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آية قصر الصالة، )دراسة استداللية(

م.د. حسام حمزة كاظم

كلية اإلمام الكاظم )عليه السالم( / اقسام النجف االرشف

ملخص: 
ــق  ــق اخلل ــن خال ــد هلل رب العامل احلم
عليهــم  وجبــت  الــذي  ومدبرهــم 
وهناهــم  بفرائــض  فامرهــم  طاعتــه 
يعلمهــا  هلــم  ملصالــح  نــواه  عــن 
بواســع علمــه وجيــازي املطيــع بواســع 
ــه  ــى نبي ــه ع ــل صلوات ــه؛ وافض رمحت
الكريــم حممــد واهــل بيتــه الطيبــن 
الطاهريــن املعصومــن اهلــداة امليامــن، 
ــة  ــة اإلهلي ــاس الرشيع ــوا للن ــذي محل ال

وبلغوهــا افضــل أداء لالمانــة .
ومــن اهــم هــذه الفرائــض هــي الصالة 
, وهــي أس العبــادة وقــد قــال فيهــا 
رســول اهلل صلــوات اهلل عليــه وعــى اله 
االطهــار: ) العهــد بيننــا وبينهــم الصالة 

فــان قبلــت قبــل مــا ســواها وان ردت 
ــواها ( . ــا س رد م

وقــد نظمــت الرشيعــة هــذ العبــادة 
وحــددت أوقــات أدائهــا وكيفيتهــا 
وعــدد فروضهــا ، ومــن احكامهــا التــي 
اختلــف فقهــاء املســلمن يف تفاصيلهــا 
بعــض  ان  اذ   ، املســافر  هــي صــالة 
ــر يف  ــالة تق ــرى ان الص ــلمن ي املس
الســفر واخــرون يــرون عــدم وجــوب 

ــك . ذل
واملحــور األول يف اختالفهــم هــو اآليــة 

101 مــن ســورة النســاء املباركــة: 
َفَلْيــَس  اْلَْرِض  ِف  ْبُتــْم  َضَ َوإَِذا   ﴿
ــَاِة  وا ِمــَن الصَّ َعَلْيُكــْم ُجنَــاٌح َأْن َتْقــُرُ
ــُروا إِنَّ  ــَن َكَف ــُم الَِّذي ــْم َأْن َيْفتِنَُك إِْن ِخْفُت
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ــا﴾ ،  ا ُمبِينً ــُدوًّ ــْم َع ــوا َلُك ــَن َكاُن اْلَكافِِري
فقــد ااتفقــوا عــى ان الــرب يف االيــة 
هــو الســفر؛ واختلفــوا يف معنــى القر 
هــل هــو النقــص يف عــدد الركعــات ام 
تغيــر يف هيئــة الصــالة . فــان كان األول 
ــد البعــض  ــق االســتدالل عن فهــو طري
ــافر،  ــالة للمس ــر الص ــى ق ــة ع باآلي
وان كان الثــاين فمعنــاه ان االيــة  ناظــرة 
اىل الســفر مــع اخلــوف، وبذلــك فهــي 

ــوف. ــالة اخل ــي ص تعن
وحصلــت مناقشــات علميــة مهمــة 
بــن الفريقــن واراء متشــعبة ، فقــد 
ذهــب االماميــة واالحنــاف اىل وجــوب 
قــر الصــالة للمســافر وذهــب فقهــاء 
املذاهــب اىل جــوازه وبعــض  باقــي 
عــى اســتحبابه , ومــن قــال بالوجــوب 
فقــد اســتند بعضهــم اىل االيــة املباركــة 
وأجــاب عــن ظهورهــا باالقتصــار عــى 
صــالة اخلــوف باجابــات كثــرة مفصلة 
وذهــب بعضهــم اىل ان االيــة ظاهــرة يف 
صــالة اخلــوف وان الســنة املطهــرة هــي 

مــن اوجبــت قــر صــالة املســافر .
    تنــاول هــذا البحــث اقــوال الفريقــن 
وادلتهــم ، وتبنــى الــرأي القائــل ان 
ــفر وان  ــق الس ــرة ملطل ــر ناظ ــة غ االي
وجــوب القــر قــد دلــت عليــه الســنة 

ــر. ــن التوات ــرب م ــا يق ــرة ب املطه
ــاة ،  ــث ، ص ــة : بح ــات املفتاحي الكل

ــوف ــافر ، خ ــر ، مس ق

املقدمة :
هــو  الكريــم  القــرآن  أن  شــك  ال 
املصــدر األســاس للرشيعــة اإلســالمية 
مقدمتهــا  ويف  اإلهليــة  والتعاليــم 
العبــادات واملعامــالت، فغطــى القــرآن 
الكريــم مســاحة واســعة مــن األحــكام 
العباديــة، وبــّن بعــض جزئياهتــا تــاركًا 
لتضطلــع  املطّهــرة  للســنة  املجــال 
بباقــي األمــور التــي تركهــا القــرآن 
التــي  اآليــات  وســّميت  الكريــم، 
تناولــت بعــض األحــكام الرشعيــة 
بآيــات  جوانبهــا  بعــض  وبّينــت 
األحــكام، وقــد اختلــف يف عددهــا 
وتعريفهــا، ولســنا بصــدد التعــّرض 
هلــذه األبحــاث وإنــا غرضنــا اإلشــارة 
والــكالم  اآليــات  هــذه  إحــدى  إىل 
ــة  ــا وكيفي ــض جهاهت ــن بع ــا وتبي حوهل
االســتفادة منهــا يف احلكــم الرشعــي 
ــة  ــي آي ــة ه ــذه اآلي ــة، وه ــورد اآلي م
ــه  ــي قول ــفر، وه ــالة يف الس ــر الص ق
ــس  ــم ف الرض فلي ــاىل: إذا ضبت تع
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصــاة 
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ــروا إن  ــن كف ــم الذي ــم أن يفتنك إن خفت
. ــًا ــوا لكــم عــدوًا مبين ــن كان الكافري
فقهــاء  بــن  اخلــالف  وقــع  وقــد 
املذاهــب االســالمية حــول االســتدالل 
هبــذه اآليــة الرشيفــة عــى قــر صــالة 
املســافر، وســنتعّرض إىل بيــان املداليــل 
اللغويــة ملفــردات االيــة املباركــة يف 
مطلــب متهيــدي , ثــم نتعــرض يف مبحث 
اول  لعــرض اقــوال مــن قالــوا هبــا باهنا 
ناظــرة اىل صــالة املســافر وأدلتهــم ويف 
مبحــث ثــان نتعــرض القــوال مــن قــال 
بأهنــا اجنبيــة عــن صــالة املســافر وغــر 
ــح  ــول الراج ــن الق ــم نب ــا, ث ــرة هل ناظ
ــة  ــدرج قائم ــم ن ــح ث ــبب الرتجي وس

بمصادر البحث. 
التمهيد :

املعاين اللغوية لبعض مفردات االية:
ــاظ  ــدة الف ــة ع ــة املبارك ــت االي تضمن
مثلــت بعضهــا حمــل اخلــالف بــن بــن 
مفــري املســلمن يف معناهــا وكذلــك 
بــن الفقهــاء ممــا انعكــس عــى احلكــم 
الرشعــي املســتنبط مــن االيــة املباركــة، 
الــرب  ملعنــى  البحــث  ســيعرض 

ــوف . ــر واخل ــاح والق واجلن

أوال:معنى الرضب ف اآلية:
أ-املعنى اللغوي:

ذكــر أهــل اللغــة أن الــرب يف األرض 
ــب  ــفر لطل ــر  والس ــة والس ــو احلرك ه
ــور يف  ــن منظ ــال اب ــره، ق ــرزق أو غ ال
ــرب  ــان: )ورضب يف األرض ي اللس
رضبــا ورضبانــا ومربــا، بالفتــح، 
ــل:  ــا، وقي ــرا أو غازي ــا تاج ــرج فيه خ
أرسع، وقيــل: ذهــب فيهــا، وقيــل: 
ســار يف ابتغــاء الــرزق... وقــال أيضــًا: 
ســار  إذا  األرض  يف  رضب  يقــال:   (
ــال  ــارب()1( وق ــو ض ــافرا فه ــا مس فيه
ــم ف الرض﴾ أي  ــي: ) ﴿ضبت الطرحي

ــا()2( ــم فيه رست
واســتعمل الــرب يف األرض للداللــة 
اإلنســان  ألن  عليهــا؛  الســر  عــى 
عندمــا يســر عــى األرض يرهبــا 
بأرجلــه، قــال الراغــب: )والــرب 
ــا  ــو رضهب ــا ه ــاب فيه يف األرض الذه

باألرجل()3(. 
ب – املعنى االصطاحي :

اتفــق مفــروا املســلمن وفقهائهــم 
ــو  ــة ه ــرب يف االي ــى ال ــى أن معن ع
ــويس :  ــيخ الط ــال الش ــد ق ــفر، فق الس
معنــى قوله : ) وإذا رضبتــم يف األرض( 
إذا رستــم فيهــا، فليــس عليكــم جنــاح 
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يعنــي حــرج وال اثــم، ان تقــروا مــن 
ــوا  ــا فتصل ــن عدده ــي م ــالة يعن الص

ــن()4( . ــات ركعت الرباعي
وقــال الزخمرشي : )الــرب يف األرض 

ــفر()5( .  هو الس
 : الطــريس  الشــيخ  قــال  وكذلــك 
الســفر)6(  هــو  األرض  يف  )الــرب 
يف  رضبتــم  وإذا   (  : كذلــك  وقــال   ،
ــا : أي  ــم فيه ــاه : إذا رست األرض ( معن

 . ســافرتم()7( 
 ثانيا ، معنى جناح ف االية :

ــن منظــور:   ــاح( لغــة :    قــال اب أ-)جن
ــم  ــم عليك ــم أي ال إث ــاح عليك )ال جن
مــن  ذلــك  ... وأصــل  تضييــق  وال 
ــو  ــال أب ــم . وق ــو اإلث ــذي ه ــاح ال اجلن
اهليثــم يف قولــه عــز وجــل : وال جنــاح 
ــاح :  ــه ، اجلن ــم ب ــا عرضت ــم في عليك

ــرم...()8( ــة واجل اجلناي
ــن  ــة م ــاح يف اللغ ــا : )اجلن ــال أيض وق
جنــح جينــح جنوحــًا، واجتنــح بمعنــى 

ــال()9(   م
ــاح :  ــي : ) واجلن ــيخ الطرحي ــال الش وق
ــه  ــق ، ومن ــق احل ــن طري ــه ع ــم مليل االث
قولــه تعــاىل : ﴿ فــال جنــاح عليــه﴾)01( 

ــه...()11( . ــم علي أي ال إث

اصطــاح  ف  )جنــاح(  معنــى   – ب 
: املفرسيــن 

ــى  ــاء املعن ــد الفقه ــى عن ــادر املعن مل يغ
ــويس:  ــيخ الط ــال الش ــد ق ــوي، فق اللغ
يعنــي:  جنــاح  عليكــم  )فليــس 
ــة  ــال العاّلم ــم()21( ؛ وق ــرج وال إث ح
ــرج  ــم واحل ــاح اإلث ــي: ) اجلن الطباطبائ

والعــدول()31(
وقــال  الشــيخ الطــريس : )إذا  ســافرتم  
أن  يف  وإثــم  حــرج  عليكــم  فليــس 
ــوا  ــالة  فتصل ــدد  الص ــن ع ــروا م تق
ــن ...( )41(   ــن ركعت ــات ركعت الرباعي
وقــال يف تفســره : ) فليــس عليكــم 
جنــاح ( : أي حــرج وإثــم ) أن تقــروا 
مــن الصــالة ( فيــه أقــوال أحدهــا : إن 
ــالة  ــدد الص ــن ع ــروا م ــاه أن تق معن
ــن  ــن ، ع ــات ركعت ــوا الرباعي ، فتصل
جماهــد ، ومجاعــة مــن املفريــن ، وهــو 
قــول أكثــر الفقهــاء ، وهــو مذهــب 

ــالم()51( . ــم الس ــت عليه ــل البي أه
فليــس   (  : املجلــي  العالمــة  قــال 
ــم )61( . ــرج وإث ــاح » أي ح ــم جن عليك

ثالثا ، معنى اخلوف ف االية :
قــال الطــريس : ) إن خفتــم أن يفتنكــم 
ــة  ــم فتن ــي : خفت ــروا ( يعن ــن كف الذي
ــم  ــكم ، أو دينك ــروا يف أنفس ــن كف الذي
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ــم  ــم أن يقتلك ــاه إن خفت ــل : معن . وقي
عــن   ، الصــالة  يف  كفــروا  الذيــن 
ابــن عبــاس . ومثلــه قولــه تعــاىل ) 
ــه أن  ــون ومالئ ــن فرع ــوف م ــى خ ع
ــاه  ــل : معن ــم . وقي ــم( أي : يقتله يفتنه
ــن  ــوع م ــروا بن ــن كف ــم الذي أن يعذبك

