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  مقدمه مؤلف 

 ، غمده و شتعينه و سنتغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا و سيئاتن الحمدهللاإ
وحده أعمالنا من يهده اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له و أشهداُن ال إله إال اهللا 

ال شريك له و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، صلي اهللا عليه و علي آله و أصحابه و 
  اما بعد،  ...من تبعهم بإحسان إلي يوم الدين و سلم تسليما كثيرا، 

اي مختصر دربارة نماز مسافر است كه در آن مسائلي از قبيل، مفهوم سفر  اين جزوه
كوتاه كردن نماز در سفر است، كوتاه كردن نماز در  ،اصل ،و مسافر، انواع سفر، آداب سفر

تواند اگر از  سفر بهتر از تمام خواندن آن است، مسافت كوتاه كردن نماز در سفر، مسافر مي
محدودة شهر يا روستا خارج شد نمازش را كوتاه كند، مدت زماني كه مسافر براي كوتاه 

جيان ساير از در مني براي اهل مكه و حكردن نماز بايد اقامت داشته باشد، كوتاه كردن نما
سنت بر مركب در سفر، در سفر سنت است نمازهاي رواتب مناطق ديگر، جايز بودن نماز 

غير از نماز سنت صبح و وتر، ترك شوند، حكم نماز مقيم پشت سر مسافر و مسافر  هب
 هاي پشت سر مقيم، حكم نيت نماز قصر و جمع و پشت سر هم خواندن آنها، رخصت

شان، درجاتشان، حاالت آنها در سفر يا  موجود در سفر، احكام جمع بين نمازها، انواع
ام كه در اين راستا از بيانات، گزارشات و ترجيحات شيخ و استاد  هنگام اقامت را بيان كرده

ـ خداوند درجاتش را در بهشت بلند گرداند ) رح(بزرگان امام عبدالعزيز بن عبداهللا بن باز 
  .ام ة فراواني را بردهـ استفاد
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حالتي مبارك و خالصانه مورد قبول  ااز خداوند خواهان و خواستارم اين عمل را ب
درگاهش قرار دهد، و به وسيلة آن در دنيا و آخرت به من و به كلية كساني كه به آن 

ترين  شوندگان و گرامي ، زيرا خداوند بهترين درخواستكنند، نفع رساند مراجعه مي
  .گاه است ي ما كافي و بهترين تكيهدگان است و او براآرزوشنون

وصلي اهللا و سلم و بارك علي نبينا محمد و علي آله و أصحابه و من تبعهم 
  بإحسان إلي يوم الدين

  طانيحسعيد بن وهف الق
  ق. . ه 29/12/1421/ شب شنبه 
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  مفهوم سفر و مسافر: فصل اول 

ن داراي يك معنا وسفر و مسافرن جمع مسافر است و وجمع سافر و مسافر سفر
  .هستند

آرامش از صورتش، ترك مكان زندگيش، گرفتن  نقاب برداشتن و مسافر، به خاطر
گذاري شده  آرامش و راحتي از جانش و نمايش دادن وجودش در فضاي باز، به مسافر نام

  .است
ر آنچه دارد و ه نقاب از چهرة مسافران و اخالقيات آنها بر ميو سفر، بخاطر اينكه 

  1.گذاري شده است كند، به سفر نام را كه مخفي و پنهان است آشكار مي
گذاري  پس معلوم شد كه سفر به خاطر بريدن و تمام كردن مسافت، به سفر نام

: تواند به اين گفته اشاره كرد  جمله ميكشد، و از  مردمان پرده  مي اخالق از شده، زيرا،
و اين زماني است كه زن » را از صورتش برداشتزن نقاب :  اهعن وجه ةسفرت المرأ«

  .كند صورتش را آشكار مي
هاي اقامتگاهش به قصد مكاني آنقدر  و سفر يعني خارج شدن انسان از بناها و سازه

  2.كردن نماز آنجا درست باشد ردور كه قص
  

______________________________________________________________________________ 

: سپري كردن مسافتي، و از لحاظ شرعي : سفر از نظر لغوي : و گفته شده ). 4/368(لسان العرب، ابن منظور  -1
تعريفات، . روز يا بيشتر از آن باشتر يا پاي پياده خاص و طي كردن مسير سه شبانهخارج شدن با هدفي 

مسافر كسي است كه قصد رفتن با پاي پياده به حالت متوسط به مدت سه : و گفته شده ) 157(جرجاني، ص 
  .266اش را ترك كرده، تعريفات، جرجاني، ص  شبانه روز را دارد و خانه

  ). 219(تر محمد رواس، ص معجم لغة الفقهاء، دك -2
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  انواع سفر: فصل دوم 

آن  رسولشسفري است كه شخص براي انجام كاري كه خدا يا :  سفر حرام - 1
 و كسي كه براي تجارت مشروب، كارهاي حرام: كند، مثل  اند، سفر مي را حرام كرده

  1.كند، يا سفر كردن زن بدون همراه بودن محرم با او سفر مي راهزني
  .سفر براي انجام فريضة حج يا عمرة واجب يا جهاد واجب: مثل :  سفر واجب - 2
  .ر واجب يا حج سنت يا جهاد سنتسفر براي عمرة غي: مثل :  سفر مستحب - 3
  .سفر براي تجارت چيزهاي مباح و كليه كارهاي مباح: مثل :  سفر مباح - 4
سفر كردن انسان بدون همراه داشتن رفيق در سفر، مگر آنكه : مثل :  سفر مكروه - 5

د، دانم بدانن آنچه را من مي ،اگر مردم در مورد تنهايي«:  فرمودة پيامبرچون . 2ناچار باشد
  3.»هيچ سواري در شب تنها نخواهد رفت

اند، پس براي انسان مسلمان  اين تمام انواع سفرهايي بود كه علما آن را بيان كرده
واجب است كه به سفر حرام نرود و شايسته است كه از سفر مكروه نيز دست بكشند، و 

  4.تمام سفرهايش را در سفر واجب، مستحب و مباح خالصه كند

______________________________________________________________________________ 

  ). 4/492) (رح(و الشرح الممتع، ابن عثيمين ) 3/115(المغني، ابن قدامه مقدسي  -1
  ).492-4/491) (رح(و الشرح الممتع، ابن عثيمين ) 117-3/114(المغني، ابن قدامه مقدسي  -2
  . ، قسمتي از روايت ابن عمر)2998(صحيح بخاري  -3
قصر و جمع نمازها، شكستن روزه، مسح بر خفين و : هاي سفر مثل  ي كه در رخصتعلما در مورد نوع سفر -4

اند و هر كدام چيزي  عمامه به مدت سه روز و خواندن نماز سنت بر شتر، به آن تعلق دارند، دچار اختالف شده
  : اند  گفته
ضان و مسح بر خفين هاي سفر، قصرو جمع نمازها و شكستن روزه مربوط به ماه رم رخصت: گفته شده ) الف

اما در سفر حرام و . وعمامه و خواندن نماز سنت بر روي شتر مربوط به سفر واجب و سنت و مباح است
  .ها جايز نيستند  مكروه انجام اين رخصت

قصر كردن نمازها فقط مربوط به سفر حج، عمره و جهاد است، چون واجب فقط براي واجب : گفته شده ) ب
  . سفر مباح وحرام ومكروه قصر كردن نمازها جايز نيستاما در . شود ترك مي
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فقط در  شوند، چون پيامبر فقط در سفرهايي كه مفهوم عبادت در آنها باشد، نمازها قصر مي: گفته شده ) ج

  . كرد سفر واجب يا سنت نمازهايش را قصر مي
قصر نمازها حتي در سفر حرام نيز  اند كه امام ابوحنيفه، شيخ اإلسالم ابن تيميه و بسياري از علما گفته) د

  . درست است
گويد، قصر نمازها و  كنند كه مي و داليل در اين باره قول كسي را تأييد مي: (فرمايد  شيخ اإلسالم ابن تيميه مي

شكستن روزه مربوط به مطلق سفر است و اختصاص به سفري خاص ندارد، بلكه شامل تمام حاالت سفر 
مجموع ). درستي است، چون در قرآن و سنت نيز مطلق سفر بيان شده استاست، و اين سخن صحيح و 

و اإلختيارات العلمية من اإلختيارات الفقهية، ) 117-3/115(، المغني، ابن قدامه مقدسي )24/109(الفتاوي 
) 5/30(و الشرح الكبير چاپ شده با المقنع ) 1/447(و الكافي، ابن قدامه ) 110(شيخ اإلسالم ابن تيميه ص 

و ) 4/493(و الشرح الممتع، ابن عثيمين ) 5/34(و اإلنصاف، المرادي چاپ شده با الفتح و الشرح الكبير 
  ). 281-274- 15/260(الفتاوي، ابن عثيمين 
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  آداب سفر، عمره و حج: م فصل سو

، شناخت و عمل به آنها شايسته كننده آدابي كه براي مسافر و عمره كننده و حج
اي قابل قبول دست يابد و در انجام حج و سفري مبارك موفق  است؛ براي اينكه به عمره

اند، و به عنوان مثال به  آداب واجب و آدابي كه مستحب: ، زيادند، از آن جمله گردد
  . كنيم دي اشاره ميموار

مسير، اگر مسيرها زياد در مورد وقت سفر، وسيلة سفر، رفيق سفر، انتخاب  - 1
بودند با خداوند طلب استخاره ـ طلب خير كردن ـ كند و دربارة اين مورد با كساني كه 

  .اما سفر حج، سفر خيريست كه هيچ شكي در آن نيست. آگاه و عالمند مشورت كند
خواند سپس در پايان نمازش  شخص دو ركعت نماز مي:  ردنكروش استخاره 

  1.دهد خواند و سپس سالم مي دعاي مأثوري كه در اين باب وجود دارد مي
دهد واجب است فقط به خاطر خدا و  بر شخصي كه حج يا عمره را انجام مي - 2

بيني،  ودنزديكي به او اين اعمال را انجام دهد، و از انجام آنها به خاطر اهداف دنيايي، خ
عمل و عدم قبول آن كسب لقب، ريا و شهرت بپرهيزد، چون اينها سبب باطل شدن 

  : فرمايد  خداوند پاك و منزه مي. شود مي
 ö≅ è% ¨βÎ) ’ÎAŸξ|¹ ’Å5Ý¡èΣ uρ y“$u‹øt xΧuρ †ÎA$ yϑtΒ uρ ¬! Éb>u‘ t⎦⎫ ÏΗs>≈ yèø9 $# ∩⊇∉⊄∪ Ÿω 

y7ƒÎ Ÿ° …çμ s9 ( y7Ï9≡ x‹Î/ uρ ßNö ÏΒé& O$tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& t⎦⎫ ÏΗÍ>ó¡çR ùQ $#   )163- 162 / انعام(  
همانا نمازم، عبادات، طاعات و مناسكم و باالخره زندگي و مرگم براي «

هيچ شريكي ندارد و به همين امر، دستور . خداست و بس كه پروردگار جهانيان است
  .»ام، و از جملة اولين مسلمانانم داده شده

 ö≅è% !$yϑ̄ΡÎ) O$tΡr& ×|³o0 ö/ä3è=÷WÏiΒ #©yrθãƒ ¥’n<Î) !$yϑ̄Ρr& öΝä3ßγ≈s9Î) ×μ≈s9Î) Ó‰Ïn≡uρ ( ⎯yϑsù tβ%x. (#θã_ötƒ 

u™!$s)Ï9 ⎯ÏμÎn/u‘ ö≅yϑ÷èu‹ù=sù WξuΚtã $[sÎ=≈|¹ Ÿωuρ õ8Îô³ç„ ÍοyŠ$t7ÏèÎ/ ÿ⎯ÏμÎn/u‘ #J‰tnr& )110 / كهف(  

______________________________________________________________________________ 

  ). 45(و حصن المسلم، سعيد القحطاني، ص ) 7/162(باب اإلستخاره در صحيح بخاري  -1
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 فرستاده شده كه خداي شما فقط فقط به سوي من وحي هستم بگو بشري مثل شما«
واحد و يكتاست، پس هر كس اميد به ديدار پروردگار را دارد، بايد كار شايسته  خداي

  .»انجام دهد و بايد در عبادت و پرستش پروردگارش كسي را شريك نسازد
آخرت ـ بهشت ـ مورد  و انسان مسلمان نيز چنين است و فقط خاطر خدا و سراي

  .باشد نظرش مي
 ⎯ ¨Β tβ% x. ß‰ƒÌãƒ s' s# Å_$ yèø9$# $ uΖ ù=¤f tã …çμ s9 $ yγŠÏù $tΒ â™ !$t±nΣ ⎯ yϑÏ9 ß‰ƒÌ œΡ ¢ΟèO $ oΨ ù=yè y_ …çμ s9 

tΛ©⎝ yγ y_ $yγ8n=óÁtƒ $YΒθãΒõ‹ tΒ #Y‘θãm ô‰̈Β   )18 / اسراء(  
خواهد، آنقدر كه بخواهيم و براي هر كسي كه  را مي نياييدكسي كه فقط زندگي «

اندازيم كه  م ميدهيم، و سپس او را در حالي به جهن بخواهيم، به زودي به او مي
  .»نكوهش شده و رانده شده است

نيازترين شريكان از شريك هستم، هر كس  من بي: ( 1و در حديث قدسي آمده است
شركي را كه كرده ول  و وعملي انجام دهد و در آن غير من را با من شريك گرداند ا

  ).كنم مي
بيشترين چيزي : ( 2نسبت به امتش از دچار شدن به شرك اصغر بيم داشته و پيامبر

: و باز فرموده). اندازد، دچار شدن شما به شرك اصغر ـ رياء ـ است كه من را به نگراني مي
هر كس كاري را انجام دهد تا مردم از آن باخبر باشند ـ و او را تعريف كنند ـ خداوند او (

 و كسي كه براي ريا و تعريف كاري كند. نمايد را در حضور عام رسوا و مفتضح مي
   3).آبرو خواهد شد سازد و بي ار ميخداوند نيت باطلش را آشك

  : فرمايد  و خداوند مي
 !$tΒ uρ (#ÿρ â ÉΔé& ωÎ) (#ρß‰ ç6÷è u‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã&s! t⎦⎪Ïe$!$# u™!$ x uΖ ãm (#θßϑ‹É) ãƒ uρ nο4θ n=¢Á9 $# 

(#θè? ÷σãƒ uρ nο4θ x.̈“9 $# 4 y7 Ï9≡ sŒuρ ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑÍhŠ s)ø9 $#   )5 / بينه(  
______________________________________________________________________________ 

  ). 2985(صحيح مسلم  -1
  . حسن دانسته است) 2/45(، و شيخ الباني آن را در صحيح الجامع الصغير )5/428(مسند امام احمد  -2
  ). 2987(و صحيح مسلم ) 6499(متفق عليه، صحيح بخاري  -3
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به اينكه خداوند را بپرستند و عبادت را براي او خالص گردانند، و  مگرو امر نشدند «
طلب باشند و نماز برپا كنند و زكات دهند و اين دين راست و استوار  پاك و حق

  .»است
و  كند، آگاهي يافتن نسبت به احكام حج و عمره بر شخصي كه حج يا عمره مي - 3

ش را آغاز كند، الزم است، آگاهي نسبت به مسائلي از احكام سفر، قبل از اين كه سفر
ها، و مسائلي از اين قبيل كه در راه  بر خفقصر و جمع نمازها، احكام تيمم، مسح : قبيل

اگر خداوند : (فرمايد  مي پيامبر. هاي حج و عمره نيازمند آن است انجام مراسم و آيين
  1).كند ه مسائل ديني آگاه و عالم مينظر خير و صالح به كسي داشته باشد او را نسبت ب

گذار،  كند كه شخص حج ها، فرقي نمي توبه كردن از تمامي گناهان و لغزش - 4
  ها واجب است،  به از گناهان و لغزشگذار و يا غيره باشد، و بر همة آنها تو عمره

شدن از تمامي گناهان و ترك آنها،  جدا: و حقيقت توبه شامل موارد زير است 
و ي نسبت به گناهاني كه در گذشته انجام داده، ارادة عدم بازگشت به سوي آنها، پشيمان

 از مردم به گردن داشت، آنها را برگرداندمعنوي و غيره ـ ناموسي، اگر حقوقي ـ مالي، 
به حساب برادرش نوشته و يا اگر  و قبل از اينكه از حسناتش كم شود حالليت طلب كند

  2.ب او نوشته شودبرادرش برداشته شود و به حسااز گناهان نداشت   اي حسنه
را براي حج يا گذار الزم است كه مالي حالل  گذار يا عمره بر شخص حج - 5
و مال حرام . كند اش برگزيند، چون كه خداوند پاك است و فقط پاك را قبول مي عمره

وجود آمده ، و هر گوشتي كه از مال حرام ب3شود دعاي انسان مي شدن ولمانع اجابت و قب
  4 .شد آتش جهنم به آن سزاوارتر استبا

______________________________________________________________________________ 

  ). 71(صحيح بخاري  -1
  ). 6535- 6534(صحيح بخاري . 31 ي نور آيه ي سوره -2
  ). 1015(صحيح مسلم  -3
، دارمي )3/321(و در مسندش ) 164(كتاب الزهد مفهوم آن را آورده، ص  ، امام احمد در)1/31(الحلية، ابونعيم  -4

  ). 3/113(الباري  آن را صحيح دانسته، فتح) 4/172(غير آنها و شيخ الباني در صحيح الجامع الصغير و ) 2/229(
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مستحب است كه انسان مسافر قبل از سفرش وصيت و حقوقي را كه مردم بر او  - 6
  :  دارند، بنويسد، چون اجل به دست خداوند متعال است

 ¨βÎ) ©!$# …çνy‰Ψ Ïã ãΝù=Ïæ Ïπ tã$¡¡9 $# Ú Í̂i”t∴ãƒ uρ y] ø‹tóø9 $# ÞΟn=÷è tƒ uρ $tΒ ’Îû ÏΘ% tnö‘ F{$# ( $tΒ uρ 

“Í‘ ô‰s? Ó§ø tΡ # sŒ$̈Β Ü= Å¡ò6s? #Y‰xî ( $ tΒ uρ “Í‘ ô‰s? 6§ø tΡ Äd“r' Î/ <Úö‘ r& ßNθßϑ s? 4 

¨βÎ) ©!$# íΟŠÎ=tæ 7Î6 yz   )34 / لقمان(  
فرستد و آنچه را كه در رحمهاست  يرا فرومنزد خداوند است و باران  امتعلم قي«

افتد، و هيچ نفسي  ايش اتفاق ميداند كه فردا چه چيزي بر داند و هيچ نفسي نمي مي
  .»ميرد، حقيقتاً خداوند عالم و آگاه است داند كه در كدام سرزمين مي نمي
هر انسان مسلماني كه مال و ثروت با ارزشي داشته باشد كه : (فرمايد  مي و پيامبر

 ، مگر اينكه وصيتنامة خودسپري شوددو شب  بيشتر از بشود نسبت به آن وصيت نمايد نبايد
اش است، ادا  كه بر عهدههايي  قرضاش شاهد بگيرد،  و بايد بر وصيتنامه 1 ).باشد نوشتهرا 

  .ريشان از صاحبانشان اجازه بگيردنگهدارا به صاحبانشان برگرداند و يا براي كند، و امانات 
توصيه به رعايت تقواي  اش را خانواده مستحب است مسافر قبل از رفتن به سفر - 7

  : است   اي از طرف خداوند براي تمامي انسان و توصيه به تقوا، توصيهالهي نمايد، 
 ¬! uρ $tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9$# $ tΒ uρ ’Îû ÇÚö‘ F{$# 3 ô‰ s)s9 uρ $uΖ øŠ¢¹ uρ t⎦⎪Ï% ©!$# (#θè?ρé& |=≈ tGÅ3 ø9$# 

⎯ ÏΒ öΝà6 Î=ö6 s% öΝ ä.$−ƒ Î) uρ Èβr& (#θà) ®?$# ©!$# 4 βÎ) uρ (#ρ ãà õ3s? ¨β Î* sù ¬! $ tΒ ’Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# $tΒ uρ 

’Îû ÇÚ ö‘ F{$# 4 tβ% x. uρ ª!$# $†‹ÏΖ xî # Y‰ŠÏΗxq   )131 / نساء(  
كه  كساني كه قبل از شما به آنها كتاب داده شده بود و همچنين به شما توصيه كرديمو به «

رسد ـ زيرا آنچه كه در  از نافرماني خدا بپرهيزيد و اگر كافر شويد ـ زيان به خدا نمي
  .»نياز و ستوده است ت از آن خداست و خداوند بيها و زمين اس آسمان

مستحب است كه شخص مسافر در انتخاب دوستي صالح براي همراهي در  - 8
باشد؛ م شرعي وطالب عل وسفرش كوشش كند، و حريص باشد بر اينكه آن رفيقش جز

______________________________________________________________________________ 

  ). 1627(و صحيح مسلم ) 2738(متفق عليه، صحيح بخاري  -1
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اه در سفر، حج و چون اين موضوع سبب موفقيتش و عدم دچار شدن در خطا و اشتب
  .شود ياش م عمره

انسان بر دين دوستش است، پس هر يك از شما بنگرد كه با : (فرمايد  مي پيامبر
با انسان مؤمن دوستي و همنشيني كن و فقط انسان  طفق(و  1)كند چه كسي دوستي مي

  2).ندمتقي و خداترس غذايت را بخور
كه  كند و رفيق بد را به كسي كه مشك را حمل مي رفيق خوب را به كسي و پيامبر

  3.ه كرده استيدهد، تشب كورة آتش را مي
ها و يارانش  همسايه ،اهل علم ،نزديكان ه،مستحب است مسافر با خانواد - 9

خواهد به سفر رود به كسي كه جانشين  كسي كه مي: (فرمايد  مي پيامبر. خداحافظي كند
خدا به امانت شما را نزد  )أستودعكم اهللا الذي ال تضيع و دائعه( :كند بگويد  خودش مي

  4).برد گذارم، خدايي كه اماناتش را از بين نمي مي
كرد، و  خداحافظي ميبا او خواست سفر كند،  مي اصحابشهر گاه يكي از  پيامبر

دين و امانت و سرانجام ( )أستودع اهللا دينك و أمانتك و خواتيم عملك( :گفت  مي
خواست  مي از مسافران كه از پيامبر و به هر يك 5).گذار را نزد خداوند به امانت  لتاعما

زودك اهللا التقوي و غفر ذنبك و يسرلك الخير حيث ما ( :فرمود  او را نصيحت كند، مي
كه خداوند تو را به توشة تقوي مجهز كند و گناهانت را بيامرزد و در هر كجايي ( )كنت

______________________________________________________________________________ 

  . آن را صحيح دانسته است) 3/188(يح سنن ابوداود و شيخ الباني در صح) 4833(ابوداود  -1
آن ) 2519(و صحيح ترمذي ) 4832(و شيخ الباني در صحيح سنن ابوداود ) 2395(، ترمذي )4832(ابوداود  -2

  .را حسن دانسته است
  ). 2628(، صحيح مسلم )5534(متفق عليه، صحيح بخاري  -3
و ) 2547-16(شيخ الباني در سلسلة األحاديث الصحيحة  و) 2825(، سنن ابن ماجه )2/403(مسند احمد  -4

  .آن را صحيح دانسته است) 2/133(صحيح سنن ابن ماجه 
آن را صحيح ) 3/155(و شيخ الباني در صحيح ترمذي ) 3442(و سنن ترمذي ) 2600(سنن ابن داود  -5

  .دانسته است
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اي : گفت  آمد و و مردي كه عزم سفر داشت نزد پيامبر 1).هستي توفيق خيرت دهد
تو را به رعايت تقواي الهي و تكبير گفتن : (فرمود  مرا وصيتي كن، پيامبر رسول خدا

