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 .1رساهل نماز مسافر :حتقییق درباره مسافت رشیع

رساهل نماز مسافر که حاوی حتقیق در مورد یک مسئله مهم یعین مالک دائیم سفر یا حداقل مسافت الزم
برای حتقق سفر رشیع است به دیلل کرثت ابتال و فراواین پرسش به شیوه حتلییل و استدالیل در یک مقدمه ،دو
مقام و پنج خبش عرضه یم شود .از انتقادات اهل نظر استقبال یم کنم.

مقدمه
الف .سفر امری عریف است ،اما شارع یم تواند بر موضوع بریخ احاکم خود در ارتباط با سفر قیودی برای
حتقق سفر مورد نظرش بگذارد .سفر عریف به همراه این قیود رشیع موضوع احاکم نماز و روزه مسافر هستند.
موضوع سفر رشیع از موضواعت مستنبطه حمسوب یم شود و شامل دو جزء عریف سفر و قیود رشیع آن یم شود.
ب .در سفر رشیع حداقل پنج قید به چشم یم خورد :حداقل مسافت برای حتقق سفر رشیع ،مبدء و منتهای
سفر رشیع ،حداقل مدت اقامت در یک ماکن برای جاری نشدن احاکم سفر رشیع ،وطن رشیع ،افرادی که در
سفر حکم مسافر رشیع را ندارند.
پ .در بریخ جزئیات قید اول (حداقل مسافت برای حتقق سفر رشیع) توجه به وسایل نقلیه و ترابری قدیم
و جدید مدخلیت فراوان دارد.
ت .در قرآن کریم تنها رضورت شکسنت نماز مسافر (بنا به نظر مشهور) و عدم جواز (یا حداقل عدم
وجوب) روزه مسافر مورد حبث قرار گرفته است .نظر دیگر (قول خمتار) این است که قرآن کریم به نماز خوف
پرداخته ،اما نماز مسافر را مورد حبث قرار نداده است .منبع اصیل قیود رشیع سفر روایات فراوان به جا مانده از
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پیامرب و ائمه است .در بسیاری از این قیود ،روایات مفاد متفاویت دارند .ذلا فتاوای مذاهب خمتلف در بسیاری
قیود اصیل متفاوت است .حیت در یک مذهب هم در بریخ قیود ،آراء یکساین مشاهده نیم شود.
ث .در این جمال بعد از اشاره امجایل به آراء مذاهب چهاراگنه اهل سنت ،آراء فقهای شیعه جعفری به تفصیل
مورد برریس و دسته بندی قرار یم گرید .سپس ادهل رای خمتار ارائه یم شود.
ج .در قید اول یعین حداقل مسافت برای حتقق سفر رشیع آراء ائمه اهل سنت عبارتند از :ابوحنیفه :سه
شبانه روز؛ شافیع ،مالک و امحد بن حنبل :دو شبانه روز یا  ۴۸میل هاشیم یا  ۴برید ( ۱۶فرسخ).
چ .در فقه شیعه جعفری موضوع سفر رشیع یا مسافت از دو حالت بریون نیست :تقدیر مسافت به شلک
طویل ماکین معادل  ۸فرسخ (دو برید ۲۴ ،میل یا  ۹۶هزار ذراع) رفت و برگشت؛ تقدیر زماین سفر یک روز در سفر
نویع (مالک خصوصیات شخیص مسافر ،وسیله نقلیه و رسعت سفر او نیست) با وسیله نقلیه معتدل (قافله
شرت) در روز معتدل در جاده معتدل با رسعت معتدل (مسریة یوم ،شغل یوم ،بیاض یوم) رفت و برگشت با
احتساب زمان اسرتاحت متعارف.
د .این دو معرف موضوع تا قبل از اخرتاع وسایل نقلیه موتوری در خشیک و دریا بسیار به هم نزدیک بوده
اند ،اما با وسایل نق لیه موتوری چه در سفرهای زمیین و دریایی و خصوصا هوایی معرف اول با معرف دوم تفاوت
فاحیش دارد .حمل نزاع دقیقا در این است که أوال تلیق فقها قبل از وسایل نقلیه موتوری از نسبت این دو معرف
چه بوده و ثانیا بعد از آن یعین امروز معرف موجه سفر رشیع چیست؟ واضح است که لکیه روایات در سه قرن
اول هجری صادر شده اند یعین زماین که وسایل نقلیه غریموتوری رایج بوده و سفر با این وسایل صورت یم گرفته
است :پیاده ،سوار بر حیوان (شرت ،اسب ،اگو ،االغ ،قاطر) منفردا یا با قافله ،با قایق یا کشیت (با پارو یا بادبان).
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بنابراین در دو مقام باید حبث کرد :مقام اول اماکن تقارب دو مبنا یا دوران قدیم ،مقام دوم تفاوت فاحش دو مبنا
یا دوران جدید.

مقام اول :دوره اماکن تقارب دو مبنا یا دوران قدیم

دوران قدیم تا أواسط قرن چهاردهم هجری قمری (تا حوایل سال  ۱۳۰۰هجری شمیس) را در بریمگرید .در
این دوران طوالین وسیله نقلیه حیوان بوده و دو مبنای مسافت تقدیری (هشت فرسخ) با تقدیر زماین (مسری یک
روز یا اشتغال یک روز به سفر) اماکن تقارب داشته و یم توانسته اند بر هم منطبق باشند .این مقام شامل سه
خبش به رشح زیر است :مروری بر آراء فقها ،مروری بر روایات حبث ،و نقد و برریس مبنای زماین و مسافت
تقدیری.
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خبش اول :مروری بر آراء فقها

در این مقام در فقه جعفری جممواع سه قول درباره موضوع حکم سفر رشیع به چشم یم خورد.
قول اول .موضوع سفر رشیع هشت فرسخ است .این قول طییف را تشکیل یم دهد:
یک .موضوع سفر رشیع هشت فرسخ است مطلقا بدون کمرتین مدخلیت معرف زماین.
دو .موضوع سفر رشیع هشت فرسخ و مسری یک روز است ،این دو معرف به امر واحدی بریم گردند.
احتمال اختالف دو معرف به ابهام و امجال برگزار شده است .هرچند اولویت ضمین با هشت فرسخ است.
سه .دو معرف با هم مقایسه شده اند ،و تقدیر طویل ماکین یعین هشت فرسخ به عنوان موضوع سفر رشیع
ترجیح داده شده ،یا موضوع تقدیر طویل ماکین است و تقدیر زماین اماره و نشانه آن است.
قول دوم .سفر رشیع دو معرف دارد :تقدیر طویل ماکین یعین هشت فرسخ و تقدیر زماین یعین روشنایی یک
روز .هر کدام اول احراز شود سفر رشیع حمقق شده ،یا با اختیار مسافر یکی از آن دو انتخاب یم شود ،یا هرکدام
کمرت بود ،با تعابری خمتلف.
قول سوم .در مقایسه دو معرف سفر رشیع تقدم با تقدیر زماین یعین روشنایی یک روز است .به بیان دقیقتر
تمام موضوع سفر رشیع مسری یک روز است ،و مسافت طویل ماکین هشت فرسخ اماره و نشانه آن بوده است.
قائالن هر سه قول بزرگرتین فقهای امامیه هستند .حیت اگیه یک فقیه در کتابهای خمتلفش بیش از یک
قول دارد .قول اول قول اکرثیت بزریگ از فقهای امامیه چه در گذشته از قرن چهارم و چه در حال در قرن پانزدهم
است .قول دوم از قرن نهم تا سزیدهم حداقل ده قائل شاخص دارد .از قرن هفتم حداقل پنج فقیه تراز اول قائل
به قول سوم بوده اند .در هر قول به تدریج تعابری فقیه فین تر ،دقیق تر و روشن تر بیان شده اند .در این خبش لکیه
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فقهای قائل هر قول معریف شده عبارات مرتبط مهمرتین قائالن طیف های سه اگنه قول اول و چکیده آراء قول
دوم و سوم را به طور اکمل نقل و حتلیل انتقادی یم شود.

قول اول .موضوع سفر رشیع هشت فرسخ است
حداقل بیست و سه نفر از شاخص ترین فقها به این قول قائلند و یم توان اقوالشان را در سه طیف دسته
بندی کرد.
طیف اول :عدم اشاره به مبنای زماین
فقهای طیف خنست موضوع حکم سفر رشیع را رصفا هشت فرسخ ذکر کرده اند و معرف دیگر را شایسته
ذکر نیافته اند .از مجله :فقه الرضا ،ابن ایب عقیل عماین (به نقل خمتلف) ،شیخ مفید در مقنعة ،سید مرتیض در
انتصار ،شیخ طویس در نهایة و خالف ،ابن ادریس در رسائر ،عالمه در خمتلف ،شهید اول در دروس ،صیمری
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در منتخب اخلالف ،کریک در جامع املقاصد ،اکشف اللثام ،اکشف الغطاء ،سید یزدی در العروة الوثیق ،و سید
حکیم در املستمسک .رأی دو نفر از این فقها از متقدم و متأخر را نقل یم کنم.
الف .شیخ الطائفة حممد بن حسن طویس ( )۴۶۰-۳۸۵در انلهایة یف جمرد الفقه والفتوا« :اتلقصری واجب يف
السفر ،إذا اکنت املسافة ثمانیة فراسخ ،فإن اکنت املسافة أربعة فراسخ ،وأراد الرجوع من یومه ،وجب أیضا اتلقصری.
فإن لم یرد الرجوع ،فهو باخلیار يف اتلقصری واالتمام ».نهایه کتاب فتوایی شیخ طویس است .وی در این عبارت
مالک سفر رشیع را منحرصا هشت فرسخ ذکر کرده و به معرف دیگر الک نرپداخته است.
ب .سید حممد اکظم طباطبایئ یزدی ( )۱۳۳۷-۱۲۴۷در کتاب العروة الوثیق نوشته است[« :الرشط] األول:
املسافة ويه ثمانیة فراسخ امتدادیة ذهابا أو إیابا أو ملفقة من اذلهاب واإلیاب إذا اکن اذلهاب أربعة أو أزید بل
مطلقا ىلع األقوى وإن اکن اذلهاب فرسخا واإلیاب سبعة ،وإن اکن األحوط يف صورة کون اذلهاب أقل من أربعة
مع کون املجموع ثمانیة اجلمع واألقوى عدم اعتبار کون اذلهاب واإلیاب يف یوم واحد أو یللة واحدة أو يف امللفق
منهما مع اتصال إیابه بذهابه وعدم قطعه بمبیت یللة فصاعدا يف األثناء ،بل إذا اکن من قصده اذلهاب واإلیاب
ولو بعد تسعة أیام جيب علیه القرص  »....عروة مهمرتین کتاب فتوایی در فقه شیعه در سده اخری است .فتوای فوق
که رصیح در احنصار موضوع سفر رشیع در هشت فرسخ است قول اغلب قاطبه مراجع تقلید و فقهای بعد از
سید یزدی تا کنون است .جزئیات میکروسکیپ که وی در این مسئله مطرح کرده فعال حمط حبث نیست.
طیف دوم :ذکر هر دو مبنا ،تلوحیا مسافت تقدیری
فقهای این طیف در تعریف سفر رشیع «هشت فرسخ و مسری یک روز» را با هم ذکر کرده و به هشت فرسخ
اکتفا نکرده اند .تلیق فقهای این طیف این است که اینها تعابری خمتلف از امر واحدی هستند .حداقل احتمال
اختالف دو معرف را به ابهام یا امجال یا سکوت برگزار کرده اند ،هرچند تلوحیا و ضمنا هشت فرسخ مالک
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عمیل قرار گرفته است .شیخ صدوق در مقنع ،حمقق حیل در رشایع ،عالمة حیل در منتیه و سید ىلع طباطبایئ در
ریاض را یم توان در زمره این طیف دانست .از شاخص ترین قائل این قول عباریت نقل یم کنم.
حمقق حیل جعفر بن حسن ( )۶۷۶-۶۰۲در رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام« :اعتبار املسافة ،ويه
مسریة یوم بریدان ،أربعة وعرشون میال  »...رشایع مهمرتین کتاب فقه شییع تا کنون است .،او در تعریف مسافت
با «مسری یک روز» آاغز کرده ،هرچند بالفاصله معرف دیگر را هم آورده است .نظر حمقق حیل در کتاب
استداللیش معترب در ضمن قول سوم خواهد آمد.
طیف سوم :موضوعیت مسافت تقدیری ،مبنای زماین اماره آن
در استنباط فقهای این طیف هر دو معرف مسافت رشیع در روایات برریس شده ،و در نهایت تقدیر هشت
فرسخ بر مسری یک روز مقدم دانسته شده است .به تعبری دقیقتر از منظر ایشان موضوع حکم رشیع تقدیر
هشت فرسخ است و مسری یک روز اماره و نشانه آن .آراء پنج نفر از فقهای قائل این قول را نقل و حتلیل و به نام
بقیه اشاره یم کنم.
اول .خنستنی بار سید حممد اعمیل در مدارک خنستنی قائل این طیف را شهید اول در کتاب ذکری معریف
کرد« :وربما الح من الکم الشهید يف اذلکرى تقدیم اتلقدیر» .شهید اول در ذکری ابتدا به اخبار صحییح اشاره
کرده که مسافت رشیع را به «هشت فرسخ یا مسری یک روز» تقدیر کرده اند ،اما در تفسری رشط سوم یعین
مسافت تنها هشت فرسخ با جزئیاتش را ذکر کرده و به معرف دیگر نرپداخته است .سپس حماسبه مسافت با
ذرع را معترب دانسته و نوشته است « :ولو لم یتفق ذلك ،فالظاهر أن مسری یوم اکف يف األرض املعتدلة والسفر
املعتدل ،نلطق االخبار به وعرس املساحة» .یعین زماین رساغ مسری یک روز رفته که حماسبه با معرف اول ولو با
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ذرع میرس نباشد .چه بسا صاحب مدارک از این قرائن نتیجه گرفته که شهید اول تقدیر را بر مسری یک روزمقدم
دانسته است.
دوم .این برداشت مورد توجه فقهای بعدی قرار گرفت ،از مجله شیخ مرتیض انصاری (م )۱۲۸۱در کتاب
الصالة «وما عن اذلکرى ال خيلوا عن قوة الن اتلقدیر اضب ط ،فیمکن ان یکون نقصان اتلقدیر اکشفا عن
اختالل يف اعتدال املسری من بعض اجلهات خبالف العکس ».شیخ انصاری معرف هشت فرسخ از مسری یک روز
را منضبط تر دانسته آن را ترجیح داده است.
سوم .حمقق همداین حاج آقا رضا ( )۱۳۲۲-۱۲۵۰در مصباح الفقیه« :ان العربة بمقدار املسافة اليت وقع اتلرصیح
به يف عدة من الروایات املزبورة إذ لم یقصد بمسریة یوم اعتبار حتققها بالفعل بل حتدید املسافة املوجبة للقرص
بمقدارها وهذا مما خيتلف يف العادة اغیة االختالف کما أشری إیله يف بعض األخبار املزبورة فکشف الشارع عن
أن املراد بها بریدان وهما ثمانیة فراسخ فإذا قطع هذا املقدار من املسافة يف یوم واحد بالسری املتعارف فقد شغل
یومه فهذا هو حد اتلقصری وهما مما ال یزید وال ینقص  ....فاحلد يف احلقیقة هو بریدان أربعة وعرشون میال وهما
ثمانیة فراسخ».
کتاب الصلوة مصباح الفقیه حمقق همداین از مشهورترین تایلفات امامیه در این مبحث است .به نظر وی
در مقایسه این دو معرف باید مسافت هشت فرسخ را پذیرفت ،زیرا در معرف زماین (مسری یک روز) حتقق
بالفعلش مقصود نیست ،بلکه با حتقق مسافت طویل زمیین قرص نماز حمقق یم شود ،و از آجنا که مسری یک روز
در رشایط خمتلف اعدتا فرق یم کند شارع مالک منضبطی ارائه کرده که همان هشت فرسخ باشد .وقیت این حد
از مسافت یط شد این همان مسری یک روز است ،بنابراین معرف حقییق در مسافت رشیع منحرصا همان هشت
فرسخ رشیع است.
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چهارم .شیخ الرشیعة مال فتح اهلل غروی شریازی اصفهاین ( )۱۳۳۹-۱۲۶۶در احاکم الصالة تقریرات درسش
بقلم شیخ حممد حسنی سبحاین (م « :)۱۳۹۲ثم ان املسافة الرشعیة يف االخبار حمدودة حبدین و مقدرة بتقدیرین.
األول :اعتبارها بمقدار «ثمانیة فراسخ» و «بریدین» و «أربعة و عرشین میال» فبعض منها مشتمل ىلع ذکر اتلعابری
اثلالثة ،و بعض ىلع ذکر االثننی منها ،و بعض ىلع ذکر الواحد وان بعضها مفرس للبعض اآلخر .اثلاين :اعتبارها
بمقدار مسریة یوم أو بیاض یوم .والظاهر ان احلد اثلاين طریق وامارة للحد األول ».شیخ الرشیعه پذیرفته که در
روایات دو نوع معرف برای مسافت رشیع به چشم یم خورد .به نظر و ی معرف اصیل هشت فرسخ است ،و
معرف دوم یعین مسری یک روز طریق ،اماره و نشانه ان است.
پنجم .شیخ عبدالکریم حائری یزدی ( ) ۱۳۵۵-۱۲۷۶در تقریرات درسش بقلم مریزا حممود آشتیاین« :املسافة
من حیث اتلحدید الرشیع و یه ىلع ما ذهب ایله علمائنا االمامیة (رضوان اهلل علیهم) ثمانیة فراسخ  ...ان ما
ورد یف بعض االخبار املتقدمة وغریها من اتلحدید بمسریة یوم او بیاض یوم او شغل یوم ،حممول ىلع ما هوالغالب
املتعارف یف تلک االزمنة من حتقق اثلمانیة یف یوم واحد بالسری املتعارف ،فاتلحدید حتدید تقرییب فالعربة باثلمانیة.
وانما جعل مسریة یوم موجبة للتقصری ،لکونها امارة نوعیة ىلع حتقق اثلمانیة ... .ومن املعلوم اختالف مسری یوم
اختالفا فاحشا حسب اختالف الزمان صیفا وشتاءا واختالف السری رسعة و بطؤ ،فالبد یف حتدید ذلک املقدار،
من اتلحدید بما یکون مضبوطا عندنا یک ینفعنا عند الشک یف حتقق ذلک املقدار ،ولیس هناک یشء یصلح
ذللک اال الفراسخ ،فیتعنی ان تکون ثمانیة فراسخ مزیانا واحدا حقیقیا ذللک املقدار و مبینا ملا ارید من اتلحدید
بمسریة یوم ،و تکون مسریة یوم بالسری املتعارف یف ذاک الزمان امارة ىلع حتقق ذلک املزیان».
از منظر مؤسس حوزه علم یه قم مالک اصیل مسافت رشیع در نزد فقهای امامیه هشت فرسخ است .آچنه
در روایات به عنوان مسری یک روز یا روشین روز یا اشتغال یک روز به سفر آمده بر امر اغلب متعارف در همان
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زمانها محل یم شود که حتقق هشت فرسخ در در یک روز با سری متعارف باشد .خصوصا که تعابری مسری یک روز
حتدید تقرییب است و نشانه ای نویع برای حتقق مسافت هشت فرسخ است .واضح است که مسری یک روز در
روز تابستاین و زمستاین و اینکه با رسعت یا کندی یط مسری شود اختالف فاحیش را باعث یم شود ،پس چاره
ای جز حتدید مقدار مسری یک روز به امری مضبوط برای مراجعه در زمان شک نیست ،و آن چزیی جز تقدیر
به فرسخ نیست .در نتیجه مسافت رشیع یک مزیان حقییق بیشرت ندارد و مسری یک روز در زمان صدور روایات
اماره و نشانه حتقق آن مزیان است.
از دیگر قائلنی این طیف یم توان به این فقها اشاره کرد :مال امحد نرایق در مستند الشیعة ،سید ابواحلسن
اصفهاین در ابلحث یف صالة املسافر (تقریرات) ،سید حممد حجت کوه کمری در انلجم الزاهر یف صالة
املسافر(تقریرات) ،سید حسنی طباطبایی بروجردی در ابلدر الزاهر یف صالة اجلمعة واملسافر (تقریرات) ،سید
ابوالقاسم موسوی خویئ در مستند العروة الوثیق (تقریرات) ،و سید ىلع حسیین بهشیت در صالة املسافر .در سه
طیف قول اول ،طیف سوم مورد عنایت فقهای فراواین قرار گرفته و از اعتبار بیشرتی برخوردار است.
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قول دوم :موضوع سفر رشیع دو معرف در عرض هم دارد
حکم مسافت رشیع دو موضوع در عرض هم دارد :هشت فرسخ و مسری یک یوم .هر کدام اول حمقق شد
حکم جاری یم شود ،یا ملکف در انتخاب یکی از این دو مالک خمری است .این قول حداقل ده قائل دارد ،که
خمترصا رای همیگ را نقل و به اختصار حتلیل یم کنم.
آراء فقهای قرون نهم و دهم
اول .خنستنی قائل این قول ابوالعباس امحد بن حممد بن فهد حیل ( )۸۴۱-۷۵۷در کتاب املهذب ابلارع یف رشح
املخترص انلافع است« :ال قرص فیما دون املسافة ،ویعلم بتقدیرین( :ألف) :بالزمان ،فیکيف مسری یوم للقفول
واحلمول سریا معتدال يف انلهار املعتدل ،ألنه لو لم جيب يف مسریة یوم لم جيب يف مسریة سنة .لزوال املشقة براحة
اللیل ،ولصحیحة أيب بصری قال :قلت أليب عبد اهلل (ع) :يف كم یقرص الرجل؟ قال :يف بیاض یوم أو بریدین( .ب):
باتلقدیر ،وهو ثمانیة فراسخ ،والفرسخ ثالثة أمیال».
مسافت رشیع با دو معرف احراز یم شود :اول .زمان مسری یک روز قافله های شرت یا شرتهای هودج دار با
رسعت معتدل چرا که شب با اسرتاحت مشقت سفر زایل یم شود و نزی به دیلل صحیحه ایب بصری از امام صادق
(ع) که در پاسخ به پرسش از مسافت رشیع فرمود در روشنایی روز یا دو برید (هشت فرسخ)؛ دوم .تقدیر که
همان هشت فرسخ باشد و هر فرسخ سه میل است .پس به نظر ابن فهد حیل با هر یک از این دو مالک که مسافت
احراز شود فرد مسافر حمسوب یم شود.
دوم .مفلح بن حسن صیمری (م حدود  ) ۹۰۰در کتابش اغیة املرام یف رشح رشایع اإلسالم« :املسافة اليت جيب
معها القرص تعلم بأمرین  :أحدهما الزمان واآلخر اتلقدیر .أما الزمان فهو مسری یوم الصوم من طلوع الفجر إیل
غروب الشمس للقفول واحلمول ،سریا معتدال يف الزمان املعتدل .وأما اتلقدیر فهو ىلع رضبنی :أحدهما :ثمانیة
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فراسخ ،والفرسخ ثالثة أمیال ،وللمیل تقدیران  »...به گزارش مفتاح الکرامة او در کشف االتلباس نزی بر همنی
منوال رفته است .صیمری عینا همان رویکرد ابن فهد را دنبال کرده و از دو مبنا برای احراز مسافت رشیع
دفاع کرده است .به نظر وی مراد از روز همان روز روزه است از طلوع فجر تا غروب خورشید .به طول روز در
خبش پنجم خواهم پرداخت.
سوم .حمقق امحد اردبییل (م ) ۹۹۳در کتاب اصلیش جممع الفائدة والربهان یف رشح ارشاد االذهان «يف تعینی
املسافة :وال خالف أیضا يف وجوبه عینا يف مسریة یوم و ثما نیة فرسخ .....اتلفاضل بینهما غری ظاهر ،إال أن ایلوم
أقرب إیل فهم األكرث وأسهل خبالف الفراسخ؛ والظاهر إن أحدهما اکف وإن لم یصل إیل اآلخر ىلع تقدیر اتلفاضل،
ویکون حینئذ احلد حقیقة هو األقل ».حمقق اردبییل أوال هر دو مبنای زماین و تقدیر فرسیخ را پذیرفته ،ثانیا در
یکی از این دو مبنا بر دیگری برتری آشاکری ندیده است ،هرچند مبنای زماین را اقرب به فهم عمویم و ساده
تر از مبنای تقدیر فرسخ دانسته است .ثاثلا احراز هر یک برای حتقق مسافت رشیع را اکیف دانسته است ولو بر
فرض اختالف دو مبنا یکی کمرت از دیگری باشد ،در این صورت مبنای کمرت مالک است.
آراء فقهای قرون یازدهم و دوازدهم
چهارم .سید حممد بن ىلع موسوی اعمیل (م ) ۱۰۰۹در مدارک االحاکم یف رشح رشایع اإلسالم« :أمجع العلماء
اکفة ىلع أن املسافة رشط يف القرص ،وإنما اختلفوا يف تقدیرها ،فذهب علماؤنا أمجع إیل أن القرص إنما جيب يف
مسریة یوم تام بریدین أربعة وعرشین میال .... .تعلم املسافة بأمرین :االعتبار باألذرع ىلع الوجه املذکور ،ومسری
ایلوم .... .ال ریب يف االکتفاء بالسری عن اتلقدیر .ولو اعتربت املسافة بهما واختلفا فاألظهر االکتفاء يف لزوم القرص
ببلوغ املسافة بأحدهما ،واحتمل جدي [الشهید اثلاین]  -قدس رسه  -يف بعض کتبه تقدیم السری ،ألنه أضبط،
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وألن األصل اذلي اعتمد علیه املصنف [صاحب الرشایع یف املعترب] يف تقدیر املیل وهو مناسبته ملسری ایلوم یرجع
إیله .وربما الح من الکم الشهید [االول] يف اذلکرى تقدیم اتلقدیر .ولعله ألنه حتقیق واآلخر تقریب».
مشهورترین قائل این قول صاحب مدارک است .بسیاری از فقهای بعد از وی در حتلیل مسئله به قول وی
برای تایید یا نقد اشاره کرده اند ،هرچند به سه قائل قبل از وی (ابن فهد حیل ،صیمری و اردبییل) کمرتین اشاره
ای نشده است .او نزی بدون اشاره به سه قائل قبیل در حتقق موضوع مسافت رشیع به دو مبنای زماین و تقدیر
مسافت بر أساس فرسخ معتقد است ،که هر کدام احراز شود اکیف است .خصوصا ترصیح یم کند که یم توان با
احراز مسری یک روز بدون نیاز به تقدیر فرسیخ اکتفا کرد .اگر هر دو مبنا به اکر گرفته شدند و اختالف داشتند
اظهر اکتفا به احراز مس افت به هر یک از آنها و در حقیقت انتخاب مبنا به اختیار ملکف خواهد بود.
وی آن اگه برای خنستنی بار دو نکته بدیع از شهید اول و دوم نقل یم کند که هر دو بعد از وی مکررا
توسط فقهای بعدی از وی نقل شده است .نقل اول از جدش شهید ثاین در یکی از کتابهایش مبین بر احتمال
تقدیم مسری یک روز بر تقدیر فرسیخ به دو دیلل ،یکی منضبط تر بودنش ،و دیگری اصیل که مصنف رشایع
در تقدیر میل به آن اعتماد کرده (تفسری بیست و چهار میل با مسریی که یک روز تام پیموده یم شود) به مبنای
زماین بریم گردد .اشاره صاحب مدارک به این عبارت حمقق حیل در معترب است(« :املسافة) ويه (أربعة وعرشون
میال) مسری یوم تام» .عنی عبارت شهید ثاین از کتاب روض اجلنان در قول سوم نقل و حتلیل خواهد شد.
نقل دوم سید حممد از ذکری شهید اول است .وی از عبارات این کتاب اینگونه استنباط کرده که وی تقدیر
مسافت فرسیخ را بر حماسبه زما ین ترجیح داده است .صاحب مدارک این ترجیح را اینگونه توجیه یم کند تقدیر
مسافت فرسیخ بنا بر حتقیق است حال آن که حماسبه زماین بنایش تقرییب است و واضح است که حماسبه حتقییق
بر حماسبه تقرییب رجحان دارد.
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پنجم .حمقق سزبواري مال حممد باقر ( )۱۰۵۸-۹۸۷در کفایة االحاکم« :ویعلم املسافة باألمرین :األذرع ومسری
ایلوم» .نظر حمقق سزبواری در دیگر کتابش ذخری در قول سوم خواهد آمد.
ششم .فیض اکشاین مال حمسن ( ) ۱۰۹۱-۱۰۰۷در مفاتیح الرشایع« :املسافة املعتربة يف اتلقصری ثمانیة فراسخ ،أو
مسریة یوم تام لإلبل القطار ،أو بریدان ،سواء اکن هذا املقدار يف اذلهاب فقط أو مع اإلیاب ،وقع اإلیاب يف یومه
أوال» .عبارات سزبواری و فیض یب نیاز از توضیح هستند .فیض تاکید یم کند که موارد از حماسبه زماین مسری
یک روز اکمل قطار شرت است که معادل دو برید است.
هفتم .شیخ یوسف حبراین (م ) ۱۱۸۶دراحلدائق انلارضة یف احاکم العرتة الطاهرة« :فذهب علماؤنا أمجع (رضوان
اهلل علیهم) إیل أن القرص إنما جيب يف مسریة یوم تام بریدین ثم انیة فراسخ أربعة وعرشون میال  ....املستفاد من
األخبار املتقدمة أن املسافة تعلم بأمرین (أحدهما) مسری یوم ،و (ثانیهما) األذرع ... .ال خالف وال إشاکل يف
االکتفاء بالسری کما تکاثرت به األخبار ،وکذا ال إشاکل يف ما لو اعتربت املسافة باتلقدیر فوافق السری .إنما االشاکل
يف ما لو اختلفا فهل یتخری يف العمل ىلع أیهما اکن ولزوم القرص ببلوغ املسافة بأحدهما أو أنه یقدم السری ألنه
أضبط أو یقدم اتلقدیر؟  .....أقول :ال ریب أن االعتبار بکل منهما جید بانلظر إیل داللة انلصوص املتقدمة علیها،
إال أن االشاکل يف اتلقدیر من حیث االخ تالف يف تفسری الفرسخ کما عرفت من اضطراب الکمهم يف املیل،
والرجوع إیل االحتیاط باجلمع بنی القرص واالتمام يف موضع االشتباه طریق السالمة .واهلل العالم».
حبراین حماسبه مسافت رشیع را به دو طریق دانسته مسری یک روز و حماسبه با ذراع .وی دو مورد را بالاشاکل
دانسته است :اکتفا به سری یک روز در حتقق مسافت رشیع ،و تقدیر مسافت با ذراع و فرسخ زماین که با حماسبه
مسری یک روز سازاگر درآید .اشاکل در موردی است که این دو حم اسبه با هم ناسازاگر باشند ،کدام گزینه درست
است ) ۱ :آیا ملکف در عمل به هر یک از این دو اختیار دارد به این حنو که هر کدام که حمرز شد او مسافر حمسوب
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شود؟  )۲بنا را بر مسری یک روز بگذارد چون مضبوط تر است؟  ) ۳تقدیر مسافت با ذراع و فرسخ را مقدم کند؟
به نظر وی با توجه به روایات ،عمل به هر یک از این دو مالک جماز است (گزینه اول) ،اال اینکه الکم مدافعان
مسافت در حماسبه فرسخ به دیلل اشاکل در حماسبه میل مضطرب است .ذلا در مواضع اشتباه وقیت ملکف جمبور
یم شود از طریق تقدیر فرسخ پیش برود باید با مجع بنی نماز تمام و قرص احتیاط کند.
آراء فقهای قرن سزیدهم

