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165-182صفحات/ 92بهار / سی و یکشماره / سال نهم/ قوق اسالمیهاي فقه و حپژوهشفصلنامه 

1امامیهفقهايدیدگاهازچهارگانهمقدسهاماکندرمسافرنماز

صدیقه مصدق صدقی

**اشرف قنبري سرداري

:چکیده
اما استثنائاتی در استقصرندارداقامتروزه10قصدکهمسافرينمازحکماستمسلمآنچه

حائر-کوفهمسجد- مدینه-مکه(هاربعاماکندرخواندننمازاستجملهآنازکهله وجود دارد أاین مس
درفقهاي شیعهاقوالکهآنجاییازواستاستداللی زیادي مطرحمباحثموردایندرکه)حسینی

منشاءگمانبی. مورد  بررسی  قرار گرفته استمهماقوالمقالایندراستمختلفباباین
بحثایندر. باشدمیواردهادلهوروایاتازآنانطاستنبااختالفموردایندرفقهافتاواياختالف

ونمازاتمامبهقائلگروهیهستند،نمازقصربهمعتقدايعده: شوندمیتقسیمگروهسهبهعمدتاًفقها
که پس از بررسی مستندات هستنداماکنایندرهصالاتمامافضلیتباتخییر بهقائلسومگروه

.بندي آنها شده استجمعنظرات هر گروه اقدام به

.امامیهفقهتخییر،اماکناتمام،تقصیر،،نمازمسافر،:هاکلید واژه

17/2/92: یخ پذیرشتار10/10/90:تاریخ وصول-1
sedighe.mosaddegh@kiau.ac.irکرجفقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یاراستاد* 

اسالمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرجحقوقوفقهارشدکارشناسیآموختهدانش* * 
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مقدمه -1
نمازحکمبینایندر. باشدمیمسافرنمازامکاحهستندمواجهآنبامردماغلبکهمسائلیازیکی

بهسازدمیمشغولخودبهراماکنااینزائرانذهنکهاستمسائلیازمقدسمکانچهاردرمسافر
اقامتقصدکهاماکناینمسافرینبراينمازاتمامیاقصرحکمزمینهایندراالتؤسبیشترینکهطوري

وفتواشکلبهعملیههايرسالهوحجمناسکدرپرسشاینجوابهرچند. باشندمیاندنکردهراروزه10
آنبررامازمینه ایندراقوالومداركمبانی،بهتوجهبافصیلیتپاسخبهنیازولی استآمدهمجمل
پیرامونرافقهاکلماتودهیمقرارسنديبررسیموردرازمینهایندرواردهروایاتدقتبهتاداشت
.نماییمارائهمناسببنديدستهباوتفصیلبهرانظراتبینجمعوجوهوآنظهوروداللت

شیعهفقهايل اقوااینکهبهتوجهباچهارگانهاماکندرمسافرنمازحکممورددرمامیهافقهاياقوال
:پردازیممیآنهاتفصیلیبررسیبهسپسوکنیممیذکررامهماقوالابتدااستمختلفبابایندر

قصروجوب-1
اتماموجوب–2
اتمامافضلیتبااتماموقصربینتخییر-3

قصروجوببهقائلین-2
الفقیهالیحضرهمنکتابدرایشاناست) ره(صدوقمرحومقولاینبهقائلینجملهاز: اولقول

روایتمعناي: فرمایدمیداندمیمذخورامرجملهازرااربعهاماکنایندرنمازخواندنتمامکهحدیثیذیل
ازروایتیرامعنااینشاهدوداردامکانزهرو10قصدباتنهااماکنایندرنمازخواندنتمامکهاستآن

صحیحروزه10اقامتقصدصورتدراربعهاماکندر اتمامکهکندمیذکرالسالمعلیهرضاامامحضرت
.)1،4430، تابیقمی،(است

. اندکردهاستنباطاربعهاماکندرقصروجوبراصدوقمرحومنظرويأرکالم،اینازفقهاجملگی
درشدهمطرحاتمامکهکندتصریح میعیسیحمادبنروایتذیل»الخصال«کتابدرصدوقحوممر

طوراینوبخواندتمامرانمازکند وروزه10اقامتقصداماکنایندرمکلفکهاستمعنااینبهروایت
قمی،(بخواندتماماماکندراینرانمازبتواند)روز10اقامتقصدعدمصورتدرحتی(حالهردرکهنیست
1403،252(.
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167...                                                                            نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه 
، 1424،2بهبهانی،وحید(گزیندول را به نحو احتیاط بر میمرحوم وحید بهبانی نه تنها خود این ق

.)188همان،(داندمی)  ع(بلکه این قول را مشهور نزد ائمه اطهار )  254
سید مهدي (العلوم اماکن را مرحوم سید بحرصاحب جواهر از جمله قائلین به وجوب قصر در این 

ایشان به تبع استادشان مرحوم وحید بهبهانی این قول را انتخاب « : فرمایدو میکندمعرفی می) طباطبائی
توان قاضی ابن البراج را نام  برد که  ایشان  بعد از نقل  میاز دیگر قائلین.)14،330تا،بینجفی،(»اندکرده

.)1406،110طرابلسی،(گزیندقول را بر میروایت  در نظري  به نحو احتیاط این 

دالئل قائلین به وجوب قصر نماز در اماکن اربعه -3
ادله روایی - 3-1

ي مرحوم صدوق أمرحوم وحید بهبهانی نظر و ر) ع(شهرت وجوب قصردر نزد اصحاب ائمه : دلیل اول
این  نسبت  را و دلیل)  1424،2،188، محمدباقربنمحمد(داندمی) ع(را مشهور در نزد فقهاي ائمه 

