دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی
سال دوم ،شماره ،4پاییز و زمستان 7931

مناز و روزه کثری السفر با سرعت غری متعارف
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چکیده

 .1تاریخ دریافت49/10/10:
 .2مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز فقهی امام محمدباقر

نماز و روزه کثیر السفر با سرعت غیر متعارف

حکم اولی افرادی مانند کرایهدهندگان چارپایان (مکاری) ،شتربانان (جمال( ،پیکهای
نامهبر (برید) و رانندگان ،اتمام نماز و گرفتن روزه است؛ اما در روایتهای معتبره برای
این حکم ،تقییدی مطرح شده است ،به این صورت که اگر این افراد در سیر خود سرعت
غیر متعارفی را در پیش بگیرند که در اصطالح روایتها به این حالت حرکتی «الجَد فی
السیر» گفته میشود باید نماز خود را قصر بخوانند و افطار کنند .برخی از فقیهان نسبت به
این روایتها ادعای اعراض کرده و بر طبق آن فتوا ندادهاند .این نوشتار در صدد بررسی
سندی و داللی روایات «الجد فی السیر» و ادعای اعراض اصحاب از آنهاست .نوشتار پیش
رو با روش کتابخانهای و اسنادی و اجتهادی با بررسی نظرهای گوناگون در اینباره به این
نتیجه میرسد که با توجه به صحت روایتهای این مسأله و عدم اعراض اصحاب از فتوای
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بر طبق این روایتها باید روایتهای اولیهای را که داللت بر تمامبودن نماز افراد پیش
گفته دارند بهوسیله این روایتها تقیید کرد؛ در نتیجه این افراد در صورتی که بهطور
معمول و با سرعت متعارف به سفر میروند ،نمازشان تمام و روزهشان صحیح است؛ اما
در صورتی که با سرعت غیر متعارف حرکت میکنند ،نمازشان حتی در منزل هم شکسته
است و روزه خود را نیز باید افطار کنند.
واژگان کلیدی :نماز مسافر ،روزه مسافر ،کثیر السفر ،جد فی السیر ،اعراض اصحاب.

مقدمه

یکی از مسائلی که در ضمن بحث کثیر السفر در روایتها طرح شده ،این مسأله است که اگر
مکاری و جمال و مانند آنها در راه ،جد فی السیر داشته باشند ،نمازشان قصر است که در
حقیقت این بحث استثنایی برای حکم اتمام نماز در مانند مکاری -که در اصطالح فقه امروزی
به آنها کثیر السفر گفته میشود -است .برای روشنشدن همهسو یه بحث باید به بررسی روایت
ها ،معنای دقیق تعبیر «الجد فی السیر» و جایگاه این حکم در بین فقیهان پرداخت.

روایتهای مسأله

َْ
ََ ْ َ
شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه در بابی با عنوان « َباب وجوب الق ْصر علی المکاري َو
ْال َج َّمال إ َذا َج َّد به َما َّ
الس ْیر» 1روایتهای مربوط به این بحث را آورده است .الزم است این
روایتها به همین ترتیب ،ولی از منابع اولیه وسائل نقل گردد:
سال دوم ،شماره  ،4پاییز و زمستان 1397

 .0سعد عن أحمدبنمحمد عن الحسینبنسعید عن فضالة عن العالءبنرزین عن
ْ
َْ ْ
َ َ ْ َ
َ َّ
ْ َ
محمدبنمسلم عن أحدهما قال :المکاري َو الج َّمال إذا َجد به َما ال َمسیر فل َیقص َرا؛
چهارپادار و شتربان که به دنبال شتران در حرکت است ،هنگامی که جد سیر کردند ،باید
2
نماز را شکسته بخوانند.
 .2عنه [سعد] عن أحمد عن الحسین عن فضالة عن أبانبنعثمان عن
َّ
ْ
َ ْ َ
َ َ َ َ َ ُّ
َ َ َْ َ َ
الفضلبنعبدالملك قالَ :سألت أ َبا ع ْبدالله عن المکار َین الذ َین َیخ َتلفون .فقال إذا َجدوا
َّ َ ْ ْ
الس ْی َر فل َیقصروا؛ از امام صادق در مورد چهارپادارانی که رفت و آمد میکنند پرسیدم،
3
حضرت فرمودند :هنگامی که جد سیر کردند ،باید نماز را شکسته بخوانند.