: فرمود  وقتي كه آن مرد رفت، پيامبر) كنم اي باال رفتي، توصيه مي يهر زمان كه از بلند
  2 ).گردان و سفر را بر او آسان كن پروردگارا زمين را برايش مسطح و نزديك(

شنبه براي سفر خارج شود، چون  ست مسافر اول صبح روز پنجمستحب ا - 10
آمد كه رسول  خيلي كم پيش مي: (گويد  مي بن مالك كعب. اينگونه عمل كرده پيامبر
  3).شنبه براي سفر كردن بيرون روند جز روز پنج خدا

اللهم بارك ألمتي ( :فرمود  كرد، و مي بركت در اول روز را مي يو براي امتش دعا
  4 ).پروردگارا به صبحگاهان امتم بركت ده( )بكورها في

: خواند ب مستحب است مسافر هنگام خارج شدن از منزلش، دعاي خروج را  - 11
بسم اهللا توكلت علي اهللا و ال حول و ال قوة إال باهللا، اللهم إني أعوذ بك أن أَضلّ أو (

لَ أو يأو أَجه ملَّ أو أَظللّ أو أُزأُضَلّ أو أَزلَيلَ عكنم  بنام خداوند، بر خدا توكل مي( )جه
برم از  پروردگارا، به تو پناه مي 5.بدون اذن خداوند وجود ندارد يهيچ تالش و كوشش

______________________________________________________________________________ 

  .حسن صحيح دانسته استآن را ) 3/419(و شيخ الباني در صحيح ترمذي ) 3444(ترمذي  -1
و صحيح ابن ) 3/156(، احمد، حاكم، شيخ الباني در صحيح ترمذي )2771(، ابن ماجه )3445(ترمذي  .-2

  .آن را حسن دانسته است) 4/149(و صحيح ابن خزيمه ) 2/124(ماجه 
  ). 2948(صحيح بخاري  -3
حديث : يد گو ، ابوعيسي مي)3/416- 1/154(، مسند احمد )2236(، ابن ماجه )1212(و ترمذي ) 2606(ابوداود  -4

  . آن را صحيح دانسته است) 8- 2/7(و صحيح ترمذي ) 2/494(حسن است و شيخ الباني در صحيح ابوداود 
اين حديث حسن صحيح غريب است، و شيخ الباني در صحيح : و گفته ) 3426(، ترمذي )5059(ابوداود  -5

  . ن را صحيح دانسته استآ) 3/959(و صحيح ابوداود ) 3/410(ترمذي 
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مورد  اندازم يا به خطا انداخته شوم، ظلم كنم يااينكه گمراه كنم يا گمراه شوم، به خطا بي
  1).اشته شوماحمق پند ياظلم واقع شوم، نادان و احمق پندارم 

مستحب است مسافر هنگامي كه سوار حيوان يا ماشين يا هواپيما يا وسائل  - 12
خدا بزرگ ( )اهللا اكبر، اهللا اكبر، اهللا اكبر( :نقلية ديگري شد، دعاي سفر را بخواند و بگويد 

  سپس ).ت، خدا بزرگ است، خدا بزرگ استاس
 z⎯≈ ysö6 ß™ “Ï% ©!$# t¤‚ y™ $ oΨ s9 # x‹≈ yδ $tΒ uρ $̈Ζ à2 … çμ s9 t⎦⎫ ÏΡ Ìø) ãΒ ∩⊇⊂∪ !$̄Ρ Î) uρ 4’n< Î) $ uΖ În/ u‘ 

tβθç7Î=s)Ζ ßϑs9   )14- 13 / زخرف(  
پاك و منزه است خدايي كه اينها را برايمان رام گردانده در حالي كه ما توانايي رام كردن «

  .»گرديم آنها را نداشتيم، و حقيقتاً ما به سوي پروردگارمان بازمي
نا هذا البر و التقوي و من العمل ما ترضي، اللهم اللهم إنا نسألك في سخر(

هون علينا سفرنا هذا و اطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر و الخليفة 
في األهل، اللهم إني أعوذبك من و عثاء السفر و كابة المنظر و سوء 

  ... )في المال و األهل : المنقلب 
پسندي  و تقوي و عملي را كه مي پروردگارا ما در اين سفرمان از تو نيكوكاري(

پروردگارا اين سفرمان را بر ما آسان كن و دوريش را بر ما كوتاه ساز، . كنيم طلب مي
پروردگارا تو در سفر همراه و در خانواده سرپرستي، پروردگارا ما از سختي سفر و منظرة 

و چون از سفرش ) جوييم بدي نظر بد در مال و خانواده و فرزند به تو پناه مي انگيز و غم
ما ( )آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون( :بازگشت آنها را باز بگويد و اينها را بيفزايد 

  2).گانيم كننده سجدهكاران، پرستندگان و براي خدايمان  بازگشتيم در حالي كه توبه

______________________________________________________________________________ 

اين حديث، حسن صحيح : گويد  ، ترمذي مي)3884(، ابن ماجه )5536(، نسائي )3427(، ترمذي )5094(ابوداود  -1
  . آن را صحيح دانسته است) 411- 3/410(و صحيح ترمذي )3/959(است، و شيخ الباني در صحيح ابوداود 

  ). 1342(مسلم  -2
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 پيامبر: يق و همراه مسافرت نكند رفمستحب است انسان به تنهايي و بدون  - 13
اي در شب تنها  دانم، بدانند، هيچ سواره در مورد تنهايي آنچه كه مي انساناگر : (فرمايد  مي

يك سوار، شيطان است، دو سوار دو شيطانند و سه نفر : فرمايد  و باز مي 1)نخواهد رفت
  2).وندر جماعت به شمار مي

سرتر و مسافران از ميان خودشان، براي اينكه اجتماعشان محكمتر، توافقشان مي - 14
هر گاه : (فرمايد  مي پيامبر. تر باشند يك نفر را امير كنند در نايل شدن به هدفشان موفق

  3).، يك نفر را بر خود امير سازندسه نفر به سفري رفتند
. مستحب است اگر مسافران در مكاني اطراق كردن كنار همديگر جمع شوند - 15

ها پراكنده  ها و دره كردند در دشت  ميهر گاه در جايي اطراق  بعضي از ياران پيامبر
ها كار شيطان  ها و دره تان در اين دشت اين پراكندگي: (فرمودند  شدند تا اينكه پيامبر مي

انداختي  شدند و اگر لباسي را بر روي آنها مي گي در يك جا جمع ميمبعد از آن ه 4)است
  .پوشاند همة آنها را مي

يا غير آن، در مكاني اطراق كرد، اين دعايي را  مستحب است انسان اگر در سفر - 16
پناه ( )أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق( :ثابت است بخواند  كه از پيامبر

اگر اين دعا را خواند، چيزي به او ) جويم به كلمات تامة خدا از شر آنچه آفريده است مي
  5.كند ساند تا از آن مكان كوچ مير ضرري نمي

______________________________________________________________________________ 

  ).2998(بخاري  -1
، حاكم در )214- 2/186(حديث حسن صحيح است، مسند احمد : و گفته ) 1674(، ترمذي )2607( ابوداود -2

و گفته سندش صحيح است و ذهبي هم آن را تأييد كرده، شيخ الباني در سلسلة األحاديث ) 2/102(مستدرك 
  .آن را صحيح دانسته است) 2/245(و صحيح ترمذي ) 62(  الصحيحة

  . آن را حسن دانسته است) 495-2/494(شيخ الباني در صحيح سنن ابوداود  و) 2609-2608(ابوداود  -3
  . آن را صحيح دانسته است) 2/130(و شيخ الباني در صحيح سنن ابوداود ) 2628(ابوداود  -4
  ). 2709(مسلم  -5
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تكبير گويد و چون به  باال رفتها و امثال آن  است مسافر چون از تپه مستحب - 17
رفتيم  ها باال مي چون از بلندي: (گويد  مي ها و امثال آن فرودآيد، تسبيح گويد، جابر دره

. و صدايشان را به تكبير بلند نكنند. 1 )گفتيم آمديم تسبيح مي تكبير و چون به پايين مي
كنيد كه از شما  ي مردم آرام و خوددار باشيد، شما كسي را صدا نميا: (فرمايد  مي پيامبر

  2 ).شنوند و به شما نزديك است ، ميكنيد كه با شماست دور باشد، بلكه كسي را دعا مي
دعاي داخل شدن در آن را مستحب است مسافر اگر روستا يا شهري را ديد،  - 18
رب األرضين السبع و ما أقللن و  اللهم رب السماوات السبع و ما أظللن و( :بخواند 
و ما أضللن و رب الرياح و ما ذرين، أسألك خير هذه القرية و خير أهلها  شياطينرب ال

پروردگارا، خالق ( )و خير مافيها و أعوذبك من شرها و شر أهلها و شر ما فيها
آنچه كه هاي هفتگانه و  اند، و خالق زمين هاي هفتگانه و آنچه بر آن سايه افكنده آسمان

كنند، و خالق بادها و آنچه كه منتشر  كنند، و خالق شياطين و آنچه كه گمراه مي حمل مي
و از خير اين روستا و خير ساكنانش و خير آنچه در آن است را از تو خواهانم، كنند،  مي

  3).برم ه در آن است به تو پناه ميشر اين روستا و شر ساكنانش و شر آنچ

______________________________________________________________________________ 

  ). 2993(بخاري  -1
  ). 2704(، مسلم )2992(بخاري  -2
، )2565(، صحيح ابن خزيمه )2377(، ابن حبان )524(السني و عمل اليوم و اليلة، ابن ) 544(نسائي  -3

صحيح است و ذهبي هم آن را تأييد كرده و حافظ ابن حجر : و گفته ) 2/100- 1/446(مستدرك حاكم 
طبراني در أوسط با سند حسن آن . گويد مي) 10/137(عسقالني آن را حسن دانسته و هيثمي در مجمع الزوائد 

با سند حسن آن را روايت كرده ) 37(نسائي ص : گويد  در تحفة األخيار مي) رح(ن باز شيخ اب. را روايت كرده
  . است
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بخاطر . دهددر شب خصوصاً اول شب ـ به سفرش ادامه  مستحب است مسافر - 19
يعني  1).شود بر شما باد كه در شب برويد، زيرا زمين در شب پيچيده مي: ( فرمودة پيامبر

  .نكه شخص احساس خستگي زياد نمايدشود، بدون آ مسافت در شب زودتر طي مي
ند اين دعا ك مستحب است مسافر سحرگاهان، هنگامي كه فجر صادق طلوع مي - 20
سمع سامع بحمداهللا و حسن بالئه علينا، ربنا صاحبنا و أفضل علينا عائذاً باهللا ( :را بگويد 
شاهدي، بر حمد و ستايش ما براي خدا و بر نعمت و حسن عاقبتش در حق ما ( )من النار

ر ما شهادت دهد، پروردگارا ما را در پناه خود قرار بده و حفظ بفرما، و نعمت فراوانت را ب
را از ما بازدار و اين سخنان را در حالي كه از آتش ارزاني دار و هر نوع سختي و ناراحتي 

  2).آورم برم، بر زبان مي جهنم به خداوند پناه مي
تر است به اينكه  مستحب است مسافر در سفر زياد دعا كند، زيرا او شايسته - 21

سه دعا : ( طر اين فرمودة پيامبراش برآورده شود، بخا دعايش قبول كرده شود و خواسته
  3).مسافر و دعاي پدر درحق فرزندش دعاي مظلوم، دعاي: شوند  بدون شك قبول مي

گذار نيز الزم است كه زياد دعا كند، خصوصاً روي صفا و مروه،  و بر شخص حج
در عرفات، در المشعرالحرام بعد از فجر صادق، بعد از رمي جمرات صغري و وسطي در 

كرد زياد دعا  را بلند ميدر اين شش مكان در حالي كه دستانش  پيامبرتشريق، چون ال ايام
  4.كرد مي

______________________________________________________________________________ 

بر شرط شيخين صحيح است و ذهبي آن را تأييد كرده، : و گفته ) 1/445(، مستدرك حاكم )2571(ابوداود  -1
نن ابوداود و صحيح س) 681(و شيخ الباني در سلسلة األحاديث الصحيحة ) 5/256(سنن كبري، بيهقي 

  . آن را صحيح دانسته است) 2/469(
  ). 2718(مسلم  -2
و شيخ الباني در صحيح ترمذي )3/258(و احمد ) 3862(و ابن ماجه ) 1905(و ترمذي ) 1536(ابوداود  -3

  .آن را حسن دانسته است) 4/344(
  ). 286- 2/227(زاد المعاد، ابن القيم  -4
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مسافر بايد بر حسب علم و توانايش امر به معروف و نهي از منكر كند،  شخص - 22
و الزم است كه اين كار را از روي علم و آگاهي و با نرمي و آرامش و گفتار لطيف انجام 

شود از  كند، احساس نگراني مي ت به كسي كه نهي از منكر نميدهد، و بدون شك نسب
  . اينكه خداوند عزوجل دعايش را قبول نكند

سوگند به ذاتي كه جانم در دست اوست، يا به كارهاي : ( بخاطر اين فرمودة پيامبر
داريد، يا نزديك است كه خداوند عذابي را  كنيد و از كارهاي ناپسند بازمي پسنديده امر مي

  1).بر شما از نزد خويش بفرستد و سپس او را بخوانيد و او دعاي شما را اجابت نكند
ي گناهان دور شود، هيچ كس را با زبان يا دستش اذيت شخص مسافر از تمام - 23

كنندگان شود، بر ايشان بوجود نياورد،  باعث اذيت حاجيان و عمرهكه  را نكند، مزاحمتي
ر غيبت مردم نيافتد، با دوستان و همراهان و ساير مردم چيني نكنيد، و د ميان مردم سخن

اي پسنديده گفتگو كند، دروغ نگويد، و در مورد خداوند از روي جهالت  فقط با شيوه
  . صحبت نكند و ساير گناهان ديگر را نيز انجام ندهد

  : فرمايد  خداوند مي
 kpt ø: $# Ö ßγô© r& ×M≈ tΒθè=÷è̈Β 4 ⎯ yϑ sù uÚ t sù  ∅ÎγŠÏù ¢k ptø: $# Ÿξsù y] sùu‘ Ÿω uρ šXθÝ¡èù 

Ÿω uρ tΑ#y‰ Å_ ’Îû Ædk ysø9 $#   )197 / بقره(  
شود، كساني كه با احرام بستن حج را بر خودشان  انجام مي صيمشخهاي  حج در ماه«

اند، بايد بدانند كه در هنگام حج جماع كردن، گناه كردن و جنگ و  واجب گردانده
  .»جدال كردن، وجود ندارد

 t⎦⎪Ï% ©!$# uρ šχρèŒ÷σ ãƒ š⎥⎫ÏΖ ÏΒ ÷σßϑ ø9$# ÏM≈ oΨ ÏΒ÷σ ßϑø9 $# uρ Î ö tóÎ/ $ tΒ (#θç6|¡oK ò2$# Ï‰s) sù 

(#θè=yϑ tFôm$# $YΖ≈ tFôγç/ $Vϑ øOÎ) uρ $ YΨÎ6 •Β   )58 / احزاب(  

______________________________________________________________________________ 

و ترمذي آن را حسن دانسته و شيخ الباني در صحيح ترمذي ) 5/388(، ابن ماجه، احمد )2169(ترمذي  -1
  . آن را صحيح دانسته است) 2/460(



19  در پرتو قرآن و سنت آنسفر و احكام 

رنجانند، حقيقتاً بهتان و  و زنان با ايمان را بدون هيچ دليلي مي يمانبا ا مردانو آنان كه «
  .»شدند گناهي آشكارا متحمل 

خداوند پاك و منزه . انجام گناه در حرم مكي مثل انجام آن در ساير نقاط نيست و
  : فرمايد  مي

 ¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#ρã x x. tβρ ‘‰ ÝÁtƒ uρ ⎯ tã È≅‹Î6y™ «!$# Ï‰ Éfó¡ yϑø9$# uρ ÏΘ# t ysø9 $# “Ï% ©!$# 

çμ≈ uΖ ù=yè y_ Ä¨$̈Ψ=Ï9 ¹™!# uθ y™ ß# Å3≈ yèø9 $# ÏμŠÏù ÏŠ$t7 ø9$# uρ 4 ⎯ tΒ uρ ÷ŠÌãƒ ÏμŠÏù ¥Š$ysø9 Î* Î/ 5Οù=ÝàÎ/ çμ ø%É‹œΡ 

ô⎯ ÏΒ A>#x‹tã 5ΟŠÏ9 r&   )25 / حج(  
حقيقتاً كساني كه كافر شدند و ايمانداران را از راه خدا و مسجدالحرامي كه آن را براي «

دارند و همچنين  داديم، بازمير اآيند، يكسان قر آن مي خارجكساني كه از  ساكنان آن و
ه حق منحرف شوند و شروع به ظلم و ستم كنند، ما عذابي ند در آن از راهكساني كه بخوا

  .»چشانيم دردناك را به آنها مي
مسافر بر تمامي واجبات مواظبت داشته باشد، كه از مهمترين آنها نماز شخص  - 24

قرائت قرآن، ذكر، دعا، با : باشد، مثل  شاو در عبادات كو. اول وقت و همراه جماعت است
رساندن به مردم  ، مهرباني با آنها و ياري نيكي كند مردمنسبت به  ،سخن يا عملي

مثل مؤمنان در عالقمندي، رحم و : (فرمايد  مي پيامبر. دربرآورده كردن نيازهايشان
آن درد كند ساير اعضاي  يهمكاري با هم مانند جسدي هستند كه اگر عضوي از اعضا

  1).گيرند تب قرار مي جسد، در ناراحتي و
مين به اخالق نيك و پسنديده آراسته شود، و با مردم نيز با ه شخص مسافر - 25

صبر، گذشت، نرمي، مهرباني، : شد، و اخالق پسنديده شامل اخالق نيك مراوده داشته با
بردباري، آرام بودن و عجله نداشتن در امورات، فروتني، جوانمردي، بخشش، عدالت، 

ري، بخشودگي، وفاي به عهد، حيا پايداري، رحمت، امانتداري، خلوت گزيدن، پرهيزگا
بخاطر بزرگي . داشتن، راستي، دينداري، خيرانديشي، پاكدامني، سرزندگي و انسانيت است

______________________________________________________________________________ 

  ). 2586(، و مسلم )6011(متفق عليه، بخاري  -1
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 1).ترينشان است ترين مؤمن از لحاظ ايمان، با اخالق كامل: (فرموده  نيكو پيامبراخالق 
دار را  ندهز گير و شب اش، پاداش انسان روزه انسان مؤمن به سبب اخالق پسنديده(

  2).گيرد مي
هاي ضعيف و رفيقانش را در سفر با جان، مال و مقامش  شخص مسافر انسان - 26

كه به آن نيازمندند، هايش آنها را در آنچه  هاي اضافيش و ساير دارائي ياري دهد، و با مال
 بودند، كه پيامبر ي با رسول خداروايت است كه آنها در سفر از ابوسعيد. كمك كنند

كسي كه سواريي اضافه بر نيازش داشته باشد، بايد با كسي كه سواري ندارد : (رمود ف
همكاري نموده و او را به پشت سرش سوار نمايد، و كسي كه توشة اضافه بر نيازش 

و از انواع مال آنچه را كه يافت ذكر نمود،  »داشته باشد بايد به كسي دهد كه توشه ندارد
  3).چ يك از ما حقي در زيادتي نيستهي تا اينكه گمان كرديم براي

كشيد و به اين  در راه خود را به آخر مي پيامبر(روايت است كه  و از جابر
را پشت سرش سوار نموده و برايش دعا  يا يك نفر 4ترتيب ناتوان و درمانده را رانده و

 ايدارد، بربر مصالح يارانش  و اين داللت بر مهرباني و حريص بودن پيامبر 5).نمود مي
  .سئوالن مملكتي به او اقتدا كننداينكه همگي مسلمانان و خصوصاً م

______________________________________________________________________________ 

، مستدرك )472- 2/250(و گفته حديث حسن صحيح است، مسند احمد ) 1162(، ترمذي )4682(ابوداود  -1
م صحيح است و ذهبي هم آن را تأييد كرده و شيخ الباني در سلسلة حديث بر شرط مسل: و گفته ) 1/3(حاكم 

  . آن را صحيح دانسته است) 1/594(و صحيح ترمذي ) 284(األحاديث الصحيحة 
آن را صحيح ) 1932(و صحيح الجامع الصغير ) 3/911(و شيخ الباني در صحيح ابوداود ) 4798(ابوداود  -2

  . دانسته است
  ). 1728(مسلم  -3
النهاية في غريب الحديث، ابن . كشاند تا به رفيقانش برسد راند و به دنبال خودش مي او را مي: زجي الضعيف ي -4

  ). 2/297(اثير 
حديث بر شرط مسلم صحيح است و ذهبي هم آن را تأييد : و گفته ) 2/115(، مستدرك حاكم )2639(ابوداود  -5

  . آن را صحيح دانسته است) 2120(سلسلة األحاديث الصحيحه و ) 2/500(كرده، و شيخ الباني در صحيح ابوداود 
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اش عجله داشته باشد و سفرش را بدون  شخص مسافر در بازگشت به خانه - 27
اي از سختي و ناراحتي است،  سفر پاره: ( بخاطر فرمودة پيامبر. طوالني نكند دليل زياد

سازد، هر گاه مسافر كاري را كه به خاطر آن سفر  مينان و آب و خواب را از انسان به دور 
  1).اش برگردد عجله به سوي خانوادهكرده انجام داد، بايد با 

مستحب است كه شخص مسافر در هنگام بازگشت از سفرش آنچه را كه از  - 28
هر  به گشت، اي برمي يا عمره حجياگر از جنگي يا  پيامبر .ثابت شده، بگويد پيامبر

ال إله اال اهللا وحده ( :گفت  زد سپس مي رسيد سه بار تكبير مي ندي از زمين كه ميمكان بل
ال شريك له، له الملك و له الحمد و هو علي كل شيء قدير، آيبون، تائبون، عابدون، 

هيچ معبود ( )ساجدون لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، و نصر عبده و هزم األحزاب وحده
ملك تنها از آن اوست، و سپاس و همتاست وجود ندارد،  به حقي جز ذات اهللا كه بي

گرديم و در  ستايش خاص اوست، و او بر همة اشياء تواناست، ما به سوي خدا برمي
نماييم، خداوند وعدة  كنيم و پروردگار خود را عبادت و ستايش مي پيشگاهش توبه مي

هايي را كه عليه  ست گروهخود را تحقق بخشيده و بندة خود را ياري داده است، و تنها او
  2).م جمع شده بودند شكست داداسال

آيبون، ( :مستحب است شخص مسافر اگر روستا يا شهرش را ديد، بگويد  - 29
كاران، پرستندگان و براي  ما بازگشتيم در حالي كه توبه( )تائبون، عابدون، لربنا حامدون

شود؛ چون  ا داخل شهرش ميو اين جمله را تكرار كند ت). گايم كننده خدايمان سجده
  3.اين كار را انجام داده است پيامبر

______________________________________________________________________________ 

  . حاجت، نياز، كار: النهمة ). 1927(، مسلم )1804(بخاري  -1
  ). 1344(، مسلم )1797(بخاري  -2
  ). 1342(مسلم  -3
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اش  شخص مسافر اگر سفرش طوالني شده، بدون دليل در شب وارد خانه - 30
چون . مگر آنكه به آنها قبالً خبر داده و آنها را از ساعت ورودش آگاه كرده باشد، ودنش

  .از اين كار نهي كرده پيامبر
اش شود، نهي  از اينكه مرد در شب وارد خانه پيامبر: (ويد گ مي بن عبداهللا جابر
هايي كه  تا زن: (و حكمت اين مسئله را روايت بعدي بيان كرده است  1).كرده است