ي مرحوم أداند و صاحب جواهر نیز بعد از بین ربن  مهزیار و  سعد بن عبداهللا میظهور روایت علی 
نجفی،(کندبهبهانی و سید بحر العلوم دلیل ادعاي شهرت را در نزد اصحاب ائمه این دو روایت معرفی می

.)14،330،تابی
ان الروایه  قد اختلفت عن آبائک )  ع(قال کتبت الی ابی جعفر الثانی «: صحیحه علی بن مهزیار: الف

ولم ازل علی االتمام فیهما الی ان صدرنا من حجنا فی عامنا ...فی الحرمین هفی التمام  و التقصیر للصال
.»...هذا فان فقهاء  اصحابنا اشارواعلی  بالتقصیر اذا کنت ال انوي مقام عشره

شما ، روایت در مورد اتمام و قصر در حرمین از اجداد)ع(شتم به ابی جعفر الثانی نو«:راوي گفت
آوردم تا اینکه در حج و تا هم اکنون به صورت تمام در این مکان نماز را به جا می. ..مختلف وارد شده 

شکسته است به صورت کامل خواندم ولی فقها از اصحاب ما به من یاد آوري کردند که نماز امسال نماز را
، تابیعاملی،حر؛4،525، 1407کلینی،؛5،428،تابیطوسی،(» نکرده باشیتا زمانی که نیت ده روز

8 .(
وهمکالمشاهدهذهفیهالصالتقصیرعننوحبنایوبسالتقال«:صحیحه سعد بن عبداهللا: ب

ابیابنویقصرصفوانکانواقصرانافقالیهافرويالذيوهاالربع)  ع(الحسینقبروهالکوفوهالمدین
خواندن در این دم از ایوب بن نوح از شکسته نمازال کرؤس«:راوي گفت» یقصروناصحابناجمیعوعمیر
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- من شکسته  می«: ها گفتو آنچه روایت شده در این مکان) ع(مکه  و مدینه و کوفه و قبر حسینمشاهد

وحید  ؛1398،248قمی،(»و جمیع اصحاب ما شکسته می خواندندخوانم و صفوان و ابن ابی عمیر 
دو  روایت  را دال بر شهرت )  442و11،441،بحرانی؛20،401،مرحوم خویی؛1424،2،187، بهبهانی

. دانندتخییر در بین اصحاب ائمه می

صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع - 3-2
کسته یا کامل خواندن نماز از نماز در مکه و مدینه و ش) ع(ؤال کردم از امام رضاس«: راوي گفت

.)8،523،تابیعاملی،حر(»که نیت ماندن ده روز نکرده باشیشکسته بخوان تا زمانی : فرمودند

بررسی داللی روایت -1- 3-2
و میرزاي ) 20،401، تا، بیخویی(، نظر مرحوم )2،189، 1424، بهبهانی(بر طبق نظر مرحوم 

این صحیحه  امر مسافر به  قصر در مکه  و  مدینه  مادامی  که قصد اقامت ده در) 758،تابی،قمی(قمی
. روز نداشته  باشد  بر وجوب قصر صریح است

در ) ع(پرسیدم از ابوجعفر: ز محمدبن ابراهیم حضینی راوي گفتصحیحه علی بن مهزیارا: دلیل سوم
نمازت را تمام بخوان، روز کن و10داخل شدي درحرمین پس نیت زمانی که:مورد اتمام و تقصیر فرمودند

روز 10در مقام نیت : ک روز یا دو روز یا سه روز فرمود، یشوم قبل از ترویهعرض کردم من وارد مکه می
وم وحید بهبهانی مرح) 1424،2،190وحید بهبهانی، ؛8،528،تابیعاملی،حر(نمازت را تمام کنکن و

ن یروز روایت را دال بر تعی10در فرض عدم قصد اقامت) 1417،19،378اشتهاردي، (شتهارديومرحوم ا
.       دانندقصر می

مردي که در مکه ) نماز(از) ع(ؤال کردم از اباعبداهللاس: گویدمیصحیحه معاویه بن عمار: دلیل چهارم
تا زمانی که محرم است قصر ا باید نماز ر: فرمود) ع(بود و در حال قیام براي احرام بود حضرت 

و مرحوم ) 197، 1404اصفهانی، (مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی.)8،525، تابیحرعاملی،(بخواند
.له ادله وجوب قصر به حساب آوردندروایت را از جم) 413،تاسبزواري، بی(سبزواري 

من بر نیت ده روزه ) ع(عرض کردم به ابی عبداهللا: راوي  گفت: صحیحه ابی والد حناط: دلیل پنجم
بودم زمانی که داخل در مدینه شدم و یک نماز تمام خواندم سپس نیتم عوض شد بر این که ده روز در 
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169...                                                                            نماز مسافر در اماکن مقدسه چهارگانه 
اگر زمانی که داخل شدي : اتمام نماز من چیست؟ حضرت فرمودآنجا اقامت نکنم نظر شما در مورد قصر و 

اید دیگر نمازت را شکسته بخوانی  تا از مدینه خارج در مدینه یک نماز واجب گزاردي به اتمام بنابراین نب
اگر زمانی که داخل شدي در مدینه نیت تمام داشتی ولی نماز واجب کاملی به جا نیاوردي تا اینکه گردي و

کنی و نمازت را نظرت براي اقامت تغییر کرد در این صورت مختار هستی اگر خواستی نیت ده روز می
ماه زمانی که یکماه خوانی تا مدت یکده روز نکردي نمازت را شکسته میت خوانی و اگر نیکامل می

،تابیقمی، ؛3،221، تابی،طوسی؛8،509،تابیحرعاملی،(گذشت آن وقت نمازت را کامل بخوان
1،438(.