 .1حر عاملی ،وسائل ،ج،8ص.094
 .2طوسی ،تهذيب ،ج ،3ص202؛ استبصار ،ج ،0ص.031
 .3طوسی ،تهذيب ،ج ،3ص.224
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َ َ َ َ
 .3سعد عن أحمد عن عمرانبنمحمد األشعري عن بعض أصحابنا َی ْرفعه إلی أبيع ْبدالله
ْ ْ َ
َ َ َّ َ َّ َ ْ ْ
ْ َ
َ َ ْ َ
ْ ْ
الس ْیر فل َیقص َرا ف َیما َب ْی َن ال َمنزل ْین َو یت َّما في ال َمنزل؛
قال :الج َّمال َو المکاري إذا جد بهما
امام صادق فرمودند :چهارپادار و شتربان که بدنبال شتران در حرکت است ،هنگامی
1
که در بین دو منزل جد سیر کردند ،باید نماز را شکسته بخوانند و در منزل کامل بخوانند.
ْ ْ َ
َ َ َّ َ َّ َ
ْ َ
ْ َ
َ .9و َق َال َّ
الس ْیر ق َّص َرا ف َیما َب ْی َن ال َمنزل ْین َو
الصادق :الج َّمال َو المکاري إذا جد بهما
ْ ْ َ
ََ
أت َّما في ال َمنزل ْین؛ امام صادق فرمودند :چهارپادار و شتربان که بدنبال شتران در
حرکت است هنگامی که جد سیر کردند ،بین دو منزل نماز را شکسته میخوانند و در
2
منزلها کامل میخوانند.
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َّ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
ْ
ْ
 .2محمدبنیعقوب قال و في روایة أخری المکاري إذا جد به السیر فلیقصر قال و معنی
ً
ْ َ
َج َّد به َّ
الس ْیر َج ْعل ال َم ْنزل ْین َم ْنزال؛ هنگامی که چهارپادار جد سیر کرد ،باید نماز را
شکسته بخواند و فرمود :معنای جد سیر کردن این است که دو منزل (مبدأ و مقصد) را
3
منزل خود قرار دهد.
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
ِّ
َ
َ
 .6عليبنجعفر في کتابه عن أخیه قال :سألته عن المکارین الذین یختلفون إلی النیل،
ْ
َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
ْ ََ َ
َّ َ َّ َ ْ َّ
الصال َة إال أن َیجد بهم
الصالة؟ قال إذا کان مخ َتلفه ْم فل َیصوموا َو لیت ُّموا
َهل عل ْیه ْم ت َمام
ْ ْ
َّ َ ْ ْ
الس ْیر فلیفطروا َو ل َیقصروا؛ از امام کاظم در مورد چهارپادارانی که به نیل رفت و آمد
میکنند پرسیدم آیا باید نمازشان را تمام بخوانند؟ فرمودند :اگر محل رفت و آمد آنان
است ،باید روزه بگیرند و نماز را تمام بخوانند ،مگر اینکه جد سیر کنند که در این صورت
0
باید افطار کنند و نماز را شکسته بخوانند.

در اعتبار روایت اول از محمدبنمسلم و روایت دوم از فضلبنعبدالملك شکی نیست و همه
راو یان آن از ثقاتند .روایت سوم از عمرانبنمحمد اشعری مرفوع و روایت چهارم از فقیه مرسل
و روایت پنجم از کافی موقوف است .روایت ششم تابع صحت استناد کتاب علیبنجعفر به
وی است؛ اما در این مضمون که مکاری و جمال -که از این به بعد از آنها با تعبیر افراد کثیر
السفر یاد میشود -اگر جد فی السیر داشته باشند ،نمازشان شکسته خواهد شد ،شکی نیست.
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بررسی سندی روایتها

 .1همان ،ج ،3ص.202
 .2صدوق ،فقیه ،ج ،0ص.991
 .3کلینی ،کافی ،ج ،3ص.930
 .0علیبنجعفر ،مسائل ،ص.002
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بررسی داللی روایتها

این روایتها بر موضوع «من جد فی السیر» احکامی بار کردهاند .در مجموع برای کثیر
السفری که «جد فی السیر» کند در روایتهای پیشگفته سه حکم بیان شده است:
الف :حکم قصر نماز به صورت مطلق که از روایت اول ،دوم و پنجم به دست میآید و
با توجه به اینکه همواره قصر نماز با افطار مالزم است ،میتوان گفت که این روایتها بر
قصر در نماز و افطار روزه داللت دارند؛ در نتیجه با روایت ششم هممحتوا میشوند.
ب :حکم به قصر نماز در راه و اتمام آن در منزل است که مضمون مرفوع و مرسله شیخ
صدوق است.
ج :حکم قصر نماز و افطار روزه است که از روایت ششم به دست میآید.
با توجه به ضعف سندی مرفوع و مرسله شیخ صدوق که بر حکم دوم داللت دارد یگانه
چیزی که از این روایتها به دست میآید این است که کسانی که کثرت سفر آنها را از حکم
مسافر خارج کرده بود؛ یعنی باید نماز را تمام میخواندند و روزه میگرفتند ،اگر در سیر خود
َجد -که معنای آن خواهد آمد -کنند باید نمازشان را به صورت قصر خوانده و افطار کنند و
دوباره حکم مسافر بر آنها بار خواهد شد.
موضوع این احکام عنوان «الجد فی السیر» است .این تعبیر در برخی روایتهای دیگر
نیز آمده که برخی از آنها را عامه نیز نقل کردهاند؛ آن روایتها از این قرارند:
سال دوم ،شماره  ،4پاییز و زمستان 1397