موهايشان ژوليده است بتوانند آن را شانه كنند و آنهايي كه نياز به نظافت و حمام و از بين 
نهي  پيامبر: (و در روايتي ديگر آمده ). ايدموهاي اضافي دارند خودشان را تميز نمبردن 

هايشان را برمال سازد و دنبال  اش شود، تا عيب كرده از اينكه مرد در شب وارد خانه
  2 ).كنند يا نه شد كه آيا خيانت ميها و اشتباهاتشان با لغزش

رسد، به مسجدي كه نزديك  مستحب است شخص مسافر وقتي از راه مي - 31
 پيامبر( د و در آنجا دو ركعت نماز بخواند، بخاطر عمل پيامبراش است برو خانه

  3).گذارد در آن دو ركعت نماز مي ع نموده ووگشت از مسجد شر هنگامي كه از سفر برمي
اش يا  رسد با كودكان خانواده مستحب است شخص مسافر وقتي از راه مي - 32
  .روي خوش به آنها نشان دهدكند و آمدند مهرباني  هايش اگر به استقبال او  همسايه

به مكه رسيد، تني چند از خردساالن  وقتي پيامبر: (روايت است كه  عباس از ابي
يكي را در جلو و ديگري را پش سر خود  آمدند، و پيامبر عبدالمطلب به استقبال او  بني

  4).كرد سوار مي
به من و خورد،  برميگشت، به ما  وقتي كه از سفر برمي: (گويد  مي بن جعفر عبداهللا

 خورد و يكي از ما را در آغوشش و ديگري را بر پشتش حمل حسن و حسين برمي
  5).شديم كرد تا وارد مدينه مي مي

______________________________________________________________________________ 

  ).184، 1928(، مسلم )1801(بخاري . در شب بر آنها داخل نشود اگر از سفر برگشت: اليطرق أهله  -1
  ).184، 1928(م مسل -2
  ).716(، مسلم )443(بخاري  -3
  ). 5965(، )1798(بخاري  -4
  ). 10/396(، فتح الباري )3773(، ابن ماجه )2566(، ابوداود )67، 2428(مسلم  -5
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دهد،  گردد به ديگران هديه  مستحب است شخص مسافر وقتي از سفر برمي - 33
و . شود ها، حاصل مي ها و از بين رفتن كينه پاك شدن دلبراي اينكه از هديه دادن، 

و برگشت دادن هديه بدون مستحب است هديه قبول كرده شود و به آن جواب داده شود، 
به همديگر هديه : (فرموده  و به همين دليل است كه پيامبر. عذر شرعي مكروه است

و هديه يك از اسباب ايجاد محبت و دوستي در ميان  1).دهيد، تا همديگر را دوست بداريد
  :اند  ها گفته همين خاطر بعضيو به . مسلمانان است

 هدايا الناس بعضهم لبعض
  

 2تولد في قلوبهم الوصاال 
  

  .كند هايشان ايجاد مي ي را در دلهديه دادن مردم به همديگر وصلت و نزديك
دربارة آب  پيامبر. ها، آب زمرم است؛ زيرا آبي پربركت است از زيباترين هديه

شود، و  مينوشد سيراب  ت، وكسي كه آن را ميآن، آبي مبارك اس: (فرمايد  زمزم مي
  3 ).شفادهندة بيماري است

و  4).كند آب زمزم بر هر نيتي كه نوشيده شود تأثير مي: (كه  است روايت از جابر
كرد، و بر مريضان  ها حمل مي آب زمزم را در ظروف و كوزه: ( كه پيامبر گفته شده

  5).داد پاشيد و آنها را آب مي مي

______________________________________________________________________________ 

، بخاري در األدب المفرد )8976(و شعب اإليمان ) 6/169(، بيهقي در سنن كبري )6148(مسند ابويعلي  -1
، و سندش حسن است، و شيخ الباني در ارواء )3/70(جر عسقالني در التخليص الحبير ابن ح ، حافظ )594(

  . آن را حسن دانسته است) 1601(الغليل 
  ). 124(بن ابراهيم الشريم ص  المنهاج للمعتمر و الماج، سعود -2
  ). 3/286(مجمع الزوائد . بيهقي، طبراني، بزار، سندش صحيح است) 2473(مسلم  -3
، شيخ الباني در صحيح ابن ماجه )3/372(، مسند احمد )5/202(، بيهقي در سنن كبري )3062(جه ابن ما -4

  . آن را صحيح دانسته است) 883(و سلسلة األحاديث الصحيحة ) 1123(و ارواء الغليل ) 3/59(
الجامع و صحيح ) 883(، شيخ الباني در سلسلة األحاديث الصحيحة )1/485(، مستدرك حاكم )963(ترمذي  -5

  . آن را صحيح دانسته است) 4931(الصغير 
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حب است اگر شخص مسافر به سرزمينش بازگشت، در آغوش گرفته مست - 34
ياران : (گويد  مي ثابت شده، همچنان كه انس شود؛ چون اين عمل از ياران پيامبر

، گشتند دادند و هر گاه از سفر برمي ديدند با هم دست مي گاه همديگر را مي هر پيامبر
  1 ).گرفتند همديگر را در آغوش مي

شخص مسافر هنگام بازگشت از سفر دوستانش را جمع كند و  مستحب است - 35
روايت است كه  بن عبداهللا از جابر انجام داده ،پيامبر را اين عمل چون. به آنها غذا دهد

معاذ بر اين ). بريدند يا گاوي را سرمي شترگشت،  هر گاه به مدينه برمي رسول خدا: (
از من ـ  پيامبر: (شنيده كه  جابر بن عبداهللا ازت اضافه كرده كه از شعبه از محارب رواي

رسيد،  2يا به دو درهم و وقتي به صرارجابر ـ شتري را خريد به دو اوق و يك درهم 
12 يك اوقه 3...)كه گاوي را بكشند سپس از آن خوردند دستور داد 

ي است و رطل مصر 1
   .نوعي واحد پول بوده است

شود و آن غذايي است كه مسافر هنگام بازگشت از  النقيعه گفته ميبه اين غذا، 
  4.كند آن را براي دوستانش تهيه ميسفرش 

و اين حديث و امثال آن داللت دارند بر اينكه امام يا رئيس قومي اگر از سفر 
  5.مل نزد سلف صالح مستحب بوده استبازگشت به دوستانش غذا دهد و اين ع

ني، فلوت و سگ همراه مسافر نباشد، بخاطر اينكه در سفر، زنگوله،  - 36
مالئكه با گروهي كه در بين آنها سگ : (كند كه فرمودند  روايت مي از پيامبر ابوهريره

______________________________________________________________________________ 

: و گفته ) 8/36(و هيثمي در مجمع الزوائد ) 5/262(طبراني در األوسط مجمع البحرين زوائد المعجمين  -1
  . رجالش، رجال صحيحي هستند

الباري  فتح. جايي است پشت مدينه، كه سه مايل از مدينه دور است و در طرف شرق آن قرار دارد: صرار  -2
)6/194 .(  

  ). 72، 715(، مسلم )3089(بخاري  -3
  ). 1/119(، المغني، ابن قدامه )992(، القاموس المحيط ص )5/109(النهاية في غريب الحديث و األثر، ابن أثير  -4
  ). 6/194(الباري  ابن بطال چنين گفته است، فتح -5
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: دند فرمو روايت است كه پيامبر باز از ابوهريره 1).كنند و زنگوله باشد، همراهي نمي
  2).زنگوله، فلوت شيطان است(

است كه با يكي از همسرانش ـ در صورتي كه بيش از اگر شخص مسافر خو - 37
كشي كند و قرعه به نام هر كس  يك زن داشته باشد ـ به سفر برود بايد بين آنها قرعه

اگر  رسول خدا: (فرمايد  مي المؤمنين عايشه با او به سفر رود، چون امدرآمد، 
آمد  ه نام هر كه درميو قرعه ب انداختكشي  خواست به سفري رود بين همسرانش قرعه مي

هرگاه بخواهد با همسرش به سفر رود، در  ، شخصو اين سنت است 3).كرد با او سفر مي
  4.انداختن راحتي بزرگي نهفته استرعه ق

  

______________________________________________________________________________ 

  ). 2113(مسلم  -1
  ). 2445(، مسلم )2593(متفق عليه، بخاري  -2
  ). 2556(، ابوداود )2/372(، مسند احمد )2114(مسلم  -3
  . ، آن را شنيدم)2879(از استادمان، امام ابن باز، هنگام شرحش بر صحيح بخاري، حديث  -4
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  بر قصر كردن نماز در سفر داللت دارندسنت و اجماع علما  ،قرآن :فصل چهارم 

  :  اما قرآن - 1
  : فرمايد  خداوند مي
 # sŒÎ) uρ ÷Λä⎢ ö/u ŸÑ ’Îû ÇÚ ö‘F{ $# }§øŠn= sù ö/ ä3ø‹ n=tæ îy$ uΖ ã_ β r& (#ρ ç ÝÇø) s? z⎯ ÏΒ Íο4θ n=¢Á9$# ÷βÎ) 

÷Λä⎢ øÅz β r& ãΝä3 uΖ ÏFø tƒ t⎦⎪Ï%©!$# (#ÿρ ã x x. 4 ¨βÎ) t⎦⎪ÍÏ≈ s3ø9 $# (#θçΡ% x. ö/ ä3 s9 #xρ ß‰tã $ YΖÎ7 •Β     
  )101 / نساء(  

ن را كوتاه كنيد، در حالي اگر در زمين سفر كرديد گناهي بر شما نيست اگر نمازهايتا«
درازي كنند، حقيقتاً كافران، دشمنان آشكار  ترسيد كه به شما درست كه از كافران مي

  .»شمايند
خداوند : گفتم  بن خطاب به عمر ،گويد بن اميه روايت است كه مي از يعلي

فران گناهي بر شما نيست اگر نمازهايتان را كوتاه كنيد در حالي كه از كا: (فرمايد  مي
برند باز  ولي اكنون كه مردم در امنيت به سر مي) درازي كنند ترسيد كه به شما دست مي

من از آنچه كه تو دربارة آن تعجب كردي، : فرمود  امام عمر. نمازهايشان را كوتاه كنند
 اي اين صدقه: (سؤال كردم، فرمودند  در مورد اين مسئله از پيامبر ردمك تعجب ميهم 
  1).رده، پس صدقة خدا را قبول كنيدوند به وسيلة آن بر شما نيكي ككه خدا است

حج، عمره يا جهاد  در سفرهايش ـ اخبار در مورد اينكه رسول خدا:  اما سنت - 2
  .كرده، به شهرت فراوان رسيده است نمازش را قصر ميـ، 

ر سفر بودم، هيچگاه د در تمام مدتي كه با رسول خدا: (گويد  مي بن عمر عبداهللا
از  2).نيز چنين بودند خواند، و ابوبكر و عمر و عثمان از دو ركعت نماز بيشتر نمي

خداوند ابتدا نمازهاي واجب را چه در سفر و چه در (: روايت است كه فرمود  عايشه
غير سفر به صورت دو ركعتي فرض نمود سپس تعداد ركعات نمازهاي واجب در غير 

  ).به حالت دو ركعتي باقي ماندند فرسفر افزايش يافتند ولي در س
______________________________________________________________________________ 

  ). 686(مسلم  -1
  ). 689(، مسلم )1102(متفق عليه، بخاري  -2
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نماز در : (است، آمده  كرده المؤمنين عايشه روايت كه بخاري از امو باز در روايتي 
ركعت فرض  چهاربه مدينه هجرت كرد، و نماز  سپس پيامبراول دو ركعت فرض شد، 

افه كرده كه بر اين روايت اضامام احمد  1).اش باقي ماند به حالت اوليه فرشد، و نماز مسا
ن در آن قرائت به روز است و به غير از صبح، چو وتربه غير از نماز مغرب، كه آن نماز (

  2.)كشد درازا مي
در  خداوند نماز را بر زبان پيامبرتان: (گويد  روايت است كه، مي از ابن عباس

  3)هنگام ترس يك ركعت فرض گرداند و در دوركعت و در سفر  چهارغير سفر 
در مني دو  ركعتي را با پيامبر چهارنماز ( : روايت است كه اهللا بن مسعوداز عبد
 چهارخواندم، و با ابوبكر و عمر نيز ـ در زمان خالفتشان ـ در مني نمازهاي  ركعتي مي
ركعت  دو چهار ركعت، خواندم، چقدر دوست دارم به جاي اين ركعت مي دوركعتي را 

دو  ركعتي را با پيامبر چهارنماز : (اين چنين آمده  و در لفظي ديگر). قبول شده بخوانم
 دوركعتي را  چهاردر زمان خالفتشان ـ نمازهاي خواندم و با ابوبكر و عمر نيز ـ  ركعتي مي
 چهارچقدر دوست دارم به جاي اين  سپس اختالف در بين شما افتاد خواندم، ركعت مي

  4).ركعت قبول شده بخوانم دوركعت، 
كه در آن مثل اجماع علما بر اين است كه اگر كسي به سفري رود :  اما اجماع - 3

 چهارتواند نماز را كوتاه كرد، برايش جايز است كه نمازهاي  سفر حج، عمره، جهاد مي
توان  ب و صبح را نميو اجماعشان بر اين است كه نماز مغر. 5ركعتي را دو ركعت بخواند

  6 ).كوتاه كرد

______________________________________________________________________________ 

  ). 1570(، مسلم )3935-1090-350(متفق عليه، بخاري  -1
  ). 2738(، ابن حبان )305(، ابن خزيمه )6/241(د احمد مسن -2
  ). 687(مسلم  -3
  ). 695(، مسلم )1656(، )1084(متفق عليه، بخاري  -4
  ). 3/105(و المغني، ابن قدامه ) 46(اإلجماع، ابن منذر، ص  -5
  ). 46(اإلجماع، ابن منذر، ص  -6
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  ز در سفر از تمام خواندن آن بهتر استكوتاه كردن نما: فصل پنجم 

خداوند دوست : (فرمودند  رسول خدا ،گويد كه مي بن عمر بخاطر روايت عبداهللا
و  1)هايش عمل شود، همچنان كه دوست ندارد به نافرمانيش عمل شود دارد كه به رخصت

كه  هايش عمل شود، همچنان خداوند دوست دارد كه به رخصت: (در روايتي ديگر آمده 
  2).هايش نيز عمل شود دوست دارد به سختي
ركعتيش را به صورت تمام بخواند، نمازش درست است، ولي  چهاراگر مسافر نماز 

 المؤمنين عايشه ركعت خواندن نماز ـ مخالفت كرده است، زيرا ام دوتر ـ  لضبا عمل اف
نيز در  مام عثمانخواند و ا در سفر نمازهايش را به صورت تمام مي بعد از فوت پيامبر

در سفرهايش بر آن  ولي آن عملي كه پيامبر 3خواند مني نمازهايش را به صورت تمام مي
  4.ـ بدون شك عملي بهتر و برتر استمداومت داشته ـ يعني كوتاه كردن نمازها 

______________________________________________________________________________ 

  . آن را صحيح دانسته است) 564(، شيخ الباني در ارواء الغليل )2/108(مسند احمد  -1
شماره ) 3/11(و شيخ الباني در ارواء الغليل ) 11880(، طبراني در المعجم الكبير )354-2/69(ابن حبان  -2

  . ، آن را صحيح دانسته است)564(
  ، )1656(، )1084(، بخاري )685(مسلم  -3
دن نماز در سفر، و آيا قصر كردن حرام يا علما در مورد قصر كر: (گويد  مي) رح(شيخ اإلسالم ابن تيميه  -4

قول  5اند، و بر  مكروه است؟ يا تركش بهتر است؟ يامستحب است؟ يا هر دو يكسان است؟ دچار اختالف شده
  : اند  تقسيم شده

  . تمام خواندن نمازها بهتر است، مثل يكي از اقوال امام شافعي: گويند  قول كساني كه مي) 1
  . بعضي از اصحاب امام مالك: اند، مثل  قصر يا تمام خواندن را يكسان دانستهقول كساني كه بين ) 2
قصر خواندن نمازها بهتر است، مثل قول صحيح امام شافعي و يكي از رواياتي : گويند  قول كساني كه مي) 3

  . كه از امام احمد شده است
ابوحنيفه، و امام مالك در يكي از  قصر خواندن نمازها واجب است، مثل قول: گويند  قول كساني كه مي) 4

  . رواياتي كه از او شده است
قصر خواندن نمازها، سنت است و تمام خواندن آنها مكروه است، كه اين قول، : گويند  قول كساني كه مي) 5

باشد، و به همين خاطر نيت آوردن براي نماز قصر نزد اكثر علما مثل، ابوحنيفه، مالك،  ترين اقوال مي صحيح
  ). 22- 21، 10، 9ص / 24ج (مجموع الفتاوي ). حمد در يكي از اقوالش، واجب نيستا
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اصل در : (فرمود  شنيدم كه مي) رح(بن باز  و از استادمان، امام عبدالعزيز بن عبداهللا
ركعت خواندن آن است، سپس خداوند بعد  دو چنان كه خداوند آن را فرض كردهنماز هم

ركعت اضافه كرد ـ در نمازهاي ظهر، عصر و  دوغير سفر در نمازهاي  از هجرت پيامبر
باقي ماندند، و اين مطالب اصل  و نمازهاي سفر به حالت خود ـ دو ركعتي ـ عشاء ـ
پس قصر كردن نماز در . صلي خود باقي ماندندو نماز مغرب و صبح نيز بر حالت ا. است
سنت مؤكد است ولي با وجود اين تمام خواندن نماز در سفر ممنوع نيست، و قصر سفر 

 .دچار گناهي نشدهاي از طرف خداوند است، و هر كس آن تمام بخواند  كردن نماز، صدقه
ر او نيست، به در سفر نمازش را به اين دليل كه هيچ سختي ب عايشهالمؤمنين  و ام

شمردند،  و صحابه هم اين عمل او را ناپسند نمي. خواند ركعتي ـ مي چهارصورت تمام ـ 
  1).ترين مردم بود از عالم در حالي كه عايشه

در سفر يادش آيد كه آن اگر شخص نمازي را در غير سفر فراموش كرده باشد و بعداً 
است كه آن را به صورت تمام بدون  را نخوانده است، بر اساس فتواي اجماع علما واجب

ركعتي در غير سفر بر او فرض شده پس جايز نيست كه  چهارچون نماز . قصر كردن بخواند
 چهارآن نماز هم  كه كند قضاي نماز فوت شده را مي در اصل و او. در آن نقص ايجاد كند

  . ركعتي بود

______________________________________________________________________________ 

شنيدم كه در مورد روايت ) 455-454-453-452(از استادمان در هنگام شرحش بر بلوغ المرام، حديث  -1
 در سفر نمازش را گاهي به صورت قصر و گاهي به صورت تمام پيامبر: (كه فرموده  المؤمنين عايشه ام
المؤمنين  گويند اين روايت ام علما مي: (فرمايد  مي) گرفت گرفت و گاهي نمي خوانده و گاهي روزه مي مي

حفظ و نقل شده، اين است كه ايشان در سفر  روايتي شاذ و غيرمحفوظ است، و آنچه از پيامبر عايشه
ري مثل روايت انس و امثال با روايات صحيح ديگ خواند، و اين روايت عايشه نمازش را به صورت قصر مي

داللت بر جواز اتمام خواندن نماز در سفر است،  او، تضاد و مخالفت دارد پس بايد گفت كه اين عمل عايشه
نيز در اوائل  و امام عثمان. تر است بر آن عمل كرده و تأكيد داشته، بهتر و دوست ولي آنچه كه پيامبر

و بعضي از يارانش نيز به امامت او نماز . خواند آنها را تمام ميكرد، و بعداً  نمازها را در سفر قصر مي
  . خواندند مي
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سفر يادش آيد كه آن را  اما اگر شخص نمازي را در سفر فراموش كرده و بعداً در غير
زش را به طور شرط احتياط آن است كه نما:  گويد نخوانده است، امام احمد در مورد آن مي

د، و امامان ان تمام بخواند و امامان اوزاعي، داود و شافعي در يكي از اقوالش چنين فتوا داده
زيرا او قضاي نماز به صورت نماز سفر بخواند، آن را : گويند  ي ميمالك، ثوري و اهل رأ

  2 .، واهللا اعلم1از او فوت شده است كند و فقط دو ركعت نماز هم را مي  فوت شده
و اگر شخص نمازي را در سفر فراموش كرد و در همان سفر يا سفر ديگري يادش 

در سفر نيز  آمد، آن را به صورت قصر قضا كند، چون آن نماز در سفر بر او واجب شده و
  3 .استآن را ادا كرده 

  

______________________________________________________________________________ 

المقنع و الشرح الكبير  اإلنصاف في عرضة الراجح من الخالف المطبوع مع ،)142- 3/141(، ابن قدامه المغني -1
  ). 2/387(، حاشية الروض المربع، ابن قاسم )54- 5/53(

آيد،  مورد كسي كه نمازي را در سفر يادش رفته و سپس در غير سفر يادش مي عالمه محمدبن صالح العثيمين در -2
 دوقول راجح را اين دانسته كه آن نماز را بصورت قصر بخواند، چون آن نماز در سفر بر او واجب شده و نماز سفر 

  : باشد  شكل مي 4ركعت است، پس الزم نيست تمام خوانده شود، بر اين اساس اين مسئله داراي 
  . خواند آيد، پس آن را به صورت قصر مي نماز سفر را در سفر يادش مي) 1
  . خواند آيد، پس آن را به صورت تمام مي نماز غير سفر را در غير سفر يادش مي) 2
  . خواند آيد، پس بنابر قول صحيح آن را بصورت قصر مي نماز سفر را در غير سفر يادش مي) 3
الشرح الممتع، ابن عثيمين . خواند آيد، پس آن را به صورت تمام مي ينماز غير را در سفر يادش م) 4
)4/517 -519( ،)5/542 -543 .(  

  ). 3/142(المغني، ابن قدامه  -3
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  مسافت الزم براي قصر كردن نماز در سفر: فصل ششم 

يك شب  شود و پيامبر در چه مسافتي نماز قصر مي: باب (: گويد  مي) رح(بخاري 
فرسخ ـ نمازشان را  16برد ـ  4در مسافت  و روز را سفر ناميده و ابن عمر و ابن عباس

  1).كردند اشان را افطار مي و روزةقصر 
در چه مسافتي : منظور بخاري از باب : (گويد  مي) رح(جر عسقالني حافظ ابن ح

شود؟ بيان كردن مقدار مسافتي است كه اگر مسافر قصد رسيدن به آن را كند  نماز قصر مي
را با  هجايز است نمازش را قصر كند و اگر كمتر از آن باشد جايز نيست و بخاري مقدم

ينكه كمترين مسافت قصر نماز، يك شب و روز لفظ سؤالي آورده و داليلي را مبني بر ا
  2 ).است، آورده است
مسافت  منظور بخاري از ـ پيامبر: (گويد  مي) رح(ابن حجر عسقالني  و باز حافظ

مدت زمان يك شب و روز را سفر  را سفر ناميده ـ اين است كه، پيامبر روز يك شبانه
اين باب آورده اشاره كرده  ره كه درو مثل اين است بخاري به حديث ابوهري. ناميده است

جايز نيست براي زني كه به خدا و روز آخرت : (است  و آن اين فرمودة پيامبر. 3)است
  4 ).ر همراه كسي كه برايش محرم استروز سفر ناميد مگ ، مسافت يك شبانهداردايمان 

______________________________________________________________________________ 

ابن : (گويد  كند، مي ، حافظ ابن حجر عسقالني در روايتي كه از ابن عمر و ابن عباس نقل مي)1086(بخاري  -1
ابن عمر و ابن عباس در : رباح، آن را وصل كرده كه  يب از عطاء بن ابيحب المنذر از طريق روايت يزيدبن ابي

