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  بسم هللا الرحمن الرحيم 
  نماز مسافر

  نماز مسافر:احکام 
وحاالت زندگی برای بشريت چنان شرايط عبادت وطاعت را دين مقدس اسالم در همه ای ساحات 

وضع نموده که مطابق به امکانات طبعی مسلمانان بوده وعمل وعبادت مسلمانان امکانات عملی 
  وشرعی خويش را داشته وسبب صالح وفالح دارين گردد.

حين سفر  که حتی  نموده فراهم  ی الزمی را پيروان خويش شارع در دين مقدس اسالم تسهيالت 
بادر نظرداشت مشقت سفر ،واجبات شرعی  هم  در نظر گرفته ،  وتسهيالت معين برای مسلمان 

  داده شده که اينک به بحث روی آن می پردازيم .
کسانی اند که سفر مسافرون  اسم فعل وسفر  . سفر جمع سافر و مسافرون جمع مسافر است

از لحاظر به قصد مکانی آنقدر دور که اشانه خويش خانه ، کسفر يعنی خارج شدن انسان از ميکنند. 
آنجا درست باشد.(معجم لغه و يا هم جمع صالتين وجمع بعضی نماز های در قصر کردنشرعی 
  .)219دکترمحمدرواس ،صفحه  الفقهاء،

  برقصر خواندن نماز در سفر : داليل ازقرآن
إَذا َضَربتُم فِی األرِض فََليَس َعَليُکم  وَ «  : فرمايد )   می 101نساء :ايه ( سوره خداوند متعال در 

هرگاه در زمين به مسافرت  » (  ُجنَاٌح أْن تَقُصُروا ِمَن الصَّالَِة إْن ِخفتُم أْن يَفِتنَُکًم الَِّذيَن َکَفُروا
پرداختيد و نماز را کوتاه خوانديد گناهی بر شما نيست اگر ترسيديد که کافران باليی به شما برسانند 

 .ای گرفتارتان گردانند  )   تنهو به ف
إْن ِخفتُم أْن  «از عمر بن خطاب درباره آيه : که ) روايت است : يعلى بن أمية بن أبی عبيدة آز(

گفتم : با توجه به اين آيه قصر نماز به وقتی در جوابم و اسؤال کردم » َيفِتنَُکًم الَِّذيَن َکفَُروا 
شيم ولی االن مردم در امنيت هستند، عمر گفت : من هم مثل اختصاص دارد که از کافران در امان نبا

در اين باره  صلی هللا عليه وسلم  رفتم واسالم پيامبر نزد تا اينکه  مجب بودــتو از اين امر در تع
فرمود: (صدقة تصدق هللا بها عليکم فاقبلوا صدقته)  سؤال کردم، پيامبر صلی هللا عليه وسلم

 صحيح جامع الصغير(.»اش را قبول کنيد به شما داده است، پس صدقهای است که خداوند  صدقه«
سنن )، 1187/64/4( سنن ابوداود (عون المعبود))، 686/478/1( صحيح امام مسلم، 3762
  .)5025/309/4( سنن الترمذی)، 1065/339/1( سنن ابن ماجه)، 116/4( نسائی

  داليل ازسنت برقصر خواندن نماز در سفر :
در  صلی هللا عليه وسلم د که : رسول هللانايات متعددی در تاريخ اسالم وجود دارواحاديث ور

کرده  يــسفرهايش از جمله درسفر  حج، عمره همچنان در  جهاد وساير سفر ها ، نمازش را قصر م
.  

صلی هللا عليه  هللا در تمام مدتی که با رسول « ميفرمايد :  رضی هللا عنهبن عمر عبدهللادر حديثی 
رضی هللا  خواند، و ابوبکر و عمر و عثمان بودم، هيچگاه در سفر از دو رکعت نماز بيشتر نمی وسلم
  ). 689)، مسلم (1102متفق عليه، بخاری (  ».(نيز چنين بودند  عنهم

ا روايت است که فرمود : (خداوند ابتدا رضی هللا عنه همچنان در حديثی از حضرت بی بی  عايشه
در سفر و چه در غير سفر به صورت دو رکعتی فرض نمود سپس تعداد نمازهای واجب را چه 

  رکعات نمازهای واجب در غير سفر افزايش يافتند ولی در سفر به حالت دو رکعتی باقی ماندند).
المؤمنين عايشه روايت کرده است، آمده : (نماز در اول دو رکعت  و باز در روايتی که بخاری از ام

به مدينه هجرت کرد، و نماز چهار رکعت فرض شد، و  صلی هللا عليه وسلم فرض شد، سپس پيامبر
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)، مسلم 3935- 1090-350متفق عليه، بخاری (  اش باقی ماند). نماز مسافر به حالت اوليه
امام احمد بر اين روايت اضافه کرده که (به غير از نماز مغرب، که آن نماز وتر روز    ).1570(

  ). 241صفحه  6( مسند احمد جلد  کشد). در آن قرائت به درازا میاست و به غير از صبح، چون 
صلی  گويد : (خداوند نماز را بر زبان پيامبرتان ما روايت است که، میرضی هللا عنه از ابن عباس

در غير سفر چهار رکعت و در سفر دو و در هنگام ترس يک رکعت فرض گرداند) (  هللا عليه وسلم
  ).  687مسلم 

صلی هللا عليه  روايت است که : (نماز چهار رکعتی را با پيامبر  رضی هللا عنه  بن مسعوداز عبدهللا
خواندم، و با ابوبکر و عمر نيز ، در زمان خالفتشان ، در منی نمازهای  در منی دو رکعتی می   وسلم

خواندم، چقدر دوست دارم به جای اين چهار رکعت، دو رکعت قبول شده  چهار رکعتی را دو رکعت می
  بخوانم). 

دو رکعتی   وسلم صلی هللا عليهو در لفظی ديگر اين چنين آمده : (نماز چهار رکعتی را با پيامبر
خواندم،   خواندم وبا ابوبکروعمر نيز، در زمان خالفتشان ، نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت می می

سپس اختالف در بين شما افتاد چقدر دوست دارم به جای اين چهار رکعت، دو رکعت قبول شده 
  ).695)، مسلم (1656)، (1084متفق عليه، بخاری ( بخوانم).

  ی از ابن عباس روايت است :در حديثی ديگر
» فی الحضر أربعا وفی السفر رکعتين و فی الخوف رکعة فرض هللا الصالة علی لسان نبيکم «
نماز را بر شما؛ در حضر چهار رکعت، در سفر دو  خداوند از زبان پيامبرصلی  هللا عليه وسلم ،«

 876  سنن ابن ماجه: ( از عمر روايت است  .» رکعت و هنگام ترس، يک رکعت واجب کرده است
 سنن نسائی)، 1234/124/4( سنن ابوداود (عون المعبود))، 687/479/1( صحيح امام مسلم) ، 

  .) در روايت ابن ماجه جمله آخر وجود ندارد1068/339/1( سنن ابن ماجه)، 118/3(
علی لسان  (صالة السفر رکعتان، و صالة الجمعة رکعتان و الفطر و األضحی رکعتان تمام غير قصر،

  محمد  صلى هللا عليه وسلم ) 
نماز سفر دو رکعت و نماز جمعه دو رکعت و نماز عيد فطر و  اززبان محمدصلی هللا عليه وسلم ،«

)، سنن نسايی  871(موخذ :صحيح سنن ابن ماجه   .» اند، نه قصر قربان دو رکعت است، کامل
  .)1063/338/1)، سنن ابن ماجه  (183/3(

الصالة أول مافرضت رکعتين، فأقرت صالة السفر، «درحديثی ازبی بی  عايشه روايت است: 
ابتدا که نماز فرض شد، دو رکعت، دو رکعت بود، نماز سفر به حال خود » «وأتمت صالة الحضر

( متفق عليه : صحيح امام بخاری  .» (دو رکعتی) باقی ماند و نماز حضر کامل (چهار رکعتی) شد
)، سنن ابو داود ( عون المعبود ) 685/478/1)، صحيح امام مسلم  (1090/569/2(
 .)225/1)، سنن نسايی  (1186/63/4(

همچنان از ابن عمر روايت است : با پيامبرصلی هللا عليه وسلم ، ابوبکر، عمر و عثمان مسافرت 
شتر بخوانند. و خداوند ام که هيچکدام از آنها تا وقتی که فوت کردند از دو رکعت بي ام و نديده کرده
 )  21سوره احزاب :   (» َلقَد َکاَن لَُکم فِی َرُسوِل ِهللا أسوةٌ َحَسنَةٌ    «  فرمايد می
متفق عليه : صحيح مسلم   (  ».به راستی رسول هللا برای شما الگوی خوبی است« 
ح الباری  )، صحيح امام بخاری  فت1211/90/4)، سنن ابوداود ( عون المعبود  (689/479/1(
  .) 123/3)، سنن نسايی (1102/577/2(

  اجماع علماء برقصر خواندن نماز در سفر :
اجماع علماء  بر اين است هر آنکسی که نيت سفر از خانه خويش خارج شود و به سفری رود که 

تواند نماز را قصر نمايد ، برای مسافر جايز است که نمازهای  در آن مثل سفر حج، عمره، جهاد  می
) آن 564)، شيخ البانی در ارواء الغليل (2/108مسند احمد ( چهار رکعتی را دو رکعت بخواند. ) (
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توان کوتاه  و اجماعشان بر اين است که نماز مغرب و صبح را نمی  را صحيح دانسته است. )
  ).3/105) و المغنی، ابن قدامه (46اإلجماع، ابن منذر، صفحه (   کرد).

    يادداشت فقهی:
نماز در سفر از تمام  وتقصيرکردن در کوتاه کردنتعداد کثيری از علماء  بدين عقيده اند که : 

واجب می دانند.  بخاطر روايت قصر کردن را و حتی بعضی از علماء   خواندن آن بهتر است
خداوند :«  فرمودند     صلی هللا عليه وسلمهللا  گويد، رسول  که می   رضی هللا عنه  بن عمر عبدهللا

     » .هايش عمل شود، همچنان که دوست ندارد به نافرمانيش عمل شود  که به رخصتدوست دارد 
هايش عمل شود، همچنان که دوست  خداوند دوست دارد که به رخصت«  و در روايتی ديگر آمده :  

ر ارواء ) و شيخ البانی د11880(طبرانی در المعجم الکبير (» . هايش نيز عمل شود  دارد به سختی
  )، آن را صحيح دانسته است.)564) شماره (3/11الغليل (

علماء  در مورد قصر کردن نماز در سفر، و آيا قصر :«شيخ اإلسالم ابن تيميه (رحمه هللا) ميفرمايد 
کردن حرام يا مکروه است؟ يا ترکش بهتر است؟ يامستحب است؟ يا هر دو يکسان است؟ دچار 

  اند : ل تقسيم شدهقو 5اند، و بر  اختالف شده
  گويند : تمام خواندن نمازها بهتر است، مثل يکی از اقوال امام شافعی. قول کسانی که می  -1
اند، مثل : بعضی از اصحاب امام  قول کسانی که بين قصر يا تمام خواندن را يکسان دانسته -2

  مالک.
ل صحيح امام شافعی و يکی از گويند : قصر خواندن نمازها بهتر است، مثل قو قول کسانی که می -3

  رواياتی که از امام احمد شده است.
گويند : قصر خواندن نمازها واجب است، مثل قول امام  ابوحنيفه، و امام  قول کسانی که می -4

  مالک در يکی از رواياتی که از او شده است.
نها مکروه است، که گويند : قصر خواندن نمازها، سنت است و تمام خواندن آ قول کسانی که می -5

باشد، و به همين خاطر نيت آوردن برای نماز قصر نزد اکثر علماء   ترين اقوال می اين قول، صحيح
مثل، امام ابوحنيفه، امام مالک، امام  احمد در يکی از اقوالش، واجب نيست( مجموع الفتاوی (جلد 

  ).22-21، 10، 9/ صفحه 24
رت تمام بخواند، نمازش درست است، ولی با عمل اگر مسافر نماز چهار رکعتيش را به صو

بعد از فوت   رضی هللا عنه  المؤمنين عايشه تردو رکعت خواندن نمازمخالفت کرده است، زيرا ام افضل
رضی هللا  خواند و امام عثمان در سفر نمازهايش را به صورت تمام می  صلی  هللا عليه وسلم پيامبر

ولی آن  )1084)، بخاری (685مسلم (خواند ( صورت تمام مینيز در منی نمازهايش را به  عنه
در سفرهايش بر آن مداومت داشته ـ يعنی کوتاه کردن نمازها ـ    صلی هللا عليه وسلم عملی که پيامبر

  بدون شک عملی بهتر و برتر است.