َ .0و َک َان َعلي یوتر َع َلی َراح َلته إ َذا َج َّد به َّ
الس ْیر؛ حضرت علی وقتی جد در سیر می
1
کرد ،نماز وتر را در حالی که بر مرکب خود سوار بود ،میخواند.
َ َ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ
 .2محمدبنیحیی عن أحمدبنمحمد عن أحمدبنأبينصر قال سألت أبا الحسن عن
َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ
ْ َ ََ َ ْ َ َ
َّ
َّ َ
ََ ْ
الصالة في ال َب ْیداء فقال ال َب ْیداء ال ی َصلی ف َیها ...قلت ...فأخب ْرني أ ْی َن حده؟ فقال کان أبو
ِّ َ ْ
َ
َ
َ َََ َ َ
ات ْال َج ْیش َج َّد في َّ
الس ْیر ث َّم ل ْم ی َصل ح َّتی َیأت َي م َع َّر َس َّالنب ِّي؛ بزنطی
َج ْعفر إذا بلغ ذ
میگو ید از امام رضا درباره نماز در بیدا -منطقهای بین مکه و مدینه-پرسیدم.
حضرت فرمود :در آن نماز خوانده نمیشود .گفتم :مرز بیدا تا کجاست؟ فرمود:
حضرت باقر وقتی به منطقه ذات الجیش 2میرسید ،جد در سیر داشت و نماز

 .1حمیری ،قرب اإلسناد ،ص.002
 .2انتهای مرز بیداء برای کسی که به سمت مدینه میرود و در روایتها آمده است که لشکر سفیانی در این
منطقه درزمین فرو میروند؛ البته در برخی معانی ذات الجیش را همان بیداء گرفتهاند و اینکه حضرت در
بیان حد بیداء میفرماید «حضرت باقر وقتی به ذات الجیش -و نامی از بیداء نمیبرند -میرسید تند
میرفت» ،تأییدکننده همین وحدت است.
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2
نمیخواند تا به معرس النبی 1برسد.
َ
َ َ ْ
َ
 .3عليبنإبراهیم عن محمدبنعیسی عن یونس عن یز یدبنخلیفة قال :قلت ألبي ع ْبدالله
ََ َ ْ َ َ ْ
ًَ ْ
َ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ
َّ
إن ع َم َر ْب َنحنظلة أتانا عنك ب َوقت .قال فقال أبو ع ْبدالله :إذا ال َیکذب عل ْینا قلت قال َوقت
َ َ َ ْ
َ
َّ َ َّ ْ ْ
ْ ْ
َ َ َ َّ
ْ
َّ َ َّ
الس ْیر أخ َر ال َمغر َب َو َیج َمع
اب الق ْرص إال أن َرسول الله کان إذا َجد به
ال َمغرب إذا غ
ْ َ ََ َ َ َ
َ
َب ْین َها َو َب ْی َن العشاء فقال َصدق؛ یز یدبنخلیفه میگو ید :به امام صادق گفتم:
عمربنحنظله از طرف شما وقتی را برای ما معین کرده است .حضرت فرمود :در این
صورت پس وی دروغ نگفته است .گفتم وی گفت :وقت نماز مغرب وقتی است که
قرص خورشید غروب کند؛ مگر آنکه پیامبر اکرم وقتی جد در سیر داشت ،نماز
را تأخیر میانداخت و بین نماز مغرب و عشاء جمع میکرد؛ سپس حضرت فرمود:
3
عمربنحنظله درست گفته است.

 .1موضعی در مسجد شجره.
 .2مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،02ص.242
 .3کلینی ،کافی ،ج ،3ص.204
 .0ابناثیر ،نهايه ،ج ،1ص200؛ ابنمنظور ،لسان العرب،ج ،3ص113؛حسینی ،تاج العروس ،ج،0
ص.379
 .5صاحببنعباد ،محیط ،ج ،6ص.392
 .6حسینی ،تاج العروس،ج ،4ص.000
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این روایت در منابع عامه نیز آمده است به همین مناسبت تعدادی از لغویها این روایت
را برای بیان معنای «الجد فی السیر» در کتابهای خود آوردهاند که در معانی لغویها به آن
اشاره خواهد شد.
در معنای این تعبیر به علت وجود روایتی از طریق عامه ،چند لغوی دقیق ذیل آن روایت،
این ترکیب را معنا کردهاند؛ جدا از اینکه برخی فقیهان شیعه نیز در معنای آن اظهارنظر کرده
اند.
ابناثیر در نهايه ،ابنمنظور در لسان العرب و زبیدی در تاج العروس بعد از نقل سیره نبوی
َّ ْ َ َ َ َ َّ َ
َّ
الصالتین؛ پیامبر خدا هنگامی که جد در
«کان رسول الله إذا َجد في السیر جمع بین
سیر می کردند ،نمازها را به صورت جمع می خواندند ».در بیان معنای جد فی السیر گفته
0
اند« :نسبت به آن اهتمام ورزید و در آن شتاب کرد».
َّ ْ ْ َ َ َ
َ َّ
َّ
در مواردی دیگر در بیان معنای «جد فی السیر» گفته شده «و أجد في السیر :انکمش
َ
َ
َ
َ
الکمیش :الرجل َّ
السریع ،یقال َ :رجل ک ْمش
فیه» 5و در معنای کمش آمده است« :الک ْمش و
َ
َ َ
6
و کمیش ،أ ْي عزوم ماض َسریع في أموره» یعنی کسی که به سرعت در امرش عبور کند.
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َّ
َّ
اجلعب فی السیر» آن را معادل «جد» دانسته و گفته
در برخی دیگر از موارد در معنای «
َ
اندَ « :
َ
اجلع َّب فی َ
السیر» 1و با مراجعه به معنای «اجلع َّب» مییابیم که به سرعت در سیر
ْ َ
2
تفسیر شده است «:والمجلعب :کسی که با عجله میرود».
بنابراین با این تفسیرها روشن میشود که ترکیب «الجد فی السیر» در حقیقت به معنای
تندروی در حرکت ،با سرعت غیرمعمول حرکت کردن و عجله در پیمودن راه است و میتوان
همین معنا را از روایتهای دیگری که درباره جمعخواندن نمازها بهوسیله پیامبر اکرم،
سواره وتر خواندن حضرت امیر مؤمنان و فرار حضرت باقر از منطقه ذات الجیش به
دست آورد؛ چراکه این رفتارها در حالتی بوده است که حضرات سریع و تند حرکت میکردند
و عجله در رفتن داشتند.
با توجه به حکم و موضوع روایتها ،داللت آنها به این صورت میشود :افرادی که کثرت
سفر دارند و از جهت حکم مانند حاضر بوده و نماز تمام و روزه داشتند ،اگر در سفر راه خود
3
را با عجله و سرعت بپیمایند یا به تعبیر عالمه مجلسی «هر گاه سفر را به تعجیل روند»
دوباره حکم مسافر پیدا خواهند کرد و باید نمازشان را شکسته خوانده و روزه خود را افطار
کنند.

