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 مقدمه
 سوره بقره، بر وجوب نماز بر بني اسرائيل 83 آيه ؛ مثالدارند» نماز«اي با نام  اكثر اديان توحيدي، عبادت ويژه

  .در هر ديني جايگاه خاصي دارداحكام و شرايط نماز، در اديان مختلف متفاوت بوده و . داللت دارد
آن،  درباره فراوان و بيان مطالب نماز دايتاكيد فراوان بر ا. ترين عمل عبادي در دين مقدس اسالم است مهم» نماز«

، شكل »باب الصالة«يا » كتاب الصالة«چون   تحت عناويني هم،ترين مباحث فقهي باعث شده كه يكي از مفصل
  .بگيرد

، »شرايط و اجزاي نماز«، »تعداد نمازهاي مستحب و واجب«، »م نماز به واجب و مستحبتقسي«چون  مسائلي هم
و مسائل فراوان ديگري، » شكيات نماز« ، »شرايط لباس و مكان نمازگزار«، »استقبال و قبله يابي«، »اوقات نماز«

و نيز » اوقات نماز«ين به نكته جالب توجه اين است كه اهتمام مسلم .دهد تشكيل ميحجم وسيعي از كتب فقهي را 
  در اين راستا ستاره شناسي و جهت يابي در بين مسلمين شده وي مثل، موجب ايجاد و يا توسعه علوم»قبله يابي«

  .دانشمندان اسالمي وسايلي را ابداع كردند
كه در اين درس همانند اكثر كتب فقهي، به بررسي مسائل نماز پرداخته » دروس تمهيدية في الفقه االستداللي«كتاب 
 .پردازيم  مي اين كتابهاي آينده به توضيح مطالب و درس

 چند حكم را بيان كرده و سپس استدالالت بر آن  ابتداروند ارائه مطالب در اين كتاب چنين است كه مولف محترم
بيان  در اين درس نيز ابتدا نمازهاي واجب شمرده شده و سپس دليل وجوب آنها .نمايد م را مطرح ميااحك
 بررسي و مستنداتشان را  ركعات آنها ذكر كرده و»نمازهاي يوميهتعداد « درباره  راچند حكمدر ادامه . گردد مي
  .كنيم مي
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  متن درس
  كتاب الصالة
  :الصالة الواجبة

زم بنذر  و الصالة على الميت و اآليات و ما الت الواجباليومية بما في ذلك الجمعة و صالة الطواف: الواجب من الصالة
  .ه و قضاء الولد األكبر ما فات عن والدهشبهو 

  :و المستند في ذلك
 النصوص الكثيرة كما في اليومية، أو اقتضاء القاعدة كما في الملتزم بنذر و نحوه، أو نصوص و ال الدينيةما الضرورةإ

  .الخاصة كما في غير ذلك
  ة الصالة اليومي-1
  .ثنتينو في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى . رب ثالث، و البقية أربعالصبح ركعتان، و المغ:  اليومية خمسو

  :و المستند في ذلك
  .الخاصة و الروايات يةة الدينيضرورللف ر اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذك-1
  .الخاصةفذلك من ضروريات المذهب و تدلّ عليه الروايات   و اما قصر الرباعية في السفر-2
قصرها بشرط السفر، و قصرها مطلقا، و :  أقواال ثالثة1و قد نقل في الحدائق. فمحل اختالف ا قصرها عند الخوف و ام-3

 ضَرَبتُم فِي الْأَرضِ فَلَيس و إذا:  وجوب قصرها مطلقا لقوله تعالىمناسبو ال .قصرها في الحضر بشرط ادائها جماعة
ج كُملَيعرُوا مِنَ اناحأَنْ تَقْص الَّذِيَن كَفَرُوااللص فْتِنَكُمأَنْ ي فان حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار 2ةِ إِنْ خِفْتُم ،

و يدل على ذلك  . الخوف عند الضرب حيث يجابه العدوو التقييد به محمول على الغالب من طرو. المسافة بال وجه
 :صالة الخوف و صالة السفر تقصران جميعا؟ قال: قلت له«: زرارة عن أبي جعفر عليه السالم الصدوق عن أيضا ما رواه

  .3»نعم، و صالة الخوف أحقّ ان تقصر من صالة السفر، ألنّ فيها خوفا

                                                            
 .265: 11الحدائق الناضرة  1
 .101: النساء 2
 .1 من أبواب صالة الخوف و المطاردة الحديث 1وسائل الشيعة الباب  3
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  نمازهاي واجب
  :در دين مبين اسالم، شش نماز بر انسان واجب شده است

  :نمازهاي يوميه. 1
 نماز جمعه هم .شوند  ادا ميتز و طي پنج نوبهستند كه در طول شبانه رو 1نماز هاي يوميه مجموعا هفده ركعت

  .شود خوانده مي 3 به جاي نماز ظهرگردد؛ چرا كه از نمازهاي يوميه محسوب مي) است 2كه از نمازهاي واجب(
  :نماز طواف واجب. 2

  .4 كه نماز طواف واجب، همانند طوافش واجب استشود بعد از هر طواف دو ركعت نماز طواف بجا آورده مي
  از ميتنم. 3

واجبات با نمازهاي  اين نماز از حيث شرايط و .هنگامي كه مسلماني از دنيا برود بايد پيش از دفن بر او نماز خواند
  .يوميه بسيار متفاوت است

