاإلعادة عدم وجوب :جامع ابن سعيد إىل لكن املنسوب

قال  وإن ،ليهمإب نساملشهور على ما ن إ : شكه يف الشهرة حيث قالالبعد عنه، وظاهر الفقيه اهلمداين

  .)٢( أنه أحوط يف فال ريبأقوىمل يكن ن إ املشهورن إ اًأخري

ال خيلو عن }   يف املقيم املقصر للجهل بأن حكمه التمامالّإ{: وعلى هذا فما ذكره املاتن بقوله

مل يثبت نه إ يقال إالّ أن اللهم: تقدم ذكرها اليت قرب، وقال يف املستمسك بعد ذكر رواية منصور

 وال سيما مع ،هإثباتخبالفه، وجمرد عدم التعرض ملضمونه غري كاف يف عراضهم عنه لعدم تصرحيهم إ

، )٣(كما يف املنت ال خيلو عن قوةمورده  فالعمل به يف ،متام بعض معذرية اجلاهل بالقصر واإلإطالق

   ي،واملعلقون بني حمتاط كالسيد ابن العم، ومفت بالعدم كالسيد الربوجرد

                                                  

.٣٤٦ ص١٤ ج:اجلواهر )١(

.٢٥ و ١٩ س٧٦٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه )٢(

.١٦٧ ص٨ ج:املستمسك )٣(



٣٥٩

  .على ما اطلعت على تعليقام

 يف يعدم عمل املشهور ا، وذلك وحده ال يكف إالّ الرواية صحيحة وال حمذور فيهان إ :اصلواحل

  .ها، فالقول به ال خيلو من قرب، واهللا العاملإسقاط

  



٣٦٠

وجب عليه القصر يف القضاء بعد العلم  صل احلكم ولكن مل يصل يف الوقتأكان جاهال ب إذا :}٦مسألة ـ {

  ار فاالغتتكليفه بل من باب ألجل أنه  فصحة التمام منه ليس ،ت كان صحيحاًيف الوق أمت كان لو وإن ،به

  

وجب عليه القصر يف  ،صل احلكم ولكن مل يصل يف الوقتأ بذا كان جاهالًإ:  ـ٦مسألة ـ {

  .داًء وقضاًءأتيان القصر  إليدلة القصر املقتضأ طالقإل} القضاء بعد العلم به

 ذهب السيدان احلكيم ،ال؟ احتماالن أم  فقضاها متاماً فهل تصح،مل يعلم احلكم يف القضاء إذا ماأ

عدم الثاين واالحتمال . داء والقضاء أدلة معذورية اجلاهل الشاملة لألطالق، وذلك إلالكفاية إىل واجلمال

  .داءاأل إىل دلةالكفاية، النصراف األ

 لسفرة ال يف سفرة سابقة، مثالًكان القضاء يف تلك ا إذا جيابه التمامإ و،لكن الظاهر كفاية القصر

 وبعد ذلك سافر يوم الثالثاء ومل يعلم باحلكم وقضى صالة ،سافر يوم اخلميس ومل يصل الظهر مث رجع

 جيابه التمامكفايته إل إالّ أن ي، واالنصراف لو كان فهو بدو،طالقكفى لإل وإن فإنهيوم اجلمعة متاماً، 

نفس السفرة، كما  إىل  النصراف أدلة الكفاية،ليوم مشكل صالة ذلك اييؤد أن علم باحلكم مثلإذا 

 متاماً جاهل آخر ا فلو قضيت صالة جاهل باحلكم ومات وقضاه،صالة نفس الشخص إىل ا منصرفةأ

جيابه التمام لصالة هو خالف التحقيق ـ مل يكن ذلك سبباً إل داء على مايتبع األالقضاء ن أقيل ب ـ لو

  .تيانه صالة نفسهإ علم باحلكم قبل إذا نفسه

 بل من باب ،تكليفهألجل أنه  فصحة التمام منه ليس ،يف الوقت كان صحيحاً أمت ن كان لوإو{

  منا دل عليها يف ظرف حصول االمتثال إن دليل الصحة إف} ارفاالغت



٣٦١

كذا الكالم يف  و،ففي احلقيقة الفائت منه هو القصر ال التمام، اقض ما فات كما فات: فال ينايف ما ذكرنا قوله

  .لعذر وجب عليه القضاء قصراً أو  عصياناً أصالً لو مل يصلفإنهحلكمه  أو الناسي للسفر

  

  .ينقلب التكليف أنه به، ال على

 باقية يما صورة القضاء فهأداء، داًء وقضاًء خرج منه صورة األأ دليل القصر إطالقن إ :واحلاصل

 نه فات قصراً ال متاماً، ويدلأل} قض ما فات كما فاتا: فال ينايف ما ذكرنا قوله {طالقحتت اإل

 الركعتني يف ىتكليفه التمام لكنه اشتبه وسلم عل أن لو مل يعلم باحلكم وزعم أنه الفائت قصر أن على

ة الصالة عادإ إىل  ومل حيتج،احلكم القصر، كان ما أتى به كافياً إىل أن  وبعد السالم التفت،الوقت

  . بهأموربه كان مطابقاً للم املأيت ألن قصراً،

 كان ،مات إذا  القضاء عنهىيعط أن ولذا لو أريد} ففي احلقيقة الفائت منه هو القصر ال التمام{

  .ه قصراًءعطاإالالزم 

لعذر وجب عليه  أو ، عصياناً أصالً لو مل يصلفإنهحلكمه  أو وكذا الكالم يف الناسي للسفر{

  . اجلهللعني الدليل السابق يف} القضاء قصراً

  



٣٦٢

ن كان قبل الدخول يف ركوع الركعة إف ، الصالةأثناءحلكمه يف  أو تذكر الناسي للسفر إذا :}٧مسألة ـ {

نه من باب الداعي واالشتباه يف املصداق  أل، للتماماألول من  وال يضر كونه ناوياً، واجتزأ االصالة قصراً أمت الثالثة

  ال التقييد

  

 أثناءيف {املوضوع  أو علم باحلكم أو }حلكمه أو لناسي للسفرذا تذكر اإ:  ـ٧مسألة ـ {

 أدلة الواقع طالقإل}  واجتزأ االصالة قصراً أمت ن كان قبل الدخول يف ركوع الركعة الثالثةإف ،الصالة

  .تعاد ال وال يضر زيادة القيام وغريه لدليل ،الشامل للمقام

}  من باب الداعي واالشتباه يف املصداق ال التقييدنه أل، للتماماألول من وال يضر كونه ناوياً{

 حقيقة واحدة مربط له بكون القصر والتما كما تقدم مثله غري مرة يف خمتلف مباحث الكتاب، وهذا ال

  على ركعيت)صلى اهللا عليه وآله (كانا مها حقيقة واحدة كما يظهر مما دل على زيادة رسول اهللا وإن ـ

الساقطة يف السفر ـ فما قدمه املستمسك من املقدمة من احتاد  هي زيادةالن أ وفرض اهللا سبحانه،

  . تصحيح املنت مل يظهر له ربط باملقامألجلحقيقة القصر والتمام، 

مل يصلها، لكن كان من  أنه نوى نافلة الصبح بزعم إذا ولذا لو فرض عدم وحدة احلقيقة، كما

داًء أ يف كونه وجوباً، كان كافياً أو ن ندباًاآل إليه توجه املاألمرنه يريد امتثال أباب اشتباه التطبيق و

نك عرفت يف مباحث النية عدم وضوح أعلى (قوله  أن لفريضة الصبح، مع عدم وحدة حقيقتهما، كما

 ال األمركان هو املشهور بل احملتمل اعتبار قصد  وإن  به يف حتقق العبادةأمورالدليل على اعتبار قصد امل

  نه خالف مفروض املنت، فليس  أل)على(صحيحاً يف نفسه لكنه ليس كان  وإن )غري



٣٦٣

دراك إ مع سعة الوقت ولو باإلعادةعليه   تذكر بعد ذلك بطلت ووجب وإن ،فيكفي قصد الصالة والقربة ا

  صراًا قعادإ جيب عليه فإنه وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ،كذا لو تذكر بعد الصالة متاماًو بل ،ركعة من الوقت

  

  . يف تصحيحهوجهاً ثانياً

ن أب} ن تذكر بعد ذلكإو{لتحقق االمتثال بذلك }  قصد الصالة والقربة ايفيكف{وكيف كان 

 مع اإلعادةعليه   ووجب{للزيادة يف الركن املوجبة للبطالن } بطلت{دخل يف ركوع الركعة الثالثة 

د يف اليوم ي يعيالناس أن ع، وما دل على دليل الواقطالقإل} دراك ركعة من الوقتإسعة الوقت ولو ب

درك أدرك من الوقت ركعة فقد أمن وكفاية الركعة من الوقت لدليل  ،)١(بصريأيب رواية  كما تقدم يف

  .)٢(الوقت

ا عادإ جيب عليه فإنه وقد بقي من الوقت مقدار ركعة كذا لو تذكر بعد الصالة متاماًوبل {

 من اليوم مقدار كل يبق إذا ما إىل بصري، واحتمال االنصراف أيب اية دليل الواقع، وروطالقإل} قصراً

تيان الصالة ولو كان جزء إ من ركعة لوجوب أقل مقدار يبق وإن ،اإلعادةالصالة كاحتمال وجوب 

 وال يصدق ن ذكر يف ذلك اليومإذ ما دامت الصالة تدرك بركعة يصدق إمنها يف الوقت حمل نظر، 

مضى ذلك اليوممن ركعة يصدق أقلدراك الصالة بإعدم  أن ا كم   

                                                  

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ١٧ الباب ٥٣٠ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣٥ س٢٠٩ ص١ ج:املنتهى )٢(



٣٦٤

اجلاهل خبصوصيات  أو ،شرع يف الصالة بنية التمام مث علم بذلك إذا وكذا احلال يف اجلاهل بأن مقصده مسافة

شرع يف الصالة  إذا حكم من وظيفته التمام أن  بل الظاهر،حكمه القصر أن ثناءنوى التمام مث علم يف األ إذا احلكم

   ركعتنياألولنوى من  أنه التمام وال يضره إىل  العدولثناء مث تذكر يف األر جهالًبنية القص

  

املراد باليوم  أن كان باقيا لكن مناسبة احلكم واملوضوع تفيد وإن ن اليومإ فمضى ذلك اليومنه أ

 من أقلت  من الوقيبق إذا داًء، وال تالزم بني وجوب الشروع يف الصالةأفيه الصالة تدرك  الذي اليوم

درك أمن الصالة مل تدرك يف الوقت املستفاد من دليل  أن  باعتبارمضى ذلك اليوم وبني صدق ،ركعة

 مراعاة األوىلكان  وإن مل يدرك مقدار ركعة مل يدرك الصالة يف الوقت أنه إذا ن ظاهرهإ فركعة

  .االحتياط

ذا شرع يف الصالة بنية التمام مث إ{ يتم قصراً فإنه} وكذا احلال يف اجلاهل بأن مقصده مسافة{

علم بعد الركوع بطلت صالته  وإن  جيلس ويتم الصالة قصراً،فإنهقبل ركوع الثالثة } علم بذلك

  .ها قصراًأعادو

علم  إذا تصح} حكمه القصر أن ثناء مث علم يف األ،نوى التمام إذا أو اجلاهل خبصوصيات احلكم{

رع ش إذا حكم من كان وظيفته التمام أن بل الظاهر{ركع أن  كان بعد إذا  وتبطل،قبل ركوع الثالثة

 أنه  وال يضره،التمام إىل  العدولثناء تذكر يف األمث {غفلةً أو نسياناً أو }يف الصالة بنية القصر جهالً

   ركعتنياألولنوى من 



٣٦٥

نه واجب هو القصر ألال أن ختيل وإن ، ملا ذكر من كفاية قصد الصالة متقرباً، ركعاتأربعالواجب عليه  أن مع

 ثناءقصد القصر مث علم يف األ إذا  فاملقيم اجلاهل بأن وظيفته التمام،من باب االشتباه يف التطبيق واملصداق ال التقييد

 بعد  قصراًاإلعادة  أيضاًاألول يف الفرض حوط بل األ،اإلعادة ومتام اإلحوط لكن األ،التمام وجيتزئ به إىل يعدل

  .اًصرق متاماإل

  

 من كفاية قصد الصالة متقرباً{يف وجه صحة العدول }  ركعات ملا ذكرأربعالواجب عليه أن  مع

نه قد ومثله ال يضر، أل} املصداقنه من باب االشتباه يف التطبيق و أل،الواجب هو القصر أن ختيلوإن 

  .مر بهأنه نوى شيئاً غري ما يضر أل الذي }ال التقييد {ي به الواقعأمور واملاألمرقصد 

حنوه  أو كان وظيفته القصر فشرع يف الصالة بنية التمام جهالً إذا  وهو ما،ومنه يعلم العكس

 وال تضر ،كان على حنو االشتباه يف التطبيق إذا  تصح صالتهفإنه ،تذكر قبل ركوع الثالثة أو وعلم

  .تعاد الالثالثة، وذلك حلديث  إىل قام أن تذكر بعدن إ لزيادة القيام وحنوه

} التمام وجيتزئ به إىل  يعدلثناءقصد القصر مث علم يف األ إذا قيم اجلاهل بأن وظيفته التمامفامل{

  .وكذا املسافر اجلاهل بأن وظيفته القصر

 متام بعد اإل قصراًاإلعادة  أيضاًاألول يف الفرض حوط بل األ،اإلعادة ومتام اإلحوطلكن األ{

مت ألو كان تكليفه التمام فقصد القصر لكنه غفل فاالحتياط حسن على كل حال، و ألن وذلك} اًصرق

  نه أتى بتكليفه مع التقرب، وكذا  أل،صحت



٣٦٦

الثالثة ـ صحت  إىل قام أن كان بعد وإن لو كان تكليفه القصر فقصد التمام لكنه غفل فقصر ـ

  .نه من باب االشتباه يف التطبيق يف الفرعني ال يضر، ألاألولملا ذكر، وقصده 

  



٣٦٧

كذا و بل ،اإلعادة حوطكان األ وإن ،فالظاهر صحة صالته ، ال عن قصدلو قصر املسافر اتفاقاً: }٨مسألة ـ {

  . يف هذه الصورة آكد وأشداإلعادة واالحتياط ب،لو كان جاهال بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهواً

  

 أنه  وذلك لفرض}فالظاهر صحة صالته  ال عن قصدلو قصر املسافر اتفاقاً:  ـ ٨مسألة ـ {

بعد التشهد األول أو يقصد القصر من  أن  من غري فرق بني، به وقد متشى منه قصد القربةأمورأتى بامل

نه صلى صالة يعتقد فسادها أ اجلواهر يف الصحة تبعاً للمبسوط ب أن إشكال، ومنه يعلمبأن سلم ذاهالً

  . قصد القربةيالفساد حىت يستلزم ذلك عدم متشذ ال يالزم القصر اعتقاد إ به غري تام، أمورا غري املأو

كذا لو كان جاهال بأن وبل {خروجاً من خالف من عرفت } اإلعادة حوطن كان األإو{

 به وال أمورنه أتى باملأل} لكنه قصر سهواً{من باب االشتباه يف التطبيق } وظيفته القصر فنوى التمام

وظيفة  أن كأنه لتوهم}  يف هذه الصورة آكد وأشدةاإلعادواالحتياط ب{يضره قصده التمام ملا عرفت 

 كما نقله املستمسك عن بعض من قوى البطالن يف هذه ، بهأموراجلاهل التمام فيكون القصر غري امل

 ومعه ال وجه للقول بلزوم التمام، ،العزمية ظاهر دليل كفاية التمام للجاهل الرخصة الن إ : وفيه.الصورة

  . غري ظاهر الوجهشدأوعليه فكون االحتياط 

  



٣٦٨

  ،دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصالة ومل يصل مث سافر وجب عليه القصر إذا :}٩مسألة ـ {

  

ذا دخل عليه الوقت وهو حاضر متمكن من الصالة ومل يصل مث سافر وجب إ:  ـ ٩مسألة ـ {

  ومجاعة آخرونوالعماين وذهب الصدوق ، عليهمجاعكما عن املشهور، بل عن السرائر اإل} عليه القصر

التخيري بني القصر والتمام، واحتمله يف التهذيب  إىل وجوب التمام، وذهب الشيخ يف اخلالفإىل 

يتم يف السعة ويقصر يف الضيق، فهذه  إىل أنه واالستبصار، وذهب الشيخ يف النهاية والصدوق يف الفقيه

فالقول  ،اجلمعنظار فيما يقتضيه واأل خباراألة أقوال يف املسألة، ومنشأ هذا االختالف اختالف أربع

  .خباراختاره املاتن يدل عليه مجلة من األ الذي األول

 وقت الصالة وأنا  يدخل علي:)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت:  بن جابر قالإمساعيلكصحيحة 

نا يف ألصالة و وقت افدخل علي: ، قلتمت الصالةأصل و: دخل أهلي؟ فقالأي حىت  أصليف السفر فال

ن مل تفعل فقد خالفت إ ف،فصل وقصر: )عليه السالم (خرج؟ فقالأ حىت ي أصلريد السفر فالأ يهلأ

  .)١()صلى اهللا عليه وآله (واهللا رسول اهللا

الرجل يريد السفر فيخرج حني : )عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت: وصحيحة حممد بن مسلم، قال

  .)٢( فصل ركعتنيخرجتإذا  :تزول الشمس؟ قال

                                                  

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٥٣٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٥٣٤ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٣٦٩

نت أنت يف املصر وأزالت الشمس وإذا  : يقول)عليه السالم (مسعت الرضا: وخرب الوشاء قال

 ويقصر ،الظهر يف مصره أمت  أنهن ظاهرهإف. )١(ذا خرجت بعد الزوال قصر العصرإمت، فأتريد السفر ف

  .العصر يف السفر

لصالة فلم تصل حىت خرجت فعليك خرجت من مرتلك وقد دخل عليك وقت اوإن  :والرضوي

  .)٢(هلك فعليك التمامأدخل عليك وقت الصالة يف السفر ومل تصل حىت تدخل  وإن ،التقصري

 عن الرجل يدخل عليه وقت الصالة )عليه السالم (عبد اهللا أبا لتأس:  بن القاسم قالصوعن العي

  .)٣(يزال يقصر حىت يدخل بيته ال:  وقال،اًأربعيصليها : يصليها؟ قال أن يف السفر مث يدخل بيته قبل

 يقصر ـ ذانكان يف املوضع الذي ال يسمع فيه األ إذا املسافر أن ويف رواية ابن مسلم ـ يف باب

خرجت فصل إذا  :)عليه السالم (الرجل يريد السفر فيخرج حني تزول الشمس، فقال: قوله

  .)٤(ركعتني

  . خبارخرى من األأ مجلة ي فه،باالعتبار حبال الوجو أن ما ما يدل علىأ

 عن رجل يدخل من سفره وقد )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: كصحيحة حممد بن مسلم قال

  نإ و، ركعتنيييصل :دخل وقت الصالة وهو يف الطريق؟ قال

                                                  

.١٢ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٥٣٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣٠ س١٦ ص:فقه الرضا )٢(

.٤ حاب صالة املسافر أبومن ٢١ الباب ٥٣٥ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح أبواب صالة السفرمن ٥٩ الباب ٢٧٩ ص١ ج:الفقيه )٤(



٣٧٠

  .)١(اًأربعسفره وقد دخل وقت الصالة فليصل  إىل خرج 

 عبد اهللابو أتينا الشجرة، فقال أ حىت )عليه السالم (عبد اهللا أيب خرجت مع: وخرب بشري النبال قال

اً أربع ييصل أن هل هذا العسكرأحد من أمل جيب على نه إ :لبيك، قال: ، قلتيا نبال: )عليه السالم(

  .)٢(خنرج أن دخل وقت الصالة قبل أنه  وذلك، وغريكيغري

الشمس وهو يف زالت  إذا الرجلل عن ئس:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب نعوموثقة عمار، 

 بتقصري ركعتني ألنه األوىل بالزوال فيصليها مث يصلي أيبد: )عليه السالم (مرتله مث خرج يف سفره؟ قال

 أربع ييصل: ؟ قالاألوىلعد ما حضرت ب، وسئل فإن خرج األوىلحتضره  أن خرج من مرتله قبل

، فإذا حضرت األوىلمرتله بعد ما حضرت من  ألنه خرج ،ركعات مث يصلي بعد النوافل مثان ركعات

  .)٣(حتضر العصر أن العصر صلى العصر بتقصري وهي ركعتان ألنه خرج يف السفر قبل

 الظهر والعصر يف ييف رجل مسافر نس: قال أنه )عليهما السالم (حدمهاأة زرارة عن وصحيح

مقيم حىت  هر والعصر وهو الظي ملن نس:، وقال ركعاتأربع ييصل: هله؟ قالأالسفر حىت دخل 

دخل على الرجل وقت صالة وهو مقيم مث إذا  :، وقال ركعات يف سفرهأربع ييصل :خيرج؟ قال

   اليت سافر صلى تلك الصالة

                                                  

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٥٣٥ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٠ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٥٣٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١ حعداد الفرائض ونوافلهاأ أبواب من ٢٣ الباب ٦٢ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٣٧١

  .)١( ركعات يف سفرهأربعدخل وقتها وهو مقيم 

قد دخل خرج الرجل مسافراً ون إ :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت:  قالوخرب ذريح احملاريب

 ييصل: دخل وقت الصالة وهو يف السفر؟ قال وإن :قلت: ، قالاًأربع: ؟ قاليوقت الصالة كم يصل