در جواب سائل به اماکن یکسان دانسته ومدینه الرسول را با دیگر شهرها و) ع(جایی که امام در
کنند اگر براي این شهر خصوصیتی درجهت تخییر بین اتمام وقصر حوي کلی حکم نماز مسافر را بیان مین

:فرمایدمیرزاي قمی می. )1424،2،192بهبهانی، وحید(شدندمتذکر میم وجود داشت حتماًبا افضلیت اتما
.)758تا،اي قمی، بیمیرز(تعینی قصر دراین اماکن داردتمامیت سندي وداللی روایت داللت بر وجوب

و گفتم اصحب اختالف ) ع(ال کردم از امام رضا ؤس: راوي گفتصحیحه علی بن حدید: دلیل ششم
خوانم و من از افرادي هستم که تمام میخوانند و بعضی شکستهرا تمام می) نماز(اند در حرمین بعضینموده

م روایت را عبداهللا بن جندب که او نماز را تمابر روایتی که اصحاب ما در اتمام دارند و ذکر کرده اینبنا
خدا رحمت کند عبداهللا بن جندب را سپس فرمودند نزد ما تمام نیست مگر اینکه : امام فرمودند. گزاردمی

دوست دارم : خواستی برگزار کن و ابن حدید گفتجمع شود بر اقامه ده روز و نمازهاي نوافل را آنگونه که 
.)533،  8، تابیحرعاملی، ؛5،427،تابیطوسی،(کنیدکه مرا به اتمام امر 

و مرحوم بحرانی در حدائق ) 1424،190بهبهانی،(م وحید بهبهانی در مصابیح الظالممرحو
.دانندروایت را دال و تصریح بر وجوب تعینی قصر می) 11،448تا، بحرانی، بی(الناضره

قصرالتقصیر و چگونگی داللت آن به تعیینهاصال-4
التقصیر است که  با  يهاصالکندن  قصر در این  اماکن  مطرح  میییکی از ادله  که  قائلین به  تعی

ان خفتم ان هاذا ضربتم فی االرض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصال«:استفاده  از آیه  شریفه
:ه این اصل در روایاتی کهک)101، نساء(»الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا یفتنکم الذین کفروا ان 

.)1،455،تابیقمی،(درخصوص علت قصر وارد شده -1
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اي از جانب خداوند دانسته وروایاتی که دورکعت  ساقط شده نمازهاي چهاررکعتی مسافر را صدقه-2
.)127، 1407،4کلینی، (کندعدم رضایت باري تعالی بررد صدقه توسط بندگان رابیان می

طوسی، (اندنماز مسافر را در صورت تمام خواندن عمدي درسفر واجب دانستهروایاتی که اعاده-3
فقها نیز به این اصل . ازجمله ادله این اصل در مورد مسافر است) 3،226االحکام،حسن، تهذیبمحمدبن

.)1413،3،136حلی، (و عالمه حلی )  343، 1، 1410حلی،(اند از جمله مرحوم ابن ادریس تمسک نموده
-قصر میمسافرنمازدررااصلمتبرکهاماکنسایربهتخییرحکمسرایتمقام استدالل برعدمرد

.دانند
اصاله «مرحوم بهبهانی وقاضی ابن البراج به ،الم وتمسک بزرگانی چون عالمه حلیتوجه به کبا
اي ادله به نتیجهدرنظر ایشان اصل فوقانی در نماز مسافر تقصیر است بدین معنا که هر جا از» التقصیر

.جوییمتمسک می» تقصیر نماز«یا در اتخاذ نظر صحیح مردد بودیم به اصل نرسیدیم و

اصول عملیه-4
اصل احتیاط- الف

اختیار قصر شکی نیست که احتیاط در: فرمایدمیکند ومرحوم وحید بهبهانی به این اصل اشاره می
.)2،204،تابی(راي این که فقها درصحت آن اتفاق دارندب.بلکه برائت یقینی در همین منحصر است،است

ف م در این اماکن این است که شخص مکلّسلّمقدر متیقن و-اوالً:توضیح مطلب این است که
این اماکن به این نحو است که اصل وجوب تکلیف مسلم است به ف درشک مکلّ-انیاًث.مسافر است

این که مسافر در این اماکن اربعه شکی دریعنی.باشدوتخییر میعبارت فنی واصولی دوران امر بین تعین
همچنین شک ندارد که نماز به صورت قصر براي مسافر جعل شده است منتها شک ومسافر است ندارد

امتثال اش آمده،بر عهدهآیا تکلیفی که یقیناًدارد که اگر از باب تخییر تمام خواندن نماز را انتخاب کرد،
محتمل عدلیت آن که آیا با آنچه که بدلیت وگرددبه این بر میاین صورت شک اودر،یا نهشده است

مسلم است که باید از عهده تکلیف معلوم برآید  شود یانه؟ساقط میآمده اشبرعهدهاست  تکلیفی که یقیناً
ت قصر برائت یقینی حاصل خواهد بنابراین  بااتیان نماز به صورزیرا که اشتغال یقینی برائت یقینی  می

.دیگر شکی در اشتغال ذمه نداردکرده و
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اصل استصحاب-ب

مسافر قبل از رسیدن به  :فرمایدکند و میمرحوم وحید بهبهانی به این اصل استصحاب  اشاره می
همان، (نتیجه بعد ازرسیدن نیز مکلف به همان خواهد بودف به وجوب قصر بوده است دراین اماکن مکلّ

