
 

 

 

 

 حبث حول تقدير املسافة يف السفر الشرعي
 

 

فطار الصلوات الرباعية ولإلإّن السفر الشرعي بقيوده يكون موضوعًا لقصر 

واملشهور خصوصًا يف  ،ومن القيود املعتربة يف حتقق السفر الشرعي قطع املسافة .غالبًا

  من ذلك وال أكثر. ال أقّل ،ة مثانية فراسخاملسافة الشرعّي القرون األخرية يقولون بأّن

يف خرى أوجدنا مالكات ل ^رجعنا إىل الروايات املنقولة عن املعصومني ولو

على كون املسافة مثانية فراسخ. يذكر يف  غري ما يدّل ،تقدير املسافة الشرعية

ويف بعض الروايات جيمع بني  ؛.، أو..«بريدان»أو  ،«مسرية يوم»أو  ،«بياض يوم»بعضها 

آخر يذكر ما خيتلف حبسب التقدير مع مجيع ما  ويف بعٍض ؛أو ثالث ،اثنني منها

 ،«ثالثة برد»أو ، «يومني»أو  ،«مسرية يوم وليلة»يذكر يف بعض  :أشرنا إليه، مثاًل

 وحنوها.

جيب الفحص عن املداليل املذكورة  ،عية نقلّيةرلة شأومن الواضح أن املس

كي نصل إىل ما يقتضيه  ؛أو ترجيح بعض على اآلخر ،والسعي يف اجلمع بينها

 لة.أاالستنباط يف املس

تارخييًا إىل حتّول الوسائل النقلية واملراكب ن نلتفت أويف بداية البحث ينبغي 

مركب املسافرين يف القرون املتمادية  ّنأاملتعارفة يف القرون احلديثة. ومن الواضح 

 ،ها يف اليومتقطعاختلف مقدار املسافة اليت  ْنإوتلك األنعام و ،ةليس إاّل األنعام األهلّي

 ية فراسخ.املتعارف يف تلك األزمنة مثان بيقطع املرك ولكْن

املراكب فوبعد اخرتاع السيارة والطائرة والقطار،  ،ا يف العصر احلاضروأّم
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 ليف اليوم مقدارًا خيتلف كثريًا عّما يقطعه اجلمال والقواف تقطعة الناس العادية لعاّم

( يف ًافرسخ 160لف كيلومرت )أالسيارات املتعارفة والباصات  تقطع فاليوم .السابقة

قل من أيف العصر القديم يقطع يف  ن مسرية يوٍمأوهذا معناه  ،يوم واحد أو أكثر

 نصف ساعة يف العصر احلديث.

ن السري يف اليوم ينطبق أوعلى هذا فما يوجد يف بعض الروايات والكلمات من 

إاّل أن حيمل على  هّماضر، الليف عصرنا احل صّحدائمًا أو غالبًا على مثانية فراسخ ال ي

 صدور الروايات. ة السري يف زمنكيفّي

هم يف امجااًل إىل كلمات األصحاب وفتاوإن نتعرض أولتنقيح البحث ينبغي 

 ،واجلمع بينها ،ثم نرجع إىل طوائف الروايات رة،ونذكر االحتماالت املتصوَّ ،املسألة

 حسب فهمنا القاصر. ،واستنباط الصواب منها

ة والفتوى خمتّص ،هامنحصرة بأهل ّن العصمةأح بمة نصرِّويف نهاية هذه املقّد

 ْنممَّ ًامتواضع ًاهذا البحث ليس إاّل جمهود ولكّن ،وهم الفقهاء العظام ،بأهلها

 اشتغل بتحصيل العلوم الالزمة لالجتهاد.

وما ذكر يف  .دهمدين العمل مبا يفيت به مقلَّالالزم على املقلِّ ومن الواضح أّن

عصمنا  ،على حسب فهمنا القاصر ،هذه الرسالة ليس إاّل ما تقتضيه صناعة البحث

 اهلل من الزلل.

 

وبعضهم عطفوا عليها  ؛«مثانية فراسخ»السفر  ذكر قدماء األصحاب يف حّد

 .«مثانية فراسخ»مع  «الربيدين» تساويحوا بأو صرَّ ،«الربيدين»

إذا كان سفره مثانية  سافر فالتقصري عليه واجٌب ْنففي الفقه الرضوي: َم

وهو أربعة وعشرون مياًل ،فراسخ أو بريدين
(1)

. 

 ،السفر الذي جيب فيه التقصري بريدان ويف رسائل الشريف املرتضى: حّد

والفرسخ ثالثة أميال ،ربعة فراسخأوالربيد 
(2)

. 

به اإلمامية حتديدهم السفر الذي جيب فيه  ْتا انفرَدوقال يف االنتصار: مّم

ربعة فراسخأوالربيد  ،التقصري يف الصالة بريدين
(7)

. 
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مسرية بريدين ذاهبًا »الذي جيب فيه التقصري  وقال الصدوق يف املقنع: واحلّد

فراسخ ةربعأوالربيد  .وهو مسرية يوم ،«وجائيًا
(4)

. 

ن يكون سفره مثانية أالذي يوجب التقصري على املسافر  وقال يف اهلداية: احلّد

فراسخ
(2)

. 

أو  ،نسبة الفرسخ مع الربيدإىل كالمه يف اهلداية ولئن مل يتعرَّض الصدوق يف 

 مسرية بريدين ومسرية اليوم متساويان. ح بأّنارة املقنع صرَّبيف ع ولكْن ،مسرية اليوم

السفر إذا كانت املسافة مثانية يف  وقال الشيخ يف النهاية: التقصري واجٌب

فراسخ
(6)

. 

 ،ربعة وعشرون مياًل...أوهما  ،قل من بريدينأويف كايف احلليب: واملسافر 

فرضه التمام
(3)

. 

مثانية فراسخ ،نيويف املراسم: جيب له التقصري ]يف[ الربيد
(8)

. 

ويف الوسيلة البن محزة مثله
(9)

الغنية أيضًا بو املكارم ابن زهرة يف أوقال السيد . 

مثلهما
(10)

. 

 ،السفر الذي جيب فيه التقصري بريدان دريس يف السرائر: وحّدإوقال ابن 

والفرسخ ثالثة أميال ،ربعة فراسخأوالربيد 
(11)

. 

وهي مسري يوم، بريدان، أربعة وعشرون  .ق يف الشرائع: ...املسافةوقال احملقِّ

تعوياًل على  ،صبعًاإربعة وعشرون أطوله  ،ربعة آالف ذراع بذراع اليدأوامليل  ،مياًل

راد أولو كانت املسافة أربعة فراسخ و ،البصر من األرض أو مّد ،املشهور بني الناس

ووجب التقصري ،د يومه فقد كمل مسري يومْوالَع
(12)

. 

وينطبق هذا التقدير  ،االصل يف التقدير مسري اليوم ق هو أّنرة احملقِّاظاهر عب

 ،د من يومهْووأراد الَع ،ه إذا ذهب أربعًاّنأذكر يف آخر كالمه بن و... ولذا يعلى الربيد

 وجب التقصري من جهة سفره يف مسرية اليوم.

ذكروا يف كلماتهم مسرية  ،ر عنهتأخَّ ْنوبعض َم ،ق يف بعض كتبهواحملقِّ

 ن.يا عداًل لثمانية فراسخ أو بريدّمإو ؛ا منفردًاّمإ ؛اليوم

الكرامة: يف املعترب واملدارك والذخرية والرياض وظاهر قال العاملي يف مفتاح 

نه أمجاع على ة والكفاية اإلاملنتهى والتذكرة وكشف االلتباس وجممع الربهان والدّر



• 

 االجتهاد والتجديد 201

ن مياًليربعة وعشرأما جيب التقصري يف مسرية يوم، بريدين، ّنإ
(17)

. 

 ،قدير املسافةة يف تض ألقوال مذاهب العاّمبعد أن تعّر ،ق يف املعتربقال احملقِّ

يقول بأّنه مسرية يومني قاصدين ـ وهو الشافعي واملالكي  هم خمتلفون بني قائٍلّنإحيث 

قواهلم أبطال إل ؛قال جوابًا ،بو حنيفة ـأيقول بأّنه مسرية ثالثة أيام ـ وهو  ْنوبني َم ،ـ

مسري ما أ ،فيثبت معه القصر ،سمى سفرًان مسري يوم ُيأما لفظه: لنا ، ثبات احلّقإو

ن تسافر مسري يوم إاّل أمرأة تؤمن باهلل واليوم اآلخر ال حيل ال :×اليوم سفرًا فلقوله

مشقته تزول  ّنأل ؛ن القصر لو مل يثبت مسري يوم ملا ثبت مع ما زادوأل ؛مع ذي حمرم

إمنا وجب التقصري يف  :قال ×وقد روى الفضل بن شاذان عن الرضا ؛براحة الليل

ة والقوافل ألن مثانية فراسخ مسري يوم للعاّم ؛من ذلك وال أكثرمثانية فراسخ ال أقل 

ملا وجب يف  : ولو مل جتب يف مسري يوٍم×قال ،فوجب التقصري يف مسري يوم ،ثقالواأل

فلو مل  ،ما هو نظري هذا اليوميوم يكون بعد هذا اليوم فإّن كّل وألّن ؛لف سنةأمسري 

وألن مقتضى الدليل وجوب القصر مع السفر  ؛جيب يف هذا اليوم ملا وجب يف نظريه

ما نقص عن يوم فيعمل به يف اليوم ترك العمل يف ،كيف كان
(14)

. 

بعد  ولكْناشتمل على االستدالل مبسرية اليوم تقديرًا للسفر،  ْنإكالمه وو

 ،ه ليس يف مقام االفرتاق بني مسرية اليوم ومثانية فراسخل يف كالمه يظهر أّنالتأمُّ

بطال تقدير الفرسخ بثالثة أيام أو إبل كان يف مقام  ،دهما على اآلخروترجيح أح

بعد هذا الكالم بعض الروايات املشتملة على تقدير املسافة بثمانية  ذكرولذا  .يومني

ل املقصد: املقصد نه ذكر يف أّوأصرح من هذا أو .على مذهبه فراسخ أو بريدين دلياًل

مسرية يوم  ،ة وعشرون مياًلعربأوهي  ،املسافة :لاألّو .:يف صالة املسافر.. :اخلامس

مجعأوهو مذهب علمائنا  ،تاّم
(12)

. 

نهم مل أهـ( 386ل)عالم إىل زمان الشهيد األّووالذي يظهر من كلمات األ ،هذا

بل املالكان  ،خرنهم أرادوا طرح اآلأيظهر منهم  حد املالكني على حنٍوألضوا يتعرَّ

ولذا ذكر  .أو بريدان ومثانية فراسخ( عندهم ينطبقان على مسافة واحدة ؛)مسرية يوم

كما يف بعض  ،وبعضهم عطفوا عليه مسرية يوم ؛بعضهم مثانية فراسخ منفردًا

 شاء اهلل. ْنإأتي يعلى ما س ،الروايات

وكيفية تقديم أحدهما على  ،تعرض الختالف املالكني أحيانًا ْنل َمأّو ولكّن
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 ر عنه.تأخَّ ْنوتبعه بعض َم ،يد يف الذكرىهو الشه ،اآلخر

وعّينه  ،وهي مثانية فراسخ ،تقدير املسافةإىل ض الشهيد يف الذكرى وتعرَّ

وحينئذ ال  ،ذرعيثبت املسافة باالعتبار باأل ثم قال: ،البصر... بل ومّدعلى حسب شعر اإل

يف  كاٍف مسري يوٍم ن ذلك فإّنولو مل يتيقَّ ،أو أكثر فرق بني قطعها يف يوم أو أقّل

ةحوعسر املسا ،خبار بهلنطق األ ؛ة والسفر املعتدلعتدلاألرض امل
(16)

. 

 ،ذرعرة باألاملقدَّ ،ن األصل يف التقدير هو الفراسخ الثمانيةأيظهر من كالمه و

ولذا  ،ةحاسومن جهة عسر امل ،صلييف املالك األ مسري اليوم يعترب عند الشّك ولكّن

بلغ مقدار السفر إىل مسرية اليوم  ولكْن ،مل يقطع مثانية فراسخ هلو علم املسافر بأّن

 فطار.ال جيوز القصر واإل

بل اعتقد بأن  ،واعتقد باالكتفاء بأحدهما ،ووصل الدور إىل الشهيد الثاني

 ،ن املسافة مثانية فراسخأحيث ذكر  ،األصل هو مسرية يوم معتدل السري واملركب

عن  ،ثمانية فراسخ معلقًا يف خرب الفضل بن شاذانوقد ورد تقدير املسافة ب وقال:

ألن  ؛من ذلك وال أكثر قّلأال  ،ما وجب التقصري يف مثانية فراسخإّن: قال ،×الرضا

 وقد علم من ذلك أّن .ىل آخر اخلربإثقال...ة والقوافل واألمثانية فراسخ مسرية يوم للعاّم

ض واألزمنة رخيتلف باختالف األا كان ذلك ومّل ،ثقالاملسافة مسري يوم بسري األ

ألنها الغالب يف  ؛فيعترب من احليوان مسري اإلبل ،على الوسط يف الثالثةُحمل والسري 

 ؛فق قصوره عنه يف نفس األمراّت ْنإو ،القوافل... وعلى هذا فيكفي السري عن التقدير

اختلفا  ْنإو ؛وافق السري فواضٌح لو اعتربها بالتقدير فإْن، نعم .عماًل بظاهر األخبار

داللة  ألّن ؛وتقديم السري ،عليهما لداللة النّص ؛واحد منهما مكن االجتزاء بكّلأ

بل رمبا  ،صريح ذرع على الوجه املذكور نصٌّإذ ليس لالعتبار باأل ؛قوىأعليه  النّص

محد بن طاووس أف السيد مجال الدين وقد صنَّ .خبار وكالم األصحاباختلف فيه األ

األصل الذي اعتمد  وألّن ؛وحاصله ال يوافق املشهور ،يف تقدير الفراسخ كتابًا مفردًا

عليه يف التذكرة  ه استدّلألّن ؛ف ومجاعة يف تقدير الفراسخ يرجع إىل اليومعليه املصنِّ

وكذا الوضع  :قال ،وهو يناسب ذلك ،بل السري العاّماملسافة تعترب مبسري يوم لإل بأّن

البصر من األرض وهو مّد ،اللغوي
(13)

. 

 ولكْن ،د يف كالمه بني االكتفاء بأحدهما أو تقديم السريتردَّ والشهيد وإْن
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 ،على تقدير األذرع صريح يدّل مع مالحظة ما ذكره أخريًا من عدم وجود نصٍّ

صل تقدير الفرسخ والوضع اللغوي مع أصالة أوتناسب  ،عالم يف تقديرهواختالف األ

 ه مال إىل أصالة السري يف مقابل التقدير بالفراسخ.ه أّنيظهر من ،مسرية اليوم

حفيده )صاحب مدارك األحكام( يف كتابه ما يشبه خمتار الشهيد واختار 

 د الشهيد يف روض اجلنان.د يف النظر كما تردَّمل يرتدَّ وإنٍْ ،الثاني

مسرية يوم ما جيب يف القصر إّن مجاع العلماء على أّنإاًل ه ذكر أّووبيان ذلك أّن

 .احملّقق احللي يف املعترب :منهم ،ن مجاعةعأربعة وعشرين مياًل. نقله  ،بريدين ،تاّم

واحد من املالكني معترب  كّل حبيث يظهر من كالمه أّن ،ة املسألةض ثانيًا ألدّلوتعرَّ

ومن املراد من  ،ة السري واملركببرأسه، والشاهد على ذلك ما ذكره من كيفّي

ه مجع بني على أّن ومن تعقيب كالمه مبا يدّل ؟وم الصوم أم غريهاليوم، هل هو ي

عتبار باألذرع على الوجه اال :تعلم املسافة بأمرين . قال:«الواو»ال  ،«أو» الروايات بـ

ومسري اليوم ؛املذكور
(18)

 . 

