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اس تدالالت بر سائر اقوال ومناقشه در آنها
حجت االسالم و المسلمین سجاد آریس و اصغر حیدری

شروط التقصیر :
بحث ما در اس تدالل بر وجه مختار بود در مسافت تلفیقیه عالوه بر آن چه گفتیم که فرقی بین اربعه فراسخ و غیر اربعه فراسخ در اایب و ذهاب نیست
بلکه مالک این است که مسافت ثمانیه فراسخ ابشد در مسافت تلفیقی .
بحث دیگر ما این بود که اعم از من یرید الرجوع لیومه و من لم یرید الرجوع لیومه است وجوب قصر در مسافت تلفیقی مختص به من یرید الرجوع لیومه
نیست .بحث ما در این مساله بود که گفتیم  7قول هست و قولی که قول مختار بود همان قول ا ول بود که حق این است که در مسافت تلفیقی یجب
القصر سواء اراد الرجوع لیومه او لم یرد الرجوع لیومه .دلیل بر این وجه را هم در جلسه پیش مطرح کردیم.
بحث ما در بیان ادله ی سایر اقوال و مناقشه ی آن ادله است .
بیان قول دوم :
از قول دوم شروع می کنیم .قول دوم قولی بود که بین من یرید الرجوع لیومه و من یرید الرجوع لیومه تفصیل میداد و اینکه در مساقت تلفیقی اگر مسافر
اراد الرجوع لیومه اینجا قصر واجب است و اگر لم یرید الرجوع لیومه اینجا ابید نماز را تمام بخواند  ،بنابر این در مسافت تلفیقی اگر تخلل اقامتی ای مبیت
ش بیی ولو اقامه مختصر و اقل من عشره حاصل شد اینجا یجب علیه التمام.

دلیل قول دوم :
گفتیم این قول نسبت داده شده به مشهور و گفتیم س ید مرتضی و ابن ادریس و محقق در معتبر و عالمه در مختلف به این قول قائل شده اند شاید هم
نکته ی نس بتش به مشهور همین است که مثل محقق و عالمه قائل به این شده اند.گاهی این طوری است که در نسبت دادن به مشهور مثال بعضی ها
همینکه ش یخ طوسی قائل به قولی ابشد درش اکتفاء می کنند که حداقل به مشهور متقدمین نسبت می دهند .
می توان برای اثبات این مسلک به چند دلیل تمسک نمود.که تقریرش تقریری است که غالبا حاال ای خود ما تقریر می کنیم ای تقریر بزرگان دیگر را اب یه
تقریر دیگر اینجا عرضه می کنیم که به نظر ما تقریری که در بعضی از فرمایشات بزرگان آمده تقریر کاملی نیست.

دلیل اول :تمسک به اصاله التمام
به تعبیر مرحوم خوئی ره که می فرمایند :
النه الفرض االولی المجعول فی الشریعه
ما می دانیم اون فرض اولی که در شریعت جعل شده است این است که نمار ظهر و عصر و عشاء را ابید  0رکعتی خواند  .به عبارت دیگر اصل اولی
تمام است .وقتی اصل اولی تمام است از این اصل اولی آنچه قطعا خارج شده است مسافر به ثمانیه فراسخ امتدادی است مسافر به مسافت ثمانیه
فراسخ تلفیقی هم خارج شده است منتها قدر متیقن از خروجش خروج رجوع لیومه است یعنی رواایت ذهب بریدا و رجع بریدا قطعا شامل آن کسی می
شود که ذهب بریدا و رجع بریدا و رجع لیومه بلکه منصرف در همین هستند که دلیل ذهب بریدا و رجع بریدا این منصرف به من ذهب بریدا و رجع برید
فی یوم واحد است.
بنابراین ای ادعای انصراف را قبول می کنید خوب اب انصراف من ال یرید الرجوع لیومه داخل در تحت همان وجوب تمام می ماند و از اصل وجوب تمام ما
به دلیل ثمانیه فراسخ امتدادی ای تلفیقی که منصرف به مرید الرجوع لیومه ابشد خارج می شویم اگر انصراف را هم قبول نکنید خوب قدر متیقن هم هست
و ما زاد یعنی من ال یرید الرجوع لیومه خروجش از تحت اصاله التمام مشکوک است پس در تحت اصاله التمام ابقی می ماند.این خالصه ی تقریب این
دلیل اول است.
اشکال ما بر دلیل اول :
ما بر این دلیل اشکال داریم؛ اشکالی که بر این وجه وارد است این است که اصلی به انم اصاله التمام وجود دارد .ما می کوئیم منظورتون از این اصاله
التمام چه اصلی است؟
سه احتمال در این اصاله التمام می توان داد:

احتمال اول :
 -9احتمال اول که شاید عبارت مرحوم خوئی بیشتر به این عبارت اول قابل حمل است اینکه گفته بشود در اصل تشریع نمازهای ظهر و عصر و
عشاء  0رکعتی تشریع شده است چون عبارت ایشان این است که می فرماید  :النه الفرض االولی المجعول فی الشریعه یعنی آن چه به عنوان
فرض اولی و واجب اولی در شرع معین شده است این است که برای این نمازها ابید نماز  0رکعتی خواند.
 .aاگر مراد از اصاله التمام این است اشکالی که دارد این است که اتفاقا عکس همین درست است .آن چه در ادله ی شرعیه داریم
این است که اصل در تشریع رکعتین بوده است بعد فرض رسول الله ص دو رکعت را در این نماز های سه گانه و در مغرب هم
یک رکعت را اضافه فرمودند یعنی  7رکعت را اضافه نمودند که حاال رواایتش را هم می خوانیم.

روایت اول  :در صحیحه زراره از امام اب قر داریم :

قَا َلَ « :و نَ َزلَت ه ِذ ِه الی َ ُة یَو َم ال ُج ُم َع ِة َو َر ُس ُ
ول الل َّ ِه َصلَّى الل َّ ُه عَلَی ِه َو آ ِل ِه ِفي َسفَ ِر ِه ،فَقَنَ َت ِفیهَا َر ُسو ُل الل َّ ِه َصلَّى الل َّ ُه عَلَی ِه َو آ ِل ِه َو تَ َر َكهَا عَلى َحا ِلهَا ِفي
الس َف ِر َو ال َحضَ ِرَ ،و َآضَ َاف لِل ُم ِقی ِم َرك َعتَی ِنَ ،و ان َّ َما ُو ِض َع ِت َّالرك َعتَ ِان اللَّتَ ِان َآضَ افَهُ َما النَّبِیي َصلَّى الل َّ ُه عَلَی ِه َو آ ِل ِه یَو َم ال ُج ُم َع ِة ِلل ُم ِقی ِمِ ،ل َمََ ِان الخُط َبتَی ِن َم َع
َّ
االمام؛ فَمن صلّى یوم الجمع ِة ِفي غَیر جماع ٍةِ ،فَلیص ِل ّهَا آَربع… 9
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روایت دوم:
مرحوم صدوق در روایت دیگری به س ند صحیح روایت می کنند :

َآبُو َجع َف ٍر ع َك َان ال َّ ِذي فَ َر َض الل َّ ُه ت َ َعالَى عَلَى ال ِع َبا ِد عَش َر َر َك َع ٍ
ات َو ِفیهِ َّن ال ِق َر َاء ُة َو لَی َس ِفیه َِّن َوه ٌم یَعنِي َسهو ًا فَ َزا َد َر ُسو ُل الل َّ ِه ص َس بعاً َو ِفیه َِّن ال َوه ُم
ل ِابلوهم2 .
َو لَی َس ِفیهِ َّن ِق َر َاءةٌ فَ َمن شَ َّك ِفي الُول َ َیی ِن آَعَا َد َحتَّى یَح َفظَ َو ی َ َُ َ
ون عَلَى ی َ ِق ٍین َو َمن شَ َّك ِفي َال ِخ َیرت َی ِن َع ِم َ َ ِ