توضیح مطلب به این صورت است که مسافر قبل از این که به این اماکن شریف برسد نمازش را .)203
واجب است قصر کند که نماز به چه شکلی بر اوخوانده است حال بعد از رسیدن به آن شک میشکسته می

این اصل تمامیت ارکان استصحاباتمام که باتوجه به یقین سابق وشک الحق ویا تخییر بین قصر و
اند ومشهور فقها که قائل به تخییر هستند روایات دال بر وجوب قصر راحمل برتقیه کرده.جاري خواهد بود

)  ع(مام صادقاز ا: گویدمعاویه  پسر وهب می. کنندشاهد اول خود را صحیحه معاویه بن  وهب معرفی می
تمام بخوان  مگر  قصد نماز را:یدم فرمودمسجد النبی  پرستمام  نماز در مسجدالحرام واز حکم  قصر و

خواندنتمامبهایدکردهاند که آنهارا امرروز کرده باشی عرض کردم  اصحاب ما از شما روایت کرده10
- می) رکعتچهار(راو نمازشوندمیمسجدواردچونشمااصحاب: فرمودجوابدرروز10قصدبدوننماز

برايشوند میداخل)سنتاهل(مردمکهدر حالیشوندمیخارجودارندمیبرراهایشانو کفشخوانند
تمامامکردهآنها امربهروازاینبینندنمیآنهاراسنتاهلخواندنتمامهنگامبهکهاینازکنایه(نماز

.)8،534،تابیحرعاملی،( )بخوانند
ها  غیاب آندررود اهل سنت به مسجد وبه عبارت دیگر از آنجا که اصحاب معاویه بن وهب قبل از و

وجهی براي تقیه نبوده است تا امر به قصر اند که نماز را تمام بخوانند زیراخواندند امام دستور دادهنماز می
موضوع  تقیه محقق بوده اند ودید اهل سنت بودهبرخالف غیر معاویه بن عمار که از آنجا که در.نماز کنند

.اندشدن آنها امر به قصر نمودهقیه شناختهباب تاست امام از
یکی از کند ومرحوم خویی بعد از نقل روایات تقصیر ودر مقام تعارض این روایات راحمل برتقیه می

.)20،402خویی،االمامموسوعه، ابوالقاسمسید(داندادله خود براین حمل را صحیحه معاویه بن وهب می

قهاقول به وجوب اتمام و ادله ف-5
جمل «ایشان در کتاب .باشداز جمله قائلین به وجوب اتمام در اماکن اربعه مرحوم سید مرتضی می

شود یکی از آن موارد  را فصل نماز مسافر در مقام اعداد مواردي که نماز مسافر شکسته نمی» العلم و العمل
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در مختلف الشیعه  مرحوم  ابن  عالمه  حلی) 77،تابیمرتضی،شریف(اندنماز در این اماکن  ذکر کرده
.)135، 1413،3یوسفبنحسن(داندجنید را از جمله  قائلین  به وجوب اتمام در این اماکن اربعه می

ان الذین کفروا یصدون عن سبیل «آیه شریفه : ادله قائلین به وجوب اتمام در اماکن اربعه دلیل اول
ه من عذاب العاکف فیه و الباد و من یرد فیه بالحاد بظلم نذقاهللا و المسجدالحرام الذي جعلناه للناس سواء 

منان را از راه خدا باز داشتند و همچنین  از مسجد الحرام  که آن  را براي ؤکسانی که کافر شدند و م. »الیم
شوند مستحق عذابی کنند یا از نقاط دور وارد میدادیم چه کسانی در آنجا زندگی میهمه مردم برابر قرار 

زد ما از عذابی  اه حق منصرف گردد و دست به  ستم ردناکند و هر کس بخواهد در این سرزمین از رد
کند  که مرحوم  ابن جنید دلیل  خود را  حلی  نقل  میعالمه .)25،حجسوره(چشانیمدردناك  به او می

.)1413،3،135،یوسفبنحسن( دانددر مسجدالحرام میتساوي  مستفاد از آیه  نسبت  به مسافر و مقیم 
صحیحه عبد الرحمن بن حجاج: دلیل دوم

تمام به جا آور هرچند در : به مکه و مدینه پس فرمودند) نماز(از اتمام ) ع(ال کردم از اباعبداهللا ؤس
.)5،426،تابیطوسی،؛8،526،تابیحرعاملی،(نجا یک نماز واحد بجا آورده باشیآ

مرحوم ) 20،398،تابیخویی،(داندوجوب اتمام در این اماکن میمرحوم خویی روایت را دال بر
و مرحوم ) 11،441تا،بیبحرانی،( مرحوم  بحرانی) 467، 1413،4سبزواري،(سبزواري آن را ظاهر 

.دانندبر وجوب اتمام در اماکن اربعه میآن را صریح و نص ) 327، 1362، بروجردي(بروجردي
نماز و اتمام  از)  ع(راوي گفت  پرسیدم از ابالحسن:بن عیسیصحیحه عثمان: دلیل سوم 

حرعاملی،؛524، 1407،4کلینی،(جاي آور و لو یک نماز واحد باشدتمام به: روزه در حرمین  پس فرمود
).8،529،تابی

روایت را دال بر ) 20،398،تاخویی، بی(و مرحوم خویی ) 189، 1424،2بهبهانی،(مرحوم بهبهانی 
. دانندجوب اتمام در این اماکن میو

) ع(ابی جعفربهنوشتم: گویدمیرواي:صحیحه بزنطی از ابراهیم بن شبیه:دلیل چهارم
داشتدوست) ص(پیامبر: ام نماز در حرمین پس درجواب نوشتال کرده بودم از ایشان در مورد اتمؤکه س