ّ
هشتم .وحید بهبهاین حممدباقر ( ) ۱۲۰۵-۱۱۱۸در مصابیح الظالم یف رشح مفاتیح الرشایع« :أن معرفة املسافة
ّ
ّ
ّ
املتوسط،
املتوسط يف انلهار
املتوسط واألثقال واجلمال
بطریقتنی .االویل :مسریة یوم إیل اللیل وبیاض انلهار بالسری
ّ
ّ
ّ
النرصاف اإلطالق إیل ذلك .وثانیتهما :بالفراسخ واملیل واذلراع وغریها ،ىلع انلهج اذلي تقدم .فامللکف إن تمکن
ّ
ّ
من االویلّ ،
ّ
یتخری ،وحیتمل تعینی أقواهما
یتعنی علیه اعتبارها ،وإن تمکن من اثلانیة فاثلانیة ،وإن تمکن منهما
ّ
ّ
ّ
وأضبطهما .ولو اتفق أنه اعتربهما فإن اتفقتا ـ کما هو األظهر والظاهر من بعض ـ فال إشاکل ،وإن اختلفتا اعترب
ّ
ّ
األقل ّ
وقرص ،لعموم ادلیلل وحتقق الرشط وعدم مانع ،مع احتمال کون املعترب هو األقوى واألضبط (االحوط ن.
ب ).وهو اثلانیة ،وهذا هو األقوى عندي يف املسأتلنی».
وحید بهبهاین از پیشقراوالن موج دوم تفکر اصویل در رشح خود بر کتاب فیض اکشاین آاگیه از مسافت
را به دو طریق ممکن دانسته است .طریق اول :مسری یک روز تا شب و روشین روز با حرکت متوسط ،با بار و
شتهرهای متوسط ،در روز متوسط به دیلل اینکه اطالق ادهل منرصف به متوسط و معتدل در هر سه موضع است.
طریق دوم :با فرسخ و ذراع و میل و مانند آنها بر رویش که قبال گذشت .برای ملکف سه حالت ممکن است
اتفاق بیفتد :حالت اول :توانایی بر اجرای طریق اول (مسری یک روز) دارد ،همان را باید مالک قرار دهد .حالت
دوم :بر طریق دوم (فرسخ و مانند آن) توانایی دارد ،همان را مالک قرار دهد .حالت سوم :بر اجرای هر دو طریق
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توانایی دارد .د ر این حالت خمری است ،متعنی بودن قوی ترین و مضبوط ترین طریق نزی حمتمل است .در حالت
سوم نزی اگر هر دو طریق را مالک قرار داد ،دو صورت ممکن است رخ دهد .صورت اول :هر دو طریق سازاگرند
– آنچنانکه اظهر و ظاهر فتاوای بعض همنی است – که اشاکیل نیست .صورت دوم :اگر دو طریق با هم اختالف
دارند ،در این صورت طرییق را اختیار یم کند که مسافت کمرت و کوتاهتری ارائه کرده باشد ،به واسطه عموم
دیلل (روایات باب) ،حتقق رشط (حتقق مسافت رشیع به یکی از دو طرق جماز است) و عدم مانع .حمتمل است
که در این صورت متعنی باشد به جای اختیار مسافت کمرت و کوتاهتر طریق اقوی و مضبوط تر را اختیار کند،
که طریق دوم (فرسخ و مانند آن) واجد این صفات است .اختیار اقوی و اضبط در هر دو مسئله (حالت سوم و
صورت دوم) خمتار من است.
نهم .سید حممد جواد حسیين اعميل (م )۱۲۲۶در مفتاح الکرامة يف رشح قواعد العالمة« :املستفاد من األخبار
ورصیح الکم األصحاب أن املسافة تعلم بأمرین :أحدهما مسری یوم ،وثانیهما األذرع ،وقد سمعت فیما میض
إمجااعتهم .وقال األستاذ الرشیف [السید حممد مهدی حبرالعلوم ( ])۱۲۱۲-۱۱۵۵دام ظله العايل يف رساتله :ويف معین
اثلمانیة مسری ایلوم املعتدل بالسری املعتدل کما نص علیه األكرث ودل علیه انلص انتیه .وسیأيت عن مجاعة أنه ال
نص رصیح ىلع األول فتأمل».
مفتاح الکرامة به نقل اقوال فقهای گذشته ممتاز است .به نظر مصنف این کتاب مستفاد از روایات و الکم
رصیح فقها مسافت با دو طری ق دانسته یم شود .مسری یک روز و ذراع (یا فرسخ و میل و مانند آن) .وی بر این
امر امجااعیت را نقل کرده است .او سپس منت اکمل رساهل استادش حبرالعلوم را درباره نماز مسافر را در کتاب
خود یم آورد و به این عبارت آن استناد یم کند :مسری یک روز معتدل با سری معتدل با هشت فرسخ هم معین
(مقصود) است ،آن چنان که اکرث فقها بر این امر ترصیح کرده و روایات متعددی نزی دال بر آن است .در انتها
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صاحب مفتاح الکرامة تذکر یم دهد دیلل رصییح بر لزوم مع تدل بودن روز در دست نیست .به هر حال عالوه
بر صاحب مفتاح الکرامة استادش حبرالعلوم را نزی باید در زمره قائالن این قول دانست.
دهم .شیخ حممد حسن جنیف ( )۱۲۶۶-۱۲۰۲مشهور به صاحب جواهر در کتابش «جواهر الالکم یف رشح رشایع
اإلسالم» بعد از ترشیح دو مالک مسافت رشیع یم نویسد« :فالرتدید بنی بیاض ایلوم والربیدین يف خرب أيب بصری
السابق تردید فیما یسهل ىلع امللکف اعتباره ،وإال فهما شئ واحد يف نظر الشارع
[ ] ۱ال أنهما أمران خمتلفان يك یتجه ابلحث يف أن مدار املسافة علیهما معا ،بمعین کون املعترب فیها اجتماعهما
کما عساه یوهمه بعض العبارات ،فلو فرض قصور مسری ایلوم عن الربیدین أو بالعکس بأن حصل يف بعض ایلوم
لم یکن ذلك مسافة؛
[ ]۲أو أن املدار ىلع مسری ایلوم وإن قرص عن الربیدین ،ألنه األصل يف املسافة واتلقدیر بالربیدین تقدیر هل،
وألن داللة انلص علیه أقوى ،إذا لیس العتبارها باألذرع ىلع الوجه املذکور نص رصیح ،بل ربما اختلفت فیه
انلصوص والفتاوى ،وقد صنف السید السعید مجال ادلین أمحد بن طاووس کتابا مفردا يف تقدیر الفراسخ وحاصله
ىلع ما قیل ال یوافق املشهور ،ألن األصل اذلي اعتمد علیه الفاضل وغریه ىلع ما قیل يف تقدیر الفرسخ یرجع إیل
ایلوم ،إذ قد استدل علیه فیما حيك عن تذکرته بأن املسافة تعترب بمسری ایلوم لإلبل السری العام ،وهو یناسب ذلك،
قیل وکذا الوضع اللغوي ،وهو مد ابلرص من األرض.
[ ] ۳أو أن املدار ىلع اتلقدیر بالربیدین کما عساه یلوح من اذلکرى ،ألنه حتقیق ،واآلخر تقریب،
[ ] ۴أو أن املدار ىلع حصول أحدهما عمال بکل من ادلیللنی کما استظهره يف املدارك ،رضورة أن ذلك لکه
مبين ىلع أنهما تقدیران خمتلفان للمسافة؛
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أما بناء ىلع ما ذکرنا من أنهما شئ واحد عند الشارع  -فمسری ایلوم عنده عبارة عن قطع بریدین وبالعکس،
ومیت حتقق أحدهما حتقق اآلخر يف نظره فال یتأیت شئ من ذلك ،إذ فرض مسری الربیدین يف بعض ایلوم أو نقصان
مسری ایلوم عنهما حینئذ غری قادح يف املراد رشاع ،ألن األول مسری یوم عنده خبالف اثلاين کما هو واضح».
جواهر از پرارج ترین کتب فقیه سده اخری است .صاحب جواهر در مسئله مسافت با نقد هر سه قول
گذشته رای تازه ای مطرح کرده است که به ترشیح آن یم پردازم .وی بعد از ترشیح دو مالک مسافت رشیع یم
نویسد :رفع تردید بنی اعتبار روشنایی روز و دو برید (که از آنها اختصارا با واژه های مسری و تقدیر یاد یم کنم)
در روایت أبوبصری برای ملکف اکر آساین است .آچنه مهم است این است که این دو در نظر شارع یشء واحدی
هستند .وی آن اگه با سبک خاص خود چهار احتمال را ابطال یم کند و در انتها از نظر خمتارش دفاع یم کند.
احتمال اول :مسری و تقدیر دو امر خمتلف هستند و مدار مسافت بر أساس هر دو است ،یعین اجتماع
مرکب آنها در حتقق مسافت موضوعیت دارد ،از بریخ عبارات چننی توهیم استشمام یم شود .بر این أساس اگر
فرضا مسری یک روز از دو برید کمرت باشد یا برعکس به اینکه دو برید در قسمیت از روز یط شود مسافت حمقق
نشده است( .احراز اکمل هر دو امر به حتقق مسافت یم اجنامد و ناقص بودن یکی منجر به عدم حتقق مسافت
است .برای این احتمال قائیل معریف نشده است).
احتمال دوم :مدار بر مسری روز است حیت اگر از دو برید کوتاه تر باشد ،زیرا اصل در مسئله در مسافت
مسری است و تقدیر دو برید در حقیقت تقدیر مسری است .دیلل آن اقوی بودن داللت نص بر مسری است ،چرا
که بر اعتبار مسافت با ذراع بر وجه مذکور در متون فقیه نص رصییح در دست نیست ،بلکه چه بسا نصوص
و فتاوا در تقدیر اختالف دارند .سید بن طاوس مجال ادلین امحد بن مویس کتاب مستقیل در حماسبه فرسخ نوشته،
حاصل حتقیق وی با رای مشهور در این باره سازاگر نیست .مبنایی که عالمه حیل در تذکره و غری او در تقدیر
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فرسخ داشته اند باز به مسری روز بریم گردد ،همچنان که وضع لغوی میل با همنی امر تناسب دارد( .تمایم این
احتمال با جزئیاتش برگرفته از عبارت شهید ثاین در روض اجلنان است که مفصال در قول سوم ترشیح خواهد
شد).
احتمال سوم :مدار بر تقدیر دو برید است ،آنچنانکه راحئه ان از ذکرای شهید اول به مشام یم رسد ،با این
توجیه که تقدیر مبین بر حتقیق و مسری مبین بر تقریب است( .عنی عبارات شهید ثاین در روض اجلنان).
احتمال چهارم  :مدار بر حصول یکی از دو امر (مسری و تقدیر) است ،بنا بر عمل به ادهل هر دو ،آن چنان
که مدارک استظهار کرده است که هر یک از این دو امر دو تقدیر خمتلف در مسئله هستند.
صاحب جواهر اینگونه نظر خمتارش را ابراز کرده است :اما بنا بر آچنه ما ذکر کردیم که این دو امر (مسری
و تقدیر) نزد شارع یشء واحدی هستند ،یعین مسری یک روز عبارت از دو برید است ،و برعکس ،و هراگه یکی
از این دو حمقق شود حتما دیگری هم در نظر شارع حمقق خواهد شد ،در این صورت هیچیک از اشاکالت
پیشگفته پیش خنواهد آمد ،ز یرا فرض مسری دو برید در قسمیت از روز یا کمرت بودن مسری یک روز از دو برید
(با اینکه تمام روز یط طریق شده اما مسافت یط شده کمرت از دو برید است) رشاع در مراد اشاکیل اجياد نیم
کند.
وجه تناسب رای صاحب جواهر با قول دوم :جواهر عالوه بر قول اول و سوم قول دوم را هم نقد کرده است،
اما خود در نهایتا عمال قائل به قول دوم است! چرا؟ زیر وی اگر چه نظرا معتقد است که هر دو معرف یعین
مسری یک روز و هشت فرسخ نزد شارع یکی هستند و هر اگه یکی حمقق شود حتما دیگری هم در نزد او حمقق
یم شود ،اما عمال قائل به ختیری است یعین ملکف هرکدام از دو معرف را احراز کند مسافت رشیع حتقق یافته و
او مسافر حمسوب یم شود .او در نظر و تبینی با قائلنی قول دوم تفاوت دارد ،و دو مالک مستقل برای حتقق موضوع
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را نپذیرفته ،اما در عمل هیچ رایه جز اختیار سه قول نیست .صاحب جواهر یقینا در ضمن قول اول و سوم نیم
گ نجد .یم توان او را نظرا قائل وحید به قول چهارم و عمال در عداد قائلنی قول دوم گنجانید.

قول سوم :موضوع حکم مسری یک روز ،هشت فرسخ اماره آن
موضوع حکم سفر رشیع « مسریة/مسری یوم ،یا بیاض یوم ،یا قد شغل یومه بالسفر» است« .هشت فرسخ،
یا یک مرحله ،یا دو برید ،یا  ۲۴میل ،یا  ۹۶هزار ذراع» اماره و نشانه آن در زمان صدور روایات بوده است .در این
جمال عبارات پنج فقییه که به این قول قائل شده اند با رشح خمترصی ذکر یم شود.

اول .نقیل از ابن جنید
ّ
عالمه حیل در خمتلف الشیعة نقل یم کند که «وحد ابن اجلنید مسریة یوم للمايش وراکب السفینة» .متاسفانه
نه کتابهای ابن جنید به زمان ما رسیده نه عبارات او به طور اکمل نقل شده است .از عبارت منقول عالمه بریم
آید که فقیه اقدم ابن جنید اساکیف (م ) ۳۸۱مسافت رشیع برای فردی که پیاده سفر یم کند یا بر قایق یا کشیت
سوار است را مسری یک روز دانسته (نه هشت فرسخ) .نظر ابن جنید در مورد سفر با قافله شرت و دیگر حیوانات
چه بوده است؟ احتماال دو طریق مسری یک روز و هشت فرسخ .به هر حال ابن جنید خنستنی قائل این قول است
حداقل در مورد سفر پیاده و سفر آیب.
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دوم .حمقق حیل در معترب
حمقق حیل جعفر بن حسن ( )۶۷۶-۶۰۲در کتاب استداللیش املعترب یف رشح املخترص(« :املسافة) ويه (أربعة
وعرشون میال) مسری یوم تام ،وهو مذهب علمائنا أمجع  ....نلا :أن مسری یوم یسیم سفرا ،فیثبت معه القرص ،أما
أن مسری ایلوم سفر فلقوهل (ع) « ال حیل المرأة تؤمن باهلل وایلوم اآلخر أن تسافر مسری یوم إال مع ذي حمرم» ،وألن
القرص لو لم یثبت مسری یو م ملا ثبت مع ما زاد ،ألن مشقته تزول براحة اللیل ،وقد روى الفضل بن شاذان عن الرضا
علیه السالم قال :إنما وجبت اتلقصری يف ثمانیة فراسخ ال أقل من ذلك وال أكرث ،ألن ثمانیة فراسخ مسری یوم للعامة
والقوافل واألثقال ،فوجب اتلقصری يف مسری یوم ،قال ولو لم جتب يف مسری یوم ،ملا وجب يف مسری سنة ألن لك یوم
یکون بعد هذا ایلوم فإنما هو نظری هذا ایلوم ،فلو لم جيب يف هذا ایلوم ملا وجب يف نظریه»؛ وألن مقتیض
ادلیلل وجوب القرص مع السفر کیف اکن ،ترك العمل فیما نقص عن یوم فیعمل به يف ایلوم؛ وروى حممد بن
مسلم عن أيب جعفر ابلاقر (ع) قال «سافر رسول اهلل صیل اهلل علیه وآهل إیل ذي خشب ،ويه مسریة یوم عن
ّ
املدینة یکون إیلها بریدان أربعة وعرشین میال ،فقرص ،وأفطر ،فصار سنة» .ومن طریق األصحاب ما رواه عیص
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ّ
بن القاسم عن أيب عبداهلل (ع) قال «يف اتلقصری حد ه أربعة وعرشون میال یکون ثمانیة فراسخ»؛ وعن عيل بن
یقطنی عن أيب احلسن األول (ع) قال« :جيب اتلقصری إذا اکن مسریة یوم» ؛ وعن أيب أیوب عن أيب عبد اهلل (ع)
«سأتله عن اتلقصری فقال يف بریدین أو بیاض یوم».
عبارت حمقق در معترب را با جزئیاتش نقل کردم ،چرا که مکررا فقیهان بعدی به آن استناد کرده اند،
خصوصا خنستنی مجله آن .او در مجله خنست عبارت منت (املخترص انلافع) مسافت رشیع  ۲۴میل را اینگونه
تبینی کرده است« :مسری یک روز تام ،و این روش همه علمای ما امامیه است ».صاحب مدارک به این مجله معترب
در تبینی الکم جدش شهید ثاین استناد کرد که رشح آن در قول دوم گذشت .حمقق بعد از مجله اول آراء فقهای
اهل سنت را نقل یم کند و سپس ادهل امامیه را بر خمتارشان در مسافت رشیع ارائه یم کند:
مسری یک روز سفر نامیده یم شود ،پس شکسته شدن نماز با یط آن مسری اثبات یم شود .اثبات مقدمه اول
یعین اینکه مسری یک روز سفر حمسوب یم شود ،به سه دیلل :أوال به دیلل این روایت نبوی (منقول در منابع اهل
سنت) است « :زین که به خدا و آخرت ایمان دارد جماز نیست که مسری یک روز را سفر کند بدون اینکه حمریم
با وی باشد ».در این روایت سفر دقیقا به مسری یک روز تعبری شده است.
ثانیا اگر شکسته شدن نماز با مسری یک روز ثابت نشود ،در بیش از یک روز هم ثابت خنواند شد ،چرا که
مشقت سفر روز در اسرتاحت در شب آن زایل یم شود .مؤید این بند از استدالل روایت فضل بن شاذان از امام
رضا (ع) است « :شکسته شدن نماز در هشت فرسخ واجب شده ،نه بیشرت و نه کمرت ،چرا که هشت فرسخ مسری
یک روز عموم مردم  ،قافله ها و بارهاست ،پس شکسنت نماز در مسری یک روز واجب است .و اگر شکسته شدن
نماز در مسری یک روز واجب نیم شد ،در مسری هزار سال هم واج ب نیم شد ،زیرا هر روزی بعد از این روز و
نظری آن است ،و اگر در این روز واجب نیم شد در مانندهای آن نزی واجب نیم شد».
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اثبات مقدمه دوم یعین اینکه شکسته شدن نماز با مسری یک روز اثبات یم شود ،زیرا مقتیض دیلل وجوب
شکسته شدن نماز با سفر است هرگونه باشد ،در کمرت از یک روز عمل به دیلل ترک یم شود ،پس در مسری یک
روز به آن عمل یم شود .برای اثبات این مداع به روایات استناد یم شود .روایت اول :حممد بن مسلم از امام باقر
ُ ُ
(ع)« :پیامرب (ص) از مدینه به ذی خشب سفر کرد ،فاصله آن مسری یک روز از مدینه است ،دو برید و بیست
و چهار می ل؛ پس نمازش را شکسته أقامه کرد و روزه اش را إفطار کرد ،و این سنت شد».
از طریق اصحاب نزی به سه روایت استشهاد یم شود .روایت دوم :روایت عیص بن قاسم از امام صادق (ع):
حد شکسته شدن نماز  ۲۴میل و هشت فرسخ است .روایت سوم :ىلع بن یقطنی از امام اکظم (ع) :شکسنت نماز
واجب است وقیت که مسری یک روز باشد ».روایت چهارم :ایب ایوب از امام صادق (ع) درباره شکسته شدن نماز
یم پرسد .پاسخ امام« :دو برید یا روشنایی روز» هر برید معادل چهار فرسخ است .وی بعد از إتمام ادهل امامیه به
نقد ادهل اهل سنت یم پردازد.
از این چهار روایت ،در روایات اول و چهارم به هر دو مالک اشاره شده است .در روایت اول دو برید و ۲۴
میل تفسری مسری یک روز است .در روایت چهارم دو برید یا روشنایی روز آمده است .در روایت دوم منحرصا ۲۴
میل و هشت فرسخ ذکر شده و در روایت سوم منحرصا مسری یک روز.
وجه داللت رای حمقق در معترب به قول سوم :مدار و حمور حبث در معترب مسری یک روز به عنوان مالک
مسافت سفر رشیع است .از یک سو صورت مسئله رصحیا نزد وی در تفسری « ۲۴میل» در خمترص این است« :مسری
یک روز تام ،و این روش همه علمای ما امامیه است ».از سوی دیگر تمام اجزای استدالل وی برای اثبات مسری
یک روز به عنوان مسافت رشیع أقامه شده است .استدالل او مرکب از دو مقدمه ،و هر دو مقدمه در خدمت
امر مذکور بود .بر مقدمه اول دو دیلل أقامه شده و بر مقدمه دوم به چهار روایت استشهاد شد .دو دیلل مقدمه
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اول و روایت موید دیلل دوم چزیی جز اثبات مسری یک روز نبود .مقدمه دوم متمرکز بر مسری یک روز بود .از
چهار روایت تنها روایت دوم فاقد مسری یک روز است .حمقق این روایت را به عنوان نمونه ای از روایات متعدد
(با مضمون هشت فرسخ و مشابه آن) آورده تا نشان دهد که این دسته روایات اماره و نشانه بر مالک اصیل است.
ابلته به این نکته ترصیح نکرده ،اما قائلنی بعدی این قول این نکته را به تدریج با وضوح بیشرتی ابراز کرده
اند.

سوم .شهید ثاین در روض اجلنان
شهید ثاین زین ادلین بن ىلع اعمیل ( )۹۶۵-۹۱۱در «روض اجلنان یف رشح ارشاد االذهان» ابتدا یم نویسد:
«السفر إیل املسافة ويه ثمانیة فراسخ» و بعد از کوشش برای تبینی فرسخ تذکر یم دهد« :وقد ورد تقدیر املسافة
بثمانیة فراسخ معلال يف خرب الفضل بن شاذان عن الرضا (ع)» و بعد از نقل منت روایت این گونه ادامه یم
دهد« :وقد علم من ذلك أن املسافة مسری یوم بسری األثقال ،وملا اکن ذلك خيتلف باختالف األرض واألزمنة
والسری محل ىلع الوسط يف اثلالثة ،فیعترب يف احلیوان مسری اإلبل ألنها الغالب يف القوافل» بعد از نقل روایت ابن
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بابویه يف الفقیه [روایت عبداهلل بن حییی الاکهیل] اینگونه نتیجه گریی یم کند« :وىلع هذا فیکيف السری عن
اتلقدیر وإن اتفق قصوره عنه يف نفس االمر عمال بظاهر االخبار .نعم لو اعتربها باتلقدیر ،فإن وافق السری فواضح،
وإن اختلفا أمکن االجزتاء بکل واحد منهما ،دلاللة انل ص علیهما ،وتقدیم السری الن داللة انلص علیه أقوى
إذ لیس العتبارها باألذرع ىلع الوجه املذکور نص رصیح ،بل ربما اختلف فیه االخبار والكم األصحاب ،وقد صنف
السید السعید مجال ادلین أمحد بن طاوس کتابا مفردا يف تقدیر الفراسخ ،وحاصله ال یوافق املشهور؛ وألن األصل
اذلي اعتمد علیه املصنف ومجاعة يف تقدیر الفرسخ یرجع إیل ایلوم  ،ألنه استدل علیه يف اتلذکرة ب«أن املسافة
ّ
تعترب بمسری یوم لإلبل السری العام ،وهو یناسب ذلک» قال [یف اتلذکرة] «وکذا الوضع اللغوي وهو مد ابلرص من
األرض»؛ ویظهر من اذلکرى تقدیم اتلقدیر ،ولعله ألنه حتقیق واآلخر تقریب».
نواده شهید سید حممد در مدارک این گونه از رای جدش در این کتاب یاد کرده است« :واحتمل جدي -
قدس رسه  -يف بعض کتبه تقدیم السری ،ألنه أضبط ،وألن األصل اذلي اعتمد علیه املصنف يف تقدیر املیل وهو
مناسبته ملسری ایلوم یرجع إیله ».رشح این مجله در ضمن قول دوم گذشت .رای شهید ثاین در روض اجلنان بعد از
مدارک توسط بسیاری از فقها مورد استناد یا نقد قرار گرفته است .به دیلل اهمیت علریغم طوالین بودن نقل و
خمترصا رشح یم شود.
شهید ثاین همانند ماتن (عالمه حیل در ارشاد االذهان) با مالک هشت فرسخ حبثش را آاغز یم کند ،و با
اشاره به اختالف در حماسبه ذراع روایت فضل بن شاذان از امام رضا (که منت و ترمجه اش در ضمن عبارت حمقق
در معترب گذشت) به عنوان تعلیل مالک هشت فرسخ شاهد یم آورد و اینگونه نتیجه یم گرید :از این روایت
دانسته یم شود که مسافت رشیع مسری یک روز با سری شرتهای باربری حماسبه یم شود ،و از آنجا که این امر با
اختالف [همواری] زمنی ،زمان [در فصول خمتلف] و (رسعت) سری [در حیوانات خمتلف] تفاوت پیدا یم کند،
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در هر سه مورد بر حد وسط (اعتدال) محل یم شود ،پس از میان حیوانات سری شرت به عنوان وسیله نقلیه مالک
قرار گرفته زیرا فرد اغلب در قافله هاست .برای اثبات این نکته روایت شیخ صدوق در من الحیرض از امام رضا
(ع) را شاهد یم آورد و اینگونه ادامه یم دهد:
بر این أساس مسری یک روز از تقدیر هشت فرسخ کفایت یم کند ،حیت اگر در واقع از هشت فرسخ کمرت
باشد ،به دیلل ظاهر روایات معترب که مسری یک روز را به عنوان حد مسافت ذکر کرده اند .آری اگر تقدیر
مسافت را بر أساس فرسخ (و مشابهات آن) اعتبار کرد ،اگر با مسری یک روز سازاگر بود ،که واضح است مشیلک
نیست؛ و اگر این دو مالک با هم اختالف پیدا کردند ،سه احتمال است :احتمال اول :به هر یک از آنها عمل
ُ
کند جمزی است ،به عب ارت دیگر ملکف خمری است ،چرا که روایات به هر دو داللت یم کند .احتمال دوم :مسری
یک روز را مقدم کند و به آن عمل کند ،به دو دیلل:
دیلل اول ،داللت نص (روایات معترب) بر آن قوی تر است ،چرا که برای اعتبار مسافت بر أساس ذراع بر
وجه مذکور (برگرداندن هر ذراع به  ۲۴انگشت و برگرداندن هر انگشت به  ۶یا  ۷دانه جو) نص رصییح در دست
نیست .بلکه روایات و الکم أصحاب در این باره خمتلف است .سید بن طاوس امحد بن مویس (م  ،۶۷۳برادر
صاحب اقبال) کتایب مستقل در حماسبه فرسخ نوشته است ،نتیجه حتقیق او با نظر مشهور درباره فرسخ سازاگر
نیست.
دیلل دوم ،مبنایی که مصنف (عالمه حیل) و مجاعیت دیگر (از فقها) در حماسبه فرسخ برگزیده اند به مسری
یک روز بریم گردد ،چرا که عالمه در تذکرة الفقهاء این گونه استدالل کرده است« :هر فرسخ سه میل است به
اتفاق ،و هر میل چهار هزار ذراع است ،زیرا مسافت به سری اعم یک روز شرت اعتبار یم شود ،و این با آچنه (در
حماسبه فرسخ با میل) گفتیم سازاگر است .همچننی وضع لغوی (میل) یعین مقداری از زمنی که با چشم یم توان
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دید [به حنوی که با سوی چشم متوسط در زمنی صاف سواره از پیاده از این فاصله تمیزی داده شود] با مسری
تناسب دارد ».پس ع المه در تذکره دو دیلل بر رجوع تقدیر به مسری یک روز اقامه کرد :یکی رجوع حماسبه
فرسخ به متوسط مسری یک روزه شرت ،و دیگری تناسب وضع لغوی میل با مسری.
احتمال سوم (در صورت اختالف دو مبای مسری یک روز و هشت فرسخ) :از ذکرای شهید اول بریمآید که
وی تقدیر هشت فرسخ ر ا بر مسری یک روز ترجیح داده است ،چه بسا وجه آن این باشد که به نظر وی تقدیر
هشت فرسخ بنا بر حتقیق است و مسری یک روز بنا بر تقریب (و واضح است که حتقیق بر تقریب مقدم است).
وجه داللت الکم شهید ثاین در روض اجلنان بر قول سوم :عبارت شهید دو خبش دارد .خبش اول تماما در
خدمت تبینی مسری یک روز به عنوان مالک اصیل مسافت رشیع است .خبش دوم حبث در سه احتمال صورت
اختالف تقدیر هشت فرسخ با مسری یک روز .سه احتمال اینها بود :ختیری ،تقدم مسری بر تقدیر ،و تقدم تقدیر بر
مسری .شهید ثاین بر احتمال دوم که خمتار خود اوست دو دیلل أقام ه کرد و با توجه به این دو دیلل واضح یم شود
که احتمال سوم نزد وی مردود است و با وجود احتمال دوم نوبت به احتمال اول نیم رسد .احتمال دوم چزیی جز
رجحان مسری یک روز بر تقدیر هشت فرسخ نیست و این همان مطلوب است .واضح است که قائالن بعدی
رایه را که حمقق حیل و شهید ثاین آاغز کردند هموار کردند ،آنچنانکه خواهد آمد.
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چهارم .حمقق سزبواری در ذخریه
حمقق سزبواري مال حممد باقر ( ) ۱۰۵۸-۹۸۷در ذخریة املعاد يف رشح االرشاد« :فذهب علماؤنا أمجع إیل أن
القرص جيب يف مسریة یوم تام بریدان ثمانیة فراسخ أربعة وعرشون میال  ...جيوز العمل بالسری واتلقدیر ،ولو اعترب
املسافة بهما فاختلفا فالظاهر جواز االکتفاء يف لزوم القرص بکل واحد منهما ،واحتمل الشارح الفاضل يف بعض
کتبه تقدیم السری ألنه اضبط ویلوح من الکم الشهید يف اذلکرى تقدیم اتلأخری [اتلقدیر ظ] واكنه بناء ىلع أنه
حتقیق ال تقریب ،وعندي ان العمل بالسری أويل بناء ىلع وجوده رصحیا يف االخبار وعدم تفسری الفراسخ يف خرب
معتمد».
حمقق سزباوری که در کفایهاش هر دو مالک تقدیر و مسری بدون اینکه یکی را بر دیگری برتری ببخشد
به رسمیت شناخته بود ،در ذخریه به رشح زیر عمیق تر حبث کرده است .وی ابتدا وجوب قرص (همان عزیمت در
قبال رخصت) را نظر همه علمای امامیه دانسته است .مالک را نزی مسری یک روز تمام ،هشت فرسخ ،و بیست
و چهار میل دانسته است .تا اینجا همانند کفایه عمل به هر دو مالک مسری و تقدیر را جماز اعالم یم کند.
سپس همانند شهید ثاین در روض اجلنان صورت اختالف دو مبنای تقدیر و مسری را مورد برریس قرار داده
همانند وی همان سه احتمال را مطرح یم کند :احتمال اول ختیری و جواز اکتفا به هر یک از دو مالک؛ احتمال
دوم تقدیم مسری بر تقدیر به دیلل مضبوط تر بودن آن ،قائل این احتمال کیس نیست جز شهید ثاین شارح فاضل
ارشاد االذهان در کتاب روض اجلنان که اخریا حبث و حتلیل آن گذشت .احتمال سوم تقدم تقدیم هشت فرسخ
بر مسری یک روز است با همان توجییه که شهید ثاین از ظاهر الکم شهید اول در ذکری کرد ،که حتقیق مقدم بر
تقریب است.
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حمقق سزبواری بعد از نقل سه احتمال با رصاحت اعالم یم کند که عمل به مسری یک روز برای تعینی
مسافت رشیع اولویت دارد ،چرا که این امر رصحیا در روایات معترب ذکر شده است ،حال آن که تفسری فرسخ
(به میل و ذراع و انگشت و دانه جو) در هیچ روایت معتربی نیامده است .داللت الکم ذخریه به قول سوم یب نیاز
از توضیح است.