روایت سوم :
مرحوم کلینی به س ند صحیح از امام علی بن الحسین علیه السالم فی حدیث طویل :

َسأَل ُت عَ ِل َّي ب َن ال ُح َسی ِن ع اب ُن َكم َك َان عَ ِلي ب ُن َآبِیي َطا ِل ٍب ع یَو َم َآسل َ َم فَقَا َل آَ َو كَ َان كَا ِفر ًا قَ ُّ ان َّ َما َك َان ِل َع ِل ّ ٍي ع َحی ُث ب َ َع َث الل َّ ُه ع ََّز َو َج َّل َر ُسول َ ُه
ِ
ص عَش ُر ِس ِن َین َو لَم یَ َُن یَو َم ِئ ٍذ َكا ِفر ًا َو لَقَد آ َم َن ِابلل َّ ِه ت َ َب َاركَ َو ت َ َعالَى َو ب َِر ُسولِ ِه ص َو َس َب َق الن َّ َاس ُكلَّهُم الَى االی َم ِان ِابلل َّ ِه َو ب َِر ُسو ِل ِه ص َو الَى
ِ
ِ
الص َال ِة ِبث ََال ِث ِس ِن َین َو َكان َت َآ َّو ُل َص َال ٍة َص َّالهَا َم َع َر ُسولِ الل َّ ِه ص الظه َر َرك َع َتی ِن َو َك َذلِ َك فَ َرضَ هَا الل َّ ُه ت َ َب َاركَ َو ِت َ َعالَى عَلَى َمن آَسل َ َم ِب َمََّ َة َرك َع َتی ِن
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َرك َعتَی ِن َو ك َان َر ُسول الله ص یُ َصلیهَا ِب َمَة َرك َعتَی ِن َو یُ َصلیهَا عَل ٌّي ع َم َع ُه ِب َمَة َرك َعتَی ِن ُم َّد َة عَش ِر س ن َین َحتَّى هَا َج َر َر ُسول الله ص الى ال َمدینَة َو
ِ
وج َر ُسولِ الل َّ ِه ص ِمن َمََّ َة ِفي آَ َّولِ یَو ٍم ِمن َبرِیع ٍ َال َّولِ َو َذلِ َك یَو ُم ال َخ ِم ِیس ِمن َس نَ ِة
َخل َّ َف عَ ِل ّی ًا ع ِفي ُآ ُمو ٍر لَم ی َ َُن ی َ ُقو ُم ِبهَا آَ َح ٌد غَی ُر ُه َو كَ َان خ ُُر ُ
ث ََال َث عَش َر َة ِم َن ال َمب َع ِث َو قَ ِد َم ال َم ِدی َن َة ِالثن َ َتي عَش َر َة لَیل َ ًة َخلَت ِمن شَ ه ِر َربِیع ٍ الَ َّولِ َم َع َز َوالِ الشَّ م ِس فَن َ َز َل ِب ُق َبا ف َ َصلَّى الظه َر َرك َع َتی ِن َو ال َعص َر
ون
َرك َعتَی ِن ثُ َّم لَم یَ َزل ُم ِقیماً ی َنتَ ِظ ُر عَ ِلیّاً ع ی ُ َص ِل ّي الخَم َس َصل َ َو ٍات َرك َعتَی ِن َرك َعتَی ِن َو َك َان انَ ِز ًال عَلَى عَم ِرو ب ِن عَو ٍف فَأَق َا َم ِعندَ هُم بِض َع َة عَشَ َر یَوم ًا ی َ ُقولُ َ
ل َ ُه َآ ت ُ ِقی ُم ِعندَ انَ فَنَتَّ ِخ َذ ل َ َك َمن ِز ًال َو َمسجِ داً فَ َی ُقو ُل َال انِ ّي آَنتَ ِظ ُر ع َ ِل َّي ب َن َآبِیي َطا ِل ٍب َو قَد َآ َمرتُ ُه آَن یَل َحقَ ِني َو لَس ُت مُس تَو ِطناً َمن ِز ًال َحتَّى یَقدَ َم عَ ِل ٌّي َو
ِ
َما َآس َرعَ ُه ان شَ َاء الل َّ ُه فَقَ ِد َم عَ ِل ٌّي ع َو النَّبِیي ص ِفي بَی ِت عَم ِرو ب ِن عَو ٍف فَن َ َز َل َم َع ُه ثُ َّم ا َّن َر ُسو َل الل َّ ِه ص ل َ َّما قَ ِد َم عَلَی ِه ع َ ِل ٌّي ع ت َ َح َّو َل ِمن قُ َبا الَى ب َ ِني
ِ
ِ
ِ
َسا ِل ِم ب ِن عَو ٍف َو ع َ ِل ٌّي ع َم َع ُه یَو َم ال ُج ُم َع ِة َم َع ُطلُوعِ الشَّ م ِس ف َ َخ َُّّ لَهُم َمسجِ داً َو ن ََص َب ِقبلَتَ ُه ف َ َصلَّى ِبهِم ِفی ِه ال ُج ُم َع َة َرك َعتَی ِن َو خ ََط َب ُخط َب َتی ِن ثُ َّم َر َاح
ِمن یَو ِم ِه الَى ال َم ِدینَ ِة عَلَى انَ قَ ِت ِه ال َّ ِتي َك َان قَ ِد َم عَلَیهَا َو عَ ِل ٌّي ع َم َع ُه َال یُفَ ِارقُ ُه یَم ِشي ِب َمش ِی ِه َو لَی َس ی َ ُمر َر ُس ُ
ون َالن َصا ِر ا َّال
ول الل َّ ِه ص ِب َبط ٍن ِمن بُ ُط ِ
ِ
ِ