  نماز آيات. 4
رعد و برق شود؛ مثل زلزله؛ كسوف و  نمازي است كه در زمان وقوع برخي از وقايع يا بالياي طبيعي واجب مي

  . بيشتر مردم را بترساندشديدي كه
  نماز متعلق نذر يا شبه آن. 5

                                                            
ده ركعت نماز يوميه تعداد ركعات مذكور، بر كسي واجب است كه در مسافرت نيست؛ و اال بر مسافري كه شرايط قصر نماز را دارا باشد تنها ياز 1

 .واجب است
همه فقهاي معاصر معتقدند كه در زمان حضور امام معصوم، نماز جمعه وجوب تعييني دارد؛ . وجوب نماز جمعه، في الجمله، محل وفاق است 2

بعضي از فقهاي معاصر، وجوب البته . دانند اما درباره وجوب نماز جمعه در زمان غيبت، نظرات مختلفي دارند؛ كه معموال آن را واجب تخييري مي
 در رحمه اهللا تعاليشهيد ثاني . دانستند بايد توجه داشت كه برخي از فقها، نماز جمعه را در زمان غيبت، حرام مي. در زمان غيبت را قائل نيستند

محقق . »و أما في حال الغيبة كهذا الزمان فقد اختلف األصحاب في وجوب الجمعة و تحريمها«: فرمايد  ميالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
اختلف أصحابنا في حكم صالة الجمعة حال غيبة اإلمام عليه «: فرمايد  چنين ميرسالة صالة الجمعة در رحمه اهللا تعالي) معروف به محقق ثاني(كركي 
المنع من صالة الجمعة حال :القول الثاني  ... فعلها إذا اجتمعت باقي الشرائط ، وهو المشهور بين األصحابالقول بجواز : األول... على قولين  السالم

قال  ابن إدريس صريحا، واختاره العالمة في المنتهى و عن سالر و الغيبة ونفي شرعيتها ، وهو المنقول عن المرتضى في المسائل الميافارقيات ظاهرا و
المسألة «:  چنين فرموده استرحمه اهللا تعالي سيد مرتضي. » بعد أن أفتى بالجواز، وذلك يقتضي اضطراب كالمه في حكمهاإنه متوجه: في الذكرى

صالة الجمعة هل يجوز ان تصلى خلف المخالف و المؤالف جميعا، و هل هي أربع ركعات جميعا مع الخطبتين، أم ركعتان مع الخطبة تقوم مقام : الثانية
صالة الجمعة ركعتان، و ال جمعة اال مع إمام أو من ينصبه اإلمام العادل، فان عدم ذلك، صليت الظهر اربع ركعات، و من اضطر الى : اباألربعة؟ الجو

 ).272؛ ص1رسائل الشريف المرتضي؛ ج(» .ان يصليها مع من ال يجوز إمامته تقية، وجب عليه ان يصلى بعد ذلك ظهرا أربعا
 .باشد ضور امام معصوم محل وفاق است؛ اما كفايتش در زمان غيبت، مورد اختالف مياين جايگزيني در زمان ح 3
بنا بر نظر (باشد نمازش هم واجب نيست؛ هر چند  از آنجا كه خود طواف مستحب، جايز الترك مي. واجب و مستحب:  طواف بر دو قسم است ٤

 چنين 781در مسأله ) 310از نشر مشعر؛ چاپ چهارم؛ ص(» مناسك حج«در كتاب . براي تكميل طواف مستحبي اداي نمازش الزم است) معروف
تواند آن را عمدا  اند مي به جا آوردن نماز طواف مستحب، حتي در حالت اختيار، در هر جاي مسجد الحرام، جايز است، بلكه گفته«: آمده است
  .»آن است كه نماز طواف مستحب، مستحب استظاهر «:  چنين آمدهدام ظله آية اهللا سيستاني در پاورقي نيز از» .ترك كند
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د كه نمازي را بخواند، اداي آن نماز بخوركسي نذر كند و يا قسم از آنجا كه عمل به نذر و قسم واجب است؛ اگر 
 لذا  بايد به متعلق عقدِ اجاره عمل نمايد؛ كه نمازي را بخواندير شودگردد و يا اگر كسي اج بر او الزم و واجب مي

  .شود بجا آوردن آن نماز بر او واجب مي
  قضاي نماز پدر. 6

  .1بجا آورد) بعد از فوت او(بر پسر بزرگتر واجب است كه نمازهاي قضاي پدرش را 
  :تطبيق

اليومية بما في ذلك الجمعة و صالة الطواف الواجب و الصالة على الميت و اآليات و ما التزم بنذر : الواجب من الصالة
  . و قضاء الولد األكبر ما فات عن والدهو شبهه

 با اين توضيح كه نماز جمعه هم داخل در نمازهاي يوميه است؛ نماز 2نمازهاي يوميه: نمازهاي واجب عبارتند از
آخرين مورد (الزم گرديده و ) مثل قسم(طواف واجب؛ نماز بر ميت؛ نماز آيات؛ نمازي كه به خاطر نذر يا شبه نذر 

  .قضا كردن پسر ارشد آن چه را كه از پدرش فوت شده است) ب عبارت است ازاز نمازهاي واج
  مستندات