  ر:ـفـس
   مينويسد :فرهنگ معين در باره سفر  در
به معناى هکذا سفر شهر خود و به محل ديگر رفتن است،سفر، در لغت به معناى بيرون آمدن از  

  كند. قطع مسافت و راهى كه از مكانى به مكان دور طى مى
هايى كه  اند، حجاب معنا كرده»  كشف حجاب و كنار زدن پرده « عربى سفر را  زبان   فرهنگ

  .معموالَ از جنس اعيان و اشياى خارجى است
يعنى عمامه را از سر، » مامة عن الرأس، و الخمار عن الوجهسفر الع«نويسد:  مى  راغب اصفهانى

  .و نقاب را از صورت، كنار زد
گوناگون، به مختلف وهاى  در شکلها و هيئت» سير«اصطالح   قرآن عظيم الشان با به کارگيرى

خلت من قبلکم سنن فسيروا فى  قد« نموده ميفرمايد :انسان دستور به گردشگرى و سياحت 
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  ….)بگرديد و بنگريد پيش از شما سنتهايى بوده است، پس بر روى زمين….» ( االرض
بگرديد و بنگريد که  پس در زمين» ( فسيروا فى األرض فانظروا کيف کان عاقبة المکذبين « 

  است.) دادند، چگونه بوده عاقبت کار آنان که پيامبر را به دروغ نسبت می
بنگريد که  (بگو در زمين سير کنيد و» لمجرمينقل سيروا فى األرض فانظروا کيف کان عاقبة ا«

  ).پايان کار مجرمان چگونه بوده است
  :سفر يکی از ضروريات زندگی انسان است 

حکمت آن در زمين و سفر به نواحی مختلف وسياحت به سير  هدايت وسفارش قرآن عظيم الشان 
 تجارب  آنان، کسبزندگی زندگی گذشتگان و عبرت گرفتن از   مانند مطالعه  ومتعددی  های زياد

  .درآمد، معرفت و شناخت مواهب طبيعی و نعمتها و ... را به همراه دارد
وجود دارد که به سير وسياحت  اشارات را بعمل اورده  یدر قرآن عظيم  الشان تعدادی زيادی از آيات

، سفر به سير مستقيمآ آيه وجود دارد که انسان را  ۶در قرآن در  بيش از بصورت کل است ولی 
  نموده اند.سرنوشت گذشتگان دعوت  وسياحت ودر نهايت عبرت گرفتن از زندگی و

أفلم يسيروا فی االرض «سوره حج  ) می فرمايد:  ۴۶از جمله پروردگار با عظمت ما در (آيه 
مين سفر نمی کنند تا صاحب دل هايی آيا در ز» «فتکون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها

  ».گردند که با آن بينديشند و گوش هايی که با آن (حقيقت را)بشنوند
دريافت که از ديدگاه اسالم سفر  استنباط ميگردد ، ميتوان از آنچه در آيات قرآن و روايات اسالمی 

  .ش دينی استبايد با جهت گيری و نگرش خاصی انجام شود که همان جهت گيری توحيدی و نگر
سفر در صورت ممکن اقدام به هد که دبه انسان تذکر ميدر قرآن عظيم الشان آيات مربوط به سفر 

حال وزندگی در نهايت امر حال تا نشانه های گذشتگان را ببينيد و از آن ها عبرت بگيريد و نمايند 
طوريکه ده نمايد .ورزيده اند ، از نزديک مشا هخالق خويش انکار از که رامکذبين آنعده از 

ای ) «(١١انعام /سوره » (انظروا کيف کان عاقبة المکذبين قل سيروافی االرض ثم« ميفرمايد :
پيامبر به مردم ) بگو در زمين سير کنيد و بنگريد سرانجام کار تکذيب کنندگان (حق) چگونه بوده 

  »است
راز آفرينش و خلقت و شگفتی تاکيد می کند که در سفر انسان با عظيم الشان عالوه بر آن قرآن 

عنکبوت آيه سوره  » (قل سيروا فی االرض فانظروا کيف بدأ الخلق« ، های هستی آشنا می شود
ای پيامبر به مردم) بگو در زمين سير کنيد و بنگريد چگونه خداوند آفرينش را آغاز کرده « ( ).٢٠

  ».است
ايد،  اي بندگان من که ايمان آورده (» عَةٌ فَِإيّاَي فَاعبُُدوِن يا ِعباِدَي الَِّذيَن آَمنُوا إِنَّ أَرِضي واسِ  « -

  زمين من وسيع است پس تنها مرا بپرستيد و در برابرفشارهاي دشمنان تسليم نشويد. )
ا دل آيا در زمين گردش نکرده اند ت» ( ... أَفَلَْم يَِسيُروا فِی اْألَْرِض َفتَُکوَن َلُهْم قُلُوٌب يَْعِقلُوَن بَِها«  -

  ) ۴۶الحج( سوره  » ...هايى داشته باشند که با آن بينديشند
هايى بوده  پيش از شما سنت   ( .) ١٣٧عمران  آل (...قَْد َخَلْت ِمْن َقْبِلُکْم ُسنٌَن فَسيُروا فِی اْألَْرِض   « -

  »...است، پس بر روى زمين بگرديد و بنگريد
غافل ترين و جاهل ترين مردم کسی است که از «ند: پيامبر اسالم صلی هللا عليه وسلم نيز می فرماي

 ».گذشت روزگار و تاريخ عبرت نگيرد

  ر:ـفـانواع س
قرآن عظيم الشان، سنت و اجماع  يکی از دساتير شرع اسالمی برای شخص مسافر بر اساس حکم 

َوإَِذا  «، طوريکه قرآن عظيم الشان ميفرمايد : مکلف ساختن مسافر به اداء نماز قصر است علماء  
اگر در زمين )«101نساء / سوره ( ».َضَرْبتُْم فِی األَْرِض فََلْيَس َعلَْيُکْم ُجنَاٌح أَن تَْقُصُرواْ ِمَن الصَّالَِة 
  ».سفر کرديد گناهی بر شما نيست اگر نمازهايتان را کوتاه کنيد 
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  خواننده محترم !
برای فاصله مقدار مورد دراينکه در باره انواع سفر ، مسافت تقصير ونظر مذاهب اربعه را  قبل از

که از ديد حکم فقهی بی سفربخش مختصرآ به انواع  اين الزم ميدانم در بيان گردد ،تقصير نماز
  بدارم : معلوماتی مختصر ی ارائه نهايت مهم ميباشد خدمت خوانندگان محترم 

   سفر حرام:اول : 
است که شخص برای انجام کاری که خدا يا رسولش صلی هللا عليه  حرام ازجمله سفری  سفری

و دزدی کند، مثل : کسی که برای تجارت مشروب، کارهای حرام  اند، سفر می وسلم آن را حرام کرده
) و 3/115المغنی، ابن قدامه مقدسی (  کند، يا سفر کردن زن بدون  محرم با او.( راهزنی سفر می

 ) 4/492لشرح الممتع، ابن عثيمين (رح) (ا
  

  سفر واجب:  دوم :
، بعمل می برای انجام فريضة حج يا عمرة واجب يا جهاد واجب سفری است که  جمله سفر واجب از

  ايد.
   سفر مستحب: سوم :

بعمل می عمرة غير واجب يا حج سنت يا جهاد  های است که برای اداءازجمله سفری سفر مستحب 
  ايد 

  باح:ـرمـفـسچهارم : 
صورت  سفر برای تجارت چيزهای مباح و کليه کارهای مباح سفر مباح عبارت از سفری است که 

  ميگيرد .
  سفرمکروه: پنجم:

البته اقدام به سفر نمايد ( بدون همراه داشتن رفيق سفر مکروه عبارت از سفر است که مسافر 
) و الشرح 117-3/114(المغنی، ابن قدامه مقدسی (حالت نا چاری ازاين حکم مستثنی ميباشد :

اگر مردم «).). چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده : 492-4/491الممتع، ابن عثيمين (رح) (
صحيح (  ».دانم بدانند، هيچ سواری در شب تنها نخواهد رفت در مورد تنهايی، آنچه را من می

  ).2998بخاری (
  علماء ميگويند که :

شايسته است که از سفر مکروه نيز دست  نبايد به سفر حرام اقدام نمايد وبر مسلمان واجب است که 
  مستحب و مباح خالصه کند.سفر بکشند، و تمام سفرهايش را در سفر واجب، 

اند که قصر نمازها حتی در  امام ابوحنيفه، شيخ اإلسالم ابن تيميه و تعداد کثيری  از علماء  گفته
  نيز درست است. سفر حرام 

   فرمايد: شيخ اإلسالم ابن تيميه می
گويد، قصر نمازها و شکستن روزه مربوط به  کنند که می (و داليل در اين باره قول کسی را تأييد می

مطلق سفر است و اختصاص به سفری خاصی ندارد، بلکه شامل تمام حاالت سفر است، و اين سخن 
مجموع الفتاوی  (ت نيز مطلق سفر بيان شده است).صحيح و درستی است، چون در قرآن و سن

)24/109.(  
  خداحافظی کند.خويش ها و يارانش  مستحب است مسافر با خانواده، نزديکان، اهل علم، همسايه

خواهد به سفر رود به کسی که جانشين خودش  فرمايد : (کسی که می پيامبر صلی هللا عليه وسلم می 
گذارم، خدايی  به امانت می هللا شما را نزد  » (هللا الذی ال تضيع و دائعهأستودعکم « کند بگويد :  می

   )2/403مسند احمد ((  برد). که اماناتش را از بين نمی
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قصر کردن يعنی کوتاه نمودن،و قصر نماز يعنی اينکه نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت خواند و 
  قصر نمودن برای نماز صبح و مغرب جايز نيست.

  :قصر براى نمازمسافت 
شيخ اإلسالم ابن تيميه  ، فقها ودانشمندان اسالمی  در تعيين مسافت قصر اختالف  رای  دارند

گويد : (در مورد حد سفری که خداوند، شکستن روزه و قصر کردن نماز را به آن  (رحمه هللا) می
  اند، گفته شده : مرتبط کرده مردم دچار اختالف شده

است، برخی ديگر علماء  گفته مدت زمان دو شبانه روز است ،وبرخی مدت زمان سه شبانه روز
ديگری علماء  آنرا کمتر از دو روز معرفی نموده اند ، حتی گفته شده : مدت زمان يک مايل است، 

 46اند :  مايل، بعضی گفته 48اند :  اند، بعضی گفته و کسانی که حد سفر را با مسافت مشخص کرده
گويند حد سفر، مدت  مايل، کسانی که می 40مايل، گفته شده :  45اند :  همايل، بعضی ديگر گفت

زمان سه روز است، به روايت مسح مسافر بر خفين به مدت سه روز و سفر نکردن زن مسافت سه 
  اند. روز را مگر همراه محرمی استفاده کرده

ر و ابن عباس اعتماد اند : حد سفر مدت زمان دو روز است، بر اقوال ابن عم و کسانی که گفته 
  فرمايد :  ) و ابن تيميه در ادامه می40-38 فحه/ص24 جلد اند). مجموع الفتاوی ( کرده

(ابن حزم گفته : هيچ کسی را نديدم که در کمتر از يک مايل، نمازش را قصر کند) مجموع الفتاوی 
  ).24/41 جلد(

برد  4شود،  که در آن نماز قصر میجمهور اهل علم بر اين مسئله اتفاق نظر دارند، مسافت سفری 
پس نزد ، ميل است 3فرسخ است و هر فرسخ  4است. و هر برد مسافت نصف روز و آن هم 

(قصر ) تواند نمازش را کوتاه  ميل باشد می 48فرسخ يا  16اگر طول سفر انسان  علما ءجمهور
  کند. و اين برای انسان مسلمان بهتر است.