دیدگاه فقها درباره روایتها

سال دوم ،شماره  ،4پاییز و زمستان 1397

106

بعد از روشن شدن صحت سند و داللت این روایتها بر اینکه افراد کثیر السفر اگر جد در
سیر داشته باشند ،نمازشان شکسته میشود؛ این پرسش مطرح میشود که آیا فقیهان به تقیید
روایتهای اولی حکم کثیر السفر به وسیله این روایتها فتوا دادهاند یا از آن اعراض نمودهاند0.
صاحب جواهر ضمن اشاره به اشکال داللی و سندی این روایات به اعراض فقیهان
5
پرداخته و مدعی است کسی غیر از شیخ در تهذیب و استبصار بدان عمل نکرده است.

 .1جوهری ،تاج اللغة ،ج ،1ص141؛ حسینی ،تاج العروس،ج ،1ص.377
 .2خلیل ،العین ،ج ،2ص320؛ ابنمنظور ،لسان العرب ،ج ،1ص.270
 .3صاحبقرانی ،لوامع ،ج ،2ص.22
 .0برخی افراد مانند شیخ کلینی و شیخ طوسی اصل فتوا بر اساس این روایتها را پذیرفتهاند؛ اما به جهت
مرفوعه ،بین منزل و راه تفصیل دادهاند که این فقیهان را نیز جزو فتوادهندگان بر اساس این روایت تلقی
کردهایم؛ چون اینها حکم به تقیید روایتهای اولیه دادهاند؛ به خالف اشخاصی مانند عالمه که این روایت
ها را بر محملی سوار کرده که هیچ تنافی با روایات اولیه نداشته باشد.
 .5نجفی ،جواهر ،ج ،09ص.202

 .1کلینی ،کافی ،ج ،3ص.930
 .2خویی ،موسوعة ،ج ،24ص.164
 .3طوسی ،تهذيب ،ج ،3ص.202
 .0همان.
 .5عالمه حلی ،مختلف ،ج ،3ص.147
 .6در توضیح عالمه باید گفت :مراد وی این است که وقتی مکاری و جمال ،اقامه عشره میکنند ،در سفر
اول نمازشان قصر خواهد بود.