پنجم .حمقق اصفهاین صاحب نهایة ادلرایة
شیخ حممدحسنی غروی اصفهاین ( ) ۱۳۶۱-۱۲۹۶صاحب نهایة ادلرایة یف رشح الکفایة در کتاب صلوة املسافر:
« يف حتدید املسافة :واألخبار فیه خمتلفة ،فيف بعضها إناطة احلکم بمسریة یوم وبیاض یوم ،ویف بعضها إناطته
بثمانیة فراسخ ،ويف بعضها بأحد األمرین من مسریة یوم أو ثمانیة فراسخ .وذلا ذهب إیل لك منها بعض األصحاب،
فالشهید اثلاين إیل األول ،واألول إیل اثلاين ،وصاحب املدارك إیل اثلالث .وال بد يف تنقیح املقام من تقدیم مقدمة
يه :إن املستفاد من األخبار أن املراد بمسری ایلوم لیس مطلقة کیفما اتفق ،بل مسری معتدل ال ینفك عن قطع
ثمانیة فراسخ»
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بعد از نقل چند روایت « :وهذه الروایات رصحیة يف إرادة املسری بسری معتدل یوافق ثمانیة فراسخ وال یتخلف
أحدهما عن اآلخر ،ومسری یوم أقل من ثمانیة ،لیس من السری املعتدل اذلي هو موضوع احلکم ،والسری الرسیع
يف بعض ایلوم إذا اکن ثمانیة فراسخ هو مسری یوم بالسری املعتدل ،فهو داخل يف موضوع احلکم .فهذه الروایات
قرینة ىلع املراد من مسریة یوم الظاهرة إطالقا يف مجیع أحناء املسری کما فهمه الراوي  .....وحیث عرفت موافقة
مسری یوم ثلمانیة فراسخ بمقتیض انلصوص ،فاعلم أن األمر يف هذین العنواننی یدور بنی أمور ]۱[ :إما کونهما
معرفنی للرشط ]۲[ ،وإما کونهما رشطا ومالاک للحکم ،إما تعیینا وإما ختیریا ]۳[ ،وإما کون أحدهما املعنی رشطا
واآلخر معرفا هل» بعد از نقد مبنای اول و دوم اینگونه نتیجه گریی یم کند:
« فینحرص األمر يف اثلالث وهو کون أحدهما املعنی رشطا واآلخر معرفا .وهذا وإن لم یکن هل ثمرة عملیة،
إال أن الظاهر رشطیة مسری یوم ومعرفیة " اثلمانیة فراسخ " ،تلعذر معرفة موافقة املسری ملا هو املعترب من سری
القطار بنی احلرمنی .فکذا [فذلا ظ] جعلوا هل معرفا یسهل تناوهل ومعرفته ....فإن ترتیب وجوب اتلقصری يف مسریة
یوم یکشف عن أنه لیست حکمة واغیة حمضة ،بل واجب باألصالة ،وإن وجوب اتلقصری يف ثمانیة فراسخ،
ألجل وجوب اتلقصری يف مسریة یوم ..... ،فاالنسان حبسب مبادیه العلمیة ربما یعلم أنه ثمانیة فراسخ فینقل العلم
باتلالزم إیل أنه مقدار مسری یوم بالسری املعتدل ،وربما حبسب جتربته مرارا یعلم أن املسافة مقدار مسری یوم بالسری
املعتدل فینتقل إیل أنه ثمانیة فراسخ مساحة ،والغالب هو األول ،وذلا جعلت اثلمانیة حدا ومعرفا ..... .وحینئذ
فمالزمة املوصوف باملعرفیة ال بد وأن یکون إحراز ثمانیة فراسخ ،الستحالة اتلالزم بنی الوجود العليم لشئ،
والوجود الواقيع لشئ آخر ،فتدبره فإنه حقیق به».
شیخ حممدحسنی غروی اصفهاین (مشهور به کمپاین) یکی از بزرگرتین فقهای اصویل سده اخری است .دو
کتاب نهایة ادلرایة یف رشح الکفایة أ خوند خراساین و حاشیة کتاب املاکسب شیخ انصاری از مجله مهمرتین کتب
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فقیه اصویل متاخر است .آراء او به دقت و عمق مشهور است .حمقق اصفهاین رساهل مستقیل دارد بنام «صلوة
املسافر» که در کتاب حبوث یف الفقه وی منترش شده است .حمصول آراء وی در مسئله مسافت رشعیه در این
کتاب به رشح زیر است.
روایات در تعینی مسافت رشیع خمتلف است .دسته اول روایایت که حکم را به مسری یک روز و روشنایی
روز منوط کرده اند .دسته دوم روایایت که حکم را منوط به هشت فرسخ کرده اند .دسته سوم روایایت که حکم
را منوط به یکی از دو امر مسری یک روز یا هشت فرسخ کرده اند .به همنی دیلل هر یک از أصحاب به یک
دسته از این روایات رای داده اند .شهید دوم به دسته اول ،شهید اول به دسته دوم ،و صاحب مدارک به دسته
سوم .برای تنقیح حبث ذکر مقدمه ای الزم است.
مستفاد از روایات این است که مسری یک روز مطلق نیست که هر جور شد اتفاق بیفتد ،بلکه مسری معتدل
که از یط هشت فرسخ منفک نیم شود .وی چهار روایت (رواییت از فقیه ،حسنه اکهیل ،صحیحه ابن حجاج ،و
ذیل روایت عیون و علل) را به عنوان شاهد این نکته مقدمایت نقل یم کند و این گونه ادامه یم دهد :این روایات
در اراده سری معتدل موافق هشت فرسخ رصاحت دارند ،و مسری روزی که کمرت از هشت فرسخ باشد سری معتدیل
که موضوع حکم حمسوب شود نیست ،سری رسیع در قسمیت از روز وقیت معادل هشت فرسخ باشد مسری یک
روز با سری معتدل حمسوب یم شود ،این فرض داخل موضوع حکم است .این روایات قرینه بر مراد است از مسری
یک روز که ظاهرا در تمام احناء سری اطالق دارد آن چنان که راوی فهمیده است (این روایات ظهور اطالیق را
تقیید یم کند).
وقیت به مقتضای نصوص مبین بر موافقت مسری یک روز با هشت فرسخ آاگه شدی بدان که امر بنی این دو
عنوان دائر بنی سه امر است :اول :هر دو عنوان معرف رشط مسافت باشند .دوم :هر دو رشط و مالک حکم
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باشند ،تعیینا یا ختیریا .سوم :یکی از این دو عنوان معینا رشط و عنوان دیگر معرف باشد .در حقیقت حمقق
اصفهاین واژه رشط را به عنوان مقوم موضوع و واژه معرف را به عنوان اماره و طریق به موضوع به اکر برده
است .در امر اول ما دو اماره و طری ق به موضوع نفس االمری داریم .در امر دوم ما دو مقوم موضوع داریم .تعیینا
یعین موضوع مرکب از این دو مقوم است .ختیریا یعین یکی از این دو مقوم موضوع است به اختیار ملکف .در
امر سوم یکی از دو امر مقوم موضوع است و عنوان دیگر اماره و طریق به سوی آن .و واضح است که این امر
نزی به دو قسم تقسیم یم شود :یکم .مسری یک روز موضوع و هشت فرسخ اماره آن؛ دوم .هشت فرسخ موضوع
حکم و مسری یک روز اماره آن.
بعد از نقد امر اول و دوم این گونه حبث یم کند .پس حبث منحرص به امر سوم شد و آن این است که یکی
از این دو عنوان معینا رشط ،و عنوان دیگر معرف باشد .این امر اگرچه ثمره عمیل ندارد ،اما ظاهر ادهل حایک از
این است که مسری یک روز رشط (مقوم موضوع) ،و هشت فرسخ معرف (اماره و طریق) آن است ،زیرا آاگیه از
موافقت مسری یک روز با آن چه از سری قطار (شرت) بنی دو حرم (ظاهرا در مسری مکه و مدینه) معترب است متعذر
یم باشد ،برای همنی برای آن معریف قرار دادند تا اکر با آن و شناختش آسان باشد .وی برای اثبات مداعی خود
در رشطیت مسری یک روز دو روایت (وسائل ،أبواب صالة املسافر ،باب  ،۱احادیث  ۱۵و  )۱استناد کرده اینگونه
ادامه یم دهد:
ترتیب وجوب تقصری در مسری یک روز اکشف از این است که این امر حکمت و اغیت حمض (اماره و طریق)
نیست ،و این که وجوب تقصری در هشت فرسخ برای وجوب تقصری در مسری یک روز جعل شده است .اگیه انسان
با مبادی علیم خود در یم یابد که این هشت فرسخ است ،پس با تالزم به این منتقل یم شود که این مقدار مسری
یک روز با سری معتدل است (یعین هشت فرسخ اماره و مسری مقوم موضوع)؛ و اگیه نزی به خاطر جتارب متعددش
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در یم یابد که مسافت مقدار مسری یک روز با سری معتدل است ،از این امر به هشت فرسخ منتقل یم شود (یعین
مسری اماره ،و هشت فرسخ مقوم موضوع) .اغلب حالت اول است ،به ه منی دیلل هشت فرسخ حد و معرف (اماره
و طریق) قرار داده شد( .مسری یک روز رشط یا مقوم موضوع) .پس مالزمه امر موصوف به معرفیت باید احراز
هشت فرسخ باشد ،چرا که تالزم بنی وجود علیم چزیی و وجود واقیع چزی دیگر حمال است( .احراز هشت فرسخ
وجود علیم مسافت و مسری یک روز وجود واقیع همان مسافت است) در این امر تدبر كن که زساوار آن است.
داللت نظر حمقق اصفهاین به قول سوم :در تشقیق صور مسئله به سه امر وی دو امر خنست را ابطال کرد و
با اثبات امر سوم مسری یک روز را رشط (مقوم موضوع) و هشت فرسخ را معرف (اماره و طریق) آن دانست ،این
دقیقا مداعی قول سوم است .در ذیل الکمش نزی چند مؤید بر این امر ذکر کرد.

مجع بندی خبش اول
از برریس اقوال فقهای امامیه نکات زیر به دست یم آید:
أوال قرص نماز و عدم جواز روزه برای مسافر امجایع است (عزیمت).
ثانیا این دو امر منوط به یط مسافت است باالتفاق.
ثاثلا مسافت دو معرف بیشرت ندارد :معرف اول :یک مزنل ،دو برید ،هشت فرسخ ۲۴ ،میل ۹۶ ،هزار ذراع،
و شبیه آنها .معرف دوم :مسری یک روز ،روشنایی روز ،اشتغال یک روز به سفر.
رابعا روایات حبث سه دسته اند :دست اول منحرصا حاوی معرف خنست هستند .دسته دوم :منحرصا حاوی
معرف دوم هستند .دسته سوم :هر دو معرف را با واو عطف یا او عطف (به معین یا) آورده اند .در هر سه دسته
روایات معترب السند یافت یم شود.
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خامسا اکرث فقها هشت فرسخ (و اخواتش) را مالک اصیل موضوع حکم قرص دانسته اند ،آنها روایات
دسته دوم و سوم را به حنوی تاویل کرده اند که داللیت بر معرف مستقل نداشته باشد.
سادسا حداقل ده فقیه به دو مالک برای حتقق موضوع قرص قائل شده اند :مسری یک روز و هشت فرسخ .با
احراز هر یک از دو مالک فرد مسافر حمسوب یم شود .ایشان دسته سوم روایات را جامع دسته اول و دوم دانسته
اند و از دو دسته خنست داللیت بر حرص مالک برداشت نکرده اند.
سابعا حداقل پنج فقی ه مسری یک روز را مقوم موضوع سفر رشیع دانسته و هشت فرسخ (واخواتش) را اماره
و طریق به سوی مالک اصیل تعبری کرده اند .دسته دوم روایات دال بر مداعی ایشان است ،دسته سوم مؤید و
دسته اول به حنوی به اماره و طریق تاویل یم شود.
ثامنا هیچیک از سه قول مذکور امجایع نیست و اختیار هر یک از آنها بنا بر مستند روایی است.

3۸

نماز مسافر

39

خبش دوم :مروری بر روایات حبث

در مورد مسافت روایات موجود به طور یلک بر دو دسته اویله بزرگ تقسیم یم شود :روایات مورد عمل
أصحاب و روایات مورد اعراض ایشان .حبث را متمرکز بر دسته بزرگ اول یم کنم .مراد از دسته بزرگ دوم
روایایت است که مسری یک شبانه روز ،مسری دو روز ،سه برید ،و یک برید برای رفت و برگشت را به عنوان
مسافت تعینی کرده اند .روایات دسته بزرگ اول (مورد عمل أصحاب) خود به سه دسته تقسیم یم شوند.
دسته اول :روایایت که تقدیر مسافت کرده اند :دو برید ،هشت فرسخ یا  ۲۴میل .دسته دوم :روایایت که مسری
یک روز یا روشنایی روز یا اشتغال یک روز به سف ر را به عنوان مسافت تعینی کرده اند .دسته سوم :روایات جامع
دو دسته گذشته .در هر دسته تنها روایات صحیحه یا موثقه مورد عمل أصحاب انتخاب شده است .در هر یک
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از دسته های اول و دوم تنها دو روایت ذکر شده و در دسته سوم پنج روایت آورده ام .در انتهای هر روایت در
پرانرت شماره باب و شماره حدیث ذکر شده است .منبع روایات وسائل الشیعة ،کتاب الصالة ،ابواب صالة املسافر
است.

دسته اول :روایات تقدیر مسافت
روایت اول .موثقه عیص بن القاسم عن أيب عبداهلل (ع) قال :يف اتلقصری حده أربعة وعرشون میال یکون
ثمانیة فراسخ (باب  ،۱حدیث  )14حد تقصری  ۲۴میل معادل هشت فرسخ است.
روایت دوم .صحیحه معاویة بن وهب قلت أليب عبداهلل (ع) :أدین ما یقرص فیه املسافر الصالة؟ فقال (ع):
برید ذاهبا وبرید جائیا (ب ۲ح ) ۲پرسش :کمرتین حدی که مسافر نماز را شکسته یم کند کدام است؟ پاسخ:
یک برید رفت و یک برید برگشت.
در روایت خنست مسافت رشیع  ۲۴میل و  ۸فرسخ ذکر شده ،و در روایت دوم دو برید ،هر سه معنای واحدی
را افاده یم کنند.

دسته دوم :روایات مسری یک روز
روایت سوم .صحیحه عيل بن یقطنی قال :سألت أبااحلسن األول (ع) عن الرجل خيرج يف سفره وهو يف مسریة
یوم ،قال :جيب علیه اتلقصری (يف) مسریة یوم ،وإن اکن یدور يف عمله( .ب ۱ح )۱۶راوی از امام اکظم (ع) درباره
مردی یم پرسد که در مسری یک روزه برای سفر خارج شده است .پاسخ امام :بر او در مسری یک روز تقصری
واجب است ،و اگرچه در اکرش بکوشد.
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روایت چهارم .صحیحه عبدالرمحن بن احلجاج ،عن أيب عبداهلل (ع)  -يف حدیث  -قال :قلت هل كم أدین
ما یقرص فیه الصالة ؟ قال :جرت السنة ببیاض یوم ،فقلت هل :إن بیاض یوم خيتلف یسری الرجل مخسة عرش فرسخا
يف یوم ویسری االخر أربعة فراسخ ومخسة فراسخ يف یوم ،قال :فقال :إنه لیس إیل ذلك ینظر ،أما رأیت سری هذه
األمیال بنی مکة واملدینة ،ثم أومأ بیده أربعة وعرشین میال یکون ثمانیة فراسخ( .ب ۱ح )۱۵پرسش :کمرتین
حدی که نماز در آن شکسته یم شود چیست؟ پاسخ امام :سنت به روشنایی روز جاری شده است .پرسش دوباره:
روشنایی روز (در فصول خمتلف سال) تفاوت یم کند ،در یک روز فرد پانزده فرسخ یم رود ،در روز دیگر چهار
فرسخ ،و در روز دیگر (سوم) پنج فرسخ .پاسخ دوباره امام :اینگونه (به مسئله) نگریسته نیم شود .آیا سری میلها
را بنی مکه و مدینه دیده ای؟ سپس با دستش اشاره کرد :بیست و چهار میل معادل هشت فرسخ است.
در روایت خنست مسافت رشیع با مسری یک روز تعریف شده است .در روایت دوم مالک روشنایی روز ذکر
شده ،راوی به تفاوت روشنایی روز در اوقات سال اشاره یم کند .امام روشنایی روز را به ضابطه بیست و چهار میل
معادل هشت فرسخ بریم گرداند .مفاد این روایت توسط فقها به دقت مورد حبث قرار گرفته است.

دسته سوم :روایات جامع
روایت پنجم .صحیحه أيب بصری قال قلت أليب عبد اهلل (ع) يف كم یقرص الرجل؟ قال :يف بیاض یوم أو
ُ ُ
ُ ُ
بریدین .قال خرج رسول اهلل (ص) إیل ذي خشب فقرص وأفطر .فقلت :وکم ذي خشب؟ قال :بریدان( .ب ۱ح-۱۱
 ) ۱۲از امام پرسیدم :در چه مسافیت فرد نمازش شکسته یم شود؟ پاسخ امام صادق (ع) :در روشنایی روز یا دو برید.
ُ ُ
پیامرب (ص) [از مدینه] به ذی خشب رفت ،نمازش را شکسته أقامه کرد و روزه اش را إفطار کرد .پرسیدم :ذی
ُ ُ
خشب در چه مسافیت بود؟ پاسخ امام :دو برید.
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روایت ششم .صحیحه أيب أیوب عن أيب عبداهلل (ع) سأتله عن اتلقصری ،فقال :يف بریدین أو بیاض یوم.
(ب ۱ح ) ۷از امام صادق (ع) درباره تقصری پرسیدم  .پاسخ داد :دو برید یا روشنایی روز.
روایت هفتم .موثقه (مضمره) سماعة قال :سأتله عن املسافر يف كم یقرص الصالة؟ فقال :يف مسریة یوم
وذلك بریدان وهما ثمانیة فراسخ( .ب ۱ح )۸پرسیدم مسافر در چه مسافیت نماز را قرص یم کند؟ پاسخ داد :در
مسری یک روز و آن هشت فرسخ است.
روایت هشتم .روایت فضل بن شاذان از امام رضا (ع) (با سند معترب صدوق در من الحیرضه الفقیه) قال:
إنما وجبت اتلقصری يف ثمانیة فراسخ ال أقل من ذلك وال أكرث ،ألن ثمانیة فراسخ مسری یوم للعامة والقوافل واألثقال
فوجب اتلقصری يف مسری یوم ،قال ولو لم جتب يف مسری یوم ،ملا وجب يف مسری الف سنة ألن لك یوم یکون بعد
هذا ایلوم فإنما هو نظری هذا ایلوم ،فلو لم جيب يف هذا ایلوم ملا وجب يف نظریه( .ب ۱ح )۱شکسته شدن نماز در
هشت فرسخ واجب شده ،نه بیشرت و نه کمرت ،چرا که هشت فرسخ مسری یک روز برای عموم مردم ،اکروانها و
بارهاست [که با مسافران جاجبا یم شود] ،پس شکسنت نماز در مسری یک روز واجب است .و اگر شکسته شدن
نماز در مسری یک روز واجب نیم شد ،در مسری هزار سال هم واجب نیم شد ،زیرا هر روزی بعد از این روز و
نظری آن است ،و اگر در این روز واجب نیم شد در مانندهای آن نزی واجب نیم شد.
روایت نهم .صحیحه عبد هلل بن حییی الاکهيل عن ایب عبداهلل (ع) يف اتلقصری يف الصالة :برید يف برید أربعة
وعرشون میال ،ثم قال :اکن أيب (ع) یقول :إن اتلقصری لم یوضع ىلع ابلغلة السفواء وادلابة انلاجیة ،وإنما وضع ىلع
سری القطار( .ب ۱ح )۳راوی از تقصری در نماز یم پرسد .امام صادق (ع) پاسخ یم دهد :دو برید [یا] بیست و
چهار میل .سپس از پدرش امام باقر (ع) نقل یم کند که تقصری بر شرت چابک (خفیفة رسیعة) و مرکب رسیع
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السری (مرکب تندرویی که نایج سوار آن است ،در حکم آمبوالنسهای این زمان!) وضع نشده است ،بلکه بر
سری (روزانه) قطار شرت وضع شده است.
در روایت پنجم و ششم روشنایی روز یا دو برید مالک مسافت تعینی شده است .در روایت هفتم مسری یک
روز به دو برید و هشت فرسخ برگردانده شده است .در روایت هشتم که مکررا مورد مراجعه فقها واقع شده
هشت فرسخ به مسری یک روز قافله های شرت تعریف شده است .در روایت نهم أوال مسافت به دو برید [یا]
بیست و چهار میل تعریف شده ،ثانیا مالک حماسبه قطار شرت قرار داده شده نه مرکبهای رسیع السری .واضح است
که نکته اخری در تبینی مسری یک روز است و ارتبایط با تعبری مسافت به برید و میل ندارد .این روایت از لکیدی
ترین روایات مورد استناد فقها در حنوه حماسبه مسری یک روز است.
ُ
از این نه روایت هشت روایت آن (به استثنای روایت هشتم) در تهذیب شیخ طویس نقل شده است .از این
هشت روایت شش روایت در استبصار شیخ طویس هم نقل شده (به استثنای روایت چهارم ،و نیمه دوم روایت
پنجم) .روایت هشتم را شیخ صدوق در من الحی رضه الفقیه ذکر کرده است .جالب اینجاست که در بنی روایان
معتربالسند مسافت نماز مسافر هیچ رواییت از اکیف لکیین به چشم نیم خورد .حتلیل مفاد روایات در ضمن قول
خمتار در خبش پنجم یم آید.
مجع بندی خبش دوم
اول .از روایات مسافت در نماز مسافر روایایت را انتخاب کردیم که مورد عمل أصحاب واقع شده است.
ُ
دوم .از این روایات مورد عمل أصحاب روایات معتربالسند را برگزیدم ،جممواع نه روایت.
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سوم .این روایات به سه دسته تقسیم شدند :روایایت که رصفا مسافت تقدیری یعین دو برید ،هشت فرسخ و
بیست و چهار میل ذکر کرده اند ،روایا یت که رصفا به مسری یک روز ،یا روشنایی روز پرداخته اند ،و روایایت که
هر دو مبنا را با هم متعرض شده تند.
چهارم .عالوه بر این در روایات یادشده نکات مهم دیگری هم آمده است از مجله اختالف روزهای سال
و برگرداندن روز معتدل به مسافت تقدیری ،قافله شرت به عنوان مرکیب که با آن مسری یک روز حماسبه یم شود،
نه شرت چابک یا است تزیتک ،و ارتباط وثیق مسافت تقدیری با مسری یک روز در زمان صدور روایات.
پنجم .اکرث این روایات معتربالسند از امام صادق (ع) ،یکی از امام اکظم (ع) و یکی از امام رضا (ع)
نقل شده است .امام صادق (ع) در ضمن ای ن روایات رواییت را از پدرش امام باقر (ع) ،و از همه مهمرت سنت
رسول خدا (ص) در نماز و روزه مسافر را نقل کرده است.
ُ
ششم .از این نه روایت هشت روایت را شیخ طویس در تهذیب (و شش روایت مشرتاك در استبصار) و یک
روایت را شیخ صدوق در من الحیرض نقل کرده است.
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خبش سوم :نقد و برریس مبنای زماین و مسافت تقدیری

حبث همچنان در مقام اول است یعین دوره اماکن تقارب دو معرف مسافت تقدیری (هشت فرسخ) و مبنای
زماین (مسری یک روز) یا دوران قدیم (قبل از بکارگریی وسایل نقلیه موتوری یعین تا نیمه قرن چهاردهم هجری
قمری ) .در این دوره هیچ اختالف معین داری بنی دو معرف نیست و انتخاب هریک از اقوال سه اگنه به حلاظ
موضوع خاریج هیچ مشیلک ندارد .آیه ای در حبث در اکر نیست .هر قول روایات معتربالسندی در اختیار دارد.
در داللت این روایات ارتباط این دو معرف غریقابل انکار است .این ارتباط در روایات هفتم (موثقه سماعه)
و خصوصا روایت هشتم (روایت فضل بن شاذان) به بهرتین وجیه تبینی شده است.
داللت روایات سوم (صحیحه عيل بن یقطنی) و چهارم (صحیحه عبدالرمحن بن احلجاج) در اثبات اینکه
مالک مسافت مسری یک روز یا روشنایی آن هستند تام است .روایات پنجم (صحیحه أيب أیوب) و ششم
(صحیحه أيب بصری) که حاوی هر دو معرف هستند در مقام معریف مقوم موضوع (مسری یک روز) و اماره و
نشانه آن (هشت فرسخ و مانند آن) هستند .بر این أساس روایات اول (موثقه عیص بن القاسم) و دوم (صحیحه
معاویة بن وهب) در مقام معریف اماره و نشانه موضوع هستند نه لزوما مقوم آن .واضح است که این داللت ظاهر
است و نه لزوما نص .فقهایی که برعکس هشت فرسخ را مقوم موضوع و مسری یک روز را اماره آن دانسته اند
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(قول اول) یا فقهایی که هر دو را موضوع حکم در عرض هم دانسته اند (قول دوم) نزی اداعی ظهور دیگری
برای ادهل کرده اند که دیلل قطیع بر رد آنها نزی در دست نیست.
مهم این است که بدانیم در آن ظرف زماین فایده عمیل فراواین بر اینکه کدام یک از این سه قول اختیار
شود نبوده است .فایده عمیل منحرص به موارد اختالف دو مالک است که مصادیق حتقق آن در آن دوره فراوان
نبوده است .اما در ضمن استدالهلای سه قول عالوه بر ادهل روایی ادهل دیگری هم به چشم یم خورد و من در اینجا
در ضمن دو حبث یم خواهم به نقد و برریس این ادهل غریروایی برپدازم ،مبنای زماین یا همان مسری یک روز ،و
مسافت تقدیری یا همان تقدیر هشت فرسخ و اخواتش .این خبش شامل دو مبحث به رشح زیر است :حتلیل
انتقادی مبنای زماین و حتلیل انتقادی مسافت تقدیری.

مبحث اول .حتلیل انتقادی مبنای زماین
مراد از مبنای زماین مسری یک روز ،روشنایی روز یا اشتغال یک روز به سفر است .در ضمن نقل أقوال فقها
اشاکیل مکررا به این مبنا از سوی قائالن قول اول (موضوع سفر رشیع هشت فرسخ است ) مطرح شد .در حبث
اول این اشاکل از چهار زاویه برریس شده با اشاره به نام قائالن آن حتلیل یم شود .در حبث دوم پاسخ این اشاکل
در هر زاویه با اشاره به نام قائالن ان از قول سوم یا دوم نقل و حتلیل انتقادی یم شود.

حبث اول .نقدهای مبنای زماین
اشاکل شده که مسری یک روز مضبوط نیست و از چهار زاویه یم تواند تفاوت فاحش داشته باشد:
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زاویه اول :روز از حیث مبدء و منتیه چندان مشخص نیست .آیا مبدء آن طلوع فجر یا سحر و اذان صبح
است یا طلوع آفتاب؟ منتهای آن غروب آفتاب است یا مغرب و ذهاب محره مرشقیه و اذان مغرب؟
زاویه دوم :فارغ از مبدء و منتیه مسری روز از سه حیث دیگر تفاوت فاحش یم تواند داشته باشد :اول طول
روز در فصول خمتلف اگیه تا پنج ساعت فرق دارد؛ دوم به رسعت مسافر یا مرکب او بستیگ دارد ،اگیه آهسته
حرکت یم کند ،و اگیه به رسعت ،به حنوی که در طول زماین واحد ممکن است مسافری چند برابر مسافر دیگر
مسافت پیموده باشد؛ سوم به زمنی و جاده بستیگ دارد .اگیه ز منی و جاده هموار است ،اگیه ناهموار و سنالگیخ،
رسباالیی یا رسازیری است ،واضح است یط این مسریها به حلاظ زماین تفاوت فاحیش دارد .با توجه به این سه
امر چگونه یم توان یک مسری یک روز را مالیک منضبط و دقیق دانست؟
زاویه سوم :مسری یک روز حیث دیگری هم یم تواند مبهم باشد .آیا مراد یط طریق در تمام روز است یا
توقف برای رفع خستیگ ،غذا ،قضای حاجت ،و نماز از مسری یک روز کرس یم شود؟
زاویه چهارم :مسری یک روز در دریا منضبط نیست .وزش باد موافق یا خمالف ،توفاین بودن یا آرام بودن
دریا ،نوع بلم ،قایق یا کشیت در مسافت یط شده باعث اختالف فراوان یم شود.
با توجه به همه یا بریخ نکات فوق بریخ فقها تقدیر مسافت را با فرسخ در مقایسه با مسری یک روز ترجیح
داده اند و آن را اضبط و بنا بر حتقیق دانسته اند و در نتیجه مسری یک روز را امری تقرییب به حساب آورده اند.
برای خنستنی بار شهید ثاین در روض اجلنان این برداشت را ب ه شهید اول در ذکری نسبت دارد .زاویه دوم اختالف
در الکم حمقق همداین و شیخ عبدالکریم حائری یزدی مورد اشاره قرار گرفته است.