  .)٢(اًأربعن دخل املصر فليصل إهله فأيدخل  أن ركعتني قبل

  .األولوذيلها على القول الثاين وهذه الرواية تدل صدرها على القول 

باإلضافة  ويشهد هلذا اجلمع ـ ، اجلمع بني الطائفتنيةوأما القائل بالتخيري فقد استدل بأنه طريق

كان يف إذا  : يقول)عليه السالم (عبد اهللا أبا مسعت:  ـ صحيحة منصور بن حازم قاليفعرإىل أنه 

 متام واإل أمت،ن شاءإو ن شاء قصرإهله فأهله فسار حىت يدخل أيدخل  أن سفر فدخل وقت الصالة قبل

  .)٣(إيلّأحب 

 بن عمار إسحاقنه طريق اجلمع بني الطائفتني بشهادة موثقة أ بالتفصيل فقد استدل بما القائلأو

عليه  ( يقول يف الرجل يقدم من سفره يف وقت الصالة؟ فقال)عليه السالم (احلسن أبا مسعت: قال

  .)٤(كان خياف خروج الوقت فليقصر وإن ،كان ال خياف فوت الوقت فليتمن إ :)السالم

   يف الرجل )عليه السالم (عبد اهللا أيب  عن،كني، عن رجلوخرب حكم بن مس

                                                  

.١٤ و ١٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٥٣٧ ص٥ ج:لوسائلا )١(

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ١٥ الباب ٥٠٣ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٩ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٥٣٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٦ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٥٣٦ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٣٧٢

كان خياف  وإن ،كان ال خياف خروج الوقت فليتمن إ :يقدم من سفر يف وقت الصالة؟ فقال

  .)١(خروج الوقت فليقصر

  . بدون واسطة مثله)عليه السالم ( عن حكم بن مسكني، عن الصادق)٢(وقد روى الفقيه

 إذ نه اجلامع بني الروايات، أل،قوال هو التخيريالصناعة من هذه األ إىل قرباأل أن وال خيفى

 والتخيري نص، فالالزم رفع اليد من الظاهر للنص، ،التمام أو تان يف تعيني القصران ظاهرياألولالطائفتان 

كل  أن ذ وجوب القصر يف الضيق ملكان الضيق، كماإ التخيري ما فصل بني السعة والضيق، وال ينايف

  .سباب اخلارجيةحد فرديه باألأ يعني ختيري

 فظاهره يرفع اليد عنه ن كان ال خياف فوت الوقت فليتمإ : يف املوثقة)عليه السالم (أما قوله

 ومحل هذه ، كما يف صحيح منصور،حبأنه  التمام فقط أل)عليه السالم (منا ذكرإبدليل التخيري، و

هله ويتم، أخرها حىت يدخل أشاء  وإن ،ور وقتهاشاء قصر يف الطريق عند حضن إ أنه الصحيحة على

  .هل منه بعد انصراف التخيري بعد دخول األ،غري ظاهر الوجه )رمحه اهللا (كما صنعه الفقيه اهلمداين

 بالوجوب إمساعيلال جمال لصحيحة منصور لصراحة صحيح نه إ )٣(قول املستمسك أن كما

 أنه  يرد عليه،عراض املشهور عنهاإىل إهل، واأل إىل عا خمتصة بصورة الرجوأباإلضافة إىل ، التعيين

  مبالحظة ذيلها  الّإ إمساعيلنسلم صراحة صحيحة  ال: أوالً

                                                  

.٦٩ ح أبواب الصالة يف السفرمن ٢٣ ابالب ٢٢٣ ص٣ ج:التهذيب )١(

.٢٥ ح أبواب صالة السفرمن ٥٩ الباب ٢٨٤ ص١ ج:الفقيه )٢(

.١٧٥ ص٨ ج:املستمسك )٣(



٣٧٣

  متأحد الترخص منهما  أو قامةحمل اإل أو ولو دخل عليه الوقت وهو مسافر فلم يصل حىت دخل املرتل من الوطن

  

 يف حمذور سبب مامتشم منها وقوع اإل بل يس،حيث اشتمل على احللف، واحللف غري ظاهر الوجه

كدة بل موهنة، واالختصاص ؤ فليست احللف يف املقام م،احللف إىل  فليس بيان احلكم حباجةالّإحلفه، و

  .يضر ال

باإلضافة إىل ، يإمجاععكسه  إىل  عن موردهاي فالتعد،بعد وحدة احلكم عند اجلميع: ثانياً

  .قعراض غري حمق، واإلوضوحه باملناط العريف

  .منا بالوجوه االجتهادية رفعوا اليد عنهاإن الفقهاء مل يسقطوا الصحيحة، وإف: ثالثاً

 الصحيحة ينايف داء، وذلك الاملشهور كون االعتبار حبال األ إىل املنسوبن إ هذا ولكن حيث

  . اتباع املشهورحوطفاأل

لوقت وهو مسافر فلم يصل ولو دخل عليه ا{: ومما تقدم يظهر وجه التخيري أيضاً فيما ذكره بقوله

حال حد الترخص  أن ملا سبق من} حد الترخص منهما أو قامةحمل اإل أو حىت دخل املرتل من الوطن

ه صحيح رضا وال يع،ال وجه له بعد صحيح منصور إالّ أنه كان مشهوراً وإن ن التمامإف} متأ{حاهلما 

عليه وقت الصالة يف السفر مث يدخل بيته  عن الرجل يدخل )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: عيص قال

، فإن )١(ال يزال يقصر حىت يدخل بيته: )عليه السالم (، وقالاًأربعيصليها : يصليها؟ قال أن قبل

   كما ال يقاوم،ظهور هذه الصحيحة ال يقاوم صراحة صحيحة منصور

                                                  

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٥٣٥ ص٥ ج:الوسائل )١(



٣٧٤

  . مني اجلمع يف املقاحوط لكن األ،داء ال حال الوجوب والتعلقفاملدار على حال األ

  

سئل عن رجل دخل أنه ) عليه السالم (جعفر أيب صراحة صحيحة منصور ظهور خرب زرارة، عن

 حني يأهله فنس إىل قدم إذا يصليها أن  وهو يريد،خر الصالة حىت قدمأوقت الصالة وهو يف السفر ف

 ألن الة املسافر،يصليها ركعتني ص: )عليه السالم (يصليها حىت ذهب وقتها؟ قال أن هلهأ إىل قدم

  .)١(يصلي عند ذلك أن مسافر كان ينبغي الوقت دخل وهو

على حال {على التخيري مطلقا } املدار{ كون الظاهر من اجلمع العريف} فـ{وكيف كان 

 يف حوطلكن األ{قوال يف املسألتني وال على غريمها من األ} على حال الوجوب والتعلق ال{و} داءاأل

كان  وإن ن االحتياط طريق النجاة،إقوال، فقائل من األأي اً من خالف خروج} املقامني اجلمع

  . كما ال خيفى،شدأوىل املسألتني أاالحتياط يف 

  

                                                  

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٥٣٥ ص٥ ج:الوسائل )١(



٣٧٥

 أنه قوىفاأل  ،بالعكس أو  ويف آخره مسافراًول الوقت حاضراًأفاتت منه الصالة وكان يف  إذا :}١٠مسألة ـ {

 يف بعضه بالقصر كان مكلفاً أنه نه الصالة يف جمموع الوقت واملفروضنه فاتت م أل،متاماً أو خمري بني القضاء قصراً

  ويف بعضه بالتمام

  

 أو  ويف آخره مسافراًول الوقت حاضراًأذا فاتت منه الصالة وكان يف إ:  ـ ١٠مسألة ـ {

سألة  بناًء على كون العربة يف امل، مبا كان تكليفه آخر الوقتيأيت أن الالزم عليه أن }قوىفاأل  بالعكس

ذا فاتت منه إنه فاتته الصالة يف آخر الوقت فكان مكلفاً بتلك الصالة، ف وذلك أل،داءالسابقة حبال األ

ول الوقت أذا كان يف إ، ف)١(من فاتته فريضة يف قضائها مبثلها، لدليل يأيت أن تلك الصالة، كان الالزم

 فاتت الصالة، فقد فاتته صالة القصر، ذاإالقصر، ف إىل حاضراً مث سافر فقد انقلب تكليفه من التمام

  .ول الوقت مسافراً مث حضرأمن كان يف أي وكذلك يف العكس 

نه فاتت منه الصالة يف جمموع  أل،متاماً أو نه خمري بني القضاء قصراًأ{ما ما ذكره املصنف من أ

ول أتكليفه يف  نإ :فريد عليه}  يف بعضه بالقصر ويف بعضه بالتمامكان مكلفاً أنه الوقت واملفروض

 زمان الفوت ي ففوالًأا وجب م ماأفات،  الذي تكليف ثان، والتكليف الثاين هو إىل الوقت قد انقلب

  . ليس بفرض، ويف حال كونه فرضاً ليس بفائت

                                                  

.١٤٣ ح٥٤ ص٢ ج:عوايل اللئايل )١(



٣٧٦

  .  منه اجلمع بني القصر والتمامأحوط و، مراعاة حال الفوت وهو آخر الوقتحوطولكن األ

  

 منه اجلمع بني أحوط و، وهو آخر الوقت، مراعاة حال الفوتوطحلكن األ{: نه لذا قالأك} و{

جعل االعتبار حبال الوجوب، وقد  الذي ووجه هذا االحتياط ما تقدم من خرب زرارة}  القصر والتمام

 ي على ما حكي واحللسكايفقواله والشيخ يف مبسوطه واإلأذهب السيد يف املصباح واملفيد يف بعض 

 فال إشكاالًنه ملا تقدم من خرب زرارة، لكن يف سنده وداللته أال الوجوب، وكاالعتبار حب إىل أن عنهم

  .هألجلميكن رفع اليد عن القاعدة 

 حال الفوت يعترب حال الوجوب ال أنه كان الواجبان فرضياً، كما إذا نعم يصح التخيري يف القضاء

التراب لضيق  إىل تكليفه من املاءتبدل  إذا االضطرار مث فات، كما إىل تبدل تكليفه من االختيارإذا 

 كما بني وجهه يف باب ، جيب عليه القضاء باملائيةفإنه هذا احلال فاتت الصالة،  ويف،الوقت مثال

  .القضاء

  



٣٧٧

  .ةربعماكن األ بني القصر والتمام يف األ كون املسافر خمرياًقوىاأل: }١١مسألة ـ {

  

كما هو } ةربعماكن األالقصر والتمام يف األ بني  كون املسافر خمرياًقوىاأل: ـ ١١مسألة ـ {

، مجاع، بل ادعى مجاعة كثرية عليه اإل)١(من شاذ إالّ بال خالف: املشهور شهرة عظيمة، بل يف املستند

 هذه ة فقال مبساوا،ية، خالفاً ملا عن الصدوق يف الفقيه واخلصالمامبل جعله بعضهم من متفردات اإل

 فقاال بلزوم سكايف كالمه، وملا عن السيد واإلي يف حمكي وتبعه القاض،املواضع لغريها يف وجوب التقصري

  .إليهاالتمام يف املواطن املذكورة، لكن عن املختلف نسبة استحباب التمام 

 لداللة غري واحد من الروايات على التمام مما يوجب محلها ،قوى فاملشهور هو األ،وكيف كان

  .دل على القصر على اجلواز بقرينة ما

أمت وإن  : عن التمام مبكة واملدينة؟ فقال)عليه السالم (عبد اهللا أبا  سألت،كصحيح ابن احلجاج

  .)٢(صالة واحدة الّإمل تصل فيهما 

 :ة مواطنأربعمتام يف اإل من خمزون علم اهللا:  قال)عليه السالم (وصحيح محاد بن عيسى، عنه

عليه  ( وحرم احلسني)عليه السالم (مري املؤمننيأ  وحرم)صلى اهللا عليه وآله ( وحرم رسوله،حرم اهللا

  .)٣()السالم

                                                  

.١٣ س٥٨٢ ص١ ج:املستند )١(

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٥ الباب ٥٤٤ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٥ الباب ٥٤٣ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٣٧٨

يكون  أن يتحملون م الأوكونه من خمزون علم اهللا، لعله من جهة تشنيع املخالفني، خصوصاً و

  .خيزن أن  خصوصية، ولذا كان الالزم)عليه السالم ( واحلسني)عليه السالم (حلرم علي

مها رمني ما ال يراه لغرييرى هلذين احل أيب كان:  قال) السالمعليه (براهيمإ أيب  عن،مسمع وخرب

ة ربع كما يدل على ذلك روايات األضايفإ واحلصر ،)١( املذخوراألمر فيهما من ماماإلن إ ويقول

  .املواطن

ة مواطن أربع الصالة يف إمتام املذخور األمرمن :  قال)عليه السالم (وروى الصدوق، عن الصادق

  .)٢()عليه السالم (ة ومسجد الكوفة وحائر احلسنيمكة واملدين

الرواية قد اختلفت ن إ :)عليه السالم (جعفر الثاين إىل أيب كتبت: وصحيحة علي بن مهزيار قال

 أن أن يتم الصالة ولو صالة واحدة، ومنهاب والتقصري للصالة يف احلرمني، فمنها متامعن آبائك يف اإل

ن إ حجنا يف عامنا هذا، فيفصدرنا  إىل أن  فيهمامتامزل على اإلأ ومل ،مأيايقصر ما مل ينو مقام عشرة 

التقصري وقد ضقت  إىل  فصرتأيام مقام عشرة ينوأكنت ال  إذا  بالتقصريشاروا عليأصحابنا أفقهاء 

رمحك اهللا فضلي الصالة يف احلرمني على يقد علمت : ه خبطيلّإعرف رأيك؟ فكتب أبذلك حىت 

  دخلتهما  إذا حب لكأ فأنا ،غريمها

                                                  

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٥ الباب ٥٤٣ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢٦ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٥ الباب ٥٤٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٣٧٩

ليك بكذا إ كتبت ينإ :ن ال تقصر وتكثر فيهما من الصالة، فقلت له بعد ذلك بسنتني مشافهةأ

 مكة واملدينة، ومىت:  باحلرمني؟ فقال تعينشيءي أ: ، فقلتنعم: )عليه السالم ( بكذا؟ فقالجبتينأو

مىن فأمت  إىل  وزرت البيت ورجعتمىن إىل توجهت من مىن فقصر الصالة، فإذا انصرفت من عرفاتإذا 

  .)١(.صبعه ثالثاًإبوقال ، أيامتلك الثالثة 

التقصري يف ذلك ن أ و،تتم الصالة فيه الذي  جزء من حرم مكة)مىن( أن وظاهره هذه الصحيحة

 أيوبسألت :  قال)٢(عبد اهللارجح، ويدل على ذلك ما عن سعد بن أصحاب العصر كان لدى فقهاء األ

ة ربع األ)عليه السالم (قصري الصالة يف هذه املشاهد مكة واملدينة والكوفة وقرب احلسنيبن نوح عن ت

  .صحابنا يقصرونأعمري ومجيع  أيب  وابن، وكان صفوان يقصر،قصرأنا أ:  فيها؟ فقاليوالذي رو

نعم  :قال) عليه السالم( أزور قرب احلسني :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت: شبل قال أيب ورواية

مت الصالة عندهأب وزر الطيصحابنا يرى التقصري؟ قالأبعض : ، قلت :إمنا يفعل ذلك الضعفة)٣(.  

يشنعون م ـ كما تقدم من داللة   الضعف من حيث التقية لئال)عليه السالم (مراده أن والظاهر

املخزونمن رواية سيأيتصحاب يف رواية سعد، ويدل عليه ما  على ذلك، ولعله هو سر تقصري األ 

  .الرمحان عبد

  وكيف كان فيدل على 

                                                  

.٢٠ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٨٧ ص٧ ج:حاديث الشيعةأجامع  )١(

.٣ ح أبواب صالة املسافرمن ١٨ الباب ٥٠٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.١٢ حبواب صالة املسافرأ من٢٥ الباب ٥٤٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٣٨٠

 الصالة والصيام يف إمتام عن )عليه السالم (احلسن أبا  سألت:أفضلية رواية عثمان بن عيسى قال

  .)١(متها ولو صالة واحدةأ: احلرمني؟ فقال

 :احلرمني؟ قالسألته عن الصالة يف :  قال)عليه السالم (ياحلسن املاض أيب ورواية قائد احلناط، عن

 ولو مررت به ماراًأمت)٢(.  

  .)٣(دخلت مكة فأمت يوم تدخلإذا  : قال يل)عليه السالم (عبد اهللا أيب وصحيحة مسمع، عن

، متأ: قصر؟ قالأأو  أمت قدم مكةأ :)عليه السالم (احلسن أليب قلت: ورواية عمر بن رياح قال

  .)٤(متأ:  قالقصر؟أ أم مت الصالةأوأمر على املدينة ف: قلت

نك أهشاماً روى عنك ن إ :)عليه السالم (احلسن أليب  قلت،الرمحان بن احلجاج وصحيحة عبد

 ينا ومن مضى من آبائأ تكن ،ال: )عليه السالم (جل الناس؟ قالأمرته بالتمام يف احلرمني وذلك من أ

  .)٥(متمنا الصالة واستترنا من الناسأوردنا مكة إذا 

 الصالة يف إمتام أسأله عن )عليه السالم (جعفر إىل أيب كتبت: قال ةشيب بن براهيمإورواية 

   حيب )صلى اهللا عليه وآله (كان رسول اهللا: يلإاحلرمني؟ فكتب 

                                                  

.١٧ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣١ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٥٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٧ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٥ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٩ و ٨ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٥ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.٦ ح ابواب صالة املسافر من٢٥  الباب٥٤٥ص ٥ ج:الوسائل )٥(



٣٨١

  .)١( فيهما وأمتأكثركثار الصالة يف احلرمني فإ

  .)٢( واملدينة مكة،الصالة يف احلرمنيأمت  : قال)عليه السالم (، عن العبد الصاحليورواية الكاهل

  عن الصالة يف احلرمني وعند قرب احلسني)عليه السالم (احلسن أبا سألت: ورواية عمر بن مرزوق

  .)٣(الصالة فيهنأمت  :؟ قال)عليه السالم(

 ،ة مواطنأربعالصالة يف أمت  :مسعته يقول:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب بصري، عن أيب ورواية

عليه  ( ومسجد الكوفة وحرم احلسني)صلى اهللا عليه وآله (الرسولسجد احلرام وميف املسجد 

  .)٤()السالم

يف املسجد : ة مواطنأربعتتم الصالة يف :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب احلميد، عن ورواية عبد

  .)٥()عليه السالم (، ومسجد الكوفة، وحرم احلسني)صلى اهللا عليه وآله (احلرام، ومسجد الرسول

تتم الصالة يف :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب  عن،صحابناأالبالد، عن رجل من  أيب ورواية ابن

عليه  ( وعند قرب احلسني)صلى اهللا عليه وآله (ثالثة مواطن يف املسجد احلرام ومسجد الرسول

  .)٦()السالم

                                                  

.١٨ حاملسافربواب صالة أ  من٢٥ الباب ٥٤٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ١٨ الباب ٥٠٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٣٠ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٥٠ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٢٥ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٩ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.١٤ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٦ ص٥ ج:الوسائل )٥(

.٢٢ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٨ ص٥ ج:ئلالوسا )٦(



٣٨٢

م الصالة يف املسجد احلرام تت:  يقول)عليه السالم (عبد اهللا أبا وخرب حذيفة بن منصور، عمن مسع

  .)١()عليه السالم (ومسجد الكوفة وحرم احلسني) صلى اهللا عليه وآله(ومسجد الرسول 

، يحب لنفسأحب لك ما أيا زياد : )عليه السالم (احلسن و أبقال يل: ، قاليورواية زياد القند

  .)٢()عليه السالم (نيالصالة باحلرمني وبالكوفة وعند قرباحلس أمت ي،ره لنفسكأكره لك ما أو

 أبا سألت: تدل على لزوم القصر كصحيحة معاوية ابن وهب قالروايات ويف قبال هذه الروايات 

، أيامال تتم حىت جتمع على مقام عشرة :  عن التقصري يف احلرمني والتمام؟ فقال)عليه السالم (عبد اهللا

صحابك كانوا يدخلون املسجد فيصلون أ:  فقال،مرم بالتمامأنك أصحابنا رووا عنك أ أن :فقلت

  .)٣(ستقبلوم يدخلون املسجد للصالة فأمرم بالتماميويأخذون نعاهلم وخيرجون والناس 

دخلت إذا  : والتقصري؟ قالمتام يف اإل)عليه السالم (جعفر أبا استأمرت:  قالورواية احلضيين

: ؟ قالأيامثالثة  أو يومني أو مكة قبل التروية بيومقدم إين أ: ، قلتمت الصالةأ وأياماحلرمني فانو عشرة 

 مت الصالةأ وأيامانو عشرة)٤(.  