أنــواع العــذاب .. ()71( .
 وقــال العالمــة املجلــي: ) قولــه تعــاىل 
: ) أن يفتنكــم الذيــن كفــروا ( قيــل 
ــكم أو  ــل يف أنفس ــالة ، وقي أي يف الص
دينكــم ، والفتنــة قيــل : القتــل ، وقيــل : 
العــذاب . واألظهــر أنــه هنــا التعريــض 

ــروه()81(. للمك
وقــال الســيد الطباطبائــي : ) قولــه 
ــن  ــم الذي ــم ان يفتنك ــاىل : ) ان خفت تع
ان  خفتــم  ان   : فاملعنــى   ...) كفــروا 

والقتــل()91(.  باحلملــة  يعذبوكــم 
رابعا, معنى القر ف االية:

أ- القر لغة :
القــر يف كل  ابــن منظــور: )  قــال 
  ،)02().... الطــول  خــالف   : يشء 
ــه  ــر : )وقرت ــع اخ ــاف يف موض وأض
تقصــرا إذا صرتــه  قصــرا()12( ؛ وقــال 
ايضــا: )قــر الصــالة ، ومنهــا يقــر 
ــد  ــص ، ض ــص ورخ ــر نق ــرا وق ق
. وأقــرت مــن الصــالة : لغــة يف 

 . قــرت()22( 
ــح،  ــر ، بالفت ــدي : ) الق ــال الزبي وق
 : شــئ  كل  يف   ، كعنــب   ، والقــر 

)32()...، الطــول  خــالف 
ب - ف اصطاح املفرسين:

أي  التقصــر  بمعنــى  القــر  فيــأيت 
االقتصــار  بمعنــى  ويــأيت  التقليــل، 
ــال الشــيخ  ــاء بالقصــر، ق وهــو االكتف
ــالث  ــالة ث ــر الص ــويس: ) ويف ق الط
الصــالة  قــرت  تقــول:  لغــات، 
أقرهــا وهــي لغــة القــرآن. وقرهتــا 

تقصــرًا، وأقرهتــا إقصــارًا()42 
ــوال  ــة أق ــريس ثالث ــيخ الط ــر الش وذك
األول:  اآليــة،  يف  القــر  معنــى  يف 
ــدد  ــن ع ــل م ــى التقلي ــر بمعن ــو ق ه
ــة  ــر صف ــو ق ــاين ه ــات، والث الركع
ــن  ــف م ــا أي التخفي ــالة وكيفيته الص
والســجود،  الركــوع  مــن  أفعاهلــا 
ــن،  ــن الصالت ــع ب ــو اجلم ــث ه والثال
وهــو  األول،  هــو  الصحيــح  وقــال 
قــول أكثــر الفقهــاء، وهــو مذهــب 

أهــل البيــت()52(.
 ...(  : الطباطبائــي  العالمــة  وقــال 
والقــر النقص مــن الصــالة،...()62(.
ــس  ــه » فلي ــر : )وقول ــن كث ــال اب وق
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصالة 
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» أي ختففــوا فيهــا إمــا مــن كميتهــا 
ــه  ــا فهم ــة ك ــة ثنائي ــل الرباعي ــأن جتع ب
ــتدلوا  ــة واس ــذه اآلي ــن ه ــور م اجلمه
هبــا عــى قــر الصــالة يف الســفر عــى 

اختالفهــم يف ذلــك...()72(.
وقــال الرخــي : )  القــر عبــارة 

ــالة ()82(. ــطر الص ــقوط ش ــن س ع
يظهــر مــن جممــوع اســتعاالت الفقهــاء 
واملفريــن ان املقصــود بقــر الصــالة 

انقــاص عــدد ركعاهتــا.
خامسا، سبب النزول:

قــال الســيوطي : )قولــه تعــاىل وإذا 
ــر عــن  ــة أخــرج ابــن جري رضبتــم اآلي
عــي قــال ســأل قــوم مــن بنــي النجــار 
وســلم  عليــه  اهلل  صــى  اهلل  رســول 
ــرب يف  ــا ن ــول اهلل إن ــا رس ــوا ي فقال
ــزل اهلل وإذا  ــي فأن ــف نص األرض فكي
رضبتــم يف األرض فليــس عليكم جناح 
ــع  ــم انقط ــالة ث ــن الص ــروا م أن تق
ــول  ــك بح ــد ذل ــا كان بع ــي، فل الوح
غــزا النبــي صــى اهلل عليــه وســلم فصى 
ــم  ــد أمكنك ــال املرشكــون لق ــر فق الظه
ــال  ــم ه ــن ظهوره ــه م ــد وأصحاب حمم
ــم إن  ــل منه ــال قائ ــم فق ــددتم عليه ش
ــزل اهلل  هلــم أخــرى مثلهــا يف أثرهــا فأن
ــم  ــم أن يفتنك ــن إن خفت ــن الصالت ب

ــا  ــا مهين ــه عذاب ــروا إىل قول ــن كف الذي
ــوف()92(. ــالة اخل ــت ص فنزل

املبحث الول
القول بداللة اآلية عىل وجوب القر

ــلمن  ــع املس ــد مجي ــن عن ــدر املتيق الق
أن املســلم جيــوز لــه يف الســفر مــع 
ــه  ــر صالت ــة أن يق ــر رشوط معين توف
الرباعيــة اىل ركعتــن ، ولكنهــم اختلفوا 
يف أن مرشوعيــة قــر الصــالة هــل 
ــا  ــوب أم ال، ك ــو الوج ــى نح ــو ع ه
أهنــم اختلفــوا أيضــًا يف عــدد رشائطهــا 
األدلــة  الختــالف  تبعــًا  وكيفياهتــا 
ــاء  ــتند الفقه ــد اس ــادات، وق واالجته
صــالة  مرشوعيــة  يف   - بامجاعهــم   -
املســافر إىل قولــه تعــاىل: ﴿ وإذا رضبتــم 
يف األرض فليــس عليكــم جنــاح أن 
تقــروا مــن الصــالة ﴾، قــال العالمــة 
ــة  ــلمون كاف ــع املس ــرة : ) أمج يف التذك
يف  الســفر  يف  القــر  جــواز  عــى 
ــة لقولــه تعــاىل: ﴿ وإذا رضبتــم  الرباعي
يف األرض فليــس عليكــم جنــاح أن 
تقــروا مــن الصــالة﴾)03( وقــال ابــن 
قدامــة يف املغنــي: )األصــل يف قــر 
الصــالة الكتــاب والســنة واإلمجــاع 
ــاىل: ﴿وإذا  ــول اهلل تع ــاب فق ــا الكت أم
عليكــم  فليــس  األرض  يف  رضبتــم 
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جنــاح أن تقــروا مــن الصــالة إن 
خفتــم أن يفتنكــم الذيــن كفــروا ﴾ )13(.
اقــوال  لذكــر  البحــث  ســيتعرض 
املفريــن والفقهــاء يف هــذا االســتدالل 
يف مطلبــن األول بيــان داللــة االيــة 
ــن  ــد املفري ــر عن ــوب الق ــى وج ع
، والثــاين داللتهــا عــى الوجــوب عنــد 

ــه. ــن ب القائل
املطلب الول 

اقوال املفرسين ف داللة االية عىل 
وجوب القر:

اســتدل عــى داللــة االيــة عــى القــر 
بــا ورد مــن روايــات يف بياهنــا مــن 

ــا : ــرة منه ــنة املطه الس
ــره  ــن ال حي ــدوق يف م ــا رواه  الص م
الفقيــه :  )بأســانيده عــن عــن زرارة 
ــا  ــاال : قلن ــا ق ــلم أهن ــن مس ــد ب وحمم
أليب جعفــر ) عليــه الســالم ( : مــا 
كيــف  الســفر  يف  الصــالة  يف  تقــول 
ــز  ــال : إن اهلل ع ــي ؟ فق ــم ه ــي وك ه
ــم يف األرض  وجــل يقــول : » إذا رضبت
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 
ــفر  ــار التقصــر يف الس الصــالة » فص
واجبــا ، كوجــوب التــام يف احلــر  
ــد  ــس ق ــالم ( أولي ــه الس ــال ) علي فق
ــروة  ــا وامل ــل يف الصف ــز وج ــال اهلل ع ق

ــال  ــر ف ــت أو اعتم ــج البي ــن ح : » فم
جنــاح عليــه أن يطــوف هبــا » أال تــرون 
أن الطــواف هبــا واجب مفــروض ، الن 
ــه وصنعــه  اهلل عــز وجــل ذكــره يف كتاب
نبيــه ) عليــه الســالم ( وكذلــك التقصر 
يف الســفر شــئ صنعــه النبــي ) صــى اهلل 
عليــه وآلــه ( وذكــره اهلل تعــاىل ذكــره يف 
كتابــه ()23( . ونقلــه عنــه  املجلــي)33( ؛ 
ونقلــه عنــه أيضــا تفســر املــرزا حممــد 
املشــهدي)43( ورواه العيــايش حممــد بــن 

ــادر )63( ــدة مص ــه ع ــعود )53( ونقل مس
ويف دعائــم االســالم : )عــن أيب جعفــر 
ــك  ــه وكذل ــه إىل قول ــالم مثل ــه الس علي
ــذا يف  ــره اهلل هك ــفر ذك ــر يف الس التقص
كتابــه وقــد صنعــه رســول اهلل صــى اهلل 

عليــه وآلــه ()73( .
ــه  ــاين: ) ويف الفقي ــض الكاش ــال الفي ق
بــن  وحممــد  زرارة  عــن  والعيــايش 
ــه  ــر ) علي ــا أليب جعف ــاال قلن ــلم ق مس
يف  الصــالة  يف  تقــول  مــا   ) الســالم 
ــافر  ــد س ــه وق الســفر .... وزاد يف الفقي
وآلــه  عليــه  اهلل  صــى   ( اهلل  رســول 
ــرة  ــي مس ــب وه ــلم ( إىل ذي خش وس
ــدان  ــا بري ــون إليه ــة يك ــن املدين ــوم م ي
ــر  ــر وافط ــال فق ــرشون مي ــة وع أربع
فصــارت ســنة وقــد ســمى رســول اهلل 
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ــا  ــلم ( قوم ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ) ص
ــوم  ــاة إىل ي ــر العص ــن أفط ــوا ح صام
ــاء  ــم وأبن ــرف أبناءه ــا لنع ــة وان القيام

ــذا()83( . ــا ه ــم إىل يومن أبنائه
وبنفــس االســتدالل اســتدل الشــيخ 
والشــيخ  ؛   )93( تفســره  احلويــزي يف 
أبــو  الديــن  الشــيخ مجال  حســن 
ين  ز لشــيخ  ا بن  حلسن  ا ر  منصو
ابــن  بــن أمحــد،  ابــن عــي  الديــن 

الثــاين)04(. الشــهيد 
    ومــن املعارصيــن قــال الشــيخ نــارص 
ــرات  ــة تعب ــرازي: ) وثم ــكارم الش م
ألحــكام  القــرآن  ذكرهــا  مشــاهبة 
أخــرى كصــالة املســافر يف قولــه تعــاىل 
: وإذا رضبتــم يف األرض فليــس عليكم 
ــالة )14( .  ــن الص ــروا م ــاح أن تق جن
ونعلــم أن القــر واجــب يف صــالة 
ــد  ــام ق ــكل ع ــز . بش ــافر ، ال جائ املس
تســتعمل كلمــة )ال جنــاح( إلزالــة 
أو بكراهتــه  الشــئ  التوهــم بحرمــة 
ــن  ــث ع ــده حدي ــى يؤك ــذا املعن ، وه
ــه  ــر ) علي ــي الباق ــن ع ــد ب ــام حمم اإلم
ــره  ــن ال حي ــاب » م ــالم ( يف كت الس

الفقيــه » )24(.