حبث دوم .برریس نقدهای مبنای زماین
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هر چهار زاویه اختالف از دید قائلنی به مبنای مسری یک روز بلکه بریخ از آنها حیت در روایات خمیف نبوده
و به دقت مورد حبث قرار گرفت است.
زاویه اول یعین مبدء و منتیه دو احتمال بیشرت نیست یکی روز روزه و دیگر از طلوع تا غروب خورشید.
صیمری در اغیة املرام و کشف االتلباس ،حمقق اردبییل در جممع الفائدة ،صاحب مدارک ،سزبواری در کفایة،
صاحب حدائق و صاحب جواهر مسری روز را معادل زمان روزه دانسته اند از طلوع فجر تا غروب آفتاب.
سزبواری در ذخریه ،شیخ انصاری در کتاب الصالة ،و حمقق همداین در مصباح الفقیه روز را بنی طلوع و غروب
خورشید ت فسری کرده اند .مستند قول اول روشنایی روز در بریخ روایات است ،اما قول دوم با استناد به همان
روایات آن را بر سفر متعارف قافله ها تطبیق کرده است .حق با قول دوم است .در هر صورت در هر دو قول
ابهایم در طول روز از حیث مبدء و منتیه به فتوای هر فقیه نیست.
زاویه دوم أوال این اختالفات فاحش برای أصحاب ائمه هم مطرح بوده و از ایشان پرسیده اند و ائمه هم
نظر رصیح خود را در این زمینه ابراز داشته اند .به یک نمونه اشاره یم کنم .صحیحه عبدالرمحن بن احلجاج از
امام صادق (ع) که به عنوان روایت چهارم در خبش قبل متنش ذکر شد .راوی یم پرسد :کمرتین حدی که نماز
در آن شکسته یم شود چیست؟ پاسخ امام :سنت به روشنایی روز جاری شده است .راوی دوباره یم پرسد :روشنایی
روز (در فصول خمتلف سال) تفاوت یم کند ،در یک روز فرد پانزده فرسخ یم رود ،در روز دیگر چهار فرسخ ،و در
روز دیگر (سوم) پنج فرسخ .پاسخ دوباره امام :اینگونه (به مسئله) نگریسته نیم شود .آیا سری میلها را بنی مکه
و مدینه دیده ای؟ سپس با دستش اشاره کرد :بیست و چهار میل معادل هشت فرسخ است( .پایان ترمجه روایت)
در روایت معترب فوق راوی دقیقا به حیث اول زاویه دوم اشاره یم کند :تفاوت فاحش طول روز در فصول
خمتلف سال .امام نگرش وی را رد کرده طول روز را به مسافت بریم گرداند .فقها از این روایت و روایات مشابه
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اینگونه برداشت کرده اند که مراد امام روز معتدل یا متوسط بوده که مسری یط شده در چننی روزی مالک است
نه مسری روزهای بلند یا روزهای کوتاه .این مسری روزهای معتدل متوسط معادل  ۲۴میل یا هشت فرسخ یم شود.
ابن فهد حیل ،صیمری ،شهید ثاین در روض اجلنان و حبرالعلوم از روز مالک به «روز معتدل» تعبری کرده اند و
وحید بهبهاین از آن به «روز متوسط» یاد کرده است .صاحب مفتاح الکرامة ضمن نقل رساهل استادش حبرالعلوم
معتقد است که بر این حیث (روز معتدل) نص رصییح در دست نیست .ابلته نیم توان منکر ظهور ادهل در این
امر شد ،هرچند در مورد نص مورد اداعی حبرالعلوم حق با شاگرد است .روز معتدل را یم توان اول فروردین یا
اول مهر قرار داد که طول روز در نهایت اعتدال است.
اما حیث دوم یعین رسعت مسافر یا مرکب او این امر مورد عنایت أصحاب بوده و مسریی که قافله های
شرت در یک روز معتدل را مالک قرار داده اند .علت آنرا نزی ذکر کرده اند :قافله شرت وسیله نقلیه اغلب در آن
زمان بوده است .ابن فهد حیل ،صیمری ،شهید ثاین در روض اجلنان ،فیض اکشاین ،حبرالعلوم ،صاحب مفتاح
الکرامة و حمقق غروی اصفهاین از مجله فقهایی هستند که به این نکته ظریف ترصیح کرده اند .حیت در مورد
شرت هم به متوسط بودن سری او اشاره کرده اند.
اما حیث سوم یعین همواری وناهمواری جاده را شهید ثاین در روض اجلنان به رصاحت مد نظر قرار داده
است .عبارت وی از این قرار است « :مسافت رشیع مسری یک روز با سری شرتهای باربری حماسبه یم شود ،و از
آن جا که این امر با اختالف [همواری] زمنی ،زمان [در فصول خمتلف] و (رسعت) سری [در حیوانات خمتلف]
تفاوت پیدا یم کند ،در هر سه مورد بر حد وسط (اعتدال) محل یم شود ،پس از میان حیوانات سری شرت به عنوان
وسیله نقلیه مالک قرار گرفته زیرا فرد اغلب در قافله هاست .برای اثبات این نکته روایت شیخ صدوق در من
الحیرض از امام رضا را شاهد یم آورد».
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مراد وی صحیحه عبداهلل بن حییی اکهیل است که در ضمن آن ا مام صادق (ع) یم گوید تقصری نماز با دو
برید یا  ۲۴میل حمقق یم شود .سپس از پدرش امام باقر نقل یم کند« :إن اتلقصری لم یوضع ىلع ابلغلة السفواء
وادلابة انلاجیة إنما وضع ىلع سری القطار» تقصری بر شرت چابک (خفیفة رسیعة) و مرکب رسیع السری (مرکب
تندرویی که نایج سوار آن است) وضع نشده است ،بلکه بر سری (روزانه) قطار شرت وضع شده است( .روایت نهم
که منت اکمل آن در خبش قبیل گذشت ).الزم به ذکر است که عبداهلل بن حییی اکهیل أوال از اصحاب امام صادق
و امام ابواحلسن [مویس الاکظم] (علیهما السالم) بوده (رجال جنایش) ،شیخ الطایفه او را از أصحاب امام
ابواحلسن مویس بن جعفر الاکظم (ع) معریف کرده (رجال)؛ ثانیا اکهیل هرگز رواییت از ابواحلسن ثاین (امام رضا)
نقل نکرده (معجم رجال احلدیث)؛ ثاثلا اکهیل این روایت را از امام صادق (ع) نقل کرده است (من الحیرضه
الفقیه) .بنابراین انتساب روایت به امام رضا (ع) در روض اجلنان سهوی است.
زاویه سوم یعین مسافت یک روز بعد از کرس توقف برای رفع خستیگ ،غذا ،قضای حاجت ،و نماز است،
نزی مورد حبث بریخ فقها قرار گرفته و اینکه در مسری یک روز به طور اکمل مشغول یط طریق باشد را نیف کرده
اند .اتکای اصیل این فقها به سفرهای متعا رف است که در طول روز سااعیت به این أمور اختصاص دارد و با
احتساب این سااعت گفته یم شود که یک روز راه یط شده است .به عنوان مثال سید بروجردی در تقریرات استاد
منتظری از ایشان ( ابلدر الزاهر یف صلوة اجلمعة واملسافر) به وضوح به این نکته اشاره کرده است :در قرص آچنه
اعتبار دارد این است که سفر روز او را دربربگرید ،اگرچه همه روز را در حال حرکت نباشد .بنابر اعدت مسافران
سااعیت از شبانه روز را به یط کردن مسافت یم پردازند و بقیه أوقات را به اسرتاحت یم پردازند .این امر در
فصول و زمانهای خمتلف تفاوت یم کند .جمموع سری که اعدتا در یک شبانه روز به حسب مرکبهای گذشته یط
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یم شده هشت فرسخ بوده است ،این مسافت مناسب با اقتضای زمان و حال اگیه فقط در روز و اگیه فقط در
شب و اگیه در روز و شب یط یم شده است.
زاویه چهارم :در سفرهای دریایی (در رودخانه ،دریا و اقیانوس با قایق ،بلم و کشیت با پارو یا بادبان) باز
مسری وسیله نقلیه عمویم اغلب در دریا یا رودخانه یک روز معتدل ،از طلوع تا غروب خورشید با رسعت سری
معتدل ،بدون وزش باد خمالف ،در دریای آرام ،با احتساب زمان اسرتاحت متعارف مالک مسافت رشیع قرص
نماز بوده است .بسیاری أصحاب به عدم تفاوت سفر زمیین و دریایی از حیث قرص نماز ترصیح کرده اند و بریخ
از آنها هم موازین یادشده را معادل یط هشت فرسخ دانسته اند .تفصیل این زوایای چهاراگنه در ضمن حبث از
قول خمتار در خبش پنجم خواهد آمد.

مجع بندی مبحث اول
مسری یک روز معنای دقیقش مسری یط شده از طلوع تا غروب خورشید ،در یک روز معتدل ،با مرکب
معتدل ،با رسعت معتدل ،در جاده معتدل با احتساب زمان اسرتاحت متعارف است که در آن دوران معادل
هشت فرسخ یم شده است.
یک .مقصود از روز از طلوع تا غروب خورشید است .بریخ فقها از طلوع فجر تا غروب آفتاب معادل روز
در روزه را تعینی کرده اند .اما متعارف در سفرهای آن دوران از طلوع آفتاب است.
دو .مراد از روز معتدل روز متوسط است نه روزهای کوتاه مثل فردای شب یدلا ،نه روزهای بلند مثل ایام
تری و مرداد ،بلکه روزهای اعتدال بهاری یا پائزیی مثل روز اول فروردین یا اول مهر.
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سه .منظور از م رکب معتدل در این دوران به ترصیح بریخ روایات معترب قافله شرت با بار سنگنی است نه
شرتهای چابک یا اسبان تزیتک .مرکبهایی که اغلب مردم با آن مسافرت یم کردند.
چهار .مراد از رسعت معتدل یا متوسط رسعیت است که قافله شرت به طور اعدی یم پیموده نه بسیار آهسته
نه بسیار تند ،بلکه با رسعت متعارف و متوسط.
پنج .زماین که مسافران و مرکبها برای اسرتاحت ،قضای حاجت ،رصف غذا و نماز مسافران به اندازه
متعارف رصف یم کرده اند ،جزء مس ری یک روز حساب یم شود و الزم نیست تمام سااعت روز در حال یط مسری
باشند.
شش .سفر آیب از حیث احتساب مسافت رشیع با سفر زمیین تفاویت نداشته است .در سفر آیب نزی مسری
قایق یا کشیت (وسیله نقلیه اغلب عمویم) در یک روز معتدل ،از طلوع تا غروب خورشید با رسعت سری معتدل ،
بدون وزش باد خمالف ،در دریای آرام ،با احتساب زمان اسرتاحت متعارف مالک مسافت رشیع قرص نماز بوده
است.
نتیجه :با توجه به شش نکته فوق مسافیت که یط یم شده مسافت رشیع حمسوب یم شده است .این مسافت
در آن دوران معادل هشت فرسخ بوده است .حماسبه مسافت مسری یک روز با توجه به نکات یادشده أوال امری
نویع و هماگین بوده نه شخیص و ذهین .ثانیا مطابق ابزار آن دوران مضبوط و واجد دقت نسیب بوده و تقرییب و
ختمیین نبوده است .ثاثلا این شیوه حماسبه سهل و ساده برای هماگن و فاقد هرگونه پیچیدیگ بوده است .نکته
لکیدی :در تمام موازین ششاگنه حد متوسط و معتدل حماسبه یم شده است.
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مبحث دوم .حتلیل انتقادی مسافت تقدیری

آیا تقدیر مسافت با برید ،فرسخ ،میل و ذراع و مانند آنها با وسایل اندازه گریی آن دوران امری حتقییق،
مضبوط ،ساده و در دسرتس هماگن بوده است؟ این پرسش اصیل این مبحث است .پاسخ بریخ فقها به این پرسش
مثبت بوده است ،از قبیل ظاهر ذکرای شهید اول ،وحید بهبهاین در مصابیح الظالم ،شیخ انصاری در کتاب
الصالة ،حمقق همداین در مصباح الفقیه ،و شیخ عبدالکریم حائری یزدی در تقریرات کتاب الصالة.
در مقابل ،پاسخ بر یخ دیگر از فقها که با جزئیات بیشرتی مسئله را مورد حبث قرار داده اند منیف است.
آنها برخالف گروه اول مسری یک روز را مضبوط تر و تقدیر مسافت با ذراع و فرسخ و مانند آن را پراختالف و
فاقد مستند روایی یا مضطرب یا در نهایت راجع به مسری یک روز یافته اند .به عنوان نمونه سید بن طاوس مجال
ادلین امحد بن مویس در رساهل منفرد تقدیر الفراسخ ،شهید ثاین در روض اجلنان ،حمقق اردبییل در جممع الفائدة،
صاحب مدارک ،سزبواری در ذخریة ،و صاحب حدائق .من عنی لکمات هر دو گروه را همراه با ترمجه و رشح در
خبش اول آوردم .در اینجا دو اشاکل جدی وارد بر مسافت تقدیری ابراز شده از سوی فقها به رشح زیر نقل و
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حتلیل انتقادی یم شود .اشاکل اول :اختالف فاحش در حماسبه مسافت تقدیری؛ اشاکل دوم :مرجع بریخ موازین
مسافت تقدیری همان مسری یک روز است!

اشاکل اول :اختالف فاحش در حماسبه مسافت تقدیری
در روایات از این سه مزیان برای معریف مسافت تقدیری استفاده شده است :دو برید ،هشت فرسخ ،و بیست
و چهار میل .شهید ثاین ارتباط این موازین را این گونه نوشته است« :هر فرسیخ سه میل است ،هر مییل چهار هزار
ذراع است ،هر ذرایع بیست و چهار انگشت است ،هر انگشیت هفت جو الصاق شده به هم در سطح بزرگرت و
گفته شده [هر انگشت] شش [دانه جو با رشوط قبیل] است ،و چه بسا اختالف [در حماسبه هر انگشت بنی
هفت و شش جو] به سبب اختالف [در حماسبه] عرض هر جو است ،زیرا هر جو هفت مو از موهای متوسط
برذون [چارپایئ از اسب پائنیتر و از االغ تواناتر] است».
در این هفت مزیان حماسبه طویل واحد اندازه گریی یا کوچکرتین آن موی متوسط برذون است ،و به ترتیب
بر أساس آن یک دانه جو ،انگشت ،ذراع ،میل ،فرسخ و برید حماسبه یم شود .اما میل (کوچکرتین واحد طویل
مسافت به اکر رفته در روایات) چه مزیاین از مسافت است؟ شهید ثاین خود آن را چهار هزار ذراع اعالم کرد،
که به نوشته حمقق حیل در رشایع مشهور بنی مردم همنی مقدار است .اما ابواملجد حلیب در إشارة السبق میل را
سه هزار ذرع حماسبه کرده است! یعین هزار ذرع اختالف و  ۲۵٪خطا!
به هر حال بر تقدیر مشهور (هر میل چهار هزار ذرع) سه اشاکل شده است:
الف .شهید ثاین « :در اعتبار مسافت بر وجه مذکور [هر میل چهار هزار ذراع] نص رصییح نیست ،بلکه
روایات در این باره خمتلف است ».به یک نمونه از اختالف روایات اشاره یم کنم .در روایت خنست هر میل سه

54

نماز مسافر
هزار و پانصد ذراع است (ب ۲ح ) ۱۳و در روایت دوم هر میل هزار و پانصد ذراع (ب ۲ح !)۱۶روایت اول را لکیین
در اکیف نقل کرده و روایت مرسله دوم را صدوق در من الحیرض .هر دو روایت ضعیف السند را در واقعه واحدی
امام صادق (ص) از پیامرب (ص) از جربئیل نقل کرده که ذیل مورد حبث آن ظاهرا الکم امام صادق است .تفاوت
 ۱۵۰۰با  ۳۵۰۰بسیار فاحش است .حیت اگر روایت صدوق را مرتوک یا حذف سه قبل از هزار را سهوی بدانیم ،باز
روایت لکیین با چهار هزار ذراع که مزیان مشهور است  ۵۰۰ذراع فاصله دارند ،که فاصله کیم نیست :یک هشتم
خطا!
ب .اختالف اصحاب در حماسبه عرض هر انگشت :عرض انگشت را ابن فهد حیل در مهذب ابلارع ،فاضل
مقداد در اتلنقیح الرائع ،صیمری در اغیة املرام «شش دانه جو» دانسته اند .حال آن که شهید ثاین در روض اجلنان
و رشح ملعة ،حمقق اردبییل در جممع الفائدة ،صاحب مدارک ،سزبواری در ذخریه ،صاحب حدائق ،اکشف الغطاء،
و صاحب ریاض «هفت دانه جو» .اگر در عرض هر انگشت یک دانه جو اختالف پیش بیاید ،در حماسبه هر
ذراع بیست و چهار دانه جو اختالف حاصل یم شود و در هر میل چهار هزار رضبدر بیست و چهار و در هر
فرسخ نتیجه قبیل رضبدر سه .نتیجه اختالف در حماسبه فرسخ «بسیار فاحش» است.
ج .برای حماسبه هر انگشت هفت یا شش دانه جو را چگونه کنار هم قرار دهیم؟ حداقل دو گونه ممکن
است این دانه های جو را به هم الصاق کنیم :اول :سطح بزرگرت آنها را به هم چبسبانیم (روض اجلنان ،رشح ملعة،
املقاصد العلیة ،و ریاض) ،یا شکم هر یک را به پشت دیگری الصاق کنیم ( مهذب ابلارع ،اغیة املرام و جممع
الفائدة) ،دوم :آنها در عرض به هم چبسبانیم (مدارک) .این دو گونه الصاق به دو حماسبه خمتلف در انگشت،
ذراع ،میل و فرسخ یم اجنامد و در نتیجه منضبط نیست ،حیت اگر دانه های جو هم معتدل و متوسط انتخاب
شده باشد.
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د .اما میل به جای چهار هزار ذراع به مزیان دیگری هم تعریف شده است :مقداری از زمنی که با چشم
یم توان دید به حنوی که با سوی چشم متوسط از این فاصله در زمنی صاف سواره از پیاده تمیزی داده شود .در
رشایع ،تذکره ،منتیه ،دروس ،ذکری ،مهذب ابلارع ،اغیة املرام ،روض اجلنان ،مسالک ،جممع الفائدة ،مدارک،
ذخریة ،حدائق ،ریاض ،و مفتاح الکرامة این معین به عنوان معنایی دیگر از میل مورد حبث قرار گرفته است.
حمقق نرایق در مستند این معنای میل را غریمنضبط یافته ،زیرا با اختالف بارصه ،مبرص ،زمنی ،و رقت و غلظت
هوا میل تغیری یم کند .به نظر وی ده نفر را نیم توان پیدا کرد که سوی چشمشان در اغیت اختالف نباشد .ب ه
عالوه معنای مد ابلرص (تمیزی سواره از پیاده از دور) أصال دیلیل ندارد .وی افراد متعددی را آزموده ،بریخ بنی
سواره و پی اده در یک فرسیخ تمیزی یم دادند خصوصا در زمنی غریمستوی و بریخ در هزار ذراع هم تمیزی نیم
دادند .با چننی اختالیف میل با این معین نیم تواند مناط احاکم رشیع قرار گرید.
ه .اختالف فاحش در مسافت تقدیری منحرص به این چهار مورد نیست .در هفت مزیان آن یک یا چند
اعمل اختالف مشاهده یم شود .به همنی چهار مورد اکتفا یم کنم .این اختالفات در آن دوران غریقابل رفع بوده
است .هیچ مزیان دقیق فرامنطقه ای وجود نداشته است .در هر منطقه مزیاین راعیت یم شده که همان واژه در
منطقه دیگر مقدار متفاویت داشته است .همانگونه که مشاهده شد مسافت تقدیری در نهایت به ذراع ،و
انگشت و دانه جو و موی چارپا (یعین بریخ اعضای بدن انسان و بریخ پدیده های کشاورزی یا اجزای حیوان)
اجنامید .بدییه است که اینگونه حماسبه به هیچ وجه من الوجوه منضبط نیست و یقینا در مقایسه با مزیان زماین
(مسری یک روز) از انضباط و دقت بسیار کمرتی برخوردار است.
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اشاکل دوم :مرجع بریخ موازین مسافت تقدیری همان مسری یک روز است!
الف .به مسریی که در یک روز یط یم شده مرحله یا مزنل گفته یم شده است .هر مزنل دو برید بوده است.
بنا بر توضیح رسائر ،جواهر و ابلدرالزاهر در گذشته سالطنی برای فرستادن نامهها و فرامنیشان از پیک یا چاپار
استفاده یم کرده اند .برای رسعت بیشرت هر پیک حدود نصف روز یم تاخته و فرمان یا نامه را به پیک تازه نفس
بعدی یم سرپده و خود اسرتاحت یم کرده است ،و همنی طور تا نامه یا فرمان به مقصد برسد .حامل این نامه و
فرمان ها برید نامیده یم شدند( ،از برد به معنای خنیک یا رسدی) به این دیلل که اغبلا در خنیک هوا حرکت یم
کردند ،یا وقیت به چاپارخانه بعدی یم رسیدند برای تربد (خوابیدن) و رفع گرما و خستیگ اتراق یم کردند ،بعد
لفظ برید از پیک به مسافت منتقل شد .اینکه فاصله دو چاپارخانه یعین یک برید (معادل چهار فرسخ) چگونه
تعینی یم شده واضح است که با حماسبه فرسنگ و میل و ذراع با دشواریهایشان صورت نیم گرفته بلکه با
مقداری که اعدتا چاپار در نصف روز یط یم کرده تعینی یم شده است.
ب .هر برید چهار فرسخ است .فرسخ عریب برگرفته از لغت فاریس پرسنگ است .هر برید را به چهار قسمت
تقسیم یم کردند و در ابتدای هر قسمت سنیگ به عنوان عالمت نصب یم شده است .به مسافت بنی دو
سنگ ِ عالمت پرسنگ (فرسنگ ،فرسخ) گفته شد .پس تعینی فرسخ نزی به عنوان ربع برید به رشیح که گذشت
باز به مسری یک روز بریم گشته است.
ج .هر فرسخ بیست و چهار میل است .فرسخ را به سه قسمت تقسیم یم کردند .در ابتدای هر قسمت مییل
(نشاین خمروط مانند) یم گذاشت ند که با رسیدن به آن معلوم یم شود ثلث فرسخ یط شده است .اختالف فاحیش
که در تبدیل میل به ذراع گذشت حایک از این است که این معادهل های بعدا اجياد شده و سری تعینی این موازین
از کوچک به بزرگ نبوده بلکه برعکس از موازین بزرگرت آاغز شده ،و این نکته بسیار مهیم است.
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د .شهید ثاین در روض اجلنان این اشاکل (رجوع حماسبه فرسخ به مسری یک روز) را مطرح کرده است:
« مبنایی که مصنف (عالمه حیل) و مجاعیت دیگر (از فقها) در حماسبه فرسخ برگزیده اند به مسری یک روز بریم
گردد ،چرا که عالمه در تذکرة الفقهاء این گونه استدالل کرده است« :هر فرسخ سه میل است به اتفاق ،و هر میل
چهار هزار ذراع است ،زیرا مسافت به سری اعم یک روز شرت اعتبار یم شود ،و این با آچنه (در حماسبه فرسخ با
میل) گفتیم سازاگر است .همچننی وضع لغوی (میل) یعین مقداری از زمنی که با چشم یم توان دید [به حنوی
که با سوی چشم متوسط در ز منی صاف سواره از پیاده از این فاصله تمیزی داده شود] با مسری تناسب دارد ».پس
عالمه در تذکره دو دیلل بر رجوع تقدیر به مسری یک روز اقامه کرد :یکی رجوع حماسبه فرسخ به متوسط مسری
یک روزه شرت ،و دیگری تناسب وضع لغوی میل با مسری.
مجع بندی مبحث دوم
یک .مسافت تقدیری یک مزنل یا مرحله است که شامل دو برید یم باشد .هر برید چهار فرسخ است .هر
فرسخ سه میل یم باشد .هر میل چهار هزار ذراع بنا بر مشهور ،هر ذراع بیست و چهار انگشت ،هر انگشت
هفت یا شش دانه جو ،و هر دانه جو هفت مو از موهای متوسط برذون است .از این هشت مزیان سه مزیان آن
در روایات معترب آمده است :برید ،فرسخ و میل .در روایات فاقد اعتبار سندی ذراع نزی ذکر شده است .در لکمات
فقهای امامیه هفت مزیان مسافیت (غری از مزنل یا مرحله) به اکر رفته است.
دو .چهار مزیان کوچکتر (ذراع ،انگشت ،دانه جو و موی چارپا) أوال اکمال اختالیف هستند ،ثانیا مطلقا
منضبط نیستند ،ثاثلا بسیار بعید است که سه مزیان اصیل مسافیت بر أساس این مزیانهای غریمنضبط اختالیف
تعریف شده باشند .به عبارت دیگر اگر این چهار مزیان مسافیت را الک نادیده بگرییم هیچ خلیل به حبث مسافت
رشیع نیم خورد!
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سه .با توجه به مشالکت الینحل چهار مزیان کوچک تر بر أساس آالت و أسباب دوران پیشامدرن و در
حقیقت نبودن واحد طول استاندارد فرامنطقه ای (شبیه نظام مرتیک) در آن دوره عمال چاره ای نیم ماند جز
این که موازین مسافت تقدیری از بزرگرت به کوچک تر تعریف شده باشند نه برعکس .زیرا هیچ مزیان مقبول
منضبط غریاختالیف پایه در دست نبوده است .به عبارت دیگر میل نیم تواند مبنای پایه مسافت واقع شود زیر
تنها راب طه قابل قبول ثلث فرسخ است .فرسخ نزی نیم تواند مبنای مسافت قرار گرید زیرا تنها رابطه مقبول و
منضبط برای آن ربع برید است .مرجع برید به مسری یک روز بریم گردد .دو برید معادل مسری یک روز بوده
است .به عبارت دیگر مسافت تقدیری عمال در آن دوران به مسری یک روز بریم گردد و حمال عمیل بوده که
مستقل از آن حماسبه و تقدیر شود.
چهار .در سفرهای آیب اصوال بکارگریی مسافت تقدیری با أسباب گذشته ممکن نبوده یا بسیار دشوار
بوده است و به احتمال زیاد منحرصا به مبنای زماین بریم گردد .مسریی که با قایق یا کشیت متعارف در هوای
معتدل با رسعت متوسط در طول یک روز یط یم شود.

مجع بندی خبش سوم
اول .در مقایسه دو مبنای زماین و مسافت تقدیری مشخص شد که مسافت تقدیری با اماکنات عمیل تا
نیمه قرن چهاردهم (هجری قمری) نیم توانسته مبنای مستقیل باشد و مرجع آن مبنای زماین یعین مسری یک روز
بوده است .بنابراین قول فقهایی که مسافت تقدیری را اضبط و ادق دانسته اند قابل دفاع نیست.
دوم .در مسئله مسافت رشیع یک مبنای مستقل بیشرت وجود ندارد و نهایتا مسافت تقدیری اماره و نشانه
آن حمسوب یم شود نه در عرض آن .بنابراین قول اول از اقوال سه اگنه در مسئله که مبنا را بر مسافت تقدیری
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یم گذاشت قابل دفاع نیست .بر همنی منوال قول دوم که هر دو مبنا را در عرض هم قابل اختیار یم دانست قابل
پذیرش نیست .قول حق قول سوم است :مسری یک روز مقوم موضوع و مسافت تقدیری اماره و نشانه آن است.
سوم .فقهای این دوران همت اغلب خود را در حبث نماز و روزه مسافر مرصوف داللت ادهل لفظی کردند و
به شناخت موضوع آن احاکم خصوصا مزیان عمیل بودن آنها و مزیان دقتشان دقت اکیف نشد .حمصول متواضعانه
این رساهل جربان نقصان سلف صالح (رضوان اهلل تعایل علیهم امجعنی) است.
چهارم .مراد از مسری یک روز مسری یط شده از طلوع تا غروب خورشید ،در یک روز معتدل (مثال اول
فروردین یا اول مهر) ،ب ا مرکب معتدل (قافله شرت با بار سنگنی) ،با رسعت معتدل ،در جاده معتدل با احتساب
زمان اسرتاحت متعارف است که در آن دوران معادل هشت فرسخ (دو برید یا  ۲۴میل) یم شده است .زمان
اسرتاحت متعارف جزء مسری یک روز حساب یم شود و الزم نیست تمام سااعت روز در حال یط مسری باشند.
حماسبه مسری امری نویع و هماگین بوده نه شخیص و ذهین .مطابق ابزار آن دوران مضبوط و واجد دقت نسیب
بوده است .این شیوه حماسبه سهل و ساده برای هماگن و فاقد هرگونه پیچیدیگ بوده است.
پنجم .در دوران مذکور بنی مبنای زماین و مسافت تقدیری اختالف فروان عمیل نبوده و هشت فرسخ (دو
برید یا  ۲۴میل) معادل مسری یک روز بوده ،اختیار هر یک از اقوال سه اگنه فایده عمیل نداشته است.
ششم .در سفر دریایی نزی عینا مانند سفر زمیین در لکیه موارد به امر وسط و معتدل عمل یم شده و مسری
یک روز در آب با خشیک تفاوت چنداین نداشته است.
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6۱

مقام دوم .دوره تفاوت فاحش دو معرف یا دوران جدید

در این مقام دو خبش دیگر به رشح زیر مورد حبث قرار یم گرید :پیشینه حبث در دوران جدید و قول خمتار.

خبش چهارم .پیشینه حبث در دوران جدید

دو حتول مهم موضویع مرتبط با مسافت رشیع در قرن چهاردهم هجری قمری در میان شیعیان ایران و
عراق اتفاق یم افتد :یکی ورود وسایل نقلیه موتوری به خاورمیانه و دیگری پذیرش نظام اندازه گریی استاندارد
مرتیک است .از أواخر دهه نود قرن سزیدهم هجری شمیس خودرو سواری ،اکمیون و اتوبوس در ایران رفت و
آمد یم کرده ،از دهه دوم قرن چهاردهم هجری شمیس به تدریج اتوبوس وسیله نقلیه بنی شهری بوده است .سفر
رییل نزی در همنی تاریخ در ایران رشوع شد و در أواخر دهه یس شمیس قطار یک وسیله نقلیه عمویم حمسوب یم

نماز مسافر
شد .سفرهای آیب با نریوی خبار و بعدا دیزل که زودتر رشوع شده بود در همنی ایام در رودخانه ها و دریاهای
اط راف صورت یم گرفت .از دهه بیست شمیس به بعد سفر هوایی نزی یکی از طرق سفر مردم در ایران بوده
است .نظام بنی امللیل مرتیک (طول و وزن و حجم) از ۱۳۰۴هجری شمیس در ایران رسمیت یافته و قبل از آن نزی
كم و بیش به اکر یم رفته است.
در لکیه این موارد غلبه وسیله نقلیه یا نظام اندازه گریی در همه مناطق را یک ربع قرن دیرتر فرض یم کنیم.
با اطمینان یم توان گفت از سال  ۱۳۸۱هجری قمری ( ۱۳۴۰هجری شمیس) وسیله نقلیه اغلب در ایران و عراق
اتوبوس بوده و حماسبه مسافت نزی با کیلومرت اکمال متعارف شده بود .این خبش شامل دو مبحث به رشح زیر
است :مسافت تقدیری در دوران جدید و مسری یک روز در دوران جدید.