ول لَهُم خَلوا َسبِی َل النَّاقَ ِة فَانَّهَا َمأْ ُم َورةٌ فَان َطلَقَت ِب ِه َو َر ُس ُ
قَا ُموا الَی ِه ی َسأَلُون َ ُه َآن یَن ِز َل عَلَیهِم فَیَ ُق ُ
ول الل َّ ِه ص َو ِاض ٌع لَهَا ِز َما َمهَا َحتَّى انتَهَت ِالَى ال َمو ِضع ِ
ِ
ِ
ب مسجِد… 5
ال َّ ِذي تَ َرى َو آَشَ َار ِب َی ِد ِه الَى َاب ِ َ
ِ
پس فرض اولی نماز دو رکعتی است حال اگر مراد از این اصل چیست؟ اگر مراد از این اصل اصل تشریع ابشد که می گوئیم اصل در تشریع قصر
است.ما می دانیم که فرض رسول الله دو رکعت اضافه را ولی نمی دانیم برای کسی که ال یرید الرجوع لیومه این دو رکعت اضافی برای او جعل شده است
ای نه ؟ اینجا ابید بگیم که اصل این است که جعل نشده است .
به عبارت دیگر این دو رکعت اضافه برای مقیم وضع شده و برای مسافر جعل نشد و ما نمی دانیم که این مرید الرجوع لغیر یومه این جزء اون مسافری
هست که برای او وضع نشده است ای نه ؟ خوب اصل این است که مثل سابق است و وضع نشده است و میگیم فرض اولی در تشریع دو رکعتی بوده و
نمی دانیم که این شخص که سافر و لم یرید الرجوع لیومه آای اون دو رکعت اضافه براش جعل شده ای نه ؟ اصل این است که جعل نشده است.
جواهر بحث رجوع لیومه

احتمال دوم :
 -2اما اگر مراد از اصاله التمام اصل برائت ابشد،
 .aخوب اصل برائت هم در نفی زائد جاری می شود و نفی رکعت زائد یعنی شک داریم برای کسی که مسافرت تلفیقی  8فرسخی
رفته است و لم یرد الرجوع لیومه شک می کنیم که آای اون دو رکعت اضافی برای او تشریع شده ای نشده است و اصل برائت
اقتضایش این است که در مقام شک بین اقل و اکثر برائت از اکثر و زائدجاری شود .اینجا اصل برائت موافق اب اثبات وجوب
قصر است نه اب اثبات وجوب تمام ؛پس اینجا اصل برائت نمی تواند مراد ابشد.