مرحوم بهبهانی. ن در حرمین و نماز را تمام بخوانزیاد نماز خواندن در حرمین را، تو هم زیاد نماز بخوا
ل بر وجوب اتمام در این روایت را دا)420، 3،تااردبیلی، بی(اردبیلی مرحومو) 413، 1424،2،بهبهانی(

.داننداماکن می
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از امور ...) ه من امر المذخور اتمام الصلو(: قال صادق علیه السالم:مرسله صدوق: دلیل پنجم

دینه  و مسجد کوفه و حائر حسینی تمام نماز گزاردن در مکان به مکه و م. است) نزد علم الهی(دهذخیره ش
فقها از جمله مرحوم )  531، 8، هالشیع، وسایلتابیعاملی، حر؛442، 1، تابیقمی، )  (ع(

، وهکمريک(،  مرحوم کوهکمري)2،189، 1424بهبهانی، (مرحوم بهبهانی، )1413،9،30،سبزواري(سبزواري
- تمام نماز در این اماکن میاین روایات را دال بر وجوب ا) 398، 20تا،خویی، بی(و مرحوم خویی) 97، تابی

.دانند

قول به تخییر با افضلیت اتمام –6
گروه سوم که قائل به تخییر با افضلیت اتمام نماز در این اماکن اربعه هستند و مبناي آنها استنباطی 

مفتاح «سی به روش مرحوم عاملی در أدر این بخش با ت. یات و ادله وارده دارنداز روااست که
و با توجه به تعبیرات گوناگون فقها در میان قائلین به تخییر و گستردگی ) 298، 10تا، بی، عاملی(»الکرامه

: کنیمقائلین این قول نظرات علما را چند دسته تقسیم می
این  قول را ) 366، 4، 1411، عاملی( و مرحوم عاملی) 413، 2،تابی، سبزواري( مرحوم سبزواري . 1

. کنندمذهب و راي اکثر فقها معرفی می
مرحوم ، )14،329،تابینجفی،(صاحب جواهر، )4،466،تابی،حلی(عالمه حلی. 2
را تخییر با قها قول مشهور ف) 438، 11، تابحرانی، بی( و مرحوم بحرانی ) 187، 1424،2،بهبهانی(بهبهانی

)  329، 14، تافی، بینج(صاحب جواهر ) 179، 8، 1404،حکیم(البته مرحوم حکیم. دانندافضلیت اتمام می
.انده اجماع فقها است تعبیر کردهنزدیک بمشهور بودن این قول را به شهرت عظیمی که

این قول الکرامه و مرحوم ابن ادریس به نقل از صاحب مفتاح) 576، 1417،1،طوسی(شیخ طوسی. 4
.اندرا اجماعی اصحاب دانسته

ادله قائلین به تخییر-7
کند و از جمله یکی از ادله این قول را اجماع فقها ذکر می) همان(شیخ طوسی : اجماع: دلیل اول
.کندنیز یکی از ادله این قول را اجماع فقها ذکر می) 1418،4،277طباطبایی، (صاحب ریاض
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شکسته نماز زا) ع(ابراهیم ال کردم از ابوؤسگوید راوي می: روایت علی بن یقطین: دلیل دوم
من دوست دارم براي شما آنچه را که براي تمام به جا آور این امر واجب نیست و:خواندن به مکه فرمود

.)397، 20ابوالقاسم، سید(مرحوم خویی.خود دوست دارم
و صاحب ) 377، 1418،4طباطبائی، (صاحب ریاض.ح کرده استاین روایت را دال بر تخییر مطر

.داننداین روایت را صریح بر تخییر می)  14،337الکالم،محمدحسن، جواهرنجفی،(جواهر 
:ال شد فرمودؤدرباره نماز در مکه س) ع(از ابوالحسن:صحیحه علی بن یقطین:دلیل سوم

مرحوم بهبهانی این صاحب جواهر و.اي آوردهرکس خواست تمام بخواند وهرکس خواست شکسته بج
.دانندروایت را صریح برتخییر می

بندي داللی قائلین به سه قولجمع-8
این از آنجا که دلیل هریک ازشود وجمع میان روایات مطرح می،شدن مستند اقوالروشنپس از
رسد اگر جمع  داللی داللی می، اول نوبت به جمعهم ازنظر داللت تمام استظر سند وناقوال هم از

پس . رسدتخییر میباب تعارض نوبت به تساقط یاشود و طبق مبانی علم اصول درممکن نشد تعارض می
:اند که قول آنها ثابت شوداي حل کردهیک از صاحبان اقوال تعارض رابه گونههر

ذیرفته است به این شرح پاین جمع را درقالب تخییر موضوعی) 443، 1،تابیقمی،(شیخ صدوق-1
روایات دال بر تعیین عدم آن اطالق دارد وروز و10روایات دال بر وجوب اتمام نسبت  به قصد اقامت : که

بنابراین عمومیت ناشی از روز مقید نموده است،10قصر، تمام بودن نماز دراین اماکن را به قصد اقامت 
گردد که این  روایات عزم و قصد اقامت  نمودن صیر حمل میاطالق ادله اتمام بر تقیید ناشی از ادله تق

گردد که مسافر در این اماکن شریف مخیر است مسافر در این اماکن را ترغیب می کنند پس مشخص می
روز نمازش را تمام بخواند یا از جمله کسانی قرار 10که خود را از جمله کسانی قرار دهد که با قصد اقامت  