مبحث اول .مسافت تقدیری در دوران جدید

مسافت تقدیری در این دوران همچنان بر هشت فرسخ متمرکز بود ،اگرچه دیگر موازین مسافت طویل
گذشته نزی در کنار آن تکرار شد .اما نکته اصیل تبدیل فرسخ به کیلومرت بوده است .انتظار یم رفت با حماسبه
مسافت رشیع به کیلومرت اختالفات فاحش گذشته مطلقا زایل شود و مزیان سهل االستفاده ای در اختیار عموم
قرار گرید .فعال پرسش این اس ت هر فرسخ چند کیلومرت و مسافت رشیع دقیقا چند کیلومرت یم باشد؟ به این
پرسش در ضمن سه حبث به ترتیب زیر پاسخ داده یم شود :در منابع غریفقیه ،در منابع فقیه اهل سنت و باالخره
در منابع فقیه شیعه .حبث در منابع دوران جدید متمرکز است از حوایل  ۱۳۰۰هجری شمیس به بعد.
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حبث اول .در منابع غریفقیه
در این حبث ابتدا تبدیل فرسخ به کیلومرت را از دو منبع معترب تارییخ و سپس از معتربترین لغت نامه های
عریب و فاریس نقل یم کنم.
الف .ظاهرا خنستنی سندی که در تبدیل فرسخ به کیلومرت در ارتباط با مسافت رشیع در دست است کتاب
االصفهان مریسیدىلع جناب (متویف  ۱۳۰۹ش) (دارای حتصیالت اعیل حوزی ،آشنا به زبان فرانسه و مسلط به علوم
ریایض قدیم و جدید ،جالل ادلین همایی از شاگردان او بوده) است که چاپ خنست آن در سال  ۱۳۰۳منترش شده
است .وی در این کتاب نوشته  :هر ذرع صد و چهار سانتیم [سانیت مرت] است .فرسنگ جغرافیایی شش هزار ذرع
معتدل معادل  ۶۲۴۰مرت ،و فرسنگ رشیع پنج هزار و صد و شصت ذرع معادل  ۵۴۰۰مرت است.
وی ضمن حتقیق درباره ذرع از کفایة احلساب جنم ادلولة نقل یم کند که وی اخرتاع ذرع را منسوب به
شاه عباس صفوی یم داند و پنداشته که بزرگرت از ذراع امروزی بوده است .سپس از روضة الصفای نارصی نقل
یم کند که شاه عباس در سفر پیاده به خراسان مقرر نمود فاصله أصفهان و مشهد اندازه گریی شود و مقیاس
فرسنگ را دوازده هزار ذرع مقرر نمود .این ذرع معادل یم شود با ذراع رشیع زیرا فرسخ را هم رشاع دوازده هزار
ذرع حساب یم کنند .بر أساس حماسبه جناب هر ذرع شاه عبایس  ۴۵سانیت مرت است که از ذرع امروزی (۱۰۴
سانیت مرت) خییل کوچکرت یم شود .حیت اگر هر ذرع را مساوی دو ذراع گرفته باشد باز یم شود  ۹۰سانیت مرت که
از ذراع امروزی ( ۱۰۴سانیت مرت) کوچک تر است.
جناب نتیجه یم گرید که « گویا ذرع امروزی نتیجه مقیاسهایی است که زمان قاجاریه واقع شده» .وی در
تعینی فرسخ اینگونه نوشته« :فرسخ ک ه حایله گفته یم شود و معادل شش هزار ذرع است ،در زمان نارصادلین
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شاه جنم ادلولة مقرر نموده است و قبل از آن  ۵۱۶۰ذراع بوده که رشیع باشد و قدیم تر  ۴۵۰۰و کرسی ذرع بوده
است .از الکم سابق معلوم شد که أصال پرسنگ فاریس بوده و معرب شده است».
به نوشته مهدی قیل خان خمربالسلطنه هدایت در کتاب «خاطرات و خطرات» از مجله مصوبات سال ۱۳۰۴
این دو مورد است« :تغیری اسایم بروج در  ۱۱فروردین و تغیری مقیاس در  ۱۰خرداد».
تامل در توضیحات جناب که مرشوح ترین و معتربترین منت فاریس در این باره است مشخص یم کند که
أوال طول ذراع امر دقییق نبوده در زمان صفویه و قاجاریه تغیریایت در آن رخ داده و هیچ معیار مضبویط از آن
در دست نیست .ثانیا تقدیر فرسخ بر أساس ذرع نزی دقیقا به همنی مشلک الینحل مبتیل است .در نتیجه مقدار
دقییق برای فرسخ رشیع (بر فرض پذریرش حقیقت رشعیه برای آن) متصور نیست.
ب .در لغتنامه های عریب و فاریس :لوئیس معلوف در املنجد یف اللغة (رایج ترین کتاب لغت عریب) فرسخ
را اینگونه تعریف کرده« :سه میل هاشیم ،و گفته شده  ۱۲هزار ذراع ،و تقریبا هشت کیلومرت است ».امحد خمتار
عمر در معجم اللغة العربیة املعارصة فرسخ «معادل سه میل ( ۴۸۲۷مرت) یا  ۱۸هزار قدم یا چهار کیلومرت» معریف
کرده است .در لغت نامه دهخدا (معتربترین لغت نامه فاریس) بعد از ذکر جزئیات فرسنگ و فرسخ نتیجه گرفته:
« بنا بر آچنه در عرف اعم و اصطالح رایج جغرافیایی امروز از فرسخ و فرسنگ مستفاد یم شود برابر با شش هزار
گز یا شش کیلومرت است ».در فرهنگ حممد معنی بر أساس یادداشتهای حممد قزویین و دیگر منابع فرسخ را
اینگونه معریف کرده است« :الف .نزد مسلمانان مساوی  ۱۲هزار ذراع ،معادل سه میل یا  ۱۲هزار گز ،ب .نزد
اعراب معادل  ۵۹۱۹مرت» .در فرهنگ فاریس عمید فرسخ « معادل سه میل یا  ۱۲هزار ذراع و قریب به شش کیلومرت»
دانسته شده است.
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حبث دوم .در منابع فقیه اهل سنت
در این حبث تبدیل مزیانهای مسافت تقدیری به مرت را از دو منبع معترب معارص فقه اهل سنت نقل ،سپس
همنی موارد را از معتربترین تک ناگریهای اهل سنت درباره مزیانهای اندازی گریی رشیع روایت یم کنم.
الف .در فقه اهل سنت :عبدالرمحن اجلزیری در «الفقه ىلع املذاهب األربعة» طول هر فرسخ را  ۵کیلومرت و
 ۴۰مرت دانسته است .مسافت رشیع نزد حنیفها  ۱۰۷کیلومرت و  ۵۲۰مرت ،نزد شافیعها ،مالیکها و حنبیلها  ۸۰کیلومرت
و  ۶۴۰مرت است .اما وهبة زحییل در «الفقه االسالیم وادتله» مسافت رشیع نزد مذاهب چهاراگنه اهل سنت را به
گونه ای دیگر روا یت و حماسبه کرده است :نزد حنفیه مسافت رشیع سه مرحله قریب به سه روز است .نزد ایشان
تقدیر به فرسخ صحیح نیست .نزد سه مذهب دیگر (شافعیه ،مالکیه و حنبلیه) :مسافت با سفر رفت حماسبه یم
شود ۴ :برد ۱۶ ،فرسخ ،و  ۴۸میل هاشیم .به گزارش وی شافعیه و حنابله هر میل را  ۶هزار ذراع یم دانند ،در حایل
که مالکیه هر میل را  ۳۵۰۰ذراع  .عددی که او در نهایت برای مسافت رشیع این سه مذهب تعینی کرده ۸۸/۷۰۴
(هشتاد و هشت کیلومرت و  ۷۰۴مرت) است.
ب .در کتب اندازه گریی اهل سنت :در کتاب «املقادیر الرشعیة واالحاکم الفقهیة املتعلقة بها (کیل ،وزن و
مقیاس منذ عهد انلیب ص و تقویمها باملعارص)» تایلف دکرت حممد جنم ادلین الکردی (قاهره۲۰۰۵ ،م) که کتایب جامع
در نوع خود است مقادیر مورد نیاز اینگونه اندازه گریی شده اند« :هر ذراع رشیع  ۴۸سانیت مرت و براساس ذراع
هر مو نیم مییل مرت ،دانه جو  ۳/۳۳مییل مرت ،انگشت  ۲۰مییل مرت ،میل یک کیلومرت و  ۶۸۰مرت ،فرسخ  ۵کیلومرت و
 ۴۰مرت ،و برید  ۲۰کیلومرت و  ۱۶۰مرت» .دکرت ىلع مجعة (مفیت دیار مرص و استاد أصول فقه در جامع االزهر) در کتاب
«املاکئیل و املوازین الرشعیة» (قاهره )۲۰۰۹ ،مقدار فرسخ «سه میل ،در نزد حنفیه و مالکیه  ۵۵۶۵مرت و نزد شافعیه و
حنابله  ۱۱۱۳۰مرت» حماسبه شده است.
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حبث سوم .در منابع فقیه شیعه
در این حبث ابتدا فرسخ در فرهنگهای فقیه شیعه و سپس در فتاوای مراجع تقلید قرن اخری به کیلومرت
معریف یم شود.
الف .در فرهنگهای فقیه شیعه :حممد جواد مغنیه ( )۱۴۰۰-۱۳۲۲در «الفقه ىلع املذاهب اخلمسة» بعد از نقل
روایت اجلزیری در الفقه ىلع املذاهب األربعة اضافه کرده« :مسافت رشیع نزد امامیه چهل کیلومرت و  ۳۲۰مرت
است ».در نتیجه هشت فرسخ معادل  ۴۲کیلومرت و  ۵۶۰مرت یم شود .سید حممود هاشیم شاهرودى (۱۳۹۷-۱۳۲۷ش)
در «فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)» فرسخ را اینگونه معریف کرده است« :فرسخ یکی از واحدهای
اندازه گریی مسافت است .هر فرسخ ،سه ِمیل و هر میل - ،بنابر نظر مشهور فقها  -چهار هزار ذراع و طول هر
ذراع نزی  ۲۴انگشت یا دو وجب شخص معمویل است .بنابراین ،فرسخ ،بر حسب ذراع دوازده هزار ذراع خواهد
بود ،که مقدار آن بر حسب کیلومرت به طور تقری یب بنی پنج تا پنج و نیم کیلومرت حماسبه شده است .شایان ذکر
است فقها از احاکم مرتبط با فرسخ ،در باب هایی نظری نماز ،حج و جتارت سخن گفتهاند ».بنابراین هشت فرسخ
به طور تقرییب بنی چهل تا چهل و چهار کیلومرت تعینی یم شود .اما حداقل و حداکرث تعینی شده در فرهنگ مذکور
صحیح نیست .به بند بعدی توجه کنید.
ب .در رساهل های عملیه مراجع تقلید :آقا سید مویس شبریی زجناین در درس خود چننی عنوان کرده «مقدار
سفر مسافر قبل از آقای بروجردی مشهور شش کیلومرت برای هر فرسخ عنوان یمشد اما مرحوم
مسافت رشع در ِ
آقای بروجردی هر فرسخ را پنج و نیم کیلومرت قائل بودند( ».شفقتنا ۱۳ ،اردیبهشت  )۱۳۹۴در این صورت هشت
فرسخ معادل  ۴۴کیلومرت یم شود .مرحوم استاد حسنیىلع منتظری جنف آبادی در رساهل توضیح املسائل خود هر
فرسخ را  ۵هزار و  ۷۵۰مرت حماسبه کرده ،در نتیجه هشت فرسخ معادل  ۴۶کیلومرت یم شود .آقایان سید روح اهلل

66

نماز مسافر
موسوی مخیین ،سید حممد رضا موسوی لگپایاگین ،شیخ حممد ىلع ارایک ،شیخ حممد فاضل نلکراین ،شیخ لطف اهلل
صایف لگپایاگین ،و شیخ حسنی نوری همداین مسافت رشیع را حدود  ۴۵کیلومرت دانسته اند .دومنی رهرب مجهوری
اسالیم نزی به تبع بنیانگذار نظام همنی نظر را اعالم کرده است .آقایان سید ابوالقاسم موسوی خویئ ،شیخ جواد
تربیزی ،سید ىلع حسیین سیستاین ،و شیخ حسنی وحید خراساین مسافت رشیع را تقریبا  ۴۴کیلومرت دانسته اند.
آقای سیستاین در منهاج الصاحلنی نوشته است  :فرسخ سه میل ،میل چهار هزار ذراع به ذراع دست یعین از آرنج
تا انگشتان ،پس مسافت تقریبا چهل و چهار کیلومرت یم شود .آقای شیخ نارص ماکرم شریازی مسافت رشیع را
 ۴۳کیلومرت اعالم کرده است .آقا ی شبریی زجناین در رساهل توضیح املسائلش نوشته «فرسخ رشیع تقریبا پنج
کیلومرت است ».و هشت فرسخ به حماسبه ایشان معادل چهل کیلومرت یم شود.

مجع بندی مبحث اول
یک .پس از سیطره نظام مرتیک بر مناطق اسالیم در نیمه دوم قرن چهاردهم هجری قمری فقهای سین و
شیعه با حفظ موازین سنیت تقدیر مسافت در کتب فقیه خود ،در کتب فتوایی تبدیل فرسخ به کیلومرت را نزی به
موازین قبیل افزودند.
دو .طول ذرع در زمان صفویه و قاجاریه تا اول پهلوی دچار تغیریایت شده بنی  ۴۵تا  ۱۰۴سانیت مرت و بر أساس
آن طول فرسخ نزی دچار حتول شده است .آچنه فرسخ رشیع خوانده یم شده  ۵۱۶۰ذرع بوده که در زمان جنم ادلولة
در عهد نارصی  ۶۰۰۰ذرع (هر ذرع  ۱۰۴سانیت مرت) تعینی شده است.
سه .در لغت نامه های عریب فرسخ چهار و هشت کیلومرت تعینی شده است! در لغتنامه های فاریس بر
أساس «عرف اعم و اصطالح رایج جغرافیایی امروز» فرسخ  ۵۹۱۹مرت و حدود شش کیلومرت تعینی شده است.
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چهار .در کتب فقیه اهل سنت برای فرسخ این اعداد به چشم یم خورد ۵ :کیلومرت و  ۴۰مرت ،در نزد حنفیه
و مالکیه  ۵۵۶۵مرت و نزد شافعیه و حنابله  ۱۱۱۳۰مرت.
پنج .مراجع تقلید شیعه قرن اخری در رساهل های عملیه خود هر فرسخ را بنی  ۵تا  ۶کیلومرت حماسبه کرده،
در نتیجه هشت فرسخ بنی چهل تا چهل و هشت کیلومرت تعینی نموده اند .در بنی فقهای شیعه معارص حداقل
شش قول درباره مسافت رشیع در دست است ۴۶ ،۴۵ ،۴۴ ،۴۳ ،۴۰ :و  ۴۸کیلومرت .مزیان اختالف  ۲۰٪است!
شش .اینکه مبنای تبدیل فرسخ به کیلومرت چه بوده و اختالف در حماسبه فرسخ به کیلومرت بر چه مبنایی
استوار بوده در کتب فقیه ترشیح نشده است .اصوال اینکه این تبدیل بر یک مبنای علیم معترب مبتین باشد جای
پرسش جدی دارد .اگر چننی مبنای علیم متفق علییه وجود داشت شاهد این مقدار اختالف نظر نبودیم.
هفت .مبنای مسافت تقدیری مبتین بر برید ،فرسخ ،میل و ذراع حیت اگر به کیلومرت هم تبدیل شود -
آنچنان که با جزئیات گذشت  -حمل اختالف جدی است و امر منضبطی نیست تا حداقل در دوران جدید
مبنای حماسبه مسافت رشیع قرار گرید.

مبحث دوم .مسری یک روز در دوران جدید

در دوران جدید (حداقل در هشتاد سال اخری) مبنای مسافت یک روز به طور یلک از مدار فتاوای فقهای
امامیه حذف شده است ،هیچ مرجع تقلید شناخته شده ای را رساغ ندارم که از سه قول مورد حبث در این رساهل
به قول دوم (ختیری بنی هشت فرسخ و مسری یک روز) یا قول سوم (مبنای سفر رشیع مسری یک روز) قائل شده
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باشد .همه فتاوا منحرص در قو ل اول شده است :مبنای مسافت رشیع هشت فرسخ است که در زمان صدور
روایات معادل مسری یک روز بوده است.
به این توجیه آقا سید مویس شبریی زجناین توجه کنید« :ما بعد از مراجعایت که به بریخ از مؤاخذ داشتیم به
ً
ً
نظرمان آمد که جمموع هشت فرسخ چهل کیلومرت است و هر فرسخ تقریبا  ۵کیلومرت است ،اخریا بریخ دیگر از
آقایان در رابطه با این مساهل برریس کردند و تمام ضوابطی که در رشع راجع به سفر و کیفیات آن قرار داده را
زمنی مطابق با عرف آن زمان ـ نه
نزی برریس کردهاند به عنوان مثال «مسریة یوم» یک روز متعارف را در یک
ِ
آسفالت ـ با شرت از ابتدای طلوع آفتاب حرکت کرده و تا غروب منهای زمان غذا و خوراک به حرکت خود ادامه
داده اند که در نهایت مقدار مسافت حماسبه شده حدود چهل کیلومرت بوده است( ».تقریر درس مورخ ۱۳
اردیبهشت  ،۱۳۹۴شفقتنا)
در نظر مشهور فقیه دوران جدید اگرچه پذیرفته شده که هشت فرسخ در زمان صدور روایات معادل مسری
یک روز بوده ،اما هشت فرسخ را موضوع حکم رشیع ،و مسری یک روز در آن دوران را اماره و نشانه آن یم
دانند .اکنون که این معادهل به هم خورده ،مسری یک روز از اماره بودن و طریقیت خارج و از حزی انتفاع ساقط
شده است .اگر اشاکل شود که یم توان برعکس هم استدالل کرد آنچنان که در قول سوم گذشت موضوع حکم
رشیع مسری یک روز بوده و در گذشته این مسری معادل هشت فرسخ بوده ،امروز که با پیرشفت وسایل نقلیه این
معادهل به هم خورده هشت فرسخ (یا دو برید یا  ۲۴میل یا  ۹۶هزار ذراع) از حزی انتفاع ساقط یم شود نه مسری
یک روز .به هر حال چننی نشد.
این مبحث شامل سه حبث به رشح زیر است :نماز مسافر با وسائل امروزی ،نگریش جدید بر نماز و روزه
مسافران ،حکم نماز و روزه مسافر در عرص جدید  .در حبث اول چکیده کتاب حممد صادیق تهراین در دفاع از
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قول سوم ترشیح یم شود ،در حبث دوم چکیده کتاب دیگر وی در انکار نماز مساف ر حتلیل یم شود ،در حبث سوم
دو قائل به قول سوم معریف یم شوند.

حبث اول .نماز مسافر با وسائل امروزی

این حبث شامل دو قسمت است .در قسمت اول چکیده رای حممد صادیق تهراین تقریر یم شود .در قسمت
دوم واکنش فقها در باره رای خاص وی نقل و حتلیل انتقادی یم شود.
الف .دکرت شیخ حممد صادیق تهراین (۱۳۹۰-۱۳۰۵ش ) ظاهرا در اوایل دهه پنجاه شمیس در زمان اقامتش در
بلنان دو کتاچبه منترش کرد« :ملاذا نصیل ومیت نقرص من الصالة؟» ( ۳۲صفحه) و «نماز مسافر با وسائل امروزی»
(  ۴۴صفحه) (هر دو فاقد تاریخ ،ماکن انتشار و نارش) .در این دو کتاچبه قول سوم به حنوی پذیرفته شده است.
ٓ
وی سپس در تایلف اصلیش «الفرقان یف تفسری القران» (چاپ اول ،بریوت ،یبتا [ظاهرا نیمه اول دهه ۵۰ش]،
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چاپ دوم :قم۱۳۶۶ ،ش) ذیل آیه  ۱۰۲سوره نساء همنی قول را مطرح کرده است .بر أساس این سه اثر نظر وی را
درباره نماز و روزه مسافر یم توان مبتین بر مقدمات زیر خالصه کرد:
اول .در قرآن کریم نماز قرص منحرص به نماز خوف است ،بر أساس سنت پیامرب (ص) و اهل بیت او (ع)
نماز مسافر هم به نماز خوف ملحق شده و باید قرص خوانده شود .قرص نماز مسافر مرشوط به خوف نیست.
خوف از دشمن در زمان جنگ است ،رشط قرص در نماز مسافر
دوم .همچنانکه رشط قرص در نماز خوف
ِ
تعب (ناراحیت و مشقت) نویع نایش از سفر است .بر مبنای دو آیه قرص (نساء  )۱۰۲و إفطار (بقره  )۱۸۵دانستیم
که مزیان اصیل مشقت نوعیه است .همچنان که هر مریض جواز إفطار روزه نیست ،و مرض به رشط رضر و عرس
جموز إفطار است ،به همنی ترتیب هر سفری هم جموز قرص نماز نیست ،بلکه سفری که موجب مشقت و عرس
نویع شود .قرص نماز و عدم جواز روزه مسافر هدیه ای بر مبنای تقلیل مشقت نوعیه است .این نکته در صحیحه
معاویة بن عمار از امام صادق (ع) درباره سفر از مکه به عرفات هم آمده است( .وسائل ،أبواب صالة املسافر،
ب ،۳ح)۱
سوم .در روایات – منبع منحرص حکم نماز مسافر  -مسری یک روز اصل ،و هشت فرسخ فرع ،اماره و
نماینده موقت آن است ،مادایم که بر اصل منطبق باشد .اصل در همه زمانها معترب است.
چهارم .در دوران گذشته این اصل و فرع بر هم منطبق بوده اند .اما با وسایل ماشیین امروزی که در یک
مسری کمرت از نیم ساع ت است ،باید به مالک اصیل یعین
روز بیش از هزار کیلومرت یط یم شود ،و هشت فرسخ
ِ
مسری یک روز عمل شود .یط هشت فرسخ در زماین که وسیله اغلب قافله شرت نیست رشط قرص حمسوب نیم
شود .به عبارت دیگر مسری یک روز باید با وسیله اغلب سفری همان زمان حماسبه شود نه اینکه یک روز مسری
قافله شرت برای همه زمانها مالک باشد.
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پنجم .در هشت فرسخ  -که با وسایل نقلیه امروزی زمیین کمرت از یک ساعت و هوایی در چند دقیقه یط
یم شود -مشقیت نیست تا مشمول حکم قرص نماز مسافر قرار گرید .این مالک در مسری یک روز ابلته حمقق یم
شود که با اسرتاحت زایل یم گردد.
ششم .مراد از روز شبانه روز یعین  ۲۴ساعت است که به شلک متعارف شامل  ۱۶ساعت سفر و حدود یک
سوم آن رصف توقف ،اسرتاحت و خواب یم شود.
هفتم .مالک حماسبه مسافت مسافیت است که وسیله اغلب عمویم در هر منطقه با حداکرث رسعت [جماز]
یط یم کند (الغالب ىلع املسری واعظم السری) .به عنوان مثال در بلنان در این زمان وسیله اغلب زمیین است که
با رسعت  ۶۰کیلومرت در ساعت (با احتساب دو سوم سااعت شبانه روز یط طریق) روزانه  ۹۶۰کیلومرت مسری یک
روز و حداقل الزم برای مسافر رشیع شدن حمسوب یم شود .در کتاچبه فاریس این مقدار  ۱۲۰۰کیلومرت حماسبه
شده است .در الفرقان مزیان اسرتاحت را یک چهارم سااعت شبانه روز ،حداکرث رسعت جماز  ۸۰کیلومرت در
ساعت ،مسافت حاصله  ۱۴۴۰کیلومرت و بنی دو حد  ۱۰۰۰کیلومرت دانسته شده است.
هشتم .مسری یک روز نویع است نه شخیص .اینکه فرد پیاده ،با اتوموبیل ،کشیت یا هواپیما سفر کند تفاویت
در حماسبه مسری نیم کند .د ر لکیه موارد مسری یک روز بر أساس وسیله نقلیه اغلب در هر منطقه و رسعت
متوسط آن حماسبه یم شود و برای لکیه افراد ،وسایل نقلیه زمیین ،دریایی و هوایی با هر رسعیت یکسان است.
ب .مقدمات هشت اگنه نظر صادیق تهراین به دو گروه قابل تقسیم است:
اول .مقدمایت که امجاال قبل از وی توسط دیگر فقها ابراز شده است ،از قبیل مقدمه اول (برای مثال آقای
خویئ در مستند العروة) ،و مقدمه سوم (لکیه قائلنی قول سوم که در خبش اول به تفصیل گذشت).
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دوم .مقدم ایت که او خنستنی قائل آن است :دیگر مقدمات (مقدمه دوم و مقدمات چهارم تا هشتم) .این
مقدمات جدید نزی بر دو دسته قابل تقسیمند:
دسته خنست :مقدمایت که در تبینی قول سوم یا تطبیق آن بر رشایط روز ابراز شده اند .مقدمات چهارم و
ششم تا هشتم از این قبیلند .این مقدمات در لکیت خود صائب بودند.
دسته دوم :مقدمایت که وارد تشخیص مناط حکم شده است :مشقت نوعیه در سفر به عنوان علت حکم
قرص نماز ،یعین مقدمات دوم و پنجم .این نکته شاخص ترین نکته در نظر صادیق تهراین است.
نظر دکرت صادیق تهراین درباره نماز مسافر در لکیتش در میان فقها نه تنها تلیق به قبول نشد ،بلکه ظاهرا به
دیلل نکته اخری به شدت طرد شد و دیگر نکات آن که با قول سوم مرتبط است در حماق عدم عنایت قرار
گرفت .در این جمال تنها به یک نمونه اشاره یم کنم.
«سؤال  :۱۳۵۶بعیض از علما مسأهل نماز قرص را مرشوط به یط مسافت هزار کیلومرت  -در یک روز راه رفنت
[مسری یک روز]  -دانسته اند ،نظر حرضتعایل در این باب چیست؟ و اصوال آیا در حکم قرص غری از ارفاق به
مسافر فلسفه دیگری وجود دارد؟ جواب :رشایط قرص در توضیح املسائل مذکور است؛ و ارفاق در باب قرص
حکمت است و علت حکم نیست تا حکم دایرمدار آن باشد( .پاوریق :ظاهرا مقصود از "علت" علت تامه آن
است که وجود و عدم حکم دایر مدار آن است؛ و مقصود از "حکمت حکم" علت ترشیع است هر چند در
بریخ موارد وجود نداشته باشد).
سؤال  :۱۳۵۷با توجه به پیدایش وسایل رسیع السریی که در ظرف چند ساعت دور جهان یمگردند ،قید
چهار فرسخ رشیع (تقریبا  ۲۲کیلومرت) [در سفر رفت] برای شکسنت نماز و افطار روزه در مقایسه با زمانهای
قدیم که چه بسا یط مسافت فوق مشالکت فراواین داشت ،کیم دور از ذهن یمنماید .بعضا در مباحثه با فرق
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دیگر نیم توانیم پاسخ مکیف بدهیم ،توجیه آن چیست؟ جواب :ارفاق به مسافر علت حکم نیست بلکه حکمت
آن است .و احاکم نماز احاکیم عبادی هستند؛ پس باید به ظواهر ادهل عمل شود( ».رساهل استفتائات ،جدل دوم،
۱۳۸۵ش)
دو پرسش اخری از استاد منتظری شده و ایشان پاسخ داده اند .پرسش اول مشخصا ناظر به رای صادیق تهراین
است .مرحوم استاد شق اول سوال را شایسته پاسخ ندیده ،آن را امجاال به رشایط قرص در توضیح املسائل خود
ارجاع داده ،اما شق دوم پاسخ در منت و حاشیه حق است ،و در حقیقت نقد موجز مقدمات دوم و پنجم استدالل
صادیق تهراین است.
پرسش دوم پرسش بسیار مهیم است ،و اختصایص به نظر خاص صادیق تهراین ندارد ،بلکه مستفیت از
ابهایم یم پرسد که در نهایت یم تواند به قول سوم (مسری یک روز) منتیه شود .پاسخ استاد ناظر به قائل بالفعل
قول مزبور در آن زمان و استدالل مناط اندیشانه وی است .شق اول پاسخ در عنی حق بودن اما اینکه ارفاق به
مسافر علت حکم قرص نماز است یا حکمت آن ارتبایط با اعتبار قول به مسافت تقدیری و یب اعتباری قول
به مسری یک روز در تعینی مسافت رشیع ندارد .اما شق دوم پاسخ جان الکم نظریه مشهور است .این شق صدری
دارد که دیلل است و ذییل دارد که نتیجه است .چرا باید به ظواهر ادهل دال بر هشت فرسخ به عنوان حداقل
مسافت برای قرص نماز عمل کرد؟ زیرا این یکی از احاکم نماز از عبادات است و احاکم عبادات توقییف هستند.
هم دیلل و همه نتیجه در شق دوم پاسخ مرح وم استاد قابل مناقشه است .اما نتیجه یعین اینکه ظاهر ادهل
مسافت تقدیری است ،نظر قائالن قول اول است .اما این تنها قول در مسئله نیست .دو قول دیگر هم هست:
ظهور ادهل در دو مبنای هم عرض هم برای تعینی مسافت رشیع است (قول دوم) ،یا ظهور ادهل در مسری یک روز
است و تقدیر مسافیت اماره و نشانه آن است نه بیشرت (قو ل سوم) .وقیت انعقاد ظهور اختالیف است نیم توان ظهور
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در نزد قائالن آ ن را نتیجه منحرص به فرد عبادی بودن احاکم نماز قلمداد کرد .به عبارت دیگر از چنان دیلیل
چننی نتیجه ای به دست نیم آید.
اما دیلل یعین چون توقف قرص نم از بر مسافت تقدیر مسافیت عبادی است بنابراین باید بدون پرسش به
آن عمل کرد ،نزی ناتمام است .أوال مراد مرحوم استاد از عبادی توقییف بودن آن است ،یعین متوقف بر امر شارع
و عدم اماکن حبث عقالین درباره آن ،واال هر حکم عبادات تعبدی نیست ،سفر رشیع یقینا تعبدی نیست و
یط مسافت قصد قربت نیم خواهد و بدون چننی قصدی هم نماز شکسته یم شود .ثانیا اینکه موضوع قرص نماز
مسافت یک روز است یا مسافت تقدیری امری اجتهادی و استبایط است ،تفحص از موضوع حکم رشیع
است .تعبدا و بدون أقامه دیلل نیم توان یکی از این دو را موضوع حکم رشیع قرص نماز قلمداد کرد .مستفیت
در اعتبار مسافت تقدیری تردید کرده و برای توجیه آن تقاضای کمک کرده است .مسافت تقدیری با وجود دو
رقیب قدر یقینا تعبدی یا توقییف نیست .در حقیقت قائالن قول اول جز پناهنده شدن به تعبدی بودن حکم
چاره ای ندارند و این در حقیقت گریز از پاسخ است.
حبث دوم .نگریش جدید بر نماز و روز مسافران