املطلب الثاين
اقوال الفقهاء بوجوب القر:

الصــالة  قــر  بجــوب  القائلــون 
ــاف  ــة واالحن ــاء االمامي ــافر فقه للمس
فاتفــق   ( املنتظــري:  الشــيخ  قــال  ؛ 
كونــه  عــى  اإلماميــة  أصحابنــا 
ــه  ــى كون ــن ع ــر املخالف ــة، وأكث عزيم

.)34( رخصــة
ونقــل عــن ايب حنيفــة : )القــر يف 
ــوز  ــة ال جي ــر رخص ــة غ ــفر عزيم الس

غــره()44( . 
عزيمــة  )وهــو   : الرخــي  وقــال 
أيب  عنــد  رخــــصة  غــر  واجبــة 

) 5 4 ( حنيفــة
وهــم فريقــن فريــق قــال بداللــة االيــة 
املباركــة عــى القــر، وفريــق قــال 
ــة يف املقــام،  بعــدم داللتهــا واهنــا اجنبي
القــر  وجــوب  عــى  الدليــل  وان 
الســنة املطهــرة ، ســيعرض البحــث 

القواهلــم .
ــاء عــى  قــال الرخــي : )... وهــو بن
املســافر  القــر عزيمــة يف حــق  أن 

عندنــا()64( .
وقــال أبــو بكــر الكاشــاين : )فقــد قــال 
أصحابنــا ان فــرض املســافر مــن ذوات 

األربــع ركعتــان ال غــر()74(
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الفرع الول:
القول بداللة اآلية املباركة عىل وجوب 

القر :
اســتند الفقهــاء الذيــن ذهبــوا اىل ان 
اآليــة تــدل عــى وجــوب القــر عــى 
ــم  ــن قوهل ــاع ع ــن الدف ــوه م ــدة وج ع
امــام اإلشــكاالت التــي توقــف عندهــا 

ــول األول . ــاب الق أصح
الصادق)عليــه  اإلمــام   أن  ومنهــا 
ــى  ــة ع ــة اآلي ــّر دالل ــد ف ــالم( ق الس
ــح  ــر الصحي ــك يف اخل ــوب؛ وذل الوج
عــن زرارة وحممــد بن مســلم أهنــا قاال: 
ــا  ــالم(: م ــه الس ــا أليب جعفر)علي ) قلن
كيــف  الســفر  يف  الصــالة  يف  تقــول 
هــي وكــم هــي؟ فقــال: إن اهلل عــز 
وجــل يقــول: ﴿وإذا رضبتــم يف األرض 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 
ــفر  ــر يف الس ــار التقص ــالة﴾ فص الص
واجبــًا كوجــوب التــام يف احلــر، 
ــاىل:  ــال اهلل تع ــا قــــ ــا: إن ــاال: قلن ق
﴿فليــس عليكــم جنــاح﴾ ومل يقــل: 
افعلــوا، فكيــف أوجــب ذلــك كــا 
ــه  ــر؟ فقال)علي ــام يف احل ــب الت أوج
الســالم(: أوليــس قــد قــال اهلل تعــاىل يف 
ــت  ــج البي ــن ح ــروة: ﴿ فم ــا وامل الصف
ــه أن يطــوف  ــاح علي أو اعتمــر فــال جن

هبــا﴾)84( ؟  أال تــرون أن الطــواف هبــا 
ــل  ــز وج ــروض؛ ألن اهلل ع ــب مف واج
ذكــره يف كتابــه وصنعــه نبيــه صــى 
التقصــر  وكذلــك  وآلــه،  عليــه  اهلل 
النبــي صــى  الســفر يشء صنعــه  يف 
اهلل عليــه وآلــه، وذكــره اهلل تعــاىل يف 

كتابــه)94(.
ــة  ــة االي ــون بدالل ــش القائل ــد ناق وق
التــي  االشــكاالت  الوجــوب  عــى 
طرحهــا الفريــق االخــر النافــن حلجيــة 
ــا : ــوه ، منه ــدة وج ــا , بع ــتالل هب االس
القــر  اشــرطت  االيــة  كــون  أ- 
ينــاف  ال  واخلــوف  الســفر  باجتــاع 
اقتصــار القــر عــىل الســفر : قــال 
تعرضــه  عنــد  الطباطبائــي  العالمــة 
لتفســر قولــه تعــاىل:﴿ أن تقــروا 
يفتنكــم  أن  خفتــم  إن  الصــالة  مــن 
الذيــن كفــروا ﴾:  واجلملــة قيــد لقولــه 
أن  وتفيــد    فــال جنــاح عليكــم 
بــدء ترشيــع القــر يف الصــالة إنــا كان 
عنــد خــوف الفتنــة، وال ينــايف ذلــك أن 
يعــم الترشيــع ثانيــًا مجيــع صــور الســفر 
ــا  ــوف، فإن ــع اخل ــي وإن مل جيام الرشع

ــه()05(. ــا من ــن قس ــاب ب الكت
ــم  ــمل االع ــم ش ــول ان احلك ب-، الق
ــو  ــل كان ه ــر التنزي ــب وف ع االغل
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اخلــوف :  قــال املحقــق األردبيــي: 
ــت  ــوف وق ــوع اخل ــون وق ــد يك ) وق
النــزول، أو كونــه األغلــب واألعــم كا 
قيــل، وأمثالــه يف القــرآن والســنة كثــرة 
ــدود  ــا ح ــم أن ال يقي ــإن خفت ــل﴿ ف مث
ــدت﴾  ــا افت ــا في ــاح عليه ــال جن اهلل ف
﴿وال تكرهــوا فتياتكــم عــى البغــاء إن 

أردن حتصنــا﴾ )15(.
ــد،  ــوف للتوكي ــد اخل ــون قي ج-، أن يك
ــافر  ــة للمس ــر الزم ــالة الق أي أن ص
أينــا كان، ولكــن يف حالــة اخلــوف مــن 
ــدة  ــالة مؤك ــذه الص ــون ه ــدو تك الع

ــر)25(. أكث
د- إن اخلــوف مــن العــدو موجــود 
أثنــاء احلــروب وليــس يف حملــه أن يقــال 
ملــن يف ســاحة احلــرب : إن خفتــم مــن 
هجــوم العــدو، ممــا يعنــي أن اآليــة 
تشــر إىل مجيــع أنــواع الســفر التــي 
حيتمــل أن يوجــد فيهــا بعــض األخطــار 

ــافر)35(. ــى املس ع
ــاىل: ﴿ أن  ــه تع ــن قول ــر م ه- أن الظاه
ــروا  ــالة﴾ أي تق ــن الص ــروا م تق
ــالة  ــي الص ــودة وه ــالة املعه ــن الص م
ــا  ــرى بين ــالة أخ ــا ص ــر ال أهن يف احل
والتــي  الصفــة  املقصــورة  الصــالة 
تكــون إيــاء مثــاًل هــي فــرد آخــر 

الشــيخ  قــال  الصــالة،  أفــراد  مــن 
الســبحاين: ) اّن القــر يقابــل الطــول، 
كثــرة  عــن  عبــارة  الصــالة  فطــول 
ركعاهتــا وأجزائهــا قبــال القــر، وأّمــا 
التخفيــض واإليــاء مــكان الركــوع 
ــا  ــرًا، وإّن ــّمى ق ــال ُيس ــجود ف والس
هــو انتقــال مــن فــرد إىل فــرد آخــر()45(.
وهــذا مــا قــال بــه الفخــر الــرازي 
بعــد أن نقــل دليــل مــن ذهــب إىل 
ــر هــــــو قــر  ــى القصـــــــ أن معن
ــه  ــف، ألن ــذا ضعي ــفة: ) وه الصــــــ
يمكــن أن يقــال: إن صــالة املســافر 
إذا كانــت قليلــة الركعــات، فيمكنــه 
يعلــم  ال  وجــه  عــى  هبــا  يــأيت  أن 
خصمــه بكونــه مصليــًا، أمــا إذا كثــرت 
ــه أن  ــدة وال يمكن ــت امل ــات طال الركع
يــأيت هبــا عــى حــن غفلــة مــن العــدو، 
ــو  ــر ه ــى الق ــون معن ــح أن يك ورّج
قــر العــدد، وذكــر هلــذا الــرأي عــدة 

وجــوه )55(.
ــع  ــىل رف ــاح ع ــة ال جن ــول بدالل و-الق
اجــاب   : الوجــوب  احلــرض وليــس 
أن  الطباطبائــي، وحاصلــه:  العالمــة 
نفــى اجلنــاح الظاهــر وحــده يف اجلــواز 
ال ينــايف وروده يف الســياق للوجــوب 
الصفــا  ﴿أن  تعــاىل:  قولــه  يف  كــا   ،
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واملــروة مــن شــعائر اهلل فمــن حــج 
ــه أن  ــاح علي ــال جن ــر ف ــت أو اعتم البي
ــواف  ــون الط ــع ك ــا﴾)65( م ــوف هب يط
مقــام  املقــام  أن  وذلــك  واجبــًا؛ 
ــه جمــرد الكشــف  ــع، ويكفــى في الترشي
ــة  ــر حاج ــن غ ــم م ــل احلك ــن جع ع
احلكــم  جهــات  مجيــع  اســتيفاء  إىل 
وخصوصياتــه، ونظــر اآليــة بوجــــــه 
ــر  ــوا خ ــاىل)75(:﴿وإن تصوم ــه تع قول

لكــم ﴾ )85(.
الفرع الثاين

ــدم  ــنة وع ــن الس ــوب م ــول بالوج الق
ــه: ــة علي ــة االي دالل

ــذه  ــول إن ه ــذا الق ــاب ه ــرى أصح ي
اآليــة ناظــرة إىل صــالة اخلــوف ؛ ألهنــا 
ــة  ــوف الفتن ــر بخ ــم الق ــت حك عّلق
ــة  ــي مجل ــروا، وه ــن كف ــل الذي ــن قب م
ــع  ــع م ــفر املجتم ــا الس ــة رشطه رشطي
ــه  ــى أن ــا ع ــدل بمفهومه ــوف، فت اخل
إن مل يكــن هنــاك خــوف يف الســفر 
ناقشــوا  فــال قــر للصــالة، وقــد 
عــى  بداللتهــا  القائلــن  اســتدالل 
الوجــوب بعــدة وجــوه ،  قــال الشــيخ 
منتظــري ردا عــى االســتدالل بحديــث 
ــذي  ــالم( ال ــه الس ــام الصادق)علي االم
رواه زرارة وحممــد بــن مســلم  : )أن 

اإلمام)عليــه الســالم( مل يــرد إثبــات 
بنفــس  والســعي  القــر  وجــوب 
منافاهتــا  نفــي  أراد  وإنــا  اآليتــن، 
للوجــوب، وبيــان داللتهــا عــى أصــل 
األعــم  باملعنــى  واجلــواز  الترشيــع 
الشــامل للوجــوب وغــره، والوجــوب 
ــى اهلل  ــي  )ص ــل النب ــن عم ــتفاد م يس
عليــه وآلــه وســلم(ومداومته، ومــن 

أقواهلــم املأثــورة عنهــم()95(.
وســاعرض اراء الفقهــاء يف داللــة االيــة 

املباركــة .
الرأي الول :

اقتصار داللة االية عىل اخلوف :
أ-قــال الطــريس : )والقــر ثابــت 
اخلــوف  حــال  يف  الكتــاب  بنــص 
ــم أن  ــه : ) إن خفت ــو قول ــة، وه خاص
يفتنكــم الذيــن كفــروا ( ، أمــا يف حــال 
ــه  ــى اهلل علي ــي ) ص ــص النب ــن فبن األم

وآلــه ()06(
وجــود  احلــي  العالمــة  ونفــى  ب- 
ــال   ــفر ، قائ ــى الس ــة ع ــة لالي أي دالل
ســفر  بالــرب  املــراد  :)وليــس 
ــوف  ــرتاط اخل ــكان اش ــر، وإال ل الق

لغــوًا()16(.
ــرض  ــي يف مع ــيد اخلوئ ــال الس ج- وق
باآليــة  االســتدالل  عــى  إشــكاله 
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ــرة  ــا ناظ ــة : ) فإهن ــول العالم ــا ق موافق
ــة  ــاردة بقرين ــوف واملط ــالة اخل إىل ص
ــم ﴾  ــاىل: ﴿إن خفت ــه تع ــد بقول التقيي
ومــا ورد يف اآليــة األخــرى املتصلــة هبــا 
مــن بيــان كيفيــة هــذه الصــالة، فاملــراد 
مــن الــرب يف األرض الــرب إىل 
العــدو، وال  نحــو  واحلركــة  القتــال 
ــفر،  ــل الس ــرب ألج ــا بال ــاس هل مس
املســافر  صــالة  عــن  أجنبيــة  فهــي 

بالكليــة()26(. 
ــرأي  ــذا ال ــوا إىل ه ــن ذهب ــن الذي وم
يف  املرتــى  الســيد  الشــيعة  مــن 
الراونــدي  والقطــب  االنتصــار)36(، 
اليــه  وذهــب  القــرآن)46(،  فقــه  يف 

 .)56( اجلصــاص 
الرأي الثاين:

صاة املسافر بعنواهنا االويل ركعتان:
ــب  ــة القط ــن االمامي ــه م ــال ب ــن ق ومم
ــان  ــال : )ف ــد رصح قائ ــدي ، فق الراون
ــن  ــم م ــا ذكرت ــع مم ــرآن يمن ــل : الق قي
ــال )  ــه تعــاىل ق وجــوب التقصــر ، ألن
ــم يف األرض فليــس عليكــم  وإذا رضبت
جنــاح أن تقــروا مــن الصــالة ان 
خفتــم ( ورفــع اجلنــاح يــدل عــى 
اإلباحــة ال عــى الوجــوب . قلنــا : هذه 
ــالة يف  ــر الص ــة لق ــر متناول ــة غ اآلي