شود نه حکمی با توجه به این نظر بین شکسته بخواند که این تخییر موضوعی معنا میدهدکه نمازش را 
مزیتی براي این اماکن  طبق این جمع دیگر خصوصیت واماکن اربعه و سایر شهرها تفاوتی وجود ندارد و

ست عدم آن مخیر اروز و10ماند چون مسافر در تمام شهرها بین انتخاب  قصد اقامت شریف باقی نمی
آورد درحالی که آنچه از روایاتی مثل روایاتی که تمام خواندن را مذخور واز علوم  مخزون الهی به شمار می

مرحوم .  آید وجود نوعی خصوصیت و مزیت براي این اماکن اربعه  نسبت به دیگر شهرها استبدست می
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روز کرده و روایات تخییر را حمل بر شیخ صدوق روایات را قصر گرفته و  روایات اتمام را  حمل بر اقامه ده 

توان بدین میان قصد اقامت ده روز یا عدم آن کرده است اما انصاف این است که روایات باب را نمیتخییر
را نپذیرفته اند و باالتفاق نظر به  ) ره(گونه توجیه کرد لذا اکثریت  قاطع علماي شیعه نظر شیخ صدوق 

که امر به اتمام  داشت  و همچنین روایات مقابل آنها که امر به قصر می تخییر داده اند و میان روایاتی 
ر مقام حکیم د... مرحوم آیت ا.اندکرد بدین گونه جمع کرده اند و روایات تخییر را قرینه این جمع گرفته

- ر است ولی  گاهی عنوانی عارض  میحکم اولی تخیی)1404،8،183،حکیم: (جمع میان روایات گفته است

)  20،402،تابیابوالقاسم، سید(خویی...مرحوم  آیت  ا.  می کندکه  یکی از دو طرف تخییر تعین  پیدا شود
گوید باید روایات قصر را حمل بر تقیه و روایات اتمام را حمل بر افضلیت آن کنیم تا میان این روایات و می

له نماز مسافر و أمس) 11،450،تابی،بحرانی(فرمایندمرحوم بحرانی می. جمع کرده باشیمروایات تخییر
ال سائلین در خصوصیت این اماکن تنها به این خاطر بوده که ایشان مزیت و خصوصیتی از براي این ؤس

،اصفهانی(اصفهانی سیدمرحوم. استاماکن شنیده بودند و آن همان رجحان اتمام بدون  قصد  اقامت 
ال از حکم نماز مسافر در این  اماکن  شریف  از  ؤه  کثرت سکند کنیز به این  مطلب اشاره می) 1404،199

د و معتقد است اماکن است بنابراین براي جمع و حمل مرحوم صدوق وجهی نمی بینایننوعی خصوصیت
.اتمام جاري دانستبردالتوان به برخی از روایاتکه این جمع را نمی

صحیحهمهزیار؛بنعلیصحیحه(هواحدهلو صالروایاتی که امر به اتمام آنها با عباراتی نظیر و
عبدالرحمنصحیحه(حین تداخل ) 532، 5، تابیحرعاملی،(مرار )  1407،4،524کلینی،عیسی؛بنعثمان
همراه است چرا که این اخبار بر تمام خواندن مسافر به مجرد دخول و گذراندن از این اماکن و یا ) حجاج

دارند و به اصطالح بر تمام خواندن نماز در جایی که قصد نشده باشد نص حتی با یک نماز در آن تصریح
)1404،8،184حکیم،(که این نظر فقهایی همچون صاحب متمسک وده و آبی و بی نیاز از تقید است ب

، مرحوم بروجردي )1418،4،378،طباطبائی(، صاحب ریاض )11،450،تابیبحرانی،(بحرانیمرحوم 
.)759تا، بیمحمدحسن،بنسیدابوالقاسم(، مرحوم میرزاي قمی )1363،327،بروجردي(

بنابراین جمع شیخ صدوق با این گونه روایات که از نظر سند ) 20،396تا، خویی، بی( مرحوم خویی 
. تمام است منافات دارد

کنندیممطرحراحکمیتخییرنیز) تمامافضلیتباهمراهتخییر(مشهورقولبهقائلینازبرخی-2
روایات تخییر بر مختار بودن مسافر بین انتخاب قصر یا اتمام در اماکن اربعه تصریح : الفکهشرحاینبه
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دارند و به اصطالح نص در تخییر هستند در حالی که روایات اتمام در وجوب تعیین تمام خواندن نماز ظهور 
شود و مدلول ظاهر حمل بر یح اخذ میدر تعارض روایات  قاعده این است  که  به مدلول صر«. دارند

بنابراین  باتوجه  بر اظهریت  روایات  تخییر از ظهور روایات اتمام آن دست برداشته  و » شوداستحباب می
کنیم  به عبارت  دیگر  تمام خواندن ن البته  به نحو استحبابی حمل میبر وجوب  تخییري  تمام  خواند
.باشدبودکه البته افضل آن نیز مییکی از افراد وجوب تخییري خواهد نماز مسافر در این اماکن عمل به

کنند که تمام خواندن شواهدي از میان روایات تخییر بر این حمل وجود دارد که در آن تصریح می: ب
،  طوسی؛1407،4،524کلینی، محمدبن،(واجب نیست همچون روایت علی بن یقطیندر این به نحو تعیینی

روایت از علی بن یقطین که عنوان وجوب تمام  ) 524، 1407،4کلینی،(و روایت ابن مختار) 5،429،تابی
قصر در از حکم )  ع(گوید از  موسی  بن جعفرعلی پسر یقطین می. استدالل  شده  در تخییر صریح است