كتفاء وقال: الثاني: ال ريب يف اال ،ختالف بني املالكنيسألة االملض ثم تعّر

كتفاء يف لزوم ولو اعتربت املسافة بهما واختلفا فاألظهر اال ،التقديربالسري عن 

ألنه  ؛واحتمل جّدي يف بعض كتبه تقديم السري .القصر ببلوغ املسافة بأحدهما

وهو مناسبته ملسري  ،ف يف تقدير امليلاألصل الذي اعتمد عليه املصنِّ ضبط، وألّنأ

ه ألنه ولعّل ،يف الذكرى تقديم التقدير ورمبا الح من كالم الشهيد .يرجع إليه ،اليوم

واآلخر تقريب ،حتقيق
(19)

. 

ذكر نقل اإلمجاع  ْنا صاحب احلدائق الشيخ يوسف البحراني فهو أيضًا ممَّوأّم

أربعة  ،، بريدين، مثانية فراسخاملسافة املوجبة للقصر هي مسرية يوم تاّم على أّن

وعشرين مياًل
(20)

ض ملوارد اختالف ة على خمتاره تعرَّه بعد نقل الروايات الداّل. لكّن

كما تكاثرت به  ،كتفاء بالسريإشكال يف اال الال خالف و وقال: ،السري والتقدير

ما وكذا ال إشكال يف ما لو اعتربت املسافة بالتقدير فوافق السري. إّن .األخبار

ولزوم القصر ببلوغ  ،هما كانر يف العمل على أيِّفهل يتخيَّ ،اإلشكال يف ما لو اختلفا

 .م التقدير؟ احتماالٌتأو يقدِّ ،ه أضبطألّن ؛م السريه يقدِّأو أّن ،املسافة بأحدهما

منهما. واحتمل يف  د النصوص بكلٍّووالظاهر أن وجهه ور .استظهر أّوهلا يف املدارك
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ى إذ ليس العتبارها باألذرع عل ؛عليه أقوى داللة النّص قال: ألّن ،الروض تقديم السري

صريح، بل رمبا اختلفت فيه األخبار وكالم األصحاب الوجه املذكور نصٌّ
(21)

. 

مة بالنظر إىل داللة النصوص املتقدِّ ؛منهما جّيد عتبار بكلٍّاال ّنأأقول: ال ريب 

كما  ،ختالف يف تفسري الفرسخإاّل أّن اإلشكال يف التقدير من حيث اال ،عليهما

والتقصري  ،حتياط باجلمعىل االإوالرجوع  ،عرفت من اضطراب كالمهم يف امليل

 عامل.لشتباه طريق السالمة، واهلل اواإلمتام يف موضع اال

احتاط يف التقدير من  وإْن ،ه وافق صاحب املداركيظهر من كالمه هذا بأّن

ليس معنى احتياطه  كما هو دأبه يف الكتاب، ولكْن ،ختالف يف الفرسخجهة اال

يف التقدير، ولذا لو  أو أكثرهما، بل احتياطه ليس إاّل لزوم رعاية جمموع املالكني

 عليه. دعتمامن مسرية اليوم ال ريب يف اال كان أكثر ما حياسب به الفراسخ أقّل

 ،ة اليوم والسري واملركبيبرأسه تعّرضه لكيف السري عنده مالٌك والشاهد أّن

واملراد بالسري فيه  ،ه ذكر: املراد باليوم على ما ذكره األصحاب يوم الصومّنإحيث 

ه الذي حيمل عليه فإّن ؛ما هو املتعارف الغالب من سري اإلبل القطار وسري عامة الناس

حت به األخبار... واعترب الشهيدان اعتدال الوقت والسري مضافًا إىل ما صرَّ ،اإلطالق

فيحتمل ا املكان بالنسبة إىل الوقت والسري، أّم ٌدواملكان، قال يف املدارك: هو جيِّ

ية املسافة يف السهولة اختلفت كّم وإْن ،إلطالق النّص ؛ًا عدم اعتبار ذلك فيهقوّي

 واحلزونة.

مع اعرتافه باختالف كّمية  ،إلطالق النّص ؛حتمالأقول: ما ذكره من اال

شاملة  النصوص مطلقٌة فإّن ؛جيري يف الوقت أيضًا ،املسافة يف السهولة واحلزونة

ا ختتلف به الكّمية أيضًا، فال فقصري النهار وطويله مّم ،اتبإطالقها جلميع األوق

وباجلملة فغاية ما يستفاد من  .وجه لتسليمه هلما ذلك يف الوقت ومناقشته يف املكان

طالق النصوص إمحل  النصوص هو اعتدال السري كما عرفت، وما عداه فال، فإْن

ليكون ضابطًا  ؛والتفريطاألوسط بني طريف الزيادة والنقصان واإلفراط  على احلّد

وإال فال معنى لتسليم ذلك يف فرد  ،ففي اجلميع ،يًا ال خيتلف بالزيادة والنقصانكّل

ا كان حيث قال: ومّل ،ه يف الروضوإىل ما ذكرنا ُيشري كالم جّد .واملناقشة يف اآلخر

هو و .مل على الوسط يف الثالثة، انتهىذلك خيتلف باختالف األرض واألزمنة والسري ُح
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جّيد
(22)

. 

قال مبالكية السري يف قبال  ْنَم أّن ،وما نقله من األعالم ،ويظهر من كالمه

 كيفية السري.لض التقدير تعرَّ

كتفاء وافق صاحب املدارك واحلدائق يف لزوم اال وإْن ،واحملّقق األردبيلي

والربهان ما  بقان ظاهرًا. قال يف جممع الفائدةاطتاملالكني ي ه اّدعى أّنأّن ، إاّلباألقّل

 ،اليوم أقرب إىل فهم األكثر وأسهل أّن إاّل ،الثالث: التفاضل بينهما غري ظاهر نّصه:

مل يصل إىل اآلخر على تقدير  وإْن ،أحدهما كاٍف والظاهر أّن .خبالف الفراسخ

حقيقًة هو األقّل ويكون حينئذ احلّد ،التفاضل
(27)

. 

 ،السري هو األصل يف املسافة اعتقد بأّن وإْن ،هويظهر من صاحب اجلواهر أّن

قدَّره ، مكنة والدواب و...دفعًا الختالف سري اليوم حبسب األزمنة واأل ؛الشارع ولكّن

ة على السري بعد أن كانا متقاربني يف الواقع. ولذلك أتى بالروايات الداّل ،بالربيدين

املسافة( مسري هي ) وقال: ،اليوم هو يوم الصوم أو أقّل من ذلك لكونوتعّرض  ،اًلأّو

الظاهرة يف  ،للروايات الكثرية املشتملة على بياض اليوم[] ؛كيوم الصوم ،يوم تاّم

بل مل نعثر على  ،ح بعضهموبه صرَّ .لتعبري فيها ببياض يومإرادة يوم الصائم منه؛ ل

سار كادة ما بني انتشار الضياء إىل انإرولوال ذلك )هذه الروايات( ألمكن  .فيه خالٍف

وغريها  ظمع استثناء القيلولة يف القي ،باحندار الشمس إىل الغروب من اليومسورته 

ال بأس باألّول بعدما عرفت من داللة  لكْن .مّما ال يقدح يف صدق السري يومًا عرفًا

النصوص املعتضدة مبا عثرنا عليه من الفتوى عليه
(24)

. 

بل الشهيد  ،ئقوعّقب كالمه بالتعليق على ما ذهب إليه صاحب املدارك واحلدا

األول  والفرق بينهما أّن ،السري والتقدير متساويان يف املسافة مبا يظهر منه أّن ،الثاني

فال معنى لطرح مسألة اختالف السري والتقدير يف املسافة  ،والثاني حتقيق ،تقريٌب

كما يف نظائره،  ،يف تقريب وعلى كل حال فهو )التقدير( حتقيٌق رأسًا. قال ما نّصه:

ما يسهل على  يف رتديد بني بياض اليوم والربيدين يف خرب أبي بصري السابق ترديٌدفال

كي  ؛هما أمران خمتلفانواحد يف نظر الشارع، ال أّن فهما شيٌء وإاّل ،املكّلف اعتباره

أو  ؛مبعنى كون املعترب فيها اجتماعهما... ،سافة عليهما معًامدار امل ّنأيّتجه البحث يف 

والتقدير  ،ه األصل يف املسافةألّن ؛قصر عن الربيدين وإْن ،املدار على مسري اليوم أّن
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كما عساه يلوح من  ،أو أن املدار على التقدير بالربيدين ؛له... بالربيدين تقديٌر

 عماًل بكلٍّ ؛املدار على حصول أحدهما أو أّن ؛واآلخر تقريب ،ألّنه حتقيٌق ؛الذكرى

على أنهما  ه مبيّنذلك كّل ضرورة أّن ،هره يف املدارككما استظ ،من الدليلني

واحد عند الشارع ـ  هما شيٌءا بناء على ما ذكرنا من أّن، أّمتقديران خمتلفان مسافًة

ق ق أحدهما حتقَّومتى حتقَّ ،وبالعكس ،فمسري اليوم عنده عبارة عن قطع بريدين

الربيدين يف بعض اليوم أو إذ فرض مسري  ؛من ذلك ى شيٌءاآلخر يف نظره ـ فال يتأّت

 ،ل مسري يوم عندهاألّو ألّن ؛نقصان املسري اليوم عنهما حينئٍذ غري قادح يف املراد شرعًا

كما هو واضح ،خبالف الثاني
(22)

. 

رة واألقوال املذكورة يف حتماالت املتصوَّعلى اال كالمه املذكور مشتمٌلو

ال  من األقوال. ولكْن تماالت وكلٍّحمن اال ة كلٍّمن أدّل إىل خمتصٍر مع إشارٍة ،املقام

ن أو ،دة هو وحدة املالكني واقعًاف يف قبال األقوال املتعدِّعاه املصنِّما اّد خيفى أّن

وهذا الكالم  ،وحبسب التقدير تكون حتقيقيًا ،املسافة حبسب السري تكون تقريبًا

 .ْرما سيأتي، فانتِظ ينفعنا يف

 ْنواملعاصرين( َم ،ريناملتأخِّري اهر )من متأخِّغري صاحب اجلومل أَر  ولكْن

تعّرض  ْنَم وكيفية تقديم أحدهما على اآلخر، بل مل أَر ،ض الختالف املالكنيتعرَّ

حون بأّن املسافة يصرِّ بل الكّل ،أو عطفًا على مثانية فراسخ اليوم مستقالًّ، الك سريمل

 مثانية فراسخ فقط.

قال  ْنالعاملي يكون ممَّ ّرالشيخ احُل الوسائل أّننعم يظهر من عنوان الباب يف 

باب وجوب القصر يف »فإنه قال يف عنوان الباب:  ،ق السفرأحد املالكني حيقِّ بأّن

 .«أو مسرية يوم معتدل السري ،بريدين مثانية فراسخ

 رين واملعاصرين:ولتتميم البحث نذكر بعض عبارات األعالم املتأخِّ

ق بقطع مثانية فراسخملسافة وحتّقاقال كاشف الغطاء: ...
(26)

. 

ل: ا شروط القصر فأمور: األّووقال السيد حممد كاظم الطباطبائي: أّم

وهي مثانية فراسخ ،املسافة
(23)

ني على العروةمن احملّش ق على كالمه أحٌد. وال يعّل
(28)

. 

فاق ّتبل اال ،ا اإلمجاعْوَعدَّاهم ّنأوما يظهر من تأليفات املعاصرين أو تقريراتهم 

ذكر بعضهم روايات  وإْن ،الك السريملضوا ومل يتعرَّ ،على التقدير )بثمانية فراسخ(



• 

 االجتهاد والتجديد 211

فاتهماليوم يف مصنَّ بياض اليوم ومسري
(29)

. 

قم الشيخ يف س للحوزة العلمية ونقل عن ولد املؤسِّ .من أقوال األعالم هذه نبذٌة

ين ما بني احلّد واحتاط يف الصوم يف ،متاممجع بني القصر واالأّنه مرتضى احلائري 

 يف سريته العملية.

 1200املسافة الشرعية يف يومنا احلاضر تكون  ّنإ :فنيوقال بعض املؤلِّ

مسرية يوم مع الباصات املتعارفة يف عني املسافة الشرعية هي ويف احلقيقة  ،كيلومرت

وحّدده باملسافة املذكورة ،للسفر
(70)

. 

ر ذَكمبا ينبغي أن ُي اد نظره إىل األدّلة املعتربة مل يأِته مع سعيه يف استنولكّن

وصرفه إىل ما  ،ومتحيص كالمه ،بعض ما قالهلولعّلنا نتعّرض فيما بعد  .يف املقام

 .ْريقتضيه النظر، فانتِظ

 

بعد أن أغمضنا عن  ،السّتةنتهي إىل ترة يف املقام األقوال املذكورة أو املتصوَّ

 ة عند اجلميع.بعض التقديرات اليت حتمل على التقّي

وما يف  .ن مالك املسافة هو التقدير )مثانية فراسخ أو بريدان( فقطإ: األّول

 .ق التقديرمارة على حتقُّأ بعض الروايات من السري )بياض يوم أو مسرية يوم( ليس إاّل

ىل التقدير ال اعتبار للسري أصاًل. هذا هو املشهور، بل ولذا لو علمنا أّن سفرنا يبلغ إ

 رين منهم.خصوصًا املتأخِّو ،فق عليه يف كلمات الفقهاءاملتَّ

والتقدير عالمة  ،املالك هو السري املتعارف )مسرية يوم أو بياض يوم( ّنإ: الثاني

سافر مسرية يوم بأّي  ْنَم ليس كّل ق مسرية يوم يف السفر، ولكْنمارة على حتقُّأو

ر ويفطر، بل املعيار هو السري املتعارف مع الوسائل كيفية وبأّي وسيلة ويف أّي يوم يقصِّ

حتمال ميكن طرح يف هذا اال ،معتدل من السنة النقلية املتعارفة يف الزمان، ويف يوٍم

و يوم ومن جهة أّن اليوم ه؛ واليوم ،املركبواحتماالت كثرية من جهة اعتدال السري، 

هذه  ّنإحيث  من طلوع الشمس إىل غروبها، ولكْن ،الصوم أو أقّل من ذلك

اًل للتقدير حنيل ْدأو ِع إثبات أصل مالكية السري مستقالًّطرح بعد تحتماالت اال

وهذا  .ْرفانتِظ ،ثبات أصل املالكيةإبعد  ،بينها إىل موضع آخر طرحها واختيار احلّق
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 كما سبق. ،نانما مييل إليه الشهيد يف روض اجل

 .د فيه للمتعارف أصاًلال تقيُّ ولكْن ،كالثاني ،ن املالك هو السريإ: الثالث

قطع أحدهما املسافة  ولكْن ،ولذا لو قطع املسافران مسافة واحدة يف التقدير

اآلخر قطعها يف و ،سرعة السفينة قطعه يف أكثر من اليوم ءومن جهة بط ،بالسفينة

 ر صاحب السفن.ويقصِّ ،الراكب الذي يرجع من يومه صومًا فيتّم ،ةبعض اليوم بالداّب

 الصدوق يف املقنع. احتمال رواية مرسلة نقلهعلى هذا اال تدّل

، آلخرأمارة على اوليس أحدهما  .: املالك أحد التقديرين، األّول والثانيالرابع

مل  وإْن ،قصَّر وأفطرة قليلة فلو سافر مثانية فراسخ يف مّد .بل هما مالكان مستقاّلن

كما قد  ،ومل يبلغ مثانية فراسخ قصَّر أيضًا ولو سار مسرية يوٍم ؛يبلغ إىل مسرية يوٍم

وهذا هو  .ىل حّد الرتّخصإيقال يف مسألة خفاء اجلدران وعدم مساع األذان بالنسبة 

 كما سبق. ،ق األردبيليوقال به صاحب احلدائق واحملقِّ ،الذي استظهر من املدارك

 ،مارًةأمل يكونا  هما وإْنّنإو ،: املالك جمموع التقديرين األّول والثانيخلامسا

سافة ا حيّقق مالك املم، بل جمموعهمنهما مالكًا مستقالًّ واحٍد ولكن ليس كّل

وهي بلوغ املسافة مثانية فراسخ  ،واحدة ولذا جيب القصر واإلفطار يف صورٍة .الشرعية

ولكن يف الصور الثالثة ،السري ءومضي مسرية يوم من بد
(71)

الباقية ال جيوز القصر  

 واإلفطار.