  :اند بر سه دسته هستند گانه مذكور را واجب كرده داليلي كه نمازهاي شش
  :ضرورت ديني و روايات فراوان. 1

ضرورت . است و روايات زيادي دال بر وجوبش صادر شده بودهوجوب برخي از اين نمازها، جزو ضروريات دين 
  .نمازهاي يوميه از اين قبيل است. دباش فرق اسالمي مورد وفاق همهاي   مسأله اينكهديني يعني

  :اقتضاي قاعده. 2
 مثال قاعده داريم كه انسان ؛يابند بندي به آنها بعضي از امور احكام خاصي مي در اسالم قواعدي داريم كه براي پاي

گردد؛ لذا اگر نمازي متعلق نذر قرار گرفت   متعلق همه نذرها واجب ميبا اين قاعده .بايد به نذرش عمل كند
 لزوم عمل به .اي نشده باشد  اشاره به وجوب نماز منذور، در روايات و آياتحتي اگرشود؛  خواندش واجب مي

                                                            
چنين فرموده » اللمعة الدمشقية«شهيد اول در كتاب . درباره اينكه ولد اكبر چه نمازهايي را از چه كساني بايد قضا كند در بين علما اختالف است 1

الروضة «در كتاب شريف (اين مطالب ) مزجي(در شرح شهيد ثاني . »و يجب علي الولي قضاء ما فات أباه في مرضه و قيل مطلقا و هو أحوط«: است
و يجب علي الولي و هو الولد الذكر األكبر و قيل كل وارث مع فقده قضاء ما فات أباه من الصالة في «: فرمايد مي) »البهية في شرح اللمعة الدمشقية

بقضاء مطلق ما فاته؛ و في ) الشهيد األول(و في الدروس قطع «: افزايد سپس شهيد ثاني مي. »مرضه الذي مات فيه و قيل ما فاته مطلقا علي األحوط
وجوب قضاء ما فاته لعذر كالمرض و السفر و الحيض ال ما تركه عمدا مع قدرته عليه و نفي عنه ) الحلي(عن المحقق ) الشهيد األول(الذكري نقل 

باألب عن األم ) في اللمعة(و احترز المصنف ... صنف في المسألة ثالثة أقوالفصار للم)... قوي الشهيد األول في الذكري ما نقل عن المحقق: أي(البأس 
و نقل في الذكري ... و نحوها من األقارب فاليجب القضاء عنهم علي الوارث في المشهور، و الروايات مختلفةٌ ففي بعضها ذكر الرجل و في بعضٍ الميت

 ». ...عن المحقق وجوب القضاء عن المرأة و نفي عنه البأس
خودداري » روزانه«به » يوميه«شود؛ لذا از ترجمه  گانه روزانه اشاره مي به نمازهاي پنج» نماز يوميه«در بين فقهاي فارس زبان، با اصطالح : تذكر 2

 .كرديم
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او الزم مقتضاي عقود نيز از ديگر قواعد است؛ پس اگر كسي را اجير كنند كه نمازي را بخواند اداي آن نماز بر 
  .گردد مي

  . به مقتضاي همين قواعد است يا شبيه اينها،اجارهيا  قسم ورد نذر ياوجوب نماز م
  : خاصروايات. 3

روايات خاصي  هكگيرند؛ بل  و نيز زير مجموعه قواعد قرار نمي1 نبوده دينيوجوب برخي از نمازها از ضروريات
 و نيز 4، نماز آيات3، نماز بر ميت2 نماز طوافوجوب .درباره نماز خاصي وارد شده و آن را واجب كرده است

  . با روايات اثبات شده است5وجوب نماز قضاي پدر بر پسر بزرگتر
  تطبيق

  :و المستند في ذلك
  :ذكور شش نماز م)هر يك از (و دليل وجوبِ مستند

  إما الضرورة الدينية و النصوص الكثيرة كما في اليومية،
   فراوان است؛ مثل نمازهاي يوميه،يا ضرورت ديني به همراه نصوص

  أو اقتضاء القاعدة كما في الملتزم بنذر و نحوه،
  نمازي كه به واسطه نذر يا شبه نذر الزم شده است،يا اقتضاي قاعده است؛ مثل 

  .أو النصوص الخاصة كما في غير ذلك

                                                            
 .هر چند كه شايد از ضروريات مذهب حقه باشند 1
و اتخذوا من مقام ابراهيم «واف را از ضروريات دين برشمرده و آيه ، اصل وجوب نماز ط»كتاب الحج«الزم به تذكر است كه مصنف محترم در  2

 تمهيدية في الفقه اإلستداللي علي المذهب الجعفري؛ كتاب الحج؛ تفاصيل أعمال الحج و به دروس. ك.ر. (داند را دال بر آن مي) 125/بقره(» مصلي
 )العمرة؛ ركعتا الطواف

 سئل أنه السالم ليهع عبداهللا أبي عن زرارة و الحلبي عن عثمان بن حماد عن عمير أبي ابن عن أبيه عن إبراهيم بن علي :يك روايت دال بر وجوب نماز ميت 3
كافي؛ . (أطاقه إذا الصيام و سنين ست ابن كان إذا :فقال ؟عليه الصالة تجب متى قلت .الصالة عقل إذا :قال ؟عليه يصلى متى الصبي على الصالة عن