.»نماز را تمام بخوان ولی واجب نیست تمام بخوانی«:مکه پرسیدم در پاسخ فرمود
این صحیحه روایات دال بر وجوب تمام و روایات تخییر را با حمل روایات دال بر وجوب به استناد

از طرف دیگر روایات تقصیر نیز شکسته نماز خواندن ظهور دارند که . ی کنیماتمام بر استحباب تمام جمع
که قصد اقامت یی این روایات نیز با توجه به اظهریت روایات تخییر بر نفی وجوب تعیینی اتمام مگر در جا

یعنی مسافر در این اماکن بین شکسته و تمام خواندن نماز مخیر است مگر اینکه . گرددشده باشد حمل می
یعنی اتمام به نحو شودمیقصد اقامت ده روز کند که در این صورت تنها تمام خواندن نماز بر او واجب

: از جمله . تعیینی بر او واجب است
، و صاحب )1418،4،378طباطبائی،(صاحب ریاض ،)1404،110،فهانیاص(مرحوم محقق اصفهانی

.  ن فوق برگرفته از کالم ایشان استبیاوکنندمیاشارهداللیجمعاینبه) 14،236،تابینجفی،(جواهر 
حکم اولی  : )1404،8،182حکیم،(کند مرحوم حکیم  در مقام جمع بین ادله تخییر حکمی چنین مطرح می

ه عنوان دیگري بر آن تخییر  مسافر بین شکسته خواندن و تمام خواندن نماز است مگر اینکدر این  اماکن
بر مسافر واجب خواهد بود بنابراین اختالف ) قصر و اتمام(در این صورت تنها یکی ازآن دو عارض شود که 

یشان خواهد بود که براي ا) ع(له ناشی از اختالف او امر صادر شده از سوي ائمه اطهار أاصحاب در این مس
واجب ) برمسافر(آن نیز ناشی از تفاوت جهاتی است که بر حسب آن یکی از این دو امر به صورت معین 

.شودمی
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اگر قصد اقامت ده روز کند مثالًیعنی اگر عنوان ثانوي پدید آمد حکم مسافر در این اماکن تغییر می

اجب است و دیگر حق ندارد و نمازش را به استناد حکم کند تنها تمام خواندن نماز در این اماکن  بر او و
.اولی در این اماکن شکسته بخواند

-دانند  لذا در بحث جمعگروهی از فقها داللت بعضی از اخبار را خالی از حمل و جمع داللی می-3
ا بر بعضی  ر)  ع(بندي بین روایات  قائل  به تعارض هستند و با توجه به مرجحات از سوي  معصومین 

ن دسته حدیثی از سوي  ائمه در خصوص  اخبار متعارض اگر در روایات هما. دهندبعض دیگر ترجیح می
- یکی را بر دیگري ترجیح می) ع(ام له وارد شده باشد  و امأناظر بر اختالف روایات  در آن مس)  ع(اطهار
) 8،525تا،بیحرعاملی،(ارعلی بن مهزی.که در این بحث نیز ترجیح خاص وجود دارد) ترجیح خاص (دهد

، یت تمام را براي مسافر این اماکنله تخییر همراه با افضلأبعد از اینکه اختالف روایات وارد شده در این مس
.ماندباتوجه به وجوبد ترجیح خاص نیاز به مراجعه به مرجحات عام باقی نمی. داندموربه، میأم

واتمامیاقصرمورددرفقهامختلفاقوالذکرازپسمقدسمکانچهارازهریکمحدودهتبیین
چهارازهریکمحدودهکهگرددمیمطرحالؤساینمذکورمتبرکهاماکندراتمامافضلیتباتخییریا

است؟کجاتامکان
وکوفهمسجدومدینهومکهشهرهايفعلیمحدودهدراتماموقصرتخییربهقائلطوسیشیخ

:فرمایدمیچنینایشانحسینی است حائر
. استحائر حسینی مستحبوکوفهمسجدومدینهومکهمکانچهاردرسفرحالدرهصالاتمام«

شدهروایتنیز)ع(حسینامامحرمو) ع(امیرالمؤمنینحرمو) ص(رسولحرموخداحرمدراتمامالبته
اولروایتبنابرولیاستجایزنیزنجفوکوفهشهرهايعنییکوفهمسجدخارجدراتمامروایتبنابر
آوردیمقبالگرچه.استجایزنیزاماکناینهمهدرقصرهمچنین.استجایزاتماممسجدخوددرفقط

.)1378،1،41،حسنبنمحمد(» استافضل
مکهمسجدمکانچهاردرهصالدرتخییربهقولدرامامیه:فرمایدمیلهأمساصلدربارهاولشهید

درحال: فرمایدمیآنشمولمحدودهمورددر)256،تابیعاملی،(هستندمنفردو حائرکوفهومدینهو
کهاستاینروایاتاکثرظاهرشودمیهمشهرهاشاملیااستمساجدخودمختصاتمامآیااینکهمورد

درفقطکوفهدرولیاستتمامنمازشهردوآندربنابراینپساستاتماممحلمدینهومکهشهرهاي
.)256،همان(استتمامنمازآنمسجد
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مگراستثابتهامکانوسفرهاهمهدرحکماین.استقصرمسافرنمازحکم: فرمایدمیثانیشهید
وتعالیخدايحرمآنهاهستند واتماموقصربینمسافرمخیربودنبهقائلامامیهفقطکه مکانچهاردر

درهمچنینوحرممطلقنهاستمدینهومکهمسجدهايحرمازمرادکهاست) ص. (..ارسولحرم
کهاستآنمحصورکنندهدیوارهمآنحدواست) ع(حسینامامشهادتمحلآنکهحائروکوفهمسجد
شهادتمقدسمحلومساجدمختصحکمآیااینکهحالدراستقصرازافضلمکانچهارایندراتمام
.)59تا،بینجفی،(استاولیاولفرضلیکندهدمینشانراتعمیماخبارظاهراشودمیهمشهرهایااست