احتمال سوم :
 -5این است که مراد از این اصل ،اصل اس تصحاب ابشد .یعنی اینگونه بگوئیم که این کسی که به سفر  8فرسخ تلفیقی رفته و اراده رجوع لیومه
هم ندارد شک می کنید که وظیفه تمامی که وقتی در شهر بود و مقیم بود آای این وظیفه تمام تبدیل به قصر شده ای نه وظیفه تمام هنوز ادامه
دارد؟ و لذا اینجا مقتضای اصل اس تصحاب همان وجوب تمامی است که از قبل بر در زمان مقیم بودن اثبت بوده؛ می ابشد.منتها فرق این
احتمال اب احتمال اول و دوم این است که اصل اول و دوم را مجتهد جاری میکرد و فتوی میداد که مقلد ابید تمام بخواند اما اصل
اس تصحاب اصلی است که مقلد اون را جاری می کند.
 .aاگر مراد از اصاله التمام این ابشد جوابش این است که این اس تصحاب خالف اطالق رواایت یجب التقصیر لمن سافر بریداً ذاهب ًا
و بریداً جائی ًا است چون این رواایت اطالق دارند و شامل غیر مرید الرجوع لیومه هم می شوند و شما این اطالق را اب چی می
خواهید مقید بکنید؟ ای رواایت دال بر قصر به ثمانیه فراسخ هم گفتیم اطالق دارند و شامل تلفیقی و غیر تلفیقی و تلفیقی مرید
الرجوع لیومه و غیر مرید الرجوع لیومه می شوند  .همینطور اطالق رواایت تلفیق که می فرمودند حد التقصیر برید ذاهبا و برید
جائیا این شامل من یرید الرجوع لیومه و من ال یرید الرجوع لیومه هر دو را شامل می شود.
ما انصراف ادعا شده را در اینجا قبول نداریم چون انصراف دلیل می خواهد و اگر هم انصرافی در اینجا ابشد انصراف کثره الوجودی است نه کثرت
اس تعمالی است که ابعث ایجاد ظهور در کالم بشود بلکه انصراف انشی از کثرت وجود است یعنی چون غالب مردم وقتی به سفر تلفیقی می روند برمی
گردنند براین اساس ادعای انصراف می کنید .اساس ادعای انصرافتون چیه ؟ در روایت که مقید نشده به کسی که یرید الرجوع لیومه ای ال یرید الرجوع بلکه
گفته است برید ذاهبا و برید جائیا .این انصراف وجهیی ندارد و انصراف ابید مبنی داش ته ابشد مبنای انصراف ابید کثرت اس تعمالی ابشد در حدی که در

لفظ ظهور جدید ایجاد کند ظهور من غیر الوضع ظهور من غیر تغییر موضوع له  .ما در اصول روشن کردیم که فرق بین وضع و انصراف چیست؟ انصراف
وضع را عوض نمی کند منتها انصراف در نتیجه ی کثرت اس تعمال لفظ در معنای دیگری غیر از معنای موضوع له این ظهوری در این لفظ ایجاد می کند
که این ظهور یک ظهور غیر مبتنی ابلوضع است و مبتنی بر کثرت اس تعمال غیر وضعی است،این ظهور حجت است .
در اینجا ادعای چنین ظهوری ادعای بیی دلیلی است و لفظ ذهب بریدا و رجع بریدا چنین ظهوری ندارد .
مگر اینکه کسی ادعا بکند که در صحیحه فقد شغل یومه اینجا ممکنه کسی ادعا کند که فرمود :