ــا  ــتفاد منه ــا املس ــات ، وان ــدد الركع ع
التقصــر يف االفعــال مــن االيــاء وغره 
ــوف ،  ــر باخل ــق الق ــاىل عل ــه تع ، ألن
ــن  ــوف م ــس اخل ــه لي ــالف يف أن وال خ
رشوط القــر يف عــدد ركعــات الصالة 
وانــا اخلــوف رشط يف الوجــه االخــر ، 
وهــو التقصــر يف االفعــال مــن االيــاء 
وغــره يف الصــالة ، الن صــالة اخلــوف 
ــع  ــا م ــس مباح ــا لي ــا م ــح فيه ــد أبي ق

ــن()66( . االم
ــن  ــدي: ) وم ــب الراون ــاف القط وأض
ــب  ــدا جي ــالة متعم ــفر الص ــم يف الس مت
ــى كل  ــر ع ــع التقص ــادة م ــه اإلع علي
حــال.... ان فــرض الســفر ركعتــان 
فيــا كان أربعــا يف احلــر وليــس ذلــك 
الفــرض كذلــك  ، وإذا كان  رخصــة 
ــب  ــرض وج ــا ف ــى م ــأت ع ــن مل ي فم

عليــه اإلعــادة( )76( . 
)الن   : الكاشــاين  بكــر  أبــو  وقــال 
العزيمــة يف حــق املســافر هــي ركعتــان 

عندنــا)86(
الرأي الثالث:

أّن اآليــة ليســت بصــدد بيــان أن القــر 
رخصــة أو عزيمــة: 

اآليــة  : )أّن  الشــيخ منتظــري  قــال   
ليســت بصــدد بيــان أن القــر رخصــة 
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أو عزيمــة، بــل هــي بصــدد بيــان رفــع 
ــعي؛  ــة الس ــك آي ــر، وكذل ــم احلظ توه
الصــالة،  يف  األصــل  أن  وذلــك 
واملعهــود منهــا بــن املســلمن كان هــو 
ــوردًا  ــر م ــم الق ــكان حك ــام، ف الت
لتوهــم احلظــر واالســتبعاد، فنزلــت 
ــي  ــا يقت ــان م ــك ببي ــع ذل ــة لدف اآلي
اخلــوف،  مــن  والســعة  التخفيــف 
الــرب يف األرض املــالزم للمشــقة 
ــا  ــن الصف ــعي ب ــك الس ــًا، وكذل غالب
واملــروة كان معمــوالً متــداوالً بــن مــن 
حيــج البيــت مــن أهــل اجلاهليــة، وكان 
ــال  ــم يق ــن أصنامه ــان م ــا صن عليه
ــض  ــم بع ــة، فتوه ــاف ونائل ــا: أس هل
املســلمن أن الســعي بينهــا مل يكــن ممــا 
رّشعــه اهلل، وليــس للموضعــن حرمــة 
ــون  ــه املرشك ــا ابتدع ــاىل، وإن ــده تع عن
لتكريــم الصنمــن، فنزلــت آيــة الســعي 

ــم( )96(. ــذا التوه ــع ه لرف
أبــو بكــر الكاشــاين : )ان يف  وقــال 
اآليــة مــا يــدل عــى أن املــراد منــه 
الركعــات  عــن  القــر  هــو  ليــس 
ــق  ــه عل ــالة ألن ــطر الص ــرك ش ــو ت وه
ــوف  ــو خ ــوف وه ــرشط اخل ــر ب الق
أن  خفتــم  إن  بقولــه  الكفــار  فتنــة 
ــن  ــر ع ــروا والق ــن كف ــم الذي يفتنك

الركعــات ال يتعلــق بــرشط اخلــوف 
ــل جيــوز مــن غــر خــوف واحلديــث  ب
دليلنــا ألنــه أمــر بالقبــول فــال يبقــى لــه 
خيــار الــرد رشعــا إذ االمــر للوجــوب؛ 
ــارا  ــون خمت ــه يك ــدق علي ــه: املتص وقول
يف القبــول،  قلنــا: معنــى قولــه تصــدق 
أن  عليكــم أي حكــم عليكــم عــى 
التصــدق مــن اهلل تعــاىل فيــا ال حيتمــل 
التمليــك يكــون عبــارة عــن االســقاط 
ــن  ــر م ــا ذك ــاىل وم ــن اهلل تع ــو م كالعف
املعنــى غــر ســديد الن هــذا ليــس 
ترفيهــا بقــر شــطر الصــالة بــل مل 
يــرشع يف الســفر اال هــذا القــدر ملــا 
ابــن  ولقــول  الدالئــل  مــن  ذكرنــا 
عبــاس ريض اهلل عنــه ال تقولــوا  قــرا 
ــا  ــر أربع ــا يف احل ــذي فرضه ــان ال ف
ــن  ــفر ركعت ــا يف الس ــذي فرضه ــو ال ه
وليــس إىل العبــاد ابطــال قــدر العبادات 
املوظفــة عليهــم بالزيــادة والنقصــان اال 
تــرى ان مــن أراد أن يتــم املغــرب أربعــا 
أو الفجــر ثالثــا أو أربعــا ال يقــدر عــى 

ــذا)07( ــذا ه ــك ك ذل
الرأي الرابع

داللــة اآليــة عــىل مطلــق الســفر إالّ مــا 
خــرج بالدليــل: 

ــق  ــرتاط مطل ــى اش ــة ع ــتدلوا باآلي اس
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الســفر إالّ مــا أخرجــه الدليــل فيجــب 
أو جيــوز قــر الصــالة يف كل ســفر 
مباحــًا  أو  مندوبــًا  أو  كان  واجبــًا 
وخــرج عــن عمــوم اآليــة ســفر اللهــو 
ــن  ــج م ــذا احت ــل، ول ــة للدلي واملعصي
ــن،  ــن السفريـــ ــر يف هذي ــّوز الق ج
ــه  ــا قول ــا:... وأيضـــ ــال: ) دليلن قــــ
الرض  ف  ضبتــم  ﴿وإذا  تعــــــاىل: 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 

الصــاة﴾.
 فهــذا عــام يف الســفر املبــاح، والواجب، 
والطاعــة، وال يلزمنــا عــى ذلــك ســفر 
ــك  ــا ذل ــا أخرجن ــو، ألن ــة والله املعصي

بدليــل إمجــاع الفرقــة املحقــة( )17(.
ومتّســكوا بعمــوم اآليــة يف إبطــال قــول 
مــن اقتــر يف جــواز القــر عــى 
ــن مســعود،  ســفر احلــج أو اجلهــاد كاب
أو ســفر مطلــق الطاعــة كعطــاء)27(، 
قــال العالمــة يف رّده عــى هــؤالء: ) لنــا 
قولــه تعــاىل: ﴿ وإذا ضبتــم ف الرض 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 

ــاة﴾)37(. الص
الفرع الثاين

الدلة الروائية عىل وجوب القر :
ــي  ــالة ق ــر الص ــح أن ق ــن الواض م
الســفر نــوع مــن التســهيل اإلهلــي، 

وصدقــة مــن اهلل جــّل وعــال ومقتــى 
ــرّد  ــاري ســبحانه أن ال ي األدب مــع الب
ــم  ــل، فيحك ــهيل وال يتجاه ــذا التس ه
العقــل بوجــوب القــر يف الســفر، 
ــرق  ــن ط ــواهد م ــدات ش ــد مؤي وتوج
ــن  ــالم( فع ــم الس ــت )عليه ــل البي أه
الســالم(،  )عليــه  الصــادق  اإلمــام 
قــال: قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وجــّل  عــز  اهلل  إن   : وســلم(  وآلــه 
تصــدق عــى مــرىض أمتــي ومســافرهيا 
بالتقصــر واالفطــار، أيــّر أحدكــم إذا 

ــه()47(. ــرّد علي ــة أن ت ــدق بصدق تص
وقال الشــيخ عــي النازي الشــاهرودي 
: ) قــال تعــاىل : ) وإذا رضبتم يف األرض 
فليــس عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن 
ــر  ــال : ظاه ــن أن يق ــالة ( . يمك الص
اآليــة حيــث نفــى اجلنــاح عــن القــر 
مــع الروايــات اآلتيــة ، أن األصــل هــو 
الرخصــة يف قــر صــالة املســافر ، وأن 
العزيمــة مــن الرســول ) صــى اهلل عليــه 
ــة  ــة والرخص ــل اهلدي ــث قب ــه ( حي وآل
ــى  ــزم ع ــرض وع ــاىل ، وف ــن اهلل تع م
ركعــات  الســبع  فــرض  كــا  أمتــه 
التــي أضافهــا إىل العــرشة وأمضاهــا 
ــقاط  ــافر يف إس ــص للمس ــم رخ اهلل ، ث
ــى اهلل  ــول ) ص ــات ، والرس ــت ركع س
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ــكرا ،  ــة تش ــل الرخص ــه ( قب ــه وآل علي
وعــزم عــى أمتــه فــإذا ثبــت العزيمــة يف 
موضــع فهــو ، وإال يكــون رخصــة فيــه 

ــر()57(. ــع التخي ــار كمواض اخلي
القــر  القائلــون بوجــوب  اســتدل 
ــات  ــة برواي ــة املبارك ــة اىل االي باإلضاف
ــة  ــة املبارك ــون االي ــن مضم ــرة تب كث
ــا  ــر ، ذكره ــوب الق ــس لوج او تؤس
ــوى  ــاين س ــي ، والكاش ــاء الرخ فقه
مــا ذكــره فقهــاء االماميــة مــن طرقهــم،  

ــا :     منه
أيب  : )عــن  اهلنــدي  املتقــي  1-قــال 
منيــب اجلــريش قــال : قيــل البــن عمــر 
وإذا رضبتــم يف األرض   (  : اهلل  قــول 
فليــس عليكــم جنــاح ( ، اآليــة ، فنحــن 
آمنــون ال نخــاف فنقــر الصــالة ؟ 
ــول اهلل  ــم يف رس ــد كان لك ــال : لق فق

أســوة حســنة()67( .
ــري  ــر الط ــن جري ــه اب ــا أخرج 2-م
وغــره مــن طريــق عــي )عليه الســالم( 
قــال : ســأل قــوم مــن التجــار رســول 
ــا  ــوا : ي ــلم فقال ــه وس ــى اهلل علي اهلل ص
رســول اهلل ! إنــا نــرب يف األرض 
فكيــف نصــي ؟ فأنــزل اهلل تعــاىل : 
ــم يف األرض فليــس عليكــم  وإذا رضبت
ــالة()77( .   ــن الص ــروا م ــاح أن تق جن

فرضــت   : قالــت  عائشــة  3-عــن 
الصــالة ركعتــن ركعتــن يف احلــر 
والســفر فأقــرت صــالة الســفر ، وزيــد 
ابــن  لفــظ  ويف   . احلــر  صــالة  يف 
ــق البخــاري : فرضــت  حــزم مــن طري
ــول  ــر رس ــم هاج ــن ، ث ــالة ركعت الص
اهلل صــى اهلل عليــه وســلم ففرضــت 
ــى  ــفر ع ــالة الس ــت ص ــا ، وترك أربع

 .)87( األوىل 
4-عــن عبــد اهلل ابــن عمــر قــال : 
الصــالة يف الســفر ركعتــان مــن خالــف 

ــر)97( ــد كف ــنة فق الس
ــاىل  ــان رىض اهلل تع ــى عث ــا ص 5-ومل
عنــه بعرفــات أربعــا قــال ابــن مســعود 
ــول اهلل  ــع رس ــت م ــه صلي ريض اهلل عن
ــام  ــذا املق ــلم يف ه ــه وس ــى اهلل علي ص
ــر ريض  ــر وعم ــى بك ــع أب ــن وم ركعت
ــف  ــم اختل ــن ث ــا ركعت ــاىل عنه اهلل تع
بكــم الطــرق فليــت حظــي مــن األربــع 
ــغ  ــا بل ــن فل ــن الركعت ــي م ــل حظ مث
تأهلــت  إين  قــال  عثــان  إىل  ذلــك 
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــمعت رس ــة وس بمك
ــدة  ــل ببل ــن تأه ــول م ــلم يق ــه وس علي
ــن  ــد اهلل اب ــكار عب ــا فان ــن أهله ــو م فه
مســعود واعتــذار عثــان دليــل عــى أن 