  ). 2/566(فتح الباري ) (گرفتند خواندند و روزه نمي برد و بيشتر از آن، نمازشان را بصورت قصر مي 4فاصله 
و بيهقي در سننش ... صحيح است : (گويد  مي و ابن عمر شيخ الباني در مورد روايت ابن عباس

برد و بيشتر از آن،  4در فاصله  بن عباس و عبداهللا بن عمرو عبداهللا: آن را وصل كرده كه )3/127(
  ). 3/17ارواء الغليل، ) (گرفتند، و سندش صحيح است خواندند و روزه نمي نمازشان را بصورت قصر مي

  ). 2/566(فتح الباري  -2
  ). 2/566(فتح الباري  -3
  ). 1339(مسلم ، )1088(متفق عليه، بخاري  -4



32 سفر و احكام آن در پرتو قرآن و سنت

ز نيست براي زني مسلمان جاي: (فرمايد  و در لفظي ديگر كه مسلم روايت كرده، مي
و در روايتي ). شب سفر نمايد، مگر همراه مردي كه برايش محرم باشدكه مسافت يك 

، مسافت يك داردجايز نيست براي زني كه به خدا و روز آخرت ايمان : (فرمايد  ديگر مي
  ).روز سفر نمايد مگر همراه محرمش

ت هيچ زني سه روز مسافر: (فرمودند  روايت است كه پيامبر از ابن عمر
كند  نميهيچ زني سه مسافرت : (و در روايتي ديگر آمده ). حرمشكند مگر همراه م نمي

براي هيچ زني : (فرمايد  و در لفظي ديگر كه مسلم روايت كرده مي). محرمشمگر همراه 
ت كند مگر ، جايز نيست مسافت سه شب را مسافرداردكه به خدا و روز آخرت ايمان 

  1).همراه او محرمي باشد
براي هيچ زني كه به خدا : (فرمودند  پيامبر: روايت است كه  ابوسعيد خدرياز 

، جايز نيست كه مسافت سه روز يا بيشتر را مسافرت كند، مگر داردو روز آخرت ايمان 
  2 ).پدرش، پسرش، شوهرش، برادرش يا يكي از محارمش با او باشدآنكه، 

هيچ مردي با زني خلوت نكند : (فرمودند  پيامبر: روايت است كه  از ابن عباس
   3 ).مگر اين كه با وي محرمي باشد و زن سفر نكند مگر همراه كسي كه محرمش است

اگر در اين احاديث روز مطلق يا شب : گويد  مي) رح(حافظ ابن حجر عسقالني 
روز با شبش يا شب با روزش، در اين حالت : مطلق بر مقدار كاملش حمل شود، يعني 

ين مسافت شود كه كمتر شود و از هر سه حديث استنباط مي احاديث كم مي اختالف بين
  4).سفر، يك شب و روز است
براي كسي كه اهل مكه است در : (شود  اينگونه استنباط مي و از سخن ابن عباس

ـ نمازش را قصر نكند و در سفر به نام محلي است  سفر به سوي عرفه و بطن نخله ـ
______________________________________________________________________________ 

  ). 1338(، مسلم )1086(متفق عليه، بخاري  -1
  ). 1341(مسلم  -2
  ). 1341(، مسلم )5233(متفق عليه، بخاري  -3
  ). 2/566(فتح الباري  -4
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حيوانات  هاي مردماني يا گله هه نمازش را كوتاه كند و اگر ب، طائف و جد1سوي عسفان
  2 ).نمازش را به صورت تمام بخواند رسيد،

جمهور اهل علم بر اين مسئله اتفاق نظر دارند، مسافت سفري كه در آن :  خالصه
فرسخ است و هر  4و هر برد مسافت نصف روز و آن هم . برد است 4شود،  نماز قصر مي

ميل باشد  48فرسخ يا  16ت، پس نزد جمهور اگر طول سفر انسان ميل اس 3فرسخ 
  3 .لمان بهتر استو اين براي انسان مس. تواند نمازش را كوتاه كند مي

بهترين : ( 4فرمود شنيدم، كه مي) رح(بن باز   و از استادمان، امام عبدالعزيز بن عبداهللا
از : كام سفر نيز شاملش شود احشود،  چه به عنوان سفر تلقي مينراه حل آن است كه آ

______________________________________________________________________________ 

  ). 4/121(معجم البلدان . باشد هاي آب سر راه بين جحفه و مكه مي اي از چشمه چشمه: عسفان  -1
و اين روايت هم لفظ اوست، شيخ الباني ) 2/445(شيبه در مصنفش  و ابن أبي) 3/137(بيهقي، السنن الكبري  -2

  . ، سندش صحيح است)3/14(در ارواء الغليل 
ها و بناهاي شهر يا روستايش به آنجا برسد تا  مسافتي كه بايد مسافر بعد از خارج شدن از تمام ساختمان -3

ابن المنذر و امثال او، . اند علما در آن دچار اختالف شدهقصر نماز برايش جايز باشد از جمله مسائلي است كه 
  . اند قول از علما در اين باره نقل كرده 20حدود 

علما در مورد اينكه آيا قصر نماز، اختصاص به بعضي از سفرها دارد : (فرمايد  مي) رح(شيخ اإلسالم ابن تيميه 
و در نهايت اين قول اختيار شده كه قصر نماز در  اند، يا درهر سفري جايز است، دچار اختالف و منازعه شده

نمازشان را قصر  هر سفر كوتاه يا طوالني جايز است، همچنان كه اهل مكه در مني و عرفه پشت سر پيامبر
فاصله است، ولي بايد آن مسير به عنوان سفر محسوب ) فرسخ 4(برد  1و بين مكه و عرفه حدود . كردند مي

رايش آماده شود و به صحرا رفته شود، و علما در مورد قصر كردن نماز، اهل مكه توشه راه ب: شود يعني 
آن به خاطر سفر بوده، و هر دوي اين : اند  آن به خاطر حج بوده، بعضي گفته: اند  اختالف دارند، بعضي گفته

درست است، و اهل اند، و قول دوم ـ بخاطر سفر ـ قول صحيح و  اقوال را بعضي از پيروان امام احمد نيز گفته
خواندند، و به همين خاطر آنها با وجود اينكه در  مكه بخاطر در سفر بودنشان نمازها را به صورت قصر مي

كردند، و قصر كردن يا نكردن نمازها ربط به وجود سفر يا عدم وجود سفر  حال احرام بودند در مكه قصر نمي
، فتح الباري، ابن )109-3/105(، المغني، ابن قدامه )41-11-24(مجموع الفتاوي، ابن تيميه جلدهاي .) دارد

  ). 568-2/566(حجر 
  ). 457(شنيدم از او، هنگام شرحش بر بلوغ المرام، حديث  -4
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زيرا در آن . كوتاه و جمع كردن نمازها، افطار كردن روزه، و سه روز مسح كردن بر خفين
به قول جمهور مبني بر اينكه آنچه به لي اگر انسان مسلمان و .ر استبا نياز به توشه و كوله

اظ باب احتياط عمل كند، از لح، 1گيرد شود كه دو روز را دربرمي عنوان سفر محسوب مي
انگاري نشوند و  به خاطر جهل زياد و عدم آگاهي دچار سادهبراي اينكه مردم . بهتر است
هاي  هايي نماز را قصر كنند كه شايسته نباشد، خصوصاً اكنون با وجود ماشين در مسافت

شود و كار  انگاري در روزه گرفتن نيز مي سادهه سبب لفراوان كه وجود دارد، چون اين مسئ
و مسافت دو روز . كند روستا يا شهرش هم افطار ميبر  و  رسد كه انسان در دور ه جايي ميب

  2 ).باشد هشتاد كيلومتر مي يا 70با پياده، حدود 
گويند كه حداقل  بعضي از علما مي: (فرمايد  و استادمان امام بن باز در ادامه مي
شود،  تقريبي معين نمي شود و با كيلومترهاي محدودة مسافت سفر با عرف مشخص مي

آنچه از لحاظ عرف به عنوان سفر محسوب شود به آن سفر گويند و اگر از لحاظ عرف به 

______________________________________________________________________________ 

يعني، در آن انسان نه شب و : برد است، و هر برد مسير نصف روز است، القاصدان  4اليومان القاصدان مسير  -1
اي كه زياد اطراق كند و اقامت گزيند،  كند و نه به گونه ند تند، حركت ميروز، به صورت مداوم و پيوسته و ت

  . باشد بلكه حالتي متوسط بين اين دو حالت مي
 16مايل است، پس  3شود، و هر فرسخ حدوداً  فرسخ مي 16برد،  4فرسخ باشد، پس  4و هر برد اگر حدوداً 

كيلومتر  8/76برد حدود  4است، پس كل متر  1600باشد، و مايل معروف حدود  مايل مي 48فرسخ، 
) رح(كيلومتر است، عالمه محمدبن صالح العثيمين  72كيلومتر و يا  64/80باشد، و در قولي گفته شده كه  مي
، فتح )1/273(، تيسير العالم، آل بسام )4/496(متر است، الشرح الممتع  1600مايل معروف : گويد  مي

  ). 5/108(الرباني، البنا 
توان  همچنان كه گذشت اين قول را اختيار كرده كه، با تعيين مسافت نمي) رح(يخ اإلسالم ابن تيميه و ش -2

حدود سفر را مشخص كرد، بلكه هر سفري كه براي آن توشه راه آماده شود و به صحرا گذر افتد به عنوان سفر 
امه مقدسي نيز در مغني همين قول شود، و عالمه ابن عثيمين هم اين قول را ترجيح داده، و ابن قد محسوب مي
، مجموع الفتاوي، )135- 11ص / 24ج (، مجموع الفتاوي، ابن تيميه )3/109(المغني، ابن قدامه . را برگزيده

  ). 65(، اإلختيارات، السعدي ص )451-252ص / 15ج (ابن عثيمين 
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ولي قول اصح، گفتة جمهور اهل علم ـ  1.گويند سفر محسوب نشود به آن سفر نميعنوان 
ما و اكثر عل. باشد و آن محدود كردن سفر به مسافت ـ كه قبل از اين آن را بيان كردم، مي

  2 ).شايسته است كه از آن پيروي شودبر اين قول اتفاق نظر دارند، پس 
  

______________________________________________________________________________ 

ستن روزه و قصر كردن نماز را به در مورد حد سفري كه خداوند، شك: (گويد  مي) رح(شيخ اإلسالم ابن تيميه  -1
مدت زمان سه شب است، مدت زمان دو روز است، : اند، گفته شده  آن مرتبط كرده مردم دچار اختالف شده

مدت زمان يك مايل است، و كساني كه حد سفر را با مسافت مشخص : كمتر از دو روز است، حتي گفته شده 
 40: مايل، گفته شده  45: اند  مايل، بعضي ديگر گفته 46: اند  فتهمايل، بعضي گ 48: اند  اند، بعضي گفته كرده

گويند حد سفر، مدت زمان سه روز است، به روايت مسح مسافر بر خفين به مدت سه روز  مايل، كساني كه مي
حد سفر مدت : اند  و كساني كه گفته. اند و سفر نكردن زن مسافت سه روز را مگر همراه محرمي استفاده كرده

و ابن ) 40- 38ص /24ج (مجموع الفتاوي ). اند مان دو روز است، بر اقوال ابن عمر و ابن عباس اعتماد كردهز
) هيچ كسي را نديدم كه در كمتر از يك مايل، نمازش را قصر كند: ابن حزم گفته : (فرمايد  تيميه در ادامه مي

  ). 24/41ج (مجموع الفتاوي 
شد، نمازش  مايل يا فرسخ خارج مي 3زماني كه از مدينه به مسافت  رسول خدا(روايت است كه  از انس

و . مايل يا فرسخ ـ شكي از طرف راوي حديث است 3، و اين گفته ـ )691(، مسلم )خواند ركعتي مي 2را 
ها گفته شده كه در اين حديث  مايل است و در مقابل اين قول ظاهري 3مسافت قصر، : گويند  مي ها ظاهري

: كه   گيرندگان گفته شده شود، ولي در جواب اين اشكال مايل به آن استناد نمي 3ك بودن در بخاطر مشكو
فرسخ نيز دست گرفته شود با  3شود، چون اگر بخاطر احتياط به بيشترين مسافت يعني  اتفاقاً به آن استناد مي

فتح .) ن مسافت كمتري استگيرد و از آ فرسخ قرار مي 3مايل داخل  3استناد كردن به آن درست است، زيرا 
، و همين مفهوم را از شيخ بن باز در هنگام شرحش بر بلوغ )3/134(، سبل السالم، صنعاني )2/567(الباري 

احتمال دارد منظور روايت اين باشد : (گويد  مي) 3/108(شنيدم، و ابن قدامه در المغني ) 457(المرام، حديث 
رسيد، نمازش را  مايلي از مدينه مي 3ني برود، زماني كه به مسافت خواست به سفري طوال مي كه اگر پيامبر

الحليفة دو  ركعت و در ذي 4در مدينه نمازش را  كرد، همچنان كه در روايتي ديگر آمده  پيامبر  قصر مي
اين ) زماني كه خارج شد(منظور از اين گفته : (گويد  مي) 3/133(و صنعاني در سبل اسالم ). خواند ركعت مي
خواست به  اگر مي مايل طي كند، نه اينكه، پيامبر 3خواست مسافتي به طول  اگر مي پيامبر: است كه 

  ). مايلي 3كرد مگر بعد از طي مسافت  سفري طوالني برود، نمازش را كوتاه نمي
  ). 267ص / 12ج (مجموع الفتاوي، ابن باز  -2
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شخص مسافر اگر از تمام بناهاي روستا يا شهرش بيرون آمد نمازش : فصل هفتم 

  كند  را قصر مي

اشد نماز در آن قصر اي ب البته اين عمل به شرطي درست است كه سفرش به گونه
  .شود

خواهد به سفر  اجماع علما بر اين است، كسي كه مي: (گويد  مي) رح(ابن المنذر 
، بيرون شود هاي روستايي كه از آن خارج مي تواند به محض اينكه از بناها و سازه رود، مي

  1 ).آمد، نمازش را قصر كند
و اين مذهب جمهور اهل علم است، كه اگر مسافر خواست به سفري رود كه در 

بيرون نيايد، نمازش را از تمام بناهاي شهر يا روستا  نماز را قصر كرد، تاتوان  مثل آن مي
  2 .قصر نكند
ركعتي خواندم و در ذوالحليفه،   4نماز ظهر را در مدينه با پيامبر: (گويد  مي انس

نماز ظهر را  رسول خدا: (و در روايتي ديگر آمده كه ). ركعتي خواندم 2را ) نماز عصر(
  3).ركعتي خواند 2ر را در ذوالحليفه، ركعتي خواند و نماز عص 4در مدينه، 

  . ذوالحليفه مكاني است كه در شش مايلي مدينه قرار دارد
و اين روايات دليلي هستند بر اينكه، براي كسي كه نيت سفر كردن دارد جايز نيست 

ج نشود و آنها هاي روستا يا شهرش يا چاردهاي قومش خار را قصر كند تا از خانهنمازش 
  4 .اردرا پشت سر نگذ

______________________________________________________________________________ 

  ). 47(اإلجماع، ابن منذر ص  -1
  ). 2/569(حجر فتح الباري، ابن  -2
  ). 690(، مسلم )1546(، )1089(متفق عليه، بخاري  -3
، )5/44(، اإلنصاف مع المقنع و الشرح الكبير )5/44(، الشرح الكبير مع المقنع )3/11(المغني، ابن قدامه  -4

  ). 4/512(الشرح الممتع، ابن عثيمين 
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ديد،  هاي شهر را مي از شهر خارج شد و در حالي كه از دور خانه امام علي
ـ منظورشان اين بود اين كوفه است؟ : نمازش را كوتاه كرد، وقتي برگشت، به او گفته شد 

نه، تا داخل : ـ امام علي گفت آنجايي كه تو نماز را در آن قصر كردي جزو شهر بود 
  1.نشويم، جزو شهر نيست

قصر  را اگر انسان بعد از داخل شدن وقت نماز سفر كرد، برايش جايز است نمازش
كلية : (گويد  ابن المنذر مي. كند، چون او قبل از خارج شدن وقت نماز سفر كرده است

كساني كه از اهل علم به ياد دارم، بر اين مسئله ـ جملة قبلي ـ اتفاق نظر دارند، و اين فرمودة 
  3).، واهللا اعلم2باشد ي، شافعي، اهل رأي و يك از اقوال مذهب حنبلي ميامام مالك، اوزاع

  

______________________________________________________________________________ 

  ). 1089(بخاري  -1
، و روايت دوم نزد )5/53(اپ شده با المقنع و الشرح الكبير ، األنصاف چ)3/143(المغني، ابن قدامه  -2

اإلنصاف مع المقنع و الشرح . خوانند ها، روايت صحيحي است كه آنها نماز را در اين حالت تمام مي حنبلي
  ). 3/143(، المغني، ابن قدامه )5/53(الكبير 

ز داخل شد و او در شهرش بود، سپس سفر اگر وقت نما: (گويد  اين قول را ابن عثيمين نيز برگزيده و مي -3
تواند نمازش را قصر كند، و اگر وقت نماز داخل شده و او در سفر بود، سپس وارد شهرش شد،  كرد، او مي

الشرح الممتع ). دهد خواند بر مبناي وضع و حالتي كه در آن نماز را انجام مي نمازش را به صورت تمام مي
)4/523 .(  
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  تواند در آن نمازش را قصر كند  مدت زماني كه مسافر مي: فصل هشتم 

: اجماع اهل علم، بدون هيچگونه اختالفي بر اين استوار است : (گويد  ابن المنذر مي
كند، سفر حج، عمره  و فرقي نمي، كندقصر  شجايز است نمازرود  كسي كه به سفري مي

زماني كه در سفر است و به منزلش بازنگشته بدون هيچ  تا تواند يا جهاد باشد، مي
  1).محدوديتي نمازش را قصر كند

از مدينه به مكه رفتيم و  با پيامبر: (روايت است كه فرموده  بن مالك از انس
چقدر در مكه : خواند، گفتم  مي دو ركعتركعت  دوركعتي را ـ  چهارـ نمازهاي  پيامبر

  3).روز 10: گفت  2مانديد؟
هر كس كه مدت اقامت بيشتر از : و خالصه اين اقوال : (گويد  مي) رح(ابن قدامه 

همچنين تواند نمازش را به صورت قصر بخواند و  ز را با هم قصر نكرده باشد، ميانم 21
  4).ها در جايي بماند كه سال كسي

روز داشت، بايد نمازش را تمام  4بيشتر از در جايي را به مدت  اما اگر نيت ماندن
الحجه به مكه رسيد و  الوداع، روز يكشنبه از ماه ذي براي حجه چون پيامبر. بخواند

شنبه به سوي  شنبه و چهارشنبه در مكه ماند و سپس روز پنج ، دوشنبه، سهروزهاي يكشنبه
ه باز به مكه برگشت و روزهاي چهارم، الحج و در صبح روز چهارم ذيمني خارج شد، 

الحجه را در مكه ماند و روز هشتم، نماز صبح را در أبطح خواند،  پنجم، ششم و هفتم ذي
خواند، در حالي كه تصميم بر  در طول اين ايام نمازش را به صورت قصر مي پيامبر

تواند  ت ميرا داش داشت، پس اگر شخص مسافر نيز قصد ماندن، به شيوة پيامبراقامت 

______________________________________________________________________________ 

  ). 47(نذر ص اإلجماع، ابن الم -1
  . اسحاق، است بن آبي يعني، يحيي كننده از انس كننده، همان روايت سؤال -2
  ). 693(، مسلم )1081(متفق عليه، بخاري  -3
  ). 3/153(المغني، ابن قدامه  -4
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و اگر قصد ماندن بيشتر از آن را داشت، بايد نمازش را نمازش را به صورت قصر بخواند، 
  1.تمام بخواند

الحجه وارد  همراه اصحابش، صبح روز چهارم ذي پيامبر: (گويد  ابن عباس مي
به  يعني اول به حج احرام بسته بودند ـ بعداً پيامبرگفتند ـ  مكه شدند و لبيك به حج مي

قرباني ـ به همراه دارند، بقية احرام حج را به ـ  هآنان دستور داد به جز كساني كه هدي
  2).احرام عمره تبديل نمايند

 4اگر شخص نيت كرد در شهري يا روستايي، (: گويد  شيخ اإلسالم ابن تيميه مي
د مكه شد، زماني وار روز يا كمتر از آن بماند، نمازش را قصر بخواند، همچنان كه پيامبر

خواند، ولي  روز در مكه ماند و نمازهايش را به صورت قصر  4چنين كاري انجام داد، او 
روز باشد، در آن اختالف وجود دارد، و بهتر و  4ماندن در جايي بيشتر از اگر مدت 

روز اقامت  4نيت صورت كامل بخواند، اما اگر شخص آن است كه نمازش را به  صحيح
روم و نيت  روم يا پس فردا مي بيشتر ماند و در نيتش بود فردا مي وليرا داشته باشد 

تواند به دليل مشخص نبودن زمان رفتنش، نمازهايش را  ماندگاري بيشتر نداشته باشد، مي
ده روز و اندي را در مكه ماندگار شد و نمازهايش را به  پيامبر. بخواندبه صورت قصر 
در تبوك ماندگار شد و نمازهايش را به شب را  20خواند و حدود  صورت قصر مي
  3.واهللا اعلم ).خواند صورت قصر مي

______________________________________________________________________________ 

، اإلنصاف مع الشرح الكبير )5/68(، الشرح الكبير چاپ شده با المقنع )148-3/147(المغني، ابن قدامه  -1
  ). 2/390(، حاشية ابن قاسم علي الروض المربع )5/168(

  ). 1085(متفق عليه، بخاري  -2
ماه در جايي  2داند  در مورد مردي كه مي) رح(، و از ابن تيميه )17ص / 24ج (مجموع الفتاوي، ابن تيميه  -3

: جواب داد  تواند كه در اين مدت نمازش را به صورت قصر بخواند؟ گزيند، سؤال شد آيا مي اقامت مي
ها قصر  دانند بعضي ها تمام خواندن نماز را واجب مي الحمدهللا، علما درباره اين مسأله اختالف دارند، بعضي(

دانند، و قول صحيح آن است كه هر دو شيوه درست و بدون اشكال است، هر كس  كردن نماز را واجب مي
ل بودن اين دو شيوه نيز دچار اختالف هستند، آن شود، و علما در مورد افض نمازش را قصر كند، او انكار نمي

اي كه در مورد جايز بودن قصر نماز شك دارند، دست به احتياط گرفته و تمام خواندن نماز را افضل  دسته
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روزة  19شنيدم كه در مورد اقامت ) رح(بن باز  و از استادمان، امام عبدالعزيز بن عبداهللا
به خاطر  و پيامبر(: فرمود  ، مي1در مكه در سال فتح آن و قصر كردن نمازهايش پيامبر

نبود كه از قبل تصميم بر آن و اين ماندگاري طوري در مكه ماند،  مصالح اسالم و مسلمانان
گرفته باشد بلكه به خاطر مصالح مسلمانان بود و وقتي كه به مقصودش نايل شد به مدينه 

ولي به خاطر ماندند،  بازگشت، چون واضح است كه مهاجران بيشتر از سه روز در مكه نمي
شخص مسافر در جايي ماندگار شد و بر محقق ساختن اين مصالح ماندند، پس اگر 
  2).تواند، نمازش را به صورت قصر بخواند ماندگاري در آن از قبل تصميم نگرفته بود مي