 )عليهم الصالة و الصبيان و األطفال لغسكتاب الجنائز؛ باب 
  :كنيم در كتب حديثي، از جمله كتاب شريف كافي، رواياتي دال بر وجوب نماز آيات بيان شده است كه در اينجا يكي از روايات را ذكر مي 4

 جرت )ص( اهللا رسول بن إبراهيم قبض لما إنه :قولي السالم ليهع موسى الحسن أبا سمعت قال عبداهللا بن علي عن عثمان بن عمرو عن أبيه عن إبراهيم بن علي
 و اهللا فحمد المنبر )ص( اهللا رسول فصعد .اهللا رسول ابن لفقد الشمس نكسفتإ :الناس فقال الشمس انكسفت مات لما فإنه واحدةٌ أما ؛سننٍ ثالث فيه
 أو انكسفتا فإذا ؛اللحياته و أحدٍ لموت التنكسفان ؛له مطيعان ؛بأمره نتجريا ؛اهللا آيات من آيتان القمر و الشمس إن !الناس أيها يا :قال ثم عليه أثنى
 )كافي؛ كتاب الصالة؛ باب صالة الكسوف. (الكسوف صالة بالناس فصلى نزل ثم .فصلوا منهما واحدةٌ

 و يموت الرجل في السالم ليهع عبداهللا أبي عن يالبختر بن حفص عن عمير أبي ابن عن جميعا شاذان بن الفضل عن إسماعيل بن محمد و أبيه عن إبراهيم بن علي 5
 الرجل باب؛ الصيامكافي؛ كتاب  ( .الرجال إال ؛ال :فقال ؟امرأةً به الناس أولى كان فإن :قلت .بميراثه الناس أولى عنه يقضي :قال ؛صيام أو صالةٌ عليه
 )غيره أو رمضان شهر صيام من عليه و يموت
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جب؛ نماز بر ميت؛ نماز آيات و نماز طواف وا: كه عبارتند از(يا روايات خاص است؛ مثل ساير نمازهاي واجب و 
  ).نماز قضاي پدر

  
  
  
  
  
  
Sco1:   09:20 

  نمازهاي يوميه
، موارد تعداد نمازهاي يوميه و ركعات آنها: ؛ از جملهدر مورد نمازهاي يوميه، چند بحث را مطرح خواهيم كرد

  .اوقات نمازهاي يوميه  وقصر نماز
  تعداد و ركعات نمازهاي يوميه

  :مسلمين پنج نماز واجب استدر طول هر روز بر 
ر ركعتي كه اسه نماز چهنماز سه ركعتي، كه نماز مغرب است و يك ؛  كه نماز صبح است،يك نماز دو ركعتي

  .عبارتند از نماز ظهر، عصر و عشاء
  قصر نمازهاي چهار ركعتي

  :گردد الزم ميقصر نماز در دو حالت . گاهي نماز هاي چهار ركعتي به قصر و دو ركعتي بايد خوانده شود
  هنگام سفر. الف
  1هنگام خوف. ب

                                                            
اگر در حين خوف و ترس از دشمن، مسلمين . عنواني است براي اداي نماز به شكلي خاص و با شرايط ويژهشايان ذكر است كه نماز خوف،  1

متن زير شما را با اين نماز و شرايطش . گردد كه با جماعات عادي متفاوت است نماز را به جماعت بخوانند آن جماعت، به نحو خاصي اقامه مي
  :كند بيشتر آشنا مي

  :فرمايد مي) 163؛ ص1؛ جالمبسوط في الفقه اإلماميةدر (عليه  شيخ طوسي رحمةاهللا
  .صالة شدة الخوف و هو الذي يسميه أصحابنا صالة المطاردة و المسايفة: صالة الخوف، و الثاني: أحدهما: صالة الخوف على ضربين

خوف العدو أن يتشاغلوا : و الثاني...لعدو في غير جهة القبلةأن يكون ا: أحدها: فصالة الخوف غير منسوخة بل فرضها ثابت، و ال يجوز إال بثالثة شرائط
أن يكون في المسلمين كثرة إذا افترقوا فرقتين كل فرقة تقاوم العدو حتى تفرغ األخرى من : بالصالة أكبوا عليهم، و اليأمنون كثرتهم و غدرهم و الثالث

  .صلوتها
و اإلمام و المأموم سواء في أنه يجب عليهما ركعتين في جميع الصالة إال المغرب فإنها ... و إذا ثبتت هذه الشروط قصرت الصالة و صلت ركعتين 

فرقة تقف بحذاء العدو، و فرقة األخرى تقوم إلى الصالة، و يتقدم اإلمام فيستفتح بهم : ثالث ركعات على كل حال، و كيفيتها أن يفترق القوم فرقتين
ة وقف قائما يقرأ و يطول قرائته و يصلون الذين خلفه الركعة الثانية، و ينوون االنفراد بها و يتشهدون و يسلمون الصالة، و يصلى ركعة فإذا قام إلى الثاني

:نمازهاي واجب

  نمازهاي يوميه. 1
  نماز طواف واجب. 2
  نماز ميت. 3
  نماز آيات. 4
  نماز متعلق نذر و شبيه آن. 5
 قضاي نماز پدر. 6
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  تطبيق
   الصالة اليومية-1
  ):كنيم را بيان مي(نمازهاي يوميه ) سه حكم از احكام(