ــان)08(  ــافر ركعت ــرض املس ف
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ــرض  ــع كف ــافعي: ) أرب ــال الش 6-  وق
يقــر  أن  للمســافر  أن  اال  املقيــم 
لقــب  مــن  مشــاخينا  مــن  رخصــة 
املســألة بــأن القــر عندنــا عزيمــة واال 
كــال رخصــة وهــذا التلقيــب عــى 
ــا خطــأ الن الركعتــن مــن ذوات  أصلن
ــرا  ــتا ق ــافر ليس ــق املس ــع يف ح األرب
ــرض  ــام ف ــا مت ــل مه ــا ب ــة عندن حقيق
املســافر واال كــال ليــس رخصــة يف 
ــنة  ــة للس ــاءة وخمالف ــو إس ــل ه ــه ب حق
ــال  ــه ق ــة أن ــن أيب حنيف ــذا روى ع هك
مــن أتــم الصــالة يف الســفر فقــد أســاء 

وخالــف الســنة()18(
7- وكان عمــر إذا قــدم مكــة صــى 
هلــم ركعتــن ثــم يقــول : يــا أهــل مكــة 
أمتــوا صالتكــم فانــا قــوم ســفر ، وروى 
البيهقــي عــن أيب بكــر مثــل ذلــك .)28(
8-   عــن يعــى بــن أميــة قــال : ســألت 
ليــس   : قلــت  اخلطــاب  بــن  عمــر 
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصالة 
ــال :  ــاس ؟ فق ــن الن ــد أم ــة . وق اآلي
ــألت  ــه ، فس ــت من ــا عجب ــت مم عجب
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم عــن 
ــا  ــدق اهلل هب ــة تص ــال : صدق ــك فق ذل

ــته)38(  ــوا صدق ــم فاقبل عليك
ــال : كان  ــر ق ــن عم ــد اهلل ب ــن عب 9-ع

ــلم إذا  ــه وس ــى اهلل علي ــول اهلل ص رس
ــى  ــزد ع ــة مل ي ــذه املدين ــن ه ــرج م خ
ركعتــن حتــى يرجــع إليهــا . ويف لفــظ 
: صحبــت رســول اهلل فــكان ال يزيــد يف 
ــن أيب  ــن)48( . وع ــى الركعت ــفر ع الس
ــن  ــر ع ــن عم ــألت اب ــال : س ــة ق حنظل
الصــالة يف الســفر فقــال : ركعتــان ســنة 
النبــي صــى اهلل عليــه وســلم ، ويف لفــظ 
البيهقــي : قــر الصــالة يف الســفر ســنة 
ســنها رســـــول اهلل صــى اهلل عليــه 

ــلم . )58( وس
10-عــن موســى بــن مســلمة قــال 
قلــت البــن عبــاس : كيــف أصــي 
ــال :  ــة ؟ ق ــل يف مجاع ــة إذا مل أص بمك
ركعتــن ســنة أيب القاســم صــى اهلل 

عليــه وســلم )68(.
ــدم  ــن بع ــن القائل ــري ع ــع الط وداف
وجــوب القــر بالقــول : اهنــا مســألة 
فيهــا  اختلــف  ولذلــك  اجتهاديــة 
العلــاء؛  فقولــه - يعنــي عثــان - فيهــا 
؛  تفســيقا)78(  تكفــرا وال  ال يوجــب 

ــم. ــا عزائ ــي اهن ون
ــر  ــو كان الق ــاين : ) ول ــال الكاس وق
رخصــة واالكــال هــو العزيمــة ملــا ترك 
ــل  ــة أفض ــا إذ العزيم ــة اال أحيان العزيم
وكان رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
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ال خيتــار مــن االعــال اال أفضلهــا وكان 
ال يــرتك األفضــل اال مــرة أو مرتــن 
للرخصــة يف حــق األمــة فامــا تــرك 
ــة  ــع الفضيل ــه تضيي ــدا وفي ــل أب األفض
ــلم يف  ــه وس ــى اهلل علي ــي ص ــن النب ع
ــل  ــل والدلي ــا ال حيتم ــره فم ــع عم مجي
عليــه انــه صــى اهلل عليــه وســلم قــر 
بمكــة وقــال ألهــل مكــة أمتــوا يــا أهــل 
مكــة فانــا قــوم ســفر فلــو جــاز األربــع 
ملــا اقتــر عــى الركعتــن لوجهــن 
ــل  ــادة العم ــم زي ــه كان يغتن ــا ان أحدمه
يف احلــرم ملــا للعبــادة فيــه مــن تضاعــف 
االجــر والثــاين انــه صــى اهلل عليــه 
وســلم كان امامــا وخلفــه املقيمــون 
ــم  ــي أن يت ــكان ينبغ ــة ف ــل مك ــن أه م
ــوم إىل  ــك الق ــاج أولئ ــال حيت ــا كي أربع
ــه  ــام ب ــة االئت ــو أفضلي ــرد ولينال التف
ــل دل  ــث مل يفع ــالة وحي ــع الص يف مجي

ــا ()88(  ــا قلن ــة م ــى صح ــك ع ذل
عائشــة  إمتــام  الرخــي  وناقــش 
بالقــول : )وتأويــل حديــث عائشــة 
قيــل  مــا  عنهــا(  تعــاىل  اهلل  )رىض 
ــض  ــت بع ــن بي ــل م ــت تتنق ــا كان إهن
ــن  ــم تك ــض فل ــت بع ــا إىل بي أوالده
مســافرة ويف قــول رســول اهلل صــى اهلل 
عليــه وســلم فاقبلــوا صدقتــه مــا يــدل 

ــه  ــر ب ــه أم ــة ألن ــر عزيم ــى أن الق ع
ــل  ــوب وتأوي ــى الوج ــدل ع ــر ي واالم
اآليــة التجــوز يف القــراءة واألركان عند 
ــاه  ــافر عرفن ــالة املس ــا ص ــوف فأم اخل
بالســـــنة كــا روينــا مــن اآلثــار()98( .
النبــي  بــأن  الرخــي  ويــرد عــى 
صلــوات اهلل عيــه والــه االطهــار أيضــا 
اب االمــة وكل ارض هــي داره وفقــا 
لقياســكم ولكنــه مــا أتــَم يومــا يف 
ســفر وهــو مصــدر الترشيــع ، وذكرتــم 
اتفــق  فكيــف   . عزيمــة  القــر  ان 
ــر  ــول غ ــذا الق ــة هب ــرروا لعائش ان ت

العلمــي وغــر املعقــول أصــال !!!

املبحث الثاين
القول بعدم وجوب القر

ســيعرض البحــث يف هــذا املبحــث 
الذيــن  والفقهــاء  املفريــن  اقــوال 
ــت  ــة ال تثب ــة املبارك ــوا اىل ان االي ذهب
يف  املســافر  عــى  القــر  وجــوب 

. مطلبــن
املطلب الول 

اقوال املفرسين بعدم داللة االية عىل 
الوجوب:

عليكــم  فليــس   ( الزخمــرشي:  قــال 
 ) الصــالة  مــن  تقــروا  أن  جنــاح 
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ــام  ــر واالمت ــن الق ــر ب ــره التخي ظاه
أفضــل()09(. االمتــام  وأن 

وفصــل القرطبــي القــول وأطــال يف 
ــدم  ــى ع ــه ارص ع ــوال لكن ــل االق نق
وجــوب القــر، ثــم مــال اىل ان احلكم 
هــو التخيــر بــن االمتــام والقــر ، قال 
: )وحكــي ابــن اجلهــم أن أشــهب روى 
عــن مالــك أن القــر فــرض ومشــهور 
مذهبــه وجــل أصحابــه وأكثــر العلــاء 
مــن الســلف واخللــف أن القــر ســنة، 
ــح  ــو الصحي ــافعي وه ــول الش ــو ق وه
عــى مــا يــأيت بيانــه إن شــاء اهلل ومذهب 
املالكيــن أن  البغداديــن مــن  عامــة 
الفــرض التخيــر وهــو قــول أصحــاب 
ــم اختلفــوا يف أهيــا أفضــل  الشــافعي ث
ــو  ــل وه ــر أفض ــم : الق ــال بعضه فق
إن   : وقيــل  وغــره  األهبــري  قــول 
اإلمتــام أفضــل وحكــي عــن الشــافعي، 
وحكــي أن ســعيد الفــروي املالكــي أن 
ــر ،  ــك التخي ــب مال ــح يف مذه الصحي
ــه  ــن قول ــر م ــذي يظه ــو ال ــت: وه قل
ســبحانه وتعــاىل : ) فليــس عليكــم 
جنــاح أن تقــروا مــن الصــالة( إال أن 
مالــكا رمحــه اهلل يســتحب لــه القــر ، 
وكذلــك يــرى عليــه اإلعــادة يف الوقــت 

ــم ()19( . إن أت

 )وقــال الشــافعي : القــر يف غــر 
اخلــوف بالســنة ، وأمــا يف اخلــوف مــع 
الســفر فبالقــرآن والســنة ، ومــن صــى 
، وال أحــب  فــال يشء عليــه  أربعــا 
ــن  ــة ع ــفر رغب ــم يف الس ــد أن يت الح

ــنة.  الس
وقــال أبــو بكــر األثــرم : قلــت ألمحــد 
بــن حنبــل للرجــل أن يصــي يف الســفر 
أربعــا ؟ قــال : ال ، مــا يعجبنــي ، الســنة 

ركعتــان()29( . 
ــهاب  ــن ش ــن اب ــك ع ــأ مال ويف موط
ــيد،  ــن أس ــد ب ــن آل خال ــل م ــن رج ع
ــال :  ــر فق ــن عم ــد اهلل ب ــأل عب ــه س أن
ــالة  ــد ص ــا نج ــن إن ــد الرمح ــا عب ــا أب ي
اخلــوف وصــالة احلــر يف القــرآن 
ــد  ــال عب ــفر ؟ فق ــالة الس ــد ص وال نج
اهلل بــن عمــر : يــا ابــن أخــي إن اهلل 
تبــارك وتعــاىل بعــث إلينــا حممــدا صــى 
اهلل عليــه وســلم وال نعلــم شــيئا ، فإنــا 

ــل . ــاه يفع ــا رأين ــل ك نفع
 ففــي هــذا اخلــر قــر الصــالة يف 
ال  ســنة  خــوف  غــر  مــن  الســفر 
ــرآن  ــا يف الق ــر هل ــا ال ذك ــة ، ألهن فريض
ــرآن إذا  ــور يف الق ــر املذك ــا الق ، وإن
كان ســفرا وخوفــا واجتمعــا ، فلــم 
ــن  ــع هذي ــه إال م ــر يف كتاب ــح الق يب
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 . الرشطــن()39( 
املطلب الثاين

اقوال الفقهاء بعدم داللة االية عىل 
وجوب القر:

ــة  ــة املبارك ــى إن اآلي ــاء ع ــع الفقه امج
هــي الدليــل عــى جــواز القــر، قــال  
يف  )األصــل   : الدمياطــي  البكــري 
ــاىل : )  ــه تع ــاع قول ــل االمج ــر قب الق
وإذا رضبتــم يف األرض ( أي ســافرتم 
فيهــا ، ومثلهــا البحــر()49( .  ولكــن 
الشــافعية واملالكيــة واحلنابلــة اســتدلوا 
هبــا عــى الرخصــة يف قــر الصــالة يف 

ــوب . ــى الوج ــس ع ــفر ولي الس
ــوب  ــور يف وج ــاء اجلمه ــف فقه واختل
القــر وعدمــه إىل أربعــة أقــوال: قــال 
ابــن رشــد مبينــا صــور االختــالف 
وعــرض اقــوال فقهــاء اجلمهــور قائــال 
ــوا  ــم اختلف ــر فإهن ــم الق ــا حك : )فأم
ــن  ــم م ــوال : فمنه ــة أق ــى أربع ــه ع في
رأى أن القــر هــو فــرض املســافر 
املتعــن عليــه . ومنهــم مــن رأى أن 
ــر  ــرض خم ــا ف ــام كالمه ــر واإلمت الق
لــه كاخليــار يف واجــب الكفــارة . ومنهم 
مــن رأى أن القــر ســنة . ومنهــم مــن 
ــل  ــام أفض ــة وأن اإلمت ــه رخص رأى أن
حنيفــة  أبــو  قــال  األول  وبالقــول 

 : بأرسهــم  والكوفيــون  وأصحابــه 
أعنــي أنــه فــرض متعــن وبالثــاين قــال 
بعــض أصحــاب الشــافعي وبالثالــث » 
أعنــي أنــه ســنة » قــال مالــك يف أشــهر 
الروايــات عنــه . وبالرابــع » أعنــي 
ــه رخصــة » قــال الشــافعي يف أشــهر  أن
ــد  ــور عن ــو املنص ــه وه ــات عن الرواي

أصحابــه()59( . 
أوال: املالكية:

ــوز  ــر ال جي ــد: )أن الق ــن رش ــال اب  ق
ــم  ــاىل﴿ إن خفت ــه تع ــف لقول إال للخائ
ــوا :  ــروا﴾ وقال ــن كف ــم الذي أن يفتنك
ــا  ــه الصــالة و الســالم إن إن النبــي علي

ــا ...()69(  ــه كان خائف ــر ألن ق
 ويــرى املالكيــة ان القــر ســنة مؤكــدة 
مؤكــدة،   )ســنة   : الدســوقي  قــال   ،
ــاض يف  ــال عي ــح ، ق ــو الراج ــذا ه ه
االكــال : كونــه ســنة هــو املشــهور مــن 
مذهــب مالــك وأكثــر أصحابــه وأكثــر 
العلــاء مــن الســلف واخللــف . وقيــل 
: إن القــر فــرض ، وقيــل مســتحب ، 

ــاح()79( ــل مب وقي
ثانيا : الشافعية : 

ــوف  ــر يف اخل ــافعي: )والق ــال الش  ق
والســفر بالكتــاب ثــم بالســنة والقــر 
ــاب  ــنة والكت ــوف س ــال خ ــفر ب يف الس
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ــال  ــفر ب ــر يف الس ــى أن الق يــدل ع
ــل ال  ــز وج ــن اهلل ع ــة م ــوف رخص خ
ــا كان  ــروا ك ــم أن يق ــا عليه أن حت

ــفر ()89( ــوف والس ــك يف اخل ذل
ــا  ــووي : ) أم ــن الن ــى الدي ــال حمي وق
يف  القــر  فيجــوز  املســألة  حكــم 
الســفر يف الظهــر والعــر والعشــاء 
ــرب وال يف  ــح واملغ ــوز يف الصب وال جي
ــه وإذا  ــع علي ــه جمم ــذا كل ــر وه احل
ــن  ــن إىل ركعت ــات رده ــر الرباعي ق

أم ال()99( ســواء كان خــوف 

املطلب الثالث
ادلة القائلني بعدم وجوب القر :

القــر  بجــواز  القائلــون  اســتدل 
بمختلــف وجــوه اجلــواز مــن االباحــة 
مؤكــدة  ســنة  انــه  اىل  التخيــر  اىل 
بااليــة املباركــة , ومــا يبينهــا مــن الســنة 
ــر،  ــن عم ــة ع ــن امي ــى ب ــث يع كحدي
القائلــون  بــه  اســتدل  مــا  وبالســنة 

. بالوجــوب! 
أوال : املالكية:

يف  )والســبب   : رشــد  ابــن  قــال 
ــول  ــى املعق ــة املعن ــم معارض اختالفه
ومعارضــة  املنقــول  اللفــظ  لصيغــة 
ــول  ــى املعق ــا للمعن ــل أيض ــل الفع دلي

ولصيغــة اللفــظ املنقــول وذلــك أن 
ــافر  ــالة للمس ــر الص ــن ق ــوم م املفه
ــا هــو الرخصــة ملوضــع املشــقة كــا  إن
رخــص لــه يف الفطــر ويف أشــياء كثــرة  
ــة  ــن أمي ــى ب ــث يع ــذا حدي ــد ه ويؤي
ــا قــال اهلل  قـــــــال » قلــت لعمــر : إن
﴿ إن خفتــم أن يفتنكــم الذيــن كفــروا﴾ 
يريــد يف قــر الصــالة يف الســفر فقــال 
منــه  عجبــت  ممــا  عجبــت   « عمــر 
ــه و  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــألت رس فس
ســلم عــا ســألتني عنــه فقــال : صدقــة 
تصــدق اهلل هبــا عليكــم فاقبلــوا صدقتــه 
ــث  ــة . وحدي ــذا الرخص ــوم ه » فمفه
ــر  ــي عام ــن بن ــل م ــن رج ــة ع أيب قالب
أنــه أتــى النبــي صــى اهلل عليــه و ســلم 
فقــال لــه النبــي صــى اهلل عليــه و ســلم 
» إن اهلل وضــع عــن املســافر الصــوم 
ــح  ــا يف الصحي ــالة » ومه ــطر الص وش
التخفيــف  عــى  يــدل  كلــه  وهــذا 
والرخصــة ورفــع احلــرج ال أن القــر 

ــنة()100( .  ــه س ــب وال أن ــو الواج ه
 : بقولــه  مفصــال  اكثــر  وأوضــح 
ــه  ــارض بصيغت ــذي يع ــر ال ــا األث )وأم
ــار  ــذه اآلث ــوم ه ــول ومفه ــى املعق املعن
فحديــث عائشــة الثابــت باتفــاق قالــت 
ــن  ــن ركعت ــالة ركعت ــت الص » فرض
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فأقــرت صــالة الســفر وزيــد يف صــالة 
احلــر » وأمــا دليــل الفعــل الــذي 
ومفهــوم  املعقــول  املعنــى  يعــارض 
األثــر املنقــول فإنــه مــا نقــل عنــه 
عليــه الصــالة و الســالم مــن قــر 
ــح  ــه مل يص ــفاره وأن ــالة يف كل أس الص
ــه أتــم  ــه الصــالة و الســالم أن عنــه علي
الصــالة قــط فمــن ذهــب إىل أنــه ســنة 
أو واجــب خمــر فإنــا محلــه عــى ذلــك 
ــه  ــي علي ــده » أن النب ــح عن ــه مل يص أن
ــا  ــالة وم ــم الص ــالم أت ــالة و الس الص

ــأنه()101( . ــذا ش ه
واســتدل كذلــك  بحديــث عائشــة : 
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــع رس ــرت م ) اعتم
ــة إذا  ــة إىل مك ــن املدين ــلم م ــه وس علي
قدمــت مكــة قلــت : يــا رســول اهلل 
ــت  ــرت وأمتم ــي ق ــت وأم ــأيب أن ب
وصمــت وأفطــرت ، فقــال : أحســنت 

ــي ()102(. ــاب ع ــا ع ــة وم ــا عائش ي
وقــول عائشــة هــذا مل يأخــذ بــه الفقهــاء 
الهنــا نفســها قالــت ان فريضــة الســفر 

ركعتــان للرباعيــة )103(.  
وهــذا اعجــب مــن العجــب ان يــروي 
عــن رســول اهلل صلــوات اهلل عليــه 
ــالة يف  ــم الص ــه مل يت ــار ان ــه االطه وال
ــة  ــن امي ــى ب ــث يع ــط وحدي ــفر ق الس

عــن عمــر يف داللــة االيــة املباركــة ثــم 
ــر !!!! ــواز الق ــي بج يفت

ثانيا، الشافعية :
ــة املباركــة عــى  اســتدل الشــافعي باالي
ــز  ــال اهلل ع ــال : )ق ــر قائ ــواز الق ج
وجــل » وإذا رضبتــم يف األرض فليــس 
عليكــم جنــاح أن تقــروا مــن الصالة 
ــروا »  ــن كف ــم الذي ــم أن يفتنك إن خفت
ــاب اهلل  ــا يف كت ــكان بين ــال ف ــة ، ق اآلي
تعــاىل أن قــر الصــالة يف الــرب 
يف األرض واخلــوف ختفيــف مــن اهلل 
ــا  ــه، ال أن فرض ــن خلق ــل ع ــز وج ع
عليهــم أن يقــروا()104( . وكذلــك 
اســتدل الثبــات عــدم وجــوب القــر 
لوجــود لفــظ )ال جنــاح( قائــال : )  كــا 
كان قولــه » ال جنــاح عليكــم إن طلقتــم 
النســاء مــا مل متســوهن أو تفرضــوا هلــن 
ــم  ــا عليه ــة ال أن حت ــة » رخص فريض
أن يطلقوهــن يف هــذه احلــال وكــا كان 
قولــه » ليــس عليكــم جنــاح أن تبتغــوا 
ــاىل  ــد واهلل تع ــم » يري ــن ربك ــال م فض
ــا  ــج ال أن حت ــروا يف احل ــم أن تتج أعل
ــه »  ــا كان قول ــروا وك ــم أن يتج عليه
فليــس عليهــن جنــاح أن يضعــن ثياهبن 
» وكــا كان قولــه » ليــس عليكــم جنــاح 
ــة ال إن   ــم » اآلي ــن بيوتك ــوا م أن تأكل
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حتــا عليهــم أن يأكلــوا مــن بيوهتــم وال 
ــم)105(. ــوت غره بي

ــر  ــواز الق ــنة  بج ــن الس ــتدل م واس
ــا : ــات نقله ــدة رواي بع

منهــا روايــة يعــى بــن اميــة عــن عمــر:  
ــر  ــت لعم ــال قل ــة ق ــن أمي ــي ب )... يع
ــل  ــز وج ــال اهلل ع ــا ق ــاب إن ــن اخلط ب
ــم  ــالة إن خفت ــن الص ــروا م » أن تق
ــن  ــد أم ــروا » فق ــن كف ــم الذي أن يفتنك
النــاس فقــال عمــر عجبــت ممــا عجبت 
منــه فســألت رســول اهلل صــى اهلل عليــه 
وســلم » فقــال صدقــة تصــدق اهلل هبــا 

ــه()106(. ــوا صدقت ــم فاقبل عليك
وروايــة عائشــة : ) أخرنــا إبراهيــم بــن 
ــن  ــرو ع ــن عم ــة اب ــن طلح ــد ع حمم
عطــاء عــن عائشــة قالــت كل ذلــك قــد 
فعــل رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم 
قــر الصــالة يف الســفر وأتــم ()107(.    

ــا  ــن املســيب : )أخرن ــة ســعيد ب ورواي
ــن  ــن اب ــة ع ــن حرمل ــن اب ــم ع إبراهي
ــى  ــول اهلل ص ــال رس ــال ق ــيب ق املس
ــن إذا  ــم الذي ــلم » خيارك ــه وس اهلل علي
ســافروا قــروا الصــالة وأفطــروا » أو 

ــوا()108( . ــال : مل يصوم ق
 : قائــال  األدلــة  هبــذه  افتــى  ثــم 
مســافرا  أفعــل  والــذي  )فاالختيــار 

وأحــب أن ُيفَعــل قــر الصــالة يف 
بــال  الســفر  وىف  والســفر،  اخلــوف 
ــا مل  ــالة فيه ــم الص ــن أت ــوف ، وم خ
ــى  ــس يف مثن ــه جل ــه صالت ــد علي تفس
ــرك  قــدر التشــهد أو مل جيلــس وأكــره ت
القــر وأهنــى عنــه إذا كان رغبــة عــن 

الســنة فيــه()109(.
ان  عمــر  لروايــة  نقلــه  بعــد  وبــن 
الصدقــة رخصــة- وان كانــت منــه 
تعــاىل شــأنه- قائــال : ) فدل رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وســلم عــى أن القر يف 
الســفر بــال خــوف صدقــة مــن اهلل عــز 
وجــل والصدقــة رخصــة ال حتــم مــن 
اهلل أن يقــروا ودلــت عــى أن يقــروا 
يف الســفر بــال خــوف إن شــاء املســافر،  
وأن عائشــة قالــت كل ذلــك قــد فعــل 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم أتــم 

ــر()110(. ــفر وق يف الس
وال ادري بعــد ان نقل هو ان رســول اهلل 
صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم قــد قر يف 
ــي  ــوف ، ان يفت ــال خ ــفر ب ــالة الس ص
بجــواز القــر دون وجوبــه !!!  فعلينــا 
االســوة بــه صــى اهلل عليــه والــه لقولــه 
عــز وجــل ﴿ لقــد كان لكــم يف رســول 
اهلل أســوة حســنة ملــن كان يرجــو اهلل 
ــاىل  ــه تع ــر...﴾)111( وقول ــوم االخ والي
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﴿ ان كنتــم حتبــون اهلل فاتبعــوين حيببكــم 
اهلل ﴾)112( ولقولــه صــى اهلل عليــه وآلــه 
» صلــوا كــا رأيتمــوين أصــي »)113( 
وقولــه : )خــذوا عنــي مناســككم()114(
ونقــل البكــري الدمياطــي: )وروى ابن 
ــهد  ــن ش ــي م ــار أمت ــيبة : إن خي أيب ش
أن ال إلــه إال اهلل وأن حممــدا رســول 
ــتبرشوا ،  ــنوا اس ــن إذا أحس اهلل ، والذي
وإذا أســاؤا اســتغفروا ، وإذا ســافروا 

قــروا()115( .
3- احلنابلة :

ــل  ــه : ) األص ــن قدام ــد اهلل ب ــال عب ق
والســنة  الكتــاب  الصــالة  قــر  يف 
واالمجــاع أمــا الكتــاب فقــول اهلل تعــاىل 