مينمايند :  نتيجه استدالل كيلومتر، د )22.176رد عربى برابر است با (تعداد ازعلماء ميگويند هر بُ 
) كيلومتر 88.704برابر اين مقدار يعنى ( 4مسافتى كه احكام سفر به آن تعلق ميگيرد برابر است با 

  ).75-1/74» الفقه اإلسالمی وأدلته«برای معلومات مزيد مراجعه شود  به كتاب  )
   تقصير نماز  به حکم عرف :

حداقل محدوده مسافت سفر با  تعدادی از علماء طی تحقيقات وفتاوی شرعی خويش گفته اند که :
شود، آنچه از لحاظ عرف به  معين نمیامروزه شود و با کيلومترهای تقريبی  عرف مشخص می

عنوان سفر محسوب شود به آن سفر گويندواگرازلحاظ عرف به عنوان سفر محسوب نشود به آن 
  .وتقريبآ نزديک به صواب هم است  يند. که اين رای ارجح استگو سفر نمی

  اغاز سفر در وقت نماز :
برايش جايز است نمازش را قصر  اقدام به سفر نمايد ،بعد از داخل شدن وقت نماز  نمازگزاراگر 

  کند، چون او قبل از خارج شدن وقت نماز سفر کرده است.
گويد : (کليه  کسانی که از اهل علم به ياد دارم، بر اين مسئله ـ جملة قبلی ـ اتفاق  ابن المنذر می 

نظر دارند، و اين فرمودة امام مالک، اوزاعی، شافعی، اهل رأی و يک از اقوال مذهب حنبلی 
  باشد،  می

و او در شهرش بود،  گويد : (اگر وقت نماز داخل شد اين قول را ابن عثيمين نيز برگزيده و می  
تواند نمازش را قصر کند، و اگر وقت نماز داخل شده و او در سفر بود،  سپس سفر کرد، او می

خواند بر مبنای وضع و حالتی که در آن نماز  سپس وارد شهرش شد، نمازش را به صورت تمام می
  ).4/523دهد). ( الشرح الممتع ( را انجام می

  حکم قصر برای محصلين مسافر:
 مدتی قصير المدت در خارج از ماوای خويش برای ماموريت انجام هم يا واگرشخصی برای تحصيل 
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در اينصورت قصر ويا هم هر محل ديگری ،مثال درليليه  يا خانه کرايی ،شود ، طوالنی موطن 
زيرا وی ديگر مقيم آنجا شده ولی اگر هر هفته رفت و آمد کند  نمی باشد ،جايز برايش نمودن نماز 

مثال هفته ای چند روز جهت تحصيل به شهر محل  تحصيلی خويش  برود،در اينصورت می تواند 
  قصر کند.نماز خويش را 

بعضی از بابت فرموده اند ،قول در اين  10علماء  در اين باره اختالف کرده اند و نزديک به    البته
روز اقامت در جايی ديگر قصر  4گفته اند تا بيشتر از از جمله  ( مالکيه و شافعيه و حنابله) ا فقه

( ابن  را برای نماز تقصير معين  ساخته و روز 15 . امام صاحب ابو حنيفه مدت  مدت جايز نيست 
حکم تقصير رابرای محصلين  ( رح ) ابن تيميه  را وشيخ  روز  20 شوکانی) مدت  امام حزم و

ده است که بايد نماز وبه مدت طوالنی حکم نمومامورين ، که برای ماموريت قصير المدت  ميروند ، 
  خويش را به تقصير اداء نمايد .

ولی حقيقت آنست که چون در باره ی مدت آن از کتاب و سنت بصورت مشخص نصی وارد 
مسافرت نمايد و سپس در آنجا اقامت کند در  نيست،بنابراين رای ارجح آنست که اگر شخصی

  نمی باشد .جايز ايش قصر برخواندن نماز اينصورت 
 خواننده محترم !

  د:ـاکثريت علماء  برای تآييد نظريات خويش بر  روايات ذيل استناد نموده ان
 يا أهل مكة ال«از پيامبر صلى هللا عليه و سلم به سند ضعيف روايت شده است كه گفت:    -1

)، 11162(روايت طبرانی در المعجم الكبير (   »تقصروا فی أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان
بُرد ما بين مكة  4اى اهل مكة، از مسافت كمتر از «، يعنى: 3/13) )، وبيهقی 1/387ودار قطنی (

  ».و عسفان (نمازها را) قصر نكنيد
تن به عرفه نمازها را قصر كنيم؟ گفت: نه، از ابن عباس رضی هللا عنه سؤال شد كه آيا تا رف -2

      ).2/46ولى تا عسفان و جدة و طائف (ميشود نماز را قصر كرد) (التلخيص الحبير 
بُرد به باال (يعنى بيشتر از  4ابن عمر و ابن عباس رضی هللا عنهما هنگام سفر در مسافت -3
  نميگرفتند. ) كيلومتر) نمازها را دو ركعت ميخواندند و روزه را88.704(

بُرد مسافت  4نماز را قصر كرد، و بين اين مكان تا مدينة » ذات النصب«ابن عمر هنگام رفتن به 
    ).2/566بود (فتح الباری 

در ضمن  علماء  طوريکه قبآل  ياد اورشديم تاکيد ميدارند که سفر بايد سفر مباح باشد تا احكام سفر 
  بر او تعلق گيرد.

) كيلومتر را طى كند احكام سفر به او تعلق ميگيرد و 88.704بيشتر از ( در نتيجه كسى كه مسافت
ميتواند روزه را بشكند و نمازها را قصر و جمع كند، ولى همانطور كه بيان شد بايد سفرش مباح 

) كيلومتر باشد، احكام سفر به او تعلق نميگيرد، 88.704باشد، ولى اگر مسافت طى شده كمتر از (
    روزه را بشكند و يا نمازها را قصر و جمع كند.و نميتواند كه 

و نا گفته نماند كه مسئله فوق الذكر يكى از آراء علماء  در مورد مسافت قصر و جمع ميباشد، و 
  نظريه هاى ديگرى نيز در زمينه وجود که ببرخی آن در اين مبحث اشاره بعمل آمد.

  :حکمت درتقصير نماز درحال مسافرت
المی در تقصير نماز در حال مسافرت ، برای آسانی مومن وضع شده است حکمت کلی شرعيت اس

 ميرفرمايد :پروردگار با عظمت ما در مورد ونه برای ی مشقت وسختی ، طوريکه 
 »َهَداُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرون َما يِريُد uُّ بُِكُم اْليْسَر َوالَ يِريُد بُِكُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُواْ اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِّرواْ uَّ َعَلى «

( پروردگار در حق شما آسانی مى خواهد، و در حق شما دشواری نمى خواهد، و تا شماِر(روزه) را 
سوره كامل كنيد، و خداوند را به پاس آنكه هدايتتان كرد، بزرگ بداريد. و باشد كه سپاس بگزاريد).

  )  185بقره آيه 



 نماز مسافر

 

9 

شرعيت غرای محمدی  همين است که : هيچگاه كار دشواری بر بلی حکمت دين مقدس اسالم و
استطاعت و توانائی آن، و أوامری كه بداند در خور استطاعت   ءكسی نمى گذارد، مگر بأندازه  ءعهده

برای مسافر بوجود می ايد آنان نيست واجب نمى كند. از آنجائی كه در سفر احتمال مشقت و سختی 
  او ل قصر در نماز ، دوم جمع بين الصالتين : اجازه داده استبه دو چيز  متعال  خداوندپس 

  نماز:دراول : قصر 
واين يک نوع اسانی نماز چـهار ركعتی به دو ركعت تخفيف مى يابد،  قصر در نماز همين است که :

بايد نماز ظهر و عصر و عشاء را به  برای بنده مسلمان است ، بنآ اگر شخصی در مسافرت باشد ،
جای چهار ركعت دو ركعت بخوانی، ولی نماز مغرب و صبح به حالت خود باقی مى مانند و در آنان 

  قصر و تخفيفی نيست.
  خواننده محترم ! 

به بندگان متقی و  پروردگارجانب نماز اجازه و هديه ای است از درقصر  به مفهوم ديگر
پرهيزگارش، و خـداوند دوست دارد كه بنده همچنانكه فرائض او را انجام مى دهد به موارد رخصت 

  و تخفيف او نيز عمل نمايد.
 ؟ی شودـغازمآمحل كه از آنجا قصر

جمهور علماء  اتفاق نظر دارند بر اينکه شرط قصر نماز، شروع سفر و خروج از آبادی است. و تا 
  شود.  های آبادی برنگردد مدت قصر نمازش تمام نمی مسافر به اول خانه وقتی که

  ابن منذر گويد:
از اين که پيامبر در مسافرتهايش قبل از خروج از مدينه نمازش را قصر کند اطالعی ندارم. و انس  

ركعتين.) بالمدينة أربعاً، وبذى الحليفة  -صليت الظهر مع النبی  صلى هللا عليه وسلم( گويد : می
 .»چهار رکعت و نماز عصر را در ذوالحليفه دو رکعت خواندم   نماز ظهر را در مدينه با پيامبر« 

)، و قول أنس : صحيح امام بخاری ( فتح الباری ) 241/1و  240(  فقه السنه ( 
)، سنن ابو داود ( عون المعبود ) 690/480/1)، صحيح امام مسلم  (1089/569/2(
بذی الحليفة «)، منظور از 235/1)، سنن نسايی  (544/29/2ن الترمذی  ()، سن1190/69/4(

 ).نماز عصر است همانطور که در روايات غير بخاری به آن تصريح شده است» رکعتين
گردد نمازش  اگر مسافر برای انجام کاری اقامت کرد و (از ابتدا) قصد اقامت نداشت تا وقتی که برمی

  را قصر کند
  است:از جابر روايت 

پيامبرصلی هللا عليه ) «بتبوک عشرين يوما يقصر الصالة أقام النبی صلی هللا عليه وسلم( 
(صحيح : (صحيح سنن ابو » کرد .  بيست روز در تبوک اقامت کرد و نمازش را قصر می وسلم  
  .)1223/102/4) ، سنن ابو داود عون المعبود  ( 1094داود  

  ابن قيم گويد:
برای امت بيان نفرموده است که اگر کسی بيشتر از اين مدت اقامت  عليه وسلم  پيامبرصلی  هللا  

  )   241/1تواند نمازش را قصر کند، اقامت پيامبر اين مدت بطول انجاميده. (فقه السنه ( کند، نمی
 پس اگر قصد اقامت بيش از نوزده روز را کرد بايد نمازهايش را کامل بخواند. همچنانکه ابن عباس

تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا و  أقام النبی صلی هللا عليه وسلم «  گويد : 
نوزده روز اقامت کرد و نمازش را قصر کرد و ما هم وقتی که نوزده  پيامبراسالم » ( إن زدنا أتممنا

  خوانيم . ) میکنيم و اگراز نوزده روز بيشتر بمانيم نمازمان را کامل  روز مسافرت کنيم قصر می
)، صحيح امام بخاری (فتح الباری )  575صحيح : ( اإلرواء  الغليل  فی تخريج احاديث منار سبيل   
  )، سنن ابو داود 1075/341/1)، سنن ابن ماجه  (547/31/2)، سنن الترمذی  (1080/561/2(

را » بع عشرةس«عبارت : » تسعة عشر«)،  أبوداود بجای عبارت 1218/97/4( عون المعبود ) (
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  .ذکر کرده است
  يادداشت درمورد وسيله سفر :

يک تعداد از علماء وسايط نقليه را در مساله سفر مورد برسی قرار داده اند ، وميگويند امکاناتی 
عصر امروز تغيير  نموده وبا يد در حکم شرعی خويش اين فهم را هم بايد در نظر بگيريم ، 

عصری بر حکم سفر هيچگونه تاثير نداشته ودر تغيير حکم   درجواب  بايد گفت که وسايط نقليه
به   هيچ فرقی  را بوجود نمی اورد  ، فرق نميکند که سفر توسط کدام وسيله ، به موتر باشد ويا 

ريل  باشد، و يا هم با اسب و شتروقاطر و چهار پايان، و   كشتی و يا هم   ويا هم بوسيله طياره ، 
اطـالق مى شود و در هر صورت نماز قصر   اينها اسم سفر  ءهمهبرابد ، يا با پای پياده صورت ي

  خوانده مى شود.
  :درسفر بين الصالتين جمع دوم:

  طوريکه در فوق ياد اور شديم برای مسافـر جـايز است ( رخصت ميباشد  ) كه تا بين دو نماز در يك 
. چراکه بصراحت تامی در حديثی  وقت جمع كند ، ولی سنت آنست  که هر نماز را در وقتش بخواند

در تمام اعمال پروردگار با « ابن مسعود  آمده است که پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است : 
  ».عظمت ما کدام اعمال را دوست دارد ، فرمود ادای نماز در وقت آن 