نماز و روزه کثیر السفر با سرعت غیر متعارف

بررسی این ادعا در گرو مراجعه به نظرگاههای فقهاست:
 .0شیخ کلینی :وی در بابی که برای روشن کردن تکلیف نماز برخی افراد در نظر گرفته
شده است ،بعد از نقل دو روایتی که حکم نماز مکاری را تمام میداند ،روایت قصر هنگام
جد فی السیر را میآورد .سپس به داللت روایت اشاره کرده و آن را بر اشخاصی که منزلهای
1
بین راه را دو تا یکی میکنند حمل میکند.
اینکه وی درست بعد از روایتهای مکاری ،این روایت را آورده نشان از این دارد که این
روایت را مکمل حکم مکاری میدانسته ،بهو یژه با توجه به اینکه وی بعد از بیان روایت آن را
معنا کرده است ،میتوان ظاهر کالمش را در پذیرش روایت دانست ،همانطور که بسیاری
از فقیهان بزرگ این نسبت را به وی دادهاند که به کالمشان اشاره خواهد شد.
البته کلینی در تفسیر معنای «الجد فی السیر» معنای «دو منزل را یکیکردن» را مطرح
میکند که اثری از آن در لغت وجود ندارد .محقق خو یی 2آن را اجتهاد وی و بیارزش تلقی
کرده است ،البته این تفسیر در موضوع است و در حکم -که عمده بحث است -اثری ندارد.
 .2شیخ طوسی :شیخ هم در تهذيب و هم در استبصار بعد از نقل دو روایت
محمدبنمسلم و فضلبنعبدالملک -که روایتهای معتبر بحثند  -به معنای شیخ کلینی
3
اشاره میکند و روایتها را بر همان حمل میکند.
البته خود مرفوع محمدبنعمران را شاهد بر این میگیرد که این حکم فقط درباره راه است
و در منزل حکم به اتمام نماز میکند .وی هر چند به تمام مقتضای روایتهای معتبر «جد
فی السیر» عمل نکرده و آنرا با مرفوع تقیید کرده است؛ اما به هر حال این نشان میدهد که
0
وی نیز با این تفسیر ،به محتوای آن روایتها فتوا میدهد.
عالمه حلی 5با آنکه خود این روایتها را بر موردی حمل میکند که این افراد قصد اقامه
عشره داشته باشند؛ 6اما میپذیرد که شیخ کلینی و شیخ طوسی این روایتها را پذیرفتهاند.
شهید ثانی نیز که خود طبق این روایتها فتوا نمیدهد؛ اما در قضاوت نسبت به فتوای
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شیخ کلینی و شیخ طوسی میگو ید وجهی که ایندو فقیه انتخاب کردهاند ،هر چند خالف
1
ظاهر است؛ اما به خاطر روایت مرفوع محمدبنعمران اشعری است.
بنابراین وی نیز مانند عالمه به فتوادادن شیخ کلینی و شیخ طوسی اذعان کرده؛ در حالی
که صاحب جواهر عمل به این روایتها را فقط به شیخ طوسی نسبت داده است.
توجه به این نکته الزم است که شیخ کلینی بعد از نقل روایت ،فقط معنای آن را گفته
است و دیگر محملی برای روایتها بیان نکرده است که ظاهرش پذیرش تقیید روایتهای
اولیه کثیر السفر به روایتهای جد فی السیر است؛ اما شیخ طوسی بعد از اینکه این تفسیر
معنایی را از کلینی میآورد ،خود محملی را بیان کرده که همان تفصیل بین منزل و راه است
و قرینه این حمل را مرفوع محمدبنعمران اشعری میداند .بنابراین در کالم شیخ کلینی حکم
ْ
َ َ
َّ
«فیق ِّصر في الطریق َو یت ُّم في ال َم ْنزل؛ در راه ،نماز قصر و در منزل نماز تمام است» وجود
ندارد ،بلکه این حمل نظر شیخ طوسی است؛ اما با کمال تعجب در کالم بسیاری از فقیهان
این حمل را به شیخ کلینی نسبت داده و شیخ طوسی را تابع وی تلقی کردهاند .نمونهای از این
نسبت در کالم عالمه حلی و شهید ثانی وجود دارد .این نسبت بعد از این بزرگان تلقی به قبول
شده و بسیاری مانند محقق اردبیلی 3آن را نقل کردهاند ،در حالی که این حمل از شیخ طوسی
است و شیخ کلینی فقط معنای عبارت را گفته است .البته ممکن است نکته این برداشت به
چگونگی بیان شیخ طوسی برگردد که بدون فاصله بعد از بیان عبارت شیخ کلینی عبارت خود
را آورده است ،بهطوری که خواننده تلقی میکند که تمام کالم از شیخ کلینی است که این
شبهه با مراجعه به کافی حل خواهد شد.
 .3شیخ صدوق :شیخ صدوق در فقیه بابی به نام «الصالة فی السفر» آغاز کرده است .در
این باب چند روایت درباره مکاری ،مالح و جمال آورده و بعد از این روایتها ،روایتی را
طرح میکند که احکام مربوط به اقامه این افراد را بیان میکند و به عنوان دومین روایت از
احکام این افراد ،این روایت را میآورد:
ْ َ
َ َ َّ َ َّ َ
ََ
ْ َ
ْ َ
َو َق َال َّ
الس ْیر ق َّص َرا ف َیما َب ْی َن ال َم ْنزل ْین َو أت َّما
الصادق الج َّمال َو المکاري إذا جد بهما
ْ َ
في ال َم ْنزل ْین؛ امام صادق فرمودند :چهارپا دار و شتربان زمانی که جد در سیر داشته

 .1شهید ثانی ،روض الجنان ،ج ،2ص.0191
َ
ً
َّ
َّ ْ
الس ْیر َیج َعل َم ْنزل ْین َم ْنزال .کلینی ،کافی ،ج ،3ص.930
َ .2و َم ْع َنی َجد به
 .3اردبیلی ،مجمع الفائدة ،ج ،3ص.390
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1

باشند ،در بین دو منزل باید نماز را شکسته بخوانند و در منزل تمام بخوانند.
وی در مقدمه کتاب فقیه مینو یسد:
مانند مصنفین دیگر در صدد بیان هر آنچه که روایت شده است نیستم ،بلکه قصد من
ذکر روایاتی است که طبق آنها فتوا میدهم و حکم به صحت آنها میکنم و اعتقاد دارم
2
که آنها حجت بین من و خدای متعال هستند.

به نظر میرسد مقصودش این است که روایتهای مفتیبه خود را در آن کتاب نقل کرده
و با توجه به جایگاه روایت که حالتی تقییدگونه بعد از طرح اصل حکم مکاری و مانند آن
دارد ،باید وی را جزو کسانی شمرد که بر طبق این روایت فتوا دادهاند.
 .9شهید اول :وی به اعتبار این روایتها اذعان کرده است و برای این حکم نیز حکمتی
به این صورت بیان میکند که عسر -که حکمت قصر نماز در سفر است -در این سفرها حتی
برای افرادی که کثیر السفر هستند نیز وجود دارد؛ بنابراین حکم مسافر دوباره بار میشود.
وی در ابتدا محملی برای این روایتها درست میکند که در عمل ردکردن روایتها به
قواعد دیگر است .وی مینو یسد:

احتمال دارد مراد این باشد که تا زمانی که در کمتر از مسافت شرعی تردد می کنند یا در
مسافتی که قصد نکردهاند ،تمام بخوانند .و زمانی که قصد مسافت شرعی کردند ،باید
3
شکسته بخوانند.