 . وإذا رضبتــم يف...( )116(   (
واســتدل عــى داللــة االيــة بروايــة عمر 
ــر  ــت لعم ــة قل ــن أمي ــى اب ــال يع : ) ق
بــن اخلطــاب ليــس عليكــم جنــاح 
أن تقــروا مــن الصــالة إن خفتــم 
ــن  ــد أم ــروا  وق ــن كف ــم الذي أن يفتنك
النــاس فقــال عجبــت منــه فســألت 
رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم فقــال 
صدقــة تصــدق اهلل هبــا فاقبلــوا صدقتــه 

ــلم)117( .  ــه مس ، أخرج
ــرة  ــنة املطه ــة بالس ــن قدام ــتدل اب واس
بقولــه : وأمــا الســنة فقــد تواتــرت 

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــار أن رس االخب
ــا  ــفاره حاج ــر يف أس ــلم كان يق وس
ومعتمــرا وغازيــا )118( . وقــال ابــن 
ــى اهلل  ــول اهلل ص ــت رس ــر ، صحب عم
ــي يف  ــض ، يعن ــى قب ــلم حت ــه وس علي
الســفر وكان ال يزيــد عــى ركعتــن 
ــد  ــض وكان ال يزي ــى قب ــر حت ــا بك وأب
ــك  ــان كذل ــر وعث ــن وعم ــى ركعت ع

،)119 (

 وقــال ابــن مســعود صليــت مــع النبــي 
ــع  ــن وم ــلم ركعت ــه وس ــى اهلل علي ص
ــن  ــر ركعت ــع عم ــن وم ــر ركعت أيب بك
ثــم  تفرقــت بكــم الطريــق وودت أن يل 

ــن متقبلتــن)120( ،  ــع ركعت مــن أرب
ــول اهلل  ــع رس ــا م ــس خرجن ــال أن وق
ــه وســلم إىل مكــة فصــى  صــى اهلل علي
ركعتــن حتــى رجــع وأقمنــا بمكــة 
عــرشا نقــر الصــالة حتــى رجــع 

متفــق عليــه  )121( .
ــة  ــة القطعي ــذه األدل ــد رسد كل ه وبع
ــر  ــواز الق ــى ج ــاع ع ــتدل باالمج اس
- وهــو امــر غــر متحقــق خلــروج 
 : قائــال   - واالحنــاف  االماميــة 
ــافر  ــن س ــى أن م ــة ع ــت األم )وأمجع
ســفرا تقــر يف مثلــه الصــالة يف حــج 
أو عمــرة أو جهــاد ان لــه قــر الصــالة 
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الرباعيــة إىل ركعتــن()122( ؛ وقــال بمثله 
البهــويت: ) قــر الرباعيــة ، وهــو جائــز 
ــاىل : ) وإذا  ــه تع ــنده قول ــا . وس إمجاع
عليكــم  فليــس  األرض  يف  رضبتــم 
جنــاح أن تقــروا مــن الصــالة إن 
ــد  ــنة لتاكي ــتندا بالس ــم ( )123(  مس خفت

ــر )124( . ــى الق ــة ع ــة االي دالل
وناقــش أبــو بكــر الكاشــاين القــول 
بالرخصــة قائــال : )وهــذا الن الرخصــة 
ــي  ــم األص ــن احلك ــر ع ــا تغ ــم مل اس
ــرف  ــا ع ــر مل ــف وي ــارض إىل ختفي لع
معنــى  يوجــد  ومل  الفقــه  أصــول  يف 
إذا  رأســا  املســافر  حــق  يف  التغيــر 
الصــالة يف األصــل فرضــت ركعتــن يف 
حــق املقيــم واملســافر مجيعــا ملــا يذكر ثم 
زيــدت ركعتــان يف حــق املقيــم وأقــرت 
ــان عــى حاهلــا يف حــق املســافر  الركعت
ــى  ــدم معن ــل فانع ــا يف األص ــا كانت ك
التغيــر أصــال يف حقــه وىف حــق املقيــم 
وجــد التغيــر لكــن إىل الغلــظ والشــدة 
ال إىل الســهولة واليــر والرخصــة تنبئ 
عــن ذلــك فلــم يكــن ذلــك رخصــة يف 
ــمى  ــا س ــمى فإن ــو س ــة ول ــه حقيق حق
ــة  ــاين احلقيق ــض مع ــود بع ــازا لوج جم

ــر()125(. ــو التغي وه

النتائج : 
ــث  ــى الباح ــاىل ع ــن اهلل تع ــد ان م بع
اراء  عــى  االطــالع  مــن  بالتمكــن 
ــرواة والفقهــاء يف مســألة  ــن وال املفري
قــر الصــالة للمســافر ، فــان البحــث 
: التاليــة  النتائــج  يســجل 
والفقهــاء  املفريــن  مجيــع  1-ان 
الســفر  القــر يف  ان  متفقــون عــى 
ــن  ــد ال م ــم اح ــف منه ــنة، ومل خيال س
املتأخريــن حســب مــا  القدمــاء وال 
ــادر. ــن مص ــث م ــي الباح ــن ي ــع ب وق
قــد  والفقهــاء  املفريــن  ان   -2
اختلفــوا يف داللــة االيــة عــى اجلــواز او 

: اقــوال  اىل   ، الوجــوب 
قــر  توجــب  املباركــة  االيــة  ان  أ- 
الســفر عــى املســافر وقــت اخلــوف 

وليــس وقــت االمــن .
غــر  املباركــة  االيــة  ان  ب- 
ناظــرة ملســألة الســفر وقــت االمــن 
وموضوعهــا الســفر وقــت اخلــوف.
ج- ان االيــة املباركــة مل تتطــرق اىل قر 
الســفر وقــت االمــن ألنــه أساســا رشع 

ركعتن للرباعية. 
ــر  ــب الق ــة توج ــة املبارك د- ان االي
واهنــا  االمــن  وقــت  املســافر  عــى 
تتضمــن موضوعــن خمتلفــن بينهــا 
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ــفر  ــزول األول الس ــي يف الن ــارق زمن ف
والثــاين اخلــوف.

ــوب  ــن بوج ــض القائل ــتدل بع 3-اس
ــتدل  ــا اس ــة ، بين ــة املبارك ــر باالي الق

ــرة. ــنة املطه ــر بالس ــض االخ البع
الســنة  روايــات   مراجعــة  4-عنــد 
االماميــة  طــرق  ومــن  املطهــرة 
ــا  ــث ان نصوص ــد الباح ــور جي واجلمه
كثــرة قــد تصــل حــد التواتــر تشــر اىل 
وجــوب التقصــر ؛ حتــى قــال بعضهــم 

ــر. ــد كف ــم فق ــن أت م
ــون بعــدم الوجــوب  5-اختلــف القائل
اىل القــول باهنــا ســنة يســتحب القــر 
وقــول اىل انــه يســتحب االمتــام وقــول 

اىل التخيــر بــن القــر والتــام.
6-وحيــث ان االيــة املباركــة بينــت 
ــم  ــران الكري ــل يف الق ــه مماث ــا ول حك
والروايــات صحيحة الســند املســتفيضة 
مــن كل طــرق احلديــث توجــب القر 
ــب ال  ــر واج ــان الق ــافر ف ــى املس ع
ــة  ــة باالي ــم الدالل ــه ، وان مل تت ــس في لب
ــان نصــوص الســنة املطهــرة  املباركــة ف
كان  وان  وجوبــه  يف  جليــة  واضحــة 
بعضهــا يســتند اىل االيــة املباركــة يف 

ــاب . ــذا االجي ه
7- ان مــا اســتدل بــه عــى االمتــام مــن 

ــه  ــرره بأن ــه ب ــام الن ــر ت ــان غ ــل عث قب
ــديد  ــة الش ــرتاض الصحاب ــم، واع مقي
عليــه يــدل عــى ان القــر هــو احلكــم 

ــم. ــارف بينه ــادر املتع املتب

اهلوامش:
1-لسان العرب، ابن منظور، ج 1: 544.

2- جممــع البحريــن، الشــيخ الطرحيــي، ج 
.9 3،ص 

الراغــب  القــرآن،،  غريــب  مفــردات   -3
295 األصفهانــى: 

4-التبيان  3 : 306 - 308
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 5-الكش
 : يف  جــاء  وكذلــك  ؛   558  :  1 األقاويــل 
تفســر القرطبــي5 : 351 ؛ تفســر ابــن كثــر 
1 : 557 ؛ حميــى الديــن النــــووي، املجمــوع  

.322  :  4
6-تفسر جوامع اجلامع 1 : 435

7-تفســر جممــع البيــان  3 : 172 ؛ ينظــر 
ــوار  ــار األن ــي ، بح ــة املجل ــك العالم كذل
ــرآن 1  ــه الق ــدي ، فق ــب الراون 86 : 2 ؛ القط
: 421؛ البكــري الدمياطــي ، إعانــة الطالبــن 

112 :  2
8-لسان العرب 2 : 430

9- لســان العــرب  2 : 428 ؛ وكذلــك قــال : 
الفــروز آبــادي، القامــوس املحيــط 1 : 218

10-البقرة : 158
11-جممع البحرين 1 : 408
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 – التبيــان 3: 307  الطــويس  الشــيخ   -12
.3 0 8

13-السيــــد الطباطبائــي، تفســر امليــــــزان   
.61 : 5

14-تفسر جوامع اجلامع 1 : 435 - 436
15-تفسر جممع البيان  3 : 172

16-بحار األنوار 86 : 2
17-تفسر جممع البيان  3 : 172

18- بحار األنوار 86 : 10
19-البقرة : 158

20-لسان العرب 5 : 95
21-لسان العرب 5 :  95 - 96

22-املصدر نفسه 5 : 102
23-تاج العروس 7 : 393

24- التبيــان، الشــيخ الطــويس 3: 307 – 
.308

25-املصدر نفسه  3: 172 – 173.
26-تفسر امليزان  5 : 61

27-تفسر ابن كثر 1 : 557 
28-املبسوط 1 : 248

29-أسباب النزول للسيوطي : 81
 :4 الفقهــاء  تذكــرة  احلــي،  العالمــة   -30

.3 4 9
31- ابن قدامة املقديس املغني 2 :87.

32-مــن ال حيــره الفقيــه : ج 1 : 278 ، 
بــاب 59 ، الصــالة يف الســفر ، ح 1 .

33-بحار األنوار 2 :  276
34-كنز الدقائق  1 : 385

35-تفسر العيايش ج 1 ص 271 .
36-البحــار ج 18 : 694 . الرهــان ج 1 : 

410 . الصــايف ج 1 : 389 .
37-دعائم االسالم 1: 195 . 

38-التفسر الصايف 1 : 492 - 493
39-تفســر نــور الثقلــن 1 : 148 وأيضــا يف 

542 - 541 :1
40-منتقى اجلان 2 : 189

41-النساء ، 101 .
ــزل  1 :  ــاب اهلل املن ــر كت ــل يف تفس 42-األمث

455
اجلمعــة  صــالة  يف  الزاهــر  43-البــدر 

 90 املنتظــري:  الشــيخ  واملســافر، 
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 44-الكش

ــل   1 : 559 األقاوي
45-املبســوط للرخــي  1 : 239 ؛ اهلدايــة 
1: 80 ، اللبــاب 1 : 107 ؛ املجمــوع 4 : 337 
؛ تفســر ابــن    العــريب 1 : 614 ؛  اخلــالف1 
: 569 قــال : إن التقصــر عزيمــة مذهــب 
ــاء  ــر ، ويف الفقه ــالم ( وعم ــه الس ــي ) علي ع

ــه . ــة وأصحاب ــك وأيب حنيف : مال
46-املبسوط 1 : 239

47-بدائع الصنائع 1 : 91
48- البقرة : 158.

حيــره  ال  مــن  الصــدوق،  الشــيخ   -49
.   434  : الفقيــه1 

ــي  5:  ــيد الطباطبائ ــزان، الس ــر املي 50- تفس
.61
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51- املحقق األردبيي زبدة البيان : 119.
52- ينظــر: الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي 
األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل، 3: 419.
53- ينظــر: املصــدر نفســه األمثــل يف تفســر 

كتــاب اهلل املنــزل  3 : 422
صــالة  أحــــكام  يف  الناظــر  ضيــاء   -54

.9 املســافر: 
55- الرازي، تفسر الرازي 11: 17- 18.

56- البقرة : 158.
57- البقرة : 184. 

58- السيـــــد الطباطبائــي، تفســر امليــزان 5 
61 :

الزاهــر يف  البــدر  املنتظــري،  الشــيخ   -59
.93 واملســافر:  اجلمعــة  صــالة 

60-تفسر جوامع اجلامع 1 : 435 - 436
61- تذكرة الفقهاء  4: 421.

62- كتاب الصالة   8 : 7.
63- السيد املرتى ، االنتصار: 164.

64- فقه القرآن 1: 142.
65- أحكام القرآن 2: 316.