75

نماز مسافر
این حبث شامل دو قسمت است .در قسمت اول رای نهایی دکرت شیخ حممد صادیق تهراین درباره نماز مسافر
تقریر و در قسمت دوم همنی رای صورت بندی یم شود.
الف .اما صادیق تهراین حدود بیست سال بعد در قول خود از أساس جتدید نظر کرد و به قول جدیدی قائل
شد .در حقیقت او قول سو م را از بنیاد طرد کرد بلکه به طور یلک منکر قرص نماز و جواز روزه در سفر شد .رای
جدید در کتاب مستقیل به نام «نگریش جدید بر نماز و روز مسافران» ( ،۱۳۹۲تاریخ کتابت )۱۳۷۲ :ترشیح شد اما
برای خنستنی بار در «رساهل توضیح املسائل نوین» ( ،۱۳۷۸چاپ سوم )۱۳۸۴ :منترش شد و بر أساس آن بعدا کتابهای
«تبرصة الفقهاء» و «الفرقان یف تفسری القرآن» وی مورد بازنگری در این مواضع قرار گرفت.
حمصل کتاب اول « :قرآن قرص از صالة را فقط به هناگم خوف جایز و واجب دانسته که آن هم تنها در
احنصار کیفیات نماز است نه کمیت (تعداد رکعات) .امروزه در تمایم کره زمنی و هر جای دیگر هرگز قرص در
کیفیت نماز تا چه برسد به کمیتش و نزی إفطار روزه در هیچ سفری وجود ندارد مگر رضورت و اولوییت که سبب
إفطار روزه گردد و تنها از کیفیت نماز بکاهد و دیگر هیچ».
حمصل کتاب دوم یعین رساهل توضیح املسائل نوین« :نماز مسافر!؟ قرص در رکعات ،آن هم به معناى این که
فقط نمازهاى چهار رکعیت را کمرشکن و دونیم کنیم هرگز نه در قرآن و نه در سنت هیچ دیلیل و مدریک بر آن
نداریم آن چه هست فتاوا ،امجااعت و شهرت هاست ،که این ها هم هیچ گونه اعتبار رشیع در برابر قرآن نداشته
ً
و ندارند .و اصوال براى هیچ سفرى هرگز نقیش در اکسنت از رکعات یا کیفییت از نماز نیست و تنها  -چنان که
ً
اشاره شد -خوف که به اندازهى برطرف شدنش فقط از کیفیت نماز یم اکهد و بس چنان که «وان خفتم فرجاال
ً
او رکبانا» [بقره  ]۲۳۹به وجیه یلک آن را ثابت یم کند ،و اگر سفر به خودى خود در حد معیّنش موجب قرص رکعایت
از نمازهایی بود بیس شایسته تر از خوف بود که دوبار در قرآن آمده ویل نسبت به قرص نماز در سفر مطلق هرگز
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اشاره اى هم در قرآن نیست .حدود پنج حدیىث هم که در آن نقل شده رسول گرایم اسالم نمازهاى چهار رکعیت
را در سفرى دو رکعت خوانده اند برخالف نص قرآن است و هرگز پذیرفته نیست و سایر روایات هم مربوط به
سفرهایی خطرناك و به معناى کوتاه کردن از کیفیت نمازاست و بس .بدون خوف و ترس و یا رضوریت دیگر،
هرگز نیم توان از رکعات یا کیفیات نماز اکست .آیا زمینهى ترس بر جان -که موجب ترك کیفییت از نماز است-
ّ
با مسافرت هاى فعیل که هیچ گونه خوف و تریس در آن ها متصور نیست برابر است؟!!! به این معنا که با ِرصف
مسافریت کوتاه چهل و چهار کیلومرتى ،و یا حیت هزار کیلومرتى و بیشرت با هیچ گونه ترس و خویف دو رکعت
آن هم از نمازهاى چهار رکعیت بایسیت اکسته گردد؟! !! و همان گونه که اکسنت از نماز به اندازه ى ترس جاین و
مانندش واجب است ،در مسافرت هاى معمویل نزی بدون هیچ گونه خوف و تریس اکسنت از نماز واجب باشد؟!!!»
(عالمات تعجب و تعداد آنها عینا از کتاب مذکور بدون كم و اکست نقل شد).
ب .قول متأخر و نهایی دکرت شیخ حممد صادیق تهراین مبتین بر مقدمات زیر است:
اول .تغیری در کیفیت و کمیت نماز فقط و فقط دو سبب یم تواند داشته باشد و الغری :خوف و ترس که
نواع در جنگ اتفاق یم افتد ،و دیگر رضورتها از قبیل فردی که در حال غرق شدن یا سوخنت است.
دوم .سف ر به خودی خود جموز ترصف در کیفیت و کمیت نماز نیست .آری اگر مصداق خوف یا غریق قرار
گرفت از باب نماز خوف یا نماز غریق ختفیف یم یابد ،اما از حیث سفر نه رکعیت از آن اکسته یم شود نه کیفییت
از آن حذف یم شود .در نتیجه نماز مسافر مطلقا قرص نیست و ملکفان در سفر و حرض باید یکسان تمام نماز
خبوانند.
سوم .مستند این قول قرآن کریم است که نماز قرص غریخویف را به رسمیت نشناخته است .روایات موجود
به جامانده از پیامرب به علت خمالفت با قرآن فاقد حجیت است .دیگر روایات نماز مسافر هم محل بر سفرهای
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خطرناک و حتفیف کیفیت نماز یم شود  .امجاع و شهرت نماز قرص مسافر هم به دیلل خمالفت با قرآن یب اعتبار
است.
صادیق تهراین در قول متأخر و نهائیش قول سوم (از اوقوال سه اگنه در مسئله) را از أساس ترک کرد و از
مقدمات هشت اگنه قول متقدمش در مقدمات اول و پنجم به شلک فوق جتدیدنظر کرد و به قویل رسید که در
حد اطالع حداقل در فقه امامیه جز خود وی قائیل ندارد .در هر حال حممد صادیق تهراین در جمموع و قول نهائیش
از قائلنی قول سوم حمسوب نیم شود .هیچیک از دو قول متقدم و متاخر وی در أوساط فقیه تلیق به قبول یا حیت
قابل اعتنا تشخیص داده نشد.

حبث سوم .حکم نماز و روزه مسافر در عرص جدید
آیا در دوران جدید قول سوم غری از راقم این سطور قائیل دارد؟ پاسخ مثبت است .در این حبث این دو قائل
هم نسل معریف یم شوند.
الف .قائل اول امحد اعبدیین (متودل  )۱۳۳۸مدرس حوزه علمیه اصفهان است« :مسافر باید نماز ظهر ،عرص
و عشاء را با چند رشط شکسته خبواند .رشط اول :سفر او كم تر از یك روز دوازده ساعيت نباشد .کيسکه
جمموع رفنت و برگشتش یك روز دوازده ساعيت است باید نماز را شکسته خبواند خواه رفت و برگشتش هرکدام
ً
نصف روز باشد یا یکي بیشرت طول بکشد مثال با اتوبوس برود و با سواري برگردد .معیار در وسائل سواري و
ً
چگونگي راه ،متعارف بودن آن است .بنابراین کيسکه مثال پس از هر یك ساعت يط کردن مسری ،چندین
ساعت به اسرتاحت يم پردازد اگر جمموع مسریي را که قصد دارد بپیماید به مقدار یك روز يط مسری معمويل
است مسافر است وگرنه باید نماز را تمام خبواند .مقدار زماين که اتوبوسها براي اسرتاحت مسافران یا نماز
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آنان يمایستند نزی جزء زمان حرکت حمسوب است همچننی است مقدار زماين که اتوبوس را براي تفتیش و
امثال آن معطل يمکنند ،ويل اگر راننده چند ساعيت در بنی راه توقف کرد تا خبوابد یا اسرتاحت کند جزء مسری
و راه به حساب نيمآید .اگر در بنی راه وسیله ي حرکت خراب شد یا براي راننده مشيلك پیش آمد که افراد سخيت
ّ
متحمل شدند نماز آنان شکسته يم شود ،اگر چه جمموع يط مسری و معطيلهاي بنی آن از یك روز
غریمتعاريف را
كمتر شود .اگر شهر پایانهي مسافري دارد ،ابتداي سفر از آنجا حمسوب است و اگر ندارد آخرین خانههاي
شهر را ابتداي سفر به حساب آورد».
اعبدیین در مقاهل «حکم نماز و روزه مسافر در عرص جدید» (فروردین  ) ۱۳۸۰بر مداعی خود استدالل کرده
از مجله نوشته است« :معیار در کوتاه گزاردن نماز ،قصد پیمودن یک روز راه است .مراد از روز ،روز رشیع است،
نه روز عریف .روز رشیع از روز عریف طوالین تر است .عرف ،از طلوع خورشید تا غروب خورشید را روز یم داند،
ویل رشع از طلوع فجر (اذان صبح ) تا مغرب رشیع (به طور تقرییب ,نیم ساعت پس از غروب خورشید) را روز
یم داند .از ا ین روى ،روز رشیع که در آن روزه یم گرییم و در سفر نزی معیار است ،حدود دو ساعت از روز عریف
درازتر است .روز رشیع در رسزمینهاى معتدل ،زمستانها حدود دوازده ساعت ،تابستانها شانزده ساعت ،و
متوسط آن چهارده ساعت .روز عریف زمستانها ده ساعت و تابستانها چهارده ساعت است».
ب .قائل دوم مهدی هادوی تهراین (متودل  )۱۳۴۰مدرس حوزه علمیه قم است« :معیار مسافت رشیع که
موجب شکسته شدن نماز یا صحیح نبودن روزه یم شود« ،یک روز راه» است( .مقصود «روز» در مقابل «شب»
است که بر کوتاه ترین «روز» نزی صدق یم کند ).مقصود از «یک روز راه» مسافیت است که وسائل نقیلۀ عمویم
با رسعت متوسط و با حماسبۀ توقف های بنی راه در طول یک روز در مسریهای متعارف یط یم کنند .بنابراین
مسریهای غری متعارف که به دیلل ناهمواری جاده و وجود موانع ترافییک کیلومرت کمرتی در آن های یط یم شود،
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مالک حماسبه نیست .مالک شکسته شدن نماز و صحیح نبودن روزه ،یط مسافت رشیع است نه نوع وسیله ای
که با آن سفر ا جنام یم شود .ابلته مسافت رشیع در هر زمان متغری است و بر اساس وسیلۀ نقیلۀ عمویم و شایع
در هر زمان و ماکن حماسبه یم گردد .در گذشته با توجه به قافله ها و اکروان های مسافریت ،هشت فرسخ (رفت
و برگشت) یعین حدود چهل و پنج کیلومرت بود .امروزه در ایران ،اتوبوس وسیلۀ عمویم و رایج است که با رسعت
متوسط و با حماسبۀ توقف های بنی راه در طول یک روز حدود هفتصد کیلومرت مسری را یم پیماید .بنابراین
مسافت رشیع حدود هفتصد کیلومرت (رفت و برگشت) است که باید مسری رفت آن حداقل سیصد و پنجاه
کیلومرت باشد .سفر هوایی در ایران کمرت از ده درصد مسافرت ها را شامل یم شود و در نظر عرف وسیلۀ رایج و
همه گری نیست .بنابراین نیم تواند مالک حماسبۀ مسافت رشیع قرار گرید .بنابراین اگر کیس به قصد یط
مسافت رشیع ،با هر وسیله ای این مقدار مسری را بپیماید ،مسافت رشیع را یط کرده است و نماز شکسته است
و روزه اش صحیح خنواهد بود .مسافت رشیع سفر از انتهای شهر یعین دیوار آخرین خانه ها یا تأسیسات
شهر حماسبه یم شود نه انتهای شهر به معنای مرز جغرافیایی که در تقسیمات کشوری برای یک شهر تعینی یم
شود( ».رای وی فاقد تاریخ است)
این دو نظر فقیه مبتین بر قول سوم در دوران جدید است ،که علریغم نقاط مشرتک متعدد در مواردی
متفاوت هستند .جالب است دانسته شود که مدرس خنست قبل از طلبیگ دانشجوی فزییک بوده و مدرس دوم
قبل از طلبیگ دانشجوی برق و الکرتونیک .در هر حال قول سوم در حال بسط و گسرتش در حوزه های علمیه
شیعه است .اگر فقییه را یم شناسید که به این قول قائل است و از قلم من افتاده است ،لطفا اطالع دهید.
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مجع بندی مبحث دوم
یک .در دوران جدید مسافت تقدیری هشت فرسخ به قول اتفایق فقهای امامیه تبدیل شد ،و مسافت یک
روز اماره آن در زمان صدور روایت قلمداد گشت.
دو .حممد صادیق تهراین در کتاچبه «نماز مسافر با وسائل امروزی» (ظاهرا بریوت ،اوایل دهه پنجاه شمیس)
و دیگر آثارش قائل به قول سوم شد .وی أوال مستند قرص نماز در سفر را منحرص در سنت و ترشیع آن را مبتین
بر تقلیل مشقت نوعیه دانست .ثانیا در روایات مسری یک روز اصل ،و هشت فرسخ فرع و اماره آن است .در
گذشته اصل و فرع بر هم منطبق بوده اند ،اما با اما با وسایل ماشیین امروزی دیگر مسافت تقدیری گذشته از
اماره بودن افتاده است .مسری یک روز باید با وسیله اغلب سفری همان زمان حماسبه شود نه اینکه یک روز مسری
قافله شرت برای همه زمانها مالک باشد .ثاثلا در هشت فرسخ که با وسایل نقلیه امروزی در کمرت از یک ساعت
یط یم شود مشقیت نیست تا مشمول حکم قرص نماز مسافر قرار گرید .رابعا مراد از روز  ۲۴ساعت که حدود
دوسوم آن در سری یم گذرد و بقیه به اسرتاحت .با رسعت  ۶۰کیلومرت در ساعت حداقل مسافت برای قرص نماز
و إفطار روزه  ۹۶۰کیلومرت است.
سه .رای صائب صادیق تهراین در تعینی مسری یک روز به عنوان مالک اصیل قرص و إفطار و حماسبه مسری
بر أساس وسیله اغلب هر زمان و نه زمان صدور روایات به سکوت برگزار شد ،اما استدالل قابل مناقشه وی به
مناط حکم یعین مشقت نوعیه در سفر به عنوان علت حکم قرص نماز و نه حکمت آن به شدت از جانب
فقها مورد نقد قرار گرفت :ارفاق در باب قرص حکمت است و علت تامه حکم نیست تا حکم دایرمدار آن
باشد .واضح است که به بهانه تعبدی یا توقییف بودن عبادات نیم توان خواستار عمل به ظواهر یک دسته روایات
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(ظهور در مسافت تقدیری) شد ،و ظواهر دو دسته دیگر روایات (ظهور در دو مبنا و ظهور در مسری یک روز) را
نادیده گرفت.
چهار .صادیق تهراین بیست سال بعد در کتایب به نام «نگریش جدید بر نماز و روز مسافران» و دیگر آثارش
قول سوم را از بنیاد طرد کرد بلکه به طور یلک منکر قرص نماز و جواز روزه در سفر شد .در قول نهایی وی أوال به
نص قرآن کریم تغیری در کیفیت و کمیت نماز فقط و فقط دو سبب یم تواند داشته باشد و الغری :خوف و
رضورت .سفر به خودی خود جموز ترصف در کیفیت و کمیت نماز نیست .ثانیا قرآن نماز قرص غریخویف را به
رسمیت نشناخته است .روایات موجود به جامانده از پیامرب (و امجاع و شهرت نزی) به علت خمالفت با قرآن فاقد
حجیت است .دیگر روایات نماز مسافر هم محل بر سفرهای خطرناک و حتفیف کیفیت نماز یم شود .وی در این
قولش ظاهرا منفرد مطلق است.
پنج .امحد اعبدیین مدرس حوزه علمیه أصفهان و مهدی هادوی تهراین مدرس حوزه علمیه قم از مجله
قائالن قول سوم هستند :معیار مسافت رشیع که موجب شکسته شدن نماز یا صحیح نبودن روزه یم شود ،یک
روز راه است که بر اساس وسیلۀ نقیلۀ عمویم و شایع در هر زمان و ماکن حماسبه یم گردد.
مجع بندی خبش چهارم
اول .در سده اخری به تدریج معادل فرسخ به کیلومرت در حماسبه مسافت رشیع در کتب فتوایی فقیه درج
شد.
دوم .در حماسبه فرسخ رشیع (فرسخ به اکر رفته در روایات) بر أساس ذرع و غری آن هیچ مبنای علیم مقبول
و متفق علییه به چشم نیم خورد .ظاهرا بر أساس عرف اعم و اصطالح رایج جغرافیایی امروز فرسخ  ۵۹۱۹مرت و
حدود شش کیلومرت تعینی شده است.
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سوم .در چهار مذهب فقیه اهل سنت یک فرسخ حداقل سه گونه حماسبه شده است ۵۵۶۵ ،۵۰۴۰ :و  ۱۱۱۳۰مرت.
اختالف جدا فاحش است.
چهارم .در مراجع تقلید شیعه قرن اخری حداقل شش قول درباره حماسبه هشت فرسخ در دست است،۴۰ :
 ۴۶ ،۴۵ ،۴۴ ،۴۳و  ۴۸کیلومرت .مزیان اختالف  ۲۰٪است!
پنجم .مبنای مسافت تقدیری هشت فرسخ حیت اگر به کیلومرت هم تبدیل شود حمل اختالف جدی است و
امر منضبطی نیست تا در دوران جدید مبنای حماسبه مسافت رشیع قرار گرید .تعینی مسافت بر أساس مسری
یک روز مشالکتش به مراتب کمرت ،منضبط تر و آسان تر است.
ششم .حممد صادیق تهران درباره نماز مسافر دو قول دارد .در قول متقدم (أوائل دهه  ۵۰شمیس) وی أوال
مسری یک روز را به عنوان مالک اصیل قرص و إفطار و ثانیا حماسبه مسری را بر أساس وسیله اغلب هر زمان و نه
زمان صدور روایات ا عالم کرد .ثانیا منبع قرص نماز را سنت ،و مناط حکم (علت حکم قرص نماز) را «مشقت
نوعیه» در سفر دانست.
هفتم .رای صائب صادیق تهراین در تعینی مسری یک روز به عنوان مالک اصیل قرص و إفطار و حماسبه مسری
بر أساس وسیله اغلب هر زمان و نه زمان صدور روایات حتت الشعاع خبش قابل مناقشه رأیش (مشقت نوعیه
در سفر مناط وعلت حکم قرص نماز) قرار گرفت .قائالن قول مشهور خبش اول را با تعبدی بودن نماز مسافر
و خبش دوم را با خلط صادیق بنی حکمت حکم و مناط آن پاسخ گفتند .خبش اول نقد قابل مناقشه است زیر
با وجود سه دسته روایات و سه قول در مس ئله هیچکدام توقییف یا تعبدی نیست ،در عنی اینکه خبش دوم نقد
وارد است.
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هشتم .قول متأخر و نهایی صادیق تهراین از اوایل دهه هفتاد شمیس انکار اکمل قرص نماز در سفر و فتوا به
تمام بودن نماز و جواز روزه در سفر بود .به تصور وی قرآن نماز مسافر را به رسمیت نشناخته و فعل پیامرب یا
روایات دال بر نماز مسافر ،امجاع و شهرت آن همیگ خالف قرآن و فاقد حجیت است  .وی در این قول منفرد
مطلق است.
ُ
نه .به غری از ناگرنده ،قول سوم (معیار سفر رشیع مسری یک روز بر أساس وسیله نقلیه عمویم رایج در هر
زمان) دو قائل دارد :امحد اعبدیین و مهدی هادوی تهراین .سوابق دانشجویی این مدرسنی در فزییک و مهندیس
در شناخت درست موضوع یب تاثری نبوده است.
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۸5

خبش پنجم .قول خمتار

اکنون نوبت به ترشیح قول خمتار یم رسد .این خبش شامل سه مبحث به رشح زیر است .در مبحث اول سفر
رشیع به اختصار تبینی یم شود .در مبحث دوم ادهل آن اقامه یم گردد .و باالخره در مبحث سوم اجزای مسئله
حتلیل انتقادی یم شود.

مبحث اول .تبینی سفر رشیع

این مبحث در مقام ارائه تصویری یلک از مهمرتین احاکم نماز مسافر به زبان ساده بدون استدالل فقیه
شامل دو حبث است :نظر مقدمایت ،و رئوس احاکم نماز مسافر .در حبث اول پیشینه اظهار نظر نویسنده درباره
نماز مسافر ارائه و در حبث دوم خطوط یلک حبث نماز مسافر عرضه یم گردد.

حبث اول .نظر مقدمایت

نماز مسافر
از اواخر دهه شصت و اوایل درس خارج متمایل به قول سوم بودم .در ساهلای  ۱۳۹۱و  ۱۳۹۲در پاسخ به چند
پرسش نظرم را به اختصار به شلک زیر منترش کردم .پرسشها حذف شده اند.
« حداقل مسافت برای شکسته شدن نماز معادل سفر در روشنایی یک روز اکمل متعادل با وسائل نقلیه
متعارف است .در دوران ما با توجه به وسائل نقلیه عمویم رایج در خاورمیانه این مسافت معادل  ۸۰۰کیلومرت
رفت و برگشت است که با حداقل  ۴۰۰کیلومرت رفت سفر رشیع حمقق یم شود ۹( .بهمن  )۱۳۹۱مالک شکسته
شدن نماز یط مسافت فاصله متوسط زمیین  ۸۰۰کیلومرت (رفت و برگشت) است ۲۳( .فروردین  )۱۳۹۲مسافیت که
وسیلهی نقلیه متعارف در طول روشنایی یک روز متوسط بپیماید .وسیله متعارف اکرث مردم در زمان ما هنوز
وسائل زمیین است ۲۱( .اردیبهشت  ) ۱۳۹۲مطابق روایات وارده مسافت رشیع مسافیت است که مسافر در روشنایی
هوا در یک روز یط یم کند .این مسافت در گذشته معادل حدود  ۴۸کیلومرت رفت و برگشت بوده است .با وسایل
رفت و آمد متعارف زمیین دوران ما این مسافت حداقل  ۸۰۰کیلومرت رفت و برگشت (معادل حدود ده ساعت
یط مسری رفت و برگشت) است .یعین یط مسافت کمرت از آن سفر رشیع حمسوب نیم شود .در سفرهای هوایی
نزی طول سفر رفت بیش از حدود پنج ساعت (نصف سااعت روشنایی هوا در یک روز) سفررشیع حمقق یم شود.
(رفت و برگشت ده ساعت) ( ۲۲شهریور.»)۱۳۹۲

حبث دوم .رئوس احاکم نماز مسافر
در این حبث رئوس احاکم نماز مسافر مطابق آخرین حتقیقاتم بدون استدالل عرضه یم شود .در دو مبحث
بعدی استدالهلای آن یمآید.
سفر رشیع موضوع حکم شکسته شدن نماز در نمازهای چهار رکعیت و عدم جواز روزه است.
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مسافر کیس است که حداقل مسری یک روز اکمل (شامل رفت و برگشت) را بپیماید.
مراد از روز شبانه روز نیست ،روز مقابل شب است .مقصود از روز روزی است که افراد به طور متعارف
سفر یم کنند :طلوع خورشید تا غروب آن .در هر منطقه ای روز معتدل سال در نظر گرفته یم شود نه روزی که
سفر در آن اجنام یم شود .متوسط روز معتدل در هر منطقه معیار روز حمسوب یم شود .برای وحدت رویه یم توان
اول فروردین یا اول مهر را در هر منطقه در نظر گرفت ،و ساعت طلوع و غروب آفتاب را در آن پیدا کرد .مقدار
سااعت فاصله بنی این دو ساعت طول روز حمسوب یم شود .به عنوان مثال در تهران طول روز اول فروردین امسال
 ۱۲ساعت و  ۹دقیقه است .مسافر کیس است که حداقل نصف چننی مقداری سفر کند.
مبدء و منتهای سفر اعم از زمیین ،دریایی و هوایی به ترتیب پایان حمدوده شهر یا ابتدای آن است که توسط
شهرداری ها با تابلو عالمتگذاری شده است .قلمرو شهر یا روستا امری عریف است .حد ترخص (نشنیدن
صدای اذان یا ندیدن آخرین دیوارهای خانه های شهر) معادل حدود  ۱۳۵۰مرت از مرز شهر (آخرین دیوارهای شهر
یا روستا) معیار مبدء سفر نیست.
مسری یک روز با وسیله نقلیه عمویم متعارف مالک است .در جاده ای معتدل و هموار که ترافیک نباشد.
مراد از رسعت معتدل رسعت متوسط در جاده است (بنی حداقل و حداکرث رسعت جماز) .در ایران در زمان
حارض وسیله نقلیه عمویم اتوبوس است .این میانگنی در ایران در حال حارض حدود  ۸۰کیلومرت در ساعت است.
سااعیت که رصف اسرتاحت یم شود جزء سفر حمسوب یم شود و از حداکرث سااعت روز کرس یم شود.
اگر مزیان توقف در سفر یک روز حدود دو ساعت در نظر بگرییم ،سااعت خالص سفر در ایران حدود ده
ساعت یم شود ( )۲-۱۲= ۱۰بر أساس رسعت  ۸۰کیلومرت در ساعت مسری یک روز معادل  ۸۰۰کیلومرت یم شود ( ۸۰۰
=.)۱۰×۸۰
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جهت تسهیل اکر مردم اگر کیس حداقل  ۸۰۰کیلومرت (حداقل  ۴۰۰کیلومرت رفت) با هر وسیله نقلیه زمیین
سفر کند که معادل حدود ده ساعت سفر است ،مسافر حمسوب یم شود .اینکه با خودروی شخیص یا قطار با
رسعت بیشرت یا کمرت از این سفر کند مالک نیست .همنی که این مقدار مسافت یط شد فرد مسافر است ولو در
سااعت کمرتی با رسعت بیشرتی یا با رسعت کمرتی در سااعت بیشرتی .حبث نویع است نه شخیص .به عبارت
دیگر بنی دو مالک زماین پنج ساعت و مالک ماکین  ۴۰۰کیلومرت هرکدام زودتر حمقق شد فرد مسافر است.
در سفرهای آیب مالک ده ساعت سفر رفت و برگشت است .مسافت یط شده بر أساس کشیت مسافربری
که با رسعت متوسط در هوای معتدل حرکت یم کند حماسبه یم شود نه رسعت اتوبوس در خشیک .مسری یک روز
در سفر آیب (به ازای ده ساعت) حدود  ۳۷۰کیلومرت است .پیمودن  ۱۸۵کیلومرت یا پنج ساعت سفر رفت فرد را
مسافر یم کند ،هرکدام زودتر اتفاق افتاد.
در سفر هوایی هشت ساعت سفر (حداقل چهار ساعت رفت) و مسافت یط شده توسط هواپیمای
مسافربری که وسیله نقلیه هوایی اغلب مسافران است مالک است ،نه هواپیماهای پررسعیت که هنوز وسیله
نقلیه اعدی هوایی نیستند ،یا رسعت اتوبوس در سفر زمیین .با توجه به اینکه فروداگهها خارج از شهرند و حداقل
یک ساعت قبل نزی مسافر باید در فروداگه حارض باشد از شش ساعت سفر رفت دو ساعت کرس یم شود (-۶= ۴
 .) ۲حداقل چهار ساعت رفت در سفر هوایی فرد را مسافر یم کند( ،جممواع هشت ساعت رفت و برگشت) .اگر
رسعت متوسط هواپیما را  ۸۰۰کیلومرت در ساعت فرض کنیم ،مسری یک روز با احتساب سااعت حضور الزایم
قبیل در فروداگه و سفر به فروداگه هشت ساعت پرواز (رفت و برگشت) است .چهار ساعت رفت معادل ۳۲۰۰
کیلومرت است .هرکدام از این دو در سفر هوایی (مسافت زماین ۴ :ساعت ،مسافت ماکین ۳۲۰۰ :لکیومرت) زودتر
اتفاق افتاد فرد مسافر شده است.