فقیهان همین حمل را به شهید نسبت دادهاند و وی را از مخالفان محتوای این روایتها
شمردهاند؛ اما وی بعد از نقل فرمایش شیخ کلینی و شیخ طوسی مینو یسد:

بعید نیست این نظر نهایی وی بوده و فتوا بر اساس این روایتها باشد.
تعدادی از فقیهان تراز اول از متأخر المتأخرین نیز به فتوا دادن بر اساس این روایتها رو

نماز و روزه کثیر السفر با سرعت غیر متعارف

به هر حال ،امر نسبت به چهارپادار و شتربان از دو حال خارج نیست ،یا هر دو منزل را
منزل خود قرار می دهند یا خیر .اگر منزل خود قرار دهند ،باید شکسته ،وگرنه تمام
بخوانند .شاید مطلب ذکر شده به دلیل مشقت شدیدهای است که بدین وسیله متحمل
0
می شوند؛ زیرا از طی کردن عادی خارج شدهاند.

 .1صدوق ،فقیه ،ج ،0ص.991
 .2همان ،ج ،0ص.3
 .3شهید اول ،ذکرى ،ج ،0ص.317
 .0همان ،ص.318
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آوردهاند؛ در حالی که صاحب جواهر گفته است 1در تمام طایفه فقط شیخ طوسی بر اساس
این روایتها فتوا داده است .در اینجا به برخی از این فتواها اشاره میشود.
 .2محقق اردبیلی :وی با رد حمل این روایتها بهوسیله عالمه حلی بر جایی که قصد
عشره کرده باشند ،همان فرمایش شیخ طوسی و شیخ کلینی را میپسندد و در توجیه این استثنا
از حکم کثیر السفر ،همان نکته شهید اول را مطرح کرده و معتقد است شاید دلیلش این باشد
که این افراد هنگامی که از سفر عادی -که برای آنان به منزله وطن است -به دلیل سرعت غیر
عادی خارج میشوند و در امری که نسبت به آنان جدید است داخل میشوند و آن عبارت از
2
سفر سریع است .بنابراین حکم مسافر را دارند.
 .6سبزواری :وی با پذیرش کامل روایت؛ یعنی حتی بدون تفسیر شیخ کلینی -که جد
السیر را به دو تا یکیکردن منزل تفسیر کرد -بلکه به همان معنایی که از لغت استفاده میشود
که این سفری است که سرعت مسافر از حد عادی زیادتر باشد و بهطور کامل مناسب با ظاهر
روایت بر اساس این روایت فتوا داده و بر طبق قواعد ،روایتهای اولیه اتمام نماز کثیر السفر
3
را با این روایت تقیید میکند.
 .0فیض کاشانی :وی بعد از اشاره به حکم اولیه کثیر السفر به استثنای حالت «جد فی
السیر» اشاره کرده و از حمل این روایتها به محامل خالف ظاهر به وسیله اصحاب اعتراض
0
کرده و سرانجام با این روایتها ،روایتهای اولیه را تخصیص میزند.
 .0صاحب مدارک :وی نیز بعد از طرح این بحث و بیان محامل فقیهان از این روایتها
تمام آنها حتی محمل جدش شهید ثانی را بعید شمرده و در مقام فتوا مینو یسد:

احتمال قوی در این است که در فهم مراد از جد سیر به عرف رجوع کنیم و قول به وجوب
5
شکسته خواندن نماز در این حالت به دلیل مشقتی است که متحمل می شوند.

 .4صاحب حدائق :وی بعد از بحثی مفصل ،نظر فیض را پذیرفته و مینو یسد:

ً
قول أقرب نزد ما همانی است که عدهای از فضالی متأخر متأخران قائل شدهاند که ظاهرا

 .1البته تذکر این نکته اقتضای انصاف است که صاحب جواهر متوجه قولهای بعضی متأخرین بوده است؛
همان طور که به فتوای صاحب مدارک و محقق اردبیلی اشاره می کند (نجفی ،جواهر ،ج ،09ص)202؛
اما این را در رفع اعراض کافی نمیشمارد؛ اما همان فتوای صاحبان کتابهای اربعه برای عدم اعراض
کافی است؛ جدای از اینکه متأخرین نیز تلقی به اعراض نداشتهاند.
 .2اردبیلی ،مجمع الفائدة ،ج ،3ص.390
 .3سبزواری ،ذخیرة المعاد ،ج ،2ص.014
 .0فیض کاشانی ،معتصم الشیعة ،ج ،1ص.151
 .5عاملی ،مدارك ،ج ،9ص.926

اولین آن ها سید سند در مدارک و محقق شیخ حسن در منتقی و محدث کاشانی و
دیگرانند .آنها معتقدند مراد جایی است که طی مسافت از حالت عادی زیادتر باشد ،به
صورتی که مشتمل بر تحمل مشقت شدید باشد و قول به وجوب شکسته خواندن نیز به
1
دلیل همین مشقت است.