هما هو ولذا ال موضوع للنزاع أيُّ .التقدير والسري ينطبقان دائمًا ّنإ: السادس

واآلخر تقريب. وهذا خمتار  ،بل أحدهما حتقيٌق ؟هما األمارة على اآلخروأيُّ ؟املالك

عتقد بأّن املالك األصلي هو ا هاستظهر من أّول كالمه أّن وإْن ،اجلواهر بصاح

ختالف يف السري حبسب األزمنة حلسم مادة اال وتقديره بالربيدين ليس إاّل ،السري

 فراجع. ،اًل، كما ذكرنا كالمه مفصَّواألمكنة والدواّب

عتناء بها يف اليت ميكن اال ،حتماالت املطروحة يف املسألةهذه هي األقوال واال

ال يسعنا يف هذا املختصر  ا ذكرنا، ولكْنرة أكثر مّموإال فالفروض املتصوَّ ،اجلملة

 وإبطاهلا بعده. ،ض هلاالتعرُّ

من  ولكن مع ذلك لكلٍّ .عدها الثالث، وأبومن املعلوم أن أشهر السّتة هو األّول

ولكن قبل  ،ذكر هلمتأو ميكن أن  ،ن بهاوذكرها القائلأدّلة السّتة  االحتماالت
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نتعّرض للروايات والطوائف  ،خراآلبعض الطال إبو ،واختيار بعضها ألدّلة،ض لالتعّر

 زة فيها.املميَّ

 

الروايات اليت ترتبط بالبحث توجد غالبًا يف ثالثة أبواب من أبواب صالة 

وجمموع هذه الروايات تبلغ  .ومستدركه ؛الوسائل :املسافر من الكتابني اجلليلني

من صحيح أو  ،سناد أكثر هذه الروايات معترٌبإ ّنأومن الطريف  .أربعة ومخسني رواية

أو أكثر يكون من جهة  ويف كل طائفة من الطوائف يوجد خرٌب .حق أو مصحَّموثَّ

 الروايات املعتربة منها تبلغ ثالثني. ّنفإوعلى ما أحصيت وتفّحصت  .ًاالسند تاّم

 نبعضها إىل بعض م حبيث لو مل ينضّم ،ًاا من جهة املدلول فمختلفة جّدوأّم

جهة تقارب املعنى فمع اجلمود على النصوص يوجد أكثر من عشرين مالكًا على 

مجااًل ما إليعلم  ؛حتّقق السفر الشرعي. ومن املناسب للمقام أن نذكر هذه املالكات

 ذكر يف النصوص، وهي هذه:

مثانية فراسخ.  أوبريدان  أوـ مسرية يوم 7ريدان أو مسرية يوم. ـ ب2ـ مسرية يوم. 1

سرية يـوم على سحـب سري القطار.  ـ م6وم. ــ بياض ي2خ. ـة فراسـمثاني أووم ــ مسرية ي4

أربعة وعشرون  أوبريدان  أوـ مسرية يوم  8مسرية يوم على حسب مركب املسافر.  ـ3

مثانية فراسخ.  أوـ بريدان 12ـ بريدان. 11ـ مسرية يومني. 10ـ مسرية يوم وليلة. 9مياًل. 

عشر  اثناـ أربعة وعشرون مياًل أو 16ـ أربعة فراسخ. 12ـ بريد. 14ـ مثانية فراسخ. 17

ـ ما 20. ل فيه مثانية فراسخ مبسرية يومـ ما يعل19ِّـ ثالثة برد. 18ـ عشر فراسخ. 13مياًل. 

 بة للقصر.يستأنس منه بأّن الشّدة موِج

 ؛ة قطعًابعض املالكات املذكورة يف الروايات حيمل على التقّي هذا ولكّن

يوم »أو  «مسرية يومني»كما يف  ،ةوموافقته ألقوال العاّم ،خرارضته للمالكات األملع

 اجلمع بني كما يف ،أو جيمع بينهما مجعًا عرفيًا ،وبعضها يرجع إىل بعض ؛«وليلة

املراد من الربيد هو  ّنإحيث  ،مالك مثانية فراسخ وأربعة فراسخ أو بريدان وبريد

فيصري اجملموع  ،جائيًا أراد أن يقطع بريدًا ذاهبًا ويقطع بريدًا ْنمقدار مسافة َم

ن ومثانية فراسخ يوكما يف موارد اجلمع بني مالك الربيد ،فال تعارض بينهما ،بريدين
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وبعد إرجاع ما ميكن أن  خر.ينطبق على اأُل امنه كالًّ ّنإحيث  ،ن مياًليوأربعة وعشر

 ًا،تصري طوائف الروايات املذكورة سّت، وطرح ما حيمل على التقّية ،يرجع إىل الواحد

 وهي ما يلي:

 املالك هو زمان السري )مسرية اليوم(. ّنأعلى  ـ ما يدّل1

 ة(.)مسافة خاّص ن املالك هو تقدير الفراسخأعلى  ـ ما يدّل2

 ن املالك منطبق على مسرية اليوم ومثانية فراسخ.أعلى  ـ ما يدّل7

 من مسرية اليوم ومثانية فراسخ. ،ن املالك أحدهماأعلى  ـ ما يدّل4

املالك األصلي  لة أو املستأنسة من احلكمة املذكورة فيها بأّنـ الروايات املعل2ِّ

 هو الزمان.

إىل  |وهو سفر رسول اهلل ،رتخيص للمسافرينعلى منشأ جعل ال ـ ما يدّل6

 مثانية فراسخ.، بريدين ،وهذه املسافة تكون مسرية يوم ذي خشب و...

 الطوائف املذكورة نقول إمجااًل: وعند النظر إىل

وجعل احلكم من جهة  ،|ها نقلت فعل النيّبّنأالطائفة األخرية من جهة  ّنإ

ال تفيد للجمع بني الطوائف  ،وما قطعه النيب ينطبق على مالك السري والتقدير ،فعله

 .السابقة

سرية اليوم يف األزمان خاّصة مب ،ة على انطباق املالكنيوالطائفة الثالثة الداّل

مسرية يوم يف العصر  نطباق يف عصرنا احلاضر، فإّنال تصح لال ولكْن ،السابقة

املراد من مسرية اليوم  إاّل أن يقال بأّن انية فراسخ، اللهّماحلاضر يبلغ اليوم أضعاف مث

للسفر  ال مسرية يوٍم ،عصر وزمان هو مسرية يوم للسفر مع اجلمل واإلبل يف كّل

 زمان. الوسائل النقلية املتعارفة يف كّلب

تفاوتت معها يف قّوة  وإْن ،يف املضمون ّتحد مع األوىلتا الطائفة اخلامسة فوأّم

 هذه الطائفة تشتمل على التعليل. ّنإحيث  ؛الداللة

تكون الطائفة و ،واخلامسة ؛والثانية ؛األوىل :فيبقى التعارض بني ثالث طوائف

أحدهما من السري املالك  وتصري النتيجة أّن ،الرابعة شاهدًا للجمع بني األوليني

سافر  ولو ؛فلو سافر مسرية يوم ومل تبلغ املسافة مثانية فراسخ قّصر والتقدير مستقالًّ.

بعض القرائن اخلارجية والتعليل  ر أيضًا. ولكْنمن اليوم قصَّ مثانية فراسخ يف أقّل
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ة األقوال ولذا حنتاج إىل تعّمق يف أدّل .املذكور يف الطائفة اخلامسة تأبى هذا اجلمع

 ى حنكم مبا يقتضيه التحقيق يف املقام.حّت ،والقرائن اخلارجية ،املختلفة

 

أن يكون  دحبيث كا ،رينمني واملتأخِّقدِّتامل هذا القول هم ُجلُّبالقائلني  إّن

وإمنا  .خاّص ومبا أّن هذا القول هو املشهور ال يستند أكثرهم إىل دليٍل .إمجاعًا

كاإلصبع والذراع  ،مةصور املتقدِّعتعّرضوا ملقداره حبسب ما يقدر به املسافة يف ال

لتقدير ل ،وكيفية انطباق املالكات ،ضوا يف كيفية تقدير امليلوتعرَّ .ونذوشعر الرب

بعضها على بعض. ومع هذا ميكن أن يستفاد من كلمات بعض الفقهاء أن الدليل على 

 والروايات الواردة يف الباب. ؛انية فراسخ هو اإلمجاعاملسافة مث أّن

 ؛فال يعترب الزائد عليها .قال السيد احلكيم: ]املسافة وهي مثانية فراسخ[

ق مساعة: يف ففي موثَّ ؛عليه النصوص املستفيضة وتدّل .حكاه غري واحد .مجاعًا مّناإ

ويف  وهما مثانية فراسخ. ،وذلك بريدان ،: يف مسرية يوٍم×فقال ؟يقصر الصالة ْمَك

ويف  من ذلك وال أكثر. ال أقّل ،ما وجب التقصري يف مثانية فراسخرواية الفضل: إّن

اج: أربعة أربعة وعشرون مياًل. ويف رواية ابن احلّج ،صحيح الكاهلي: بريد يف بريد

يف بريدين أو بياض »يكون مثانية فراسخ. ويف صحيح أبي أيوب:  ،وعشرون مياًل

، كما يف صحيح ا ما ورد يف حتديدها مبسرية يوم وليلةحنوها وغريها. وأّمو ،«يوم

كما يف يف رواية أبي بصري، أو ثالثة برد، كما  ،أو مسرية يومني زكريا بن آدم،

أو على التقية ،على ما ال ينايف األّول أو حمموٌل ،فهو مطروٌح ،صحيح البزنطي
(72)

. 

 .والروايات ؛اإلمجاع :من الدليلني كالمه مشتمل على كلٍّو

 ولكن ال خيفى أّن ما يراه دلياًل على املطلوب من الروايات يكون بني ما يدّل

ن أعلى  وبني ما يدّل ،ا التقدير أو السرين املالك إّمأعلى  على التقدير فقط وما يدّل

األصل هو  ّنأالظاهر عنده  ولكّن .املالك هو مسرية اليوم املنطبق على التقدير

 ق مثانية فراسخ.على حتقُّ ر، ولذا يكون السري عنده عالمًةالتقدي

ضه سرية يوم يف عرض التقدير هو تعرُّمل ًاه ال يرى اعتبارًا خاّصوالشاهد على أّن
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ويف هذا املقام ذكر ثالثة روايات ليس فيها  .لروايات املتعارفة ملختارهليف ذيل كالمه 

أو أكثر  ،على ثالثة برد دّلتا أن وايات إّمعلى مسرية يوم أو بياض يوم، بل الر ما يدّل

واحد من السري من يوٍم
(77)

. 

شّذ من  ْنَم كما ال خالف بني املسلمني ـ إاّل ،ال إشكال»وقال السيد اخلوئي: 

. ًا ـمن ذلك وال أكثر ـ حّد ال أقّل ،ها مثانية فراسخّنأو، يف اعتبار املسافة ،العامة ـ

 ،قاتمجااًل، وفيها الصحاح واملوثَّإولو  ،ها متواترٌةبل لعّل ،والنصوص بها متكاثرٌة

بريد أربعة فراسخ  أو بريدين ـ وكّل ،من التعبري بثمانية فراسخ ،على اختالف ألسنتها

أو السري يف بياض النهار املنطبق  ،فرسخ ثالثة أميال ـ أو أربعة وعشرون مياًل ـ وكّل ،ـ

يف السري العادي على مثانية فراسخ
(74)

. 

عي أكثر هو يدَّ ولكْن ،ذكره السيد اخلوئي يشبه مقالة السيد احلكيمما 

شّذ من العاّمة.  ْنَم إاّل ،عى عدم اخلالف بني املسلمنيمجاع الفرقة احملّقة، بل اّدإمن 

عى انطباق مجيعها وادَّ ،ح ببعض املالكات املذكورة يف الرواياتخرى صرَّأومن جهة 

والظاهر من  .أو مسرية اليوم ،السري يف بياض النهار :ومن مجلتها ،على مثانية فراسخ

أو السري مع القطار  ،السري املعترب هو السري العادي يف الزمان السابق ّنأكالمه 

وال يكون أصاًل  ،ولذا ُعطف على الثمانية ،املنطبق على مثانية فراسخ ،واألثقال

 برأسه.

 ا أن يريد بأّنه إّمألّن ؛بتامٍّعاه من عدم اخلالف بني املسلمني ليس ما اّد ولكّن

بال نظر إىل تقدير  ،من بعض العامة إاّل ،ا ال خالف فيهمسألة اعتبار املسافة مّم

ى بعض ّتوال خيالفه ح ،ه بهذا املقدار ينطبق عليه إمجاع الكّلّنإ :ففيه، املسافة

من بعض  إاّل ،ا ال خالف فيهتقديرها بثمانية فراسخ مّم ا أن يريد بأّنوإّم ؛العامة

اختلفوا يف التقدير أيضًا. نقل  وإْن ،ة جيمعون على خالفهالعاّم ّنإالعامة، ففيه: 

 ،ة قصر الصالة شروطوقال: يشرتط لصّح ،أقواهلم يف املسألة ييرزعبدالرمحن اجل

ة عشر فرسخًا ذهابًا فقط، مسرية يوم وليلة منها: أن يكون السفر مسافة تبلغ سّت

فق عليه بني األئمة املسافة بهذا متَّ وتقدير .باألثقال سريًا معتادًا لةبسري اإلبل احملمَّ

ام من وهو ثالثة أّي ،رة بالزمناملسافة مقدَّ ما عدا احلنفية... واحلنفية قالوا بأّن ،الثالثة

واملعترب  ،يوم منها من الصباح إىل الزوال ام السنة، ويكفي أن يسافر يف كّلأقصر أّي
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عربة بتقديرها بالفراسخ على  أي سري اإلبل ومشي األقدام... وال ،السري الوسط

 ،رها بالفرسخوبعض احلنفية يقدِّ ،من هذه املسافة القصر يف أقّل املعتمد، وال يصّح

ال مرحلتني ،فهي ثالثة مراحل ،نها أربعة وعشرون فرسخًاإ :ه يقولولكّن
(72)

 . 

أو  ،ة عشر فرسخًاره سّتيف املغين: وإذا كانت مسافة سف ةوقال ابن قدام

 ْميف َك :اهلل قيل ألبي عبد :ر. قال األثرمفله أن يقصِّ ،مثانية وأربعني مياًل باهلامشي

ة ؟ قال: ال، أربعة ُبَرد سّتتقصر الصالة؟ قال: يف أربعة ُبَرد، قيل له: مسرية يوم تاّم

ومسرية يومني ،عشر فرسخًا
(76)

. 