در   مسافر اين جمع را    کند که نمی  فرق   ، علم   اهل   اکثر  قول   به   بنا
  سفر.  هنگام  در   رفتن  راه   در حال   يا   بخواند   آمدن   فرود   لحا

   در حديثی از انس روايت است:
کان رسول هللا  إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلی وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما «   

ی که قبل از پيامبرصلی هللا عليه وسلم  وقت» «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلی الظهر ثم رکب
کرد و آن  انداخت؛ سپس توقف می کرد، نماز ظهر را تا وقت عصر به تأخير می زوال آفتاب  سفر می

کرد، نماز ظهر را  خواند؛ و اگر قبل از شروع سفر، آفتاب  زوال می دو (ظهر و عصر) را با هم می
)، 1112/583/2خاری  (متفق عليه : صحيح امام ب حديث  (».  کرد خواند و بعد از آن حرکت می می

  ).284/1)، سنن نسايی  (1206/58/4)، سنن ابو داود  (704/489/1صحيح امام مسلم  (
  :  که  است  شده  روايت  معاذ بن جبل   ازر حديثی همچنان د

أن النبی کان فی غزوة تبوک إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخر الظهر حتی يجمعها إلی العصر، « 
و إذا ارتحل بعد زيغ الشمس، صلی الظهر و العصر جميعا ثم سار، و کان إذا ارتحل  يصليهما جيمعا،

قبل المغرب أخر المغرب حتی يصليها مع العشاء و إذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصالها مع 
از  آفتاب قبل   هرگاه   تبوک   جنگ  در  پيامبر صلی هللا عليه و سلم ». (المغرب

 ) تقديم  جمع (   خواند می   ظهر   نماز  وقت  در   را  عصر   و  ظهر  نماز   کرد، یم   زوال   کردن کوچ 
 آفتاب     زوال  از   پيش  هرگاه   و 

 آمد، می   فرود  عصر   نماز   برای  که وقتی   و  انداخت می  تاخير  به  را  ظهر  نماز   کرد، می   کوچ
کرد  می  نيز چنين   مغرب   نماز  رایب   و  . تاخير)   جمع (   خواند می   هم   با   را   دو   هر 

از   پيش آفتاب   هرگاه  : که
ا   پيش   اگر   و   ) تقديم   جمع (   کرد می  جمع  را   عشا   و   مغرب   بين  نمود، می   غروب   کردن کوچ 

تاخير    به   را   مغرب  نماز   نمود می   آفتاب کوچ  غروب  ز
تاخير   جمع (   خواند می  هم   با   را  آنها   و  آمد  دفرو   عشاء   نماز   برای  که زمانی    تا  انداخت می

  .  » حسن «    است   حديثی   ، گفته  که  ترمذی   و  ابوداود   روايت  به  . )
  ها فقط قصرالبته بهتر است جمع درسفراگر شرايط مناسب بود صورت نگيرد بلکه بهتر است نماز

  سنن ابوداود)،1236/120/5]، احمد فتح الربانی  (1067صحيح سنن او داود   ( نه جمع. شوند 
  .)551/33/2)، سنن الترمذی (1196/75/4(عون المعبود) (
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  :يادداشت
  مغرب با عشاء البته بايد بخاطر داشت كه جمع بين نمازها صرفاً به نماز ظهر با عصر، و نماز 

  صبح و نماز ظهر، و يا بين نماز عصر و نماز مغرب اختصاص دارد، بنابر اين جمع كردن بين نماز
  جايز نيست.

 در حضر : صالتين احکام جمع 
ودر حالت جواز دارد ، بلکه در حال ميقيم بودن جمع کردن نمازها در سفر در شرع اسالمی نه تنها 

  جمع نمايد . اکثر اين حاالت عبارتند از :، شخص ميتواند در بين نماز های خويش حضر هم 
هم ، ويا  بی اندازه شديد ، گرمی وسردی قوی وباران شديد ، طوفان   و، بارش شديد مريضی  

  نام برد : ،ضروری حياتی وبه موضعاتی هاهنگام مصروفيت 
  هنگام ضرورت:جمع بين صالتين در

مينويسند که در زمان حياتی  پيامبر صلی هللا عليه وسلم حاالتی  پيش آمده مطابق روايات محدثين 
  اند .به جمع بين صالتين پرداخته در وقت ضرورت ولی ، ند در حاليکه مقيم بود که مسلمانان است 

الظهر و  رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم  :« روايت است که از جمله در حديثی از ابن عباس 
در مدينه در غير زمان  پيامبرصلی هللا عليه وسلم » «العصر جميعا بالمدينة فی غير خوف والسفر

  ».خوف و سفر نماز ظهر و عصر را با هم جمع کرد
اين کار را کرد؟ گفت : همانطور که چرا پيامبر صلی هللا عليه وسلم ابوزبير گفت : از سعيد پرسيدم  

» أراد أن اليحرج أحداً من أمته« من هم از ابن عباس سؤال کردم گفت : که تو از من سؤال کردی، 
 .) 1068صحيح : ( صحيح جامع صغير  (».   خواست کسی از امتش را به سختی نياندازد«

 جمع رسول هللا صلی هللا عليه وسلم :« (ابن عباس) روايت است که  در حديثی ديگری ازهمچنين 
و العشاء بالمدينة فی غير خوف و المطر قيل البن عباس، ما أراد إلی بين الظهر و العصر و المغرب 

در مدينه در غير ترس و باران نماز  پيامبرصلی هللا عليه وسلم «ذلک؟ قال : أراد أن اليحرج أمته) 
ظهر و عصر و مغرب و عشا را باهم جمع کرد. به ابن عباس گفته شد : چرا اين کار را کرد؟ گفت : 

) ، صحيح امام مسلم  1070صحيح : ( صحيح جامع الصغير    (»  ا سختی نيافتد.خواست امتش ر
)، ابوداود در 1198/7/4)، سنن ابو داود ( عون المعبود  (290/1)، سنن نسايی  (705/489/1(

 )  .آخر اين حديث چيزی را اضافه روايت کرده است
عتی از علماء  بر اين عقيده هستند جما« ميفرمايد :) 219/5امام نووی رحمه هللا در شرح مسلم (

که جمع در حضر هنگام ضرورت برای کسی که آنرا به عادت تبديل نکند، جايز است. و اين قول ابن 
سيرين و اشهب از اصحاب مالک است، همچنين اين رأی را خطابی از قفال و شاشی کبير از 

اند و ابن منذر هم آنرا  کرده اصحاب شافعی از ابواسحاق مروزی از جماعتی از اصحاب حديث نقل
و جواز آنرا به  » أراد أن اليحرج أمته« ترجيح داده است. ظاهر قول ابن عباس هم که گفته است : 

  .»کند.  مريض  و غيره نسبت نداد، اين نظريه را تأييد می
  : یمريض جمع بين صالتين درهنگام 

به مريضی صعب العالج مبتال گردد ، انسان که خدا ناخواسته  پيش ايد اگر حاالتی در زندگی انسان 
حاالتی خدا ناخواسته در زندگی اش هم ياکند، و ءدر وقتش ادارا و برايش مشکل باشد که  هر نماز 

که بعلت  باشد طبيب  ، ويا هم شخص خودش قرار داشته باشد زير عمل جراحی  پيش ايد که در
وعذر ها ، شخص از اين قبيل مشقتها،  حضور در عمليات جراحی نتواند مريض را ترک کند، و

نمازهای ظهر را با عصر، . يعنی اقدام نمايد مطابق فورمل شرعی ، ميتواند ، به جمع بين صالتين 
نجات مشقت  مريضی شفاء وازخدا سر اش رحم کند واز و مغرب را با عشاء جمع کند تا وقتيکه 

  يابد.
 باران شديد: جمع بين صالتين درهنگام 
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بعمل اورد ، حکم اين اصل  را باران شديد يکی از مواردی است که درآن ميتوان جمع بين الصالتين 
  است :بيان گرديده در حديثی روايت شده از نافع بشرح ذيل 

زمانی که » ( أن عبدهللا بن عمر کان إذا جمع األمراء بين المغرب و العشاء فی المطر جمع معهم« 
کردند، عبدهللا بن عمر هم همراه آنان (دو نماز  بين مغرب و عشاء جمع میباريد أمرا در  باران می

 .کرد) را) جمع می
پدرم عروه و سعيد بن مسيب و ابوبکر بن « همچنا ن از هشام بن عروه روايت است که : 

عبدالرحمن بن حارث بن هشام بن مغيره مخزومی نماز مغرب و عشا را در شب بارانی هرگاه 
 موطا امام مالک)، 40/3صحيح :(اإلرواء ».(  گرفت کردند و کسی ايراد نمی ع میخواستند جم می

)328/102(. 
  در حديثی از موسی بن عقبه روايت است که:

کرد و سعيد بن مسيب و  عمر بن عبدالعزيز هنگام باران، نماز مغرب و عشاء را با هم جمع می 
خواندند و ايرادی بر اين  مان با آنان نماز میعروه بن زبير و ابوبکر بن عبدالرحمن و بزرگان آن ز

 .)169/3و  168)، بيهقی  (40/3صحيح : ( اإلرواء  (».گرفتند کار نمی
  داشتن مريضی مستحاضه : جمع بين صالتين درهنگام 

قطع هيچ (يعنی مرضی که عادت ماهانه اش »   مستحاضه«  که به مرض آنعده از زنانيکه برای  
برای رفع مشقت ميتواند نمازها را جمع کند، ولی   نميشود و خون بطور مستمر خارج ميشود) 

سلس «برای مردی که به مرض  هکذا شرط اش آن است که برای هر جمع نماز بايد غسل کند، 
(مرضی که بعلت از دست دادن کنترل ادرار، ادرار بند نميشود) مبتال شده باشد نيز بهمين » بول

  .منوال، و همچنين برای امراضی که از اين قبيل باشد
  خواننده محترم !

شدت  همان هم وجود دارد که بصورت کل :های ديگری  سببدر حال مقيم برای جمع کردن نمازها 
و الی زياد،  کل ، وجود شديد  بارش بارانبودن زن ، سلسل بول در مردان ، حائض  مريضی ،

که نماز ها اين گونه مشکالت، و امثال ی شديد ويا هم گرمی شديد و سرد( طوفان ) وزيدن باد شديد 
  به جمع بين صالتين بپردازد .هم گزار ميتواند در حال مقيم بودن 

قصر کردن نماز از  حال مقيم بودن حاالتی وجود دارد که : بصورت کل گفته ميتواينم که در : بنآ  
  .تر است تمام خواندن آن افضل

تر است مگر مواردی مثل نياز شديد به جمع کردن  در سفر ترک کردن جمع بين نمازها افضل هکذا
مع کردن وجود داشت، جمع يا شرکت در نماز جماعت، وجود داشته باشد. پس اگر مصلحتی در ج

  بين نمازها جايز است، و گرنه ترک آن بهتر است.
در روايتی ازحضرت معاذرضی هللا عنه آمده است که : (آنها با پيامبرصلی هللا عليه وسلم برای 

جنگ تبوک خارج شدند، و  پيامبرصلی هللا عليه وسلم نماز ظهر و عصر، مغرب و عشاء را باهم 
ماز را به تأخير انداخت، سپس از خيمه  خارج شد و نماز ظهر و عصر را ، به جمع کرد، و روزی ن

صورت جمع التأخير ، باهم خواند، سپس داخل خيمه اش شد، سپس از خيمه اش  خارج شد و نماز 
) و 144-1/143)، موطأ مالک (1206)، ابوداود (587نسائی (  مغرب و عشاء را باهم خواند).

) آن را صحيح دانسته 1/196) و صحيح سنن نسائی (1/303ابوداود ( شيخ البانی در صحيح سنن
  است.

   در باره حکم اين حديث ميفرمايد :شيخ اإلسالم ابن تيميه 
نماز  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفر ،   شده چنين معلوم ميشود که :روايت حديثی (از ظاهر 

ظهر را به تأخير انداخته سپس خارج شده و نماز ظهر و عصر را باهم خوانده، سپس به داخل خيمه 
و اين روايت اشاره به اين دارد  اش رفته، سپس خارج شده و نماز مغرب و عشاء را باهم خوانده.