 .01وحید بهبهانی :وی نیز هر چند میگو ید که حکمکردن بر اساس این روایتها خالف
مشهور است؛ اما بر اساس ظاهر این روایتها فتوا میدهد .وی در شمار شرایط شکسته
شدن نماز مسافر مینو یسد:

یکی از شرایط شکسته خواندن نماز این است که مسافر قصد آن مسافت را کرده باشد و
این قصد به صورت مستمر تا انتهای آن ادامه داشته باشد  ...و اینکه سفر شغل او نباشد،
مگر در جایی که جد سیر کند و متحمل مشقت شدیده شود چنانکه در دو روایت صحیح
2
وارد شده است .البته این مطلب خالف مشهور است.

 .00میرزای قمی :وی نیز در قضاوت نسبت به عملکرد مانند شیخ کلینی در عمل به
روایت و مشهور که به روایت عمل نکرده است ،عمل به روایت را ترجیح میدهد:

شیخ کلینی و جماعتی از متأخرین بر خالف مشهور ،بر طبق این روایت عمل کردهاند
3
و اشکالی هم در آن نیست ،به دلیل اینکه سند روایات معتبر است.

 .02محقق نراقی :وی نیز بعد از نقل توجیهها و محملهای خالف ظاهر اصحاب ،نظر
به عمل و فتوا به روایتها دارد .عبارت وی حاوی مطالب نیکویی است:

 .03شیخ انصاری :وی نیز ابتدا محامل بعیده مطرح شده درباره روایتها را نقد کرده و
سرانجام با این عبارت فتوای محقق اردبیلی بر طبق روایات شکسته شدن نماز را میپسندد:
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اما اینکه تفسیر کنیم به اینکه سیر آنها مانند سفر حج و زیارت مستمر باشد یا اینکه بعد
از اقامت ،سفری جدید برای آنها حاصل شود ،مانند سایر تفاسیری که در آن شده است،
خالف ظاهر است و ظاهر روایت همانی است که ما ذکر کردیم و کلینی و شیخ و
جماعتی از متأخران که از جمله آنها مدارک و منتقی و محدث کاشانی و فاضل هندی و
صاحب ذخیره و صاحب حدائق است بدان عمل کرده و برخی از فضالی معاصر نیز بر
0
اساس آن فتوا دادهاند.

 .1بحرانی ،حدائق ،ج ،11ص.390
 .2بهبهانی ،مصابیح الظالم ،ج ،2ص.031
 .3میرزای قمی ،غنائم األيام ،ج ،2ص.021
 .0نراقی ،مستند الشیعة ،ج ،8ص.289
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به هر حال بعید نیست همانطور که محقق اردبیلی و تابعین ایشان به ظاهر این روایات
عمل کردهاند و حکم دادهاند به اینکه هرکس از آنها جد سیر کند به دلیل اینکه از سفر
عادی خارج شده است ،باید نمازش را شکسته بخواند ،ما هم بپذیریم .بنابراین این
روایات اختصاص به جایی که شخص هر دو منزل را به عنوان منزل خود قرار داده باشد،
1
ندارد.
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در مقابل برخی برای روایات محملهایی بیان کردهاند که همگی خالف ظاهر است.
برخی از این محملها در ادامه بیان میشود.
عالمه در مختلف این روایتها را با تعبیر «األقرب» بر جایی حمل میکند که شخص
کثیر السفر قصد اقامه عشره ایام داشته باشد 2.شهید اول برای تعبیر «جد السیر» در این روایت
ها چند محمل تصو یر کرده است :الف :حمل روایت بر سفر غیرشغلی؛ ب :حمل روایت
3
بر تردد تا پیش از مسافت شرعی؛ ج :حمل روایت بر عدم قصد مسافت شرعی.
شهید ثانی این روایتها را بر اشخاصی حمل میکند که در آینده کثیر السفر میشوند؛
0
اما هنوز عنوان کثیر السفر برای آنها محقق نشده است.
البته به نظر میرسد ادعای اعراضی که صاحب جواهر طرح کرده ،اثرگذار بوده و معاصران
نیز به علت جایگاه عظیم این کتاب آن را تلقی به قبول کردهاند؛ بنابراین بر وفق روایتهای
جد السیر فتوا ندادهاند ،بهطوری که بر فتوای سید یزدی به اینکه «فرقی بین کسی که جد سیر
در سفر کرده باشد -بدین معنا که هر دو منزل را منزل خود قرار داده باشد -و بین کسی که
5
چنین نباشد ،نیست» کسی از فقیهان حاشیه ندارد.
نتیجه آنکه با توجه به فتوای عدهای از فقها که اغلب پیش از صاحب جواهر هستند،
روشن میشود که ادعای اعراض طایفه از فتوا به این روایتها درست نیست.