   عن الصالة مبكة واملدينة)عليه السالم (سألت الرضا: وصحيحة ابن بزيع قال

                                                  

.٢٣ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٨ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١٣ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٣٤ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٥١ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١٥ حب صالة املسافربواأ  من٢٥ الباب ٥٤٦ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٣٨٣

  .)١(أياممل تعزم على مقام عشرة  قصر ما: ؟ قالإمتام أو  بتقصري

 ،صحابنا اختلفوا يف احلرمنيأن إ : فقلت) السالمعليه (سألت الرضا: ورواية علي بن حديد قال

 بن عبد اهللا وذكرت ،صحابنا يف التمامأنا ممن يتم على رواية قد رواها أ و،وبعضهم يتم فبعضهم يقصر

جيمع على  إالّ أن ،متام إالّ ال يكون: ، مث قال يلرحم اهللا ابن جندب:  قال،كان يتمأنه جندب و

  .)٢(متام باإليأمرين أن  وكان حمبيت:، قال ابن حديدافل ما شئتوصل النو أيام عشرة إقامة

قام على أ عن رجل قدم مكة ف)عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: وصحيحة معاوية بن عمار، قال

  .)٣(دام حمرماً فليقصر الصالة ما: حرامه؟ قالإ

، ؟واملدينة كسائر البلدان مكة :)عليه السالم (عبد اهللا أليب قلت: وصحيحة معاوية بن وهب قال

ن إ : فقال،متوا باملدينة خلمسأنك قلت هلم أصحابنا أ عنك بعض يقد رو: ، قلتنعم: قال

  .)٤( كانوا يقدمون فيخرجون من املسجد عند الصالة فكرهت ذلك هلم فلهذا قلتهءصحابكم هؤالأ

ليس : صالة يف احلائر؟ فقال عن ال)عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: ورواية عمار بن موسى قال

  .)٥(الفرض بالتقصري وال تصل النوافل إالّ الصالة

                                                  

.٣٢ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٥٠ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٣٣ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٥١ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٣ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٣ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٢٧ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٩ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.٣ حبواب صالة املسافرأ  من٢٦ الباب ٥٥٢ ص٥ ج:ئلالوسا )٥(



٣٨٤

شعارات كان فيما بعض اإل وإن ن كل طائفةإري، فخيمنا يكون بالتإواجلمع بني هاتني الطائفتني 

 باإلضافة إىلشعارات، تلك اإل إىل املانعة عن هذا اجلمع، لكن قوة وكثرة الطائفتني متنع عن االلتفات

 عن التقصري )عليه السالم (براهيمإ أبا سألت: روايات تدل على التخيري، كخرب علي بن يقطني قال

  .)١(يحب لنفسأحب لك ما أ ينأ إالّ وليس بواجبأمت  :مبكة؟ فقال

مت؟ أ أو قصر يف املسجد احلرامأ :)عليه السالم (احلسن أليب قلت: ورواية عمران بن محران قال

  .)٢( وزيادة اخلري خري،متمت فهو خريأ وإن ،اكقصرت فذن إ :قال

دخلنا مكة واملدينة  إذا ناإ :قلت له:  قال)عليه السالم (براهيمإ أيب ورواية احلسني بن خمتار، عن

  .)٣(متمت فهو خري تزدادأ وإن ،قصرت فذلكن إ :نقصر؟ قال أو نتم

ومن  أمت من شاء: ة مبكة؟ قال يف الصال)عليه السالم (احلسن أيب وصحيحة علي بن يقطني، عن

  .)٤(شاء قصر

  جعلين: فأتاه رجل فقال)عليه السالم (كنت قد حضرت جملس موسى: خداش قال أيب ورواية

   وسألته عن الصالة يف احلرمني تتم ـ : قال أن ىلـ إاهللا فداك 

                                                  

.١٩ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٧ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١١ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٥ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١٦ حبواب صالة املسافرأ  من٢٥ الباب ٥٤٧ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١٠ ح صالة املسافربوابأ  من٢٥ الباب ٥٤٥ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٣٨٥

ي فحججت بعد ذلك فدخلت عل: قال أن إىل شئت قصر وإن شئت متمن إ :أم تقصر؟ فقال

ـ : قال أن إىلـ جاب به موسى أ فسألته عن هذه املسائل فأجابين باجلواب الذي )عليه السالم (الرضا

 شئت قصر، وكان أيب وإن شئت متمن إ : الصالة يف احلرمني؟ قال:)عليه السالم (جعفر أليب فقلت

  . اخلرب،)١( يتمم)عليه السالم(

سأله عن الصالة يف املسجدين أ )عليه السالم (احلسن موسى إىل أيب كتبت:  قاليورواية اخلثعم

 عنها )عليه السالم (احلسن الرضا ا أبلتأفس: قال.  ذلك فعلت فال بأسأي : فكتب؟مت أقصر أوأ

  .)٢(قصر :قال يف الصالة إالّ أنه ،بوهأ جابينأ مبثل ما مشافهة فأجابين

مره بالقصر أ الكتابة خريه، ولعل وجه منا يفإ و، قصرها: قال لفظاً)عليه السالم (نهألعل املراد 

  .السابقة من بعض الرواياتا تستشم أالتقية، كما عرفت 

 بالتمام لئال خيرجوا من املسجد فهو حلكمة )عليه السالم (مرهأما ما تقدم يف بعض الروايات من أو

قصر وحده، كان  بالاألمر بالتمام وحده واألمركال من  أن لعل أو ثانية، ال للتقية كما هو واضح،

 وبعضهم كان يرى وجوب التمام، كما ذكر ، التقية، فلعل بعض العامة كان يرى وجوب القصرألجل

التمام  أو  فكان كل واحد من تعيني القصر)عليهم السالم (ئمةصحاب األأبعض الفقهاء، ولذا اختلف 

   أن  التخيري، ومما تقدم يظهراألويلمنا احلكم إ وي،تقية، ولعنوان ثانو

                                                  

.٨ ح أبواب صالة املسافرمن ١٨ الباب ٥٠٤ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(

.٢٨ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٥ الباب ٥٤٩ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٣٨٦

  )عليه السالم (ومسجد الكوفة واحلائر احلسيين )صلى اهللا عليه وآله (النيب مسجد احلرام ومسجد يوه

  

ار القصر على بخأ التمام، ومحل أخبار وكأنه لترجيح ،سكايف كما عن السيد واإل،الفتوى بالتمام

سواًء ﴿: ه سبحانهلوقولتيانه بالتمام، إ يف حال )عليه السالم(مام التقية، كما يستفاد من استتار اإل

فيِه و التمام أخبار، ومحل قامة التمام على قصد اإلخبار ألالفتوى بالقصر محالً وإن ،)١(﴾الْباِدالْعاِكف 

، وما يف )عليه السالم(مام صحاب اإلأحنوها، بقرينة ما يف رواية سعد من تقصري مجيع  أو على التقية

 )رمحه اهللا (بالتقصري ـ كما عن الصدوق والقاضى إليه شارواأصحابنا أفقهاء  أن رواية ابن مهزيار من

  .ـ كالمها غري ظاهر الوجه

 )صلى اهللا عليه وآله (النيبهي مسجد احلرام ومسجد {ة ربعماكن األاأل أن قد ظهر مبا تقدم} و{

 وابن )رمحه اهللا (وعن السيد املرتضى} )عليه السالم (واحلائر احلسيىن{اجلامع الكبري } ومسجد الكوفة

 ا يف احلكم، واعترف غري واحد بعدم )عليهم السالم (ئمة الطاهرينخر لألحلاق املشاهد األإاجلنيد 

  :مرينأ إىل العثور هلما على دليل، ولعلهما استندا

ما  إالّ حكام حياً وميتاً،م مشتركون يف كل األأم نور واحد، وأاملناط بعد وضوح : األول

  .استثين

وأقام هناك  :قال إىل أن ،)عليه السالم (مري املؤمننيأرواه علي بن احلسني يف قصة سفر ما : الثاين

  ة أربعـ  )عليها السالم ( براثا بيت مرميأرضأي يف ـ 

                                                  

.٢٥اآلية : سورة احلج )١(



٣٨٧

   هو القصر وما ذكرنا هو القدر املتيقنحوطكان األ وإن فضلبل التمام هو اال

  

مشهد ألجل أنه  للصالة كان )ليه السالمع (هإمتام أن  من احملتملفإنه. )١( يتم الصالةأيام

  ال؟  أم  مستشهداًمامفرق بني كون اإل ال أنه ، بناًء على)عليه السالم (الكاظمية

فلعله كان ، )عليه السالم(مام  ومل يعلم وجه متام اإل،كان مظنوناً وإن لكن املناط غري مقطوع به،

ملا ذكره  أو كان بعيداً ـ، وإن  التقية ـلألجكان  أو ،أيامام قرب ذلك املكان عشرة أقألجل أنه 

 للمسافر يف هذا املكان متاميستفاد من هذه الرواية جواز اإل أن ميكن:  قال)رمحه اهللا (السيد الربوجردي

كربالء  إىل ما يف سفرهاإت هنا، ء جا)عليها السالم (مرمي أن لغري ذلك، وال خيفى ة، أوربعماكن األكاأل

راد قتل أ كان فإنهفراراً من طاغوت زمانه، ) عليه السالم(سفارها مع عيسى أيف بعض  أو للوالدة،

معهم الذهب والصرب وء علماء اوس ي منذ الصغر كما يدل على ذلك قصة جم)عليه السالم (عيسى

مل  وإن مصر، إىل  فرا)عليهما السالم (ماأ، وقد ورد أيضاً )عليه السالم (عيسىوالكندر للفحص عن 

  . من القصتنيييثبت أ

بل التمام هو {دليل مفقود  إىل غريها حيتاج إىل ةربع عن املواطن األيوكيف كان فالتعد

 أدلة القصر، وخروجاً طالقإل}  هو القصرحوطن كان األإو{حب ألتصريح الروايات بأنه } فضلاأل

 إذا  خبالفهقيناً يئنه لو أتى بالقصر ـ على تقدير التخيري ـ فقد بروجب القصر، وألأعن خمالفة من 

  .أتى بالتمام

 لو مل يكن فتوى بوجوب التمام، وأما مع وجود الفتوى فكونه أحوطالقصر كان ن إ :لكن فيه

  . مشكلأحوط

  هو القدر املتيقن{من اختصاص املساجد واحلائر بالتخيري } وما ذكرنا{

                                                  

.١ ححكام املساجدأ أبواب من ٤٨ الباب ٢٣٩ ص١ ج:مستدرك الوسائل )١(



٣٨٨

  كوفة وكربالء مكة واملدينة والي وه،ةربع فال يبعد كون املدار على البلدان األالّإو

  

الشاملة للنجف }  مكة واملدينة والكوفةي وه،ةربع فال يبعد كون املدار على البلدان األالّإو

وقع اخلالف يف حتديد حمل : ظهر، قال يف املستنداملشرفة، بل هذا هو األ} وكربالء{شرف كلها األ

  :قوالأ إىل ةربعالتخيري من املواطن األ

نهاية على وجه وابن محزة وحيىي بن سعيد واحملقق يف كتاب له يف  عن املبسوط واليما حك: األول

، وقد اختار املستند هو ربعالبلدان األأنه هو  و.سكايف حيث عربا باملشاهد وهو حمتمل السيد واإل،السفر

  . والنجفيالغر إىل  ومنهم من تعدى يف الكوفة:قال بعد االستدالالت إىل أن ،هذا القول

 واخلالف واملعترب والشرائع واملنافع واملنتهى ،ني على وجه آخر األول إىل ما نسب:الثاينو

  .البلدان مكة واملدينة مع جامع الكوفة واحلائر أنه  وهو.رشاد والتبصرة والنفليةوالتحرير، وظاهر اإل

، لبالد الثالثة مكة واملدينة والكوفة مع احلائرا أنه التهذيب واالستبصار، وهو إىل يما عز: والثالث

  .واختاره يف الذكرى

صلى اهللا عليه (بلد مكة ومسجد الرسول  أنه  وهو،سكايفقاله السيد يف اجلمل واإل ما: والرابع

  .ومسجد الكوفة واملشاهد) وآله

  ما اختاره يف السرائر واملختلف واللمعة والدروس والبيان : واخلامس



٣٨٩

  .)رمحه اهللا ( انتهى كالمه،)١(رالثالثة واحلائ املساجد أنه  وهو،يف كتبهالثاين والشهيد 

مسني يف مجلة من مكة واملدينة فللتصريح ذين اإل إىل ما بالنسبةأيدل على ما اخترناه، : قولأ

 ال يوجب محل مكة واملدينة على خبارليهما يف بعض األإ املتقدمة، ومحل املسجد بالنسبة خباراأل

االحترام جاء من  أن  يف نظرهقربواخلاص، بل األما من قبيل العام أيرى  العرف ال ألن املسجدين،

 فهو بييت إىل  وقال من جاء، فهو آمنيبلد إىل  من جاء:يقول حاكم البلد أن  فهو مثل،جهة املسجدين

منا وجه هذا احلكم إاحلكم عام لكل البلد، و أن ن الظاهر عند العرف من اجلمع بني الكالمنيإآمن، ف

   .وجود البيت

ما من رفع اليد عن ظهور ذلك إبد ال  أنه  يف اجلمع بني الطائفتني)رمحه اهللا (مداينقال الفقيه اهل

 وجعل النكتة يف ختصيص املساجد بالذكر شرفها وكوا معدة للصالة وغلبة وقوع الصالة فيها وحنوها،

 تعليق هذا  اشتهاراألول ورمبا يؤيد ـ : قال أن إىلـ  مكة واملدينة والكوفة مبساجدها إطالقتقييد أو 

 كما نص عليه يف صحيحة ابن مهزيار اليت هي يف ، باحلرمني وتفسريمها مبكة واملدينةخباراحلكم يف األ

 مطلق احلرم املفسر ذا التفسري، وكذا ترك االستفصال يف جواب السؤال عن إرادةحد ذاا ظاهرة يف 

، خبار احلرمني كما يف غري واحد من األيف أو ،األوىل كما يف صحيحة ابن احلجاج ،التمام مبكة واملدينة

  عدم اختصاصه باملسجدين، بل ثبوته يف جمموع بفالقول 

                                                  

.٢ س٥٨٤ ص١ ج:املستند )١(



٣٩٠

  . انتهى،)١( ال خيلو من قوة،املشهور  أوكثراأل إىل البلدين كما هو ظاهر املنت وغريه، بل رمبا نسب

 أو خارج احلرمإىل  ذا توسع البلدإن كال من البلدين واحلرمني حكمه التخيري، ف أبل الظاهر: قولأ

، وال وجه خبار للتصريح بكل من العنوانني يف األ،كان بعض احلرم مل ينب عليه كان حكمهما التخيري

  .خر بعد عدم رؤية العرف ذلكحدمها باآلألتقييد 

فليس يف مقام : ما تفسريه احلرمني بالبلدينأ بالتمام يف مىن، )عليه السالم(مام ويؤيد ذلك حكم اإل

احلرم   يف البلدين، ولذا فسرينسان يصلالغالب كون اإل أن من جهة أو بل بيان موقع احلرمني،التحديد، 

  .به

  :مورالكوفة فأل إىل ما بالنسبةأو

 )عليه السالم (احلسن أيب ، عن)٢(ي ذكر الكوفة، كخرب زياد القندخبارورد يف بعض األ أنه :األول

 ، وهوعبد اهللايه، وقد ورد ذكر الكوفة يف خرب سعد بن  وقد رواه التهذيب واملصباح وابن قولو،املتقدم

 كانت )عليه السالم(مام صحاب اإلأمجيع  أن ظاهرهإالّ أن ) عليه السالم(مام اإل إىل مل يكن مستنداًوإن 

  .الكوفة بنظرهم مثل مكة واملدينة، يف هذه املسألة

 فإنه )٣( كصحيحة محاد)عليه السالم( مري املؤمننيأورد يف بعض الروايات التعبري حبرم نه إ :الثاين

  مريأمجلة من الروايات من تفسري حرم  يف بضميمة ما

                                                  

.١٨ س٧٦٠ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.١٣ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٥ الباب ٥٤٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٥ الباب ٥٤٣ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٣٩١

  .بالكوفة يفيد املطلوب) عليه السالم( املؤمنني 

عليه  (مري املؤمننيأقال :  يقول)عليه السالم (عبد اهللا أبا مسعت: قالمهران  رواية حسان بن يفف

، والكوفة حرمي ال يريدها جبار )صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللامكة حرم اهللا، واملدينة حرم: )السالم

  .)١(قصمه اهللا إالّ حبادثة

  واملدينة حرم حممد،مكة حرم اهللا:  يقول)عليه السالم (عبد اهللا أبا مسعت: وخرب عاصم قال

  .)٢()عليه السالم (طالب أيب  والكوفة حرم علي بن)صلى اهللا عليه وآله(

عليه  (مري املؤمننيأوحرم ) صلى اهللا عليه وآله(الكوفة حرم اهللا وحرم رسوله : يورواية القالنس

  .)٣()السالم

 أن خبار يفهم من هذه األفإنه ،وقع التعبري فيها باحلرم يف مجيع تلك املواطن اليت الروايات: الثالث

كيك الواقع يف مرسلة  ذلك التفخصوص املسجد، وال ينايف املوضوع املعلق عليه احلكم هو احلرمية ال

تفنن يف التعبري كما  أنه ذإخرين باملسجد واحلائر، ني مبكة واملدينة وعن اآلاألولالصدوق حيث عرب عن 

احلرمني تارة بلفظ احلرم وأخرى بلفظ مكة واملدينة، وثالثة بلفظ املسجد، وكذلك  إىل تفنن فيه بالنسبة

عليه  (واملسجد، ومن احلائر وحرم احلسني)  السالمعليه(وحرم علي  كل من الكوفة إىل تفنن بالنسبة

  . )عليه السالم ( وعند احلسني)السالم

 ما يطلق )عليه السالم (مري املؤمننيأيكون املراد حبرم  أن مكانإذكره مصباح الفقيه من  ما ماأ

   البقعة املباركة يسم يف عرف املتشرعة وهعليه هذا اإل

                                                  

.١ ح أبواب املزار وما يناسبهمن ١٦ الباب ٢٨٢ ص١٠ ج:الوسائل )١(

.١ حوما يناسبه أبواب املزار من ١٢ الباب ١٩٣ ص٢ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.١٢ ححكام املساجدأ أبواب من ٤٤ الباب ٥٢٤ ص٣ ج:الوسائل )٣(



٣٩٢

دلة املذكورة كافية يف صحاب، وكيف كان فاأل وفتاوى األبارخفهو يف غاية البعد عن لسان األ

  املبسوط ـ بعديكان يف بعضها مناقشة، ولذا قال الشيخ يف حمك وإن استفادة احلكم يف كل الكوفة،

ارج مسجد الكوفة خ متامفعلى هذه الرواية جيوز اإل: ة ـربعروى لفظ احلرم يف املواطن األأن 

  .)١(والنجف

 مري املؤمننيأحرم  إىل أن وكأنه نظر: نقل عبارة الشيخ قال أن بعد أنه )محه اهللار (وعن السى

بعض  إليه يويؤم ، وال خيلو من وجه، من غريهأكثر به ي صار حمترماً بسببه واحترام الغر)عليه السالم(

  . انتهى،)٢(خباراأل

ت احلكم يف احلرمني من ثب إذا :قال أنه )رمحه اهللا (صحاب عن الشيخ األيبل نقل مجع من متأخر

  .)٣(غري اختصاص باملسجد يكون احلكم كذلك يف الكوفة لعدم القائل بالفصل

ة ربعنقل عن احملقق يف كتاب له يف السفر القول بالتخيري يف البلدان األ أنه وعن الشهيد يف الدروس

  .حلائراحىت 

 على ما نقل عنهم ،لكوفة يف امتامرشاد عموم اإلرجح يف شرح اإل أنه يردبيلوعن احملقق األ

  .احلدائق

  :مرانأ يبق

  نه كان مقربة الكوفة منذ النجف جزء من الكوفة، أل أن الظاهر: األول

                                                  

.١٤١ ص١ ج:املبسوط )١(

.٨٨ ص٨٦ ج:البحار )٢(

.٨٧ ص٨٦ ج:البحار )٣(



٣٩٣

، وكما )عليه السالم (يف زمانه إليه  كما يظهر من خرب نقل امليت)عليه السالم(مام زمان اإل

منه، هذا يعد مقربة البلد وظهر البلد ن  أظهر الكوفة، ومن املعلومب املعربة عنه خباريظهرمن مجلة من األ

كان  وإن ما ينفع املقام،الترخص ، وقد مر يف حد )رمحه اهللا (ما عرفت من كالم السىباإلضافة إىل 

ظهره حمل تأمل، ولذا فيشكل القول بأن خارج مكة واملدينة  إىل  احلكم الوارد على موضوع البلديتعد

  .ذ مقربة البلد من البلد قطعاًإكان له وجه، لكن ذلك ال يضر،  وإن وبلد الكوفة يف حكمها يف التخيري،

كل الكوفة مبا فيها النجف حمكوم حبكم التخيري، وانقطاع والعمارة  أن قرب فاأل،وكيف كان

 خرج املقدار اخلايل وإن والكل كوفة،) عليه السالم(مري املؤمنني أبينهما ال يضر بعد كون الكل حرم 

 ال يضر ذلك بتسمية بقية  من بلد يباباً كبريءزصار ج أنه إذا سميته باسم الكوفة، كماعن العمارة عن ت

  .جزاء العامرة باسم ذلك البلداأل

  .قصمه اهللا إالّ ال يريدها جبار حبادثة: )عليه السالم ( ما تقدم يف رواية حسان من قوله:الثاين

مل  وإن تشويه مسعته وجعل بغضه يف القلوب،الظاهر كون املراد منه القصم يف النهاية مبحو امسه و

 للفرق ،بلد كذلكأي ن كل جبار يف أناة، وال يرد على ذلك ب أن اهللا حليم حكيم ذوإ، فيقصم عاجالً

: ، قال تعاىليمثولة للشر والبغأ وة لعنيراد الكوفة بشر بقأبأن سائر اجلبارين يفىن حىت امسهم، لكن من 

﴿ِبب يكجنن موةًفَالْيآي لْفَكخ نكُونَ ِلمِلت ِنك١(﴾د(،وقال تعاىل  :﴿أَحاديثَو ملْناهعج﴾)واهللا سبحانه )٢ 

  .العامل

                                                  