احلنبلي من الكتب املرتبطة بسائر  ةقدامومل حيضرني اآلن غري املغين البن 

ما نسبه السيد اخلوئي  ا ذكرنا من الكتابني املذكورين أّنظهر مّم ولكْن. مذاهبهم

 ،مامية أو مشهورهم فليس ببعيٍدمجاع اإلإه ءعااّد ولكّن ،ة ليس بتامٍّإىل العاّم

 وإْن ،اني و...كصاحب املدارك والشهيد الث ،رينبعض املتأخِّ خصوصًا مع القول بأّنو

ق مثانية فراسخ أيضًا يكفي لتحقُّ هم اعتقدوا بأّنولكنَّ ،قالوا بكفاية مسرية اليوم

 قطع املسافة.

 

وعدم اعتباره ليس من جهة احتمال كونه  .ا اإلمجاع فال اعتبار له يف املقامأّم

يف املسألة  مجاٌعإه ال يوجد ّنأمستندًا إىل الروايات املوجودة عندنا فقط، بل من جهة 

وملتفتًا  ،ونة عند األصحابنق اإلمجاع يف املسألة كونها معألن من شرط حتقُّ ؛رأسًا

إلمجاع على مثانية فراسخ عون ااألصحاب قدميًا وحديثًا ال يدَّ ولكّن .إليها من جانبهم

ة، أي يف عون اإلمجاع عليها يف قبال أقوال العاّمبل هم يدَّ ،يف قبال القول مبسرية يوم

وحنوها. ولذا  ،وثالثة أيام ،أو مسرية يومني ،أو ثالثة برد ،ة عشر فراسخقبال سّت

حبيث يظهر منهم عدم  ،عطف بعضهم مثانية فراسخ على مسرية يوم أو بياض يوم

عرف ذلك مبسرية يوم  وإْن ،وهو مثانية فراسخ ،واحد فرقة بينهما، بل عندهم أصٌلالت

 أحيانًا.

ال  ،ال مثانية فراسخ ،املالك هو مسرية يوم وعلى هذا األساس لو قيل بأّن

الذين  ،هذا خيالف كلمات املعاصرين ،هذا خالف اإلمجاع. نعم بطاله بأّنإميكن 



•

 217 االجتهاد والتجديد

 ال أقّل ،املالك مثانية فراسخ مع ذلك حكموا بأّن ْنولك ،واجهوا السيارات املتداولة

 ة على مسرية يوم أو بياض يوم على مسرية يوم عادّيروايات الداّلالوال أكثر، ومحلوا 

 ما يأتي. ض له يفتعرَّنبه، وهذا ما َسزمان حَب ال يف كّل ،يف زمن صدور الروايات

كما يف  ؛املالك هو التقدير فقط ّنأعلى  يف بعضها ما يدّل إّنفا الروايات وأّم

قال: التقصري  ،|عن النيّب ،عن أبيه ،×عن أبي جعفر ،صحيحة حممد بن مسلم

جيب يف بريدين
(73)

: أدنى ما ×اهلل ألبي عبد وصحيحة معاوية بن وهب قال: قلُت؛ 

وبريد جائيًا ،يقصر فيه املسافر الصالة؟ قال: بريد ذاهبًا
(78)

حة الفضل بن ومصحَّ؛ 

رت أفطرتوإذا قصَّ ،: والتقصري يف مثانية فراسخ وما زاد×عن الرضا ،شاذان
(79)

 ،

بن يقطني  كما يف صحيحة علّي ،ن املالك هو مسرية يومأعلى  مبا دّل رضٌةاها معأّن اّلإ

قال:  ؟عن الرجل خيرج من سفره وهو يف مسرية يوم ×أبا احلسن األول قال: سألُت

الرمحن  ويف صحيح عبدكان يدور يف عمله؛  وإْن، جيب عليه التقصري يف مسرية يوم

قال: جرت السّنة ببياض يوم ،×اهلل عن أبي عبد ،اجبن احلّج
(40)

. 

ق مارة على حتقُّأها ولكّن ،وقع يف بعض الروايات هذا التعبري ّنه وإْنإ: لو قيلو

 مكانإوعدم  ،الشارع الحظ حال الناس ّنإويف الواقع  .وليست مالكًا برأسه، املالك

وجعل هلم  ،فساحمهم ،باملشّقة العظيمة إاّل .تقديرهم مسافة السري باإلصبع واألذرع و..

للمركب العادي. والشاهد  وهي مسرية يوم تاّم ،ق مثانية فراسخمارة غالبية على حتقُّأ

 ،أو عطف أحدهما على اآلخر ،ا على اآلخرميف بعض الروايات انطبق أحده هّنأعليه 

 ومنطبقًا عليه. ،لآلخر مصداقًا حدهما تفسرٌين أأعلى  دالٌّوهو 

: يف ×يقّصر الصالة؟ فقال ْمه عن املسافر يف َكقة مساعة قال: سألُتففي موثَّ

وهي مثانية فراسخ ،مسرية يوم
(41)

. 

: يف مسرية ×قال ـ ومن احملتمل قريبًا وحدتها مع ما سبق ـ أخرى له قٍةويف موثَّ

 وهما مثانية فراسخ. ،وذلك بريدان ،يوم

ه عن التقصري؟ قال: يف قال: سألُت ،×اهلل عن أبي عبد ،وبويف صحيحة أبي أّي

أو بياض يوم ،بريدين
(42)

. 

ه ال دليل على ّنإ :ا يليومع قطع النظر عّم ،قال يف هذا اجملالأن ُي ن: ميكقلُت

يكون ه كما ميكن أن يكون ما فرضتم صحيحًا ميكن أن ألّن ؛أصالة التقدير
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والركب أيضًا قد  ،املراكب خمتلفة مبا أّن ولكْن ،املالك هو السري العادي يف اليوم

وبعض املسافرين ال يقطعون الطريق من الطلوع إىل  ،يسري سريعًا وقد يسري بطيئًا

 حبيث لو علموا أّن ،وقتية آنذاك هلم ر الشارع مثانية فراسخ أمارًةقرَّ ،الغروب و...

 ال اعتبار باألمارة عليه.فيوم قطعًا سفرهم بلغ مسرية 

ميكن أن يكون انطباقًا  نطباقعلى اال ما يدّلأّن ا الشاهد املذكور ففيه وأّم

أو  ،ن انطباق أحدهما على اآلخر ميكن محله على ما سبقوما يتضمَّ ،وقتيًا آنذاك

 ،ق السفر الشرعيمنهما على حتقُّ كلٌّ يدّل ،نهما مالكان مستقاّلّنأمحله على 

 .هعاعلى مدَّ فليس يف الروايات شاهٌد

والثاني  ،ألن األّول حتقيق ؛عتبار بثمانية فراسخ دون مسرية يوم: االقالال ُي

 تقريب.

ميكن أن  وإاّل ،ستحساناتيف الشرع على أساس هذه اال : ال يستدّلقالألنه ُي

 بط من التقدير.ألنه يف األزمنة السابقة كان أض ؛عتبارم يف االالسري مقدَّ يقال بأّن

 

 ،طال بعض األقوالإبوحيتاج إثباته إىل  ،حتمال هو املختار عندناهذا اال ّنأمبا 

 .ْرحنيل البحث فيه إىل آخر هذا املقال، فانتِظ ،خرأمات وإىل مقّد

 

وبعبارة  ،سواء كان املركب بطيئًا أو سريعًا ،ن املالك مسرية يوم مطلقًاأوهو 

 د بكون السري واملركب والطريق عاديًا.مطلق مسرية يوم بال تقيُّ :خرىأ

 ،مرسلة تكون على مضمونه روايٌة حتمال قائاًل، ولكْنهلذا اال ما وجدُتو

 ،ق بهايتسوَّسوقًا أتى  عن رجٍل ×اهلل قال: ُسئل أبو عبد، الصدوق يف املقنع انقله

 ،ة أتاها يف بعض يوٍمهو أتاها على الداّب فإْن ،وهي من منزله على أربع )سبع( فراسخ

 ،الراكب الذي يرجع من يومه صومًا قال: يتّم ؟ها يف يوٍمركب السفن مل يأِت وإْن

ويقّصر صاحب السفن
(47)

. 

قال صاحب الوسائل يف  فقد لغريها من األخبار والفتاوى ومبا أّن مفادها خمالٌف
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ملا  ؛أو خيرج بعده ،نه يرجع قبل الزوالأة متام صاحب الداّبإولعّل وجه  م اجلمع:مقا

خبالف صاحب السفينة ،يأتي يف الصوم
(44)

. 

 ،ه ال شاهد حلمل مطلق الكالم يف الرواية على ما قيَّدهال خيفى أّن ولكْن

 وهذا من أوضح موارد اجلمع الشرعي.

 

رواية مرسلة  إاّل ،ه ال دليل عليهحتمال من جهة أّنهذا اال ىل رّدْواأَل ولكّن

والرواية بهذه األوصاف ال تصلح دلياًل للحكم  ،عنها عند األصحاب ٌضومعَر ،سندًا

ة على عدم الداّل ،رضة بالروايات الصحيحةامضافًا إىل أّن هذه الرواية مع ،الشرعي

 ادي.بل املالك هو السري الع ،عتبار بكيفية السرياال

فسري  ،وقد خيتلف املسري: ...×عن الرضا ،فضل بن شاذانالحة ففي مصحَّ

ما جعل مسري يوم مثانية وإّن ،وسري الفرس عشرون فرسخًا ،ما هو أربعة فراسخالبقر إّن

وهو  ،وهو الغالب على املسري ،ألن مثانية فراسخ هو سري اجلمال والقوافل ؛فراسخ

الون واملكاريونأعظم املسري الذي يسريه اجلّم
(42)

. 

يف  :يقول ×ه مسع الصادقاهلل بن حييى الكاهلي أّن ويف صحيحة عبد

 ّنإثم قال: كان أبي يقول:  ،أربعة وعشرون مياًل ،يف بريد التقصري يف الصالة بريٌد

ما وضع على سري القطاروإّن ،التقصري مل يوضع على البغلة السفواء والداّبة الناجية
(46)

. 

 ّنإ: ـ ×ـ أي للصادق له ى لعبدالرمحن بن احلجاج قال: قلُتخرأويف صحيحة 

ويسري اآلخر أربعة  ،يسري الرجل مخسة عشر فرسخًا يف يوم ،بياض اليوم يـختلف

سري  ه ليس إىل ذلك ينظر، أما رأيَتّنإ: ×قال: فقال ؟فراسخ ومخسة فراسخ يف يوٍم

ربعة وعشرين مياًل يكون أ ،أومأ بيده ثّم ،ة ومدينة(هذه األثقال )األميال بني مّك

 مثانية فراسخ.

من التعارض  وال أقّل ،لمرسلة املذكورةلضة ِراها معهذه الروايات كّل

 والتساقط.

ر بثمانية قدَّتاملسافة  على أّن ضة مبا دّلومن جهة أخرى هذه الرواية معاَر

 ضات قطعًا.وال تنهض هذه الرواية املرسلة يف قبال املعاِر ،فراسخ
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ويكتفي  ،برأسه مستقلٌّ كالًّ من التقدير والسري مالٌك ملّخص االحتمال أّن

 ؛رمل يقطع مثانية فراسخ قصَّوفلو سافر عاديًا طول اليوم  .بأحدهما يف وجوب القصر

ق ر. وهذا القول هو خمتار احملقِّمن اليوم أيضًا قصَّ ولو سافر مثانية فراسخ يف أقّل

 بقان ظاهرًا.اطتهما ياّدعى األّول بأّن وإْن ،وصاحب املدارك وصاحب احلدائقاألردبيلي 

 وميكن تقريره بوجهني: ،خمتارهم ظاهر بعض األخبار لىوالدليل ع

 على أّن هما تدّلاحدإن: ان رئيستايف األخبار الصحيحة طائفتتوجد : األّول

وتصري  ،ة يوم أو بياض يوماملالك هو مسري على أّن تدّل ةوالثاني ؛املالك هو التقدير

ويف  .«حد اجلزاءالشرط واّت دإذا تعّد» :صولية املعروفةاملسألة من صغريات املسألة األ

صولية تذكر أربعة احتماالت للجمع بينهماهذه املسألة األ
(43)

منها اجلمع  . واألصّح

، إذا ْراألذان فقصِّ يالرتّخص يوجد روايتان: إذا خف مسألة حّد يف :فمثاًل .«وأ»بـ بينما 

يقال: إذا بلغت املسافة إىل مثانية  ويف املقام جيمع بينهما بأْن .اجلدران فقّصر يتخف

ق السفر الشرعيفراسخ أو مسرية يوم فيتحقَّ
(48)

. 

فيها روايات  ،خرىأنب الطائفتني املذكورتني طائفة جىل إ: توجد الثاني

صحيحة أبي  :وهي ،على املطلوب، وتكون شاهدًا للجمع بني الطائفتني صحيحة تدّل

: يف بريدين أو ×ه عن التقصري؟ قال: فقالقال: سألُت ،×اهلل عن أبي عبد ،وبأّي

بياض يوم
(49)

ر يقصِّ ْم: يف َك×اهلل ألبي عبد خرى ألبي بصري قال: قلُتأوصحيحة  ؛

الرجل؟ قال: يف بياض يوم أو بريدين
(20)

. 

 

يف املقام  صول، ولكْنقبلنا كربى البحث يف األ وإْنفإّنه ا التقريب األّول أّم

 من هواخلصوصية هي أّن ،لك الكربى عليهتتطبيق معها ال ميكن  ٌةخصوصّي

أن حيمل  بّد واحدًا منهما، ولذا ال مالك السفر ليس إاّل ّنأ ،ّنأبل املطم ،املظنون

مارتني لشيء أو حيمل كالهما على األ ،مارة عليهاأواآلخر على  ،أحدهما على املالك

 ثالث غريهما.

ونظر يف انطباقهما  ،يرى ما ينطبق املعياران فيه، وامًاص الروايات متتفحَّ ْنوَم
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ولنذكر بعض ما يدّل على  .ما قلنا ال يبقى له أدنى ترديد يف ،يف عصر الشارع غالبًا

 :ال اثنني ،املالك واحد فقط ّنأ

ما وجب ه مسعه يقول: إّنّنأ ،×عن الرضا ،فضل بن شاذانالحة ففي مصحَّ

ألن مثانية فراسخ مسرية يوم  ؛من ذلك وال أكثر ال أقّل ،التقصري يف مثانية فراسخ

ألن  ؛ما جعل مسري يوم مثانية فراسخّنإ: و×ة والقوافل واألثقال، ويف ذيلها قالللعاّم

مثانية فراسخ هو سري اجلمال والقوافل
(21)

. 

ر الصالة؟ فقال: يف يقصِّ ْمعن املسافر يف َك هقة مساعة قال: سألُتويف موثَّ

وهما مثانية فراسخ ،وذلك بريدان ،مسرية يوم
(22)

. 

ه عن التقصري؟ قال: سألُت ،×عن أبي جعفر ،ويف صحيحة حممد بن مسلم

فقد شغل يومه ،ورجع بريدًا ،ه ذهب بريدًاّنإ : بريد، قال:قال: يف بريد، قلُت
(27)

. 