  .الصبح ركعتان، و المغرب ثالث، و البقية أربع: و اليومية خمس
سه ركعت است و نماز صبح كه دو ركعت است و نماز مغرب كه : نمازهاي يوميه پنج عدد هستند:) حكم اول(

  .كه چهار ركعتي هستند) يعني ظهر، عصر و عشاء(بقيه نمازها 
  .و في السفر و الخوف تقصر الرباعية الى ثنتين

  .گردد ، نماز چهار ركعتي كوتاه شده و دو ركعتي مي»خوف«و » سفر«در هنگام :) حكم دوم و سوم(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                     
فإذا جلس . ء الباقون فيقفون خلف اإلمام، و يفتتحون الصالة بالتكبير، و يصلى اإلمام الركعة الثانية بهم، و هي أولة لهم و يقومون إلى لقاء العدو، و يجي

  ... اإلمام  ثم يسلم بهم. هده قاموا هم إلى الركعة الثانية لهم فيصلونها، فإذا فرغوا منها تشهدوافي تش
و السالح الذي يحمله ينبغي أن يكون خاليا من نجاسة »  و ليأخذوا أسلحتهم«) 102في سورةالنساء؛ اآلية (و أخذ السالح واجب على الطائفة لقوله تعالى

 كالجوشن  ؤكل لحمه مثل النسر و العقاب فال بأس به، و يكره أن يكون ثقيال ال يتمكن معه من الصالة و الركوع و السجودفإن كان عليه ريش ما ال ي
ء من  فإن كان عليه شي. الثقيل و المغفر السائغ ألنه يمنع من السجود على الجبهة، و ينبغي أن يحمل مثل السيف و السكين و القوس و عنزة و الرمح

 يكن به بأس ألنه ال يتم الصالة فيه منفردا، و حمل الرمح إنما يجوز إذا كان في طرف الصفوف ألنه ال يتأذى به أحد فإن كان في وسط النجاسة لم
إنه ال : إنه يطهر و منهم من قال: الصفوف كره له ذلك ألنه يتأذى به الناس إذا أصاب السيف الصقيل نجاسة فمسح ذلك بخرقة فمن أصحابنا من قال

  ...طهر غير أنه تجوز الصالة فيه ألنه ال يتم الصالة فيه منفردا ي
و إذا احتاج اإلمام أن يفرق الناس أربع فرق في أربع وجوه ال يمكنه أن يصلى بهم صالة واحدة ألن صالة الخوف قد بينا أنها ركعتان فإذا كان كذلك 

 .ين على الترتيب األول سواءثم يعيدها فتكون نفال له و فرضا للباق. صلى الركعتين بفرقتين

:برخي از احكام نمازهاي يوميه

 قصر نمازهاي چهار ركعتي در سفر. 2
 قصر نمازهاي چهار ركعتي در زمان خوف. 3

  ركعت17عاً جم  :تعداد و ركعات نمازهاي يوميه. 1

صبح

 ظهر

عصر

 مغرب

 عشاء

 دو ركعت

  ركعتسه

  ركعتچهار

  ركعتچهار

  ركعتچهار
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  مستندات
  :كنيم ه نمازهاي يوميه را بيان ميدر اينجا مستند و دليل سه مطلب دربار

  تعداد و ركعات. 1
  قصر شدن به واسطه سفر. 2
 قصر شدن به واسطه خوف. 3

  :دو دليل، بر مطلب اول داللت دارد. 1
  .1رق و مذاهب اسالمي استتعداد و ركعات نمازهاي يوميه، مورد وفاق همه فِ. ضرورت ديني) الف
  .2، بر مطلب اول داللت دارندالسالم عليهم معصومين برخي روايات صادره از. روايات خاصه) ب
  :كنيم دو دليل، بر مطلب دوم اقامه مي. 2

  .3قصر شدن نماز چهارركعتي در سفر، از ضروريات مذهب اماميه است. ضرورت مذهب) الف
  .4رركعتي را بايد در سفر به صورت قصر بجا آوردانمازهاي چه در احاديث بيان شده كه. روايات خاصه) ب

                                                            
داند كه  البته گاهي اقوال بسيار ضعيفي در مخالفت با اين اجماع مسلمين بيان شده كه قابل اعتنا نيستند؛ مثال ابوحنيفه نماز وتر را هم واجب مي 1

 .273؛ مسأله534؛ ص1؛ ج)از شيخ طوسي (الخالف: رجوع كنيد به. اند اين گفتارش مورد اعتراض علما واقع شده و آن را رد كرده
  :كنيم در اينجا به دو روايت به عنوان نمونه اشاره مي 2

 صالة عن أسأله أن أريد أنا و )ع( اهللا عبد أبي على دخلت :قال األحمسي عائذ عن دراج بن جميل عن عمير أبي ابن عن أبيه عن إبراهيم بن علي .الف
 أن غير من-  قال ثم ؛قالها مرات ثالث .قرابته بذوي نحن ما و لدهلو اإنّ اهللا و إي السالم عليك و :لفقا .اهللا رسول ابن يا عليك السالم :فقلت .الليل
  )3؛ حالنوادر باب؛ الصالة كتاب؛ 3؛ جالكافي. (ذلك سوى عما يسألك لم المفروضات الخمس بالصلوات اهللا لقيت إذا :-أسأله
 اهللا اليسأل :يقول )ع( جعفر أبا سمعت قال يحيى بن معمر عن عثمان بن حماد عن عمير أبي بن محمد عن )عن علي بن الحسن بن فضّال: أي (عنه و .ب