۸۸

نماز مسافر
مبحث دوم .ادهل قول خمتار

در این مبحث ادهل آراء مبحث قبل ارائه یم شود .این مبحث شامل دو حبث به رشح زیر است :حبث روایئ،
و استدالل عقیل نقیل.
حبث اول .حبث روایئ
معیار سفر رشیع مسری یک روز است ،نه یک شبانه روز .در سفر رشیع مسری یک روز موضوعیت دارد و
مسافت تقدیری (هشت فرسخ یا دو برید یا  ۲۴میل) در زمان صدور روایات اماره و طریق آن بوده است و تا زماین
که معادل مسری یک روز بوده است اماره حمسوب یم شده است و در دوران جدید این امارات متعلق به گذشته
است که دوران اعتبار آنها به رس رسیده است  .این نکات از جمموع ادهل در کنار هم استفاده یم شود .بریخ
روایات به لکیه این نکات داللت دارد و بریخ به بعیض نکات .روایات معتربالسند مورد عمل أصحاب جممواع
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به سه دسته تقسیم یم شوند :روایات رصیح در موضوعیت مسری یک روز ،روایات ختیری بنی دو مبنا و روایات
تقدیر مسافت.
دسته اول روایات :رصیح در موضوعیت مسری یک روز
در این دسته حداقل چهار روایت دیلل اصیل موضوعیت مسری یک روز برای حکم قرص نماز حمسوب یم
شوند به رشح زیر:
روایت اول .صحیحه عيل بن یقطنی قال :سألت أبا احلسن األول (ع) عن الرجل خيرج يف سفره وهو يف مسریة
یوم ،قال :جيب علیه اتلقصری (يف) مسریة یوم ،وإن اکن یدور يف عمله( .ب ۱ح ۱۶عن اتلهذیب واالستبصار) راوی
از امام اکظم (ع) درباره مردی یم پرسد که در مسری یک روزه برای سفر خارج شده است .پاسخ امام :بر او در
مسری یک روز تقصری واجب است ،و اگرچه در اکرش بکوشد.
داللت :روایت رصیح در این است که مالک در قرص نماز مسری یک روز سفر است ،مراد از ذیل روایت
یعین در هر صورت با یط مسری یک روز تقصری بر او واجب است.
روایت دوم .صحیحه عبدالرمحن بن احلجاج ،عن أيب عبداهلل (ع) – يف حدیث – قال :قلت هل كم أدین ما
یقرص فیه الصالة ؟ قال :جرت السنة ببیاض یوم ،فقلت هل :إن بیاض یوم خيتلف یسری الرجل مخسة عرش فرسخا يف
یوم ویسری االخر أربعة فراسخ ومخسة فراسخ يف یوم ،قال :فقال :إنه لیس إیل ذلك ینظر ،أما رأیت سری هذه األمیال
بنی مکة واملدینة ،ثم أومأ بیده أربعة وعرشین میال یکون ثمانیة فراسخ( .ب ۱ح ۱۵عن اتلهذیب) پرسش :کمرتین
حدی که نماز در آن شکسته یم شود چیست؟ پاسخ امام :سنت به روشنایی روز جاری شده است .پرسش دوباره:
روشنایی روز (در فصول خمتلف سال) تفاوت یم کند ،در یک روز فرد پانزده فرسخ یم رود ،در روز دیگر چهار

90

نماز مسافر
فرسخ ،و در روز دیگر (سوم) پنج فرسخ .پاسخ دوباره امام :اینگونه (به مسئله) نگریسته نیم شود .آیا سری میلها
را بنی مکه و مدینه دیده ای؟ سپس با دستش اشاره کرد :بیست و چهار میل معادل هشت فرسخ است.
داللت :روایت حاوی سه نکته مهم است .أوال امام با تعبری سنت از قاعده بودن مسری یک روز برای قرص
نماز یاد یم کند .این تعبری مهم و لکیدی حبث است .ثانیا مراد از روز روشنایی روز است نه شبانه روز .روشنایی
روز هم به فهم عریف ظاهر در طلوع تا غروب آفتاب است ،نه سحر تا مغرب .نکته سوم مسری یک روز در أوقات
خمتلف سال ،مرکبهای خمتلف ،رسعتهای خمتلف ،و کیفیت خمتلف جاده ها فرق یم کند .راوی فقط به اختالف
اول اشاره یم کند .اما پاسخ امام همه اختالفهای شخیص را نیف یم کند .مسری یک روز در هر زمان به مسافت
حماسبه یم شود .امام به مسافت بنی مکه و مدینه ا شاره کرد که با وسایل نقلیه آن زمان مسری یک روز معادل
بیست و چهار میل و هشت فرسخ بود .پس مسافت طریقیت دارد و مسری یک روز موضوعیت.
روایت سوم .موثقه (مضمره) سماعة قال :سأتله عن املسافر يف كم یقرص الصالة؟ فقال :يف مسریة یوم وذلك
بریدان وهما ثمانیة فراسخ( .ب ۱ح ۸عن اتلهذیب واالستبصار) پرسیدم مسافر در چه مسافیت نماز را قرص یم
کند؟ پاسخ داد :در مسری یک روز و آن هشت فرسخ است.
داللت :روایت رصیح در این است که مالک قرص نماز مسری یک روز است ،که در زمان صدور روایت
معادل دو برید و هشت فرسخ بوده است .امام نفرمود دو ب رید یا هشت فرسخ که مسری یک روز یم شود ،بلکه
برعکس ابتدا به مسری یک روز پاسخ داد سپس مسافت معادلش را بیان کرد.
روایت چهارم .روایت فضل بن شاذان از امام رضا (ع) (با سند معترب صدوق در من الحیرضه الفقیه) قال:
إنما وجبت اتلقصریيف ثمانیة فراسخ ال أقل من ذلك وال أكرث ،ألن ثمانیة فراسخ مسری یوم للعامة والقوافل واألثقال
فوجب اتلقصری يف مسری یوم ،قال ولو لم جتب يف مسری یوم ،ملا وجب يف مسری الف سنة ألن لك یوم یکون بعد
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هذا ایلوم فإنما هو نظری هذا ایلوم ،فلو لم جيب يف هذا ایلوم ملا وجب يف نظریه( .ب ۱ح ۱عن الفقیه) شکسته شدن
نماز در هشت فرسخ واجب شده ،نه بیشرت و نه کمرت ،چرا که هشت فرسخ مسری یک روز برای عموم مردم،
اکروانها و بارهاست [که با مسافران جاجبا یم شود] ،پس شکسنت نماز در مسری یک روز واجب است .و اگر
شکسته شدن نماز در مسری یک روز واجب نیم شد ،در مسری هزار سال هم واجب نیم شد ،زیرا هر روزی بعد
از این روز و نظری آن است ،و اگر در این روز واجب نیم شد در مانندهای آن نزی واجب نیم شد.
داللت :امام ابتدا مسافت تقدیری یعین هشت فرسخ را بیان کرده ،اما بالفاصله علت آن را مسری یک روز
اعالم کرده ،و تعلیل اقوی دیلل بر این است که موضوع حکم مسری یک روز است و هشت فرسخ اماره آن
است .برای بار دوم تاکید یم شود که تقصری در مسری یک روز واجب است .برای بار سوم و دومنی تعلیل گفته
یم شود که اگر شکسته شدن نماز در مسری یک روز واجب نیم شد ،در مسری هزار سال هم واجب نیم شد (در
منت وسائل «هزار» از قلم افتاده است ،روایت را از منبع اصیل فقیه صدوق نقل کرده ام) ،و بار چهارم تعلییل برای
تعلیل اخری :زیرا هر روزی بعد از این روز و نظری آن است .و برای بار آخر و تعلییل برای تعلیل قبیل :اگر قرص
در این روز واجب نیم شد در مانندهای آن نزی واجب نیم شد .آیا رصیح تر از این ممکن بود موضوعیت مسری
یک روز برای قرص نماز بیان شود؟ دکته دیگری که در روایت حائز توجه است م رکیب است که برای حماسبه مسری
یک روز معریف شده اکرواین است که با بار و پیاده سفر یم کند ،وسیله نقلیه عمویم ان دوران اراده شده است.
دسته دوم :روایات ختیری بنی دو مبنا
روایات این دسته مسری یک روز و تقدیر مسافت بدون ترجیح یکی بر دیگری با حرف عطف او (یا) در
کنار هم ذکر شده اند .اگر چه تا زماین که این دو مبنا بر هم منطبق بوده اند این ختیری بدون مشلک بود ،اما در
دوران جدید که این دو مبنا نسبتشان به جای تساوی حدود یک به بیست است ،نیم توان به ظاهر این دسته
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روایات عمل کرد (بر عکس قول دوم) و شق تقدیر مسافیت ناظر به امر موقیت است که دوران آن گذشته است.
شق اول ختیری ابلته کمااکن به اعتبار خود بایق است .در این دسته دو روایت معتربالسند به عنوان نمونه قابل ذکر
است.
صحیحه أيب بصری قا ل قلت أليب عبداهلل (ع) يف كم یقرص الرجل؟ قال :يف بیاض یوم أو بریدین .قال
ُ ُ
ُ ُ
ّ
خرج رسول اهلل (ص) إیل ذي خشب فقرص وأفطر .فقلت :وکم ذي خشب؟ قال :بریدان( .ب ۱ح۱۲-۱۱عن
اتلهذیب) از امام پرسیدم :در چه مسافیت فرد نمازش شکسته یم شود؟ پاسخ امام صادق (ع) :در روشنایی روز یا
ُ ُ
دو برید .پیامرب (ص) [از مدینه] به ذی خشب رفت ،نمازش را شکسته أقامه کرد و روزه اش را إفطار کرد.
ُ ُ
پرسیدم :ذی خشب در چه مسافیت بود؟ پاسخ امام :دو برید.
داللت :قرص نماز و إفطار پیامرب به روایت امام صادق در سفر در روشین یک روز یا دو برید صورت گرفته
است .ذی خشب در دو بریدی مدینه بود و این سفر یک روز طول کشیده بود .در جمموع روایات مسری یک روز
موضوع حکم و مسافت تقدیری اماره آن است.
صحیحه أيب أیوب عن أيب عبداهلل (ع) سأتله عن اتلقصری ،فقال :يف بریدین أو بیاض یوم( .ب ۱ح ۷عن
اتلهذیب واالستبصار) از امام صادق (ع) درباره تقصری پرسیدم  .پاسخ داد :دو برید یا روشنایی روز.
داللت :در این روایت مسافت تقدیری یا روشنایی روز مالک تقصری ذکر شده است .به قرینه دیگر روایات
باب ،این ختیری زماین است که این دو مالک بر هم منطبق باشند .نکته دوم روایت استفاده از عبارت روشنایی
روز است که شبانه روز را نیف یم کند و بر روز عریف تطبیق یم شود نه روز روزه.
دسته سوم روایات :روایات تقدیر مسافت
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اما روایایت که تنها مسافت تقدیری را ذکر کرده اند و به مسری یک روز اشاره نکرده اند مانع قول خمتار
نیم توا نند بشوند .این روایات روایات موقیت هستند که دوران اعتبارشان به رس آمده است .دو روایت معتربالسند
به عنوان نمونه قابل ذکرند.
موثقه عیص بن القاسم عن أيب عبداهلل (ع) قال :يف اتلقصری حده أربعة وعرشون میال یکون ثمانیة فراسخ
(باب  ،۱حدیث ۱۴عن اتلهذیب واالستبصار) حد تقصری  ۲۴میل معادل هشت فرسخ است.
صحیحه معاویة بن وهب قلت أليب عبداهلل (ع) :أدین ما یقرص فیه املسافر الصالة؟ فقال (ع) :برید ذاهبا
وبرید جائیا (ب ۲ح۲عن علل الرشایع و عیون) پرسش :کمرتین حدی که مسافر نماز را شکسته یم کند کدام
است؟ پاسخ :یک برید رفت و یک برید برگشت.
داللت :این دو روایت را به قرینه روایات معترب متعدد دیگر (که شش نمونه آن گذشت) به اماره مسری یک
روز محل یم شود که در زمان صدور منطبق بر مسری یک روز بوده است .اعتبار این دسته روایات تا زماین است
که اماریت و طریقیت آنها حمفوظ باشد .در دوران جدید این دسته روایات فاقد طریقیت و اماریت هستند و
قابل مراجعه نیستند.

حبث دوم .استدالل عقیل نقیل
مراد از استدالل عقیل نقیل دیلل عقل غریمستقل اصطالیح نیست ،مراد حتلیل عقیل مفاد روایات بر أساس
رشایط زماین ماکین و زمینه صدور روایات است .در این حتلیل عقیل از موازین شناخته شده علم أصول فراتر
نرفته ام .ضمنا این دو دیلل مستقل از دیلل نقیل (روایی) نیست .جهت تدقیق بیشرت آنها را جمزا حبث یم کنم واال
دیلل روایی بدون توجه به این دو نکته در دوران جدید جاری نیم شود.
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در دوران جدید نسبت مسری یک روز حدود  ۸۰۰کیلومرت با هشت فرسنگ  ۴۰تا  ۴۶کیلومرت نسبت  ۲۰یا  ۱۹به
یک است .دسته دوم روایات یعین ختیری مطلقا قابل عمل نیست .اگر امر دائر بنی دسته اول و سوم روایات شود،
نیم توان رصفا به بریخ ظواهر ظین منت روایات اکتفا کرد .چاره ای نیست جز اینکه نتایج تطبیق هر یک از دو
مبنا بر واقعیت خاریج را به دقت برریس کرد.
دیلل اول :حتول اسایس موضوع سفر
در دوران جدید در سفرهای برون شهری که افراد در داخل شهرها برای رفنت رساكر یا خرید یا دیدن اقوام
و دوستان یا رفنت از یک حمله به حمله دیگر كم و بیش حدود  ۴۰کیلومرت (رفت و برگشت) یط یم کنند مصداق
سفر برون شهری یقینا نیم تواند همان هشت فرسنگ دوران سفر با قافله شرت باشد .سفر با وسیله نقلیه و مسافیت
که در واحد زماین یط یم شود بستیگ تام دارد .اگر در گذشته (دوران سفر با حیوانات و اکروانها) سفر با روز
سنجیده یم شد ،در دوران جدید (دوران سفر با وسایل نقلیه موتوری زمیین ،دریایی و هوایی) با ساعت سنجیده
یم شود .اگر در گذشته روزانه هشت فرسخ ( ۴۰تا  ۴۶کیلومرت) یط یم شد ،در دوران جدید هر ساعت با وسیله
نقلیه عمویم زمیین مثل اتوبوس به راحیت  ۸۰کیلومرت رسعت جماز یط یم شود.
اینکه موضوع سفر در طول دو قرن اخری در غرب ،و یط یکصد و بیست سال اخری در خاورمیانه و دیگر
نقاط جهان حتول ج دی یافته غریقابل انکار است .برای درک این حتول نیم توان به عموم یا اطالق روایایت در
قرن اول و دوم هجری تمسک کرد .تشخیص موضوع سفر امری عریف است ،که ابلت ه در مورد عبادایت که با آن
رس و اکر دارند قیود رشیع هم یم تواند داشته باشد ،اما اصل موضوع عریف است .عرف را باید از واقعیت خاریج
درک کرد نه از منت دیین .فقییه که در دوران جدید برای درک سفر به ظواهر روایات استناد یم کند از این
نکته به اغیت مهم غفلت کرده است .به فقهایی که در دوران قدیم (تا حوایل  ۱۳۴۰شمیس و  ۱۳۸۰قمری) فتوا
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داده اند حریج نیست ،اما فتوای بعد از این تاریخ بر أساس مسافت دوران قافله شرت مجود بر ظاهر لفظ و غفلت
قطیع از موضوع سفر است.
مسافت در سفر مرتبط با نماز و روز مسافر در دوران جدید بر أساس مسافت یک روز وسایل نقلیه جدید
عمویم در جاده های آسفاتله جدید با رسعت متوسط حماسبه یم شود و یقینا بسیار بیش از هشت فرسخ ( ۴۰تا ۴۶
کیلومرت) است .بنابراین قول اول (دسته سوم روایات) در دوران جدید غریقابل عمل است .متعنی عمل به دسته
اول روایات است :مسری یک روز.
َ
دیلل دوم .مسری سفر یک روزه با مرکب هر زمان
أوال مسری یک روز در اکرث روایات معترب در حبث نماز و روزه مسافر حیت از سوی قائالن قول اول غریقابل
انکار است .ثانیا مسری یک روز در دوران قدیم و زمان صدور روایات معادل هشت فرسخ بوده است :مسریی
که اکروان شرت در یک روز یط یم کرده است .آیا فقییه که در دوران جدید زندیگ یم کند و شخصا با اکروان
شرت هم تردد نیم کند ،بلکه با خودرو یا هواپیما سفر یم کند مسری سفرش در یک روز را با مسافیت که اکروان
شرت در گذشته یط یم کرده اند تنظیم یم کند؟! آیا چننی تقدیر مساحیت مقبول و مسموع است؟ مسری یک روز
معنای متعارفش که ضابطه علم أصول است در عرف هر روز معین یم شود .آیا پیامرب یا ائمه مسری یک روزه
قافله شرت را موضوع سفر برای همیشه و همه جا وضع کرده اند؟! آیا چننی حقیقت رشعیه یا مترشعه ای قابل
اثبات است؟ اگر پاسخ منیف است ،مفهوم سفر در سفر رشیع (منجر به قرص نماز و عدم جواز روزه) امری تماما
عریف است ،حد رشیع آ ن را نزی شارع متناسب با اصل عریف تعینی کرده است .غفلت از اصل عریف یعین مسری
سفر یک روزه با مرکب هر زمان نه سفر یک روزه با مرکب زمان صدور روایات! اگر کیس روایات را اینگونه
بفهمد مطمئنا و بدون کمرتین تردیدی خطا کرده است.
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نتیجه
عمل به دسته اول روایات متعنی است .مطابق آن مزیان همیشیگ سفر رشیع مسری یک روز است .این
مسریی است که در هر زمان با وسیله نقلیه اغلب عمویم آن زمان در جاده های همان زمان یط یم شود .مسافیت
که وسیله نقلیه دوران گذشته (از مجله زمان صدور روایات) قافله شرت یط یم کردند یعین هشت فرسخ مالیک
جاودانه برای همه دورانها نیست و تمسک به آن مجود در نص و خطای فاحش در درک موضوع عریف سفر است.
در دوران جدید تا اطالع ثانوی مسری یک روز مسافیت که وسیله نقلیه اغلب عمویم (اتوبوس) در سفر رفت و
برگشت یط یم کند معادل هشتصد کیلومرت است.

مبحث سوم .حتلیل اجزای مسئله
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در این مبحث ضمن هفت حبث به رشح زیر اجزای مسئله حتلیل یم شود :مراد از روز ،وسیله نقلیه و
رسعت آن ،تعینی مبدء و منتهای سفر ،حتقق مسافت رشیع با مالک کوتاههر و زودتر ،مسافت رشیع در
سفرهای دریایی ،و مسافت رشیع در سفرهای هوایی .این نکات در ضمن استدالل در مبحث گذشته به امجال
اشاره شد ،اکنون در هر یک به تفصیل سری اقوال برریس و بر أساس قول خمتار بر آنها استدالل یم شود.

حبث اول .مراد از روز
مراد از روز در روایات تقصری (نماز شکسته) چیست؟ کدام یک از اینها مراد است :شبانه روز ،روز مقابل
شب ،از طلوع فجر یا از طلوع آفتاب ،روز بلند یا روز کوتاه یا روز متوسط؟ اگیه روز بر شبانه روز اطالق یم
شود (معادل  ۲۴ساعت) ،اگیه روز مقابل شب مراد است که طول آن در طول ایام خمتلف سال تغیری یم کند .اگر
روز به معین دوم مراد باشد در متون دیین اگیه از طلوع فجر تا غروب آفتاب یا مغرب مراد است و زماین از
طلوع تا غروب خورشید .طول روز به معنای دوم چند ساعت کوتاه تر از طول روز به معنای اول است (فاصله
طلوع فجر تا طلوع آفتاب) .طول روز در فصلهای سال تفاوت یم کند .این تفاوت به حدود پنج ساعت یم رسد.
روز چند ساعیت مقصود شارع در روایات مسری یک روز بوده است؟ این حبث شامل سه قسمت به رشح زیر است:
روشنایئ روز ،از طلوع تا غروب خورشید ،و روز معتدل.
الف .روشنایئ روز
اینکه مراد از روز مقابل شب است ،نه شبانه روز:
دیلل اول .عبارت بیاض یوم در بریخ روایات معترب آمده است ،از مجله صحیحه عبدالرمحن بن احلجاج
«جرت السنة ببیاض یوم» ،صحیحه أيب بصری «يف بیاض یوم أو بریدین» ،و صحیحه أيب أیوب «يف بریدین أو بیاض
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یوم» همیگ از امام صادق (ع) .روایات مطلق «مسری یوم» محل بر روایات مقید یم شود« :بیاض یوم» .اما مراد از
بیاض یوم چیست؟ معنای حتت اللفظی آن سفیدی روز است ،به قرینه مقابله با تاریکی شب مراد روشنایی
روز است.
دیلل دوم .فهم عریف از روز هم همنی است .اراده معین شبانه روز از روز حمتاج قرینه است که در اینجا
قرینه برخالف آن است.
ب .از طلوع تا غروب خورشید
اینکه مراد از روز ،روز روزه (از طلوع فجر) یا روز عریف (از طلوع خورشید) است ،انصاف مطلب این
است که ترصییح در روایات به چشم نیم خورد .صیمری در اغیة املرام آن را روز روزه از طلوع فجر تا غروب
خورشید معین کرده است .حمقق اردبییل در جممع الفائدة و صاحب مدارک نزی بر همنی منوال رفته اند .صاحب
ّ
حدائق ضمن اشاره به این قول و قائالنش نوشته کساین که به این امر ترصیح کرده اند جدا اندکند.
حمقق سزبواری در کفایه و ذخریة این قول را نپذیرفته است .به نظر شیخ انصاری در کتاب الصالة «ظاهر
از مسری واقع در یک روز امر متعارف از آن است ،نه استیعابش از طلوع فجر تا ذهاب محره [مرشقیه] ،زیر سری
به این شلک غریمتعارف است ».حمقق همداین در مصباح الفقیه نزی با تکرار عبارت شیخ اعظم این نکته را بر
آن افزوده است :متبا در از بیاض یوم در بریخ اخبار أراده یوم صوم (از طلوع فجر) است ،اما مراد از سری واقع
در آن به حسب ظاهر همان است که در سری اکروانها ،باربران و بارها متعارف بوده است نه استیعاب از طلوع
فجر تا ذهاب محره [مرشقیه] ،زیر سری به این شلک غریمتعارف است ».در حقیقت حمقق همداین ظهور بیاض یوم
ظاهر مسری یوم را از طلوع آفتاب.
را از طلوع فجر دانسته اما در
ِ
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به نظر یم رسد :أوال بیاض یوم ظهوری در روز روزه ای نداشته باشد ،زیرا روشنایی بالفعل روز از طلوع
آفتاب است نه از طلوع فجر .ثانیا مالک اصیل در فهم مسری یک روز عرف است و متعارف حرکت از طلوع
فجر نبوده ،بلکه از طلوع آفتاب بوده است .ثاثلا انتهای روشنایی روز هم غروب آفتاب است نه مغرب .رابعا تسهیل
و یرس در مسئله مؤید روز از طلوع تا غروب خورشید است .در نتیجه مراد از روز از طلوع فجر تا مغرب نیست،
بلکه از طلوع آفتاب تا غروب آن است.
ج .روز معتدل
اما در حماسبه روز (از طلوع تا غروب آفتاب) چرا باید روز معتدل را مالک قرار داد و نه روزهای بلند
تابستان یا روزهای کوتاه زمستان را؟ ابن فهد حیل در مهذب ابلارع و موجز زمان به اکر رفته در روایات مسافت
را «نهار معتدل»  ،صیمری در اغیة املرام از آن به «زمان معتدل» و شهید ثاین در روض اجلنان به «روز متوسط
(وسط)» تعبری کرد .از آن پس یوم معتدل در اکرث تایلفات فقیه مدار حبث قرار گرفت از مجله در جممع الفائدة،
مدارک ،حدائق ،ریاض و مفتاح الکرامة .وحید بهباین نزی در مصابیح الظالم روز متوسط را مقتضای انرصاف
اطالق ات دانسته است .حق همنی است که روز در مسری یک روز بر روز معتدل یا متوسط محل شود.
اما روز معتدل چه روزی است؟ و طول آن چگونه حماسبه یم شود؟ طول روز در فصول خمتلف و ماههای
هر سال شمیس تفاوت یم کند .روزهای تابستان بلند و روزهای زمستان کوتاه است .روزهای بهار معتدل است.
به شلک دقیق تر اعتدال بهاری در اول فروردین ،اعتدال پائزیی در اول مهر ،انقالب تابستاین در  ۳۱خرداد ،و
انقالب زمستاین در اول دی رخ یم دهد .معتدل ترین روزهای سال اول فروردین و اول مهر است .طول روز در
این روز (تهران ،۱۳۹۸ ،مؤسسه ژئوفزییک دانشاگه تهران) به ترتیب  ۱۲ساعت و  ۹دقیقه و  ۱۲ساعت و  ۸دقیقه
است .بلندترین روز سال  ۳۱خرداد  ۱۴ساعت و  ۳۴دقیقه و کوتاه ترین روز سال اول دی  ۹ساعت و  ۴۵دقیقه
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است .روز معتدل را به دو طریق یم توان حماسبه کرد :یکی از دو روز اول فروردین یا اول مهر را مالک قرار
دهیم ،یا اینک ه طول بلندترین و کوتاهترین روز را معدل بگرییم .از هر دو طریق عدد  ۱۲ساعت و  ۸دقیقه (و ۳۰
ثانیه) بدست یم آید .بنابراین روز معتدل در ایران حدود  ۱۲ساعت است.

حبث دوم .وسیله نقلیه و رسعت آن
مسری یک روز در چه رایه ،با چه وسیله نقلیه ای ،و با چه رسعیت تعینی یم شود؟ آیا سااعت اسرتاحت در
این حماسبه منظور یم شود یا در تمام این سااعت فرد باید در حال پیمودن مسری باشد؟ این پرسشهایی است که در
این حبث یط چهار قسمت به رشح زیر به آن پاسخ داده یم شود :جاده معتدل ،وسیله نقلیه اغلب عمویم ،رسعت
متوسط ،و احتساب سااعت اسرتاحت.
الف .جاده معتدل
در روز معتدل ( ۱۲ساعیت) در چه مسریی مسافت یک روز حماسبه یم شود؟ شهید اول اعتدال در ارض را
در مسری یک روز مطرح کرد .بعد از او این نکته مورد تلیق أصحاب قرار گرفته است .مراد از اعتدال در ارض
هموار بودن جاده ،و نداشنت رسباالیی و رسازیری ،سنالگخ و کوهستاین نبودن و مانند آن بوده است .در دوران
جدید مراد از جاده معت دل آسفالت بودن آن بعالوه رسازیر و رسباالیی نبودن و پیچ در پیچ نبودن آن است .همه
این نکات متبادر عریف از جاده معتدل است .مراد از جاده معتدل آزادراه نیست! جاده معمویل است که تا
اطالع ثانوی مورد اغلب مسریهای برون شهری است.
ب .وسیله نقلیه اغلب عمویم
برای حماسبه مسری یک روز چه وسیله نقلیه ای مالک است؟ این مسئله در روایات مطرح شده است.
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روایت اول .صحیحه عبداهلل بن حییی الاکهيل عن ایب عبداهلل (ع) يف اتلقصری يف الصالة :برید يف برید أربعة
وعرشون میال ،ثم قال :اکن أيب (ع) یقول :إن اتلقصری لم یوضع ىلع ابلغلة السفواء وادلابة انلاجیة ،وإنما وضع ىلع
سری القطار( .ب ۱ح ۳عن الفقیه ،اتلهذیب واالستبصار ) راوی از تقصری در نماز یم پرسد .امام صادق (ع) پاسخ
یم دهد :دو برید [یا] بیست و چهار میل .سپس از پدرش امام باقر (ع) نقل یم کند که تقصری بر شرت چابک
(خفیفة رسیعة) و مرکب رسیع السری (مرکب تندرویی که نایج سوار آن است) وضع نشده است ،بلکه بر سری
(روزانه) قطار شرت وضع شده است.
داللت :اگرچه صدر روایت از امام صادق تقدیر ماکین مسافت معریف شده است ،اما ذیل آن دو نکته دارد
که نکته دوم آن شاهد حبث است .اما نکته اول اگر تقدیر ماکین مسافت مقوم موضوع بود چه نیازی به ذیل
روایت؟! این که مرکب تند یا کند برود مربوط به تقدیر زماین مسافت است نه تقدیر ماکین! اما نکته دوم امام
صادق به نقل از پدرش ترصیح یم کند که مسری یک روز بر أساس مرکبهای رسیع السریی از قبیل شرت چابک یا
اسب تزیتک وضع نشده بلکه بر مبنای سری قطار شرت (اکروان ،قافله) که مرکب عمویم اغلب آن دوران بوده
وضع شده است.
روایت دوم .روایت فضل بن شاذان از امام رضا (ع) (با سند معترب صدوق در من الحیرضه الفقیه) قال :إنما
وجبت اتلقصری يف ثمانیة فراسخ ال أقل من ذلك وال أكرث ،ألن ثمانیة فراسخ مسری یوم للعامة والقوافل واألثقال
فوجب اتلقصری يف مسری یوم( .ب ۱ح )۱شکسته شدن نماز در هشت فرسخ واجب شده ،نه بیشرت و نه کمرت ،چرا
که هشت فرسخ مسری یک روز برای عموم مردم ،اکروانها و بارهاست [که با مسافران جاجبا یم شود] ،پس شکسنت
نماز در مسری یک روز واجب است.
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داللت :درباره صدر روایت مشهور فضل بن شاذان قبال حبث شد .ذیل آن هش ت فرسخ را مسری یک روز
پیاداگن ،اکروانها و شرتهای باربری که شیوه اغلب محل و نقل در آن دوران بوده معریف کرده است.
روایت سوم .روایت صدوق (در علل الرشایع و عیون اخبار الرضا) از فضل بن شاذان عن الرضا (ع) :وقد
خيتلف املسری فسری ابلقر إنما هو أربعة فراسخ ،وسری الفرس عرشون فرسخا وإنما جعل مسری یوم ثمانیة فراسخ،
الن ثمانیة فراسخ هو سری اجلمال والقوافل وهو الغالب ىلع املسری ،وهو أعظم املسری اذلي یسریه اجلمالون
واملاکریون( .ب ۱ح ) ۲اگیه مسری خمتلف یم شود .سری اگو [در روز] فقط چهار فرسخ است ،و سری اسب [در روز]
بیست فرسخ .اما مسری یک روز هشت فرسخ قرار داده شده است ،زیرا هشت فرسخ سری شرتها و قافله هاست ،و
این [مرکب] اغلب در مسری اس ت ،و این [هشت فرسخ] بیشرتین مسریی است که شرترانان و چارواداران (کرایه
دهنداگن مرکب) [در یک روز] یم پیمایند.
داللت :این روایت برخالف دو روایت قبل در سندش حبث است .اگرچه عبدالواحد بن حممد بن عبدوس
نیشابوری عطار از مشایخ صدوق است و مشایخ صدوق در بریخ مباین رجایل ثقه تلیق یم شوند ،اما مبنای رجایل
مذکور مورد قبول من نیست ،در نتیجه روایت نهایتا حسنه حمسوب یم شود نه معتربه .اما داللت آن بر مقصود
بسیار قوی است و بسیاری أصحاب به آن استشهاد کرده اند .در این روایت به سه مرکب آن زمان که رسعتهای
متفاویت دارند اشاره شده است :اگو  ۴فرسخ در روز ،اسب بیست فرسخ در روز و شرت و قافله هشت فرسخ در روز.
در روایت استدالل شده که چون مرکب اغلب در آن دوران شرت و قافله است ،سری آنها مالک قرار داده شده که
متوسط بنی مرکب کندرو و مرکب تندرو است .ضمنا هشت فرسخ اغیت سری شرتها و قافله ها در یک روز معریف
شده است.
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نتیجه روایات :مسری یک روز بر أساس سری مرکب اغلب در هر زمان حماسبه یم شود .در زمان صدور
روایات این مرکب شرت و قافله بوده که روزانه هشت فرسخ یم پیموده است .اگر فرد سوار بر شرت چابک یا اسب
تزیتک هم باشد معیار قرص سری روزانه قافله شرت اس ت .از مجله أصحاب که به نکات مذکور ترصیح کرده اند
ابن فهد حیل در مهذب ابلارع ،صیمری در اغیة املرام ،شهید ثاین در روض اجلنان و رشح ملعة ،حمقق اردبییل در
جممع الفائدة ،و وحید بهبهاین در مصابیح الظالم هستند.
در دوران جدید مسری یک روز بر أساس وسیله نقلیه عمویم اغلب در هر منطقه حماسبه یم شود .وسیله
نقلیه ای که اغلب مردم در سفرهای برون شهری از آن استفاده یم کنند .این وسیله نقلیه در اغلب نقاط جهان
اتوبوس یا قطار است .اگر اتوبوس یا قطار دو نوع رسیع السری و اعدی دارد ،نوع اعدی آن که وسیله نقلیه عمویم
است مبنا قرار یم گرید .وسیله نقلیه عمویم اغلب در ایران تا اطالع ثانوی اتوبوس است.
ج .رسعت معتدل
مسری یک روز که با وسیله نقلیه اغلب عمویم یط یم شود با چه رسعیت حماسبه یم گردد؟ شهید اول سفر
معتدل را مقتضای روایات و تسهیل دانسته است .ابن فهد حیل در املهذب ابلارع و موجز ،صیمری در اغیة املرام،
شهید ثاین در روض اجلنان و رشح ملعة ،صاحب مدارک ،حبرالعلوم ،صاحب مفتاح الکرامة ،و حمقق غروی
اصفهاین در کتاب الصالة به این نکته اتلفات کرده به آن فتوی داده اند .این رسعت متوسط و معتدل در گذشته
رسعت قافله و شرت با بار حمسوب یم شد .در دوران جدید رسعت متوسط اتوبوس در ایران در حال حارض حدود
 ۸۰کیلومرت در ساعت است.
د .احتساب سااعت متعارف اسرتاحت
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در سفر روزانه معموال سااعیت رصف توقف و اسرتاحت یم شود .آیا در حماسبه مسافت این سااعت توقف
در مسری یک روز حلاظ یم شود؟ پاسخ مثبت است .آقای بروجردی در ابلدر الزاهر به این نکته اشاره کرده که
اسرتاحت اثنای سفر جزء مسری روزانه حمسوب یم شود و الزم نیست تمام روز در حال حرکت باشد .مسری یک
روز در دوران قدیم با احتساب این توقفهای متعارف معادل هشت فرسخ یم شد .در دوران جدید هم الزم نیست
معادل روز معتدل (از طلوع تا غروب خورشید) یعین دوازده ساعت الیتقطع در حال رانندیگ یا یط طریق باشد،
بلکه حدود دو ساعت برای اسرتاحت در نظر گرفته و رفت و آمد جممواع ده ساعت حماسبه شده است (پنج
ساعت رفت) .بنابراین در سفر زمیین حداقل مسافت برای حتقق قرص نماز و إفطار روزه  ۸۰۰کیلومرت ( ۴۰۰کیلومرت
رفت) تا اطالع ثانوی در ایران است.