.٩٢ية اآل: سورة يونس )١(

.١٩اآلية : سورة سبأ )٢(



٣٩٤

عليه  ( وحبرم احلسني،الروايات عنه باحلائر تارة يف كل كربالء، وقد عرب أنه قربما احلائر فاألأو

 املراد حبرم احلسني أن ، والظاهر)ه السالمعلي ( وعند قرب احلسني،)عليه السالم ( وعند احلسني،)السالم

، )عليه السالم (مري املؤمننيأوحرم ) صلى اهللا عليه وآله( هو مثل حرم اهللا وحرم رسوله )عليه السالم(

 ولذا ،يصدقان على كل كربالء) عليه السالم(وعند قرب احلسني ) عليه السالم(عند احلسني  أن كما

، )عليه السالم ( ومن عند قرب احلسني)عليه السالم ( من عند احلسنيجاءنه إ :يقول من جاء من كربالء

حول القرب الشريف، غري مسموعة بعد الصدق  مااملتيقن منهما القدر ن أ واللفظني،هذين مجال إودعوى 

  . وبعد السياقالعريف

  .»احلائر«ورد يف مرسلة الصدوق، ومرسلة محاد لفظ نه إ مث

ة مواضع ال أربعيف : قالأنه ) عليه السالم (روى عن العاملأقد و: )عليه السالم (ويف الرضوى

ذا إواملراد ا احلائر كما املراد ب. )١(قصدت مكة واملدينة ومسجد الكوفة واحلرية إذا ،تقصر أن جيب

  .إليهاذهبت  أي قصدا إذا قصدت،

نه قرب الضريح، أتاط ب ـ كما رأيناه ـ كان حي)رمحه اهللا (وقد اختلفوا يف احلائر فالسيد القمى

 احلائر حميط من إ :رشاد املفيدإ وعن ،عشرين ذراعاً من كل جانبومخسة  إىل نهأ بوالوالد كان يفيت

  .)عليه السالم (العباس إالّ )عليهم السالم(

جمموع الصحن نه إ :عن بعض )٢(وعن البحار. ما دار سور املشهد واملسجد عليهنه إ :وعن السرائر

حاط ا من العمارات أالروضة املقدسة وما نه إ :القبة السامية، وعن بعضنه إ: بعضاملقدس، وعن 

   واملقتل قاملقدسة والروا

                                                  

.١٩ س١٦ ص:فقه الرضا )١(

.٨٩ ص٨٦ ج:البحار )٢(



٣٩٥

 ال ما جتدد منه يف الدولة ،جمموع الصحن القدمي أنه )رمحه اهللا (ي مث اختار الس،واخلزانة وغريها

  .ما يقارب الضريح املقدس أنه )١(الصفوية، واختار املستمسك

حتقيق  إىل ال داعى )عليه السالم (كل كربالء داخل يف حرم احلسني أن بعد ما عرفت من: ولقأ

  .قوالهذه األ

 أنه مجاله وعدم معلوميةإنه القدر املتيقن من احلائر بعد أ ب)رمحه اهللا (يستند للسيد القمكان يوإن 

حار فيه املاء عند  الذي املقدار أو حنوه،  أوجاء املطر إذا نه حيري فيه املاءهل املراد به املكان املنخفض أل

  .فمقداره غري معلومالثاين ريد أرادم غرق القرب الشريف وطمس آثاره، ولو إ

 )عليه السالم (عبد اهللا أبا مسعت:  بن عمار قالإسحاقصحيح  أو  مبوثق)رمحه اهللا (ويستند للوالد

صف يل : ، قلت من عرفها واستجار ا أجري حرمة معروفة)عليه السالم (ملوضع قرب احلسنين إ :يقول

 ومخسة وعشرين ،من موضع قربه اليوم مخسة وعشرين ذراعاً من ناحية رجليهامسح : موضعها؟ قال

  .)٢( وجههي ومخسة وعشرين ذراعاً مما يل، ومخسة وعشرين ذراعاً من خلفه،ذراعاً من ناحية رأسه

 إالّ أن ائر كان ما ذكروه يف هذه التحديدات،مقدار احل أن  استظهارخريقوال األويستند لأل

ول الكتاب ـ كما مل أاحلائر لو قلنا به من جهة االعتماد على مراسيل الفقيه لضمانه يف  أن الظاهر

 مقتضى اجلمع العريف أن خر حيث تقدم الثالثة األأخبارنستبعده ـ كان حاله حال املسجد يف بعض 

  القول 

                                                  

.١٨٨ ص٨ ج:املستمسك )١(

.٥ و ٤ ح من أبواب املزار وما يناسبه٦٧ الباب ٤٠٠ ص١٠ ج:الوسائل )٢(



٣٩٦

 يف املساجد الثالثة حوط واأل، وال يلحق ا سائر املشاهد،تنيخري يف األط خصوصاًلكن ال ينبغي ترك االحتيا

   منها دون الزيادات احلادثة يفيصلاالقتصار على األ

  

نه ال مطلق ومقيد عرفياً محل املطلق على املقيد، أل  ال،بالتخيري يف كل عنوان مأخوذ يف الروايات

  .يف املقام

مخسة  أو ،نه فرسخ يف فرسخأب) عليه السالم(ديد حرم احلسني  من حتخبارما ما يف بعض األأ

 بأن ال يأيت} لكن ال ينبغي ترك االحتياط{ جوانبه فاالعتماد عليه مشكل لضعف السند أربع يف فراسخ

ملا تقدم من } تنيخري يف األخصوصاً {)عليه السالم (بالتمام يف غري املساجد الثالثة وحائر احلسني

  .عموم فيهماخفائية دليل الإ

 والتعليل يف صحيحة ابن ،لعدم الدليل، كما تقدم الكالم يف ذلك} وال يلحق ا سائر املشاهد{

  .متسك به لذلك وإن ، ال داللة له على اللحوق،)١(قد علمت برمحك اهللا: مهزيار

 ت، الكان يف زمن ورود الروايا الذي } منهايصل يف املساجد الثالثة االقتصار على األحوطواأل{

 زيد فيها أنه  املساجد مع)عليهم السالم (ئمة األطالق فقط إل)صلى اهللا عليه وآله (النيبما كان يف زمن 

  .خذ بالقدر املتيقنأ والزائد يصل، ولو شك يف األ)عليهم السالم (زمنهميف 

   يف دون الزيادات احلادثة{الكعبة املشرفة من املسجد  أن  يفإشكالال نه إ مث

                                                  

.٢٠ ح أبواب صالة املسافرمن ٢١ الباب ٨٧ ص٧ ج:حاديث الشيعةأجامع  )١(



٣٩٧

احلائر االقتصار  يف حوطألا أن  كما،عم ال فرق فيها بني السطوح والصحن واملواضع املنخفضة منها ن،بعضها

   .على ما حول الضريح املبارك

  

نعم ال فرق فيها بني السطوح والصحن واملواضع املنخفضة {يف املسجدين  كالزيادة} بعضها

 يالصحن ـ لو كان ـ بدو إىل راف واالنص، لصدق املساجد واحلائر على مجيعها،كالسراديب} منها

  . بهؤيعب ال

عماقها، لكن بشرط الصدق أدخل يف  أو حمكوم ذا احلكم لو طار فوقها يف طائرة أنه ومنه يعلم

  .العريف

نه القدر املتيقن من حرم أل} احلائر االقتصار على ما حول الضريح املبارك يف حوطألا أن كما{

املدن،  هي بناًء على كون املواضعنه إ  مث، من السيد احلكيم اختياره، بل قد تقدم)عليه السالم (احلسني

  . قامةاحلكم كذلك يف باب قصد اإل أن تضيقت تضيق، كما وإن ت،توسعن إ فالتخيري تابع للمدينة

  



٣٩٨

 يف أماكن التخيري وبعضه خارجاً ال جيوز له التمام، نعم ال املصلي داخالًبدن  كان بعض اذإ: }١٢مسألة ـ {

  كان يتأخر حال الركوع والسجود إذا س بالوقوف منتهى أحدهابأ

  

 ال جيوز ماكن التخيري وبعضه خارجاًأذا كان بعض بدن املصلي داخال يف إ:  ـ ١٢مسألة ـ {

  : صورأربعدلة دخول متام بدنه، وللمسألة الظاهر من األ ألن }له التمام

 أو  كان ذلك من طرف قدامه وخلفه سواء، ونصفه خارجاًيكون نصف بدنه داخالً أن :األوىل

  .ميينه ويساره

  . وكذلك العكس، وحمل سجدته مثال خارجاً،يكون موقفه داخالً أن :الثانية

 الصالة قصراً يف أبد إذا بالعكس، كما أو ةربعخارج املواضع األ إىل مير يف الصالة أن :الثالثة

ها متاماً يف الداخل مث خرج يف ركوع الثالثة أبد ولو ،ها متاماً يف الداخل مث خرجأبد أو ،اخلارج مث دخل

  .ال تعاد ولو خرج قبله جلس وأتى ببقية الصالة ومتت وال تضر زيادة القيام حلديث ،بطلت

 ،كان بعض بدنه خارجاً، وهل يشمل البعض مثل يده؟ احتماالن إذا  قائماًياملصل: الرابعة

 وسكت وخرج مث دخل كان التمام خالف  يف الداخلي عدم خروجها، ولو كان املصلحوطواأل

  .االحتياط

 أنه نه يصدقأل} كان يتأخر حال الركوع و السجود إذا نعم ال بأس بالوقوف منتهى أحدها{

   كان مصلياً واقفاً مؤمياً إذا صلى يف املواطن املذكورة، وكذلك



٣٩٩

  . حاهلماحبيث يكون متام بدنه داخالً

  

حال حائط املسجد حال  أن والظاهر}  حاهلمانه داخالًحبيث يكون متام بد{للركوع والسجود 

  . االقتصار على داخل املسجدحوطكان األ وإن داخله،

  



٤٠٠

 يبق أو قامةنوى اإل إالّ إذا فال يصح له الصوم فيها ،ال يلحق الصوم بالصالة يف التخيري املزبور: }١٣مسألة ـ {

   ثالثني يوماًمتردداً

  

فال يصح له {على املشهور } بالصالة يف التخيري املزبورال يلحق الصوم :  ـ١٣مسألة ـ {

ما عدم حلوق أ ،احلالتنيهاتني  يف ملا سبق}  ثالثني يوماً متردداًيبق أو قامةإلانوى  إالّ إذا الصوم فيها

نعم رمبا يتوهم .  وجود دليل يلحق الصوم بالصالةم وعد، يف السفرفطاردلة اإلأ طالقالصوم فإل

  : مريناللحقوق أل

  . والتمام والصيامفطار واإلقصرما دل على التالزم بني ال: األول

متهما أ: )عليه السالم ( فقال، الصالة والصيام يف احلرمنيإمتام عن  موثق عثمان بن عيسى،:الثاين

  .)١(ولو صالة واحدة

 فال ،هونفس السفر من حيث  إىل رادته باملقايسةإاملتبادر من دليل التالزم ن إ :األولويرد على 

 ، يف بعض املوارد خلصوصيات خارجة عما يقتضيه نفس السفر من حيث هومتامينافيه ثبوت جواز اإل

  . وغريه)رمحه اهللا (كما ذكره الفقيه اهلمداين

 ،جاب عن الصالةأمنا إ و، عن الصوم)عليه السالم(مام الظاهر عدم جواب اإلن إ :الثاينوعلى 

  .يةاألولدلة فالصوم باق حتت األ

  

                                                  

.١٧ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٥ الباب ٥٤٧ ص٥ ج:الوسائل )١(



٤٠١

فيجوز له التمام مع شروعه يف الصالة بقصد القصر  يماكن استمرارالتخيري يف هذه األ: }١٤مسألة ـ {

 بل لو نوى ،األولين من األمر بل ال بأس بأن ينوي الصالة من غري تعيني أحد ،وبالعكس ما مل يتجاوز حمل العدول

  .بالعكس فالظاهر الصحة أو مت غفلةأالقصر ف

  

دلة  األطالقكما ذكره بعض إل} يماكن استمرارلتخيري يف هذه األا:  ـ ١٤مسألة ـ {

ما لو جتاوز أ} فيجوز له التمام مع شروعه يف الصالة بقصد القصر وبالعكس ما مل يتجاوز حمل العدول{

 أنه جاز كاملعادة، ومنه يعلم إالّ إذا نه يوجب بطالن الصالة وال جيوز بطالن الفريضةمل جيز له العدول أل

  .دلة األطالقخر قصراً إلصل واملعادة متاماً واآل من األاًحدوا ييصل أن جيوز

بأن يقصد جمرد الصالة } األولين من األمربل ال بأس بأن ينوي الصالة من غري تعيني أحد {

  .متاماً يف وسط الصالة أو يعني كوا قصراً أنه هؤوبنا

 به جامعاً للشرائط أمورنه أتى باملأل} بالعكس فالظاهر الصحة أو مت غفلةًأبل لو نوى القصر ف{

صلى  إذا خريان، وكذاما األأيان فتبني األولما أظن  إذا جزاء، فحاله حال ما اإلي يقتضاألمروامتثال 

  . املستند يف ذلك ال وجه لهإشكالبنية التمام مث سلم على الركعتني ساهياً، و

  :أمور يبق

 نه هل يأيتأحد هذه املواطن، وأء فيما لو فاتته الصالة يف  مسألة القضاقد تقدم الكالم يف: األول

  . ا متاماًيأيت أن جيوز أو ا قصراً،

  اختار القصر  وإن تيان النوافل يف هذه املواطنإجيوز  أنه  الظاهر:الثاين



٤٠٢

 وغريهم، لداللة مجلة من الروايات  والكاشايني والسي والسبزواريردبيلكما عن الذكرى واأل

  . ذلكعلى

: ؟ فقال)عليه السالم (سألت العبد الصاحل عن زيارة قرب احلسني: محزه قال أيب  بنيففى رواية عل

 حب لك تركهأمانا مقصر؟ قالأوما ترى يف الصالة عنده و: ، قلت : صل يف املسجد احلرام ما

 )عليه السالم (سنيت تطوعاً، وعند قرب احلشئما ) صلى اهللا عليه وآله(شئت تطوعاً ويف مسجد الرسول 

صلى اهللا ( ومشاهد النيب )عليه السالم (سألته عن الصالة بالنهار عند قرب احلسني:  قالحب ذلكأفإين 

  .)١(نعم ما قدرت عليه: قصر؟ فقالنواحلرمني تطوعاً وحنن ) عليه وآله

يؤيده ما تقدم  وغريهم، و)٥(إسحاقو )٤( وصفوان)٣(براهيمإ و)٢(عمري أيب وقريب منها روايات ابن

  .)٦(لو صحت النافلة لتمت الفريضة: )عليه السالم (من قوله

نه قادر عليهما  ركعات، فالظاهر وجوب قصرمها، ألأربعمقدار  إالّ لو مل يبق من الوقت: الثالث

 فاحتمال )رمحه اهللا (فىت الفقيه اهلمداينأدخال بعضها خارج الوقت، وبذلك إ أو مها،احدإفال جيوز ترك 

  .وجه له قاء التخيري كما عن بعض الب

                                                  

.١ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٦ الباب ٥٥٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٦ الباب ٥٥٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٢ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٦ الباب ٥٥٢ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٤ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٦ الباب ٥٥٣ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.٥ ح أبواب صالة املسافرمن ٢٦ الباب ٥٥٣ ص٥ ج:الوسائل )٥(

.٤ حض ونوافلهاعداد الفرائأ من ٢١ الباب ٦٠ ص٣ ج:الوسائل )٦(



٤٠٣

 جمال الستصحاب احلرم  وال، كان حكمه القصر،ال أم م يف احلرهل هو أنه لو شك يف: الرابع

مل يعلم ذك  جراء احلكم ماإ عدم ،علق حكم على مكاننه إذا إ عند العقالء ألن كان قبال فيه،وإن 

  . فتأمل،ال أم  مثل ما ذكروا يف الشك يف كوا قرشية،املكان

  



٤٠٤

 إالّ لهإسبحان اهللا واحلمد هللا وال « :يقول عقيب كل صالة مقصورة ثالثني مرة أن يستحب: }١٥مسألة ـ {

يتأكد عقيب  إالّ أنه كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حىت غري املقصورة وإن وهذا» كربأاهللا واهللا 

  املقصورات

  

سبحان اهللا « :كل صالة مقصورة ثالثني مرةيقول عقيب  أن يستحب:  ـ ١٥مسألة ـ {

عليه  (الرضا أن : خرب الرجاءي وال خالف، ففإشكالبال } »كربأاهللا واهللا  إالّ لهإواحلمد هللا وال 

  .)١(هذا متام الصالة:  كان يقوهلا يف دبر كل صالة يقصرها ثالثني مرة، ويقول)السالم

يقول يف دبر كل  أن جيب على املسافر: )لسالمعليه ا (ي قال الفقيه العسكريويف خرب املروز

  . )٢(اهللا واهللا أكرب، ثالثني مرة لتمام الصالة إالّ لهإهللا وال  سبحان اهللا واحلمد: صالة يقصر فيها

ليس بواجب، والظاهر عدم االرتباطية،  أنه  تأكد االستحباب، لوضوحألجلوالتعبري بالوجوب 

 ع املستحب من التسبيح عقيب كل صالة؟ اختار الفقيه اهلمداين ببعضها، وهل يتداخل ميأيت أن فله

  . التداخل)رمحه اهللا(

كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حىت غري  وإن وهذا{: ولذا قال املصنف

  . لتعدد اجلهة املوجب لتأكد االستحباب} يتأكد عقيب املقصورات أنه الّإ{كما ورد } املقصورة

  

                                                  

.٢ ح من أبواب صالة املسافر٢٤ الباب ٥٤٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح من أبواب صالة املسافر٢٤ الباب ٥٤٢ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٤٠٥

  .  ومرة من حيث بدليتها عن الركعتني الساقطتني، مرة من باب التعقيب:ها مرتني تكراراألوىلبل 

  

 ومرة من حيث بدليتها عن الركعتني ، مرة من باب التعقيب: تكرارها مرتنياألوىلبل {

عرف من اخلارج التداخل كما قرر يف  إالّ إذا صل،الحتمال عدم التداخل، بل هذا هو األ}  الساقطتني

  .حمله

ة، ولو اشتبه فصلى ربع به يف املواطن األيأيت أو  به قسراً،يأيت الذي ال فرق بني القصر أنه هروالظا

  . التمام مل يستحب لعدم حتقق املوضوعيمتاماً يف مورد القصر مما كان يكف

، ولو أخرها عن يداء بدواأل إىل  واالنصراف، الدليلطالقداء إلحال القضاء حال األ أن والظاهر

ولو . ال أم تى بصالة ثانيةأ وسواء ، الوقتيبق أو عد الوقتب ا رجاًء، سواء كان ضة جاءوقت الفري

  .دلة األطالقتياا إلإأتى بالقصر معادة استحب 

ة، وكانت املرة الثانية معادة؟ ربعأتى ا مرة متاماً ومرة قصراً يف املواطن األ إذا وهل تستحب

 ألن ،أقرب لذلك، لكن االتيان متاماً مل يدع جماالًأتى ا حيث نه إ  الدليل، ومنإطالق من ،احتماالن

  .فلعله تعاىل اختار القصر ، إليهحبهماأاهللا سبحانه خيتار 

عليه  (ا قصر أيضاً، فيشملها قولهتياا بعد صالة اخلوف ألإ استحباب ي الدليل يقتضإطالقو

  .دبر كل صالة يقصرها :)السالم

لتمام كانت باطلة فال جمال الستحباا بعد الصالة، ولو كان املورد مما ولو قصر فيما تكليفه ا

  .جيمع فيه احتياطاً بني القصر والتمام جاء ا، الحتمال كون التكليف القصر

نه املنصرف من والظاهر اعتبار الترتيب بني التسبيحات فال تؤدى السنة بتقدمي احلمد له وحنوها، أل

  .النص والفتوى

  م فيما يتعلق بصالة املسافر، واحلمد هللا انتهى الكال



٤٠٦

هنا صالة  نا نذكرإ و، وظاهراً وباطناً، وصلى اهللا على حممد وآله الطيبني الطاهرين، وآخراًوالًأ

  . واهللا املوفق املستعان،مل يذكرها املصنف ـ تتميماً للفائدة وإن اخلوف واملطاردة ـ

  



٤٠٧

  فصل

  يف صالة اخلوف واملطاردة

  

مؤنث اسم  أو مؤنث اسم الفاعل مبعىن اجلماعة املطاردة،  مصدر باب املفاعلة، البفتح الراء

  .املفعول كما هو واضح

مجهور علماء اجلمهور،  إىل بل يف احلدائق نسب ثبوا. مجاع واجبة بالكتاب والسنة واإليوه

تقْصروا ِمن  أن  علَيكُم جناح فَلَيسأرضضربتم ِفي الْإذا و﴿ :ويدل عليها قوله تعاىل يف سورة النساء

كُنت فيِهم فَأَقَمت إذا و، الْكاِفرين كانوا لَكُم عدوا مبيناًن إ يفِْتنكُم الَّذين كَفَروا  أنِْخفْتم نْإ الصالِة

لْتأِْت طاِئفَةٌ لْيكُونوا ِمن وراِئكُم و فَِإذا سجدوا فَلْيأْخذُوا أَسِلحتهمم طاِئفَةٌ ِمنهم معك ولَهم الصالةَ فَلْتقُ

فُلُونَ عن أَسِلحِتكُم أَسِلحتهم ود الَّذين كَفَروا لَو تغصلُّوا فَلْيصلُّوا معك ولْيأْخذُوا ِحذْرهم و لَم ي أُخرى