در غزوة تبوك، در آن  روزة پيامبر 20و بازي از استادمان شنيدم كه در مورد اقامت 
ر تبوك، تحت د و مدت ماندگاري پيامبر: (فرمود  مي 3سرزمين و قصر كردن نمازهايش

با روميان بستگي داشت، كه نبود، بلكه به مدت زمان طول كشيدن جنگ  ارادة پيامبر
                                                                                                                                    

براي شخص مسافر غير از دو  اند كه پيامبر اند، و اما كساني كه سنت براي آنها آشكار شده و دانسته دانسته
ـ نماز را مشروع ندانسته، و حد سفر را با زمان و مكان خاصي و مدت اقامت را نيز با ركعت ـ قصر كردن 
، مشخص نكرده، معتقدند شخص مسافر نمازش را به صورت قصر 15، نه 12، نه 4، نه 3زمان محدودي، نه 

برگزيده شد  حتي مسروق، او به عنوان حاكم. اند بخواند، همچنان كه اكثر علماي سلف نيز چنين كاري را كرده
ماه اقامت گزيدند  6كرد، مسلمانان در نهاوند  ها اقامت گزيد و نمازش را قصر مي ولي آن را قبول نكرد، و سال

دانستند كارشان در  كردند با وجود اينكه مي خواندند، آنها نمازشان را قصر مي و نمازشان را به صورت قصر مي
روز در آنجا ماندند و  20و يارانش بعد از فتح مكه نزديك  امبرشود، همچنان كه پي روز يا بيشتر تمام نمي 4

گرفتند، و  روز ماندند در ماه رمضان روزه نمي 10كردند، و صحابه در مكه بيشتر از  نمازشان را قصر مي
پس اگر . روز آنجا بماند 4دانست كه او نياز دارد به اينكه بيشتر از  زماني كه فتح مكه را كرد، مي پيامبر

محدود كردن مسافت سفر از لحاظ زماني و مكاني هيچ اصلي ندارد شخص مسافر، تا زماني كه در سفر است، 
  ). واهللا اعلم. هاي پياپي نيز بماند تواند نمازهايش را قصر كند، و حتي اگر در جايي ماه مي

فقهية، ابن ، األختيارات ال)137ص / 24ج (و ) 140ص / 24ج (، )18-17ص / 24ج (مجموع الفتاوي، 
  ). 66(، األختيارات الجلية، السعدي ص )539-4/529(، الشرح الممتع، ابن عثيمين )110(تيميه ص 

  ). 4299- 4298(و ) 1080(بخاري  -1
  ). 2/562(، شنيدم، فتح الباري )459(از شيخ بن باز در هنگام شرحش بر بلوغ المرام، حديث  -2

  . آن را صحيح دانسته است) 1/336(ابوداود  و شيخ الباني در صحيح) 1235(ابوداود  -3
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و به اين داستان و . را داد خداوند اجازة بازگشت به پيامبرسپس مانند،  گردند يا مي برمي
استناد كرد، كه در قصر كردن نمازها در مدت زماني كه مدت توان  مكه ميداستان فتح 

مشخص نيست، هر چند كه به درازا هم بكشد، اشكالي وجود ندارد، حتي علما اقامت 
ها در جايي ماندگار شود ولي قصد ماندگاري در آن را نكرده  اگر شخص سال: اند  گفته

نمازش را به تواند  ميو . شود باشد، باز به عنوان مسافر محسوب و احكام سفر شاملش مي
  . و اين بهتر است. صورت قصر بخواند

اما اگر شخص قصد و نيت اقامت در جايي را داشت، علما در مدت زمان آن دچار 
و بهترين قول . روز يا غيره است 4روز يا  3روز يا  19روز يا  20اند، كه آيا  شدهاختالف 

ماندگار شد و وقتي كه الوداع  در حجه چون كه پيامبر. روز است 4در اين باره، مدت 
ولي . خواند در آنجا ـ مكه ـ بماند نمازش را به صورت تمام ميروز  4خواست بيشتر از 

توان نماز را قصر كرد، چون بر  روز كمتر بود مي 4روز يا از  4اگر مدت زمان قصد اقامت 
و با اين فتواي امام . لك، احمد نيز براي اين قولنداو امام شافعي، م. آن نيت شده است

و  يوند و باعث جلوگيري از تبعيت مردم از هوش شافعي، مالك و احمد، داليل منظم مي
همچنان كه جمهور علما هم . تر است شود، و اين بهتر و مناسب در اين مورد ميهوسشان 

و اگر مدت اقامت از . باشد روز مورد اختالف علما مي 4و بيشتر از . اند روز فتوا داده 4به 
  1).گيرد لماي قرار ميروز كمتر باشد مورد اتفاق علما است و داخل اجماع ع 4

آيد و آنچه را كه در آن دچار  بيرون ميو با اين شيوه مسلمان از دايرة اختالف علما 
  2.كند، واهللا اعلم ترك ميشود،  شود به سوي آنچه كه در آن دچار شك نمي شك مي
  

______________________________________________________________________________ 

  .آن را شنيدم) 461(هنگام شرح استاد بر بلوغ المرام، حديث  -1

  ). 8/99(و فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و اإلفتاء ) 12/276(مجموع الفتاوي، ابن باز  -2
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  حاجيان  همة كوتاه كردن نماز در مني براي: فصل نهم 

خواندم  ركعتي مي 2در مني  ركعتي را با پيامبر 4 نماز: (گويد  مي بن عمر عبداهللا
ركعتي را دو ركعتي  4و با ابوبكر و عمر نيز ـ در زمان خالفتشان ـ در مني نمازهاي 

ركعتي را  4خواندم و در اوايل خالفت عثمان هم همينطور بود، ولي عثمان بعداً نماز  مي
  1).اندخو ركعتي مي 4كرد و آنها را كامل و  در مني قصر نمي

اين اعتراض كرد ولي با وجود  بن مسعود به حضرت عثمان هرچند عبداهللا(:  مترجم
اقتدانمود، چنانكه قصر در مني  قصر نماز واجب نيست، ابن مسعود به حضرت عثمانچون 

  ). كرد و ابن مسعود هم به او اقتدا نميخواند  نمازش را كامل نمي بود امام عثمان واجب مي
در مني  بن عفان امام عثمان(: گويد  كه مي است روايت حمن بن يزيدو از عبدالر

 بن مسعود ركعتي و كامل خواند، اين مسئله به عبداهللا 4نمازي كرد و نماز را  برايمان پيش
و خواندم  ركعتي مي 2در مني  را با پيامبرركعتي  4نماز : خبر داده شد، برگشت و گفت 
ركعتي را دو ركعت  4مان خالفتشان ـ در مني نمازهاي با ابوبكر و عمر نيز ـ در ز

  2).ركعت، دو ركعت قبول شده بخوانم 4خواندم، چقدر دوست دارم به جاي اين  مي
از  همراه پيامبر: (روايت كرده كه، انس فرمودند  بن ابواسحاق از انس يحيي

ركعتي را  4نمازهاي  به مدينه برگشتيم پيامبرخارج شديم تا وقتي كه مدينه به سوي مكه 
: در مكه اقامت نمودي؟ انس گفت  آيااسحاق ـ  بن ابي گفتم ـ يحيي). خواند دو ركعت مي

  . ده روز در آنجا اقامت نموديم
در مكه اقامت نموده؟ انس  چقدر پيامبر: (در روايتي ديگر از مسلم اين طور آمده 

  ). ده روز: گفت 
  3).از مدينه به سوي حج خارج شديم: (ده از مسلم اين طور آم يگرو در روايتي د

______________________________________________________________________________ 

  ). 694(، مسلم )1082(متفق عليه، بخاري  -1

  ). 695(، مسلم )1084(متفق عليه، بخاري  -2
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روز اقامت گزيدند و   19و اين روايت انس با روايت ابن عباس ـ رسول خدا
روز نمازهايمان را كوتاه  19كرديم  كردند، و ما نيز اگر سفر مي نمازهايشان را كوتاه مي

. ـ تعارضي ندارد 1مكردي مانديم نمازهايمان را تمام مي روز مي 19و اگر بيشتر از كرديم  مي
و . الوداع است چون روايت ابن عباس مربوط به فتح مكه و روايت انس مربوط به حج

و  الحجه به مكه رسيدند، و بدون شك پيامبر همراه يارانش صبح روز چهارم ذي پيامبر
الحجه را از مكه خارج شدند و مدت اقامتشان در مكه و نواحي  ذي 14يارانش صبح روز 

ولي  2.گفته است همچنان كه انس. ن براي انجام مناسك حج ده روز و شب بودآاطراف 
ا آنججريان ابن عباس مربوط به فتح مكه بوده كه برايشان مشخص نبود كه چند روز در 

  . شوند ماندگار مي
در مني ـ  پشت سر پيامبر: (گويد  روايت است ، مي الخزاعي از حارثه بن وهب 

حالي كه مردم در بيشترين تعدادشان بودند و تا آن روز چنين جمعيتي الوداع ـ در  در حجه
  3).ركعتي را دو ركعت خواندم 4را نداشتيم، نماز 

است پس شايسته است به آن عمل و  و اين قصر كردن نماز در مني سنت پيامبر
  4.از آن پيروي شود

______________________________________________________________________________ 
  ). 1080(بخاري  -1
  ). 5/210(، شرح نووي بر صحيح مسلم )563-2/562(فتح الباري  -2
  ). 696(، مسلم )1083(متفق عليه، بخاري  -3
برگزيده داراي تأويالت زيادي است كه امام ابن القيم از اين ميان شش تأويل را  اما تمام خواندن نماز امام عثمان - 4

اعرابي بودند كه تازه ايمان آورده در آن سال زياد : عذر آورده، يكي از آنها  ي آنها براي امام عثمان كه به وسيله
اي اميرالمؤمنين از : (خواند و به خود امام عثمان گفتند  گفتند كه امام عثمان نمازها را دو ركعتي مي ها مي شدند و بعضي

داشت به  هم دوست  ، امام عثمان)خواني ركعتي مي 2ايم، نمازهايت را  ل است ديدهزماني كه تو را حدود يك سا
 المؤمنين عايشه و تأويالت ديگري از اين قبيل اما گفته شده كه ام. ركعتي است 4اعراب ياد دهد كه نماز در اصل 

بر او سخت نباشد، بهتر است،  چنين تأويل كرده كه قصر نماز رخصت و آساني است و تمام خواندن نماز براي كسي كه
ركعتي  2چرا : خواند، به او گفتم  ركعتي مي 4در سفر نمازش را  كند كه، عايشه عروة از پدرش روايت مي

  . ركعتي ـ بر من سخت نيست 4اي پسر برادرم، اين گونه نماز خواندن ـ : خواني؟ در جواب گفت  نمي
  . و سندش صحيح است) 2/571(ر در فتح الباري ، حافظ ابن حج)3/143(بيهقي در السنن الكبري 

به خاطر عملشان، نگاه  المؤمنين عايشه و ام و براي آگاهي كامل از عذرهاي آورده شده براي امام عثمان
  ). 571- 2/570(، فتح الباري )472-1/465(زادالمعاد، ابن القيم : كن به 
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  جايز بودن خواندن نماز سنت بر روي سواري در سفر : فصل دهم 

ماشين، كشتي و وسايل نقلية ندن نماز سنت بر روي سواري ـ شتر، هواپيما، خوا
نماز فرض بايد از سواري پياده شد، مگر ناتوان ديگر ـ درست است، ولي براي خواندن 

به هنگام  پيامبر: (گويد  كه مي بن عمر باشد و عذري داشته باشد؛ بخاطر روايت عبداهللا
خواند و اركان آن را به صورت اشاره با  رش سوار بود ميسفر نماز را در حالي كه بر شت

آورد و فرقي نداشت كه شترش رو به قبله باشد يا خير و شب تنها  سرش به جا مي
خواند، و نماز وترش را هم بر روي شترش  نمازهاي واجب را به حالت سواري نمي

  ). خواند مي
؛ و 1)خواند روي شترش نمي فقط او نمازهاي فرض را بر: (و در روايتي ديگر آمده 

را ديدم كه نمازش را روي شترش  پيامبر: (گويد  كه مي طر روايت عامربن ربيعهبخا
اين كار را  و رسول خدا: (و در روايتي ديگر آمده ). خواند كرد، مي به هر طرف كه رو مي

: ر آمده و در روايتي ديگ). داد ـ نماز خواندن روي شترش ـ در نمازهاي فرض انجام نمي
كرد،  را ديد كه نماز شب را در سفر و روي شترش به هر طرف كه رو مي او پيامبر(

  2).خواند مي
به هنگام سفر نمازش را روي  رسول خدا: (گويد  كه مي ابرجو بخاطر روايت 

خواست نماز فرض بخواند از  خواند، و هرگاه مي ميكرد،  شترش به هر طرف كه رو مي
او روي شترش رو : (و در روايتي ديگر آمده  3).كرد د و رو به قبله ميش شترش پياده مي

شد و  خواست نماز فرض بخواند از شترش پياده مي خواند و هر گاه مي به مشرق نماز مي

______________________________________________________________________________ 
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 و در اين باره احاديث و روايت زياد ديگري امثال روايت انس). كرد رو به قبله مي
  1.وجود دارد

اإلحرام ـ رو به قبله كند؛ بخاطر  هسنت ـ تكبير امة نمازمستحب است كه در هنگام اق
خواست نماز سنت  كرد و مي اگر سفر مي رسول خدا: (روايت كرده كه  اينكه انس

گفت، سپس بقية نماز را رو  را مياإلحرام  هايستاد و تكبير بخواند، با شترش رو به قبله مي
  2).خواند رفت، مي به هر طرف كه شترش مي

شخص مسافر اين كار را هم نكند، باز نمازش بر اساس احاديث صحيحي كه و اگر 
نيز همين را ) رح(باز  بن  بن عبداهللا امام عبدالعزيزو استادمان . در اين باره آمد صحيح است

  3.ترجيح داده است
نماز سنت روي سواري در سفري كه نماز در آن قصر : (گويد  مي) رح(امام نووي 

  4).ع مسلمانان جايز استشود بر اساس اجما
اما در سفري كه نماز در آن قصر نشود باز رأي اصح بر جايز بودن خواندن نماز 

  5.قرار داردمذهب جمهور علما نيز بر اين  كند و سنت روي سواري داللت مي
  : بخاطر فرمودة خداوند 

 ¬! uρ ä− Ì ô±pR ùQ$# Ü>Ìøó pR ùQ$# uρ 4 $yϑ uΖ ÷ƒ r'sù (#θ—9 uθè? §Ν sV sù çμô_ uρ «!$# 4 χÎ) ©!$# ìì Å™≡uρ ÒΟŠÎ= tæ     
  )115 / بقره(  

خداوند آنجاست،  رويخدا است، پس به هر كجا رو كنيد،  ايمغرب بر و و مشرق«
  .»پايان است حقيقتاً خداوند داراي رحمت فراوان و دانش بي

______________________________________________________________________________ 
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اين قول را ترجيح داده كه در حكم اين آيه خواندن نماز سنت ) رح( رامام ابن جري
و حافظ ابن حجر  1.شود داخل ميروي سواري، در حالي كه به هر طرف رو كند، بر 

طبري اين دليل براي جمهور : رح روايت كرده كه (از امام ابن جرير طبري ) رح(عسقالني 
اي براي مريض و مسافر، قرار  علما آورده كه خداوند تيمم كردن را به عنوان اجازه و آساني

شد و نيت  خارج شهراز كه هر كس به فاصلة يك مايل يا كمتر  داده و اجماع بر اين است
و عدم ادامة سفر را داشته باشد و آبي را نيابد، باز تيمم براي  هراش در ش بازگشت به خانه

تيمم براي او جايز است پس خواندن نماز او جايز است، پس همچنان كه در اين فاصله 
اي مشترك  خصت و آسانير دو اينها رسنت بر روي حيوان نيز جايز است، چون در ه

  2.)وجود دارد
  

______________________________________________________________________________ 
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سنت است نمازهاي رواتب، غير از نماز سنت صبح و نماز وتر، در : فصل يازدهم 

  سفر ترك شوند

ه ابن ادر راه مكه همر: (روايت كرده است  بن عمربن خطاب كه عاصمنبخاطر اي
زگشت و همراه او بازگشتيم تا باركعت خواند، سپس  2كه نماز ظهر را برايمان  عمر بودم،

به محل استراحتمان رسيديم، نشست و همراه او نشستيم، نگاهي به جايي كه آنجا نماز 
: كنند؟ گفتم  دارند چه كار مي: اند، گفت  كه به نماز ايستاده دو مردم را ديانداخت، خوانيدم 

م نماز را به صورت خواستم نماز سنت بخوان اگر مي: خواهند نماز سنت بخوانند، گفت  مي
بودم و  پيامبرام، من در سفر همراه  كردم، اي برادرزاده خواندم و آن را تمام مي قصر نمي

هيچگاه تا زماني كه فوت كرد بر دو ركعت نماز نيفزود، همراه ابوبكر بودم و او نيز بر دو 
ت نماز اضافه ركعت نماز اضافه نكرد تا فوت كرد، همراه عمر بودم و او را نيز بر دو ركع

و او نيز بر دو ركعت نماز اضافه نكرد تا فوت  سپس همراه عثمان بودمنكرد تا فوت كرد، 
  : فرمايد  خداوند مي ، وكرد

 اهللا اسوة حسنة  لقد كان لكم في رسول1  
  .»براي شما بهترين نمونه و الگو است رسول خدا«

المؤمنين  سفر ترك نكرد؛ ام در سفر و در غير اما نماز سنت صبح و وتر را پيامبر
هرگز  پيامبر: (فرمايد  كند، مي نقل مي در روايتي كه از نماز سنت صبح پيامبر عايشه

   2).دو ركعت نماز سنت صبح را ترك نكرد
و يارانش از نماز صبح،  در مورد خواب ماندن پيامبر و به خاطر روايت ابوقتاده

دو  سپس بالل اذان نماز را داد، و پيامبر(تاب، كه در سفر و بيدار شدنشان هنگام طلوع آف

______________________________________________________________________________ 
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 ساير روزها لركعت نماز سنت صبح را خواند، سپس دو ركعت نماز صبح را خواند و مث
  1).اش كرد شروع به اعمال روزانه

به هنگام سفر نماز  پيامبر: (كند كه  روايت مي بن عمر سنت وتر؛ عبداهللا انجام اما
خواند و اركان آن را به صورت اشاره به جا  ترش سوار بود ميشب را در حالي كه بر ش

نداشت كه شترش رو به قبله باشد يا خير و تنها نمازهاي واجب را بحالت آورد و فرقي  مي
: و در روايتي ديگر آمده ). خواند و نماز وترش را بر روي شترش ميخواند،  سواري نمي

  2).خواند نماز وترش را بر شترش مي پيامبر(
بر انجام دادن نماز سنت صبح  تعهد و محافظت پيامبر(گويد  مي) رح(اما ابن القيم 

بود و هرگز نماز سنت صبح و نماز وتر را چه در سفر و چه در  بيشتراز هر سنت ديگري 
ر از نماز سنت در سفر نماز سنتي به غي و روايت نشده پيامبر... كرد  ترك نميغير سفر 

  3).صبح خوانده باشد
نماز ضحي، نماز تهجد در شب، و نمازهاي نافلة : اما انجام نمازهاي سنت مطلق، مثل 

نماز كسوف و خسوف، نماز  ،سنت وضو، سنت طواف: مطلق و همة نمازهاي سببدار، مثل 
) رح(امام نووي .4و در غير سفر، جايز و درست است تحيه المسجد و امثال آنها در سفر

  : گويد  مي
  5).ازهاي سنت مطلقه در سفر متفقندبودن انجام نم علما بر مستحب(

______________________________________________________________________________ 

  ). 681(مسلم  -1
  ). 700(، مسلم )1000-999(متفق عليه، بخاري  -2
  ). 1/351(زاد المعاد في هدي خير العباد  -3
  ). 391-11/390(مجموع الفتاوي و مقاالت امام ابن باز  -4
دن خواندن نمازهاي در مورد مستحب بو: (گويد  و امام نووي مي) 5/205(شرح امام نووي بر صحيح مسلم  -5

دانند ولي امام شافعي و  اي ديگر آنها را در سفر مكروه مي سنت راتبه علما اختالف دارند، ابن عمر و عده
دانند، و دليلشان احاديث مطلقي است كه در سنت بودن نمازهاي  يارانش و جمهور علما آن را مستحب مي

  ). 2/577(تح الباري ، ف)5/205(شرح نووي بر صحيح مسلم ) رواتب آمده است
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  نماز شخص مقيم، پشت سر شخص مسافر درست است: فصل دوازدهم 

شخص مسلمان نمازش را به صورت تمام  دادن شخص مقيم بايد بعد از سالم
) رح(امام ابن قدامه  ،1روايات و اجماع علما در اين بارهبخواند، بخاطر ورود آثار، 

اقتدا ، اگر شخص مقيم به شخص مسافري قرار گرفتهاجماع اهل علم بر اين ( :فرمايد  مي

                                                                                                                                    
اميدوارم كه : گويد  اما در مورد ساير نمازهاي سنت قبل و بعد از نمازهاي فرض، احمد مي: (ابن قدامه گفته 

 ياران رسول خدا: خواندن نماز سنت رواتب در سفر اشكالي نداشته باشد، از حسن روايت شده كه گفته 
خواندند، و از امام عمر، علي، ابن مسعود،  اي فرض را ميكردند و نمازهاي سنت قبل و بعد از نمازه سفرمي

زيادي از تابعين چنين روايت شده و قول مالك، شافعي، اسحاق، ابوثور،  ي جابر، انس، ابن عباس، ابوذر وعده
خواند، مگر در تاريكي شب، و  ابن المنذر همين است، و ابن عمر قبل و بعد از نمازهاي فرض، نماز سنت نمي

: گويد سپس ابن قدامه در ادامه مي) ... بن حسين نيز همين عمل نقل شده بن مسيب، سعيدبن جبير، علي از سعيد
و اين داللت دارد بر )1/382(شيبه  مصنف ابن أبي(را بيان كرديم  و روايت حسن از اصحاب رسول خدا(

اينكه اشكالي در نخواندن  كند بر اينكه اشكالي در خواندن نمازهاي سنت نيست و روايت ابن عمر داللت مي
  ). 157-3/155(المغني ). واهللا اعلم. شود نمازهاي سنت نيست، پس بين اين احاديث جمع كرده مي

: آن را ترجيح داده كه) رح(گويم ـ مؤلف كتاب ـ قول اصح همان قولي است كه استادمان امام بن باز  مي
ظهر، مغرب، عشاء به غير از  ي نمازهاي راتبه مشروع است نمازهاي رواتب در سفر ترك شوند، و سنت است

كرد، بخاطر روايت ابن عمر و  نماز راتبه صبح و نماز وتر را ترك نمي چون پيامبر. صبح و وتر ترك شوند
دار  مطلق و نمازهاي سبب ي كرد، اما نمازهاي نافله نمازهاي رواتب را در سفر ترك مي پيامبر: امثال او 

ز تهجد، سنت وضو، سنت طواف، نماز كسوف وخسوف، تحية المسجد و امثال اينها، در نماز ضحي، نما: مثل 
  ). 391- 11/390(مجموع الفتاوي، ابن باز . سفر و غير سفر خواندنشان سنت است

كرد  شب ماندگار شد و امامت مردم را مي 18زمان فتح مكه  پيامبر: (روايت مرفوعي است كه  از عمران -1
اي اهل مكه برخيزيد : گفت  خواند، سپس مي ركعت مي 2ركعت،  2از مغرب، نمازهاي ديگر را و به غير از نم