جریان جدّ فیالسیر در سفرهای امروزی

اگر کسی داللت این روایتها را بپذیرد و بر طبق آن فتوا دهد ،پذیرفته است که سرعت بیش
از حد معمول باعث میشود حکم نماز کثیر السفر مانند حکم نماز مسافر شود؛ اما آیا این
 .1شیخ انصاری ،کتاب الصالة ،ج ،3ص.04
 .2عالمه حلی ،مختلف ،ج ،3ص.147
 .3شهید اول ،ذکرى ،ج ،0ص.318
 .0شهید ثانی ،روض الجنان ،ج ،2ص.0134
 .5سید یزدی ،عروة الوثقی ،ج ،2ص.131
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نظر در حکم مسافرتهای این عصر که با سرعتهایی بسیار بیش از سرعت مسافرت در عصر
امامان و نیز وسایلی مدرن صورت میگیرد ،چه اثری خواهد داشت؟
در پاسخ باید گفت با توجه به دو نکته میتوان به نسبیبودن «جد فی السیر» در وسایل
امروزی معتقد شد ،به این صورت که در هر وسیلهای تا زمانی که کثیر السفر با آن وسیله با
سرعت معمول حرکت میکند ،نمازش تمام است؛ اما وقتی با سرعت غیرمعمول نسبت به
همان وسیلهای که سوار شده ،حرکت کند نمازش تمام خواهد بود؛ هر چند این سرعت به
مراتب کمتر از سرعت وسایل دیگر باشد.
نکته اولی که به نسبی بودن «جد فی السیر» داللت دارد این است که در روایتها یگانه
نکته برای شکستهشدن نماز« ،جد فی السیر» بیان شده است و نمیتوان برای جمال و مکاری
و یژگیای در نظر گرفت؛ بهو یژه با در نظر گرفتن حکمتی که در بیان حکم نماز مسافر بیان
شده است که خوف و حرج در سفر است .این نکته همانطور که در سفرهای عادی به طور
معمول وجود دارد ،در حالت «جد فی السیر» هر چقدر که مسافرت برای شخص عادی شده
باشد ،باز این نکتههای حکمتی برایش رخ خواهد داد؛ بنابراین بعضی فقیهان مانند شهید
اول نکته احتمالی اینکه در حالت «جد فی السیر» حکم شکسته خواندن نماز برای کثیر
السفر بر میگردد را همین وجود حرج در حال «جد فی السیر» دانسته است 1.بنابراین به نظر
میرسد یگانه مناط برای شکستهشدن نماز برای کثیر السفر همین «جد فی السیر» است.
دومین نکته این است که در روایتهایی که حکم تمام بودن نماز کثیر السفر را بیان کرده
است ،افرادی با وسایل نقلیه متفاوت وجود دارند مانند مکاری و جمال که با شتر سفر می
کنند ،برید که با اسب نامهها را جابهجا میکند ،مالح که با کشتی مسافرت میکند و حتی
راعی که گوسفندهای خود را به دنبال آب و مرتع به چرا میبرد 2.طبق روایتهایی که «جد
فی السیر» را باعث شکستهشدن نماز بر میشمرند باید گفت که در هر کدام از این افراد که
سرعتهای متفاوتی دارند -که با سرعت غیرمعمول به تناسب حال خودشان حرکت کنند -
نمازشان شکسته خواهد بود و چهبسا سرعتی که اشتقان و برید با اسب در حال عادی دارند،
برای جمال و به همین صورت سرعت عادی جمال برای راعی «جد فی السیر» شمرده شود.
با توجه به این دو نکته به نظر میرسد در این عصر نیز نسبیت در «جد فی السیر» وجود
دارد و در هر وسیلهای «جد» و سرعت غیرمتعارف در آن وسیله مبنای حکم قرار داده میشود
 .1شهید اول ،ذکرى ،ج ،0ص.318
 .2صدوق ،فقیه ،ج ،0ص.934
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و حتی میتوان وسایلی با سرعت حرکتی باال  -مانند هواپیما -را در حال عادی خارج از
حکم «جد فی السیر» دانست؛ مگر اینکه نسبت به سرعت عادی خود فراتر رود.

جمعبندی و نتیجهگیری

مطابق روایات اولی ،حکم افرادی مانند کرایه دهندگان چارپایان (مکاری( -که در اصطالح
فقه امروزی به آنها «کثیر السفر» گفته میشود -تمام خواندن نماز و گرفتن روزه است .این
حکم به سبب روایات معتبری که با تعبیر «جد فی السیر» از معصومان رسیده است بر اساس
حمل مطلق بر مقید تقیید می خورد .این رویات سفر تندتر از متعارف را از دایره حکم کثیر
السفر خارج نموده و بر لزوم افطار روزه و قصر خواندن نماز حکم میکند .فتوا بدین مضمون
گرچه به زعم صاحب جواهر مورد اعراض فقها است؛ ولی حقیقت آنکه عدهای از قدما و
متأخران بدان عمل کرده و مطابق آن فتوا دادهاند .لذا عدول از روایات به استناد اعراض
ناصواب بوده و فتوا به تقیید کثرت سفر به جایی که «جد فی السیر» رخ ندهد تقابل با فقها
نیست .حاصل آنکه این فراد در صورتی که با سرعت غیر متعارف حرکت کنند ،نمازشان حتی
در منزل هم شکسته است و روزه خود را نیز باید افطار کنند.
باید توجه داشت که جد در سیر یک امر نسبی است و با توجه به وسیله و میزان سرعت
متعارفی که هر وسیله دارد متغیر است .بدین روی ممکن است سرعتی که برای یک وسیله
سرعت متعارف است ،برای وسیله دیگر جد در سیر به حساب آید.
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