وم كُملَيميلُونَ عفَي ِتكُمِتعلَةًأَميةً وواِحد كُملَيع ناحطٍَرن إ ال جم ِمن أَذى ضى أو كانَ ِبكُمرم متأن  كُن 

و كُمتِلحوا أَسعضتكُمذُوا ِحذْرهيناً نّإ خذاباً مع ِللْكاِفرين دأَع الةَ، اللَّهالص متيفَِإذا قَض وا اللَّهفَاذْكُر 

الصالةَ كانت علَى الْمؤِمنني ِكتاباً  نّإ  جنوِبكُم فَِإذَا اطْمأْننتم فَأَقيموا الصالةَ على وِقياماً وقُعوداً

  .)١(﴾موقُوتاً

                                                  

.١٠٣ إىل ١٠١اآلية : سورة النساء )١(



٤٠٨

صلى اهللا عليه  (ا نزلت ملا خرج رسول اهللاأ :)رمحه اهللا (براهيمإ علي بن )١(وقد ورد يف تفسري

 فارس ليستقبل ائيتقريش بعثوا خالد بن الوليد يف م إىل  وقع اخلرباحلديبية يريد مكة، فلماإىل ) وآله

، فلما كان ل على اجلبا)صلى اهللا عليه وآله ( رسول اهللاأرض وكان يع)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

 بالناس، فقال )صلى اهللا عليه وآله (ذن بالل وصلى رسول اهللاأيف بعض الطريق وحضرت صالة الظهر 

ء هلم ييقطعون صالم ولكن جت م الفإصبناهم لو كنا محلنا عليهم وهم يف الصالة أل: وليدخالد بن ال

عليه  (ذا دخلوا فيها محلنا عليهم، فرتل جربئيلإبصارهم، ف أليهم من ضياءإحب أ هي خرىأن صالة اآل

 ق رسول اهللا ففرميلة واحدة: قوله إىل ية اآلذا كنت فيهمإفية  بصالة اخلوف ذه اآل)السالم

 سالحهم وفرقة صلوا مع اخذوأصحابه فرقتني، فوقف بعضهم جتاه العدو وقد أ )صلى اهللا عليه وآله(

صحام وجاءوا أولئك الذين مل يصلوا أ فوقفوا موقف ، ومروا قياماً)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا

صلى اهللا عليه  ( وقعد رسول اهللا،ألوىلا الركعة الثانية وهلم )صلى اهللا عليه وآله (فصلى م رسول اهللا

  .صحابه فصلوا هم الركعة الثانية وتشهد وسلم عليهمأ وقام )وآله

  .شاء اهللا تعاىل نإ البحث ي يف مطاوخر تأيتأوهناك روايات 

  

                                                  

.٤ ح١١٠ ص٨٦ ج:البحار )١(



٤٠٩

 وال خالف يف كون صالة اخلوف مقصورة يف السفر مع اجتماع إشكالال  :}١مسألة ـ {

 إذا بدوا، كما أو فرادى صالة بشرائط أو  سواء صليت مجاعة،يه متواتر علمجاعشرائط القصر، بل اإل

غري  صليت يف إذا  أدلة السفر، أماطالقدلة صالة اخلوف وإلأ طالق وذلك إل،كانت يف حالة احلركة

صليت فرادى  إذا  وال خالف، أماإشكالصليت مجاعة بال  إذا يضاًأ مقصورة ي فهيل السفر الشرعاح

ا تقصر، بل أعقيل  أيب  اجلنيد والرباج وابن عن السيد وخالف الشيخ وابينيفيه، فاحملكفقد اختلفوا 

 إىل نسبه أنه ا تتم، بل عن الشهيدأاملشهور، وعن الشيخ يف املبسوط وبعض آخر  إىل نسب هذا القول

  .صحابظاهر األ

 فليس عليكم رضيف األذا ضربتم إ:  كقوله سبحانه،دلةات األطالق إل،قوى هو األاألولوالقول 

احلكم  أن ها يدل علىإطالقن إ فيفتنكم الذين كفروا أن خفتمن إ تقصروا من الصالة أن جناح

  .ال أم  سواء كان بقدر املسافة الشرعية مع شرائط القصر،كذلك

، بل كان احلرب داخل رضمل يضربوا يف األ إذا احلكم كذلك فيما أن ية علىنعم ال تدل اآل

ال فظاهر الشرطية يف إمنا هي مبعونة النص، وإية استفادة القصر يف السفر املطلق من اآل أن خيفىالبلد، وال 

  .عداءاحلكم خاص بصورة اخلوف من األ أن يةاآل

 كانوا أعلم مبرادات )عليهم السالم (مية مطلق السفر، ألنه كيف يستفاد من اآلأيستشكل ب وال

 إطالقية ذلك ـ كما يدل على مل يكن ظاهر اآل وإن املورد ـالشرط من باب  أن  فعلموا،اهللا تعاىل

   )عليه السالم (جعفر أيب  صحيح زرارة، عنداها حضراً فرادىأ وإن القصر يف حال اخلوف



٤١٠

أن نعم وصالة اخلوف أحق :  صالة اخلوف وصالة السفر تقصران مجيعاً؟ قال:قلت له: قال

  .)١(تقصر من صالة السفر ليس فيه خوف

  .)٢( )عليه السالم (وه ما رواه الدعائم، عن الصادقحنو

ن أتياا مجاعة، وبإصورة  إىل  النصرافهما، للرواية والروايةإطالقنه ال أ ب:الثايناستدل للقول 

  .القصر يف حال االنفراد يف حكمة  احلرب فالمنا اجلماعة تنايفإ احلرب واالنفراد ال ينايف

ية الثانية فرع من فروع ن اآلإية فضال عن الرواية، فنصراف يف اآلوجه لال ال أنه :األولويرد على 

 على القصر مجاع له كذا، ولذا كان اإليأذا جاءك زيد فهإكرم العامل فأ: قال إذا  كماي فه،األوىلية اآل

  . كما يستفاد من كلمام،جهة السفرباإلضافة إىل يف السفر من جهة اخلوف، 

  .علة  حكمة الاخلوفن إ والًأ :الثاينوعلى 

  .يضاأرمبا كان اخلوف يف االنفراد نه إ :وثانياً

على  أو  القصر يف خمتلف صور اخلوف سواء كان خوفاً على النفسإطالقمما ذكر ظهر نه إ مث

 هلدنة موقتة ولو نصف يوم،احلرب توقفت  إذا سكن اخلوف، كما إذا عداء، نعمعلى تغلب األ أو الغري

مل يكونوا يف سفر شرعي  إذا  مل يكن القصر،أشبهما  أو حرب عند املساء املساء واليف لدخوهلم أو 

  .النتفاء املوضوع حينئذ

  مث هل املناط اخلوف يف 

                                                  

.١ حبواب صالة اخلوفأ من ١ الباب ١ ص٧ ج:حاديث الشيعةأجامع  )١(

. يف ذكر صالة اخلوف١٩٩ ص١ج: ائم اإلسالمدع )٢(



٤١١

خوف  لو كان يف املسلمني كثرة كبرية حبيث ال أنه ، ويترتب على ذلكياخلوف الكل أو اجلملة

 إطالق من ، احتماالن،عداءكفاية يف قبال األالصالة منفرداً لوجود من به ال أو  اجلماعةإقامةاً من إطالق

فَِإذَا ﴿:  خصوصاً بعد قوله سبحانهياخلوف الكل إىل اخلوف يف النص والفتوى، ومن انصرافه

متنأْنأقرب األول و)١(﴾اطْم.  

 طالق إل،احلكم القصر أن متاماً، فالظاهر أم ولو كان يف املسلمني قلة يعلمون بازامهم صلوا قصراً

  .ليلالد

ن مل يكن إو الصالة؟ الظاهر ال، إمتام ألجلخراج نفسه من حالة اخلوف إنسان وهل جيب على اإل

 فال جيب االنتقال ،نه من باب تعدد املوضوع كالسفر واحلضر أل،نه فرار من الزحفخراجه حراماً، ألإ

  .موضوع، وليس من باب االختيار واالضطرار إىل من موضوع

كن يف  إذا  هلن، كماكان خوف احلرب شامالًن إ نهأ الظاهر التفصيل بوهل على النساء القصر؟

 كما الّإ وجب عليهن القصر، و، ذلكأشبهكن مضمدات وخفن على اروحني وما  أو ،حالة الدفاع

  .الثايندلة التمام يف أ إطالق، واألولدلة القصر يف أ طالق إل،كن مصاحبات فقط فالإذا 

دلة عن مل تكن احلرب مشروعة؟ الظاهر ال، النصراف األ إذا يما فرحكم القصر جان إ مث هل

 إمتامكانوا يف حال اخلوف يتمون الصالة، ويؤيده  وإن ن املغريينإ على بلد، فأغارت بلد إذا ذلك، كما

  . بسفره للصالةيالعاص

  كان  وإن لص وأدلة قصر اخلائف من سبع أ إطالقنعم رمبا يؤيد القصر 

                                                  

.١٠٣اآلية : سورة النساء )١(



٤١٢

مزيد  إىل  بسفره، واملسألة حتتاجيمياء يف شدة اخلوف الشامل للعاصدلة اإلأ قإطالسفره حراماً، و

  .ملأمن الت

كان اخلوف من هجوم جيش  إذا ترتبط باخلوف وعدمه، كما صراً ومتاماً القذا كانت صالته إو

 :مداين مل يبعد وجوب التمام، قال الفقيه اهل،ال أم يكونوا يف حال الصالة أن ه بنيمامأفرق  كاسح ال

 ،يف اآلية الشريفة النصوص والفتاوى، وكذا املنساق من تعليق القصر على اخلوف إطالقاملتبادر من ن إ

 ي فال يكف، لتخفيف الصالةبأن كان مقتضياً ،التقصري يف املواضع اليت يناسبها اخلوفإمنا هو مشروعية 

 أو البقاء يف مسبعة إىل ما لو التجأ للتخفيف، كيكون مقتضياً أن فيه جمرد كونه يف حمل اخلوف من غري

ذلك املكان بني اشتغاله بالصالة  يف عداء ومل يكن يتفاوت احلال ما دام كونهمرتل يرتل فيه األ أو مسيل

  . ، انتهى)١(وعدمه من حيث التحرز عما خياف منه

عن ه للصالة يوجب دفع اخلوف، كما لو كان جيش العدو يكف إمتامن كان أ باألمرولو انعكس 

نه ال خوف حينئذ، وال فرق بني كون  مل يكن وجه للقصر، أل،وجدهم يف حال الصالة إذا القتال

دلة،  األطالقحنوها إلأرض أو  ألجل حياربون نيعداء مسلم ولو كان األ،كفاراً أو عداء مسلمنياأل

 حروبه مع صحابه يفأ و)عليه السالم(مام ما سيأيت من صالة املطاردة من صالة اإلباإلضافة إىل 

  . املنحرفني من املسلمني صالة املطاردة

  

                                                  

.٢٤ س٧١٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



٤١٣

 تقدم شبهه الذي املراد بصالة اخلوف هو القصر أن اتمجاع ظاهر الفتاوى بل اإل:}٢مسألة ـ {

 مع بقاء الصبح واملغرب على حاهلما، ،ركعتني إىل صالة املسافر من كون الرباعيات الثالث تقصريف 

 عنه ي فقد حك،)١( خالفاً البن اجلنيد، مجلة منها تقدم بعضها ويأيت كما،ويدل عليه متواتر الروايات

 عن ياحملك وهو: ذكر هذا القول قال أن بعد أنه ن صالة القصر ركعة واحدة، وعن الذخريةأالقول ب

  : ، واستدل له جبملة من الروايات)٢(التابعنيومجاعة من الصحابة 

رسول أن ) عليه السالم (جعفر حممد بن عليأيب   عنيرو:  قالمثل ما رواه ابن اجلنيد مرسالً

  .)٣( صلى كذلك بعسفان)صلى اهللا عليه وآله (اهللا

 أن فَلَيس علَيكُم جناح﴿: ، يف قول اهللا عز وجل)عليه السالم (عبد اهللا أيب وصحيح حريز، عن

  .)٥(يف الركعتني تنقص منهما واحدة: قال؟ )٤(﴾يفِْتنكُم الَّذين كَفَروا أن ِخفْتمن إ تقْصروا ِمن الصالِة

 سئل الصادق أنه رويت:  يقول)رضوان اهللا عليه (مسعت شيخنا حممد بن احلسني: وعن الفقيه قال

 أن ثان وهو هذا تقصري:  فقال،ية﴾ اآلرضذا ضربتم يف األإ﴿و:  عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم(

  رواه  د، وق)٦(ركعة إىل يرد الرجل ركعتني

                                                  

.٣١ س٧١٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(

.١٥ س٤٠٣ ص:الذخرية )٢(

.٣٤ س٧١٢ ص٢ ج:مصباح الفقيه )٣(

  .١٠١اآلية : سورة النساء )٤(

.٣ حخلوف واملطاردةبواب صالة اأ من ١ الباب ٤٧٨ ص٥ ج:الوسائل )٥(

.٧ ح صالة اخلوف واملطاردة واملسابقةمن ٦٣ الباب ٢٩٥ ص١ ج:الفقيه )٦(



٤١٤

  .)عليه السالم (عبد اهللا أيب حريز، عن

 أربعفرض اهللا على املقيم :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب براهيم بن عمر، عنإ رواية ويف

فليس :  وهو قول اهللا عز وجل، وفرض على اخلائف ركعة، وفرض على املسافر ركعتني متام،ركعات

 يقول من الركعتني فتصري يفتنكم الذين كفروا أن مخفتن إ تقصروا من الصالة أن عليكم جناح

  .)١(ركعة

 خالفاً لبعض ، وكانت داللتها ظاهرة،صح بعضها سنداً وإن ميكن العمل ا، وهذه الروايات ال

 والحتمال التقية فيها، ،والًأتها بغريها رضاعراض املشهور عنها بعد مع إل.راد املناقشة يف الداللةأمن 

  .لذخرية عن مجلة من الصحابة والتابعني القول بذلك ثانياًكما تقدم نقل ا

رواه   صلى بعسفان ركعة، فهو خمالف ملا)صلى اهللا عليه وآله (رسول اهللا أن تقدم من ما ماأو

 يف مسألة كيفية ي يف رواية القطب الراوند كما سيأيت،صالها ركعتني هناك أنه الشيخ يف املبسوط من

  .صالة اخلوف

ركعتني، كما ال  أو ال جمال للجمع بني الطائفتني بالتخيري بأن يصليها ركعةأنه هر ظ ومبا تقدم

  .ينه مجع تربع، أليتكون الركعة لشدة اخلوف والركعتان للخوف العاد أن وجه الحتمال

 فال وجه الحتمال صاحب ،التسبيحات كما سيأيت إىل اشتد اخلوف انتقلت الركعاتنه إذا إ مث

 إمتام ختصيص الرواية حبال اخلوف من ومن احملتمل قريباً:  توجيه الصحيحة املتقدمةاحلدائق حيث قال يف

  احلال  أن الركعتني مبعىن

                                                  

.٤ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ١ الباب ٤٧٩ ص٥ ج:الوسائل )١(



٤١٥

ول أ فيقتصر على الركعة فتكون هذه املرتبة ،شد من احلالة املوجبة للركعتنيأضيق واخلوف أ

  .)١(تقيةظهر احلمل على ال واألك يف هذه الصالة، مث قالتيةمراتب االنتقاالت اآل

  

                                                  

.٢٦٩ ص١١ ج:احلدائق )١(



٤١٦

  : وردت لصالة اخلوف كيفيات ثالث :}٣مسألة ـ {

  . اعقصالة ذات الر: األوىل

  . صالة بطن النخل: والثانية

  .صالة عسفان: والثالثة

 أو القتال كان يف صفح جبل فيه جدد محر وصفر كالرقاع، ألن  ذا االسم،يفسم: األولما أ

  ذاتتن ألويتهم كانأل وألود واخلرق لئال حتترق، رجلهم اجلأالصحابة كانوا حفاة فلفوا على ألن 

  .هو اسم شجر يف هذا املوضع وأرقاع، 

 مامخر باإل فيبقى النصف يف جبهة القتال ويأمت النصف اآل،ينتصف العسكر نصفني أن :وكيفيتها

 ويقوم ، تعاىلشاء اهللا نإ الكالم فيها املغرب فسيأيتا مأ ركعة يف الثنائيه، األوىل بالطائفة مام اإليفيصل

 واقف ينتظر الطائفة الثانيه،  بعدمام من خلفه االنفراد ويتمون الصالة فرادى واإليالثانية فينومام إىل اإل

 الطائفة املواجهة ليدركوا مكان الطائفة املواجهة للعدو، وتأيت إىل  صالم ذهبوااألوىلالطائفة  أمت ذاإف

ثانية قاموا ل رأسه من السجدة امامذا رفع اإلإوهلم، فأ مامنية اإل يف الركعة الثانية فتكون ثامامركوع اإل

ذا إكملوا ركعتهم الثانية، فأ مث ، ال يضرمام وهذا املقدار من التخلف عن اإل،نية االيتمام وهم على

  . معهم وسلموا مجيعاًمامشهد تشهد اإلتجلسوا لل

عليها بني االصحاب، متفق الكيفية هذه ن  أ:ذكرناها اليت قال يف املدارك بعد ذكر الشرائع الكيفية

  . انتهى،)١( الواردة ا كثريةخبارواأل

  الكيفية املذكورة صحيحة حىت يف حال االختيار  أن بل الظاهر: قولأ

                                                  

.١٠ س٢٤٢ ص:املدارك )١(



٤١٧

  مث الرجوعمامملا سبق يف باب اجلماعة من جواز قصد االنفراد اختياراً، ومن جواز االبتعاد عن اإل

يفصل بني السجدة الثانية والتشهد مبقدار مام أن وجوب الدقة يف املواالة، فلإل ومن عدم ،يف اجلملةإليه 

كان قدر ركعة خفيفة، ويدل على هذه  إذا حنوها، بل بدون ذلك بالذكر والقرآن وركعة مشتغالً

  :الكيفية مجلة من الروايات

 مام اإلميقو :، عن صالة اخلوف؟ قال)عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت:  قالكصحيحة احلليب

 ن ركعة مث يقوم ويقومومام م اإليزاء العدو فيصلإصحابه فيقومون خلفه وطائفة بأوجييء طائفة من 

معه فيمثل قائماً ويصلون هم الركعة الثانية مث يسلم بعضهم على بعض مث ينصرفون فيقومون يف مقام 

 فيقومون هم ماملثانية مث جيلس اإل م الركعة اي فيصلمامخرون فيقومون خلف اإلء اآليصحام وجيأ

 فتجيء مامويف املغرب مثل ذلك يقوم اإل:  قاله،خرى مث يسلم عليهم فينصرفون بتسليمأفيصلون ركعة 

 قائماً فيصلون ركعتني مام م ركعة مث يقوم ويقومون فيمثل اإليطائفة فيقومون خلفه مث يصل

صحام وجييء اآلخرون أن يف موقف فيقومو فيتشهدون ويسلم بعضهم على بعض مث ينصرفون

مث يقوم ويقومون معه ويصلي م فيتشهد  م ركعة يقرأ فيها مث جيلس ي فيصلماممون خلف اإلوويق

  .)١(ركعة أخرى مث جيلس ويقومون هم فيتمون ركعة أخرى مث يسلم عليهم

  :  قال)عليه السالم (، عنه)عليه السالم (عبد اهللا أيب الرمحن بن وصحيحة عبد

                                                  

.٤ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٢ الباب ٤٨٠ ص٥ ج:الوسائل )١(



٤١٨

قام فرقة أصحابه فرقتني فأ بأصحابه يف غزوة ذات الرقاع ففرق )آلهصلى اهللا عليه و(صلى النيب 

  مث استمر رسول اهللا، فسجد فسجدواانصتوا فركع فركعوأوكربوا فقرأ و زاء العدو وفرقة خلفه فكربإب

صحام أ إىل رجوانفسهم ركعة مث سلم بعضهم على بعض مث خ قائماً فصلوا أل)صلى اهللا عليه وآله(

 وكرب فكربوا فقرأ )صلى اهللا عليه وآله (صحام فقاموا خلف رسول اهللاأزاء العدو وجاء إفقاموا ب

 فتشهد مث سلم عليهم )صلى اهللا عليه وآله ( مث جلس رسول اهللاوأنصتوا وركع فركعوا فسجد فسجدو

  . ريها من الرواياتغ إىل .)١(نفسهم ركعة مث سلم بعضهم على بعضفقاموا مث قضوا أل

  :أموروهنا 

  للفرقة الثانية، كما يف صحيحة عبدول قيامه للثانية تعليماًأيكرب مام أن جيوز لإل أنه الظاهر: األول

  .الرمحان

  .الركوع إىل حلاقهم بهإ كما جيوز ،ول الصالةأ مام باإلاألوىلحلاق الفرقة إجيوز : الثانية

 أن قام للثانية حىت يلتحق به الطائفة الثانية مث يقرأ، وجيوزن  أ بعدمامينصت اإل أن جيوز: ةلثالثا

 األوىل بعد السجدة الثانية يف الركعة مامجيلس اإل أن يقرأ فتلتحق به الطائفة الثانية يف الركوع، كما جيوز

  .فال يقوم حىت تأتيه الطائفة الثانية فيقوم حينذاك

  ذا التحقوا به إفة الثانية، ف قبل تشهد الطائماميتشهد اإل أن جيوز: الرابعة

                                                  

.١ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٢ الباب ٤٧٩ ص٥ ج:الوسائل )١(