 )11؛ حالصيام فرض باب؛ 4؛ جاألحكام تهذيب ( .رمضان بعد صوم عن ال و الخمس بعد صالةٍ عن عبداً
  :آورده استمرحوم شيخ طوسي در كتاب خالف چنين . برخي از فرق اسالمي با اين نظر اماميه مخالفند 3

  .الظهر و العصر و العشاء اآلخرة ركعتان، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه اإلعادة: و الواجب من هذه الصلوات الثالث
تم بمقيم ان زاد على ركعتين فان كان تشهد في الثانية صحت صالته، و ما زاد على الثنتين يكون نافلة اال أن يأ«: و قال أبو حنيفة مثل قولنا إال أنه قال

هو بالخيار بين أن يصلي صالة السفر ركعتين و بين أن يصلي صالة الحضر أربعا «: و قال الشافعي» .فيصلي أربعا فيكون الكل فريضة أسقط بها الفرض
قال في الصحابة عثمان  )بمذهب المزني: أي ( و بمذهبه»و اإلتمام أفضل«: و قال المزني» .التقصير أفضل«: و قال الشافعي» .فيسقط بذلك الفرض عنه

 )321؛ مسألة 569؛ ص1الخالف؛ ج. ( و في الفقهاء األوزاعي و أبو ثور؛و عبد اهللا ابن مسعود و سعد بن أبي وقاص و عائشة
  :به روايات ذيل توجه فرماييد 4
 ء شي بعدهما ال و قبلهما ليس ركعتان السفر في ةالصال :قاال أنّهما )ع( اللّه عبد أبي و جعفرٍ أبي عن منصورٍ بن حذيفة عن يحيى بن صفوان عن روى و- 
  )8؛ كتاب الصالة؛ باب فرض الصالة في السفر؛ ح2تهذيب األحكام؛ ج. (
 تهذيب(. أعد :قال .السفر في أنا و ركعاتٍ أربع الظّهر صلّيت :)ع( اللّه عبد ألبي قلت :قال الحلبي اللّه عبيد عن عثمان بن حماد عن فضالة عن روى و_

  )7؛ كتاب الصالة؛ باب فرض الصالة في السفر؛ ح2األحكام؛ ج
 و« :يقول جلّ و عزّ اللّه إنّ :فقال هي؟ كم و هي كيف السفر في الصالة في تقول ما :)ع( جعفر ألبي قلنا :قاال أنّهما مسلم بن محمد و زرارة عن روي_
 و عزّ اللّه قال إنّما :قلنا :قاال .الحضر في التّمام كوجوب واجباً السفر في التّقصير فصار »الصالة من تقصروا أن جناح عليكم فليس األرض في ضربتم إذا
 :المروة و الصفا في جلّ و عزّ اللّه قال قد ليس و أ :)ع( فقال الحضر؟ في التّمام أوجب كما ذلك أوجب فكيف إفعلوا؛ يقل لم و »جناح عليكم فليس« جلّ
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  :1در مورد مطلب سوم، سه قول، نقل شده است. 3
  .شود كه نمازگزار در حال سفر باشد نماز چهار ركعتي، در حين خوف، به شرطي قصر مي: قول اول
  .شود نماز چهار ركعتي، در حين خوف، مطلقا قصر مي: قول دوم
؛ البته قصر به جماعت بخواندآورد كه  شخص حاضر در وطن، به شرطي نماز خوفش را شكسته بجا مي: قول سوم

  .2نماز خوف در سفر، مشروط به اقامه جماعت نيست
  . در همه حاالتخوفشويم به قصر نماز  پذيريم و قائل مي  را ميدوماز بين اقوال فوق، قول 

  :، دو دليل داريمدومبراي ترجيح قول 
 أن تقصروا من الصالة إن خفتم أن يفتنكم و إذا ضربتم في األرض فليس عليكم جناح«: فرمايد آيه قرآن كه مي) الف

  .3» مبيناً إنّ الكافرين كانوا لكم عدواًاالذين كفرو
 داللت اين آيه بر قول ؛4»مسافرت و خروج از وطن است«به معناي » الضرب في األرض« با توجه به اينكه :اشكال

  .باشد مي دوم قول  داللتش براول بيش از
  :اشكال دارد. ول، دوداللت اين آيه بر قول ا: جواب

  .كرد سفر، اعم از سفر شرعي است در حاليكه قول اول، سفر شرعي را مطرح مي. 1
 در قصر )شرعي يا عرفي(ي  سفرپس هيچ. كنيم  بر موارد غالب مياصال سفري الزم نيست و مورد آيه را حمل. 2

  .نماز خوف، موضوعيتي ندارد
  :توضيح اينكه

. الحي يافته و مراد فقها از سفر، طي مسافت خاص و با شرايط خاص استمسافرت در فقه، يك معناي اصط
 رويارويياش حمل كنيم؛ بلكه اين آيه، مطلق   معناي فقهيرلزومي ندارد كه در اين آيه، خروج از وطن و سفر را ب