کرده و اين  نمی کرد و گاهی جمع که پيامبر صلی هللا عليه وسلم گاهی در سفر بين نمازها را جمع می
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شود که جمع کردن بين نمازها در  حالت ،جمع نکردن ـ در اکثر سفرهايش نمايان بوده و مشخص می
سفر، مثل قصر کردن نمازها، سنت نيست، بلکه در صورت نياز چه در سفر يا غير سفر بين آنها 

امتش دچار سختی  شود. و پيامبر صلی هللا عليه وسلم گاهی در غير سفر نيز برای اينکه جمع می
کرد پس شخص مسافر اگر نياز به جمع کردن داشت، نمازهايش را  نشوند، بين نمازها را جمع می

کند که در وقت دوم يا اول نماز در حال حرکت باشد يا توقف کردن برايش  کند، و فرقی نمی جمع می
خواب يا استراحت اج به يسخت باشد. يا با وجود توقفش نيازهای ديگر داشته باشد، مثل :احت

آلود  و گرسنه است   ب دروقت نماز ظهر يا وقت نمازعشاء، دروقت نماز ظهر درحالی که خسته، خوا
اندازد، يا  و ضرورت به استراحت و غذا و خواب دارد، نماز ظهر را تا وقت نماز عصر به تأخير می

ار شود و به سفرش های شب که هوا خنک است بيد خواهد سر شب زود بخوابد تا نصفه چون می
خواند. و با اين اوضاع برای  اندازد و در وقت نماز مغرب می ادامه دهد، نماز عشاء را به جلو می

چنين شخصی جمع بين نمازها جايز است. ( برای مزيد معلومات مراجعه شود به مجموع الفتاوی، 
  ).65- 24/64ابن تيميه (

  جمع التقديم و جمع التاخير: حکم 
  ميفرمايد :در مورد حکم جمع التقديم وجمع التاخير عبدالعزيز بن باز رحمه هللا  شيخ 

دارد و شيوه  ،قبل از زوال آفتاب يا بعد از زوال آن  : (اين مسئله اشاره به رعايت زمان رهسپاری  
  جمع بين نمازها بستگی به زمان آغاز سفر دارد. 

شخص مسافر به صورت جمع التأخير نمازهايش  بد ،آغاز يااگر آغاز سفر قبل از وقت زوال آفتاب 
شخص مسافر به صورت جمع  آفتاب آغاز يابد ،خواند و اگر آغاز سفر بعد از وقت زوال  را می

  خواند. التقديم نمازهايش را می
و جمع التقديم بهتر ومناسبتر است. هر چند که هر دو نوع جمع جايزند، چون در اين حالت وقت هر 

شوند، پس چه در اول وقت  شوند به عنوان يک وقت واحد محسوب می با هم جمع می دو نمازی که
در حالت سفر يا مريضی، وقت نماز ظهر و ممانعتی ندارد ،و چه در آخر وقت نمازش را بخواند،

شوند. و وقت نماز مغرب و عشاء نيز به عنوان يک  عصر با هم به عنوان يک وقت واحد حساب می
تر آن است که نماز در اول وقتش خوانده  شوند. ولی بهتر و مناسب یوقت واحد محسوب م

   .)462( شرح بر بلوغ المرام، حديث (شود(جمع التقديم).
صلی هللا عليه  و دليل بر درست بودن جمع التقديم روايت معاذ رضی هللا عنه است که (با رسول خدا

و عصر را با هم و نماز مغرب و  برای جنگ تبوک از مدينه خارج شديم، و او نماز ظهر  وسلم
  ).106مسلم ((  عشاء را باهم خواند).

  ترتيب  در جمع بين صالتين : رعايت 
شرط است. زيرا شرع اوقات  صالتين ترتيب بين نمازها در هنگام جمع قبل از همه بايد گفت که : 

  و واجب است که هر نمازی در محل و رتبه خود خوانده شود. ذکر نموده است ،نماز را به ترتيب 
مثال اگر نماز ظهر را به نماز عصر ببريم و جمع التاخير بخوانيم،اول بايد نماز ظهر خوانده شود و 

پيامبر بيان گرديده است واين امر متعددی بخوانيم. چنانکه در احاديث بايد بعد از آن نماز عصر را 
  ند:ميفرمودرعايت ی خويش ترتيب را در نمازها هميشه اين  صلی هللا عليه وسلم

  گويد : می رضی هللا عنه بن زيد اسامه 
(پيامبر صلی هللا عليه وسلم زمانی که به مزدلفه آمد، از شترش پايين آمد و وضوءی کاملی گرفت،  

برای مردم خواند، سپس هر کس شترش را کنار محل  نماز مغرب راسپس نماز اقامه شد، و
اطراقش، خواباند، سپس نماز عشاء اقامه شد و پيامبر صلی هللا عليه وسلم نماز عشاء را برای 

)، مسلم 1672متفق عليه، بخاری (( مردم خواندن و بين اين دو نماز، هيچ نماز سنتی نخواند).
)1280.(  
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  مده است که :آ  رضی هللا عنه  در روايتی از معاذ
(آنها با پيامبر صلی هللا عليه وسلم برای جنگ تبوک خارج شدند، و پيامبر صلی هللا عليه وسلم  

نماز ظهر و عصر، مغرب و عشاء را باهم جمع کرد، و روزی نماز را به تأخير انداخت، سپس از 
خارج شد و نماز ظهر و عصر را ـ به صورت جمع التأخير ـ باهم خواند، سپس داخل  خيمه اش 
)، 587نسائی ( خارج شد و نماز مغرب و عشاء را باهم خواند).خيمه اش شد، سپس از خيمه اش 
) و 1/303) و شيخ البانی در صحيح سنن ابوداود (144-1/143)، موطأ مالک (1206ابوداود (

  ) آن را صحيح دانسته است.1/196صحيح سنن نسائی (
حال اگر انسان اين ترتيب را فراموش کند يا اينکه وقت نماز رسيده و گروهی نماز عشاء را به 

صورت  جماعت خواندند و شخص مسافر قصد جمع تاخير داشته باشد، آيا جايز است با آنها نماز 
  عشا بخواند يعنی نماز مغرب را بعد از عشاء بخواند؟

ثيمين در شرح الممتع می گويد:فقهاء می گويند: خير، برای او صحيح نيست که عشا شيخ ابن ع
  بخواند بلکه بايد بعد از نماز مغرب ،نماز عشايش را بخواند.( شرح الممتع  جلد چهارم)

  :و نيت ان قصر و جمع نماز
به صورت طوريکه قبآل ياد اور شديم  ، نماز ظهر و عصر ، و نماز مغرب و عشا در هنگام سفر 

  .قصر و جمع خوانده ميشود
مثال ابتدا دو رکعت ظهر ميخوانيد بعد سالم ميدهيد و بالفاصله دورکعت ديگر به نيت نماز عصر 

  .ميخوانيد و سالم ميدهيد
برای نيت نيازی نيست بر زبان بياوريد کافی است در دل نيت قصر و جمع نماز ظهر و عصر را  -1

  .داشته باشيد
  .تيب زمانی نمازها الزم است بايد اول نماز ظهر سپس نماز عصر خواندرعايت تر -2
وقتی ميخواهيد نماز ظهر و عصر را جمع بخوانيد از بعد از آذان ظهر تا قبل از آذان مغرب وقت  -3

 داريد که نمازهايتان را بخوانيد
عشا را دو رکعت  نماز شام ويا مغرب شکسته نميشود و همان سه رکعت خوانده ميشود اما نماز -4

  ميخوانيم   .
  : رتـوردن نماز مسافآاء ـضـق

قضا ندارد، چه برای فرد مقيم  ى كه عمدآ ترك شود تا وقتش بگذرد،قاعده کلی در اسالم است نماز
نماز خود را قضا می کند بدون آنکه عذری داشته باشد، برخی  آو چه برای مسافر، و کسی که عمد

از علماء  فتوای کفر و ارتداد وی را داده اند و لذا گفته اند که بايد بالفاصله توبه کند و ديگر 
  نمازش را قضا نکند و منظور از عذر هم فقط دو مورد است:

  خواب ماندن، -1
  فراموش کردن. -2

من نسی «  بشرح ذيل بيان گرديده است :  رضی هللا عنه  ازحضرت  انسحکم هردو موارد در حديثی 
(هر کس نمازی را فراموش کند يا به خواب برود » صالة أو نام عنها فکفارتها أن يصليها إذا ذکرها 

  )684مسلم (  و نمازش را نخواند، کفاره آن اين است که هرگاه به يادش آمد آن را بخواند) .
مسافران اين رخصت را قرار داده که نمازهايشان را قصر کنند، برای آن بوده اما اينکه شارع برای 

  که در مشقت نيافتند ولی هرگز به مسافر اجازه نداده که نمازهايش را فوت کند و بعدا قضا ء کند.
بنابراين به هيچ وجه نمی توان نماز ظهر و عصر را در وقت مغرب خواند، بلکه نهايتا جايز است  

  خود را در سفر جمع کنيد، و جمع هم فقط دو حالت دارد:که نماز 
  ظهر با عصر   (  در وقت يکی از آنها  ) -1
  مغرب با عشا  (  در وقت يکی از آنها  ) -2
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ولی کسی نمی تواند ظهر و عصر را به وقت غير آنها (مثال مغرب يا صبح) ببرد. و اگر چنين نمايد 
ر با قضا قابل جبران نيست ، زيرا نماز وقت مشخص دارد که در حقيقت نماز خود را نخوانده و ديگ

إِنَّ الصَّالَةَ َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتَابًا  «اگر در آن وقت خوانده نشود، فرد بریءالذمه نخواهد شد؛
ْوقُوتًا   نماز بر مؤمنان در اوقات معين مقرر شده است. ) ) ( يعنی: براستی که103(نساء  »مَّ

  د:ـگوي ) می235/2» (المحلی«رحمه هللا در  ابن حزم
همانا خداوند متعال برای هر نماز فرضی وقت معينی را قرار داده که آغاز و پايانش مشخص است، 

رسد،  رسد، و نيز در وقت معينی وقت آن به پايان می بطوريکه در زمان مشخصی وقت آن فرا می
خواند، مثل کسی که نماز را قبل از دخول  وقتش میبنابراين کسی که نمازش را بعد از خارج شدن 

  اند. وقتش خوانده باشد، چون هر دوی آنها در غير وقت خودشان نماز خوانده
همچنين حکم کردن به قضای نماز بايد از جانب خدا بيان شده باشد، زيرا حکم کردن به چيزی يک 

که آن را توسط پيامبرش ابالغ کرده  آيد، و اين کار مختص  هللا است نوع قانونگذاری به حساب می
بود، خداوند متعال  است و اگر بر کسی که نماز را عمداً تا خروج وقت آن ترک کند قضايی واجب می

اند وبا ترک  کردند و آن را هم فراموش نکرده و رسول او صلی هللا عليه وسلم ازذکر آن غفلت نمی
و «  )64مريم : سوره » (َوَماْ َکاَْن َربَُّک نَِسياً     «دادند: بيان آن عمداً ما را در سختی قرار نمی

و هر قانونگذاری و حکمی که منشأ آن قرآن و سنت نباشد، ».پروردگار تو فراموشکار نبوده است
  باطل است .

پس مسافر می تواند در سفر نمازهای چهار رکعتی را دورکعت بخواند، و اگر شرايط ضروری و 
ظهر را با عصر ، و مغرب را با عشاء جمع بخواند، ولی اگر شرايط اضطراری بود، می تواند 

اضطراری نبود، فقط قصر کند يعنی در وقت نماز ظهر، آنرا دو رکعت بخواند، و در وقت عصر، آنرا 
  دو رکعت بخواند، در مغرب بصورت کامل بخواند، و نماز عشاء را در وقت خود دو رکعت بخواند. 

يد، ديگر حق ندارد نماز خود را قصر کند، ولی اگر مجبور بود می تواند ولی اگر شخص به منزل رس
نماز را در منزل جمع کند، مثال فرض کنيد فردی در داخل سرويس است و وقت نماز ظهر فرا رسيده 
و تا بعد از آذان عصر به مقصد نمی رسد، او می تواند نماز ظهر را فعال تا رسيدن به منزل نخواند 

زل با نماز عصر جمع کند ولی نبايد هيچکدام را قصر کند، يعنی هم ظهر و هم عصر را و بعدا در من
  چهار رکعتی بخواند.

ولی اگر احتمال می دهد که تا مغرب به منزل نمی رسد، او می بايست در راه نماز خود بخواند، و  
  در اين حالت می تواند نماز عصر را با ظهر بصورت قصر و جمع بخواند.