٤١٩

 بن يينتظرهم يف التشهد، كما يف رواية عل أن سلم معهم كما هو ظاهر الروايتني، كما جيوز

يقوم : سألته عن صالة اخلوف كيف هي؟ فقال:  قال)عليه السالم (خيهأ، عن )عليه السالم (جعفر

حابه ويصلون الثانية وخيففون وينصرفون  ويف الثانية يقوم ويقوم أص،صحابه ركعةأببعض  يفيصل ماماإل

ويأيت أصحام الباقون فيصلون معه الثانية، فإذا قعد يف التشهد قاموا فصلوا الثانية ألنفسهم مث يقعدون 

  .)١(فيتشهدون معه مث يسلم وينصرفون معه

صل، يتشهد ويسلم وحده لأل أن ينتظرهم يف التشهد، فلهمام أن جيب على اإل ال: اخلامسة

  .الرمحان املتقدمة لصحيحة عبدو

 اقتدوا به إالّ إذا  تلقائياًماميث يقومون للركعة الثانية ينفردون عن اإلح األوىلن الطائفة  أمث الظاهر

 أن الظاهر أن ، كماالركوع يف مام باإليت الطائفه الثانية تقتدءمتوا وجاأحالة الركوع فافردوا وإىل 

هم يف الثانية ال حيصل هلم انفراد بل هم باقون على اجلماعة، وهلذا نفسالطائفة الثانية حيث يقومون أل

  .ماميتشهدون ويسلمون مع اإل

  

                                                  

.٥ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٢ الباب ٤٨١ ص٥ ج:الوسائل )١(



٤٢٠

كلتيهما،  يف دائيةأ أو دائية وقضائية،أ بالطائفتني صالتني مام اإلييصل أن يصح :}٤مسألة ـ {

  .ية لطائفة ثانمامة اإلعادإوتكون الثانية معادة ملا تقدم يف باب املعادة من جواز 

 أن يفترقوا فرقتني وكل فرقة تقاوم العدو جاز أن ذا كان باملسلمني كثرة ميكنإو: قال يف املبسوط

 فرض للطائفة ي له وهخرى ويكون نفالً بالطائفة األي الركعتني ويسلم م مث يصلاألوىل بالفرقة ييصل

 بكرة أيب روى ذلك احلسن عن ببطن خنل، و)صلى اهللا عليه وآله (النيبالثانية ويسلم م، وهكذا فعل 

  .ى صل هكذا)١()صلى اهللا عليه وآله (النيبأن 

 صحاب صحة الصالة الثانية على صحة اقتداءالرواية مرسلة بىن مجع من األن إ حيث: أقول

  . فريضة فائتة ـ ووجهه واضحماممل يصل اإل إذا املفترض باملنتقل ـ فيما

 بكل ي ويصل أو أكثر أصحابه ثالث فرقمامفرق اإلن ي أبناًء على صحة هذا القسم جازنه إ مث

  .فرقة صالة

  

                                                  

.١٦٧ ص١ ج:املبسوط )١(



٤٢١

 )صلى اهللا عليه وآله (ا رواه الشيخ يف صالتهمل ، بالطائفتنيمام اإلييصل أن يصح :}٥مسألة ـ {

 سليم يف يوم بينن إ : يف فقه القرآن مرسال ـ واللفظ للثاين ـ قالي ورواه القطب الراوند،يوم عسفان

صلى اهللا ( فصف خلف رسول اهللا ،ه يعىن قدامهمامأركون ش وامل)صلى اهللا عليه وآله ( اهللالقام رسو

 ، وركع الصفان)صلى اهللا عليه وآله ( فركع رسول اهللا،صف وبعد ذلك الصف صف آخر) عليه وآله

صلى اهللا  (النيبون مع األولرغ فخرون حيرسوم، فلما مث سجد وسجد الصف الذين يلونه وكان اآل

خرون، فلما فرغوا من السجدتني وقاموا تأخر الصف الذين  من السجدتني وقاموا سجد اآل)لهعليه وآ

صلى اهللا عليه ( مث ركع رسول اهللا ،األولمقام الصف  إىل خري وتقدم الصف األ،خرينمقام اآل إىل يلونه

 ،حيرسومخرون يليه وقام اآل الذي  مث سجد وسجد معه الصف،وركعوا مجيعاً يف حالة واحدة) وآله

خرون مث جلسوا وتشهدوا مجيعاً يليه سجد اآل الذي والصف) صلى اهللا عليه وآله(فلما جلس رسول اهللا 

  .)١(مجعنيأفسلم عليهم 

ذ إا موافقة للقاعدة، أالظاهر  إالّ أن كانت مرسلة ومل يذكرها الشرائع وغريه، وإن وهذه الرواية

ين يف األمر كما تقدم كال ، غري ضارمام عن اإلتأخره قليالً  أنحركة املأموم يف الصالة غري ضارة، كما

مل ينقل بأسانيد  وإن ا صالة مشهورة كسائر املشهورات الثانية،إباب اجلماعة، بل عن الذكرى 

  .نكارشد اإلأنكر عليه أ لكن احلدائق ،صحيحة

   فاحلكمة يف عدم سجودهم مجيعاً حراسة بعضهم برؤيتهم العدو ،وكيف كان

                                                  

.١٢ ح أبواب صالة اخلوفمن ٢ الباب ٨ ص٧ ج:حاديث الشيعةأكما يف جامع  )١(



٤٢٢

  .هم يركعون مجيعاًمامأم يف حال الركوع ينظرون إيث وح

كان  إذا حدامها واحداً فقطإتكون  أن  الفرقتني، بل يصحييشترط يف الصور الثالث تساوال و

دراك الطائفتني إاحلكمة يف التفريق  أن  وذلك لوضوح، العدوإمام والوقوف ةفيه الكفاية يف احلراس

أَمِتعِتكُم فَيميلُونَ فُلُونَ عن أَسِلحِتكُم والَّذين كَفَروا لَو تغود ﴿: اىلللجماعة مع حفظ احلراسة، قال تع

  .)١(﴾علَيكُم ميلَةً واِحدةً

  

                                                  

  .١٠٢اآلية : سورة النساء )١(



٤٢٣

دى كما تؤدى صالة ؤا تأ، فالظاهر اآلياتاتفق يف حال احلرب صالة  لو :}٦مسألة ـ {

داء، للمناط يف روايات تياا ـ كما تؤدى صالة األإ رادواأن إ تؤدى صالة القضاء ـ أنه  كما.اليومية

 إذا حال صالة اجلمعة أن ية، والظاهراألولقسام الثالثة حسب القواعد األ أن الباب، وملا عرفت من

 يف عدم وجوب صالة اجلماعة عليهم، بل حال صالة إشكالال  أن صلوها حال صالة الظهر أيضاً، كما

غري حال احلرب لعدم الدليل على وجوا حال احلرب، فمن شاء من اجلماعة حال احلرب حاهلا يف 

  . مجاعة كان له ذلك، ومن شاء مل يصلها، بل صلى فرادىييصل أن احملاربني

، وجيوز تعدد أكثريؤديها اجلميع مجاعة حال اخلطر املستلزم للتفرق فرقتني و أن نعم ال جيوز

ح رج ما لوأاً آخر مكانه، كما تقدم يف باب اجلماعة، مإما حالة احلرب جعلوا مام، ولو قتل اإلماماإل

  .مكن غريهأ وإن متها م وال بأس بدم اجلروحأ الصالة إمتاموأمكنه 

 املمكن مجاعة دون من ال ميكن فيؤدوا اتوأخرين تيان بعض اجليش اجلماعة دون اآلإمكن أولو 

كن يف ساحة احلرب ومتكن من  إذا يضاًأاء تصح مجاعة النس أنه فرادى، ولو يف حال املطاردة، والظاهر

  . يف التكليفكدلة االشترا ينقسمن فرقتني، ألياً والباقإماماهن دحإن تكون أدائها مجاعة بأ

الثية فيمكن االفتراق ثالث فرق وختصص كل ثما يف الأ ،ائيةنمنا هو يف الثإاالفتراق فرقتني ن إ مث

 املغرب بني فرقتني فهو من باب مام من توزيع اإل ما سيأيتماأفرقة بركعة، كما قطع بذلك الشهيدان، و

  .اجلواز



٤٢٤

نه ال دليل عليه وليس  أل،ز قصد االنفراد يف اجلماعة اختياراً يشكل عنده ثالث فرقنعم من ال جيو

  .مورد نصوص املقام

  



٤٢٥

ية ركعتني،  ركعة وبالثاناألوىل بييصل أن  بنيمامكانت الصالة ثالثية ختري اإل إذا :}٧مسألة ـ {

علمائنا،  إىل خالف، بل عن املنتهى نسبته  والإشكال بال ، ركعتني وبالثانية ركعةاألوىل بييصل أن وبني

  . يف املقام بكل من الكيفيتنيخبار ولورود األ،ات أدلة اجلماعةطالقوذلك إل

دلة أ طالق الثالثة بنفسه فرادى، إل بكل طائفة ركعة، ويأيتييصل أن حيق له أنه الظاهر أن كما

 والثانية يف ، يف ثانيتهاألوىل الطائفة مامالتحق باإل إذا عرفت جواز االنفراد اختياراً، وكذا أن اجلماعة بعد

  . بانفرادماموىل اإلأ فتكون ،ثالثته

 )١( ركعة ـ صحيحة احلليباألوىل صالته بالطائفة أي ـ األوىل فيدل على الكيفية ،وكيف كان

ني األول بيصالة اخلوف املغرب يصل:  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ، عناملتقدمة، وصحيح زرارة

  .)٢(خرين ركعتني ويقضون ركعة باآلي ويصل،ركعة ويقضون ركعتني

وسألته عن صالة املغرب يف :  قال)عليه السالم (خيهأ، عن )عليه السالم (وخرب علي بن جعفر

 يف الثانية ويقومون فيصلون مامم ركعة مث يقوم اإل يصحابه فيصلأ ببعض ماميقوم اإل: اخلوف؟ قال

الثالثة  إىل صحابه الباقون فيصلون معه الثانية مث يقومأ نفسهم ركعتني وخيففون وينصرفون، ويأيتأل

  صحابه أعدون ويتشهد ويتشهدون معه مث يقوم ق مث ي، الثالثة وللقوم الثانيةمام م فيكون لإليفيصل

                                                  

.٤ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٢ الباب ٤٨٠ ص٥ ج:ائلالوس )١(

.٣ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٢ الباب ٤٨٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(



٤٢٦

  .)١( الثالثة ويتشهدون معه مث يسلم ويسلمون قاعد فيصلونمامواإل

صحابه أصالة املغرب يف اخلوف جيعل :  قال)عليه السالم (وخرب أبان بن تغلب، عن الصادق

 م مث ينتصب قائماً ويصلون هم متام ركعتني مث ي فيصل،خرى خلفهزاء العدو واألإ واحدة ب،طائفتني

  .)٢(خرين قراءةولني قراءة ولآلن لأل الطائفة فيكوأيتيسلم بعضهم على بعض مث ي

 ركعة، وبالطائفة الثانية األوىلكان صالة املغرب فصلى بالطائفة وإن  :)عليه السالم (يوالرضو

  .)٣(ركعتني

ومن صلى املغرب يف :  قال:وفيه )عليه السالم ( عن الصادق،عبد اهللا أيب الرمحان بن ورواية عبد

  .)٤( ركعة وبالطائفة الثانية ركعتنياألوىلخوف بالقوم صلى بالطائفة 

  . صلى املغرب ذه الكيفية ليلة اهلرير)عليه السالم (مري املؤمننيأ أن : وغريه)٥(وعن الذكرى

  صلى م صالة وإن  : وفيه)عليه السالم (وعن الدعائم، عن الصادق

                                                  

.٦ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٢ الباب ٤٨١ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٧ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٢ الباب ٤٨١ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٣٣ س١٤ ص:افقه الرض )٣(

.١ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٢ الباب ٤٧٩ ص٥ ج:الوسائل )٤(

.١٦ س٢٦٢ ص:الذكرى )٥(



٤٢٧

  .)١( قراءة ركعة وبالثانية ركعتني حىت حيصل الكل فرقةاألوىلاملغرب صلى بالطائفة 

  :خرى من الرواياتأويدل على الكيفية الثانية مجلة 

كان صالة املغرب يف اخلوف فرقهم إذا  :قالأنه ) عليه السالم (مثل صحيحة زرارة، عن الباقر

 ركعة مث ينسان منهم فيصلإ فقام كل ،شار اليهم بيدهأ بفرقة ركعتني مث جلس م مث يفرقتني فيصل

 فصلى م مام وقام اإل،خرى فكربوا ودخلوا يف الصالةت الطائفة األء وجا،حامصأسلموا وقاموا مقام 

 مث قام فصلى ليس فيها ،مام صلى مع اإلها باليتعركعة مث سلم مث قام كل رجل منهم فصلى ركعة فيشف

 فصار لألولني ،خرين وحداناً ولآل،ولني ركعتان يف مجاعة ولأل، ثالث ركعاتمام فتمت لإل،قراءة

  .)٢( ولآلخرين التسليم،كبري وافتتاح الصالةالت

  .)٣( مثله)عليه السالم (وعن زرارة وحممد بن مسلم، عن الباقر

  .)٤( مثله،وعن زرارة وفضيل وحممد بن مسلم يف رواية ثالثة

 يف ليلة اهلرير، بل ظاهر )عليه السالم (يسوة بعل أفضل لكثرة رواياا ولألاألوىلولعل الكيفية 

 التخيري هلذه الروايات اخلاصة، بل قوىاأل إالّ أن تلك تعينها، إالّ اء حيث مل يذكروابعض الفقه

  ما جعل أيضاً، ألعمومات اجلماعة 

                                                  

. يف ذكر صالة اخلوف١٩٩ ص١ ج:سالمدعائم اإل )١(

.٢ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٢ الباب ٤٨٠ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٨ حاملطاردة أبواب صالة اخلوف ومن ٢ الباب ٤٨٢ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.١١ ح أبواب صالة اخلوفمن ٢ الباب ٧ ص٧ ج:حاديث الشيعةأجامع  )٤(



٤٢٨

  .)رمحه اهللا (ذكرها الفقيه اهلمداين وإن ، فلم يظهر وجه االحتياطأحوط أوىل واألوىلالكيفية 



٤٢٩

  :يف هذه الصالة فروع: }٨مسألة ـ {

يف  أنه نتيجة، كما إىل مل ينته إذا ن الثنائية اليت يوجب الشك فيها بطالاصالة اخلوف م: األول

  .دلة املتقدمة يف حبث اخللل األطالقاملغرب كذلك يوجب الشك يف الركعات البطالن، كل ذلك إل

ال عربة  أنه احلافظ، والظاهرإىل الشاك  رجع ،خرحفظه اآلو واملأموم مامنعم لو شك أحد من اإل

الثالثة يف  أو ا الثانيةأ مامشك اإل إذا ، كمامامالركعة اليت مل يكن فيها مع اإل إىل موم بالنسبةحبفظ املأ

دلة رجوع أ ألن ا الثالثة مل ينفع،إ فقال املأموم ، يف هذه الركعةمام وقد التحق املأموم باإل،املغرب

  . كما هو واضح،خر منصرفة عن مثل ذلكاآل إىل أحدمها

 ـ )١(شروط االستبانة ـ كما يف رواية مسعدة أو يف املأموم احلافظ شروط الشاهدنعم لو توفرت 

  .االستبانة أو  على ذلك من باب الشهادةماماعتمد اإل

 يف اآلية، وقد اختار األمرمحل السالح واجب يف حال الصالة، وذلك لظاهر  أن الظاهر: الثاين

 وتبعه صاحبا ، ابن اجلنيد فقال باستحبابه عنيصحاب، خالفا للمحكر األثكأهذا القول الشيخ و

  .رشادمر على اإل لألاملدارك واحلدائق، وذلك محالً

ريد به أ أو مر الطبيبأرشاد كونه كد باإلي عن ظاهره سواء أراألمرال وجه لصرف : أقول

  الصورة االحتياج، األمر إىل االستحباب، نعم ال يبعد انصراف 

                                                  

.٤ حب بهس أبواب ما يكتمن ٤ الباب ٦٠ ص١٢ ج:الوسائل )١(



٤٣٠

 خذ السالحأمل تكن فائدة يف  إذا ماأظهار القوة، إ ألجل  احلرب فقط، بل ولو كانألجلال 

 ذلك، فال أشبهما  أو سفينة ال يناهلا العدو أو بناء أو كانوا يصلون يف مكان آمن جلبل إذا ، كماأصالً

  . عنهاألمريبعد انصراف 

خذ السالح كما هو واضح، ولعل أ، وهو غري األمر واجب لظاهر يضاًأخذ احلذر أ أن والظاهر

 إىل  للصالة ال يظهر للعدو فال حتتاج الطائفةاألوىلانفصال الطائفة  أن يةول اآلأوجه عدم ذكره يف 

ضعف املقاتلني النفصال بعضهم  إىل و توجه العدفإنهبه، خبالف انفصال الثانية للصالة ناملزيد من الت

أخذ احلذر وهو املزيد من  إىل  فاحتاجت الطائفة الثانية،أكثر فأكثريوجب اهتمامهم بكسح املسلمني 

  .التنبه

 خذ من الأليه، فعدم إ األمرخذ صاحب السالح سالحه كاف لوضوح انصراف أ أن الظاهرن إ مث

سلحة،  األكل خذ املقدار الالزم من السالح الأالالزم  أن الظاهر أن ، كماشيءسالح له ليس عليه 

  .ضافة اجلمعإ أنه ا تفيد االستيعاب من بابأاجلمع، ال  إىل ضافة اجلمعإ من باب )سلحتهمأ(وكلمة 

 يف الشرطية، كما األمرولو مل يأخذوا السالح كان حراماً، لكن الصالة صحيحة لعدم ظهور 

 من  أو أقلكان من دم نفسه إذا ، والدم املوجود على السالح ال بأس به)رمحه اهللا (الفقيه اهلمداينذكره 

  . دم الكافرنذا مل يكإ ،الدرهم

مع  إالّ ال يصح أخذه ملوثاً أنه مطلقا، فالظاهركان دم الكافر  أو ريهغكان من دم ذا  إأما

لشرائع اكان السالح ساتراً كالدرع، أما غريه فيجوز، واحتمال املنع مطلقا، كما نقله  إذا الضرورة فيما

:  قال)يه السالمعل (علياًن إ :)عليهما السالم (قوال، متسكاً برواية وهب بن وهب، عن جعفر عن أبيه

  فيه ما مل تر يالسيف مبرتلة الرداء تصل



٤٣١

  .ال وجه له بعد ضعف الرواية املوجب حلمله على الكراهة. )١(اً، والقوس مبرتلة الرداءمفيه د

 عبد اهللا أيب خربه، عنأ بن سنان، عمن عبد اهللاس مطلقا، كخرب أالبعدم ما دل على  إىل ضافهباإل

 ييصل أن ال بأسمعه مما ال جتوز فيه الصالة وحده ف أو نسانا كان على اإلكلم:  قال)عليه السالم(

  .)٢( ذلكأشبه مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل واخلفني وما ،كان فيه قذر وإن فيه،

  .ذ ال دليل خمصص للمقامإحال النجاسة هنا حاهلا يف سائر املواضع، ن إ :واحلاصل

 الواجبني يف رضاين، لتعاألمرهم من  واجبات الصالة، لوحظ األذا كان السالح مينع شيئاً منإو

  .هم واملهم، والواجبني املتزامحني األ بقاعديت عمالً،ال يأخذن أ ويأخذ أن ذا تساويا جاز لهإاملقام، و

 ألجلن مل يتركوا شيئاً من الواجبات إمل يكن خوف، ف أنه صلوا صالة اخلوف مث تبني إذا :الثالث

تركوا فالظاهر الكفاية لتعليق احلكم على اخلوف وهو حاصل، كما ذكروا  وإن ،شكالإاخلوف فال 

  .مثله يف باب خوف الضرر

  

                                                  

.٢ ح أبواب لباس املصلّيمن ٥٧ الباب ٣٣٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٥ ح أبواب النجاساتمن ٣١ الباب ١٠٤٦ ص٢ ج:الوسائل )٢(



٤٣٢

ين، األمرن مل يكن تالزم بني إوـ  ،صالة املطاردة وتسمى بصالة شدة اخلوف: }٩مسألة ـ {

 تصلى  ـم اهلزميةأوقعوا  أن كان املسلمون يطاردون الكفار بعد إذا ال يكون خوف، كما أن مكانإل

جيلس  أن يكانت وظيفته احلربية تقتض إذا ،قائماً أو جالساً أو راكباً أو ماشياً أو  واقفاً،مكانحسب اإل

  .ينام لئال يراه العدو أو يف املغارة أو يف اخلندق

مل ميكن  إذا مكان ولو بدون الطهارة ا حسب اإلمنا يأيتإو ،وكل الشرائط يف هذه الصالة ساقطة

 كالروايات عليه متواتر، ويدل عليه مجاع بل اإل، وال خالف يف كل ذلك يف اجلملةإشكال وال ،لطهارةا

  . دليل عدم ترك الصالة حبال، ودليل امليسور وغريمها،الروايات اخلاصةباإلضافة إىل 

 يالذي خياف اللصوص والسبع يصل: قالأنه ) عليه السالم (جعفر أيب ففي صحيح زرارة، عن

مل يكن املواقف على وضوء كيف يصنع وال يقدر على ن إ رأيتأ: قلت. مياًء على دابتهإ املواقفة صالة

 وجيعل ي ويصل،دابته، فإن فيها غباراً] عرف[ليتمم من لبد سرجه ومعرفة : )عليه السالم (الرتول؟ قال