اي اهل : (لفظ ابوداود ). 1229(، ابوداود )4/430(لفظ احمد ). ركعت بعدي را بخوانيد ما در سفر هستيم 2و 
. د دارد، ضعيف استبن زيد بن جدعان وجو در سندش علي) ركعت بخوانيد، ما در سفر هستيم4شهر نماز را 
  ). 2/402(نيل األوطار ). را حسن دانسته است) 545(ترمذي حديثش : (گويد  شوكاني مي
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و كرد و شخص مسافر بعد از انجام دو ركعت سالم داد شخص مقيم بايد بلند شود و د
  1).ركعت ديگر نمازش را تمام كند

براي اهل مكه دو رفت،  روايت است كه، هر گاه به مكه مي از عمربن خطاب
چون ما  اي اهل مكه نمازتان را تمام كنيد،: (گفت  كرد و سپس مي ركعت پيشنمازي مي
  2).قومي مسافر هستيم

شود كه، اگر شخص مقيم پشت سر شخص مسافر  پس از اين روايت معلوم مي
شخص نمازهاي فرض ـ ظهر، عصر، عشاء ـ را خواند، الزم است پس از سالم دادن 

اما اگر شخص مقيم نماز فرض را  .دند و دو ركعت ديگرش را تمام كنمسافر بلند شو
خوانده بود و فقط خواست به خاطر فضيلت نماز جماعت به شخص مسافر اقتدا كند در 

تواند مثل شخص مسافر دو ركعت نماز بخواند و سالم دهد، چون به عنوان  اين حالت مي
  3.شود نماز سنت برايش محسوب مي

د و نمازشان را به طور تمام اي مقيم امامت كر عدهاما اگر شخص مسافر براي 
 نقصر كردتر ـ  خواند، در اين حالت نماز درست است، ولي شخص مسافر با عمل افضل

  4.نماز ـ مخالفت كرده است
  

______________________________________________________________________________ 

  ). 2/403(، نيل األوطار، شوكاني )3/146(المغني  -1
و : (گفته ) 2/402(شوكاني در نيل األوطار ). 19(، حديث )1/149(مالك در موطأ به صورت موقوف آورده  -2

  ). سندش، از پيشوايان قابل اعتمادند روايت عمر، رجال
  ). 261-12/259(مجموع الفتاوي و مقاالت متنوعة، ابن باز  -3
هاي آخر خالفتش در  در سال و عثمان). 12/260(، مجموع الفتاوي، ابن باز )3/146(المغني، ابن قدامه  -4

خواند، و  ازهايش را در سفر كامل مينيز ثابت شده كه نم و از عايشه. خواند حج نماز را براي مردم تمام مي
ولي بهتر آن عملي است كه . بر او هيچ سختي ندارد پس اشكالي ندارد مسافر نمازش را كامل بخواند: گفت  مي

و حديث عثمان در ) 12/260(مجموع الفتاوي، ابن باز . گذار است انجام داده چون او معلم و قانون پيامبر
  ). 695-694(صحيح مسلم 
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  نماز مسافر، پشت سر شخص مقيم درست است : فصل سيزدهم 

كند كه به  و فرقي نميو شخص مسافر بايد مثل نماز امام نمازش را تمام بخواند، 
م نماز يا به ركعتي يا كمتر از آن و يا حتي در تشهد اخير و قبل از سالم به امام رسيده تما

و اين قول، از ميان . باشد، بايد بعد از سالم دادن امام، نمازش را به صورت كامل بخواند
در  به خاطر اينكه همين طور از ابن عباس. تر است تر و مناسب اقول اهل علم، صحيح

در مكه بوديم، و  ما با ابن عباس: (گويد  ثابت شده، كه مي) رح(سلمه  بن موسيروايت 
خوانيم و  ركعت مي 4كنيم، نمازمان را ما اگر با شما نماز بخوانيم و به شما اقتدا : گفتيم  مي

خوانيم، ابن  ركعت مي 2اگر به سوي جهاز شترمان و بارهايمان برگرديم، نمازمان را 
  1).ـ است ابوالقاسم ـ پيامبر خدا اين سنت: (گفت  مي عباس

و اگر خواند،  ركعت مي 4خواند، نمازش را  اگر پشت سر امام نماز مي و ابن عمر
   2.خواند ركعت مي 2تنها بود، نمازش را 

، اگر مسافر قرار گرفتهاجماع جمهور فقها بر اين : (گويد  مي) رح(امام ابن عبدالبر 
در ركعتي به آنها رسيد، الزم است كه، نمازش را به  پشت سر افراد مقيم نماز خواند، و

، اگر مسافر گويند اكثر فقهاء مي: (گويد  و در ادامه مي. 3)ركعت بخواند 4و صورت كامل 
شود  از، تكبيره االحرام بست نماز مقيم بر او الزم ميپشت سر مقيم و قبل از اسالم او از نم

   4).و بايد نمازش را به صورت كامل بخواند

______________________________________________________________________________ 

سندش صحيح است و رجالش نيز : (گويد  مي) 3/21(، شيخ الباني در ارواء الغليل )1/216(ند احمد مس -1
زماني كه در مكه بودي و با جماعت نماز : (و همين حديث را مسلم با اين لفظ آورده ). صحيح است

واندم، سنت خ ركعتي مي 2: بن سلمة در جواب گفت  خواندي؟ موسي خواندي، نمازهايت را چگونه مي نمي
  ). 688(مسلم ). است ابوالقاسم

  ). 150-1/149(، موطأ مالك )688(مسلم  -2
  ). 312-16/311(التمهيد  -3
  ). 16/315(التمهيد  -4
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 ةو از جملة آنچه داللت بر تمام خواندن نماز مسافر، پشت سر مقيم دارد، اين فرمود
امام براي اين است تا از او پيروي شود، و از او سرپيچي نشود، هر گاه : (است  پيامبر

   2...).1امام تكبير گفت، شما هم تكبير بگوييد
  

______________________________________________________________________________ 

  ). 414(، مسلم )722(متفق عليه، بخاري  -1
  ). 4/519(مين ، الشرح الممتع، ابن عثي)260- 12/159(، مجموع الفتاوي، ابن باز )3/346(المغني، ابن قدامه  -2
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نماز و پيوستگي بين  نيت قصر يا جمع آوردن نماز، هنگام آغاز: فصل چهاردهم 

  شوند  دو نمازي كه با هم جمع مي

  آيا براي قصر و جمع كردن نماز نياز به نيت است، اختالف دارند؟ علما بر سر اينكه 
امام مالك، ابوحنيفه و احمد : جمهور علما، مثل : (گويد  شيخ اإلسالم ابن تيميه مي

ـ و اين هم با نصوص ـ قرآن و حديث اند،  ندانستهاز اقوالش، نيت آوردن را الزم  يدر يك
  .همخواني دارد
امام شافعي، بسياري از پيروان امام احمد مثل عالمه خرقي : اي ديگر، مثل  ولي عده

  . اند را الزم دانستهو امثال اينها، نيت آوردن 
تر است و به هر يك از اين اقوال عمل شود،  تر و مناسب و قول اول قول صحيح(

   1.)ردي بر آن نيست
 نيز بر آن داللت دارد سنت پيامبركه قول اول، (: فرمايد  باز شيخ اإلسالم در ادامه مي

خواند، ولي قبل از داخل شدن در نماز  نماز قصر را براي يارانش مي ، پيامبرصحيح است
د ، كه نيت قصر را بياورن2كرد كند، و به آنها امر نمي كرد، كه نماز را قصر مي آنها را آگاه نمي

خواند، قبل از داخل شدن در نماز،  و همچنين اگر نماز به حالت جمع را براي يارانش مي... 
نماز اولش را تمام  ا پيامبرتحتي صحابه . كند كرد، كه نماز را جمع مي آنها را آگاه نمي

 شود خواهد بين نمازها را جمع كند، پس از اين طريق دانسته مي دانستند كه مي نمي ،كرد نمي
   3).ه جمع كردن نماز نيازي به نيت آوردن براي آن در هنگام شروع نماز اولي، نداردك

هر گاه نماز را به صورت قصر و جمع  پيامبر: (فرمايد  باز شيخ اإلسالم در ادامه مي
 داد كه نيت قصر و جمع را بياورند، بلكه پيامبر خواند به آنها دستور نمي براي يارانش مي
خواند، سپس  نماز بدون جمع كردن ميشد و دو ركعت  ي مكه خارج مياز مدينه به سو

______________________________________________________________________________ 

  ). 3/119(، المغني ابن قدامه )24/16(مجموع الفتاوي، ابن تيميه  -1
  ). 2/24(فتح الباري  -2
  ). 5/102(، اإلنصاف مع المقنع و الشرح الكبير )24/21(مجموع الفتاوي، ابن تيميه  -3
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بعد خواهد  خواند، بدون اينكه آنها را آگاه كند، كه مي نماز ظهر را براي يارانش در عرفه مي
خواند، در حالي كه  از اين نماز، نماز عصر را بخواند، سپس نماز عصر را نيز برايشان مي

بودند، و اين شيوه جمع التقديم نام دارد و همچنين اگر  صحابه هم نيت جمع را نياورده
خواند در  ركعت مي دوالحليفه نماز را براي يارانش  شد، در ذي از مدينه خارج نمي پيامبر

   1).حالي كه به آنها نگفته بود كه نيت قصر بياورند
اين است  قول راجح: (... گويد  مي) رح(بن باز  استادمان امام عبدالعزيز بن عبداهللا

هنگام آغاز نماز اولي شرط نيست، بلكه جايز است كه بعد از تمام  آوردن كه، نيت جمع
اگر شروط جمع بين نمازها ـ ترس، باران يا مريض ـ وجود داشت، شدن از نماز اول، 

   2).نماز بعدي را با آن جمع كرد
نماز  هنگام آغاز آوردن و جمعپس از مجموع اين اقوال مشخص شد كه نيت قصر 

  3.شرط نيست
اي  شوند، نزد عده اما پيوستگي و پشت سر هم خواندن دو نمازي كه باهم جمع مي

و عالمه عبدالرحمن بن ) رح(از علما به شرط گرفته شده، ولي شيخ اإلسالم ابن تيميه 
   4.اند پشت سرهم خواندن را شرط ندانسته و پيوستگيناصر السعدي، 

در جمع التقديم واجب : ( دگوي مي) رح(بن باز  بداهللاستادمان امام عبدالعزيز بن ع
اي كوتاه از لحاظ  است كه بين نمازها پيوستگي و موااله وجود داشته باشد و اگر فاصله

ثابت شده و ايشان نيز  عرفي بين آنها بوجود آمد اشكالي ندارد؛ چون اين طور از پيامبر

______________________________________________________________________________ 

  ). 24/50(مجموع الفتاوي، ابن تيميه  -1
  ). 12/294(مجموع الفتاوي، ابن باز  -2
و مرداوي در ) 67(، امام بن باز و ناصر السعدي در المختارات الجلية ص )24/50(مجموع الفتاوي، ابن تيميه  -3

و اإلختيارات ) 566-525-4/523(و ابن عثيمين در الشرح الممتع ) 5/62(اإلنصاف مع المقنع و الشرح الكبير 
  . اند همين قول را ترجيح داده) 113(الفقهية، ابن تيميه ص 

المختارات الجلية، السعدي ) 112(، اإلختيارات الفقهية، ابن تيميه ص )54-24/51(مجموع الفتاوي، ابن تيميه  -4
  ). 5/104(، اإلنصاف، المرداوي )68(ص 
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اما در جمع التأخير شرط  1).من نماز خواندم دبيني مينماز بخوانيد همچنان كه : (اند  فرموده
شود، هر  خوانده ميپيوستگي بين نمازها زياد مهم نيست، چون نماز دوم در وقت خودش 

، باز شرط است كه در اين شيوه هم، به خاطر اقتدا و الگوپذيري از پيامبرچند كه بهتر 
  3.واهللا اعلم 2).تدهنده اس و خداوند، توفيق. پيوستگي بين نمازها مراعات شود

  : توضيحي در مورد جمع التقديم و جمع التأخير :  مترجم
. يعني نماز دومي را به وقت اولي بياوري و همراه نماز اولي بخواني:  جمع التقديم

با نماز مغرب خواندن نماز عشاء  ،خواندن نماز عصر با نماز ظهر در وقت نماز ظهر: مثل 
  . در وقت نماز مغرب
يعني نماز اولي را به وقت نماز دومي بياوري و همراه نماز دومي :  يرجمع التأخ

خواندن نماز ظهر با نماز عصر در وقت نماز عصر، خواندن نماز عشاء با : مثل . بخواني
   .نماز مغرب در وقت نماز عشاء

______________________________________________________________________________ 

  ). 631(بخاري  -1
  ). 12/295(مجموع الفتاوي، ابن باز  -2
مواالة و پيوستگي بين دو : برگزيده كه  شيخ اإلسالم ابن تيميه اين قول را: (گويد  عالمه ابن عثيمين مي -3

و معناي جمع، چسباندن وقت است، يعني، وقت نماز دوم به وقت . شوند، شرط نيست نمازي كه با هم جمع مي
و شيخ اإلسالم ابن تيميه ... آيند  شود به طوري كه هر دو وقت به شكل يك وقت درمي نماز اول چسبانده مي

كند دال بر اينكه مواالة و پيوستگي  احمد روايت كرده كه تصديق گفته خودش را ميدر ادامه داليلي را از امام 
شوند، شرط نيست، همچنان كه مواالة و پيوستگي در جمع  بين نمازهايي كه به صورت جمع التقديم خوانده مي

نشوند، ولي  شوند، پس با هم جمع ولي بهتر آن است كه اگر دو نماز با هم متصل نمي. التأخير هم شرط نيست
  : و در اين باره سه قول وجود دارد ) 569- 4/568(الشرح الممتع ). تر است باز نظر شيخ اإلسالم قوي

باشد، و  مواالة و پيوستگي بين نمازها چه در حالت جمع التقديم و چه در حالت جمع التأخير، شرط نمي) 1
  . اين نظر شيخ اإلسالم ابن تيميه است

باشد، چون  بين نمازها چه در حالت جمع التقديم و چه در حالت جمع التأخير، شرط ميمواالة و پيوستگي ) 2
  . اي از علما است جمع به معناي چسباندن دو چيز با هم است و اين نظر عده

مواالة و پيوستگي بين نمازها در جمع التقديم شرط است ولي در جمع التأخير شرط نيست و اين قول ) 3
  ). 4/578(الشرح الممتع، ابن عثيمين . باشد له ميمشهور در مذهب حناب
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  هاي موجود در سفر ها و آساني رخصت: فصل پانزدهم 

مشقت و سختي، باعث ايجاد ( 1)تيسيرالمشقه تجلب ال: (از جملة قواعد شرعي 
:  اي از عذاب است؛ بر اساس فرمايش رسول خدا سفر نيز تكه زيرا،  )شود آساني مي

سازد، هر  اي از سختي و ناراحتي است، نان و آب و خواب را از انسان دور مي سفر پاره(
به سوي ه گاه مسافر كاري را كه به خاطر آن سفر كرده است انجام داد، بايد با عجل

ها را  ها و آساني به همين دليل شارع ـ خداوند ـ يك سري رخصت. 2)اش برگردد خانواده
در نظر گرفته، تا اين طور تصور شود كه سفر خالي از هر گونه مشقتي است؛ چون احكام 

گيرند، و اگر در بعضي حالت افرادي از اين قاعده مستثني باشند، در  متعلق به داليل همه
اي  شود و براي هيچ شخصي حكم جداگانه حكم آنها به قاعدة عام مرتبط مي اين حالت

:  )النادر الحكم له(: فرمايند  است كه مي) رح(وجود ندارد، و اين هم معناي فرمودة فقها 
قواعد شرعي براي ، يعني )اي نيست افتد داراي حكم جداگانه چيزي كه به ندرت اتفاق مي(

باشد، و  ز حكم كلي مستثني نيست، و پيرو حكم كلي ميشود و حكم او ا آن نقض نمي
ـ منظور اين است كه شارع يك سري . اين اصلي است كه واجب است به آن عمل شود

را در سفر جايز دانسته كه عامة مردم در سفر دچار مشقت و سختي نشوند، هر ها  رخصت
از . ماند ـ هايي باقي مي يها براي بعضي از افراد نادر، سخت چند كه باز با وجود اين رخصت

  : از لحاظ نياز به آنها موارد زيرند  مهترين آنهاها و  جملة بزرگترين رخصت
؛ به 3براي قصر نماز سببي غير از سفر وجود ندارد: قصر ـ كوتاه كردن ـ نمازها ) 1

ركعتي به  چهاربه سفر، سفر به قصر اضافه شده و نمازهاي خاطر مختص بودن قصر نماز 
  . شوند كعت كوتاه مير دو

جمع كردن بين نماز ظهر و عصر، و مغرب و عشاء، در يكي از اوقاتشان، و دايرة ) 2
هاي  تر است، و به همين خاطر براي جمع كردن نمازها سبب جمع از قصر كردن، وسيع

شدن، بارش باران، وجود  حائضمريض شدن، : نيز وجود دارد، مثل ديگري غير از سفر 
______________________________________________________________________________ 

  ). 50- 49(، رسالة القواعد الفقهية ص )113(ارشاد أولي البصائر و األلباب، السعدي ص  -1
  ). 1804(بخاري  -2
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ها اين گونه مشكالت، و قصر كردن نماز  د، وزيدن باد شديد و سرد و امثالگل و الي زيا
تر است، بلكه حتي تمام خواندن نماز بدون دليل مكروه است، اما  از تمام خواندن آن افضل

تر است مگر مواردي مثل نياز شديد به جمع  در سفر ترك كردن جمع بين نمازها افضل
پس اگر مصلحتي در جمع كردن . د داشته باشدكردن يا شركت در نماز جماعت، وجو

  .وجود داشت، جمع بين نمازها جايز است، و گرنه ترك آن بهتر است
   .هاي سفر است روزه نگرفتن در رمضان به هنگام مسافرت، از رخصت) 3
اي، در جهت حركت  خواندن نماز سنت روي شتر يا اسب يا هر نوع وسيلة نقليه) 4

  .آن
دن نماز سنت براي شخص مسافري كه در حال رفتن با پاي جايز بودن خوان) 5

  . پياده است
روز براي مسافر، به  روبند و امثال اينها، به مدت سه شبانه ،خفين، عمامهمسح بر ) 6

روز براي  روز براي مسافر و يك شبانه شبانه  ، سهپيامبر: ( بن ابيطالب دليل روايت علي
باشد، هر  اما سفر سبب تيمم كردن، نمي 1).انستهشخص مقيم، مسح بر خفين را جايز د

باشد، همچنين خوردن حيوان  بيشتر از غير سفر ميكه نياز به تيمم كردن در سفر  دچن
مردار براي شخص مسافر و مقيم در صورت ضرورت به طور عام جايز است ولي غالب 

  . شود اوقات در سفر بيشتر به آن نياز پيدا كرده مي
ولي . جام نمار رواتب در سفر، بدون آنكه كراهتي در اين كار باشدترك كردن ان) 7

صبح و وتر و نمازهاي سنت سنت ترك آنها در حالت غير سفر مكروه است، اما نماز 
  . شوند دار در سفر و غير سفر خوانده مي مطلقه و سبب

 :فرمايد  است كه مي هاي ديگر سفر اين روايت، پيامبر ها و آساني از رخصت) 8
اگر انسان مريض شود يا به مسافرت رود، و به دليل مريض يا مسافرتش از انجام يك (

______________________________________________________________________________ 

  ). 276(مسلم  -1
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خير و  زباداد،  سري اعمال باز ماند، كه در هنگام سالم بودن و مقيم بودنش آنها را انجام مي
  1).شود ثواب آنها برايش در هنگام مريضي و مسافرت نوشته مي

از جمله اعمالي كه فقط جزو : داد  ام ميپس اعمالي كه در هنگام مقيم بودنش انج
عبادات فردي و خاص خودش بود يا اعمالي كه به ديگران نيز ربط داشت ـ صدقه دادن، 
دستگيري فقرا، سالم دادن به مردم و امثال اينها ـ در هنگام سفر و مريض بودنش نيز 

  . انقدرتر استچه نعمتي از اين نعمت بزرگتر و گررسد، پس  پاداش آن اعمال به او مي
گرفتگي ـ سفركردن نيست، ولي در سفر بيشتر از ساير  اما سبب نماز خسوف ـ ماه

  2.شود حاالت ديگر خوانده مي
بيند و براي روشني  در راه بيشتر ماه را هنگام شب ميچون شخص مسافر :  مترجم

شخص ز تر است، و بيشتر ا كند و به حاالت خسوف آن آگاه راهش از نور آن استفاده مي
  . باشد گر بر حاالت خسوف ماه مي مقيم، مطلع و نظاره

  

______________________________________________________________________________ 

  ). 2996(بخاري  -1
  . رف اندك، با تص)116-113(إرشاد أولي البصائر و األلباب، السعدي ص  -2
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  كردن نمازها، انواع و درجات آن جمع : فصل شانزدهم 

آنها بين نماز ظهر و : ( بن عمر روايت عبداهللابه دليل :  جمع كردن در عرفه) 1
 هر زمان از نمازي با و ابن عمر( 1).كردند جمع مي عصر را بر اساس سنت پيامبر

  2).خواند كرد و با جماعت مي ماند، با نماز بعدي آن را جمع مي جماعت باز مي
وقتي  پيامبر: (گويد  الوداع آورده در قسمتي از آن مي در روايتي كه از حجه جابر

 نماز اي براي مردم خواند، سپس اذان گفته شد، و به وسط صحراي عرفات رسيد، خطبه
نماز  ، سپس اقامه شد، و پيامبركرد امامت ا براي مردمنماز ظهر ر رباقامه شد، و پيام

هر دو نماز را : و بين اين دو نماز چيزي نخواند ـ يعني  كرد امامت عصر را براي مردم
  3).پشت سرهم خواند ـ

نماز ظهر را دو ركعت و نماز عصر را دو ركعت خوانده،  و دليل بر اينكه، پيامبر
خارج شديم، و او نمازهايش ـ از مدينه به سوي مكه  با پيامبر: (است  روايت انس

). خواند، تا زماني كه به مدينه برگشتيم ركعتي ـ را دو ركعت، دو ركعت مي چهارنمازهاي 
  4).به سوي حج خارج شديماز مدينه : (و در روايتي از مسلم آمده 

: ازگشت زماني كه از عرفه ب پيامبر: گويد  مي جابر:  جمع كردن در مزدلفه) 2
اقامه خواند و بين اين دو  دوبه مزدلفه رفت و در آنها نماز مغرب و عشاء را با يك اذان و (

  6).5هيچ نماز سنتي نخواندنماز، 
زماني كه به مزدلفه آمد، از شترش پايين آمد و  پيامبر: (گويد  مي بن زيد اسامه

اند، سپس هر ي مردم خووضوي كاملي گرفت، سپس نماز اقامه شد، و نماز مغرب را برا
______________________________________________________________________________ 

  ). 1662(بخاري  -1
  ). 1662(بخاري  -2
  ). 1218(مسلم  -3
  ). 693(، مسلم )1081(متفق عليه، بخاري  -4
  ). 5/721(جامع األصول، ابن اثير . اي بين آنها نخواند نماز نافله: و لم يسبح بينهما  -5
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نماز  كس شترش را كنار محل اطراقش، خواباند، سپس نماز عشاء اقامه شد و پيامبر
  1).عشاء را براي مردم خواندن و بين اين دو نماز، هيچ نماز سنتي نخواند

بين نماز مغرب و عشاء را جمع كرد،  رسول خدا: (گويد  مي بن عمر عبداهللا
 دوت نماز بين آنها نخواند، و سه ركعت نماز مغرب را و سپس اي كه حتي يك ركع بگونه

  2).ركعت نماز عشاء را خواند
 از ابن عباس: جمع كردن در ساير سفرها در اثناي سفر در اوقات مختلف ) 3