َ -1 -99913و ِابس نَا ِد ِه عَن عَ ِل ّ ِي ب ِن ال َح َس ِن ب ِن فَضَّ الٍ عَن َآح َمدَ ب ِن ال َح َس ِن عَن َآبِی ِه عَن ع َ ِل ّ ِي ب ِن ال َح َس ِن ب ِن ِر َاب ٍط ع َِن ال َع َال ِء عَن ُم َح َّم ِد ب ِن
ِ
ل یوم ُه0 .
مُس ِل ٍم عَن َآبِیي َجع َف ٍر ع قَا َلَ :سأَل ُت ُه ع َِن التَّق ِصی ِر قَا َل ِفي بَ ِری ٍد قَا َل قُل ُت :بَ ِری ٌد قَا َل ان َّ ُه ا َذا َذه ََب بَ ِرید ًا َو َر َج َع بَ ِرید ًا فَقَد شَ غَ َ َ َ
ِ ِ
ممکنه ادعا شود که این فقد شغل یومه اینجا داللت دارد بر اینکه اون ذهب بریدا و رجع بریدنی مراد است که یشغل علیه یومه بنابر این رجوع لیومه مراد
است .البته ما این را در دلیل بعدی مطرح می کنیم .
لذا در پاسخ به دلیل اول ما می گوئیم اگر مراد از اصل ،اصل اس تصحاب ابشد این اصل اس تصحاب اب اطالق ادله ی وجوب تقصیر و لو در مسافت
تلفیقی دیگر جاییی برای اس تصحاب نیست حتی اگر شما بخواهید به شغل یومه تمسک کنید اینجا ابز هم تمسک به روایت است نه تمسک به
اس تصحاب ،حاصل اینکه اینجا جای تمسک به اس تصحاب نیست اب توجه به وجود دلیل ال مجال لالس تصحاب.
بنابراین حاصل کالم در دلیل اول این است که اگر بخواهید شما به اصل تمسک کنید اصل کامال بر خالف شما هست اصل اثبات می کند چون در
اصل تشریع نماز دو رکعتی بوده است شک در این است که آای برای کسی که مسافرت می کند و ال یرید الرجوع لیومه آای دو رکعت اضافی برای او جعل
شده است ای نه و اصل عدم جعل است .بنابر این اصل نمی تواند دلیلی بر اثبات قول اول ابشد .

دلیل دوم بر قول اول :
برای قول اول این است که در دلیل دوم می گویند سلمنا که مقتضای اصل وجوب تقصیر ابشد به همان بیانی که ما بیان کردیم چون اصل در تشریع نماز
ها دو رکعتی بوده و حاال ما نمی دانیم که برای مرید الرجوع لغیر یومه دو رکعت اضافه شده است ای نه ؟ اصل این است که اضافه نشده ابشد.لکن می
دانیم که از این اصل ما خارج شده ایم به وس یله ی تشریع رابعیه در نماز های رابعیه و رسول خدا دو رکعت اضافه را برای همه مسلمین تشریع کرده
است و می دانیم آن مسافری که مرید الرجوع لیومه است از این تشریع خارج است ولی نمی دانیم که از این تشریع اضافی من ال یرید الرجوع خارج شده
است ای نه ؟ اینجا می گوئیم اصل این است که هم چنان داخل در تحت آن تشریع اضافی ابشد.این در حقیقت تمسک به اصل به آن معنی نیست یعنی
تمسک به اطالقات ادله ی جعل رابعیه است یعنی می دانیم شارع برای مسلمین دو رکعت را اضافه کرده و نمی دانیم این کسی که یخرج و ال یرید الرجوع
لیومه از تحت این تشریع دو رکعت اضافی خارج شده است ای نه؟ اصل عدم الخروج است.به عبارت دیگر قدر متیقن از ادله ی خروج از این قاعده
کلی جعل رابعیه کسی است که یرید الرجوع لیومه ای بگویم اصال رواایت دال بر برید ذاهبا و برید جائیا منصرف به همین مرید الرجوع لیومه هستند و من
ال یرید الرجوع لیومه تحت اطالقات جعل رابعیه لکل مسلم ابقی می ماند  .و این ادله ظهوری ندارند که بگیم این ظهور شامل من ال یرید الرجوع لیومه
هم ابشد ات از تحت اون قاعده جعل کلی خارج بشود.ان شاالله فردا ادامه بحث را پیی می گیریم.
"والسالم علیکم و رحمة الله و برکاته"