يستقبل القبلة بأول  أنه القبلة، ولكن أينما دارت به دابته غري إىل  وال يدور،خفض من الركوعأالسجود 

  .)١(تكبرية حني يتوجه

  .الشخص املشغول باحملاربة :)٢(واملواقف بضم امليم كما يف جممع البحرين

                                                  

.٨ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٣الباب  ٤٨٤ ص٥ ج:الوسائل )١(

.وله الواوأ باب ما ١٣٠ ص٥ ج:جممع البحرين )٢(



٤٣٣

يف صالة اخلوف :  قال)عليه السالم (جعفر أيب ة وفضيل وحممد بن مسلم، عنرويف صحيحة زرا

كان املسايفة واملعانقة  وإن  وجهه،مياء حيث كاننسان منهم باإلإ كل يعند املطاردة واملناوشة يصل

 ليلة صفني وهي ليلة اهلرير مل تكن صالم الظهر )عليه السالم (ن أمري املؤمننيإوتالحم القتال، ف

 ،التكبري والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء إالّ خرة عند وقت كل صالةوالعصر واملغرب والعشاء اآل

  .)١(الصالةة عادإفكانت تلك صالم مل يأمرهم ب

التقوا فاقتتلوا فإمنا إذا  :عن صالة القتال؟ فقال )عليه السالم (سئل الصادق أنه وخرب مساعة،

  .)٢(مياءإذا كانوا وقوفا ال يقدرون على اجلماعة فالصالة إ و،الصالة حينئذ تكبري

منا الصالة إلوا فالتقوا فاقتتإذا  : يقول)عليه السالم (عبد اهللا أبا مسعت: بصري قال أيب وموثقة

  .)٣(مياًءإذا كانوا وقوفاً فالصالة إحينئذ بالتكبري، ف

مياء برأسك إصالة الزحف على الظهر :  قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب وصحيحة احلليب، عن

  )٤(. كل رجل على حيالهي واملطاردة يصل،مياءإ واملسايفة تكبري بغري ،وتكبري

  عبد  أبا سألت:  قال)عليه السالم (د اهللاعب أيب وصحيحة عبد الرمحان بن

                                                  

.٨ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٤ الباب ٤٨٦ ص٥ ج:الوسائل )١(

.٤ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٤ الباب ٤٨٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٩ حالة اخلوف واملطاردة أبواب صمن ٤ الباب ٤٨٧ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٢ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٤ الباب ٤٨٥ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٤٣٤

؟ وما يكيف يصل )١(﴾ركْباناً أو فَِإنْ ِخفْتم فَِرجاالً﴿: ، عن قول اهللا عز وجل)عليه السالم (اهللا

  .غريها من الروايات إىل .)٢(مياًءإ برأسه ييكرب ويوم: لص؟ قال أو خاف من سبعن إ يقول

  :وهنا فروع

  .دلة، وألنه ال صالة بدواات األطالقب النية، إل يف وجوإشكالال : األول

ال، : دلة القراءة، وقيلأ طالقنعم إل: كلها فهل جتب؟ قيل أو متكن من بعض القراءة إذا :الثاين

مل يقدر على القراءة ولو من جهة تشوش حواسه لعدم  إذا ما إىل  هذه الروايات، ورد بانصرافهاطالقإل

  .مل تناف احلرب إذا  القراءةحوط واأل،إىل احلربالقراءة و إىل مكان التوجهإ

قلنا بكفاية تكبرية عن كل ركعة  إالّ إذا ،دلتهاأ طالقحرام، إلالظاهر وجوب تكبرية اإل: الثالث

  .يف حال الضرورة، كما هو ظاهر بعض األدلة

جالت اخليل تضطرب إذا  : قال)عليه السالم (عبد اهللا أيب ففي خرب حممد بن عذافر، عن

  .)٣(ه تكبريتان فهذا تقصري آخرأجزأبالسيوف 

 عن حد املسايفة من ي ما جيزأقل:  قال)عليه السالم (اهللا بن املغرية، عن الصادق ويف مرسلة عبد

  . )٤(ن هلا ثالثاإاملغرب، ف إالّ التكبري تكبريتان لكل صالة

  حنومها ظاهر سائر الروايات اليت ذكرت التكبري والتهليل ون إ بل رمبا يقال

                                                  

.٢٣٩اآلية : سورة البقرة )١(

.١ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٤ الباب ٤٨٨ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٧ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٤ الباب ٤٨٦ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٣ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٤ الباب ٤٨٥ ص٥ ج:الوسائل )٤(



٤٣٥

  .حرامتيان بتكبرية اإل اإلحوطاأل إالّ أن كان قريباً، وإن حرام، وهذاتكبرية اإل إىل عدم احلاجة

ن مل ميكن التيمم االختياري تيمم على ما إمكن، فأن إ الظاهر وجوب التيمم بدل الوضوء: الرابع

يضاً فهل يتيمم أمل يقدر على الغبار ن إ لدليل امليسور ولبعض الروايات السابقة، ف،قدر عليه مما فيه الغبار

، ويؤيده تيمم النائم على حلافه، األمرللصورة قسطاً من  ألن ،ميسور أنه  من،على ما قدر؟ احتماالن

 ألن  صلى بدون طهارةيضاًأن مل يقدر على ذلك إ، فاألول حوطومن الشك يف كونه ميسوراً، واأل

  .الصالة ال تترك حبال

الظاهر  أن مل يقدر عليها، كما إذا وغريها من الشرائطواالستقرار لقبلة يسقط الستر وا: اخلامس

 به ذ ال دليل على املانعية يف املقام بعد عدم كون ما يأيتإسقوط املوانع كالضحك والبكاء وحنومها، 

  .يضاأ املانعية هنا يالبدلية تقتضأدلة ن إ يقال إالّ أن اللهمصالة حقيقة، 

بعينه كما يف املريض كما قاله املسالك، وذلك مأ  أومياء بالرأستعذر اإل  أنه إذاالظاهر: السادس

دلة اخلاصة ال بقاعدة مياء تثبت باأل عليه بأن بدلية اإل)رمحه اهللا ( الفقيه اهلمداينإشكاللدليل امليسور، و

  . بكال الدليلنيذ ال منافاة من كونه ثابتاًإامليسور غري وارد، 

نه املنصرف من دليل بار الركعات ال لبعض الروايات السابقة فقط، بل ألالظاهر لزوم اعت: السابع

، طالق للشك يف اإل،دلة يف املقام غري وجيه مجلة من األطالقالبدلية، فاحتمال كفاية مطلق الذكر إل

  منا الروايات يف مقام إو



٤٣٦

  . البدل يف اجلملة أصلبيان

ن حكمه هنا إصبعه ـ على ما تقدم ـ فإخرس يعقد بقلبه وحيرك لسانه ويشري باأل: الثامن

  .كحكمه يف سائر صلواته كما هو واضح

عن ة كما اختاره غري واحد، نعم ربعال يشترط الترتيب يف التسبيحات األ أنه الظاهر: التاسع

  .طالقال جودة يف ذلك بعد اإلنه إ: يغة، وفيهصجود وجوب تلك الاأل أن الذكرى

تيان مبختلف الالزم اإلأو  ،سبحان اهللا فقط مثال: أن يقولذكار، كحدى األإ يهل يكف: العاشر

ذكار كلها واجبة مل  لو كانت األفإنه هو املنكشف من اختالف الروايات، فإنه، األول الظاهر ،ذكاراأل

  .ختتلف

 يف حد ي ما جيزأقل:  قال)عليه السالم (صحابنا، عن الصادقأ عن بعض ،ففي رواية ابن املغرية

  .ن هلا ثالثاًإصالة املغرب ف إالّ لتكبري تكبريتان لكل صالةاملسابقة من ا

عليه  (يف صالة الزحف؟ قال )عليه السالم(، عن الصادق عبد اهللا أيب وصحيحة عبد الرمحان بن

  .)١(﴾ركْباناً أو فَِإنْ ِخفْتم فَِرجاالً﴿: ليل وتكبري، يقول اهللا عز وجل: )السالم

  .ا الصالة حينئذ بالتكبريمنإف: بصري أيب ويف موثقة

  .التكبري والتهليل والتسبيح والتحميد والدعاء: ويف صحيحة الفضالء

                                                  

.١ ح أبواب اخلوف واملطاردةمن ٤ الباب ٤٨٥ ص٥ ج:الوسائل )١(



٤٣٧

 صحاب عليأخر الواردة يف صالة تيان بالتكبري ملا تقدم، وجلملة من الروايات األ اإلحوطلكن األ

  .ةربعالتسبيحات األ منه أحوطالوقت، و أو  يف مسألة جواز الصالة كما سيأيت، يف صفني)عليه السالم(

 ذلك، لكن سكوت روايات الباب ياما تقتضإطالقهل جيب التشهد والسالم؟ : احلادي عشر

  .األول حوطاأل إالّ أن ظهر،أكان  وإن  العدم، وهذاييقتض

تياا إ اجلماعة صح ن كانت حبيث ال تنايفإنائماً، ف أو مؤمياً أو صلى جالساً إذا :الثاين عشر

وقد تقدم صحة صالة املضطجعني واملستلقني مجاعة كما تقدم صالة القاعد ، دلتهاأ طالق إل،مجاعة

ما  أو عداءكانوا يف حال املعانقة مع األ إذا كانت حبيث تنايف اجلماعة، كما وإن  مجاعة،يوالقائم املوم

  .يشمل املقامل اجلماعة إطالق لعدم ، مل تصحأشبه

مرتبة  أو إىل ،مناأل إىل اتبها االضطرارية فتبدل اخلوفية مرأصلى صالة اخلوف ب إذا :الثالث عشر

 صالة اخلوف، اللهم إىل منية املرتبة اجلديدة، وكذا لو تبدل صالته األإىل انتقل ،شدأمرتبة  أو إىل نقص،أ

فكرب واحدة  بتكبريتني عوض الركعتني ييصل أن رادأكان شدة اخلوف ف إذا ، كماشكالفيما علم اإلإالّ 

  .التكبرية إىل  يشكل كفاية ضم ركعةفإنه، قلاملرتبة األ إىل مث انتقل اخلوف األوىلعن 

 فكذا من تكبرية ،م من دينار وركعةلتئالصالة ال ت أن فكما: )رمحه اهللا (قال الفقيه اهلمداين

قرأ  أو  كرب تكبرية لركعةاذإلعدم معهودية مثل هذه الصالة عن الشريعة، وكذا  وكأنه ،)١(وركعة

   ال يلحق فإنه،  لركعة مث صار آمناً مطلقاًربعات األالتسبيح

                                                  

.١٠ س٧١٩ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



٤٣٨

 صلى ركعة يف حضر خوفاً إذا كانت احلرب يف احلضر، وكذا إذا بذلك ثالث ركعات، فيما

 إالّ ركعته تلك كانت قائمة مقام ركعتني فليس عليه أن  من جهة،من ال يلحق به ركعتنياأل إىل فانتقل

ركع اخلوف  ألن ركعتني مث صار اخلوف ال يلحق ما ركعة، منشرع يف األ إذا  وبالعكس،ركعتان

  .عة رباعية ذات ثالثة ركعينه مل يعهد من الشرقائمة مقام ركعتني، وذلك أل

 أن من، وال يبعد فصار األصلى ركعة خوفاً إذا  ركعات فيماأربع الصالة إمتاموعليه فالظاهر 

بالعكس، كما تقدم الكالم يف  أو التمام إىل ه من القصر صالتأثناءانتقل يف  إذا يكون حال املقام حال ما

  .مزيد من التأمل إىل ذلك يف باب صالة املسافر، واملسألة بصورها املختلفة حباجة

 ماأتيان الصالة أول الوقت، إ يف صحة إشكالكان اخلوف ممتداً طول الوقت ال  إذا :الرابع عشر

 أو ،امتداده وعدم امتداده، فهل تصح الصالة أول الوقتمل يعلم ب أو كان اخلوف أول الوقت فقط،إذا 

 قرب احتماالت، واأل،غري ذلكأو علم بارتفاع اخلوف وبني ما مل يعلم  إذا يفصل بني ما أو ،يؤخرها

 ففيه ،العلم بارتفاع اخلوف، أما يف صورة العلم باالرتفاعتيان ا أول الوقت يف صورت عدم جواز اإل

 االضطرار ي، وقد ذكرنا تفصيل الكالم يف املسألة عند الكالم يف صالة ذريأخ التحوط، واألإشكال

  .فراجع هناك

 ،، فالظاهر صحة صالتهثناءصار اخلوف يف األ أنه من فصلى كاملة مث تبنيأكان  إذا :اخلامس عشر

  فَِإنْ ﴿: لعدم حتقق املوضوع لصالة اخلوف، قال تعاىل



٤٣٩

مفالظاهر صحة ثناءمن يف األصار األ أنه وف مث تبنيكان خوف فصلى صالة اخل وإن ،﴾ِخفْت ،

  .صته لتحقق موضوع صالة اخلوف املوجب لصحتها

 لعدم ،ن صلى صالة كاملة صحتإمن وكان خوف من أول الصالة مث تبني ذلك، فزعم األوإن 

صلى صالة اخلوف ومتشت منه القربة فهل  وإن ي،حتقق موضوع صالة اخلوف الذي هو اخلوف النفس

  له حيث ال كفارة عليهاًمل يصم من مل خيف وكان واقعاً الصوم ضار إذا اخلوف طريق، كما ألن صح،ت

املدار الواقع، واخلوف  ألن ،األول احتماالن، وال يبعد ،ية لزوم فعليه اخلوفظاهر اآل ألن ال تصح،أو 

 ،من أول الصالةمن أخاف وكان وإن . يهما حتقق كفىأ عدم الضرر فألجلجعله الشارع احتياطاً 

كان  إذا  قيد ذلك مبا)رمحه اهللا (لكن الفقيه اهلمدايناملوضوع، فالشرائع وغريه على الصحة لتحقق 

وبه قطع يف : ، قالاإلعادةال وجبت إسباب العقالئية ال اخلوف احلاصل للجبان واخلوف حاصال من األ

  .املتعارف إىل ، وكأنه النصراف اخلوف)١(الذكرى

فحاله حال سائر الصفات النفسية كالظن ذ ال نسلم االنصراف، إمل، أالقيد ت إطالقلكن يف 

نه خياف أال حمل للخوف حىت عرف بنه إ نعم لو قال له العقالء. حكاموالشك والوهم اليت تعلقت ا األ

  . فتأمل، للحكمخالف املتعارف ال يبعد عدم كونه حينئذ مناطاً

مل يكن يف كل مورد  وإن ،حتقق املوضوع عرفاً ترتب احلكممىت  أنه نا ذكرنا يف باب التقيةإمث 

مراقب يف اجلملة يف طول هذه الساعات  أنه علم إذا مورد تقية، وذلك لصدق التقية بصورة عامة، كما

  نه إ يقال أن  يصحفإنه

                                                  

.٢٠ س٧١٩ ص٢ ج:مصباح الفقيه )١(



٤٤٠

 يف أيتيف ساعة منها، وهذا الكالم ي إالّ مل تكن املراقبة يف منت الواقع وإن يف تقية يف هذه الساعات

  . كما ال خيفى،يضاأاملقام 

قسام الثالثة من احلرب اجلهاد االبتدائي والدفاعي صالة اخلوف مشروعة يف األ: السادس عشر

  . يف ليلة اهلرير)عليه السالم (دلة ولفعل علي األطالقومع الباغي، إل

  



٤٤١

ا أشه صلى م أو لص أو صاعقة أو حية أو زلزلة أو سبع أو خاف من سيل إذا :}١٠مسألة ـ {

علمائنا، واستدل له  إىل حسب قدرته مما جينبه اخلطر على املشهور كما يف احلدائق، بل عن املعترب نسبته

 من رواية عبد الرمحان يف املعترب بفحوى اآلية الكرمية، وفيه عدم القطع باملناط، وكأنه استدل ا ملا يأيت

  .يف تفسري اآلية

 من سائر االضطراريات، مثل عدم القيام وعدم قراءة السورة ا عدا القصريستدل مل أن نعم ميكن

ن املقام كحال خوف العدو وشدة أيستدل ب أنه ، كماأشبهدلة احلرج واالضطرار وما أ، بأشبهوما 

  :اخلوف ـ كل يف مقامه ـ جبملة من الروايات

لى صالة الذي خياف اللصوص والسبع يص: )عليه السالم (قال أبو جعفر: كصحيحة زرارة قال

  .)١(مياًء على دابتهإاملواقفة 

 هذه الصالة مع صالة اخلوف يف احلرب من ي تساوألجلوهذه الرواية كافية يف االستدالل ا 

االضطرارية، على الصالة  إالّ ما سائر الروايات فال تدلأحيث احلكم والكيف وكيفية اجلماعة، 

  .يضا خالف الظاهرأيراد بالصحيحة ذلك  أن واحتمال

 عن قول اهللا )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت:  قال،عبد اهللا أيب نعم يؤيده ما رواه عبد الرمحن بن

   ﴾ركْباناً أو فَِإنْ ِخفْتم فَِرجاالً﴿: عز وجل

                                                  

.٨ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٤ الباب ٤٨٤ ص٥ ج:الوسائل )١(



٤٤٢

  . )١(ييكرب ويوم: لص؟ قال أو خاف من سبع إذا ، وما يقوليكيف يصل

قلنا  إذا ،احلرب مثل اخلائف يف حالة احلربن تفسري اآلية بذلك جيعل اخلائف يف غري حالة إف

، عن )عليه السالم ( عن الباقر، ما تقدم من صحيحة زرارةإطالق بدليل ،بوحدة اخلوف يف املكانني

تقصر من صالة السفر  أن حقأنعم وصالة اخلوف : مجيعاً؟ قالن اتقصرصالة اخلوف وصالة السفر 

  .)٢(ليس فيه خوف

 غري املنايف من اخلوفترتيل كل على مرتبته  يتني وسائر الروايات يقتضواجلمع بني هاتني الرواي

الصحيحة داللة باإلضافة إىل مقتضى اجلمع العريف، نه هو ألاملنايف، اخلوف  إىل مراتب الصالةلبعض 

  .على ذلك األوىل

وقد سألته عن الرجل يلقى السبع : قال )عليهم السالم(ففي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى 

ه مامأوسجوده والسبع  خاف يف ركوعه ييصلن قام إف خمالفة السبع، ياملشالصالة وال يستطيع حضرت 

: )عليه السالم (فقال: كيف يصنع؟ قالسد يثب عليه األ أن خافالقبلة  إىل ن توجهإعلى غري القبلة، ف

القبلةسد على غريكان األ وإن مياًء وهو قائم،إ برأسه ي ويؤميسد ويصليستقبل األ )٣(.  