من التقدير  فهذه الروايات وأشباهها تنادي بأعلى صوت بعدم استقالل كلٍّ

كما  ،أو الثالث ،ا أحدهماّمإهو  ؛واحد ويشريان إىل مالٍك ،نهما ينطبقانأو ،والسري

من الربيدين أو  ه ميكن القول بأّن أحد املالكاتأّن ن. فكما ال حيتمل أحٌدسنبيِّ

ها مجيعها ق السفر، بل يقولون بأّنمثانية فراسخ أو أربعة وعشرين مياًل يكفي يف حتقُّ

كذلك ال ينبغي أن  ،وهو تقدير املسافة من جهة طول املسافة ،واحد على مالٍك تدّل

 كما ال خيفى. ،والتقدير ،سرية اليوممحيتمل استقالل مالك 

ه بعد ما ذكرنا من فإّن ؛ستداللريب الثاني لالوبهذا اجلواب يظهر ما يف التق

بريدان  احلّد على أّن بّد أن حيمل ما يدّل اليت يظهر منها وحدة املالكني ال ،الروايات

أو بياض يوم
(24)

على  هما دالٌّْيكَلأّن أو  ،مارة عليهأأو  ،لآلخر أحدهما تفسرٌي على أّن 

على الرتديد أو التفريع  ونفسها تدّل يتلِّيف نفسها لو ُخ «أو»كلمة  ،نعم .مالك آخر

 بقرينة ما يوجد يف الروايات املذكورة ال ولكْن ،يف التنويع املقام ظاهٌر ، ويفظاهرًا

يف  ًةكر ال تكون ظاهربّد من محلها على غري ظاهرها. وبعد محل الرواية على ما ُذ

 وال تصري شاهدًا للجمع بني غريها من الروايات. ،استقالل املالكني
 

 الرتّخص بأّن كما قد يقال يف حّد ،املالك جمموع التقدير والسري ّنأوهو 

 املالك خفاء اجلدران وعدم مساع صوت األذان معًا.
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 حتماالت.ض له صاحب اجلواهر يف عداد االتعرَّ وإْن ،ال جند به قائاًل ولكْن

د الشرط تعدُّ»املورد من موارد  بأّنه بعد القول عليه بأّن ميكن أن يستدّلو

ف يف ا أن يكون بالتصرُّاجلمع بني الشرطني إّم خنتار كربويًا أّن «حاد اجلزاءواّت

عن  دلياوقني نرفع طن التعارض يكون بني املنأومبا  ،احنصارهما أو استقالهلما

 املالك هو جمموع التقدير والسري. ّنأوتصري النتيجة  ،استقالهلما

رضة أحد املنطوقني ومفهوم امركز التعارض هو مع ه أّنا يف حمّلَنقد بيَّ :وفيه

 ،صاًلأال تعارض ف من املنطوقني مفهوٌم لو مل يكن لكلٍّ :خرىأوبعبارة  ،اآلخر

طالق مفهوم اآلخر، وجيب رفع إمنهما و ن وقع التعارض بني منطوق كلٍّولكن اآل

ا حيكم به وهذا مّم .و كان ممكنًاأخرى، ول ال من جهٍة ،التعارض من جهة وروده

اإلشكال نشأ من اإلطالق املقابل  قنا يف الكالم نفهم أّنويف املقام لو تعمَّ .العرف

ولذا يرفع اليد عن اإلطالق  ،حنصار(طالق املقابل للواو )االاإلال  ،ل ]االستقالل[لألّو

 أّن ـ شكال الصغرىإلو صرف النظر عن ـ  النتيجة ريفتص، دون الثاني، فًاْراألّول ُع

 ال جبمعهما. ،منهما احلكم يف الكربى هو احلكم باستقالل كلٍّ

ليس من مصاديق الكربى ـ حتمال الرابع اال كما سبق يف رّدـ املقام  ولكّن

 .ْعفراِج ،فال نعيد ،من جهة خصوصية املورد ،املذكورة

 

وهذا  ، فريتفع النزاع كالًّ.خر واقعًاآلن على اْيعاء انطباق أحد املالَكوهو اّد

بل ميكن أن  .كما سبق ،ومستظهر كالم األردبيلي ،هو خمتار صاحب اجلواهر

ضوا للخالف بني التقدير والسري الظاهر من كالم األصحاب الذين مل يتعرَّ يقال بأّن

خصوصًا مع ذكر املالكني على طريق عطف البيان يف كلماتهم. و ،هو هذا القول

قال يف مفتاح الكرامة: يف املعترب واملدارك والذخرية وظاهر املنتهى والتذكرة 

ما جيب ّنإه ة والكفاية اإلمجاع على أّنلتباس وجممع الربهان والدّروكشف اال

ن مياًليأربعة وعشر ،بريدين ،التقصري يف مسرية يوم
(22)

. 

ك هو السري، املال ه اعتقد بأّنهذا ويظهر من أّول كالم صاحب اجلواهر أّن

السري  بعد أن يكون السري خمتلفًا حبسب األمكنة واألزمنة والسائرين ودواّب ولكْن
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ق أو امللفَّ ،فيه وعدمه، بل رمبا حصل فيه اختالف أيضًا يف تقديره لو وقع بالليل واجلّد

 ؛ربيدينره الشارع بالقدَّ ،املقدار يوم تلك الليلة أو يوم آخر إذ مل يعلم أّن ؛منه ومن النهار

بعد أن كانا متقاربني يف الواقع ،ختالفدفعًا هلذا اال
(26)

. 

فالرتديد  .كنظائره ،يف تقريب التقدير[ حتقيٌقأي حال فهو ] وقال: على كّل

ف ما يسهل على املكلَّ يف بني بياض اليوم والربيدين يف خرب أبي بصري السابق ترديٌد

هما أمران خمتلفانال أّن ،واحد يف نظر الشارع فهما شيٌء اّلوإ ،اعتباره
(23)

. 

 حتمال على ما يظهر من كالم صاحب اجلواهر ليس إاّلوالدليل على اال

 ،واجلمع بينها بعد مالحظة ما ذكره من اختالف السري ،ستظهار من الرواياتاال

 .جعله الشارع معيارًا على املسافة ،واآلخر حتقيقًا ،وكونه تقريبًا

 بتوضيح منا ما يلي:ة صاحب اجلواهر ص أدّلملخَّو

 وظاهر ما يدّل ،ر بالربيدينقدَّتاملسافة  ّنأة على ـ ظاهر بعض الروايات الداّل1

صاحب اجلواهر  ار عنهفضل بن شاذان )عبَّالحة كمصحَّ ،واحد هما شيٌءّنأعلى 

 حبسنة الفضل بن شاذان(.

له  ه يتّمبأّنلة معلِّ، ق املسافة بقصد بريدة على حتقُّـ النصوص الكثرية الداّل2

حتى على ما فهمه  ،فيكون بريدًا ذاهبًا وبريدًا جائيًا ،شغل يومه بإرادته الرجوع

بالسفر  ضرورة عدم صدق شغل اليوم حقيقًة ،األصحاب منها من إرادة الرجوع ليومه

بّد حينئٍذ من إرادة  فال ،إذا ختّلل بني الذهاب واإلياب اجللوس لقضاء احلاجة وحنوه

 وهو الربيدان. ،مقدار ذلك

 وإْن ،قطع الربيدين يفق التقصري متحقِّ أّنعلى ك بإمجاع الطائفة ـ التمس7ُّ

كان يف بعض اليوم
(28)

. 

 

 ؛واحد يف زمان الشارع لشيٍء والتقدير حتقيٌق السري تقريٌب ّنأحنن نوافقه ب

ق مسرية قطع املسافة على حتقُّ ْنالشارع مَل نهامارة بيَّأونوافقه أيضًا بأّن مثانية فراسخ 

 تقاربًا يف الواقع. وأّما بعد أْنكان السري والتقدير م بعد أْن ذلك يوم واحد، ولكّن

م أّن مقدار مسرية يوم بسري الوسائل النقلية العادية أضعاف مثانية فراسخ فال نسلِّصار 
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الروايات والقرائن أّن تقدير مسرية  يف هذا الزمان أيضًا، بل يفهم من تعيني الشارع جاٍر

وعلى تعبري  ،اليوم بالربيدين أو مثانية فراسخ ليس إاّل بيان ما هو مطابق للواقع غالبًا

 يف التقريب. هو حتقيٌق :صاحب اجلواهر

وعلينا  ،وقتية آنذاك مارٌةأوعلى هذا األساس تقدير مسرية اليوم بثمانية فراسخ 

طًا لسري الوسائل وتقديرًا متوسِّ ،مناسبة مع عصرنا احلاضرة مارة وقتّيأن أن نبيِّ

 وحتقيقًا يف تقريب. ،تقديرًا للسفر ،النقلية الغالبة يف الزمان

كانت  ؛ إذهو  عصر صاحب اجلواهر حنكم مبا حكم بها يفنعم لو كّن

 ء؛للمراكب املعمولة يف زمان الشارع من جهة السرعة والبط هًةاملراكب يف زمانه مشاب

قطع أكثر من تاملراكب يف عصرنا احلاضر  ألّن مناقشتنا يف كالمه يرجع إىل أّن

فكيف ميكن أن يقال يف هذا الزمان بأّن مثانية فراسخ  ،واحد مثانني فرسخًا يف يوٍم

 ؟!كنظائره ،حتقيق يف تقريب

يقال: ليس املراد من مسرية يوم أو بياض يوم مسرية يوم من  الّلهم إاّل أْن

بسري مراكب عصر  به، بل املراد مسرية يوٍمَسزمان حَب العادية يف كّلاملراكب 

 اًل.ف سري اإلبل واجلمال و... عن مثانية فراسخ أْصالشارع فقط، ولذا ال يتخلَّ

 

زمان  ط يف كّلمتوّس املالك هو مسرية يوم أو بياض يوم عادّي وهو القول بأّن

 فية النوعية.ْرة يف األسفار الُعالعادّيراكب املب

ويظهر من كالم  ،ومال إىل هذا القول صاحب روض اجلنان الشهيد الثاني

على وحدة  كالمه ما يدّلبحلق أ إْنو، األصل يف املالك هو املسري صاحب اجلواهر أّن

 .ْعفراِج ،املالكني يف نظر الشارع

 

 صًا:ملخَّ يليما  ،الذي مال إليه ،ة هذا القولكر أدّلقال الشهيد يف ذ

 ،ةها تكون مسرية يوم للعاّمّنأل يف خرب الفضل بن شاذان مثانية فراسخ بـ عّل1

 ثقال.السفر هو مسري يوم بسري األ قما حيّق ص يعلم أّنصِّختم وعمِّتومبا أن العلة 
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ذ ليس العتبارها إ ؛قوى من داللته على الفراسخأعلى السري  ـ داللة النّص2

 فيه األخبار. تورمبا اختلف ،صريح ذرع على الوجه املذكور نصٌّباأل

وقال يف  ،مة[ ومجاعة يرجع إىل اليومف ]العاّلـ أصل تقدير الفرسخ عند املصن7ِّ

البصر من  وهو مّد، وكذا الوضع اللغوي ،بلاملسافة تعترب مبسري يوم لإل التذكرة بأّن

األرض
(29)

. 

يف الروض  ُهمل نَر ْنإو ،آخر إىل كالم الشهيد املدارك دلياًل ونسب صاحب

 وهو:

ضبط من الفراسخأمسرية يوم  ّنإـ 4
(60)

. 

ل منها. أما إاّل األّو ،مستقالًّ من األدلة األربعة دلياًل واحٍد ليس كّل ولكْن

لة أفإنه لو ذكر ملس ؛ناس فقطئالثالثة األخرية فغاية ما يستفاد منها التأييد أو االست

وال  ،ضبطم األال دليل على تقدُّف ،وكان أحدهما أوضح أو أضبط ،نن مستقاّلامعيار

 .من اآلخر دليل على كون األوضح أقوى داللًة

ته( ال يوجب وما قد يقال يف كيفية تقدير الفرسخ يف األصل )على تقدير صّح

جعل اللغة. والعرف  ْنال َم ،فْراملعترب يف معاني اللغات هو ما يفهمه الُع ألّن ؛م السريتقدُّ

ال حبسب سري  ،تقدير حبسب األذرع وما شابههاالإذا واجه كلمة الفرسخ ال يفهم إاّل 

 اإلبل و...

 .ما ذكره من أصل تقدير الفرسخ ال يستند إاّل إىل بعض الفقهاء على أّن

فضاًل عن كالم  ،نونانًا إذا خالفهم الباقئأو اطم لمًاوكالم بعض اللغويني ال يوجب ع

 بعض الفقهاء.

 :البصر من األرض ففيه كر من تقدير الفرسخ مبّدوما ُذ

وهو ثلث الفرسخ، قال ابن املنظور:  ،البصر من األرض : أن امليل يعرف مبّداًلأّو

البصر وامليل من األرض: قدر منتهى مّد
(61)

 .والفرسخ ثالثة أميال .

ألن املقصود به إذا  ؛صاًلأالبصر من األرض ال يرجع إىل السري  مّد ّنإ: وثانيًا

متعارف إىل الطريق ورأى راجاًل وراكبًا جييئان من أقصى املكان ال  نظر ناظٌر

ى سّمُي مييز الراجل من الراكب فهذا احلّد حتى إذا وصل إىل حدٍّ ،زهما أواًليتميَّ

قدر »ة. وبعد االلتفات إىل معنى سالفسافة يف األزمنة الحد طرق تقدير املأوهو  ،مياًل
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 .ارتبط بالراكب والراجل ْنإو ،يعلم أّنه ال يرتبط بالسري «البصر منتهى مّد

الذي يقتضيه النظر هو تقديم االحتمال الثاني على باقي  ولكّن، هذا

وهذا حيتاج  .النظرا يبدو يف وبغريها مّم ،اًلمبا ذكره الشهيد الثاني أّو ؛االحتماالت

 .ماتإىل مقّد

 املالك هو مسرية يوم بالوسائل النقلية املتعارفة يف كّل ّنأاالستدالل على إّن 

 هي: ،ماتتشييد مقّد حيتاج إىل بهَسزمان حَب

 ق السفر ليس إاّل شيئًا واحدًا.مالك حتقُّ ّنإ: األوىل

 لشارع.د باملركب املتعارف يف زمان ا: مسرية يوم ال يقّيالثانية

التقدير بثمانية فراسخ خيتلف مع مسرية يوم عادي دائمًا يف العصر  ّنإ: الثالثة

 احلاضر.

 من جهة: ،دون التقدير بثمانية فراسخ ،املالك هو السري ّنإ: الرابعة

 التعليل املذكور يف روايات التقدير بالفراسخ. ّنأـ 1

 رجاع موضوع مثانية فراسخ إىل شغل اليوم.إـ 2

 النظر إىل كلمة جعل الرتخيص يف الصالة والصوم.ـ 7

 

ا التقدير ّمإهو  ؛مالك حتقيق السفر ليس إاّل شيئًا واحدًا ّنإ: مة األوىلاملقّد

 عليه. أو ما يكون التقدير والسري عالمًة ؛أو السري مسرية يوم ؛بالفراسخ

نظر إىل  ْنه َمّنإ :وقلنا ،الحتمال الرابع واخلامس قنا هذه املقدمة جوابًاحقَّوقد 

ة ونظر إىل القرائن اخلارجية الداّل ،الروايات وانطباق مسرية يوم والفراسخ يف بعضها

واآلخر  ،حتقيق اأحدهم ّنأو ، ينطبقان غالبًا يف عصر الشارعنياملالك على أّن

منهما ًاواحداملعيار ليس إاّل  ّنيف أد تردُّ ال يبقى له أّي ،تقريب
(62)

. 