ند و اينكه گردا  را به عنوان شرط قصر نماز خوف، بيان كرده و طي مسافت شرعي را الزم نميدشمنو مقابله با 
                                                                                                                                                                                                     

 نبيه صنعه و كتابه في ذكره جلّ و عزّ اللّه ألنّ مفروض واجب بهما الطّواف أنّ الترون أ ؟»بهما يطّوف أن عليه جناح فال اعتمر أو البيت حج فمن«
 )1265؛ باب الصالة في السفر؛ ح1من اليحضره الفقيه؛ ج... (؟)ع(
  :فرمايد چنين مي) 265؛ ص11؛ ج الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرةدر (الرحمة  عليهشيخ يوسف بحراني 1
في وجوب التقصير في صالة الخوف إذا ) عليهم اهللا رضوان(ال خالف بين األصحاب ]: هل يجب القصر في صالة الخوف في الحضر؟[األولى ] المسألة[

نيد و ابن ابى عقيل و ابن البراج و وقعت سفرا و انما الخالف في ما إذا وقعت حضرا، فنقل عن األكثر و منهم المرتضى و الشيخ في الخالف و ابن الج
و ... ابن إدريس إنهم ذهبوا الى وجوب التقصير سفرا و حضرا جماعة و فرادى، و قال الشيخ في المبسوط انها انما تقصر في الحضر بشرط الجماعة 

 .حينئذ ففي المسألة أقوال ثالثة
 المبسوط وي در. به جماعت باشد يا در سفر باشد: شود شرط ذيل، قصر ميشيخ طوسي در مبسوط قائل شده به اينكه نماز خوف به يكي از دو  2

و صلى منفردا كانت صالته ماضية و يبطل حكم ) اي الخائفين المواجهين بالعدو(إذا انفرد كل واحد منهم : فرمايد مي) 163؛ ص1ج (في الفقه اإلمامية
 .القصر إال في السفر

 .101النساء؛  3
و در » ضارب فهو مسافراً فيها سار إذا األرض في ضرب: يقال ... غازياً أو تاجراً فيها خرج...  األرض في  ضرب و«: استآمده  العرب لسان در 4

 .»سافرت أي األرض في ضربت يقال و غازيا، أو تاجرا خرج ... األرض في  ضرب يقال«نيز بيان شده كه  البحرين مجمع
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 بخاطر آن است كه غالبا خوف و ترس  مقيد كرده»مسافرت«و » الضرب في األرض«را به » قصر صالة الخوف«قرآن 
 در شهر و الّا با دشمن برخورد كند؛ و خارج از وطنش و در مسافت دوريدهد كه انسان  از دشمن در جايي رخ مي

نماز بايد  بر مسلمين عارض شد  در وطن همين خوفي اگر چن؛ وليافتد  ترس از دشمن كمتر اتفاق مي،وطن
  .به قصر بخوانندخوفشان را 

ران قصصالة الخوف و صالة السفر تُ: قلت له«: كند  كه زراره آن را چنين نقل ميالسالم عليهروايت امام صادق ) ب
در عرض » نماز خوف«اين روايت  در .1»نعم؛ و صالة الخوف أحقّ أن تقصر من صالة السفر ألنّ فيها خوفاً:جميعاً؟ قال

  .اند ، در هر دو قصر را الزم دانستهالسالم عليهقرار گرفته و امام صادق » نماز سفر«

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  : مذكور)ي سه گانه (مستند و دليل احكامِ
  . فللضرورية الدينية و الروايات الخاصة؛ اما ان اليومية خمس و عدد ركعاتها ما ذكر-1

 گفتيم نمازهاي يوميه پنج تاست و تعداد ركعاتش همان است كه بيان شد؛ بخاطرِ دو دليل )طي حكم اول (اينكهاما 
  ).داريم(روايات خاص ) دوم اينكه( و )و وفاق مسلمين بر آن داللت دارد(ضرورت دينيه ) اول اينكه(: است

  .عليه الروايات الخاصة و اما قصر الرباعية في السفر فذلك من ضروريات المذهب و تدلّ -2
به دو دليل ) گردد و دو ركعتي مي(شود  كوتاه مي» سفر«گفتيم نمازهاي چهار ركعتي در ) در حكم دوم(و اما اينكه 

  .روايات خاص بر آن داللت دارند:) دوم(از ضروريات مذهب ماست و اين حكم :) اول: (است
قصرها بشرط السفر، و قصرها مطلقا، و : أقواال ثالثة الحدائقو قد نقل في .  و اما قصرها عند الخوف فمحل اختالف-3

  .قصرها في الحضر بشرط ادائها جماعة
 محل اختالف )از دشمن(در هنگام ترس ) يعني نمازِ خوف(كوتاه شدن نماز ) ارت بود ازب كه ع سومحكم(و اما 

) اينكه نمازگزار در(خوف به شرطِ  كوتاه شدن نمازِ:) قول اول: (است و سه قول در كتاب حدائق نقل شده است
كوتاه شدن نماز خوف در وطن به شرطي :) قول سوم(كوتاه شدن نماز خوف مطلقا و :) قول دوم(، و )باشد(سفر 