  .مياًء على دابتهإالذي خياف اللصوص يصلى :  قال)عليه السالم (ويف رواية زرارة، عن الباقر

                                                  

.١ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٣ بالبا ٤٨٢ ص٥ ج:الوسائل )١(

.١ ح أبواب صالة اخلوفمن ١ الباب ١ ص٧ ج:جامع أحاديث الشيعة )٢(

.٢ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٣ الباب ٤٨٣ ص٥ ج:الوسائل )٣(



٤٤٣

على الدابة صالة اخلوف  يكان يصل:  قال)عليه السالم (علي إىل سنادهإوعن اجلعفريات، ب

  .غريها من الروايات إىل .)١(القبلة وغري القبلةمستقبل 

  :وهنا فروع

صلى  إذا اخلوف من املستقبل أو ،سداألواجه  إذا كمان ال فرق بني اخلوف الكائن اآل: األول

دلة،  األطالقإل ،اللص من بعض املغاراتخيرج  أن يف صالتهتعطل ن إ خاف إذا صالة اختيارية، كما

فيبقى ينهب القافلة  أن يف صالتهتعطل ن إ خاف إذا قسام اخلوف كذلك، كماأخمتلف  أن والظاهر

  .أشبهما  أو العطش أو داً خياف اللصفري

 طالقكذلك إلأيضاً دابة حمترمة  أو مال حمترم أو نسان حمترمإاخلوف على  أن الظاهر: الثاين

  .دلةاأل

احلاكمة على ات طالق وهذا هو الظاهر من اإل، اخلائف يف أول الوقتييصل أن جيوز: الثالث

  .املطلققاعدة االضطرار 

ومرت مواقيت   ـ:قال أن إىلـ  يف وصف ليلة اهلرير )عليه السالم (هللاعبد ا أيب فعن جابر، عن

  .كل صالة صليت يف وقتها أن ن ظاهرهإ ف.)٢(تكبرياً إالّ صلوات مل يسجد هللا فيهن أربع

  ،صالة املغرب إىل النهارصفني من لدن اعتدال  واقتتل الناس: ويف رواية أخرى

                                                  

.٤٧ ص:اجلعفريات )١(

.١٢ ح١١٨ ص٨٦ ج:البحار )٢(



٤٤٤

  .)١(د مواقيت الصالةالتكبري عن إالّ ما كان صالة القوم

صحابه مخس صلوات بصفني أصلى و )عليه السالم (مري املؤمننيأن إف: براهيمإويف رواية علي بن 

  .غريها من الروايات إىل .)٢(على ظهور الدواب لكل ركعة تكبرية وصلى وهو راكب حيثما توجهوا

،  األدلة كتاباً وسنةًإطالق ب وعللوه،املشهور إىل تيان بالصالة يف أول وقتهاوقد نسب جواز اإل

  .نه مما يغفل عنه العامة لزم التنبيه ألأخري لو وجب التفإنهوقد اختار هذا القول غري واحد من احملققني، 

مع سعة  لعدم صدق االضطرار ،أخريحيث قالوا بوجوب التخالفاً للسيد وسالر وأيب الصالح 

 ورمبا ،اا أول وقتها حاكمة على القاعدة كما عرفتتيإوظواهر أدلة ات األدلة إطالقن إ :الوقت، وفيه

 ومن تعرض له سبع وخاف فوت الصالة استقبل القبلة وصلى ، خبرب عبد الرمحانأخرييستدل للت

  .)٣(مياءباإل

اللصوص والسبع كيف ، عن رجل يتخوف )عليه السالم (سئل أبو عبد اهللا: عبد امللك قالورواية 

  .)٤(فليؤم برأسه ويتوجه دابته حيث توجهت به: وت الوقت؟ قاليف أن يخش إذا يصنع بالصالة

  ترتل من سبع  أن وختافكنت راكباً وحضرت الصالة إذا  :والرضوي

                                                  

.١٢ ح١١٨ ص٨٦ ج:البحار )١(

.٨ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٤ الباب ٥٠١ ص١ ج:مستدرك الوسائل )٢(

.٤ ح أبواب صالة اخلوف واملطاردةمن ٣ الباب ٤٨٣ ص٥ ج:الوسائل )٣(

.٩ ح أبواب صالة اخلوفمن ٣ الباب ١١ ص٧ ج:جامع أحاديث الشيعة )٤(



٤٤٥

تفوت الصالة فاستقبل القبلة وصلى صالتك  أن وخفت :قال أن إىل غري ذلك أو أو لص

  .)١(مياءباإل

خشية فوت  ألن رواية عبد امللك ال داللة هلا،ذ الرضوي ال حجية فيه، وإويف الكل ما ال خيفى، 

ايف غريه، ومثله ن الشيء ال يإثباتذ إشعار، فيها اإلالوقت وقعت يف كالم السائل، ورواية عبد الرمحان 

  .ات والظهوراتطالق اإلةليس حبجة يف قبال ما عرفت من قو

ليلة ) عليه السالم(مري املؤمنني أفإن :  يف رواية)عليه السالم (ففي رواية حممد بن مسلم، عن الباقر

التكبري  إالّ عند وقت كل صالةصفني وهي ليلة اهلرير مل تكن صالم الظهر والعصر واملغرب والعشاء 

  .)٢(والتليل والتسبيح والتحميد والدعاء

 )٣(براهيمإوظهورها يف صالم أول الوقت ال ينكر، وقد سبق يف أول الباب يف رواية علي بن 

ن وليد ما  بم صلوا الظهر أول وقتها حىت قال خالدأ ما ظاهره )صلى اهللا عليه وآله (سول اهللالصالة ر

  .م صلوا العصر أول وقتهاإ و،قال

، وقد فصلنا الكالم حول إشكالالتفصيل بني رجاء زوال العذر وغريه حمل  أن ومما ذكرنا يظهر

  .عذار فراجع األيذلك يف مسألة ذو

  

                                                  

.٢٥ س١٤ ص:فقه الرضا )١(

.٨ حة أبواب صالة اخلوف واملطاردمن ٤ الباب ٤٨٦ ص٥ ج:الوسائل )٢(

.٤ ح١١٠ ص٨٦ ج:البحار )٣(



٤٤٦

 صلى حسب قدرته لقاعدة ،ره املشركون ومينعه املشركون من الصالةن أسم: }١١مسألة ـ {

  :ذلك مجلة من الرواياتباإلضافة إىل الصالة ال تترك حبال، ويدل عليه  وإن وجوب االمتثال،

سره املشركون فتحضر الصالة فيمنعه الذي أسره ياسري ه عن األتسأل: مثل ما رواه مساعة قال

  . رواه الكايف والتهذيب،)١(مياًءإ ييوم: منها؟ قال

 عن الرجل يأخذه املشركون فتحضر )عليه السالم (عبد اهللا أبا سألت: خرى قالويف روايته األ

  .)٣(رواه الفقيه والتهذيب، )٢(مياًءإيومى : )عليه السالم (مينعوه؟ قال أن فيخاف منهمالصالة 

 مثل مسلم يف ،منعه املسلم اجلائرذا  إوالظاهر عدم اختصاص احلكم باملشركني، بل احلال كذلك

كانت للمسلم مهمة ال  إذا كاحلكم كذل أن دلة، وكذلك الظاهر األطالقيف أسره إل أو ن جائرسج

 فإنهمره أصلى انكشف ن إ ثعداء حبيصار عيناً للمسلمني على األ إذا بعدم الظهور، كما إالّ تؤدى

  .الصالة ال تترك حبالن أ وهم واملهم، األ الصالة حسب قدرته لقاعديتييؤد

 اإلعادة إىل القضاء وال إىل وهذه الصالة وغريها مما تقدم ذكرها يف كل أبواب اخلوف ال حتتاج

  .جزاءزال العذر يف الوقت القتضاء االمتثال اإلوإن 

  

                                                  

.٤ ح باب صالة اخلوف٤٥٧ ص١ ج:الكايف )١(

.٥ ح صالة اخلوف واملطاردةمن ٦٣ الباب ٢٩٤ ص١ ج:الفقيه )٢(

.٤ ح أبواب صالة الغريق واملتوحل واملخطر بغري ذلكمن ٢٤ الباب ١٧٥ ص٣ ج:التهذيب )٣(



٤٤٧

غماء واملريض الذي ال يقدر املتوحل والغريق واملشرف على املوت وعلى اإل: }١٢مسألة ـ {

 ، يصلون حسب قدرم،أشبهنفسه ضيق جداً وما  أو أن الكاملة، كمن اشتد به الوجع،على الصالة 

خافوا عدم مهلة الوقت كانوا مثل من كان يف شدة اخلوف من كفاية تكبرية لكل ركعة من وإن 

نه أوىل من ترك الصالة أركعتني، وقد اختار يف الذكرى واملسالك قصر العدد، واستدل له ثانيهما ب

العرف ال يرى خصوصية لشدة اخلوف يف احلرب  أن حسن االستدالل له باملناط، لوضوحواألرأساً، 

  .يشملهاخلوف ات إطالقيقال بأن بعض  أن وغريها، بل ميكن

التمكن حلكم حكم التمكن من الركعتني  ةمن مساواعلى املسالك  املدارك  أن إشكالومنه يعلم

ذ ورد يف الشرع حكم الركعتني، إا منفردة غري وارد، تيان من الركعة الواحدة يف عدم وجوب اإل

 وذلك لبعض الروايات املتقدمة من قصر ،نا نقول بالركعة الواحدة ولو من باب االحتياطأباإلضافة إىل 

  .املقصورة قصراً ثانياً

قال يف وأما ما عن الرياض من دعوى عدم اخلالف على عدم القصر يف العدد فغري ظاهر، 

  .)١( التتبعهد خبالفيشه: اجلواهر

نه قد أتى بالصالة فال قضاء، أل من املرض واملشكلة أرب مث ،ذا صالها كذلكإ ف،وكيف كان

  . القضاءحوطاأل أن  يفإشكال نعم ال ، فال يتحقق موضوع القضاء الذي هو الفوت،حسب تكليفه

                                                  

.١٩٣ ص١٤ ج:اجلواهر )١(



٤٤٨

د مت بذلك كتاب وق ،صوب الصواب إىل يراده يف هذا الباب، واهللا اهلاديإردنا أهذا آخر ما 

عمايل خالصة أ الفقه، وجيعل كل متام إليوفقين أن وأسأله سبحانه، )١(الصالة من شرح العروة الوثقى

  .صله وهو املوفق املستعانألوجهه الكرمي، وينفع ذا الكتاب كما نفع ب

 سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا

  .على حممد وآله الطاهرين

                                                  

.لطبعة األوىل حسب جتزأة املؤلف دام ظلهوهو اجلزء الثامن من ا )١(



٤٤٩

  

  احملتويات

  

  فصل

  يف صالة املسافر

  ٢٢٨ ـ ٧

  ٣٢............................................. ـ حد الفرسخ١مسألة 

  ٣٧................................... فراسخثمانیة من أقل ـ ٢مسألة 

  ٣٩....................................... ـ الشك في المسافة٣مسألة 

  ٤١.................................... ـ ثبوت المسافة بالعلم٤مسألة 

  ٤٢....................الشیاع أو السؤال أو ختبار ـ وجوب اال٥مسألة 

  ٤٣............................. في المسافة البینتینرضا ـ تع٦مسألة 

  ٤٤............................ ـ الجمع عند الشك في المسافة٧مسألة 

  ٤٦..........................ّ ـ لو قصر مع الشك في المسافة٨مسألة 

  ٤٧.................................. ـ لو اعتقد ثم بأن عدمه٩مسألة 

  ٤٨............................... ـ لو شك في كونه مسافة١٠مسألة 

  ٤٩................... المسافة المقصودةأثناء ـ بلوغ الصبي ١١مسألة 

  ٥١........................ة فراسخأربع من أقل ـ التردد في ١٢مسألة 

  ٥٢.................................. ـ لو كان للبلد طریقان١٣لة مسأ

  ٥٣..................................... ـ المسافة المستدیرة١٤مسألة 



٤٥٠

  ٥٥................................... ـ مبدأ حساب المسافة١٥مسألة 

  ٦٨............تصال السیر مع قصد المسافةاعتبار ا ـ عدم ١٦مسألة 

  ٧٠................ستقالل في قصد المسافةعتبار االا ـ عدم ١٧مسألة 

  ٧٤...................م التابع بمفارقة المتبوع قبل البلوغل ـ ع١٨مسألة 

  ٧٦.........................م التابع على مفارقة المتبوعل ـ ع١٩مسألة 

  ٧٨....................... ـ اعتقاد التابع على مفارقة المتبوع٢٠مسألة 

  ٨٠........................ ـ وجوب قصر المكره على السفر٢١مسألة 

  ٨٤....................................... ـ قصد نوع السفر٢٢مسألة 

  ٨٧...................الجزم إلى  ثم العودثناء ـ التردد في األ٢٣مسألة 

  ٩١................ قبل العدول عن قصدهً ـ ما صالها قصرا٢٤مسألة 

  ٩٨................................. ـ القصد ثم العدول عنه٢٥ة مسأل

  ١٠٠..................................... ـ عدم حرمة السفر٢٦مسألة 

  ١٠٩............................ ـ السفر المستلزم لترك واجب٢٧مسألة 

  ١١١................ ـ السفر المباح على المركوب المغصوب٢٨مسألة 

  ١١٣..................................... ـ سفر التابع للجائر٢٩مسألة 

  ١١٥.................................... ـ السفر بأمر الجائر٣٠مسألة 

  ١١٧......................................... ـ السفر للصید٣١مسألة 

  ١٢٧....................... الراجع من سفر المعصیة ـ صالة٣٢مسألة 

  ١٢٩.....................ستدامةا ـ إباحة السفر شرط ابتداء و٣٣مسألة 

  ١٣٣.......... ـ كون غایة السفر ملفقة من الطاعة والمعصیة٣٤مسألة 

  ١٣٦......................... ـ الشك في كون السفر معصیة٣٥مسألة 

  ١٣٨.................................. ـ مدار الحلیة والحرمة٣٦مسألة 

  ١٤٤......................... النذر والسفرى مقتضرضا ـ تع٣٧مسألة 

  ١٤٦................د الغایة المحرمة في حواشي الجادة ـ قص٣٨مسألة 



٤٥١

  ١٤٨................................... ـ القصد لغایة محرمة٣٩مسألة 

  ١٥٠......................المعصیة إلى  ـ العدول عن الطاعة٤٠مسألة 

  ١٥١......................الطاعة إلى  ـ العدول عن المعصیة٤١مسألة 

  ١٥٤........... ـ جواز إتیان الصوم الندبي في سفر المعصیة٤٢مسألة 

  ١٦٩...................... ـ سفر المكاري سفرا لیس من عمله٤٣مسألة 

  ١٧٢........................ ـ وجوب القصر على الحملداریة٤٤مسألة 

  ١٧٥................ ـ من كان شغله المكاري في الصیف فقط٤٥مسألة 

  ١٧٦......................ما دون المسافة للعمل إلى  ـ التردد٤٦مسألة 

  ١٧٨.......................أیام من شغله السفر عشرة إقامة ـ ٤٧مسألة 

  ١٨٧...............أیام من لم یكن شغله السفر عشرة إقامة ـ ٤٨مسألة 

  ١٨٩......................................تعددة ـ األسفار الم٤٩مسألة 

  ١٩١.......................................... ـ سفر السائح٥٠مسألة 

  ١٩٢......................................... ـ صالة الراعي٥١مسألة 

  ١٩٣.............................تهر ـ التاجر الذي یدور بتجا٥٢مسألة 

  ١٩٤......................... ـ المعرض عن الوطن بال وطن٥٣مسألة 

  ١٩٥........................ واسعةأرض ـ من اتخذ مقره في ٥٤مسألة 

  ١٩٦...........................أیام العشرة إقامة ـ لو شك في ٥٥مسألة 

  ٢٠٧..............................ان ـ المناط في خفاء الجدر٥٦مسألة 

  ٢٠٨............................. ـ كون البلد في مكان مرتفع٥٧مسألة 

  ٢١٠..................... ـ التقدیر لو لم یكن بیوت وال جدران٥٨مسألة 

  ٢١١..........................................ذان ـ خفاء األ٥٩مسألة 

  ٢١٢..................... في البلدان الصغیرة والكبیرةذان ـ األ٦٠مسألة 

  ٢١٣......................... على مرتفع معتادذان ـ كون األ٦١مسألة 

  ٢١٤.................... ـ المدار في عین الرائي وأذن السامع٦٢مسألة 



٤٥٢

  ٢١٥...........عتبار حد الترخص بالوطناختصاص ا ـ عدم ٦٣مسألة 

  ٢١٩......................حد الترخص إلى  ـ الشك في البلوغ٦٤مسألة 

  ٢٢١........ ـ الشروع في الصالة قبل حد الترخص بنیة التمام٦٥مسألة 

  ٢٢٣....................حد الترخص إلى اعتقد الوصول إذا  ـ٦٦مسألة 

  ٢٢٥....نهما دو إلى  ـ الجواز على حد الترخص، ثم الوصول٦٧مسألة 

  ٢٢٧............................. ـ المسافة الدوریة حول البلد٦٨مسألة 

  

  فصل

  في قواطع السفر

  ٣٣٨ ـ ٢٢٩

  ٢٤٠...................................عراض عن الوطن ـ اإل١مسألة 

  ٢٤٦.................................. ـ لو تعدد الوطن العرفي٢مسألة 

  ٢٤٧........................... ـ متابعة الولد ألبویه في الوطن٣مسألة 

  ٢٤٩.......................الخروج أو عراض ـ زوال الحكم باإل٤مسألة 

  ٢٥٠..........................احة في الوطن ـ عدم إشتراط اإلب٥مسألة 

  ٢٥١........................... ـ التردد بعد العزم على التوطن٦مسألة 

  ٢٥٣......................... ـ المناط في صدق الوطن العرفي٧مسألة 

  ٢٦٤..............................قامة ـ ما ال یعتبر في نیة اإل٨مسألة 

  ٢٦٩............................ قفراءة بریقامة ـ كون محل اإل٩مسألة 

  ٢٧١.............. على أمر مشكوك الحصولقامة ـ تعلیق اإل١٠مسألة 

  ٢٧٣............................ً عشراقامةإل ـ المجبور على ا١١مسألة 

  ٢٧٤......................... في بیوت األعرابقامة ـ نیة اإل١٢مسألة 

  ٢٧٥................قامة ـ القصد اإلجمالي كاف في تحقق اإل١٣مسألة 

  ٢٧٧...........................آخر الشهر إلى  ـ قصد المقام١٤مسألة 



٤٥٣

  ٢٧٨..............................قامة ـ العدول عن قصد اإل١٥مسألة 

  ٢٨٢................. ـ صورتان كافیتان في البقاء على التمام١٦مسألة 

  ٢٨٤.........................قامةیشترط في تحقق اإل ـ ما ال ١٧مسألة 

  ٢٨٦........................ والعدول منهقامة ـ العزم على اإل١٨مسألة 

  ٢٨٨.................. قبل الصالة تماماقامة ـ العدول عن اإل١٩مسألة 

  ٢٩٠................... ـ ال فرق في العدول بین العزم والتردد٢٠مسألة 

  ٢٩١................... ـ مورد تقصر فیه الصالة دون الصوم٢١مسألة 

  ٢٩٣......................شرة جدیدة بعد العإقامة ـ عدم لزوم ٢٢مسألة 

  ٢٩٤............... موجبة للصالة الواجب والمندوبقامة ـ اإل٢٣مسألة 

  ٢٩٥...............ما دون المسافة إلى  ـ صور قصد الخروج٢٤مسألة 

  ٣٠٧...................بدا للمقیم السفر ثم بدا له العودة إذا  ـ٢٥مسألة 

  ٣٠٩......قامة ـ لو دخل في الصالة بنیة القصر ثم بدا له اإل٢٦مسألة 

  ٣١٢.... بین المحرمة والمحللةامةق ـ عدم الفرق في وجوب اإل٢٧مسألة 

  ٣١٣....................... ـ لو كان علیه صوم واجب معین٢٨مسألة 

  ٣١٤....................... إلدراك الظهرینقامة ـ عدم نیة اإل٢٩مسألة 

  ٣١٦................. ثم العدول ثم الشك في العدولقامة ـ اإل٣٠مسألة 

  ٣١٧............................. ـ الشك في المتقدم والمتأخر٣١مسألة 

  ٣١٨...................القصر إلى  ـ الصالة تماما ثم العدول٣٢مسألة 

  ٣١٩.............................. ـ العدول بعد خروج الوقت٣٣سألة م

  ٣٢١.................... ـ العدول بعد اإلتیان بالسالم الواجب٣٤مسألة 

  ٣٢٣.......ن الخالفاه ثم بئعتقاد قصد رفقاا بقامة ـ قصد اإل٣٥مسألة 

  ٣٢٨.............................. ـ نیة الخروج ملحق بالتردد٣٦مسألة 

  ٣٢٩.....................لحاق الشهر الهاللي بثالثین یوما ـ إ٣٧مسألة 

  ٣٣٠....................................ثالثین ـ التلفیق في ال٣٨مسألة 



٤٥٤

  ٣٣١............................ ـ عدم الفرق في مكان التردد٣٩مسألة 

  ٣٣٢.....................................تحاد مكان الترددا ـ ٤٠مسألة 

  ٣٣٤............................... ـ حكم التردد بعد الثالثین٤١مسألة 

  ٣٣٦......................... ـ التردد في تسعة وعشرین یوما٤٢مسألة 

  ٣٣٧.......................................... ـ سفر المتردد٤٣مسألة 

  

  فصل

  في أحكام صالة المسافر

  ٤٠٦ ـ ٣٣٩

  ٣٤١...............................السفر ـ الوقت في الحضر و١مسألة 

  ٣٤٣................... ـ موارد جواز اإلتیان بالنافلة حال السفر٢مسألة 

  ٣٤٥............................. ـ صور صالة المسافر تماما٣مسألة 

  ٣٥٥.................................... ـ صور صوم المسافر٤مسألة 

  ٣٥٨..................تم إذا  ـ بطالن صالة من وظیفته القصر٥مسألة 

  ٣٦٠........................داء مع القضاءختالف األا ـ موارد ٦مسألة 

  ٣٦٢......................جاهل ـ صور تذكر الناسي، وتعلم ال٧مسألة 

  ٣٦٧.................................. ـ القصر من غیر قصد٨مسألة 

  ٣٦٨................داء، ال حال الوجوب ـ المدار على حال األ٩مسألة 

  ٣٧٥.................. ـ الصالة الفائتة من حاضر أول الوقت١٠مسألة 

  ٣٧٧.........ةربع ـ التخییر بین القصر والتمام في األماكن األ١١مسألة 

  ٣٩٨.............. ـ دخول بعض األعضاء في أماكن التخییر١٢مسألة 

  ٤٠٠................لحاق الصوم بالصالة في التخییر ـ عدم إ١٣مسألة 

  ٤٠١................... ـ التخییر إستمراري في أماكن التخییر١٤مسألة 



٤٥٥

  ٤٠٤...........یقال عقب كل صالة مقصورة أن  ـ ما یستحب١٥مسألة 

  

  فصل

  في صالة الخوف والمطاردة

  ٤٤٨ ـ ٤٠٧

  

  ٤٠٩.................................. ـ صالة الخوف مقصورة١مسألة 

  ٤١٣........................................... ـ كیفیة القصر٢مسألة 

  ٤١٦.................................... صالة الخوف ـ كیفیة٣مسألة 

  ٤٢٠...................... أدائیة وقضائیةمام ـ صحة صالة اإل٤مسألة 

  ٤٢١.......................... بالطائفتینمام ـ صحة صالة اإل٥مسألة 

  ٤٢٣..................... في حال الحرباآلیاتتفاق صالة  ـ ا٦مسألة 

  ٤٢٥............................. ـ كیفیة إتیان الصالة الثالثیة٧مسألة 

  ٤٢٩..................................... ـ فروع صالة الخوف٨مسألة 

  ٤٢٣......................................... ـ صالة المطاردة٩مسألة 

  ٤٤١........................ـ كیفیة صالة الخوف من السیل ١٠مسألة 

  ٤٤٦................. ـ المشركون یمنعون األسیر من الصالة١١مسألة 

  ٤٤٧............... ـ كیفیة صالة األسیر الممنوع من الصالة١٢مسألة 

  

  ٤٤٩........................................................المحتویات

  

  

  