 .قّيد باملركب املتعارف يف زمان الشارعتمسرية اليوم ال  ّنإ: املقدمة الثانية

 د خبصوصية املصاديق املتعارفة يف زماٍنقيَّتية ال املفاهيم الكّل ّنأوالدليل عليه 

قطع الطريق بالوسائل النقلية  ْند مَبالسفر الشرعي ال يقيَّ ّنأفكما  ،دون زمان

ولو بالسيارات  ،قطع الطريق ْنَم بل كّل ،واملراكب املتداولة يف عصر الشارع
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د مسرية اليوم بالسري مع اجلمال والقوافل قيَّتكذلك ال  ،مسافرًا ّدة ُيَعاملتسجدَّ

 ولذا اشتهر بأّن .املفاهيم املستعملة يف لسان الشارع شايع يف كّل وهذا أصٌل .وحنوها..

 خر.أدون مصاديق  ،قيد واملصادص باملوِرصَّختد وال قيَّتية ال املفاهيم الكّل

ففي  ؛تقييد السفر ليس فيها أّي ة على حّدكثر الروايات الصحيحة الداّلوأ

«بياض يوم»وب وأبي بصري ذكر صحيحة أبي أّي
(67)

مسرية »قة مساعة ذكر ويف موثَّ؛ 

«يوم
(64)

«ة ببياض يومجرت السّن» :اجالرمحن بن احلّج ويف صحيحة عبد ؛
(62)

ويف  ؛

«مسرية يوم» :بن يقطني صحيحة علّي
(66)

شغل »ويف صحيحة حممد بن مسلم ذكر  ؛

«يومه
(63)

صدق السفر يف بياض اليوم أو مسرية يوم وحنوها خيتلف مع  أّن . ومعلوٌم

 املصاديق الشائعة يف عصر الشارع.

ضرب السكة خيتلف  فإّن ،ود املسكوكةقال يف النقونظري هذا ما قد ُي

 ءجة بشيئالنقود املسكوكة الرايف لو حكم  ولكْن ،ومصر عصٍركّل حبسب 

 به.َسعصر ومصر حَب ج يف كّلئمسكوك را نقٍد جرى يف كّل

ال مبسرية يوم للقوافل واألثقال واجلمد مسري اليوم يف بعض الروايات يقيَّ ،نعم

املقصود  ّنأفًا بواسطة القرائن الداخلية واخلارجية ْريظهر منها ُع ولكْن ،وما شابهها

أو  ،سَركالَف ،املركب السريعبويف قبال السري  ،طهو تقييد السري بالسري املتوّس

ثقال مصداق السري املتعارف ينطبق على سري اجلمال واأل ومبا أّن ،كالبقر ،البطيء

والذي يوجب  .ين عنوانه الكّلدو ،شري يف الروايات غالبًا إىل مصداق السري املتعارفأ

ق ونعلِّ ،فنذكرها بأمجعها ،اق هذه الرواياتينان مبا ذكرنا االلتفات إىل سئاالطم

 عليها ما يقتضيه النظر:

ما وجب ه مسعه يقول: إّنأّن ،×عن الرضا ،حة الفضل بن شاذانففي مصحَّ

مثانية فراسخ مسرية يوم  ألّن ؛من ذلك وال أكثر ال أقّل، التقصري يف مثانية فراسخ

فسري  ؛فوجب التقصري يف مسرية يوم... وقد خيتلف املسري ،قالثة والقوافل واألللعاّم

ما جعل مسري يوم مثانية ّنإو ،وسري الفرس عشرون فرسخًا ؛ربعة فراسخأهو  امّنإالبقر 

عظم أ هو ،وهو الغالب على املسري ،ال والقوافلمثانية فراسخ هو سري اجلم فراسخ ألّن

ون الذي يسريه اجلّمالون واملكارياملسري
(68)

. 

ا من جهة منت الرواية ففي صدرها وأّم ،والبحث عن سند الرواية يأتي عن قريب
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ة تقدير ون يف مقام كيفّيكه يولكّن، ثقالة والقوافل واألد مسرية يوم بسري العاّمقيَّ

ط يف زمان بسري متوّس سريتالقوافل واجلمال  علوم أّنمن املو ،السري بثمانية فراسخ

 ريس أحدًا يلتزم بأّن وال أظّن ،ةيضًا بسري العاّمأده ه قيَّوالشاهد على ذلك أّن. الشارع

السفر للعصر احلاضر هو  أي يكون حّد ،د بزمان الشارع مطلقًاة أيضًا مقيَّالعاّم

تفاوتت مراكب يومنا مع مراكبهم من  ْنإو ،ة املوجودون يف زمن الشارعمسري العاّم

ال ، فوجب التقصري يف مسرية يوم مطلقًا :ع عليه بقولهط السرعة. ولذا فرَّجهة متوّس

 دًا بالقوافل و...مقيَّ

ألن السؤال فيه  ؛ا الذيل فأمره أوضح من الصدروأّم ،هذا ما يرتبط بالصدر

( واّبدال أبطأر )الذي يكون فسري البق ؛خمتلفة سري املراكب والدواّب يرجع إىل أّن

يف  عشرون فرسخًا وسري الفرس الذي يكون أسرع الدواّب ؛ربعة فراسخ يف اليومأ

بل املعترب مسرية يوم بسري اجلمال  ،ّنه ليس إىل ذلك ينظرأب ×وأجاب اإلمام ،اليوم

 املراد ليس ذكر خصوصية ّنأفًا ْرويستفاد من الرواية ُع .أي السري الغالب ،والقوافل

هو  احلّد ّنإ :×ن قال املعصومأسأل سائل اليوم بعد أّنه ولذا لو فرضنا  ،لسري اجلمال

فالطائرة تسري يف اليوم أكثر  ؛قد خيتلف السري ،يا بن رسول اهلل :فقال ،مسرية يوم

، فماذا يقول يف سري يف اليوم مخسني فرسخًاتوبعض السيارات ؛ لف فرسخأمن 

وهو  ،بل ينظر إىل سري اجلمال والقوافل ،ذلك ينظر: ليس إىل ×هل يقولجوابه؟ 

 الغالب على املسري؟!

ن التقصري مل يوضع على البغلة ...إ اهلل بن حييى الكاهلي: ويف صحيحة عبد

ما وضع على سري القطاروإّن ،ة الناجيةالسفواء والداّب
(69)

. 

 ْمله: َك قال: قلُت ،×اهلل عن أبي عبد ،اجالرمحن بن احلّج ويف صحيحة عبد

بياض يوم  ّنإة ببياض يوم، فقلت له: : جرت السّن×أدنى ما يقصر فيه الصالة؟ قال

ربعة فراسخ ومخسة أويسري اآلخر  ؛يسري الرجل مخسة عشر فرسخًا يف يوم ؛خيتلف

ثقال سري هذه األ أما رأيَت ،ه ليس إىل ذلك ينظرّنإ: ×قال: فقال ،فراسخ يف يوم

)األميال(
(30)

ن مياًل يكون مثانية وأربعة وعشر ،ثم أومأ بيده ،ملدينةة وابني مّك 

فراسخ
(31)

. 

ر عنه بسري فيعّب ،املالك هو سري املراكب العامة ن على أّنوالروايتان أيضًا تداّل
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ومن الطريف  .أي اجلمال مع ما حيمل عليها ،أو سري األثقال ،أي قطار اإلبل ،القطار

ض إىل ما يساوي كان يف مقام البيان واجلواب عن السؤال ال يتعرَّ ْنإو ×اإلمام أّن

ذكر يف ذيلها أربعة  فقدا الثانية وأّم ،السري من التقدير بالفراسخ يف الرواية األوىل

خصوصًا مجلة و ،الذيل ّنأالظاهر  ولكّن ،وعشرون مياًل يكون مثانية فراسخ

شار بيده إىل الطريق أ ×اإلمام والظاهر أّن ،ليس من الرواية ،«يكون مثانية فراسخ»

ه أّن ×الراوي فهم من كالمه ولكّن ،أو أشار إىل بعض القوافل واألثقال ،أو جهته

 وأربعة وعشرون مياًل. ،وهو مثانية فراسخ ،أشار إىل املتعارف من سريهم

الرواية الثانية  تفليسـ على ما استظهرنا ـ وإذا كان الذيل من كالم الراوي 

من هذه  ×ولعل مقصوده ،شارة اإلمام تكون من فعلهإو ،يضًاأمشتملة على الفراسخ 

ن املعيار هو السري مع املراكب العادية املنطبقة يف ذلك الزمان على أه إىل ياإلشارة التنب

 ثقال.األ

انية فراسخ خيتلف عن مسرية يوم عادي دائمًا يف العصر مث ّنإ: مة الثالثةاملقّد

املراد من مسرية اليوم هو مسرية اليوم يف السفر  ّنأمة الثانية املقّد ثباتإبعد  ،احلاضر

شكال وال ترديد باختالف مسرية اليوم يف عصر السيارات إفال  ،بهاَسيوم حَب يف كّل

وفرضنا اليوم من  ،النقليات قّلأفإنه لو فرضنا سري  ؛والطائرات عن مثانية فراسخ

وهذا يكون أكثر من مثانية  ،ة فرسخ يف اليومئمن م فيقطع ال أقّل ،ام القصريةاألّي

 ضعاف مضاعفة.أفراسخ ب

ألن  ؛أو اجلمع بني املالكني ،ه ال ميكن القول بالتخيريع على ذلك أّنويتفرَّ

 ققول باستقالل املالكني يف حتّقلوال معنى ل ،أحدهما حيصل دائمًا قبل اآلخر

بل  ،حصول أحدهما قبل اآلخر غالبًا ه يف صورةققهما يف حتّقأو لزوم حتقُّ ،السفر

 دائمًا.

يف تقريب سري مسرية  مثانية فراسخ حتقيٌق ه لو قلنا بأّنأيضًا عليها بأّن عويتفرَّ

حتقيق مسرية اليوم يف احلال يبلغ  ألّن ؛اليوم ال ميكن أن نقول به يف العصر احلاضر

 تسهيل األمر يفة ارة وقتّيمثانية فراسخ تكون أم ّنأولو قلنا ب ؛ة فرسخئإىل أكثر من م

  ميكن القول به يف الزمن احلاضر.فني العلى املكلَّ

مة وهذه املقّد .دون التقدير بثمانية فراسخ ،ن املالك هو املسريإ: مة الرابعةاملقّد
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يف صحة  شكٍّ مبا ال يبقى أّي ،املقال اولذا نبسط فيه .ثبات املطلوبساسية إلأمة مقّد

 ة هذه املقدمة أمور ثالثة:ستفاد منه صّحفنقول: الذي ُي ،ما اخرتناه

 

 ،ه ينطبق مسري اليوم على مثانية فراسخ يف زمان الشارع غالبًاقد ذكرنا أّن

 ،أو بريد ذاهبًا وجائيًا ،ناأو بريد ،مثانية فراسخ فقط ولذا قد يذكر يف تعيني احلّد

نها جاب بأمثانية فراسخ في ة جعل احلّدسأل عن عّلُيويف بعض الروايات  .وما شابهها

 .ملسري اليوم ًةمثانية فراسخ هو كونها مطابق اة يف جعلهفالعّل ،نطبق على مسري اليومت

 ،املالك هو مسري اليوم يعلم أّن ًةص موضوع احلكم حقيقصِّختم وعمِّتالعلة  ومبا أّن

 دون الفراسخ الثمانية.

 ،لةال حيضره الفقيه نقل الصدوق روايًة مفصَّ ْنالعيون وعلل الشرائع وَمففي 

 يعن أب ،ارالواحد بن حممد بن عبدوس النيسابوري العّط عن عبد ،عرف برواية العللُت

: ×عن الرضا ،عن الفضل بن شاذان ،بن حممد بن قتيبة النيسابوري احلسن علّي

قيل:  ؟من ذلك وال أكثر ال أقّل ،مثانية فراسخوجب التقصري يف  َمفِل :[قال ]قائٌل ْنإف

 التقصري يف مسرية يوم. بفوج ،ة والقوافل واألثقالمثانية فراسخ مسرية يوم للعاّم ألّن

ملا وجب  ه لو مل جيب يف مسرية يوٍمألّن :وجب التقصري يف مسرية يوم؟ قيل َمقال: فِل فإْن

لف سنة...أيف مسرية 
(32)

. 

 ،ة السند والداللةمن جهة صّح ،فيها عند األعالم ٌفالرواية خمتَل ومبا أّن

 فلنبحث عنها يف كال اجلهتني.

 ني:ا السند فوقع فيه ثالثة من النيسابورّيأّم

شهر أوقدره ،منيهو من أصحابنا الفقهاء واملتكلِّو .الفضل بن شاذان :أحدهم

ة ئف مصنَّه ّنإ :يقال الكّش. دةوله كتب متعدِّ ،كما قال النجاشي ،ن يوصفأمن 

فاتله كتب ومصنَّ ،م جليل القدرهو فقيه متكلِّ :وقال الشيخ ،ومثانني كتابًا
(37)

 .

ن تعرف مكانته العلمية وفهمه الراقي فعليك بالنظر يف ما نقله الكليين أ ردَتألو و

تها أو ة وبني املطلقة إذا خرجت وهي يف عّدطلق على غري السّن ْنبني َم»يف باب الفرق 

بن  ّيوب بن نوح وعلّيأ :منهم ،جاب بها بعض األصحابأجوبة أمن  «هاخرجها زوجأ
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راشد والفضل بن شاذان
(34)

فإنه يف ذلك الزمان طرح  ؛جوبتهمأجواب الفضل ب ْسوِق ،

 ،وباب النهي عن الشيء يقتضي الفساد ،لة الفرق بني باب اجتماع األمر والنهيأمس

 ته وعلمه.على دّق وهذا يدّل

ن أصحاب اهلادي مه الشيخ وعّد ،×ه ال ينقل عن الرضاّنإ :قد يقال ولكْن

وحيث  ،×ونقل عن الرضا ،×وأبوه شاذان بن اخلليل نقل عن اجلواد ،والعسكري

 .فهم منه عدم نقله عنهماالنجاشي والده بالنقل عنهما ُي خّص

الصدوق  والدليل عليه أّن .×ال إشكال يف نقله عن الرضاأّنه الظاهر  ولكّن

 يوالده روى عن أب ّنفإأخرى  ومن جهٍة ؛×عن الرضا انقل عنه روايات كثرية نقله

(. ×يف نقل ولده عن ولد الكاظم )الرضاإذن وال إشكال  ،أيضًا ×احلسن األول

وبني  صحاب اهلادي والعسكريأه من وميكن اجلمع بني ما ذكره الشيخ من أّن

فرضنا  اذفإة األخر ليست طويلة قامة األئّمإة ّدم مبا أّن :يقال بأْن ×نقله عن الرضا

واإلمام  ،يف الشباب ×ن يدرك اإلمام الرضاأالفضل عّمر سبعني ونيفًا فله  أّن

 يف أواخر العمر. ×العسكري

 ،وصاحبه ،وية كتب الفضلاهو رو .بن حممد بن قتيبة النيسابوري علّي :ثانيهم

 .فاضٌل ،هو تلميذ الفضل بن شاذان :وقال الشيخ .كما قال النجاشي ،وله كتٌب

ة روايتهمة بصّحوحكم العاّل
(32)

 ؛ن الرجل من الثقات املعروفني يف عصرهأوالظاهر . 

يف توثيق الرواة نقل عنه مرارًا هولكّن ،قهي مل يوثِّن الكّشأل
(36)

خرى هو أومن جهة  .