حبث سوم .تعینی مبدء و منتهای سفر
مسری یک روز یا مسافت ماکین معادل آن از کجا تا کجا حماسبه یم شود؟ از خانه یا از حد ترخص یا از آخر
حمدوده شهر یا آخر حمله؟
أوال مسئله در هیچ رواییت حمل حبث واقع نشده است .ثانیا تا قبل از عالمه حیل امجاال و شهید اول تفصیال
در کتب فقیه مورد حبث قرار نگرفته اس ت .ثاثلا امر دائر مدار صدق عنوان مسافر است ،که آیا این عنوان از
حلظه أراده رشوع سفر در خانه بر فرد صدق یم کند یا با چننی اراده ای وقیت از شهر خارج شد؟
عالمه در خمتلف به ىلع بن بابویه نسبت داده که فرد از حلظه خروج مزنل مسافر است و باید نمازش را
شکسته خبوان د .اولنی فقییه که به امجال آخر شهر را مطرح کرده عالمه در تذکره ،منتیه و نهایة است .شهید
اول برای خنستنی بار مسئله را به تفصیل مورد حبث قرار داد .و از آن به بعد نظر اغلب فقها این شد :آخر شهر
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در شهرهای معتدل که دیوار آخرین خانه های آن حمسوب یم شود ،و آخر حمله در شهرهای بزرگ و اینکه هر یک
از این دو کجا اتفاق یم افتد داور عرف است.
از مجله منتقدین این قول حمقق سزبواری در کفایه و ذخریه است که نوشته بر این امر دیلیل نیافتم و بعید
نیست که مبد ِء تقدیر مبد ِء سریش به قصد سفر باشد؛ که معنای آن از مزنل است ،یعین همان قول ىلع بن
بابویه .صاحب حدائق هم همانند سزبواری براین اداع دیلیل نیافته و بدون اشاره به نام سزبواری از قول او به قیل
(گفته شده است) یاد کرده و خودش قویل اختیار نکرده است .فقهای متاخر در ریاض ،مفتاح الکرامة ،جواهر
و غری آن حبثشان متمرکز در انتهای حمله در شهرهای بزرگ است .قول مشهور فعیل در عروه هم همنی است .آقا
سید ابواحلسن اصفهاین در تقریرات نماز مسافر أوال حد ترخص را ختصیص حکم مسافر دانسته نه برای بیان
موضوع مسافر ،ثانیا حتقق عنوان مسافر را اغبلا به خروج از مزنل به قصد سفر دانسته نه از دیوارهای شهر ،ثاثلا
بنی شهرهای معتدل و بزرگ از این حیث فریق قائل نشده است .و در نهایت نتیجه گرفته مدار بر خروج از شهر
است نه خروج از حمله ،آری اگر گفتیم با خروج از خانه عنوان مسافر صدق یم کند حکم شهر و حمله یکی
یم شود .ابلته وی در نهایت بنی شهر و مزنل یکی را اختیار نکرده است.
آقا سید حسنی بروجردی در تقریرات ابلدرالزاهر أوال فریق بنی أنواع شهرها قائل نشده ،ثانیا در تمام شهرها
و روستاها انتهای شهر یا روستا را مبدء سفر دانسته است .ادهل ای که ایشان بر مسئله أقامه کرده به این قرار
است:
أوال عنوان سفر و اقامت متقابل هستند .عنوان مقیم یک شهر بدون حلاظ مزنیل خاص به فرد اطالق یم
شود .عنوان مسافر عرفا زماین صدق یم کند که از شهری که مقیم آن بوده خارج شده باشد ،یعین خروج از
حمدوده و نهایت شهر.
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ث انیا در تعینی مسافت شهرها از انتهای حمدوده یکی تا ابتدای حمدوده دیگری حماسبه یم شود ،و حمله و
مزنل در این تعینی مسافت نقیش ندارند .همنی معین هم در ذهن اصحاب ائمه مرکوز بوده است .آنها از فاصله
شهرشان تا شهر دیگر یم پرسیدند بدون حلاظ اینکه مزنل یا حملهشان کجاست .به عنوان نمونه احادیث ایب والد
(ب ۵ح ،)۱عبدالرمحن بن حجاج (ب  ۱۴ح )۴از امام صادق و مرسله صفوان از امام رضا (ب  ۴ح .)۱ردیع از
جانب ائمه در این مورد نرسیده ،بلکه از این عدم ردع صحت حماسبه بنی شهر مبدء و مقصد استفاده یم شود.
به عنوان نمونه روایة زرارة وحممد بن مسلم عن أيب جعفر (ع) ،حیث قال :وقد سافر رسول اهلل (ص) إیل ذي
ُ ُ
خش ب ،ويه مسریة یوم من املدینة ،یکون إیلها بریدان :أربعة وعرشون میال ،فقرص وأفطر( .ب ۱ح )۴پیامرب
ُ ُ
(ص) به ذی خشب سفر کرد که مسری یک روز با مدینه فاصله داشت ،دو برید یا  ۲۴میل ،پس نمازش را شکسته
خواند و روزه اش را إفطار کرد.
ثاثلا حتدید مسافت در روایات با الفاظ برید ،فرسخ و میل آمده است .واضح است که نصب میل و سنگ
عالمت فرسخ و نزی اعتبار برید [چاپارخانه] بر أساس مسافات بنی شهرها صورت یم گرفته ،و معلوم است که
ارتکاز عریف از این الفاظ احاهل به تعینی مسافت با سه مزیان مذکور بوده که توسط سالطنی در جاده ها نصب
یم شده است.
در نهایت اعتبار در حتدید مسافت به نهایت شهر است نه به مزنل و نه به حد ترخص و از این حیث بنی
بالد کبریه و غری آن فریق نیست و در این امر حمله در شهرهای بزرگ فاقد اعتبار است( .پایان نقل قول)
تبینی فوق موجه است .در دوران جدید مبدء سفر پایان حمدوده شهر یا روستا است که توسط شهرداریها یا
دهداریها با تابلو عالمت گذاری شده است .تسهیل اکر عباد که اغلب أصحاب به آن تمسک کرده اند و نزی
معنون نبودن مسئله در روایات و هفت قرن خنست بنی فقها باعث یم شود از اقوایل از قبیل حد ترخص یا آخرین
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دیوارهای شهر به عنوان مصداق مبدء سفر اجتناب شود .بر همنی منوال مقصد هم مزنیل که قرار است در آن
اقامت شود نیست ،ورود به حمدوده شهر یا روستای جدید است.

حبث چهارم .حتقق مسافت رشیع با مالک کوتاههر و زودتر
آیا ده ساعت سفر (مالک زماین :مسری یک روز) و  ۸۰۰کیلومرت (مالک ماکین آن) در سفر زمیین باید هر
دو حمقق شوند تا نماز شکسته و إفطار روزه جماز باشد؟ یا حتقق یکی از آنها اکیف است؟ از این دو مالک ،مالک
زماین اصیل و مالک ماکین اماره و نشانه آن است .هر یک از این دو حتقق یابد فرد رشاع مسافر حمسوب یم شود.
حیت اگر سفر با خودروی شخیص با رسعیت باالتر از رسعت متوسط ( ۸۰کیلومرت در ساعت) صورت بگرید و در
نتیجه مسافت  ۴۰۰کیلومرت (سفر رفت) در کمرت از پنج ساعت صورت بگرید حداقل مسافت حمقق شده و فرد
رشاع مسافر حمسوب یم شود.
در م قابل اگر به دیلل ترافیک متعارف یا وضعیت جوی در جاده ای رسعت وسیله نقلیه کمرت از رسعت
متوسط ( ۸۰کیلومرت) بوده و در نتیجه هنوز ۴۰۰کیلومرت یط نشده  ،با گذشت پنج ساعت فرد مسافر حمسوب یم
شود .به زبان ساده هر یک از دو مالک زودتر اتفاق بیفتد اکیف است چه یط حداقل مسافت ماکین ( ۴۰۰کیلومرت
رفت در ایران معارص و مناطق مشابه آن) یا گذشت حداقل زماین (پنج ساعت رفت در همه جا).
تبینی فوق راه حیل فقیه معترب و مسبوق به سابقه است .حمقق اردبییل در جممع الفائدة والربهان نوشته است
بر فرض عدم تساوی دو مالک (زماین و ماکین مسافت رشیع) حتقق یکی از آنها اکیف است ،اگرچه دیگری
هنوز حمقق نشده باشد ،در این صورت مالک حقییق مالک کمرت (آن که زودتر حتقق پیدا کرده است) یم باشد.
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حبث پنجم .مسافت رشیع در سفرهای دریایی

آیا در سفرهای آیب مالک سفر رشیع با مسافت سفر زمیین تعینی یم شود یا مستقال با مسری یک روز؟
مسئله در دو مقام قابل برریس است ،یکی دوران قدیم تا یک قرن قبل و دیگری در قرن اخری .در دوران قدیم
أوال سفرهای آیب هنوز به روال سابق بادباین یا پارویی بوده و هنوز نریوی خبار یا دیزل در سفرهای آیب رایج در این
منطقه رایج نبوده است .ذلا طبییع است که در دوران خنست سفرهای خایک و آیب با یک مالک سنجیده شود و هر
دو بر أساس مسری یک روز که منطبق بر هشت فرسخ بوده تعینی مسافت رشیع شوند.
به عنوان نمونه عالمه حیل در تذکره :دریا مانند خشیک است .اگر در دریا به اندازه مسافت [هشت فرسخ]
سفر کرد ،قرص بر او واجب است ،حیت اگر این مسافت در یک ساعت صورت گرفته باشد ،زیرا اعتبار به مسافت
است نه به زمان .در منتیه هم افزوده است :در این امر اختالیف نیم بینم .خود او در خمتلف فتوای ابن جنید را
نقل کرد ه که برای مسافر کشیت مسری یک روز را معترب دانسته بود .بعد از عالمه نواع رای او در منتیه عینا بنی

۱09

نماز مسافر
أصحاب تکرار شده است .صاحب جواهر کوشیده رای عالمه را مستدل کند ،ذلا نوشته به دیلل اطالق نصوص
و فتاوا .ابلته فقهایی که در سفر زمیین به قول اول قائل بوده اند اکمال طبییع است که در سفر آیب هم بر أساس
همان مبنا مسافت هشت فرسخ را معترب بدانند.
اما بریخ فقهای قائل به قول دوم در سفر زمیین (ختیری بنی دو مبنای مسری یک روز و هشت فرسخ) در سفر
آیب مبنای خود را نادیده گرفته همانند قول اول فتوا داده اند .ابن فهد حیل در املهذب ابلارع نوشته است :دریا
مانند خشیک است ،با رسیدن به مسافت نماز قرص یم شود حیت اگر مسافت [هشت فرسخ] را در یک ساعت
بپیماید .صیمری در اغیة املرام هم مانند او فتوا داده است .صاحب مدارک بر نظر ابن فهد افزوده است :زیرا
بلوغ مسافت به ذراع [یعین مسافت تقدیری ماکین] در وجوب قرص اکیف است .او نزی عدم خالف منتیه را نقل
کرده است .حمقق سزبواری در ذخریه نزی سخنان مدارک را عینا تکرار کرده است.
ابلته فتوای این چهار فقیه یم تواند با مبنایشان در سفر زمیین سازاگر باشد با این توجیه که حیت در سفر
زمیین هم هر یک از دو مبنا زودتر حمقق شود فرد مسافر حمسوب یم شود ،چون در قایقها یا کشیت ها در زمان
وزش باد موافق و دریای آرام یا پاروزنهای ورزیده هشت فرسخ بسیار زودتر از مسری یک روز حمقق یم شده فقهای
یادشده به این شق اشاره کرده اند .شق دوم که اشاره نکرده اند (وابلته نیف هم نکرده اند) این است که اگر
گذشت یک روز زودتر از یط شدن هشت فرسخ صورت گرفت باز این افراد مسافر حمسوب یم شوند.
با این که من فتوایی از قائالن قول سوم درباره سفر دریایی پیدا نکردم ىلع القاعده فتوایشان باید چننی
باشد :در سفر دریایی همانند سفر زمیین مالک مسری یک روز است که هش ت فرسخ اماره و نشانه آن است.
هرکدام حمقق شود فرد مسافر حمسوب یم شود .با توجه به اینکه در دوران گذشته کشیت ها و قایقها پارویی وبادباین
بوده اند رسعت آنها تفاوت چنداین با رسعت حیوانات نداشته ،قایقهای تندرو شبیه اسبهای تزیتک یا شرتهای
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چابک بوده اند و کشتهای س نگنی شبیه قافله های شرت ،ذلا اقوال سه اگنه فایده عمیل نداشته اند چرا که مسافت
یک روز و هشت فرسخ متقارب بوده اند.
واحد رسعت محل و نقل آیب «گره دریایی» است .هر گره دریایی معادل  ۱۸۵۲مرت است .رسعت متوسط کشیت
های قدیم چهار گره دریایی در ساعت بوده است ( ۷۴۰۸مرت) .مسری یک روز ( ۱۰ساعت) حدود  ۷۰کیلومرت بوده
است .در دوران جدید متوسط رسعت کشیت های مسافربری  ۲۰گره دریایی (حدود  ۳۷کیلومرت) در ساعت است.
مسری یک روز آن (به ازای ده ساعت) حدود  ۳۷۰کیلومرت است .پیمودن  ۱۸۵کیلومرت یا پنج ساعت سفر رفت فرد
را مسافر یم کند ،هرکدام زودتر اتفاق افتاد.
من برخالف فقهای دوران گذشته مسافت ماکین سفر زمیین و آیب را یکسان نیم دانم ،اگرچه مسری یک
روز مالک اعم همه سفرها برای شکسته شدن نماز و إفطار روزه است .دیلل مسئله اطالق ادهل مسری یک روز
است که اعم از سفرزمیین و آیب است .بنابراین مسافت ماکین در سفر آیب از سفر زمیین کوتاه تر است.

حبث ششم .مسافت رشیع در سفرهای هوایی
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در سفرهای هوایی مالک مسافت رشیع چیست؟ آیا معادل مسافت زمیین ( ۸۰۰کیلومرت فعیل) حماسبه یم
شود یا مسری یک روز در آن مالک است و مسافت بر اساس آن مستقیما تعینی یم شود؟
واحد رسعت در سفرهای هوایی گره ( )knotاست .هر گره دقیقا معادل  ۱۸۵۲مرت است .رسعت هواپیمای
مسافربری در حال حارض  ۴۰۰تا  ۵۰۰گره معادل  ۷۴۰تا  ۹۳۰کیلومرت در ساعت است .اگر این رسعت متوسط را ۸۰۰
کیلومرت در ساعت فرض کنیم ،مسری یک روز با احتساب سااعت حضور الزایم قبیل در فروداگه و سفر به فروداگه
هشت ساعت پرواز (رفت و برگشت) است .چهار ساعت رفت معادل  ۳۲۰۰کیلومرت است .هرکدام از این
دو(مسافت زماین ۴ :ساعت ،مسافت ماکین ۳۲۰۰ :لکیومرت) زودتر اتفاق افتاد فرد مسافر شده است.
بنابراین اگر با سفر هوایی به شهری مسافرت کند که کمرت از چهار ساعت فاصله هوایی دارد فرد مسافر
نیست ،حال ان که اگر با وسیله نقلیه زمیین به همان شهر سفر کند مسافر است .برای رفع استغراب به فتوای
رایج فقها در العروة الوثیق توجه کنید :اگر شهری دو مسری دارد که یکی کمرت از مسافت رشیع و دیگری بیش
از آن است ،هر رایه انتخاب شود باید مطابق همان راه عمل شود.
بنا بر حتقیق حمقق سزبواری در ذخریه اگر از راه طوالین تر به قصدی غری از ترخص (شکسنت نماز و افطار
روزه) آمده باالمجاع مسافر است ،نمازش قرص و روزه اش را باید افطار کند ،و اگر به چننی قصدی راه طوالین
تر را انتخاب کرده باز مسافر است به رای مشهور .از مج له شاخص ترین قائالن رای مشهور حمقق حیل در رشایع
و از قائلنی رای غریمشهور ابن براج است که اگر با چننی قصدی راه طوالین تر را انتخاب کرده باید نماز را تمام
و روزه را بگرید؛ و اگر از راه کوتاه تر آمده باالمجاع مسافر نیست و باید نمازش را تمام خبواند و روزه اش را
بگرید.
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شیخ جعفر اکشف الغطاء نزی فتوا داده است :اگر شهری دو راه دارد ،هر دو از طریق خشیک ،یا هر دو آیب،
یا خمتلف (یکی خشیک و راه دیگر آیب) طول یکی از دو راه به حد مسافت یم رسد و دیگری کمرت از مسافت
است ،در هر رایه آمده مطابق آن عمل یم کند (از یک راه مسافر یم شود و از راه دیگر مسافر نیست) .دقیقا بر
همنی منوال یم توان گفت مقصدهایی که راه زمیین و هوایی دارند ،و طول راه زمیین بیش از مسافت و از راه
هوایی کمرت از آن است ،مسافر زمیین رشاع مسافر است ،اما مسافر هوایی حد مسافت رشیع را حمقق نکرده و
باید نمازش را تمام خبواند وروزه بگرید.
ابلته جای این مناقشه هست که گفته شود در لکیه سفرهای زمیین ،دریایی و هوایی مالک مسافت در سفر
زمیین است نه اینکه مسافت سفر هوایی و دریایی ىلع حده حماسبه شود .یعین در دوران جدید در هر سفری حیت
هوایی به جمرد یط طریق  ۴۰۰کیلومرت سفر رفت فرد مسافر حمسوب شود .هرچند چننی مسافیت توسط هواپیما در
کمرت از نیم ساعت یط یم شود! در پاسخ مناقشه یم توان گفت :در چننی سفرهایی چه مشقیت است تا به گفته
عالمه حیل در تذکره «قد شغل یومه بالسفر ،فحصلت املشقة املبیحة للقرص» (روزش را سفر گرفته وپس مشقت
جموز قرص حاصل شده) شامل حالش شود .مالک سفر رشیع اشتغال روز به سفر ،مسری یک روز و مسافت معادل
آنهاست نه مسافت منزتع بدون حتقق چننی مالکهای جامیع .عالمه در منتیه مشقت را مقید به شغل یوم
(اینکه سفر روزش را اشغال کند) مالک قرص دانسته نه مستقال ،و حق همنی است چرا که مشقت یف حد نفسه
منضبط نیست تا مالک حکم قرار گرید( .مشقت جمزای از شغل یوم حکمت حکم است نه علت آن)
نتیجه :قرص نماز متوقف بر اشتغال یک روز به سفر ،پیمودن مسری یک روز و یط مسافت معادل آن در هر
یک از سفرهای زمیین ،دریایی و هوایی است .با مسافت قافله شرت نیم توان مسری یک روز سفر با اتوبوس را تعینی
کرد ،بر همنی منوال با مسافت اتوبوس نیم توان مسری یک روز هواپیما را تعینی کرد ،هر کدام بر حسب خودش.
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در هر سه مورد سفر اغلب عمویم مالک است .سفر اغلب عمویم زمیین مالک سفر دریایی و هوایی نیست
و برعکس .در سفر زمیین غلبه با ات وبوس است .در سفر دریایی با قایق ،بلم ،نلج وکشیت مسافربری عمویم اعدی
است نه قایق و کشیت رسیع السری .در سفر هوایی هم سفر با هواپیماهای عمویم اعدی است نه جتهای رسیع.
این غلبه در هر زمان و منطقه جدااگنه سنجیده یم شود.
احلمدهلل
 ۲۲تری 1۳۹۸
*****
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 .2نماز و روزه مسافر :رخصت یا عزیمت؟ (حبث استدالیل)
آیا در سفر رشیع نماز را شکسته خواندن و روزه نگرفنت الزایم است (عزیمت) ،یا اختیاری است یعین یم
تواند روزه بگرید یا نگرید ،نماز را شکسته یا تمام خبواند (رخصت)؟ بنی شیعه و سین اختالف است.
الف .مروری بر آراء مذاهب اسالیم در باب رخصت و عزیمت قرص نماز و روزه مسافر
 .۱اهل سنت بنی قرص نماز و افطار روزه تالزم قائل نیستند.
مشهور راجح در مالکیه قرص
 .۲از مذاهب اهل سنت تنها حنفیه قرص نماز را در نماز عزیمت یم دانند ،قول
ِ
نماز را سنت مؤکد یم شمارد .شافعیه و حنبلیه قائل به رخصت هستند یعین مسافر خمری بنی قرص و تمام است.
نزد حنابله و مشهور شافعیه قرص نماز بر تمام افضل است.
 .۳روزه در سفر در همه مذاهب اهل سنت یف اجلمله جماز است .حنفیه و شافعیه به رشط عدم رضر روزه
مسافر را افضل یم دانند .مالکیه و حنبلیه روزه نگرفنت را در سفر سنت دانسته و قائل به کراهت روزه در سفر
هستند حیت اگر مشقت نداشته باشد.

نماز مسافر
 .۴فقهای شیعه باالتفاق در غری اماكن اربعه بنی قرص نماز و لزوم افطار روزه تالزم قائل هستند.
قرص نماز و افطار روزه عزیمت (واجب) است نه رخصت (اختیاری) .روزه
 .۵به امجاع فقهای شیعه در سفر ِ

ً
ً
(رمضان اداءا و قضاءا) در سفر جماز نیست ولو بدون مشقت.

 .۶در اماكن اربعه برای مسافر قرص نماز رخصت است ،اما عدم روزه عزیمت.
ب .حتلیل ادهل
یک .آیه  ۱۰۱سوره نساء (مستند نماز خوف) نیمتواند مستند قرص نماز مسافر باشد (چه برسد به رخصت یا
عزیمت) ،آیات  ۱۸۴و  ۱۸۵سوره بقره نزی بدون روایات حداقل إشعار به رخصت در روزه در سفر دارد «فمن تطوع
خری فهو خری هل وأن تصوموا ٌ
خری لکم» و«یریداهلل بکم الیرس والیرید بکم العرس».
دو .عمده دیلل باب روایات است .روایات اهل سنت منقول از پیامرب در مورد روزه ظاهر در رخصت است
و در مورد قرص نماز متمایل به عزیمت است و فقیهان اهل سنت مردد بنی وجوب و استحباب موکد قرص نماز
مسافر شده اند.
سه .روایات شییع منقول از پیامرب که بسیار معدود است بر دو دسته است ،دسته اول عزیمت و دسته دوم
ظاهر در رخصت .از مجله روایات دسته دوم قال رسول اهلل (ص) :خیار أميت اذلین إذا سافروا أفطروا وقرصوا.
امثال ای ن روایت با رخصت سازاگرترند تا با عزیمت.
چهار .شیخ طویس در امایل عن سوید بن غفلة ،عن عيل وأيب بکر وعمر وابن عباس أنهم قالوا :إذا سافرت
يف رمضان فصم إن شئت .که نص در رخصت است.
پنج .اما روایات بسیار زیادی از ائمه خصوصا امام صادق (ع) از مجله روایات متعددی با سند معترب نقل
شده که نص در عزیمت و عدم جواز روزه رمضان اعم از ادا و قضا در سفر است.
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شش .با توجه به اینکه فهم دو صحابه ت راز اول باقرین (ع) یعین زراره و حممد بن مسلم از آیات رخصت
بوده که توسط امام صادق (ع) تصحیح یم شود (صحیحه منقول در من الحیرض) این ظن را تقویت یم کند که
از زمان امام صادق (ع) قول به عزیمت خصوصا در عدم جواز روزه مسافر به عنوان یکی ازنشانه های هوییت
تشیع مطرح شده است .به نظر ایشان ابلته عزیمت ترشیع پیامرب و حیت خداوند بوده است .واضح است که نظر
ائمه مذاهب اهل سنت از سنت پیامرب و کتاب خدا در روزه رخصت بوده است.
روي الصدوق عن زرارة و حممد بن مسلم أنهما قاال :قلنا اليب جعفر (ع) :ما تقول يف الصالة يف السفر؟
کیف يه وکم يه ؟ فقال  “ :ان اهلل عزوجل یقول ( :و اذا رضبتم يف االرض فلیس علیکم جناح أن تقرصوا من
الصالة) [نساء  ،]۱۰۱فصار اتلقصری يف السفر واجبا کوجوب اتلمام يف احلرض ”.قاال :قلنا :انما قال اهلل عزوجل :
(فلیس علیکم جناح) ،و لم یقل “ :افعلوا”  ،فکیف أوجب ذلك کما أوجب اتلمام يف احلرض؟ فقال (ع)“ :أو
لیس قد قال اهلل عز و جل يف الصفا و املروة ( :فمن حج ابلیت أو اعتمر فال جناح علیه أن یطوف بهما) [بقره
 ]۱۵۸؟ أال ترون أن الطواف بهما واجب مفروض الن اهلل عز و جل ذکره يف کتابه و صنعه نبیه (ص) ،و کذلك
اتلقصری يف السفر شئ صنعه انليب (ص) و ذکر اهلل یف کتابه (ايل أن قال ):و قد سافر رسول اهلل (ص) ايل ذي
خشب ،و يه مسریة یوم من املدینة یکون ایلها بریدان  :أربعة و عرشون میال ،فقرص و أفطر فصارت سنة….”.
(وسائل ج ۸ص ،۵۱۷أبواب صالة املسافر ،ب ،۲۲ح ،۲عن الفقیه ج ۱ص)۳۴۳
زراره و حممد بن مسلم از امام باقر (ع) پرسیدند در نماز قرص چه یم گوئید؟ کیفیت و کمیت آن چیست؟
امام آیه  ۱۰۱سورهی نساء را تالوت کرد و توضیح داد :نماز شکسته در سفر واجب است ،آنچنانکه نماز تمام در
غری سفر واجب است .زراره و حممد بن مسلم اشاکل کردند :خداوند فرمود «گنایه بر شما نیست» و
نفرمود[«:الزاما] اجنام دهید» پس چگونه [این آیه] نماز قرص را [در سفر] همانند نماز تمام در غری سفر واجب
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کرده است؟ امام فرمود :آیا خداوند در آیهی  ۱۵۸بقره سیع بنی صفا و مروه را با همنی تعبری «فالجناح ان یطوف
بهما» واجب مفروض نکرده است؟ خدای عز و جل در کتابش ذکر کرده و پیامرب (ص) آنرا [ترشیع] کرده
است .نماز قرص در سفر هم به همنی منوال چزیی است که پیامرب [ترشیع] کرده و خداوند در کتابش ذکر کرده
است .سپس اضافه کرد :پیامرب از مدینه به ذی خشب سفر کرد ،مسافت این دو منطقه از هم مسری یک روز
مسافرت بود :دو برید ۲۴ ،میل [هشت فرسخ] پیامرب نمازش را قرص و روزه اش را فطار کرد ،و این سنت شد.
هفت .فقهای شیعه با توجه به فهم امام صادق از کتاب خدا و سنت رسول اهلل باالتفاق (وبدون خمالف) به
عزیمت قرص نماز مسافر و عدم جواز روزه وی فتوی داده اند.
ٌ
نتیجه :اقوی عزیمت قرص نماز مسافر ،و احوط وجویب عدم جواز روزه ماه رمضان در سفر اداءا و قضاءا
است .واهلل اعلم( .ویرایش اول ۹ :بهمن  ،۱۳۹۲ویرایش دوم ۱ :مرداد )۱۳۹۳
***

ٌ
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 .۳چند مسئله خمترص

وطن رشیع
وطن جایی است که انسان یا قصد اقامت دائم دارد (چه در آجنا متودل شده باشد یا نه) ،یا بدون چننی قصدی
ساهلا اقامت کند به حنوی که عرفا اهل حمل حمسوب شود ،و عرفا به او مسافر نگویند .وطن ممکن است واحد
یا بیشرت باشد .در وطن نماز را باید تمام خواند ۱۶( .تری )۱۳۹۳
***

اقامت ده روزه
مسافری که قصد دارد ده روز یا بیشرت در حمیل بماند باید نماز را تمام خبواند .مراد از حمل شهر و اطراف آن
است .خروج از حمل به مزیان چند ساعت (کمرت از ده ساعت رفت و برگشت ،شعاع چهارصد کیلومرتی در
سفر زمیین و معادل آن در سفرهای دریایی و هوایی) به رشیط که در همان روز به حمل اول بازگردد خمل قصد
اقامت نیست ۲۵( .خرداد )۱۳۹۸
***
کثریالسفر
کثریالسفر امری عریف است .فردی که در هر ده روز بیش از مسافت رشیع را یط یم کند و حداقل سه ماه
این سفرها تکرار شده کثریالسفر حمسوب یم شود ،چننی فردی در سفر نمازش تمام و روزه اش صحیح خواهد
بود .ماموریت اکرمند در صوریت که به شلک فوق تکرار شود ،از مصادیق کثریالسفر است ۳( .خرداد )۱۳۹۲
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***
نماز در هواپیما و فروداگه
در سفرهای هوایی اگیه مسافر چند پرواز پشت رس هم دارد تا به مقصد برسد .فاصله این پروازها رصف
یافنت ایستاگه مربوط هر پرواز یم شود و وقت اکیف برای نماز نیست ،به عالوه در بریخ فروداگههای بنی امللیل
حمیل برای نماز هم پیش بیین نشده است .دهلره عقب ماندن از پرواز هم عمال مانع حضور قلب است .اگر مسافر
نماز این گونه اوقات را که عمال قادر به اجنام آن در زمان مقرر با حداقل رشائط معنوی نماز نیست در خنسنت
فرصت رسیده به مقصد ادا کند ،معصییت مرتکب نشده است ۲۷( .مرداد )۱۳۹۲
در سفرهای هوایی طوالین که اماکن وضو (و تیمم) برای مسافر نیست (یا مشقت دارد) ،فضای اکیف و
مستقر هم برای نماز وی وجود ندارد ،راعیت قبله هم میرس نیست ،در اوقات نماز به احتیاط مستحب از ذکر
خداوند اغفل نشود .در زمان استقرار قضای چننی نمازی واجب است  ،و معصییت مرتکب نشده است۲۵( .
خرداد )۱۳۹۸
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https://kadivar.com/13740/
kadivar.mohsen59@gmail.com
تمام حقوق محفوظ است.
نقل مطلب به هر صورت تنها با ذکر منبع مجاز است.