   يادداشت:
اگر شخص نمازی را در غير سفر فراموش کرده باشد و بعداً در سفر يادش آيد که آن را نخوانده 

است، بر اساس فتوای اجماع علماء  واجب است که آن را به صورت تمام بدون قصر کردن بخواند. 
ايجاد کند. و چون نماز چهار رکعتی در غير سفر بر او فرض شده پس جايز نيست که در آن نقص 

  کند که آن نماز هم چهار رکعتی بود. او در اصل قضای نماز فوت شده را می
اما اگر شخص نمازی را در سفر فراموش کرده و بعداً در غير سفر يادش آيد که آن را نخوانده 

گويد : شرط احتياط آن است که نمازش را به طور تمام بخواند و  است، امام احمد در مورد آن می
ثوری و امام اند، و امامان مالک،  مان اوزاعی، داود و شافعی در يکی از اقوالش چنين فتوا دادهاما

  گويند : اهل رأی می
کند و فقط دو رکعت نماز هم  را می  آن را به صورت نماز سفر بخواند، زيرا او قضای نماز فوت شده 

  ).142-3/141المغنی، ابن قدامه ( از او فوت شده است
بن صالح العثيمين در مورد کسی که نمازی را در سفر يادش رفته و سپس در غير سفر شيخ محمد
آيد، قول راجح را اين دانسته که آن نماز را بصورت قصر بخواند، چون آن نماز در سفر  يادش می
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بر او واجب شده و نماز سفر دو رکعت است، پس الزم نيست تمام خوانده شود، بر اين اساس اين 
  باشد : شکل می 4ای مسئله دار

  خواند. آيد، پس آن را به صورت قصر می نماز سفر را در سفر يادش می -1
  خواند. آيد، پس آن را به صورت تمام می نماز غير سفر را در غير سفر يادش می -2
  خواند. آيد، پس بنابر قول صحيح آن را بصورت قصر می نماز سفر را در غير سفر يادش می -3
خواند. الشرح الممتع، ابن  آيد، پس آن را به صورت تمام می فر را در سفر يادش مینماز غير س -4

  ).543-5/542)، (519-4/517عثيمين (
و اگر شخص نمازی را در سفر فراموش کرد و در همان سفر يا سفر ديگری يادش آمد، آن را به 

  آن را ادا کرده است. صورت قصر قضا کند، چون آن نماز در سفر بر او واجب شده و در سفر نيز
  .) 142( المغنی ،ابن قدامه جلدی سوم  

  اشتباه درنماز های قصری :
نماز از آنکه دو رکعت  که مصروف خواندن نماز مسافری ( قصر ) باشد ، بعد مسافر  شخصیاگر 

رکعت سوم بلند می شود، آيا  کرد که مسافر است ، يکسره  برای اداء فراموش  خويش را خواند ، 
  بر او الزم است که بالفاصله بازگردد و سالم دهد يا اينکه نماز خود را کامل چهار رکعت بخواند؟

  در اين مورد عبارت است از :حکم شرعی 
افضل آنست که بازگردد، زيرا او قصد دارد تا دو رکعت نماز بخواند، پس بايد دو رکعت خوانده و « 

، و پس از آنکه بازگشت و سالم داد دو سجده ی سهو ببرد، اما اگر احيانا بازنگشت و بر آن نيفزايد
  خواست تا نماز خود را کامل (چهار رکعت) بخواند اشکالی ندارد.

الحافظ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر بن ) . 14/32» (مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (
سده چهارم  زندگی  يکی از مفسران معروف ومشهور جهان اسالم است که در شاپوریالجارود الني

  بسر برده است.
  يادداشت توضيحی : درمورد نمازمسافروتقصير آن: 

اگر مسافر قبل از سفر در شهر ويا قريه خويش نماز را در يابد ،  چنانچه در آنجا نماز بخواند، نبايد 
  خارج نشده است.  آنرا قصر نمايد، زيرا هنوز از شهرخويش

خارج شود و در مسير راه قصد نماز کند، در آنصورت وديار خويش از شهر شخص اگر ولی 
نمازش را دو رکعت (بصورت قصر) بخواند هرچند هنگامی که او در شهر بوده آذان داده باشد، 

قبل از آنکه يعنی مالک؛ انجام نماز است، همچنين اگر زمانی در سفر باشيد وقت نماز فرا رسد ولی 
  .نماز بخوانيد به شهر خود برسيد، در اينحالت چهار رکعت بخوانيد

  کلی عبارت است :پس قاعده  
اگر در سفر نماز خوانديد آنرا قصر کنيد، و اگر در حضر  ، حاال ادای نماز است در شرع معيار 

  (شهر و ديار خود) نماز خوانديد آنرا بطور کامل بخوانيد . 
 را ميتوان در لقاء الباب المفتوح  شيخ عثيمين  مطالعه فرمايد )( تفصيل موضوع 

   نوافل درمسافرت :  حکم 
در بسياری از اوقات سوالی در ذهن مسلمان خطور ميکند که ايا در سفر بهتر است که نماز تهجد 

  خوانده شود و يا بهتر است که مثل نمازهای سنت ديگر خوانده نشود؟
اسالم متعدد  ومختلف ميباشد که غرض روشن شدن موضوع به برخی  از در اينمورد نظريات فقها  

  اين نظريات اشاره مينمايم :
  بعضی از فقهاء گفتند: خواندن هر نماز نافله ای در سفر ممنوع است. -1
  جمهور فقهاء گفتند: خواندن هر نماز نافله ای در مسافرت جايز است، چه رواتب يا غير آن. -2
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شاگردش ابن قيم گفتند: در سفر خواندن نماز سنت رواتب ، بجز دو رکعت راتبه  شيخ االسالم و -3
  جايز نيست، اما در عوض خواندن ساير نمازهای نافله جايزند. -صبح 

بعضی ديگر از فقهاء گفتند: نمازهای سنت تنها در طول روز نبايد خوانده شوند، اما نماز سنت  -4
  شب (وتر و تهجد) جايز هستند.

امام بخاری معتقد است: بعد از خواندن نماز فريضه نبايد هيچ نافله ای خوانده شود، اما قبل از  -5
نماز فريضه جايز است، عنوان را در کتاب خود تحت (ترک نماز سنت پس از نماز فرض، در سفر) 

آورده است، همچنين معتقد است که خواندن سنت مطلق در سفر جايز است. و حافظ ابن حجر اين 
  رای را تقويت کرده است.

و علت اين اختالفات بخاطر وجود روايات مختلف در اين باره است، که هرکدام کوشيده بين آنها 
  جمع حاصل کند و رای درست تر را کشف نمايد.

َصِحْبُت النَّبِیَّ صلی هللا «) از ابن عمر رضی هللا عنه روايت شده که گفت: 1102در صحيح بخاری (
  ».ْم أََرهُ يَُسبُِّح فِی السَّفَِر َوقَاَل هللاُ َجلَّ ِذْکُرهُ (َلقَْد َکاَن لَُکْم فِی َرُسوِل ِهللا أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ)عليه وسلم فََل 

در تمام مدتی که با پيغمبر بودم هيچگاه نديدم که نماز رواتب را در سفر بخواند و خداوند « يعنی: 
ار رسول خدا برای شما بهترين نمونه و سرمشق فرمايد: (اخالق و رفت تبارک و تعالی هم می

) از حديث ابوقتاده رضی هللا عنه روايت کرده که 680باشد).و مسلم در صحيح خود به شماره ( می
  پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفر نماز راتبه صبح را خواندند.

 عنها روايت است نزد مسلم از عايشه رضی هللا» کتاب صالة المسافرين وقصرها«   و در قسمت 
أن النبی صلی هللا عليه وسلم لم يکن علی شیء من النوافل أشد معاهدة منه علی رکعتين «که گفته: 

  ). 724مسلم ( » قبل الصبح
همانا پيامبر صلی هللا عليه وسلم بر هيچيک از نمازهای نافله به اندازه دو رکعت سنت قبل «يعنی: 

  ».از صبح مواظبت نکردند
صحيحين آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در روز فتح مکه هشت رکعت نماز ضحی همچنين در 

  ) .336) ومسلم (357خواندند. بخاری (
أَْوَصاِنی َخِليِلی َصلَّی «) از ابوهريره رضی هللا عنه آمده که گفته: 1269و در سنن ابوداود شماره (

فِی َسفٍَر َوال َحَضٍر َرْکعَتَِی الضَُّحی َوَصْوِم ثَالثَِة أَيَّاٍم ِمَن الشَّْهِر َوأَْن ال  uَّ َعلَْيِه َوَسلََّم ِبثََالٍث ال أََدُعُهنَّ 
رفيق و دوستم (يعنی پيامبر صلی هللا عليه وسلم) مرا به سه چيز «  يعنی: ».  أَنَاَم إِال َعَلی ِوتْرٍ 

نماز ضحی، و سه روز وصيت کردند که آنها را نه در سفر و نه در حضر ترک نکنم: دو رکعت 
روزه (وسط) هر ماه (يعنی سيزدهم و چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمری) و اينکه تا نماز وتر 

  ».نخوانم نخوابم
بخاری   و باز در صحيح بخاری آمده که پيامبر صلی هللا عليه وسلم در سفر نماز وتر را خوانده اند.

)1000.(  
صلی  أَنَّهُ َرأَی النَّبِیَّ «عه رضی هللا عنه روايت کرده : و باز بخاری در صحيح خود از عامر بن ربي

َهْت ِبهِ   هللا عليه وسلم   ).1104(بخاری: ». َصلَّی السُّْبَحةَ بِاللَّْيِل فِی السَّفَِر َعَلی َظْهِر َراِحَلِتِه َحْيُث تََوجَّ
سوار بر شتر بود در حاليکه   در سفر  راديدم که شب هنگام  صلی هللا عليه وسلم  يعنی: رسول هللا

  چهره اش به سمت مسير شتر بود، نماز نفل می خواند.  و
اما با جمع بين احاديث وارده، رای راجح چنين است که:خواندن تمامی نمازهای نافله در سفر جايز 

يعنی خواندن آنها بهتر است، البته بجز نمازهای ، و بلکه ترک نمازهای نافله کاری پسنديده نيست
مغرب و عشاء، چه راتبه قبليه باشد يا بعديه، که ترک آنها بهتر است، بنابراين راتبه ظهر و 

خواندن نماز راتبه صبح يا مثال نماز سنت وضوء يا سنت ضحی يا تحية المسجد يا نماز وتر و تهجد 
  و يا نماز سنت مطلق (يعنی بدون سبب) در مسافرت بهتر از ترک کردنشان است.
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من در سنت نبوی درباره نمازهای نافله (در سفر) تامل « باره گفته: شيخ  ابن عثيمين در اين 
نموده و برايم روشن شده که راتبه ظهر و مغرب و عشاء خوانده نمی شوند، اما ديگر نمازهای 
نافله مانند راتبه فجر، يا سنت وتر، و نماز شب، و نماز ضحی، و تحية المسجد و حتی نمازهای 

 ).15/258مجموع فتاوی ابن عثيمين . ((  ».سنت مطلق خوانده می شوند

  احکام قصر و جمع نماز درسفر:
 نماز صبح به هيچ صورت با نماز فرض قبل و يا بعد از آن جمع  قبل از همه بايد گفت که  - 1

 .نميشود
نماز پيشين (ظهر) وعصر با يکديگر هنگام سفر جمع و قصر ميگردند، چه جمع تقديم و چه  -2

 .جمع تأخير
نماز مغرب  (شام ) و عشاء و(خفتن ) با يکديگر هنگام سفر جمع و قصر ميگردند، چه جمع  -3

 .تقديم و چه جمع تأخير
 .نماز مغرب به هيچ وجه قصر نميگردد، و فقط با نماز عشاء هنگام سفر جمع ميگردد -4
و نماز در هنگام سفر، اگر مسافر از شهر اقامتش خارج شده باشد، نماز ظهر را با عصر،  -5

مغرب را با عشاء ميتواند جمع و قصر کند، ولی اگر هنوز از شهرش خارج نشده باشد فقط ميتواند 
 .نماز را جمع کند و قصر کردن قبل از سفر روا نيست

در سفری که نيت مسافر معصيت باشد قصر و جمع برای او جائز نيست، مثال اگر کسی به نيت  -6
او احکام سفر مانند قصر و جمع، مسح روی جوراب، و باقی  دزدی به شهری ديگر سفر کند برای