فقد  ،ذلك الوقت خصوصًا يفو ،كان صاحب كتاب ْنَم وكّل ،صاحب كتاب

 الراوي. وثاقةكشف تنفيه  لينا قدٌحإيصل  وحيث مل ،كان مشهورًا

الواحد حممد  هو عبدو ،بن حممد بن قتيبة الواسطة بني الصدوق وعلّي :ثالثهم

ونقل عنه  ،كثريًا عليهوترّضى  ،جازة لهوهو من مشايخ اإل .بن عبدوس النيسابوري

 .برأسه الروايتني أصٌلالًّ من ُك خصوصًا أّنو ،ويف كتب خمتلفة ،روايات عديدة

ع الدين تكون ئورواية حمض اإلسالم وشرا ،فرواية علل الشرايع تبلغ ثالثني صفحة

 مخس صفحات.

ن الرجل كان من الثقات ما ذكره الصدوق يف ذيل روايته أا يشهد على ومّم

ية روى هذه الروا ْنأبعد  ،ن الصدوق ذكر يف العيونإف ،ع الدينئحمض اإلسالم وشرا
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 الواحد بن حممد بن عبدوس ما هذا نصه: وحديث عبد ،مع اختالٍف ،آخر بطريٍق

 وال قوة إاّل باهلل. ،عندي أصّح

هذا و. الواحد أصّح ورواية عبد ،عنده السند اآلخر صحيٌح ّنأوظاهر كالمه 

 على توثيق عبد : كالم الصدوق ال يدّلئيعلى توثيقه من جانبه. قال السيد اخلو يدّل

 ؛يته عندهعلى حّج ه يدّلّنأفإن تصحيح الصدوق خربه غايته  ؛وال على حسنه ،الواحد

ا التوثيق أو املدح فال يستفاد من وأّم ،ألصالة العدالة اليت يبين عليها غري واحد

كالمه
(33)

. 

 ْنَم قول الصدوق لو كان من جهة أصالة العدالة فهي جتري يف حّق ّنإأقول: 

 ؛محزة بن حممد :وهم ،ذكره يف الطريق اآلخر ْنَم فإّن ،وقع يف الطريق اآلخر بعينه

فتجري يف  ،من األعالم من جانب أحٍد افويضعَّ مل ؛هيوأب ؛بن شاذان وقنرب بن علّي

 ن حكم الصدوق برتجيح رواية عبدأحّقهم أصالة العدالة أيضًا. هذا يكشف عن 

 الة.ستند إىل أصالة العدتال  دالواح

 ؛ال شهادة ،منه ه اجتهاٌدأّن على ظاهر كالمه يدّل ّنإ :ميكن أن يقال ،نعم

 ة لنا.اجتهاد الصدوق ليس حّج أّن ومعلوٌم ،عندي الواحد أصّح رواية عبد :ألّنه قال

 ؛ال سندها ،ومن جهة أخرى ميكن أن يكون كالمه ناظرًا إىل منت الرواية

 مواضع اخلالف بني املتنني.يف الواحد تذكر  عبدصحّية رواية أكم باحلن إ :ه قيلألّن

يف  يندمع مالحظة جمموع ما ذكر ال يبعد احلكم بتوثيقه. ولسنا متفرِّ ولكْن

، ة الرجل ليس بعزيٍزوثاقحكم ب ْنمع ما ذكرناه من القرائن. فَم ،احلكم بتوثيقه

ويظهر من  ،واملامقاني يف تنقيح املقال ،والشهيد ،مة يف التحريره العاّلوثَّق ْنفممَّ

الثاني حكم حبسنه يواجمللس ،كالم صاحب املدارك امليل إىل توثيقه
(38)

ر وعبَّ، 

صاحب اجلواهر عن الرواية حبسنة الفضل بن شاذان
(39)

ر عنها صاحب الرياض وعبَّ ،

من الصحيح سندها قريٌب ها روايٌةّنأب
(80)

وقال صاحب جامع املدارك أمحد  ،

سندها معترٌب ّنأاخلوانساري ب
(81)

يضًا بصحة أالرجالي املعاصر موسى الزجناني قال و ،

السند واعتباره
(82)

. 

وهذا ما  ،ة احلكميف بيان عّل ما أجاب به اإلمام ظاهٌرا فقه احلديث فوأّم

ِلَم متنعين  :لو سأل املريض الطبيب :ونظريه .«ألّن»واجلواب بـ  ،«ِلَم» يقتضيه السؤال بـ
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ولذا ال  ،ة أقوى من ظهور املوضوعه حامض. وظهور العّلألّن :فأجابه ؟كل الرمانأعن 

 ،عند التعارض معه ،عن املفهوم دليارفع تو ،م العلةقدَّتبل  ،ص العلة باملفهومصَّخت

ما  ْعفراِج ،اء اآليةر يف تعارض مفهوم آية النبأ والتعليل املذكور يف انتهرِّكما قد ُق

ذكره الشيخ األعظم يف املقام
(87)

. 

 .ال عّلته ،د منه إاّل بيان حكمة احلكمار هذا السياق وال يرذَكقد ُي ،نعم

بعد قبول بيان  ولكْن .ال يدور مدار حكمته هولكّن ،مدار عّلته يدورواحلكم 

 ظهور الكالم إذا مل حيتّفر يغيِّ ه ليس مبقداٍرّنإ: اًلأّواحلكمة يف بعض املوارد نقول: 

 ة.ما يذكر يف اجلواب ال ميكن أن يكون عّل ّنأعلى  تدّل ةبقرين

اإلمام بعد  فإّن ؛للتعليل اّلإاجلواب ال يصلح  على أّن : يف املقام قرائن تدّلوثانيًا

مسرية يوم تكون موضوعًا  ّنأ ومعلوٌم ،فوجب التقصري يف مسرية يوم :هذا البيان قال

كم احلر موضوع اإلمام غيَّ ّنإ :وبتعبري آخر ،ع على اجلوابللحكم بالتقصري املتفرِّ

اليوم بثمانية  ه لو قدر حّده يريد أن يقول بأّنوكأّن ،من مثانية فراسخ إىل مسرية يوم

هذه  ها هي مصداق مسرية يوم يف الزمان مع املراكب العادية.ّنألفراسخ فليس إاّل 

ع على هذا اجلواب تشعر ة فرض السؤال املتفرِّن كيفّيأخرى هي والقرينة األ .قرينٌة

 :ولذا سأل ،ن املوضوع لوجوب التقصري هو مسرية يومأن املخاطب ينبغي له أن يفهم أب

 ،ه حكمة احلكميظهر منه أّن جاب اإلمام جبواٍبأو ؟وجب التقصري يف مسرية يوم َمفِل

 ض له فيما بعد.عرَّولذا نت ،تهال عّل

وال  ال أقّل ،هو مثانية فراسخ احلّد ل الكالم أّنالراوي فرض يف أّو : إّنقيل فإْن

ما  وكّل ،شيء آخر دون أّي ،هو الثمانية ن احلّدأًا يف وهذا يكون نّص ،أكثر

 .م يكون من الظاهر الذي ال يقاوم النّصذكرمت لو سلِّ

ة الصدر يف ال ينايف نصوصّيفمارة الوقتية على األ : لو محل احلّداًلأّو: قيل له

 ْنإو ،ي للحكم واقعًا هو مسرية اليوماملوضوع الكّل ّنأوال ينايف  ،مثانية فراسخ

مارة حنمل الصدر على األـ كما سيجيء ـ وحنن  .انطبقت آنذاك على مثانية فراسخ

 ق مسرية يوم.الوقتية على حتقُّ

مسري اليوم خيتلف حبسب كان ه بعد أن ّنأ: ميكن أن يفرض يف الصدر وثانيًا

له بعض السائلني يف أوهذا ما س ؟مارة ثابتةأ يكونف ياملراكب املختلفة فك
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مركب  أّي منن املالك ليس مطلق مسرية يوم أفأجاب اإلمام ب ،الروايات األخر

ما إّن :×ذيل الرواية قال غلب على املسري. ويفتة اليت بل مسرية يوم للعاّم ،وراكب

وهو الغالب  ،مثانية فراسخ هو سري اجلمال والقوافل ألّن ؛مسري يوم مثانية فراسخ جعل

 على املسري.

ة تعيينه يف مثانية عّل ّن، أونظر يف ذيل الكالم ،تعّمق يف السياق ْنمَل ومعلوٌم

ـ  لو مل يكن يف نفسه دلياًلـ وهذا  .مثانية فراسخ مسرية يوم للغالب ّنأفراسخ هو 

 دًا ملا فهم من الصدر.يصلح مؤيِّ

 

قة موثَّ األصل هو مسرية يوم ما ذكر يف على أّن تة اليت دّلة القوّيمن األدّل

: قلُت، قال: يف بريد ؟ه عن التقصريسألُت :قال، ×عن أبي جعفر ،حممد بن مسلم

فقد شغل يومه ،ورجع بريدًا ،ه ذهب بريدًاّنإ :قال! بريد؟
(84)

. 

 .ق ال بأس بهوالسند موثَّ

 ،ر كالمهولذا كرَّ ،×ب من جواب اإلمامالراوي تعجَّ واملنت يظهر منه أّن

وإذا  ،وبريد جائيًا ،بل بريد ذاهبًا ،فقط ًاه ليس مراده بريدح له بأّناإلمام يوضِّ ولكّن

 ْنَم :قال ×هوكأّن وهو شغل اليوم يف السفر. ،ق مالك السفرحيقِّ سافر بهذا احلّد

 ،التقصري هشغل يومه جيب علي ْنوكل َم ،فقد شغل يومه ،وجاء بريدًا ،ذهب بريدًا

 فيجب على هذا التقصري.

بل املقصود من الرواية ليس إاّل  ،ليس من هذه اجلهة يف مقام البيان إّنه :قالال ُي

 ن.ابل بريد ًا،واحد ًااملراد ليس بريدأّن بيان 

 ،ورجع بريدًا ،لو ذهب بريدًا :دًا ينبغي له أن يقولكان هذا مرا: لو ه يقالألّن

 ر التعبري إىل شغل اليوم يفهم منه أّنه غيَّومبا أّن ،فقد سافر بريدين أو مثانية فراسخ

ه هو وهذه اخلصوصية ال تكون إاّل أّن ،ته يف تطبيق الصغرىللشغل متام خصوصّي

 املالك األصلي.

 أو بياض يوم. ،أخرى عن مسرية يوموشغل اليوم يكون عبارة 

مل  ْنإو ،يف الرواية هيشبه ما قلنا ًالسيد الربوجردي يف املقام كالموقد أورد ا
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صغرى  ×ما ذكره ّنإ بعد نقل الرواية: &قال. يكن من جهة مرادنا يف مقام البيان

شغل السفر  ،ورجع بريدًا ،قال: إذا ذهب بريدًا أّنهفك ،ة من سنخهالكربى مطوّي

موضوع القصر يف املقام هو  فيعلم بذلك أّن ،رشغل السفر يومه قصَّ ْنَم وكّل ،يومه

وهو املطلوب ،شغل السفر ليوم املسافر
(82)

. 

 

ال ميكن أن خيلو من  ولكْن ،مل يكن دائرًا مدار احلكمة ْنإاحلكم و ّنإ

قول املشهور يف  ّنأىل حكمة جعل الرتخيص يرشد إىل إ والنظر ،ةحكمة جعله باملّر

 .غري سليم تعيني احلّد

ت على لزوم بل اآلية دلَّ ،على تقصري الصالة للمسافر داللٍة منففي القرآن ليس 

َوِإَذا ﴿قال تعاىل:  ،يذائهم يف احلربإو ،التقصري عند اخلوف من فتنة الكافرين

َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأن َتْقُصُروْا ِمَن الصَّاَلِة ِإْن ِخْفُتْم َأن َيْفِتَنُكُم َضَرْبُتْم ِفي األرض 

 (.101)النساء:  ﴾ِبينًاُم الَِّذيَن َكَفُروْا ِإنَّ اْلَكاِفِريَن َكاُنوْا َلُكْم َعُدّوًا

كثرية  كانت ذات معاٍن ْنإقال السيد الطباطبائي يف تفسريه: الفتنة وو

ار واملشركني طالقها يف القرآن يف خصوص الكّفإاملعهود من  كّنل ،خمتلفة

 ْنإ :فاملعنى .د ذلكوقرائن الكالم أيضًا تؤيِّ .أو ضرب أو حنوهما من قتٍل ،التعذيب

ن أوتفيد  (،فال جناح عليكم) :لقوله بوكم باحلملة والقتل. واجلملة قيٌدن يعذِّأخفتم 

 يعّم ْنأوال ينايف ذلك  ،عند خوف الفتنةما كان ّنإبدء تشريع القصر يف الصالة 

ن ما الكتاب بيَّفإّن ؛مل جيامع اخلوف وإْن ،التشريع ثانيًا مجيع صور السفر الشرعي

كما سيأتي يف الروايات ،نت مشوله جلميع الصورة بيَّوالسّن ،قسمًا منه
(86)

. 

نظر إىل اآليات الثالثة اليت تلي هذه اآلية املبّينة كيفية صالة اخلوف جيزم  ْنوَم

مالكه هو اخلوف  ويفهم من بدء تشريع القصر أّن ،مبا نقلناه عن السيد الطباطبائي

لتعب  ٌبن السفر موِجأحلق السفر باخلوف من جهة أ ولكْن ،وتعب الروح والنفس

 .أو ألحدهما ؛بكال اجلسم والروح خاّص و تعٌباألصل عند اهلل ه كأّن ؛اجلسم غالبًا

 ،خوف البدن |حلق الرسولأف ،وهو راجع إىل النفس، وقد ذكر اخلوف يف اآلية

خبوف الروح ،تعبًا نوعيًاوهو تعبه 
(83)

. 
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َوَمن ﴿ قال تعاىل: ،فطار يف السفركر هو بيان حكمة اإلد ما ُذوالذي يؤيِّ

َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر ُيِريُد اهلل ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم  َكاَن َمِريضًا

 (.182)البقرة:  ﴾اْلُعْسَر

افر واملريض يف شهر رمضان سفطار للمحكمة اإل أّن فهم من اآلية بوضوٍحُيو

 ،ةإاّل يف موارد خاّص ،الزمانتفطار مالتقصري واإل ّنأومبا ،ر الصوم منهماهي تعسُّ

ر عليهما يف موارد يوجد غالبًا رادة الُيْسإاحلكمة يف ترخيص هذين املتالزمني  ّنأيعلم 

 وهو السفر يف مسرية يوم أو أكثر. ،ر نوعي يف السفرتعسُّ

السفر املوجب للقصر هو السفر  يضًا بأّنأستأنس من بعض الروايات وُي

 ه قال ألبي عبدار أّنففي معتربة معاوية بن عّمتعب على صاحبه. الأي ذو  ،الشديد

أشّد  سفٍر وأيُّ ،أو وحيهم ،فقال: ويلهم ؟ون الصالة بعرفاتأهل مكة يتّم ّنإ: ×اهلل

ال تتّم ه،من
(88)

. 

سانيد صحيحةأهذه الرواية تنقل يف الكتب األربعة ب
(89)

املفيد يف املقنعة  اونقله. 

ون هلؤالء الذين يتّم : ويٌل×قال: قال ،سرٍيما نقله املفيد خيتلف بي ولكّن ،مرساًل

 سفٍر أشدُّ يُّأ: و×أما خيافون اهلل؟ فقيل له: فهو سفر؟! فقال ت،الصالة بعرفا

؟!منه
(90)

 . 