گیرينتیجه-9
وکوفهمدینهمکه،چهارگانهاماکندرمسافرنمازحکممورددرگردیدمشخصمقالهایندر

نحوهبرمتوقفولقسهایندراختالفعمدهعلتوداردوجودقولسهفقهامیاندرحائرحسینی
.باشدمیروایاتازفقهااستنباط

-میاستنکردهروزهدهاقامتقصدکهکسیبراياماکنایندرنمازقصروجوببهقولاولقول

- میايصحیحهروایاتگروهاینادله.استمتقدمفقهايازصدوقشیخقولاینبهقائلینجملهاز. باشد

فقهاينزددرمشهورراصدوقشیخيأرونظربهبهانیوحیدمرحوم. ارنددقصروجوببرداللتکهباشد
.داندمی) عبدالهبنسعدومهزیاربنعلی(صحیحهروایتدوظهوررانسبتایندلیلو) ع(ائمه

فیضربتماذا«نساء  سوره101آیهازاستفادهبانیزراالتقصیرهاصالقولاینبهقائلینهمچنین
جملهازفقهایی. کنندمیمعرفیقولاینادلهازیکی»هالصالمنتقصرواانجناحعلیکمیسفلاالرض

این. دانندمیقصرمسافرنمازدررااصلنیزبراجابنقاضیوبهبهانیمرحومحلی،عالمهادریس،ابن
.اندجستهاستنادخودقولاثباتبراينیزاستصحابواحتیاطاصلبههمچنینگروه

سیدمرحومهستنداماکنایندرنمازاتماموجوببهمعتقدکهاستفقهاییبهمربوطدومقول
حجمبارکهسوره25آیهبهنیزگروهاینهستندقولاینبهمعتقدمتقدمفقهايازجنیدابنومرتضی

منوالبادوفیهاکفالعسواءللناسجعلناهالذيالحرامالمسجدواهللاسبیلعنیصدونکفرواالذینان«
حجاج  کهبنعبدالرحمنصحیحهروایت واندجستهاستناد»الیمعذابمنهنذقبظلمبالحادفیهیرد

، مرحوم سبزواري آن را ظاهر و مرحوم اربعهاماکندرهصالاتماموجوب بردال راآنخوییمرحوم
صحیحههمچنینودانندمیدر اماکن اربعههالبحرانی و بروجردي آن را  صریح  و نص بر وجوب اتمام ص
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- میاماکنایندرنمازاتماموجوببردالراروایتایننیزخوییوبهبهانیمرحومکهعیسیبنعثمان

.دارندت خود بر این قول محسوب میدانند از جمله مستندا
راقولاینسبزواريمرحوم.استاماکنایندرنمازاتمامافضلیتباتخییربه قول که سومقول

باتخییررافقهامشهورقولبهبهانیمرحوموجواهرصاحبحلی،عالمهوکندمیمعرفیفقهااکثريأر
بودنمشهورجواهرصاحبوالوثقیهعرومستمسکحکیم درمرحومهمچنیندانندمیاتمامافضلیت

خالفدرطوسیشیخ. اندکردهتعبیرباشدها میفقاجماعبه نزدیککهعظیمیشهرتبهراقول این 
ازیقطینبنعلیو صحیحهکنندمیذکرفقها اجماعراقولاینبهقائلینادله ریاضصاحبو

. دانندمیتخییربرصریحراآن بهبهانیمرحوم وجواهرصاحبکه )ع(ابوالحسن
اینبرو شاهداندکردهحملبرتقیهراقصروجوببردالروایاتهستندتخییربهقائلکهفقهایی

اختالفاتینیزتماموقصرمحدودهنظراز.کنندمیمعرفی) وهببنمعاویه(صحیحهروایتیک راقول
وکوفهمسجدمدینه،مکه،شهرهايفعلیمحدودهدرتخییربهقائلطوسیشیخ.داردوجودفقهامیاندر

- میهمشهرهاشاملیااستمساجدخودمختصاتمامکهاینمورددراولدشهی. استحسینیحائر
کوفهولی دراست اتماممحلمدینهومکه شهرهايکهاستاینروایاتاکثرظاهرکهاستمعتقدشود

مطلقنهآنمسجدهايمدینهومکهشهرهايدرراحرمازمرادثانیشهید. استتمامنمازآنمسجددر
.داندمیآنهامحصورکنندهدیوارراآنحد) ع(حسینیحائروکوفهمسجددروحرم

با توجه  به مطالبی که گذشت اختالفاتی که در حکم نماز مسافر در اماکن  چهارگانه  در میان فقها  
که در هایی باشد و نیز تفاوتمی)  ع(نوع برداشت آنان از روایات ائمهناشی ازخورد  عمدتاًبه  چشم می

خر وجود دارد منشاء بروز این اختالف أبندي و رفع  تعارض این روایات  توسط فقهاي متقدم و متجمع
- زمینه استخراج احکام به کار بردهنظرها گشته است که این خود نشانه اجتهاد و تالشی است که  آنان  در 

للمصیب اجران و «: ل معروفخطئه بودن فقها بر طبق قودر حالی که در مذهب امامیه نظر بر م. اند
باشند  و مقلدین  آنان  نیز در همگی  آنان  بر حق  و نزد  خداوند ماجور می. باشدمی» للمخطیء اجر واحد 

.معذور خواهند بودنزد پروردگارشان 
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