بين نماز ظهر و عصر را اگر در حين سفر و رفتن بود،  رسول خدا: (روايت است كه 
روايت است  از ابن عمر 4).كرد و عشاء را نيز جمع مي، و بين نماز مغرب 3كرد جمع مي

  6).5كرد بين نماز مغرب و عشاء را اگر در سفرش عجله داشت جمع مي پيامبر: (كه 
  7).كرد بين نماز مغرب و عشاء را در سفر جمع مي پيامبر: (روايت است كه  از انس

  7).كرد مي
روايت :  8دهموايت آدر اين باره سه ر: (گويد  مي) رح(ابن حجر عسقالني   حافظ

خواست زود  در سفرش عجله داشت و مي است كه پيامبرابن عمر كه مقيد به حالتي 
در حين سفر و رفتن و  حركت كند و روايت ابن عباس كه مقيد به حالتي است كه پيامبر

و . و روايت انس كه به طور مطلق آمده و خاص سفر استگرماگرم طي طريق بود، 
نوان اين باب را به طور مطلق آورده كه در آن اشاره به عمل مطلق ـ مصنف ـ بخاري ـ ع

______________________________________________________________________________ 

  ). 1280(، مسلم )1672(متفق عليه، بخاري  -1
  ). 1288(مسلم  -2
  ). 2/580(فتح الباري . وقتي كه در حال رفتن و حركت بود: إذا كان علي ظهر سير  -3
  ). 1107(بخاري  -4
، )1/244(النهاية في غريب الحديث . خواست زود حركت كند اگر در سفرش عجله داشت و مي: إذا جد به السير  - 5

  ).2/580(فتح الباري ). سفر به او فشار آورده بود و عجله داشتيعني اگر : إذا جد به السير : (گويد  حافظ ابن حجر مي
  ). 703(، مسلم )1106(متفق عليه، بخاري  -6
  ). 1108(بخاري  -7
  . اين احاديث را آورده است) جمع نمازهاي مغرب و عشاء در سفر(در باب ) رح(يعني بخاري  -8
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باشد و ظاهراً بخاري، جايز بودن  ده؛ چون عمل مقيد، جزئي از اجزاي عمل مطلق ميرك
بين فرقي نيست ميان شخصي كه در جمع در سفر به طور مطلق را روا دانسته، و در اين 

خواهد  ي كه در سفرش عجله دارد و ميحين سفر و رفتن و گرماگرم طي طريق يا شخص
برد و هيچ كدام از دو حالت قبلي را  زود حركت كند يا شخصي كه فقط در سفر به سر مي

و احاديث صحيح و شفاف نيز بر همين  2اند و اكثر صحابه نيز بر اين رأي بوده 1).ندارد
  3.كنند مسئله تأكيد مي

______________________________________________________________________________ 

  ). 2/580(فتح الباري  -1
  . باشند ا در سفر دچار اختالف هستند و داراي چند قول ميعلما در مورد جمع بين نمازه -2

بين نمازها در سفر به طور مطلق، بر اساس قول اكثر علما در وقت يكي از نمازها، ظهر و عصر،  جمع جايز بودن) الف
  . قولند ثوري، شافعي، احمد و مالك بر اين: و تابعين و فقهايي مثل  مغرب و عشاء، و عده زيادي از ياران پيامبر

  . دانند مذهب ابوحنيفه جمع بين نمازها را در سفر فقط در روز عرفه در عرفه و شب مزدلفه در مزدلفه، جايز مي) ب
هاي نقل شده از امام احمد و  و اين يكي از روايت. و گفته شده كه فقط جمع التأخير در سفر جايز است) ج

و قول اصح و بهتري كه داليل صحيح و واضح نيز بر آن . هقول امام مالك است و ابن حزم نيز همين را برگزيد
، )5/85(، الشرح الكبير مع المقنع و اإلنصاف )3/127(المغني، ابن قدامه . باشد كند، قول اول مي داللت مي

و اإلعالم ) 5/220(، شرح نووي بر صحيح مسلم )2/580(، فتح الباري )24/22(مجموع الفتاوي، ابن تيميه 
  ). 4/71(األحكام، ابن الملقن  بفوائد عمدة

اين طور تشخيص داده كه انجام هر نمازي در وقت خودش و به صورت قصر ) رح(شيخ اإلسالم ابن تيميه  -3
در سفر، بهتر از جمع كردن آنها است در صورتي كه نيازي بر جمع كردن وجود نداشته باشد، چون اكثر 

و جمع بين نمازها را . خواند هايشان مي آنها را در سفر در وقت، نمازهايي بودند كه ايشان، نمازهاي پيامبر
اي است كه علما بر آن اتفاق دارند و  چند باري انجام داده، اما جمع كردن بين نمازها در عرفه و مزدلفة شيوه

باشد، چون قصر  و جمع كردن نمازها مثل قصر كردن آنها نمي. باشد به صورت متواتر روايت شده، و سنت مي
آيد و اختصاص به مكاني و  كردن سنتي مداوم و هميشگي است ولي جمع كردن رخصتي است كه پيش مي

  . باشد زماني دارد كه در آنجا عمل به اين رخصت مورد نياز مي
هر شخص امي : (گويد  مي) رح(و باز در ادامه ابن تيميه ) 27-24/23(، )24/19(مجموع الفتاوي، ابن تيميه 

جمع كردن نمازها را با هم مساوي بداند و فرقي بين آنها قائل نشود، او شخصي جاهل به كه حاالت قصر و 
حاشية الروض المربع، ) 24/27(مجموع الفتاوي ). باشد هاي علماي مسلمانان مي و گفته سنت رسول خدا



62 سفر و احكام آن در پرتو قرآن و سنت

گاه قبل از زوال خورشيد از وسط  هر پيامبر: (روايت است كه  از انس بن مالك
نماز ظهر را تا وقت نماز عصر به  1كرد به سفر ميآسمان و رسيدن وقت نماز ظهر شروع 

نماز ظهر و عصر را با هم كرد و  و به هنگام نماز عصر توقف ميانداخت  تأخير مي
ماز كرد و وقت ن خواند و هر گاه قبل از حركت او خورشيد از وسط آسمان تجاوز مي مي

  2).كرد خواند و بعداً حركت مي رسيد، نماز ظهر را مي ظهر مي
نماز ظهر و عصر را با  پيامبر: (و در روايتي از حاكم كه در كتاب اربعين آمده كه 

  3).كرد خواند سپس حركت مي هم مي
اگر در سفر بود، و  پيامبر: (نعيم در مستخرج مسلم آمده كه  و در روايتي از ابي

خواند سپس  كرد، نماز ظهر و عصر را با هم مي ـ از وسط آسمان تجاوز ـ مي آفتاب زوال
  4).كرد حركت مي

                                                                                                                                    
ه، ترك كردن در مذهب حنابل: گفته كه ) 5/85(و مرداوي در اإلنصاف مع الشرح الكبير ). 2/396(ابن قاسم 

  . جمع كردن نمازها بهتر است: و در قولي ديگر گفته شده . باشد تر مي جمع بين نمازها بهتر و صحيح
قول اصح آن است كه به دو دليل جمع كردن نمازها سنت است : (اند  و عالمه محمدبن صالح العثيمين فرموده

  اگر سببش وجود داشته باشد؛ 
هاي خداوند عزوجل است، و خداوند دوست دارد كه به  ها و آساني جمع كردن، از رخصت: دليل اول 

  . رخصتش عمل شود
وجود دارد، چون ايشان در هنگام وجود شرايطي كه جمع  در جمع كردن، پيروي از رسول خدا: دليل دوم 

  ). 4/548(الشرح الممتع ). كرد كرد، آنها را با هم جمع مي بين نمازها را مباح مي
اگر خورشيد از وسط آسمان به سوي غرب زوال پيدا كند، جامع : زاغت الشمش، تزيغ :  تريغ الشمش -1

  ). 5/710(األصول، ابن اثير 
  ). 1112(، )1111(متفق عليه، بخاري  -2
. سندش صحيح است: در مورد روايت حاكم در أربعين، گفته ) 462(حافظ ابن حجر در بلوغ المرام، حديث  -3

  ). 480-1/477(زاد المعاد، ابن القيم ، )2/583(فتح الباري 
در مورد روايت ). 3/144(حافظ ابن حجر در بلوغ المرام به او نسبت داده، و صنعاني در سبل اسالم  -4

شيخ الباني در ارواء الغليل بعد از ذكر طرق حديث ). هيچ حرفي در آن نيست: (مستخرج بر صحيح مسلم گفته 
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اين مسئله اشاره به : (فرمود  و از استادمان، امام عبدالعزيز بن باز شنيدم كه مي
دارد و شيوة جمع بين رعايت زمان رهسپاري ـ قبل از زوال خورشيد يا بعد از زوال آن ـ 

سفر قبل از وقت زوال خورشيد باشد، اگر آغاز . زمان آغاز سفر دارد نمازها بستگي به
خواند و اگر آغاز سفر بعد از وقت  مع التأخير نمازهايش را ميشخص مسافر به صورت ج

  . خواند زوال باشد شخص مسافر به صورت جمع التقديم نمازهايش را مي
ع جمع جايزند، چون در هر چند كه هر دو نو. تر است و جمع التقديم بهتر و مناسب

شوند به عنوان يك وقت واحد محسوب  وقت هر دو نمازي كه با هم جمع مياين حالت 
  پس چه در اول وقت و چه در آخر وقت نمازش را بخواند، اشكالي ندارد، شوند،  مي

مريضي، وقت نماز ظهر و عصر با هم به عنوان يك وقت واحد در حالت سفر يا 
نماز مغرب و عشاء نيز به عنوان يك وقت واحد محسوب و وقت . شوند حساب مي

جمع (تر آن است كه نماز در اول وقتش خوانده شود ولي بهتر و مناسب. شوند مي
  1).).التقديم

با رسول (است كه  و دليل بر درست بودن جمع التقديم روايت معاذبن حنبل
ر را با هم و نماز جنگ تبوك از مدينه خارج شديم، و او نماز ظهر و عص براي خدا

  2).مغرب و عشاء را باهم خواند
اند اين روايت مجمل قبلي، بهتر  آورده و در روايتي كه ترمذي و ابوداود از معاذ

برد، هر گاه قبل از زوال  وقتي در جنگ تبوك به سر مي پيامبر(: شود  شرح داده مي
نماز عصر جمع كند و آنها  انداخت تا با كرد، نماز ظهر را به تأخير مي خورشيد حركت مي

كرد در  خواست حركت كند، عجله مي خواند، و هر گاه بعد از زوال خوشيد مي را باهم مي
كرد و   خواند، سپس حركت مي ميآورد و آنها را باهم  نماز عصر و آن را به نماز ظهر مي

                                                                                                                                    
ارواء الغليل ). ودن جمع التقديم از روايت انس از سه طريق مشخص شدو از آنچه گذشته ثابت ب: (گفته 

)3/34( ،)3/32-33 .(  
  . شنيدم) 462(از استادمان امام ابن باز هنگام شرحش بر بلوغ المرام، حديث  -1
  ). 106(مسلم  -2
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عشاء  انداخت تا با نماز كرد، نماز مغرب را به تأخير مي مغرب حركت مياگر قبل از 
كرد و  خواست حركت كند، در نماز عشاء عجله مي و اگر بعد از نماز مغرب ميخواند  مي

  1).كرد سپس حركت ميخواند،  آن را با نماز مغرب مي
  2:شوند  نمازها در سفر به سه شيوه جمع مي) 4

اگر شخص مسافر در وقت نماز اولي در حال حركت است، در وقت :  نوع اول
نمازهايش را به صورت جمع التأخير، در وقت نماز دوم كند،   ميتوقف   نماز دومي

هاي  اي است كه در صحيح بخاري و مسلم از روايت و اين نوع جمع، شيوه 3.خواند مي
و اين شبيه جمع كردن در مزدلفه . انس و ابن عمر ـ همچنان كه گذشت ـ ثابت است

  . است
كرده بود و در وقت نماز  اگر شخص مسافر در وقت نماز اول توقف:  نوع دوم

اول خواست حركت كند، او نمازهايش را به صورت جمع التقديم در وقت نماز  ميدوم 
  . و اين شبيه جمع كردن در عرفه است. خواند مي

______________________________________________________________________________ 

و صحيح سنن ) 578(حديث ) 3/38(و شيخ الباني در ارواء الغليل ) 1120-1208(، ابوداود )553(ترمذي  -1
  . آن را صحيح دانسته است) 1/303(و صحيح سنن ابوداود ) 1/307(ترمذي 

  ). 24/63(مجموع الفتاوي، ابن تيميه  -2
جمع كردن نمازها در وقت مشترك آنها جايز است، گاهي در اول وقت : (گويد  مي) رح(شيخ اإلسالم ابن تيميه  -3

شوند،  در عرفه، و گاهي در وقت دوم جمع كرده مي توسط پيامبر شوند، مثل جمع كردن بين نمازها جمع كرده مي
هايش و گاهي در وسط دو وقت يا در آخر وقت  در مزدلفه، و بعضي از سفرش پيامبر بين نمازها مثل جمع كردن

 چون اصل در ندو همه اين اشكال جايز. شوند هاي ديگر جمع كرده مي اول، يا در اول وقت دوم، و در ساير زمان
و . شوند اين مسئله وقت است كه وقت هر دو نماز به خاطر ضرورت و نياز به عنوان يك وقت مشترك محسوب مي

باشد، و در عرفه و  جمع كردن نمازها در اول يا وسط يا آخر وقت، بسته به نياز و مصلحت شخص نمازگزار مي
باران، سنت است كه در وقت مغرب، بين  م سنت است و همچنين در جمع كردن به خاطر بارشيامثال آن جمع التقد
كه آيا جمع كردن به خاطر باران، در  استحتي در مذهب امام احمد بر اين اختالف . شود جمع  ءنماز مغرب و عشا

  ). 24/56(مجموع الفتاوي، ابن تيميه ). جايز است؟) جمع التأخير(وقت دوم 
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نعيم در مستخرج  كه حاكم در مسند و ابي و اين نوع جمع، از طريق روايت انس
كه در سنن ترمذي و ابوداود آمده  ت معاذاند و همچنين از طريق رواي مسلم، آن را آورده

  .  ـ همچنان كه گذشت ـ. است، ثابت شده است
در وقت نماز توقف كرده بود و در حال حركت نبود، اگر شخص مسافر :  نوع سوم

در اين باره آمده اين است كه، بين نمازها را جمع  اي كه از پيامبر مشهورترين شيوه
 خواند، همچنان كه پيامبر ان خودش و به صورت قصر ميكرد و هر نمازي را در زم نمي

را كرد، ولي گاهي با وجود توقف بين نمازها  در مني و در اكثر سفرهايش اين كار را مي
براي جنگ  آنها با پيامبر: (آمده است كه  از معاذ يتيكرد، همچنان كه در روا جمع مي

ب و عشاء را باهم جمع كرد، و نماز ظهر و عصر، مغر تبوك خارج شدند، و پيامبر
ـ به روزي نماز را به تأخير انداخت، سپس از چادرش خارج شد و نماز ظهر و عصر را 

صورت جمع التأخير ـ باهم خواند، سپس داخل چادرش شد، سپس از چادرش خارج شد 
  1).و نماز مغرب و عشاء را باهم خواند

روايت چنين مشخص است كه او  از ظاهر: (گويد  مي) رح(شيخ اإلسالم ابن تيميه 
، و نماز ظهر را به تأخير انداخته سپس خارج شده كرد در داخل چادري در سفر اطراق مي

سپس خارج شده و نماز و نماز ظهر و عصر را باهم خوانده، سپس به داخل چادرش رفته، 
  . مغرب و عشاء را باهم خوانده

ود، اما براي شخص مسافر، داخل ر داخل و خارج شدن براي خانه و منزل به كار مي
  . رود بلكه توقف كرد و حركت كرد به كار ميرود،  و خارج شد به كار نمي

كرد  گاهي در سفر بين نمازها را جمع مي و اين روايت اشاره به اين دارد كه پيامبر
كرده و اين حالت ـ جمع نكردن ـ در اكثر سفرهايش نمايان بوده و  جمع نميو گاهي 

مثل قصر كردن نمازها، سنت نيست، شود كه جمع كردن بين نمازها در سفر،  مشخص مي

______________________________________________________________________________ 

) 1/303(و شيخ الباني در صحيح سنن ابوداود ) 144-1/143(، موطأ مالك )1206(، ابوداود )587(نسائي  -1
  . آن را صحيح دانسته است) 1/196(و صحيح سنن نسائي 
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گاهي در غير  و پيامبر. شود در صورت نياز چه در سفر يا غير سفر بين آنها جمع ميبلكه 
كرد پس شخص  سختي نشوند، بين نمازها را جمع ميسفر نيز براي اينكه امتش دچار 

كند كه در  كند، و فرقي نمي را جمع مي مازهايشمسافر اگر نياز به جمع كردن داشت، ن
يا با وجود . وقت دوم يا اول نماز در حال حركت باشد يا توقف كردن برايش سخت باشد

نياز به خواب يا استراحت در وقت نماز ظهر يا : توقفش نيازهاي ديگر داشته باشد، مثل 
لود و گرسنه است و نياز به آ ب نماز عشاء، در وقت نماز ظهر در حالي كه خسته، خوا توق

اندازد، يا چون  و غذا و خواب دارد، نماز ظهر را تا وقت نماز عصر به تأخير مياستراحت 
هاي شب كه هوا خنك است بيدار شود و به  خواهد سر شب زود بخوابد تا نصفه مي

با اين و . خواند اندازد و در وقت نماز مغرب مي نماز عشاء را به جلو ميسفرش ادامه دهد، 
  . اوضاع براي چنين شخصي جمع بين نمازها جايز است

اما كسي كه چندين روز پشت سرهم در روستا يا شهري اطراق كرده، مثل اهل آن 
تواند نمازش را قصر كند،  چون مسافر است ميپس اين شخص : شود  شهر محسوب مي

  1).اما نبايد آنها را جمع كند
، بياوريم شده عنوان دليل براي اين مواردي كه بيان توان ب  را مي جحيفه وو روايت اب

الوداع، در چادر قرمزي از جنس پوست  در مكه، منطقة بطحاء در حجه هنگامي كه پيامبر: (
در گرماي سوزان  پيامبر: گويد  آمد، ابوجحيفه مي اطراق كرده بوده، ابوجحيفه نزد پيامبر

و وضو پوشيده بود از چادرش خارج شد، و رداي قرمز رنگ  روسط روز در حالي كه ازا
گرفت و بالل اذان گفت، سپس عصايي را كه سر آهني داشت براي او در زمين فرو بردم ـ 

ركعت خواند و  دوجلو رفت و نماز ظهر را در بطحاء برايشان  ـ پيامبر سترهبه عنوان 
  . ه استمكان معروفي در نزديكي مك: بطحاء  2...).ركعت خواند  دوعصر را نيز 

______________________________________________________________________________ 

، اما شاگردش ابن القيم، به جمع كردن نمازها هنگام نزول باران، )65- 24/64(مجموع الفتاوي، ابن تيميه  -1
بن باز، معتقد است كه جمع كردن نمازها ، اما استادمان )1/481(زاد المعاد في هدي خير العباد . معتقد نيست

  ). 13/297(مجموع الفتاوي، ابن باز . ولي ترك آن بهتر است. هنگام نزول باران براي مسافر اشكالي ندارد
  ). 503(، مسلم )187(متفق عليه، بخاري  -2
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در اين روايت دليلي بر قصر و جمع كردن در سفر : (گويد  مي) رح(امام نووي 
خواهد جمع  تر آن است، كسي كه مي وجود دارد، و دليلي است بر اينكه بهتر و مناسب

نماز اول اي باشد كه در وقت نماز اول توقف كرده و نماز دوم را به وقت  كند، به گونه
لتقديم بخواند، اما كسي كه در وقت اول در حال حركت است، بياورد و به صورت جمع ا

  2.واهللا اعلم 1)بهتر است كه نماز اول را به وقت نماز دوم به تأخير اندازد

______________________________________________________________________________ 

  ). 4/468(شرح نووي بر صحيح مسلم  -1
در مسأله جمع كردن نمازها توسط مسافر در هنگام  ، اختالف علما)رح(عالمه محمدبن صالح العثيمين  -2

  : گويد  حركت و اقامت كردن را بيان كرده و مي
جمع كردن براي مسافر فقط هنگامي كه مسافر در حال سفر و حركت است جايز : گويند  بعضي از علما مي) أ

  . اند است نه وقتي كه در مكاني اقامت گزيده، و داليلشان را آورده
جمع كردن براي مسافر فقط هنگامي كه مسافر چه در حال سفر و حركت : گويند  اي ديگر مي و دسته) ب

  : اند  باشد و چه در حال اقامت گزيدن در مكاني، جايز است و به داليل زير استدالل كرده
  . در غزوه تبوك در حال كه در آنجا اقامت گزيده بود، جمع كرد پيامبر) 1
 شود كه پيامبر آمده، چنين استنباط مي) بخاري و مسلم(كه در صحيحين  يفةاز ظاهر روايت أبي جح) 2

  . الوداع اقامت گزيد و نماز ظهر را دو ركعت و نماز عصر را دو ركعت خواند در أبطح در حجة
بين نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را در مدينه  پيامبر: (قاعده كلي موجود در روايت ابن عباس ) 3

  ). كرد ن وجود ترس يا سفر، جمع ميبدو
وقتي جمع كردن بين نمازها به خاطر بارش باران را جايز دانسته پس جايز بودن جمع بين نمازها  پيامبر) 4

  . در سفر به طريق اولي درست است
ر، اداء كردن نمازها در اوقاتشان و جمع نكردنشان براي مسافر به دليل سختي، يا كمي آب يا مسائل ديگ) 5

  . باشد فرسا مي سخت و طاقت
قول اصح آن است كه جمع كردن براي مسافر جايز است، ولي براي : (گويد  در ادامه مي) رح(ابن عثيمين 

مسافري كه در حال حركت است جايز و مستحب است، و براي مسافري كه در مكاني اقامت گزيده جايز و 
الشرح الممتع ). تر است ولي ترك آن بهتر و درست و جمع كردن نمازها اشكالي ندارد. غير مستحب است

)4/550 -553 .(  
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جمع كردن براي مريضي كه در صورت ترك آن دچار سختي و ناتواني ) 5
ماز در مدينه، بين ن رسول خدا: (روايت است كه  عباساز ابن :  شود، جايز است

و ) يا باراني باشد كرد، بدون آنكه ترس ظهر و عصر و بين نماز مغرب و عشاء را جمع مي
نماز مغرب و عشاء را بدون اينكه  ،نماز ظهر و عصر رسول خدا: (در روايتي ديگر آمده 

براي  سؤال شد كه پيامبر از ابن عباس). باشد، جمع كردترسي موجود يا در سفري 
و در  .)خواست كه امتش دچار سختي نشوند: (؟ ابن عباس گفت چه اين كار را كرد
  1).خواست، هيچ يك از افراد امتش دچار سختي نشوند: (روايتي ديگر آمده 
در مدينه، هشت ركعت نماز را باهم ـ نماز ظهر (: روايت است كه  از ابن عباس

  2).خواندم خداو عصر ـ و هفت ركعت نماز را باهم ـ مغرب و عشاء ـ به امامت رسول 
نهايتاً ممكن است كه اين جمع كردن : (گويد  مي) رح(حافظ ابن حجر عسقالني 

و بعضي از علما اين جمع كردن مورد . بخاطر وجود ترس يا سفري يا باراني باشد: مذكور 
  ). اند اشاره را براي شخص مريض نيز جايز دانسته

اين روايت بر جمع كردن : ند گوي بعضي از علما مي: (گويد  مي) رح(امام نووي 
و از تأويل ظاهر حديث نيز ... شود  امثال آن حمل مي نمازها، به خاطر مريضي يا عذرهاي