 ٌدمع انضمام ذيل رواية العيون والعلل ال يبقى تردُّ، وهذا ما يستفاد من الروايات

 الطريق. حكمة جعل الرتخيص للمسافر ليس إاّل تعبه بسبب طّي أّنيف 

وجب  َمقال: فِل الفضل بن شاذان جاء: فإْن ةحففي ذيل ما نقلنا صدره من مصحَّ

لف أملا وجب يف مسرية  ه لو مل جيب يف مسرية يوٍمقيل: ألّن ؟التقصري يف مسرية يوم

فلو مل جيب يف هذا اليوم  ،نظري اليومما هو يوم بعد هذا اليوم فإّن كّل وذلك ألّن ؛سنة

إذا كان نظريه مثله ال فرق بينهما ،وجب يف نظريه فما
(91)

. 

 ،املسافرين ينامون يف الليل غالبًا ه مبا أّنواملراد منه ـ واهلل العامل ـ هو أّن

 تاليولذا يصري اليوم ال ،ن تعب سري اليوم يزول عند اسرتاحة الليلأفك ،ويسرتحيون

الذي بدأ املسافر سفره فيه من جهة مقدار ما يعرض فيه من  ،اضركاليوم احل

 لتالي،فإذا مل يوجب القصر يف مسرية اليوم احلاضر ال جيب يف مسرية اليوم ا ،التعب

 لمسافر من التعب ال يزيد كثريًا بعد اسرتاحة الليل.لما يعرض  ألّن ؛وال مبجموعها
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وال  ، يريد باملؤمنني اليسرن اهللأوعلم  ،فإذا فهم حكمة القصر يف السفر

 ،ة املسافرينلعاّم يكون له تعب نوعّي ري يف سفٍرصولذا حكم بالتق ،يريد بهم العسر

 ،وجائيًا ،يف بريد ذاهبًا ،ة يف عصرنا احلاضراألسفار العادّي فهل ميكن أن يقال بأّن

م ويتعلَّ ،من العمال يعمل آالٌف ،يف عاصمتنا طهران ،ناسب مع حكمة اجلعل؟ فاآلنتت

دها وُبْع ،جَرمساكنهم تكون يف بلدة َك واحلال أّن ،من الطالب يف اجلامعات آالٌف

ون تعبًا يف السري من ّسحتهل  :لنا أكثرهمأن طهران يكون أكثر من بريد. فلو سع

ما  ألّن ؛وال إشكال ،ال :يقولون ؟يوم يف كّل ،والرجوع منها إليها ،ج إىل طهرانَرَك

 واحدة. من ساعٍة أقّل م ليس من جهة الزمان إاّليسافرون يف اليو

أو مسرية يوم  ؛زمان ا مثانية فراسخ مطلقًا ويف كّلّمإلنا أّن املالك مفإذا احت

ومناسبات احلكم  ،ونظرنا إىل حكمة جعل الرتخيص ،عصر ب كّلَسعادي حَب

ال مثانية  ،ما يناسب احلكمة ليس إاّل مسرية يوم حنكم بأّن ،واملوضوع واحلكمة

 فراسخ.

 ولكّن ،نانئطممنها أو بعضها يوجب اال واحٍد مل يكن كلُّ ْنإة ووهذه األدّل

 شاء اهلل. ْنإثبت املطلوب يمالحظة جمموع ما ذكر 

مثانية فراسخ  احلّد ة على أّنروايات الداّلالوبعد ثبات مسرية يوم ال يستفاد من 

ليه إيرشد  ،السري العادي يف اليوممارة وقتية على حسب متوسط أها ّنأمن  ركثأ

ون سفرهم من أبعض املسافرين ال يبد فإّن ؛فنيأو جيعله هلم تسهياًل للمكلَّ ،الشارع

أو يسريون مع السفن  ،ا يكون متعارفًاأو يسرتحيون يف األثناء أكثر مّم ،ل اليومأّو

 .عة الناجيةيأو مع املراكب السر ،ًاالبطيئة جّد

فعليهم أن  ،ق القصرال اعتبار بسفرهم مسرية يوم يف حتقُّ ها سبق أّنويفهم مّم

 سافر مع املراكب العادية. ْنط سري َمموافقًا ملتوّس ،يرجعوا إىل التقدير املعلوم شرعًا

قيود املعتربة يف السري املتعارف من الهي التحقيق يف  نعم يبقى يف املقام نكتٌة

مقداره حبسب الفراسخ والكيلومرت يف وتعيني  ،جهة املركب واملسري واليوم وغريها

 اليوم احلاضر.
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ة جيب أن نبحث عن قيود ف لسري العاّماملالك هو مسرية يوم متعاَر لو قلنا بأّن

 ،السري املتعارف أو بعضها ليس يف سفره قيود ولكْن ،حبيث لو سافر أحٌد ،قهاحتقُّ

 ق السفر الشرعي.رجع إىل السفر املعيار يف حتقُّ

 ؛نوع املركب :اختالف السري يف اليوم يرجع إىل أمور، منها ومن الواضح أّن

 ة أو بطئها.وسرعة الداّب ؛وطول اليوم ؛وكيفية املكان

 ق السفر.على حتقُّ مسرية اليوم مالٌك مستقلٌّ بناًء على أّنلة أعرض للمسون

يف األرض املعتدلة والسفر املعتدل يٌةكاف مسرية يوٍم قال الشهيد: فإّن
(92)

. 

املسافة مسري  ّنأوقال الشهيد الثاني: قد علم من ذلك )خرب الفضل بن شاذان( 

مل على ا كان ذلك خيتلف باختالف األرض واألزمنة والسري ُحومّل ،ثقاليوم بسري األ

ط يف الثالثةَسالَو
(97)

. 

بالنسبة إىل  ٌدهو جيِّ كالم الشهيد املذكور:بعد نقل وقال صاحب املدارك، 

 ْنإو ،طالق النّصإل ؛ًا عدم اعتبار ذلك فيها املكان فيحتمل قوّيّمأالوقت واملسري، 

اختلفت كمية املسافة يف السهولة واحلزونة
(94)

. 

ما ذكره من  ا اختاره صاحب املدارك:جوابًا عّم، صاحب احلدائقوقال 

 ،ية املسافة يف السهولة واحلزونةاعرتافه باختالف كّممع  ،طالق النّصاالحتمال إل

فقصري  ،طالقها جلميع األوقاتإالنصوص مطلقة شاملة ب فإّن؛ جيري يف الوقت أيضًا

 ،فال وجه لتسليمه هلما ذلك يف الوقت ،ا ختتلف به الكمية أيضًاالنهار وطويله مّم

كما  ،وباجلملة فغاية ما يستفاد من النصوص هو اعتدال السري .ومناقشته يف املكان

األوسط بني طريف الزيادة  طالق النصوص على احلّدإمحل  فإْن ؛وما عداه فال ،عرفَت

 ن،يًا ال خيتلف بالزيادة والنقصاكّل ليكون ضابطًا ؛والنقصان واإلفراط والتفريط

واملناقشة يف اآلخر وإاّل فال معنى لتسليم ذلك يف فرٍد ،ففي اجلميع
(92)

. 

ه أّن إاّل ،وقال صاحب اجلواهر مبا يشبه خمتار الشهيد الثاني وصاحب احلدائق

خلرب  ؛لإلبل ن املراد ]من السري[ السري العاّمإقال:  ،املركب املعترب هو اإلبل صّرح بأّن

مل يوضع  :يف حسنة الكاهلي: كان أبي يقول ×وقول الصادق ،البجلي السابق

املراد االعتدال من الوقت  ّنإو .احلديث...التقصري على البغلة السفواء والدابة الناجية
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ناقش  ْنإو ،كما صّرح به بعضهم ،ط من الثالثةَسمبعنى اعتبار الَو ،والسري واملكان

مع عدم الداعي إىل  ،فيه طالق النّصه إلولعّل ،ألخريإىل ايف املدارك يف ذلك بالنسبة 

 ،يف السفر وعدم التواني واجلّد ،لغلبة السري يف الليل ؛خبالف األولني ،ه يف ذلكتقييد

وهو كما ترى!
 (96)

. 

ستفاد منها يوعند االلتفات إىل الروايات  .عالم يف املقامقول: هذه كلمات األأ

 :نانكتت

ولكن  ،من جهة كيفية اليوم أو السري أو املكان : ليس يف الروايات قيٌداًلأّو

أو  ،أو دابة ناجية ،كن بغلة سفواءتنها مل إحيث  ،ةاديف بعضها بالدابة املعت حيصرِّ

ا يكون مّم ،بل هي ما استخدمه القوافل واجلمال أو ما شابهها ،أو فرسًا ،بقرًا

 :وقال ،د صاحب اجلواهر كالمه بهوهذا ما قيَّ .ة ولغالب املسافرينمركبًا للعاّم

إن املراد مبا يذكر  :ما سبق نقول كن بعد ما اخرتناه يفول .لإلبل املراد به السري العاّم

انطبق يف عصر الشارع على  ْنإو ،بهَسزمان حَب هو اعتبار ما يغلب على املسري يف كّل

وميكن أن يصري  ،فةاإلبل واجلمال. ففي زماننا هذا يكون مصداقه الباصات املتعاَر

ليست أّنها  إاّليف األسفار  تستعملالطائرات  إّنحيث  ؛مصداقه فيما بعد الطائرات و...

ستفيدون من الباصات ي ،ويف أغلب األسفار ،بل األغلب ،ة الناسلعاّم وسيلة نقٍل

 والسيارات.

ام السنة والسري )من اإلبل و...( واملكان أوجب اختالف ما ّيأاختالف  ّنإ: وثانيًا

 ،ذاهلض ال يتعّر يف الروايات اليت تعرض لتقدير مسرية يوم ولكْن ،يقطع يف اليوم

 ، أو بريدان.مثانية فراسخ ووه، ثابٌت ويذكر يف اجلميع مقداٌر

لحظ من الوقت ُيأّنه ق املالك مارة شرعية على حتقُّأ هونفهم من ذلك عند جعل

 كان امللحوظلو ، وليس هو إاّل املعتدل يف مجيعها؛ إذ منها ٌنمعيَّ والسري واملكان حدٌّ

ألن  ؛سعة فراسختحتى  ،ر املسافة مثاًل بسبعة فراسخن يقّدأيجب فطالق اليوم إ

ام الطويلة تكون بل األّي ،ا يغمض عنهاختالف األيام يف الصيف والشتاء ليس مّم

 أو ثلث. أكثر من القصرية بربٍع

فر بالسيارات السق السفر الشرعي فليس إاّل مارة على حتقُّأاليوم لو جعل  وعليه

 سرعة معتدلة.وب ،يف مكان معتدلو، يف اليوم املعتدل ،العادية
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ه أّنا إذا علم وأّم ،هذا إذا مل يعلم املسافر مقدار سريه حبسب الزمان ولكّن

أن بعد  ،مارة الوقتية لتعيينهفال معنى للرجوع إىل األ ،سافر مسرية يوم حبسب الزمان

 علمها بنفسه.

واملكان ويف هذه احلالة لو كان سفره باملراكب العادية والسري املعتدل 

مسرية يوم  ألّن ؛قصر األيامأولو كان يومه  ،ر الصالة إذا سافر مسرية يوماملعتدل قصَّ

خصوصًا مع االلتفات و ،إىل اعتدال السري واملكان ة والقوافل واالثقال منصرفٌةللعاّم

بل تشمل  ،ام املعتدلةانصراف إىل األّي ليس فيها أّي ولكْن ،إىل مكان بيان احلكم

لو سافر مسرية يوم أو بياض  . وعليهدون زمان د بزماٍنقيَّتسفار ال األ ألّن ؛اممجيع األي

ة ئمنمسرية اليوم مع اعتدال السري واملكان والسيارة تصري مثا ّنأفلو فرضنا  يوم

جيب التقصري  ،ة كيلومرتئمبلغ أكثر من سّتتام القصرية ال ّياأليف  ولكْن ،كيلومرت

 علم كون سفره مسرية يوم يف هذا املقدار أيضًا. ْنمَل

ل الفجر من أّو تاّم،املراد باليوم يوم  ّنإ :وهي ،يبقى السؤال عن مسألة أخرىو

املراد ما بني انتشار الضياء إىل انكسار سورته باحندار الشمس إىل  أو أّن ،إىل املغرب

 ؟من الصباح إىل الزوال مثاًل ،أو أقل من ذلك ،الغروب

ح صاحب وصرَّ .رون عنه مبسرية يوم تاّمحيث يعبِّ ؛لالقوم هو األّو اراتهر عبظا

صحاب يوم الصومحيث قال: املراد باليوم على ما ذكره األ ،احلدائق به
(93)

. 

 ظاهر بعض األخبار يدّل واستدل عليه بأّن ،ح أيضًا به صاحب اجلواهروصرَّ

ه ال ولكّن .وبياض اليوم يطلق على ما بني الفجر واملغرب ،«بياض يوم» احلّد على أّن

حيث قال: ولوال ذلك ]أخبار بياض  ،ال الثاني لوال هذه األخبارمخيفى ميله إىل االحت

رادة ما بني انتشار الضياء إىل انكسار سورته باحندار الشمس إىل إمكن يوم[ أل

ا ال يقدح يف صدق السري مّم ،هامع استثناء القيلولة يف القبض وغري ،الغروب من اليوم

فًاْريومًا ُع
(98)

. 

ولذا حيمل  ،ن خصوصية اليومال تعيِّ ة على مسرية يوٍمالروايات الداّل ّنإأقول: 

شغل اليوم والسري يف مسرية يوم  ومن املعلوم أّن .تعارف من السري طول اليومعلى ما ُي

طالق بياض إو .فًاْرمس ُعسافر من الطلوع إىل غروب الش ْنوبياض يوم يصدق على َم

قصر أا يكون وعلى غريه مّم ،املغرب حقيقًة إىلاليوم على طول اليوم من الفجر 
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 طالق غري معلوم.ل عند اإلانصرافه إىل األّوو .جمازًا

فتى صرحيًا أو ألة أمسلض لتعرَّ ْنَم ّنإو ،األصل يف الصالة التمام مبا أّن ولكْن

 ،مل يكن أقوى احتساب يوم تاّم ْنإحوط فاأل ،املقصود هو يوم الصوم ضمنًا بأّن

 ق السفر الشرعي.العتبار حتقُّ ،كيوم الصوم

ن يكون املسافر من حني طلوع الفجر إىل املغرب يف حال أال يلزم  ،نعم

داء الفريضة أثناء اليوم لقضاء احلاجة وأفًا يف ْربل يغتفر ما يصرف ُع ،احلركة

الشارع يقفون عند احلاجة ملسافرين خصوصًا يف زمن ا ضرورة أّن ؛و... وأكل الطعام

 مور املذكورة.إىل األ

 للسفر الشرعي يف العصور احلاضرة. راده يف تعيني احلّدإي ردُتأما  ىل هنا متَّإو

من فَكْم له  أحيانًا ى بالشذوذ من جانب بعض األجاّلءه يرمما اخرتُتولئْن كان 

ل طرحها قواًل رات الزمان واملكان تعرف يف أّوتغيُّبرة متأثِّ لةأمسوكم من نظري. 

 ،اًل عقالئيًانًا وحمتَمبعد فرتة من الزمن تعرف قواًل ممِك ولكْن ،غريبًا غري مقبول

عون بل يّد ،ها عنن هلا حمامنيوورمبا صار املنكر ،واًلبيعًا مقبد تعرف قواًل وبعد حنٍي

 أنكرها! ْنرون وينكرون َم، بل يكفِّاًلليها أّوإهم هم الذين يذهبون أّن

 فإْن ؛ة والتحقيقبعني الدّق ان ينظروا فيهأويف اخلتام نرجو من القّراء الكرام 

 ق واملعني.إاّل باهلل املوفِّ يوما توفيق ،والعصمة ألهلها إليه، يخلاًل أرشدون اا فيهْورَأ
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