 .احکام سفر اجرا نميشود
اگر کسی قصد سفر داشت و قصد جمع تأخير نماز را داشت حتما بايست نيت جمع تأخير را  -7

داشته باشد، و اين نيت از زمان وقت نماز اول (يعنی ظهر و يا مغرب) شروع ميشود و تا اندازه 
نتهای وقت آن نماز ادامه ميابد، ولی اگر نيت نکرد آن نماز قضا ميشود و تأخير کمی قبل از ا

بحساب نمآيد. مثال کسی که در وقت ظهر نيت سفر کند و بخواهد با نماز عصر جمع تأخير بخواند 
حتما بايد هنگام وقت ظهر آن نيت را در قلبش داشته باشد، ولی اگر نيت نکرد و نماز ظهر را بجای 

 .تا اينکه وقتش گذشت در اينصورت نماز ظهرش در واقع قضا شده است و گناهکار ميشود نيآورد
دليل اينکه نمازها را ميشود جمع تقديم و يا تأخير کرد اينست که، امام بخاری و مسلم از عبدهللا ابن 

عجله رسول هللا صلی هللا عليه و سلم را ديدم که اگر در سفرش «  عمر روايت کرده اند که گفت: 
  ».داشت نماز مغرب را تأخير ميانداخت تا اينکه با نماز عشاء بصورت جمع بخواند

  ر پشت سر امام مقيم:ـنماز مساف
در اين مورد قول راجح علماء  وفقها  همين است ، زمانيکه مسافر پشت مقيم نماز ميخواند بايد 

   .نماز خويش را کامل بخواند 
مورد نماز مسافر پشت امام مقيم مينويسد ) در 15/ 268(  مجموع فتاوا ورسايل شيخ ابن عثيمين د

خواند پس بايد(اين مسافر ) نماز  اگرمسافر به امامی اقتدا بكند كه اين امام نمازش را كامل می« :
  .»اش را كامل بخواند

خواه مسبوق باشد و يا   بنابراين اگر مسافری به امام مقيمی اقتدا نمايد بر او اتمام نماز الزم است،
ما به دليل  .در اين مسئله هيچ فرقی بين نماز  ظهر، عصر و نماز عشا وجود ندارد .غير مسبوق

ِ َعلَيِه ِ َوَسلََّم همين فتوا را درست و حق می َّu در آنجا كه پيامبر   دانيم، عام بودن حديث پيامبر َصلَّى
ِ َعَليِه ِ َوَسلََّم می َّu وا«    :رمايدف َصلَّى ( مقداری را كه با امام  .»َفَما أْدَركتُْم فََصلُّوا َو َما فَاتَُكْم فَأتِمُّ

  » كامل كنيد (پس ازسالم امام) چه را كه نرسيديد رسيديد بخوانيد و آن
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دليل ديگر اين است كه چون نماز مقتدی مرتبط با نماز امام است و مقتدی مامور به اقتدا به امامش 
بخاری و )  2/63از ابن قدامه (» اَْلمغُْنی«  :(برای معلومات مزيد مراجعه  شود  .باشد می

  .)  602) مسلم 908،636،635(

  :حکم شرعی در متابعت مسافر از امام مقيم 
طوريکه در فوق ياد اور شديم ، اگر  برای مسافر حالتی پيش آيد که  پشت سر امام مقيم نماز می 

امام متابعت نموده ،بايد نمازش را بطورکامل بخواند، چه کل (رکعات) نماز را ،مسافر بايد از خواند 
(همراه امام) دريابد يا يک رکعتش را، و يا کمتر از آن.. و اين از ابن عمر و ابن عباس و تعدادی  

     از تابعين روايت شده، و (امام احمد) و امام ابوحنيفه  وامام شافعی نيز بر همين رأی هستند.

  دراين بابت:احاديثی حکمی 
) 722بخاری (» إنََّما ُجِعَل اِإلَماُم ِليُْؤتَمَّ بِِه فَال تَْختَِلفُوا َعَلْيِه  «پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود :  -1

همانا امام برای اين قرار داده شده، که به او اقتدا شود؛ پس از وی تخلف   «). يعنی : 414ومسلم (
(در وسط نماز) از امام جدا شود، از وی تخلف ورزيده، و اين منافی با حکم  و کسی که ». نکنيد

  پيامبر صلی هللا عليه وسلم است.
أَنَّهُ قِيَل َلهُ: َما بَاُل اْلُمَسافِِر يَُصِلّی َرْکَعتَْيِن فِی َحاِل   «امام احمد از ابن عباس روايت کرده :  -2

  ).571» (إرواء الغليل» « ُمِقيٍم؟ فَقَاَل: تِْلَک السُّنَّةُ االْنِفَراِد َوأَْربَعًا إَذا ائْتَمَّ ِب 
به ابن عباس گفته شد : حال مسافری که در حالت انفرادی دو رکعت نماز می خواند و «يعنی : 

  ».هرگاه به مقيم اقتداء کرد چهار رکعت می خواند، چيست؟ گفت : اين کار سنت است
ت دارد که عمل چنين شخصی از سنت پيامبر صلی هللا عليه اين جواب  ابن عباس رضی هللا عنه دالل

  وسلم است.
فََکاَن   «ابن عمر رضی هللا عنهما نيز چنين کرده است، چنانکه امام مسلم از نافع روايت کرده :  -3

َها َوْحَدهُ َصلَّی َرْکَعتَ  َماِم َصلَّی أَْربَعًا، َوإَِذا َصالَّ   ).694مسلم (» ْينِ اْبُن ُعَمَر إَِذا َصلَّی َمَع اْإلِ
ابن عمر هرگاه همراه امام نماز می خواند چهار رکعت می خواند، و اگر بتنهايی نماز می : «يعنی

  ) »3/143» (المغنی« مراجعه کنيد : ».  خواند دو رکعت می خواند
اگر مسافر پشت سر مقيم نماز بخواند بر او واجب است «همچنان شيخ  ابن عثيمين می گويد : 

إنََّما ُجِعَل اِإلَماُم « را تمام و کمال بخواند، به دليل عموم فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم : نمازش 
  متفق عليه)». ( همانا امام برای اين قرار داده شده، که به او اقتدا شود« يعنی: ». ِليُْؤتَمَّ ِبهِ 

ان بن عفان در حج و در و برای اينکه صحابه رضی هللا عنهم پشت سر امير المومنين حضرت عثم
  منی که چهار رکعت خواند، با او چهار رکعت خواندند.

و همينطور اگر امام در دو رکعت آخر باشد و مسافر در آن لحظه به وی اقتداء کند، بايد مسافر بعد 
از سالم امام برخيزد و مابقی نمازش را ادامه دهد تا چهار رکعت وی تکميل شود، به دليل عموم 

وا «پيامبر صلی هللا عليه وسلم : فرموده  هر چه از «يعنی : ». َفما أَْدرْکتُْم فََصلُّوا َوَما فَاتَکْم فَأتمُّ
بخاری ». نماز را دريافتيد؛ بخوانيد و هر چه از شما فوت شد (پس از سالم امام) آن را تمام کنيد

  ).603) ومسلم (635(
ت، پس بايد از او پيروی کند حتی در آن و چونکه در اينحالت نماز ماموم به امام مرتبط اس

  )  .41-40لقاء الباب المفتوح، صفحه /». « رکعتهايی که با او همراه نبوده است
قلت البن عمر : المسافر يدرک رکعتين «اما م بيهقی به سند صحيح از ابو مجلز  روايت ميفرمايد : 

صالتهم ؟ قال : فضحک وقال : يصلی من صالة القوم ، يعنی المقيمين ، اتجزيه الرکعتان اويصلی ب
 وسنده صحيح ) 22-3کما فی االرواء : 157-3رواه البيهقی : »  ( بصالتهم  

( ابومجلز ميفرمايد : من از ابن عمر پرسيدم  : زمانيکه مسافر پشت سر امام مقيم دو رکعت نماز  
بجاء اورد آيا برايش اين دورکعت نماز کافی است ؟ويا اينکه مسافر مانند مقيم نماز خويش را بطور 
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سر مقيم نماز مکمل بجا ء ارد (يعنی چهار رکعت ) بخواند ؟ ابن عمر خنديد وفرمود : مسافر پشت 
کامل را بجا ء مياورد . اين حديث وساير احاديثی که در فوق گذشت اين حکم را به صراحت ميرساند 

که : که مسافر در پست امام مقيم نماز را بصورت کامل بجاء  ارد . ( اين قول ابن عباس وتعدادی 
، امام ثوری ، امام اوزاعی  کثير ی از تابعين از جمله امام احمد ،  امام شافعی ، امام ابو حنيفه

  وساير علماء  ميباشد .)

  :(رح) جمع وتقصر درنزد امام ابوحنيفه احکام
  تمامی مذاهب اربعه به قصر و جمع کردن نماز درمسافرت فتوا داده اند.در بدو بايد گفت که : 

  و حتی در مذهب امام صاحب  ابوحنيفه  قصر کردن نماز در سفر واجب است.
  امام ابو حنيفه  جمع کردن نماز در سفر را جايز نمی دانند بجز در روز عرفه و مزدلفه.اما پيروان 

  پيروان امام ابوحنيفه ( رح ) ميفرمايند که : 
خواندن دو نماز در يك وقت طوری كه يك نماز را در وقت نماز ديگر بخواند جايز نيست، بجز نماز 

زدلفه برای حاجيان، و رسول هللا صلی هللا ظهر و عصر در ميدان عرفات و مغرب و عشاء در م
عليه وسلم در اوقات ديگر دو نماز را با هم طوری كه آنها را در يك وقت بخواند جمع نفرموده 

  است. 
دو نماز را جمع نموده است،    آنچه در برخی روايات آمده كه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم

لم گاهی كه عذری پيش می آمد، مانند سفر نماز توضيحش اينست كه آنحضرت صلی هللا عليه و س
ظهر را در آخر وقت ونماز عصر را در اول وقت می خواند، نيز نماز مغرب را در آخر وقت و نماز 

عشآء را در اول وقت می خواند و به اين صورت جمع می فرمود، و اين همان جمع صوری است كه 
جمع حقيقی. يعنی به ظاهر جمع است اما درحقيقت هر امام ابوحنيفه رحمه هللا به آن قائل است، نه 

  نمازی در وقت خودش خوانده می شود ، وبرای اثبات حکم خويش داليل ذيل را استناد نموده است .
  دليل اول:

َالةَ َكاَنْت َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِكتَابًا َمْوقُوتًا  «خداوند متعال می فرمايد:    )103سوره النساء : »( إِنَّ الصَّ
  ( يقينآ نماز بر مؤمنان فرضی است كه دارای وقت می باشد. )

(تفسير ابن كثير) همانا ». إن للصالة وقتا كوقت الحج«عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه می فرمايد: 
   برای نماز وقتی است مانند وقت حج .

  دليل دوم:
َالِة اْلُوْسَطى َوقُومُ «  َلَواِت َوالصَّ ِ قَاِنِتينَ َحافُِظوا َعَلى الصَّ ابن جرير   )238البقرة : سوره »    (وا ِ~َّ

واظبوا على الصلوات المكتوبات فی أوقاتهن، وتعاهدوهن والَزُموهن، «طبری رحمه هللا می نويسد: 
وعلى الصالة الوسطى منهّن. يعنی بر نمازهای فرض در اوقاتشان مواظبت نمائيد، و برآنها پايبندی 

  .يريد، بخصوص از ميان آنها بر نماز وسطی محافظت كنيد. (تفسير الطبری)كنيد وآنها را الزم بگ
يأمر هللا تعالى بالمحافظة على الصلوات فی أوقاتها، وحفظ حدودها «ابن كثير رحمه هللا می نويسد:  

خداوند به محافظت بر نمازها در اوقاتشان و حفظ حدود آنها و ادای نمودن آنها » وأدائها فی أوقاتها
دستور می دهد. (تفسير ابن كثير) آيا كسی می تواند قبل از رسيدن وقت حج، اعمال   اوقاتشان،در 

حج را ادا كند، مسلما خير، نماز نيز همينطور است. تازمانيكه وقت نماز داخل نشده، آن نماز فرض 
را حانث نيست و أدا قبل از فرض شدن صحيح نيست. مانند اينكه شخصی اول كفاره ادا كند بعد خود 

   بگرداند، (يعنی قسمش را بشكند) در اينصورت آن كفاره قبلی معتبر نيست.