  .كه به جماعت ادا شود
   مطلقا؛و المناسب وجوب قصرها

 خوانده شود و چه در سفر(وجوب قصر نماز خوف به طور مطلق است ) از بين سه قول مذكور(و قول مناسب 
  ؛)چه در حضر؛ به جماعت ادا شود يا فرادا

   أَنْ تَقْصرُوا مِنَ الصالةِ إِنْ خِفْتُم أَنْ يفْتِنَكُم الَّذِينَ كَفَرُوا،2و إذا ضَرَبتُم فِي الْأَرضِ فَلَيس علَيكُم جناح: لقوله تعالى

                                                            
 .1339 حدودها؛ باب صالة الخوف و المطاردة و الموافقة و المسايفة؛ ح؛ أبواب الصالة و1من اليحضره الفقيه؛ ج 1
  مورد توجه علما بوده است كه آيا قصر نماز در سفر، واجب است يا جايز؟اعم از وجوب است و اين نكته از ديرباز » نفي حرج« 2
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شويد و هنگامي كه از وطن خارج مي«: قول خداوند كه فرموده اين )الف: ( دليل دوبه) قول دوم را ترجيح داديم(
  ».بر شما حرجي نيست كه نماز را كوتاه كنيد اگر بترسيد كه كافرين بر ضد شما توطئه و فتنه به پا كنند

و التقييد به محمول على الغالب من طرو الخوف عند . فان حمل الضرب على خصوص ما كان بمقدار المسافة بال وجه
  . العدو1رب حيث يجابهالض

 تقييدِ قصر  و، وجهي نداردبر خصوص آن خروجي كه به مقدار مسافت شرعي باشد) دراين آيه(» الضرب«حمل 
در سفر در   )خوف معموال(شود كه  ، حمل بر غالب افراد خوف مي»سفر«و » الضرب« به )در اين آيه (نماز خوف

  .دهد حين مواجهه با دشمن رخ مي
صالة الخوف و صالة السفر : قلت له«:  أيضا ما رواه الصدوق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السالمو يدل على ذلك

  .»نعم، و صالة الخوف أحقّ ان تقصر من صالة السفر، ألنّ فيها خوفا: ران جميعا؟ قالقصتُ
امام صادق روايت شيخ صدوق از زراره از ) يعني قصر نماز خوف به طور مطلق (اين حكمو همچنين بر ) ب(

 سفر) در هنگامِ (خوف و نمازِ) در هنگامِ( آيا نمازِ: به امام صادق عرض كردم: گويد زراره مي.  داللت داردالسالم عليه
نماز خوف هم مثل نماز در سفر به قصر خوانده (بله  : فرمودالسالم هعليشوند؟ امام  مي) و دو ركعتي(هر دو كوتاه 

نمازِ ) هنگامِ ادايِ(؛ چون در  كه به قصر ادا شودتر است  شايستهماز در سفرنماز خوف از ن) حتي(و ) شود مي
  .است) از دشمن(خوف، ترس 

Sco2:    26:26 

                                                                                                                                                                                                     
 السالم عليه دانيد؟ امام مي» واجب«پس چرا قصر را » يكم جناحليس عل«خداوند فرموده : پرسيدند السالم عليهزراره و محمد بن مسلم از امام صادق 

 الطّواف أنّ الترون أ ؟»بهما يطّوف أن عليه جناح فال اعتمر أو البيت حج فمن« :المروة و الصفا في جلّ و عزّ اللّه قال قد ليس و أ: در جواب فرمودند
  )1265؛ باب الصالة في السفر؛ ح1من اليحضره الفقيه؛ ج... (؟)ع( نبيه صنعه و كتابه في ذكره جلّ و عزّ اللّه ألنّ مفروض واجب بهما

 الوجوب في استعمل قد فإنّه الوجوب ينافي ال الجناح نفي :فرمايد در تفسير كنز العرفان چنين مي.) ق.از علماي شيعه در قرن نهم هـ(فاضل مقداد 
كنز العرفان في فقه القرآن؛ . (واجب بهما الطواف و» بِهِما يطَّوف أَنْ علَيهِ جناح فَال« قوله إلى »اللَّهِ شَعائِرِ نْمِ الْمرْوةَ و الصفا إِنَّ« تعالى قوله في كما
  )184؛ ص1ج

به آن .) ق.هـ13از علماي شيعه در قرن ( دليلي ذكر شده كه مرحوم سيد عبداهللا شبر »ليس عليكم جناح«به » اافعلو«البته براي اين تغيير تعبير از 
 و بالقصر، نفوسهم لتطيب الجناح عنهم فرفع التقصير، في نقصانا عليهم ان ببالهم يخطر ألن مظنة كان و التمام، الفوا ألنهم الجناح نفي«: كند اشاره مي
 )91؛ ص2؛ جالجوهر الثمين في تفسير الكتاب المبين(» .اليه يطمئنوا

به معناي » جبهة«در عربي . باشد نائب فاعل آن مي» العدو«مضارع مجهول از باب مفاعله است و » هيجاب«فعل ، »حيث يجابه العدو«در عبارت  1
» حيث يجابه العدو«؛ پس )باشد به معناي روي مي» وجه« از  مواجهةهمانطور كه(به معناي رودررويي است ) از باب مفاعله(» مجابهة«پيشاني و 

 .ته استهنگامي كه دشمن در مقابلش قرار گرف: يعني
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