با او نيز بر همين مسئله  و موافقت ابوهريره چنين مشخص است، و عمل ابن عباس
يضي اي كه از خواندن نمازها در حالت مر و بخاطر اينكه سختي و ناراحتي. داللت دارد

  3).بارد بيشتر و شديدتر است شود از حالتي كه باران مي دچار انسان مي
راه درست و پسنديده : (گويد  مي) رح(بن باز  و استادمان امام عبدالعزيز بن عبداهللا

بين نمازها را جمع كرد بخاطر  كه حديث مذكور، اين طور معنا شود كه پيامبراين است 
يا دچار مريضي شديدي شده بود يا : وز دچارش شده بود اي كه در آن ر سختي و ناراحتي

______________________________________________________________________________ 

  ). 705(مسلم  -1
  ). 705(، مسلم )1174(، )543(متفق عليه، بخاري  -2
، اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، امام عمربن علي معروف به ابن )226- 5/225(شرح نووي بر صحيح مسلم  -3

  ). 4/80(الملقني 
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نيز  بود يا گل و الي زياد وجو داشت و امثال اينها و سخن ابن عباس دسرخيلي  هوا
زماني كه از او دربارة اين جمع كردن، سؤال شد بر همين مسئله ـ وجود مشقت ـ داللت 

اي  بي بزرگ، درست و شفادهندهو اين جوا). براي اينكه امت دچار سختي شوند: (كند  مي
  1).است، واهللا اعلم

دستور داد  دچار حيض شد،دختر جحش زماني كه  حمنهبر  و ثابت شده كه پيامبر
نماز ظهر را به تأخير و نماز عصر را به جلو بياندازد، و نماز مغرب را به تأخير و نماز 

  3.شود ناميده ميو اين نوع جمع كردن، جمع صوري  2.عشاء را به جلو بياندازد
جمع صوري، جمعيست كه در آن نماز ظهر در آخر وقتش و نماز عصر در :  مترجم

و يا نماز مغرب در آخر وقتش و نماز عشاء در اول وقتش . ه شوداول وقتش خواند
گذار، مثل حالت جمع، نمازها را با هم در يك كه در اين حالت شخص نماز. خوانده شود

  . خواند هر نماز را در وقت خودش و نيز به وقت نماز بعدي ميبلكه . كند وقت جمع نمي
و مرضي كه در آن جمع كردن بين نمازها جايز است، مرضي است كه آن شخص 

و . شود مريض اگر هر نمازي را در سر وقتش بخواند، دچار سختي و ناراحتي و ناتواني مي
تأخير مختار است و آنگونه شخص مريض در انجام نمازها به شيوة جمع التقديم يا جمع ال

  ولي اگر هر دو حالت، جمع التقديم . دهد انجام ميكه برايش آسان است آن را 

______________________________________________________________________________ 

  ). 2/24(بر فتح الباري  تعليق امام بن باز -1
  . آن را حسن دانسته است) 188(و شيخ الباني در ارواء الغليل ) 128(، ترمذي )287(ابوداود  -2
اين در نزد من براي : (از ابوعبداهللا روايت شده كه در مورد روايت ابن عباس گفته : (گويد  مي) رح(ابن قدامه  -3

و همچنين جمع بين نمازها : (گويد  ابن قدامه در ادامه مي و). مريض و زن شيردهنده رخصت و جايز است
المغني، ابن قدامه ). براي زني كه دچار حيض است و كسي كه ادرارش روان است و امثال او، جايز است

  ). 5/90(، الشرح الكبير مع المقنع و اإلنصاف )136- 3/135(
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، واهللا 1تر است التأخير برايشان يكسان بود، در اين حالت جمع التأخير بهتر و درست يا جمع
  2.اعلم

از :  جمع نمازها هنگام باريدن باراني كه مردم را دچار سختي و نارحتي كند) 6
در مدينه نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و  رسول خدا: (روايت است كه  ابن عباس

بدون وجود : (و در روايتي ديگر آمده ). عشاء را بدون وجود ترسي يا باراني جمع كرد
چنين كاري كرد؟ ابن عباس  سؤال شد، چرا پيامبر از ابن عباس). ترسي يا سفري

  3).ر سختي نشودبراي اينكه امتش دچا: (گفت 
سياق كالم و مضمون اين روايت بر جمع : (گويد  مي) رح(شيخ المجد ابن تيميه 
و به خاطر . باريدن باران، وجود ترس و مريضي، داللت داردكردن بين نمازها در حالت، 

ها مشخص براي هر نماز، با معناي ظاهري اين روايت يعني، جمع  اجماع علما و زمان
شود و سياق كالم بر شرايط و لوازم جمع  بدون عذر مخالفت كرده ميكردن بين نمازها 
 ائضو روايت مربوط به جايز بودن جمع نمازها براي شخص ح. ماند كردن باقي مي

  4).شدن هم نوعي مريضي است دچار حيضدرست است چون 
 در مورد اين روايت ابن عباس) رح(ناصرالدين االلباني  عالمة محقق شيخ محمد

شود كه،  شخص ميماز اين روايت : (فرمايد  ن وجود ترسي يا باريدن باراني ـ ميـ بدو
امري آشكار بوده، و اگر اين چنين  جمع نمازها در هنگام باريدن باران در زمان پيامبر

______________________________________________________________________________ 

و الكافي، ابن قدامه ) 5/90(قنع و اإلنصاف ، و الشرح الكبير مع الم)136-3/135(المغني، ابن قدامه  -1
  ). 29-24/14(، )22/292(، )1/233(و مجموع الفتاوي، ابن تيميه ) 1/460(

اي از ياران مالك و  به همين خاطر مذهب امام احمد و غير او مثل طائفه: (... گويد  شيخ اإلسالم ابن تيميه مي -2
و مريض نيز . اي شخص اگر در سختي و ناراحتي افتد، جايز استجمع بين نمازها بر: غير او بر اين قولند كه 
مجموع الفتاوي، ابن ...) باشد  اي از ياران شافعي مي كند، و اين قول، مذهب مالك و عده بين نمازها را جمع مي

  ). 214- 12/211(، التمهيد، ابن عبدالبر )400- 2/398(، حاشية ابن قاسم بر الروض المربع )1/433(تيميه 
  ). 705(مسلم  -3
  ). 2/4(المنتقي من أخبار المصطفي  -4
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در . ماند سببي واضح براي جمع كردن نمازها نمياي در نفي وجود باران  نباشد، هيچ فائده
  1).اين مسئله تأمل كن

بدون وجود ترسي يا (در مورد اين سخن ابن عباس ) رح(شيخ اإلسالم ابن تيميه 
و جمعي كه ابن عباس ذكر كرده نه بخاطر وجود ترس و نه : (فرمايد  مي) يا سفريباراني 

باران و نه سفر، بوده، و به همين خاطر امام احمد از اين قول چنين استدالل كرده كه جمع 
اين سخن ابن عباس اشاره به اين دارد كه . تر است تر و صحيح اوالنمازها در اين حاالت، 

و . ـ ترس، باران و سفر ـ اوالتر است مواردجمع كردن بين نمازها در هنگام وجود اين 
اين روايت ابن عباس از باب آگاهي نسبت به اين عمل است كه اگر جمع كردن بين 

شود كه بدون وجود ترس، باران و سفر  اي مي باعث از بين رفتن سختي و ناراحتينمازها 
به از بين هاي حاصل از وجود ترس، باران و سفر،  دچار انسان شده، پس سختي و ناراحتي
  2).بردن به وسيله جمع بين نمازها اوالترند

  3و تابعين نقل شده،از صحابه به خاطر باران رواياتي و دربارة جع بين نمازها 
زماني كه اميران قوم به خاطر وجود باران (كند،  ت ميرواي بن عمر نافع از عبداهللا

  4).كرد كردند، ابن عمر نيز با آنها جمع مي نماز مغرب و عشاء را باهم جمع مي
هاي باراني نماز  زماني كه اميران قوم در شب(: بن عروه روايت است كه  از هشام

ابوبكر بن سعيدبن مسيب، كردند، پدرش، عروه،  مغرب و عشاء را باهم جمع مي
عبدالرحمن بن حارث بن هشام بن مغيره مخزومي، نيز نماز مغرب و عشاء را باهم جمع 

  5.)كردند كردند و اين عمل اميران را رد نمي مي

______________________________________________________________________________ 

  ). 3/40(ارواء الغليل  -1
  ). 24/76(مجموع الفتاوي، ابن تيميه  -2
  ). 3/132(المغني، ابن قدامه  -3
آن را صحيح ) 583(، حديث )3/41(و شيخ الباني در ارواء الغليل ) 3/168(و بيهقي ) 1/145(موطأ مالك  -4

  . دانسته است
  . سندش را صحيح دانسته است) 3/40(و شيخ الباني در ارواء الغليل ) 3/168(بيهقي در السنن الكبري  -5
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باريد نماز  عمربن عبدالعزيز زماني كه باران مي(: بن عقبه روايت است كه  از موسي
بن زبير، ابوبكر بن  عروه كرد، و سعيد بن مسيب و مغرب و عشاء را باهم جمع مي

خواند و اين  عبدالرحمن و جماعتي از علماي آن زمان نيز با عمربن عبدالعزيز نماز مي
  1.)كردند عمل را رد نمي

اين روايات اشاره دارند به اينكه جمع بين : (گويد  مي) رح(شيخ اإلسالم ابن تيميه 
دينه در زمان صحابه و تابعين، نمازها به خاطر وجود باران از جمله اموري بود كه در م

را انكار رواج فراواني داشته، و هيچ روايتي دال بر اينكه يكي از صحابه يا تابعين اين عمل 
   .كرده باشد نقل نشده، بلكه روايت نقل شده از آنها بر جايز بودن اين عمل داللت دارد

قط در هنگام وجود ف و همچنين اين آثار روايت شده اشاره به اين ندارند كه پيامبر
هايي غير بارش  وجود سببباران نمازها را باهم جمع كرده، بلكه ايشان حتي به خاطر 

باران هم بين نمازها را جمع كرده، ايشان بين نمازها را با وجود نبود ترس يا باراني باهم 
ون جمع كرده، همچنان كه ايشان در سفر بين نمازها را جمع كرده، و همچنين در مدينه بد

وجود ترس يا سفري نمازهايش را جمع كرده، پس سخن ابن عباس ـ بدون وجود ترس 
به معناي نفي جمع بين نمازها در هنگام وجود چنين اسبابي نيست، يا باراني يا سفري ـ 

بدون وجود  بلكه اثبات جايز بودن جمع بين نمازها در چنين حاالتي است، چون پيامبر
شود كه در هنگام وجود چنين  ها را جمع كرده، پس معلوم ميچنين حاالتي باز بين نماز

  3.واهللا اعلم 2)شود حاالتي به طريق اولي بين نمازها جمع كرده مي

______________________________________________________________________________ 

  . سندش را صحيح دانسته است) 3/40(و شيخ الباني در ارواء الغليل ) 3/168(بيهقي در السنن الكبري  -1
  ). 24/83(مجموع الفتاوي، ابن تيميه  -2
بين نماز مغرب و عشاء را در شبي باراني جمع كرده  اند، كه پيامبر يت كردهبعضي از فقهاء از ابن عمر روا -3

گفته، سندش جداً ضعيف ) 3/39(نجاد با سند آن را روايت كرده و شيخ الباني در ارواء الغليل : گفتند . است
ند و كتابي اما نجاد، كسي كه حديث به او نسبت داده شده داراي مس. الضياء المقدسي روايت كرده است. است

بزرگ در سنن است، و شيخ الباني فقط بر اجزايي كم از احاديثش دسترسي پيدا كرده و حديث را در آن اجزاء 
  ). 3/40(ارواء الغليل . نيافته و ممكن است در اجزاء گم شده آن كتاب باشد
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با وجود آن جمع بين نمازها جايز باراني كه (: گويد  مي) رح(امام ابن قدامه مقدسي 
و نارحتي همراه  ها را خيس كند و خارج شدن در آن با سختي است، باراني است كه لباس

ها را خيس نكند، باعث جمع  اما وجود مه يا باران خفيفي ـ نم نم باران ـ كه لباس. باشد
در معنا و مفهوم آن و حكم برف نيز مثل باران شديد است، چون . شود بين نمازها نمي

  1).سرما نيز چنين است. شود گنجانده مي
امثال آن بهتر است كه به صورت و در هنگام جمع كردن نمازها به خاطر باران يا 

كردند، و  جمع التقديم باشد، چون علماي سلف در وقت نماز اول، بين نمازها را جمع مي
تر است، چون اگر جمع كردن جايز شد، دو وقت نمازها به  اين حالت نيز براي مردم آسان
  2.شوند عنوان يك وقت محسوب مي

از ابن :  زش باد شديد سردو و 3جمع نمازها به خاطر وجود گل و الي) 7
االاهللا و  وقتي اشهدان الاله: (به مؤذنش در روزي باراني گفت (روايت است كه،  عباس

 )صلوا في بيوتكم( :بلكه بگو : نگو  ةحي علي الصالرا گفتي،  اهللا اشهد ان محمدرسول
از اين : س گفت ابن عبا. هايتان نماز بخوانيد، مردم كمي اين كار را ناپسند شمردند در خانه

منظور كنيد؟ در حالي كه شخصي كه از من بهتر است اين كار را كرده ـ  كار تعجب مي
كه شما را در سختي بيندازم و من ناپسند دانستم  4واجب است هاست ـ نماز جمع پيامبر

مؤذن ابن : (و در روايتي ديگر آمده ). تا در اين گل و الي و خيسي زمين به مسجد بياييد

______________________________________________________________________________ 

  ). 3/133(المغني، ابن قدامه  -1
  ). 4/563(، الشرح الممتع، ابن عثيمين )24/56(، )25/230(ابن تيميه ، المجموع الفتاوي، )3/136(المغني، ابن قدامه  -2
خاك داراي اليه نازكي است كه با رطوبت آغشته شده باشد، زمين ليز، گل و الي، لغزش، ليز، گل، : الوحل  -3

شرح نووي بر . گفته شده كه، وحل، باراني است كه روي زمين را خيس كرده باشد. همه به يك معنا هستند
  ). 2/413(، حاشية الروض المربع، ابن قاسم )5/215(صحيح مسلم 

  ). 5/244(جمعه واجب حتمي، شرح نووي بر صحيح مسلم : الجمعة عزمة  -4
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ناپسند دانستم كه شما : و ابن عباس گفت ... روزي باراني، اذان داد  هدر روز جمع عباس
  2).1در گل و الي و خيسي زمين راه رويد

اين روايت دليلي است بر تخفيف امر نماز جماعت در : (گويد  امام نووي مي
ماعت روزهاي باراني و عذرهايي امثال آن و اگر عذري وجود نداشته باشد امر به نماز ج

باشد، و هر كس هم زحمت آمدن به نماز جماعت و سختي و ناراحتي  مورد تأكيد مي
تا هر : (كند، برايش جايز است، بخاطر اين روايت كه در آن گفته شده  آمدنش را تحمل مي

  3).اش نماز بخواند خواهد در خانه كس مي
  . و ترك نماز جماعت در سفر نيز جايز است

بر ساقط شدن وجوب نماز جمعه در هنگام وجود باران و اين روايت دليلي است (
  4).عذرهايي امثال آن

: گفته  گل و الي و خيسي زمين، قاضي عياضاما : (گويد  مي) رح(امام ابن قدامه 
چون به سبب گلي شدن . گردد محسوب مياند كه آن به عنوان عذر  علماي مذهب ما گفته

همچنان كه در هنگام باران مشقت و شود،  سختي حاصل مي و ها مشقت ها و لباس كفش
   5...).و سخن مالك نيز چنين است . شود سختي حاصل مي

______________________________________________________________________________ 

  ). 699(مسلم  -1
  : جمع بين نمازها در حاالت زير جايز است : خالصه مطلب  -2

زني نمازها دچار سختي و ناراحتي شود و  شخص مريضي كه با ترك كردن جمع) 2در سفر همراه قصر كردن آنها ) 1
) 4. هايش براي هر نمازي، او را دچار سختي و ناراحتي كند اي كه شستن لباس زن شيردهنده) 3 كه دچار حيض شده

هنگام وجود يكي از ) 7شديد  و در هنگام وزش باد سرد) 6در هنگام گل و الي شديد ) 5در هنگام بارش باران 
). 112(، اإلختيارات الفقهية، ابن تيميه ص )4/558(الشرح الممتع . كنند و جماعت را مباح مي عذرهايي كه ترك جمعه

، )34/84(، مجموع الفتاوي، ابن تيميه )5/90(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف مع المقنع و الشرح الكبير 
)22/31 -53 -54 .(  
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اين سخن، سخني صحيح است، چون گل و الي : (گويد  ابن قدامه در ادامه مي
گيرد و به خاطر  و انسان در معرض ليز خوردن قرار مي. كند ها را كثيف مي ها و كفش لباس

موجود در اين حالت، از مشقت موجود در شود، و مشقت  ت ميبدن و لباسش دچار اذي
و وجود باران به عنوان عذر در ترك جمعه و جماعت . هنگام خيس شدن بيشتر است

يكسان است، چون مشقت مراعات شده در اسقاط حكم جمعه و جماعت هر دو به يك 
  1).ميزانند

ها با بيرون آمدن  انو همچنين هنگام وجود باد شديد در شب تاريك سردي كه انس
از شيخ اإلسالم ابن  2.د، جمع بين نمازها جايز استندر آن دچار سختي و ناراحتي شو

سؤال شد، در مورد اينكه، آيا همچنان كه جمع كردن بين نماز مغرب و عشاء ) رح(تيميه 
وجود باران جايز است، با وجود سرماي شديد يا باد شديد هم جايز است؟ يا در هنگام 

   ؟اين جمع كردن خاص وجود باران است فقط
حمد و ستايش براي خدايي كه خالق جهانيان است، جمع بين : (در جواب فرمودند 

نماز مغرب و عشاء در هنگام وجود باران يا باد شديد يا سرماي شديد يا گل و الي زياد، 
لك و غير و ظاهر مذهب امام احمد و ما. باشد ترين قول علما مي جايز است و اين صحيح

  3).آن دو نيز چنين است، واهللا اعلم
و خواندن اين نمازها به صورت جمع در مساجد : (شيخ اإلسالم در ادامه فرمودند 

است، چون اين عمل بدعت و  ها بهتر از ترك جمع كردن نماز در خانه در چنين شرايطي،
جد و با چون سنت بر اين است كه نمازهاي پنجگانه در مسا. باشد مخالف سنت مي

مسلمانان از نماز خواندن در خانه، بهتر و جماعت خوانده شوند و اين كار به اجماع 
  4).تر است شايسته

______________________________________________________________________________ 
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علما در مورد جايز بودن جمع بين نماز ظهر و عصر در حالت مقيم بودن و وجود 
  . كند، اختالف نظر دارند عذرهايي كه جمع بين نمازها را جايز مي

. ير از جمع بين نماز مغرب و عشاء جمع ديگري جايز نيستبه غ: گويند  اي مي عده
  . هاي باراني دارد اند داللت بر جمع كردن بين نمازها در شب چون رواياتي كه آمده

جمع بين نماز ظهر و عصر جايز است، چون روايات وارده : گويند  اي ديگر مي عده
لت جمع كردن بين نمازها ع واند،  را منع نكردهجمع كردن نمازها در روزهاي باراني 

وجود سختي و ناراحتي است، و هر زمان چه در روز يا در شب سختي و ناراحتي ديده 
شكل ديگر را كه (: گويد  مي) رح(عالمه محمدبن قاسم  1.شد، جمع بين نمازها جايز است

در آن جمع بين نماز ظهر و عصر مثل جمع بين نماز مغرب و عشاء، جايز است، قاضي 
از احمد همين را روايت كرده  هم اند، و وزير ابوالخطاب، شيخ و غير آنها برگزيدهعياض، 

اند و مذهب  و آن را برگزيده و بر آن قطعيت پيدا كرده، و علماي زيدي آن را جايز دانسته
  2).شافعي نيز چنين است

و درست آن است كه هنگام وجود : (گويد  عالمه عبدالرحمن بن ناصر السعدي مي
جمع بين نمازها جايز است، و در صورت عدم عذر، جايز نيست و فوراً پشت عذر، 

  3).خواهد سرهم خواندن و نيت هم نمي
دايرة جمع بين نمازها : (گويد  مي) رح(بن باز  استادمان، امام عبدالعزيز بن عبداهللا

گسترده است، براي شخص مريض جايز است، همچنين براي مسلمانان هنگام وجود باران 
گل و الي و خيسي زمين، جمع بين نماز مغرب و عشاء يا ظهر و عصر، در مساجدشان  يا

______________________________________________________________________________ 
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و توفيق با . اختصاص به سفر داردچون قصر كردن . جايز است ولي قصر آنها جايز نيست
  1 ).خداوند است

هر باشد،  دليل جمع بين نمازها، وجود عذر مي: (فرمايد  در ادامه مي) رح(بن باز  امام
وجود داشت جايز است بين نمازهاي ظهر و عصر، مغرب و عشاء جمع كرده  زمان عذري

ترين فتواي علما نيز بر اين قرار  شوند، به خاطر وجود مريضي، سفر، بارن شديد و صحيح
باران  آن كه در يگرفته، ولي بعضي از اهل علم جمع بين نماز ظهر و عصر را در سرزمين

شود،  رد كه به سبب آنها ايجاد سختي و ناراحتي ميبارد يا گل و الي زيادي وجود دا مي
تر آن است مثل جمع بين نماز مغرب و عشاء، نماز  اند، در حالي كه درست ممنوع دانسته
نيز باهم جمع كرده شوند، پس زماني كه، گل و الي شديد يا باران شديدي ظهر و عصر 

نماز ظهر و عصر، مثل جمع كه ايجاد سختي و ناراحتي كند، وجود داشته باشد، جمع بين 
بين نماز مغرب و عشاء به حالت جمع التقديم هيچ اشكالي ندارد، حال چه در اول وقت يا 

  2).در وسط وقت خوانده شود
نوع عذري كه باشد، جايز نيست با نماز  هر اما نماز عصر در هيچ حالتي و با وجود

شروط، هئيات، اركان و جمعه جمع بسته شود، چون جمعه، نمازي منفرد و مستقل در 
از (باشد، و آنچه از سنت رسيده، جمع بين نماز ظهر و عصر است، نقل نشده  ميثوابش 
كه ايشان نماز عصر را با نماز جمعه جمع كرده باشند، ولي اگر شخص مسافر ) پيامبر
 ز جمعه، نماز ظهر را بخواند و نماز جمعه را با اهل آن سرزمين نخواند، اشكالي نداردرو

چون جمعه بر مسافر واجب نيست، و كه در اين حالت نماز عصر را با نماز ظهر بخواند، 
الوداع در روز جمعه، روز عرفه، با يك اذان و دو  بين نماز ظهر و عصر را در حجه پيامبر

  . را بخواند، جمع كرداقامه، بدون آنكه نماز جمعه 

______________________________________________________________________________ 
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جمع كرد، واجب است  جمعه و هر كس به خاطر وجود عذري نماز عصر را با نماز
كه دوباره نماز عصر را در وقت خودش بخواند، چون او نماز عصر را در غير وقتش به 

پس جمع بين نماز عصر و . اي كه جمع كردن به آن شيوه جايز نيست، خوانده است گونه
نماز جمعه نه در هنگام سفر، نه وجود باران و نه وجود گل و الي و نه در ساير موارد، 

  1.و هر كس اين كار را كند، بايد نماز عصر را دوباره در وقتش بخواند. ايز نيستج
  وصلي اهللا و سلم و بارك علي نبينا محمد و علي آله و اصحابه اجمعين
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