  دليل سوم:
ُ َعْنُهَما قَاَل َصلَّْيتُ «   َّu َمَع  َعْن َعْمٍرو قَاَل َسِمْعُت أبَا الشَّْعثَاِء َجاِبًرا قَاَل َسِمْعُت اْبَن َعبَّاٍس َرِضَی

 ُ َّu َصلَّى ِ َّu لَ َرُسوِل َر الظُّْهَر َوَعجَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم ثََماِنيًا َجِميعًا َوَسْبعًا َجِميعًا قُْلُت يَا أَبَا الشَّْعثَاِء أَُظنُّهُ أَخَّ
ْع بَعْ  َر اْلَمْغِرَب قَاَل َوأَنَا أَُظنُّهُ ( صحيح البخاری ، بَاب َمْن لَْم َيتََطوَّ َل اْلِعَشاَء َوأَخَّ َمْكتُوبَِة) َد الْ اْلعَْصَر َوَعجَّ
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عمرو می فرمايد: از أباالشعثاء يعنی جابر شنيدم كه فرمود: من از ابن عباس رضی هللا عنهم شنيدم 
كه فرمود: من با رسول هللا صلی هللا عليه و سلم هشت ركعت را به صورت جمع و هفت ركعت را به 

ی هللا عليه و سلم ظهر صورت جمع خواندم، من گفتم ای أبا الشعثاء گمان می كنم كه آنحضرت صل
را به تأخير انداخت و عصر را زود خواند و عشاء را زود خواند و مغرب را به تأخير انداخت، ابن 

  عباس فرمود: نظريه من هم همين است.
اين حديث به صراحت روش جمع نمودن را که از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم ثابت  توضيح:

يقی نبوده بلکه جمع صوری بوده است که احناف به آن قائل است بيان نموده است که جمع حق
  هستند.

    دليل چهارم:
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َصلَّى بِاْلَمِدينَِة َسْبعًا َوثََمانِيًا الظُّْهَر وَ « َّu اْلعَْصَر َواْلَمْغِرَب َعْن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّ النَّبِیَّ َصلَّى

بَاب تَأِْخيِر الظُّْهِر إَِلى اْلعَْصِر) .  عَلَّهُ فِی َلْيَلٍة َمِطيَرٍة قَاَل َعَسى (صحيح البخاری ،َواْلِعَشاَء َفقَاَل أَيُّوُب َل 
از ابن عباس رضی هللا عنه روايت است كه پيغمبر صلی هللا عليه وسلم در مدينه هفت ركعت و 

به ابن عباس هشت ركعت؛ يعنی ظهر و عصر را و مغرب و عشاء را به صورت جمع خواند، ايوب 
  گفت: شايد آن در شب بارانی بوده است ابن عباس فرمود: شايد.

  ح:ـوضيــت 
  امام بخاری رحمه هللا از اين حديث بر تأخير ظهر تا وقت عصر استدالل نموده است.  
عالمه عينی رحمه هللا می نويسد: از همه ی تأويالت بهترين تأويل كه به قبول نمودن نيز نزديك تر  

غ شدن راست، اينست كه: نماز اول را تا آخر وقت تأخير نموده وآخر وقت خوانده است، بعد از فا
تبة الشاملة. ) المك78/  13( -وقت نماز دوم داخل شده و نماز دوم را خوانده است. (عمدة القاری 
  واين حديث كه در دليل پنجم ذكر می كنيم اين تأويل را تأييد می كند.

  م:ــنجـدليل پ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى َصَالةً بَِغ « َّu َعْنهُ قَاَل َما َرأَْيُت النَّبِیَّ َصلَّى ُ َّu َرِضَی ِ َّu ْيِر ِميقَاِتَها إِالَّ َعْن َعْبِد
َجَمَع َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء َوَصلَّى اْلفَْجَر َقْبَل ِميقَاِتَها (صحيح البخاری، بَاب َمتَى يَُصلِّی اْلفَْجَر َصَالتَْيِن 

بَِجْمعٍ) عبدهللا بن مسعود رضی هللا عنه می فرمايد: نديدم كه پيغمبر صلی هللا عليه و سلم نمازی را 
رب و عشآء را (در مزدلفه) جمع نمود و نماز صبح را در غير وقتش بخواند مگر دو نماز را ، مغ

 قبل از وقت (هميشگی اش) خواند.
  ح:ـيـوضـت
 عالمه عينی رحمه هللا می نويسد: اين حديث عمل نمودن بر هرحديثی را كه در آن جواز جمع بين  

وهذا ظهر و عصر، مغرب و عشآء آمده باطل می كند، چه در حضر باشد يا در سفر يا وقتی ديگر. 
الحديث يبطل العمل بكل حديث فيه جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء سواء كان فی 

  ) المكتبة الشاملة.78/  13( -حضر أو سفر أو غيرهما (عمدة القاری 
   دليل ششم:

ِ صَ « َّu َعْنُهَما قَاَل َرأَْيُت َرُسوَل ُ َّu ْبِن ُعَمَر َرِضَی ِ َّu َعَلْيِه َوَسلََّم إَِذا أَْعَجَلهُ السَّْيُر فِی َعْن َعْبِد ُ َّu لَّى
ِ بْ  َّu ُر َصَالةَ اْلَمْغِرِب َحتَّى يَْجَمَع بَْيَنَها َوَبْيَن اْلِعَشاِء قَاَل َساِلٌم َوَكاَن َعْبُد ُ السََّفِر يَُؤّخِ َّu ُن ُعَمَر َرِضَی

ْيُر َويُِقيُم اْلَمْغِرَب َفيَُصلِّيَها ثََالثًا ثُمَّ يَُسلُِّم ثُمَّ قَلََّما يَْلبَُث َحتَّى يُِقيَم اْلِعَشاَء َعْنُهَما َيْفعَلُهُ إَِذا أَْعَجَلهُ السَّ 
ْوِف اللَّْيِل قُوَم ِمْن جَ َفيَُصلِّيَها َرْكَعتَْيِن ثُمَّ يَُسلُِّم َوَال يَُسبُِّح بَْينَُهَما بَِرْكعٍَة َوَال بَْعَد اْلِعَشاِء بَِسْجَدٍة َحتَّى َي 

ُن أَْو يُِقيُم إَِذا َجَمَع َبْيَن اْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء).    (صحيح البخاری، بَاب َهْل يَُؤذِّ
از عبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما روايت است كه رسول هللا صلی هللا عليه و سلم را ديدم هرگاه 

می انداخت تا اينكه آنرا با نماز عشاء  رفتن او را در سفر، شتابزده می كرد نماز مغرب را به تأخير
جمع می نمود، سالم می فرمايد: عبدهللا بن عمر رضی هللا عنهما نيز وقتی كه رفتار او را عجله می 
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كرد اينچنين می كرد، مغرب را اقامه می نمود و سه ركعت می خواند سپس سالم می داد، سپس 
د و آنرا دو ركعت می خواند، سپس سالم می داد و خيلی كم درنگ می كرد تا اينكه عشاء را اقامه كن

بين اين دو نماز حتی يك ركعت هم نفل نمی خواند و بعد از عشاء يك سجده هم نمی كرد تا اينكه 
    وسط شب بر می خواست.

    ح:ـيـوضـت
اين حديث نيز صريح است در اينكه جمع صوری بوده نه جمع حقيقی، كه يك نماز در وقت نماز 

  ديگر  
  خوانده شود.

  م:ـتـفـل هـيـدل
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم الظُّْهَر َواْلعَْصَر َجِميعًا بِاْلَمِديَن « َّu َصلَّى ِ َّu ِة فِی َغْيِر َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َصلَّى َرُسوُل

  َخْوٍف 
بَْيِر فََسأَْلُت َسِعيًدا ِلَم فَعََل َذِلَك َفَق  اَل َسأَْلُت اْبَن َعبَّاٍس َكَما َسأَْلتَنِی فَقَاَل أََراَد أَْن َال َوَال َسفٍَرقَاَل أَبُو الزُّ

تِِه  از ابن عباس رضی هللا عنهما روايت است كه رسول هللا صلی هللا عليه  (» يُْحِرَج أََحًدا ِمْن أُمَّ
وسلم نماز ظهر و عصر رادر مدينه با هم می خواند، بدون اينكه ترسی يا سفری باشد، ابو زبير می 
گويد: از سعيد پرسيدم چرا اين كار را كرده است، گفت من از ابن عباس پرسيدم، چنانكه تو از من 

(صحيح مسلم ، بَاب  ) : خواست كه هيچ يك از امت خويش را در تنگی نيندازد.پرسيدی، فرمود
َالتَْيِن فِی اْلَحَضِر).   اْلَجْمعِ َبْيَن الصَّ

  ح مختصر:ـوضيـت
عالمه نيموی می فرمايد: علماء  تأويالتی برای اين حديث بيان نموده اند، ليكن همه ی آنها ضعيف  

  )222وری حمل شود. (آثار السنن،صفحه اند، مگر اينكه اين حديث بر جمع ص
  يادداشت توضيحی:

جمع بين الصلوتين  ( جمع کردن نماز ) در يک وقت  در نزد علماء  احناف  به سه صورت ذيل اداء 
  ميگردد.

  جمع تقديم :  اول :
  .اينکه ظهر وعصردر وقت ظهر يا مغرب وعشاء در وقت مغرب خواند شوند جمع تقديم :

  : جمع تآخير دوم :
جمع تاوقتی است که ظهر وعصر  دروقت عصر ويا مغرب وعشاء در وقت جمع تآخير : 

  .عشاءخوانده شوند 
  :جمع صوری سوم :

هر يکی از ظهر وعصر ،مغرب وعشاء دروقت وقتش خوانده شود  جمع صوری عبارت است که :
ول وقتش خوانده شود ، البته نماز اول به تآ خير انداخته ودرآخر وقتش خوانده شود ونماز بعدی درا

با اين حال بيننده تصور می نمايد که نماز ظهر وعصر ومغرب وعشاء با هم يکجا خوانده شدند ، 
  صورتآ  جمع است اما حقيقتآ جمع نيست .

در ميدان عرفات ، جمع تقديم در ظهروعصر  ودر مزدلفه جمع تآخير در مغرب وعشاء باالجماع 
)عالوه برآن دومقام در جا های ديگرجمع تقديم وتآ خير  100 واجب است ( نسايی جلد اول صفحه

  جايز نيست ، البته جمع صوری در حالت فوق جايز است . 
  هی:ـقـيادداشت ف

ولی رای صحيح آنست که چنانچه شخص در مسافرت دچار مشقت شود عالوه بر قصر می تواند 
باشد هرچند برخی از علماء جمع  نماز خود را نيز جمع کند ولی نه هميشه و بلکه بايد ضرورتی
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 .    پايان که تفصيل آن در فوق بيان گرديد  نمازها در سفر را در هر حالی جايز دانسته اند
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   اجماع علماء برقصر خواندن نماز در سفر  -
  انواع سـفـر: -
   مسافت قصر براى نماز -
    تقصير نماز  به حکم عرف  -
   حکم قصر برای محصلين مسافر -
   حکمت درتقصير نماز درحال مسافرت -
   احکام جمع صالتين  در حضر  -
   جمع بين صالتين درهنگام ضرورت -
   مريضی  جمع بين صالتين درهنگام  -
  باران شديد جمع بين صالتين درهنگام  -
  داشتن مريضی مستحاضه  جمع بين صالتين درهنگام  -
   جمع التقديم و جمع التاخير حکم  -
    رعايت ترتيب  در جمع بين صالتين  -
   و نيت ان قصر و جمع نماز -
  قـضـاء آوردن نماز مسافـرت -
  اشتباه درنماز های قصری  -
   نوافل درمسافرت  حکم  -
   احکام قصر و جمع نماز درسفر -
   نماز مسافـر پشت سر امام مقيم -
   جمع وتقصر درنزد امام ابوحنيفه (رح) احکام -
  
  

 نماز مسافر 
 :ش و نوشته ازگارـن، ع ـبـتـت

 »سعيد افغانی  –سعـيـدی « الحـاج اميـن الـديـن  
  »افغانـی سعـيد  –سعيد ی « وداکتر صالح الدين 

  ادرس ارتباطی :
 saidafghani@hotmail.com   

   strategicstudies@yahoo.com   
 