66-فقه القرآن  1 : 143
67-فقه القرآن  1 : 144

68-بدائع الصنائع 1 : 93  
69- ينظــر: الشــيخ املنتظــري، البــدر الزاهــر 

يف صــالة اجلمعــة واملســافر : 93.
70-بدائع الصنائع 1 : 92  

71- الشيخ الطويس،اخلالف 1: 567.
 4 املجمــوع  النــووي،  الديــن  حميــي   -72

.346 :
73- املحقق احلي، املعتر 2: 470.

74- الكليني، الكايف 4: 127.
75-مســتدرك ســفينة البحــار 6 : 353 - 

354
76-كنــز العــال   8 :  243حديــث رقــم  

22747
ــر 5 : 155 ، مقدمــات  ــن جري 77-تفســر اب
املدونــة الكــرى البن رشــد 1 : 136 ، تفســر 
ابــن عطيــة كــا يف تفســر القرطبــي 5 : 362 ، 
الــدر املنثــور 2 : 209 ، تفســر الشــوكاين 1 : 

471 تفســر اآللــويس 5 : 134 .
ــاري 1 : 159 ، ج  ــح البخ ــر : صحي 78-ينظ
ــلم 1 :  ــح مس 2 : 105 ، ج 5 : 172 ، صحي
257 ، موطــأ مالــك 1 : 124 ، ســنن أيب داود 
1 : 187 ، كتــاب االم للشــافعي 1 : 159 ، 
أحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 310 ، ســنن 
، املحــى 4 : 265 ، زاد  البيهقــي 3 : 135 
ــي 5 : 352 ،  ــر القرطب ــاد 2 : 21 ، تفس املع

358 ؛ املبســوط 1 : 239.
ــن  ــي الب ــي 3 : 140 ، املح ــنن البيهق 79-س
ــاص  ــرآن للجص ــكام الق ــزم 4 : 270 ، أح ح
للطــراين كــا  الكبــر  املعجــم   ،  310 :  2
يف جممــع الزوائــد 2 : 155 وقــال : رجالــه 

ــح . ــال الصحي رج
80-املبســــــوط 1 : 240 ؛ بدائــع الصنائــع   

92 : 1
81-بدائع الصنائع 1 : 91
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82-ســنن البيهقــي 3 : 126 ، 157 ، املحــى 
البــن حــــــزم 5 : 18 ، موطــأ مالــك 1 : 

. «  126
83-صحيــح مســلم 1 : 191 ، 192 ، ســنن 
أيب داود 1 : 187 ، ســنن ابــن ماجــة 1 : 329 
ــي 3  ــنن البيهق ــائي 3 : 116 ، س ــنن النس ، س
: 134 ، 141 ، أحــكام القــرآن للجصــاص 2 
: 308 ، املحــى البــن حــزم 4 : 267 ؛ وعــن 
عمــر أيضــا ينظــر : مســند أمحــد 1 : 37 ، 
ــائي  ــنن النس ــة 1 : 329 ، س ــن ماج ــنن اب س
ــكام  ــي 3 : 199 ، أح ــنن البيهق 3 : 118 ، س
القــرآن للجصــاص 2 : 308 ، 309 ، املحــى 
البــن حــزم 4 : 265 ، زاد املعــاد هامــش 
رشح املواهــب 2 : ص 21 فقــــال : ثابــت 

عــن عمــر .
ــة  ــن ماج ــنن اب ــد 2 : 45 ، س ــند أمح 84-مس
ــكام  ــائي 3 : 123 ، أح ــنن النس 1 : 330 ، س
املعــاد  زاد   ،  310  :  2 للجصــاص  القــرآن 
 29  :  2 للزرقــاين  املواهــب  رشح  هامــش 

وصححــه .
85-مســند أمحــد 2 : 57 ، ســنن البيهقــي 
3 : 136 ؛ وقريــب منــه يف جممــع الزوائــد 
للحافــظ اهليثمــي 2 : 145 فقــال : رجالــه 

موثقــون .
ــح  ــد 1 : 290 ، 337 ، صحي ــند أمح 86-مس
ــائي 3 : 119 ؛  ــنن النس ــلم 1 : 258 ، س مس
ينظــر كذلــك:  مســند أمحــد 1 : 355 ، ســنن 
ابــن ماجــة 1 : 330 ،  ســنن البيهقــي 3 ، 

ــاص 2 : 307  ــرآن للجص ــكام الق 135 ، أح
ــزم 4 : 271 ــن ح ــى الب ، 310 ، املح

87-الرياض  النرة 2 : 151
88-بدائع الصنائع   1 : 92

89-املبسوط 1 : 240
ــون  ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع 90-الكش

ــل   1 : 558 األقاوي
91-تفسر القرطبي   5 : 352

92-املصدر نفسه   5 : 352
93-املصدر نفسه 5 : 353

94-إعانة الطالبن 2 : 112
95-املصدر نفسه : 139

96-بداية املجتهد 1 : 139
ينظــر  ؛   358  :  1 الدســوقي  97-حاشــية 
ــر  1 :  ــرشح الكب ــركات  ال ــو ال ــك أب كذل

358
98-كتاب األم 1 : 208

99-املجموع 4 : 322
100-بداية املجتهد 1 : 139
101-بداية املجتهد 1 : 139

102-الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
األقاويــل   1 : 559

ــاري 1 : 159 ،  ــح البخ ــر : صحي 103-ينظ
ج 2 : 105 ، ج 5 : 172 ، صحيــح مســلم 
1 : 257 ، موطــأ مالــك 1 : 124 ، ســنن 
أيب داود 1 : 187 ، كتــاب االم للشــافعي 1 
: 159 ، أحــكام القــرآن للجصــاص 2 : 310 
، ســنن البيهقــي 3 : 135 ، املحــى 4 : 265 ، 
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زاد املعــاد 2 : 21 ، تفســر القرطبــي 5 : 352 
، 358 ؛ املبســوط 1 : 239.

104-كتاب األم 1: 207
105-املصدر نفسه1: 207 - 208

106-املصدر نفسه 1 : 208
107-املصدر نفسه 1 : 208
108-املصدر نفسه1 : 208
109-املصدر نفسه 1 : 208
110-املصدر نفسه  1 : 211

111-األحزاب : 21
112-ال عمران : 31

113-عــوايل الــآيل ج  1: 198 ؛ وأيضــا 
عــوايل الــآيل 3 : 86 ؛ العالمــة املجلــي 
ــرى  ــنن الك ــوار  79 : 335 ؛ الس ــار األن بح

للبيهقــي  2 : 345  
114-عوايل الآيل 1 : 215.

115-إعانة الطالبن   2 : 112
ــد  ــك عب ــر كذل ــي 2 :  89 ؛ ينظ 116-املغن
ــر 2 : 90 ــرشح الكب ــة، ال ــن قدام ــن ب الرمح
117-املصــدر نفســه 2 :  89 ؛ ينظــر كذلــك 
عبــد الرمحــن بــن قدامــة، الــرشح الكبــر 2 : 

،90
118-املصدر نفسه  2 :  85 
119-املصدر نفسه  2 : 88

120-املصدر نفسه   2 :  89
121-املصدر نفسه   2 :  90
122-الرشح الكبر 2 : 90

123-كشاف القناع 1 : 614

124-كشاف القناع 1 : 614
125-بدائع الصنائع 1 : 91

املصادر:
ابــن  تفســر  ه،   774 ت  كثــر  ابــن   •

الرمحــن  عبــد  يوســف   : تقديــم  كثــر، 
دار  نــرش:   ، م   1992  - املرعشــي،1412ه 
املعرفــة للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــروت 

لبنــان.  –
ــرب  ــان الع ــور ، ت711ه ،  لس ــن منظ • اب
ــم -  ــوزة - ق ــرش أدب احل ــرم 1405 ، ن ، حم

ــران .  اي
بدائــع   ، ه  الكاشــاين ت587  بكــر  أبــو   •
ــة  ــع ،ط األوىل,1409 - 1989 م,املكتب الصنائ

احلبيبيــة – باكســتان.
• البكــري الدمياطــي ت 1310 ه ، إعانــة 
 1997  - األوىل,1418  الطالبن،الطبعــة  
م،نــرش دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع 

ــان. ــروت – لبن - ب
• البهويت،1051ه،كشــاف القنــاع ، تقديــم 
ــو  ــق : أب ــاين / حتقي ــم العن ــد العظي ــال عب : ك
عبــد اهلل حممــد حســن حممــد حســن إســاعيل 
م   1997  -  1418، ،األوىل  الشــافعي 
،منشــورات حممــد عــي بيضــون - دار الكتــب 

ــان. ــروت – لبن ــة - ب العلمي
ــوقي ت1230ه،  ــوقي ،الدس ــية الدس •حاش

نــرشدار إحيــاء الكتــب العربيــة - عيســى 
البــايب احللبــي ورشكاه.
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،كتــاب  170ه  ت  الفراهيــدي،  اخلليــل   •

العــن ، حتقيــق : الدكتــور مهــدي املخزومــي ، 
الدكتــور إبراهيــم الســامرائي ،الطبعــة الثانيــة 
دار  مؤسســة   ، الصــدر  مطبعــة   ،  1410  ،

ــرة ،  اهلج
 ، العــروس  تــاج   ،1205 ت  الزبيــدي   •

ــري ، 1414ه - 1994م ،  ــي ش ــق : ع حتقي
دار الفكــر - بــروت ، دار الفكــر للطباعــة 

والنــرش والتوزيــع - بــروت .
عــن  الكشــاف  ه،   538 ت  الزخمــرشي   •

ــل، 1385  ــون األقاوي ــل وعي ــق التنزي حقائ
- 1966 م، رشكــة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى 
عبــاس   ، بمــر  وأوالده  احللبــي  البــايب 

وحممــد حممــود احللبــي ورشكاهــم.
ــع  ــنة الطب ــي   483ه ،املبسوط،،س • الرخ
1406 ه- 1986 م،نــرش دار املعرفــة للطباعــة 

والنــرش والتوزيــع - بــروت – لبنــان  .
الســيد الروجــردي ت 1383ه، جامــع   •
أحاديــث الشــيعة، مطبعــة مهــر اســتوار،ألف 
ــة اهلل العظمــى حــاج حســن  حتــت إرشاف آي

ــردي. ــي الروج الطباطبائ
الســيد الطباطبائــي ت 1412 ه، تفســر   •
يف  املدرســن  مجاعــة  منشــورات  امليــزان، 

احلــوزة العلميــة - قــم املقدســة.
ت  الــركات  الكبر,أبــو  الــرشح   •

ــة -  ــب العربي ــاء الكت ــرش دار إحي 1302ه،ن
ورشكاه. احللبــي  البــايب  عيســى 

• الشــوكاين ت 1255ه،فتــح القديــر، حتقيــق 

: عــامل الكتب،نــرش : عــامل الكتــب،
• الشــيخ احلويــزي ت 1112 ه، تفســر نــور 
ــم  ــيد هاش ــق : الس ــح وتعلي ــن، تصحي الثقل
الرســويل املحــاليت، الطبعــة الرابعــة،1412ه  ، 
حتقيــق : مؤسســة إســاعيليان، نــرش : مؤسســة 
إســاعيليان للطباعــة والنــرش والتوزيــع – قم.
• الشــيخ الطــريس ت 548 ه، تفســر جوامع 
اجلامــع، حتقيــق : مؤسســة النــرش اإلســالمي، 
الطبعــة األوىل 1418 ه، النــارش : مؤسســة 
ــن  ــة املدرس ــة جلاع ــالمي التابع ــرش اإلس الن

بقــم املرشفــة.
تفســر  ه،   548 ت  الطــريس  الشــيخ   •

ــن  ــة م ــق : جلن ــق وتعلي ــان، حتقي ــع البي جمم
الطبعــة  األخصائيــن،  واملحققــن  العلــاء 
مؤسســة  م،   1995  - ه  األوىل،1415 
ــان،  ــروت - لبن ــات - ب ــي للمطبوع األعلم
تقديــم : الســيد حمســن األمــن العامــي / متتاز 
هــذه الطبعــة بتحقيقــات مهمــة وإخــراج فنــي 

ــد ــري جي ع
جممــع   ، 1085ه  ت   الطرحيــي  الشــيخ   •

البحريــن ،الســيد أمحــد احلســيني ،الطبعــة 
الثانيــة ، 1408ه ، نــرش مكتــب النــرش الثقافــة 
ــرف األول  ــى احل ــاءه ع ــاد بن ــالمية ، أع اإلس
مــن الكلمــة ومــا بعــده عــى طريقــة املعاجــم 

ــادل. ــود ع ــة : حمم العري
• الشــيخ الطــويس ت 460 ه، التبيــان، حتقيــق 
ــي،  ــر العام ــب قص ــد حبي ــح : أمح وتصحي
مكتــب  مطبعــة  1409ه،  األوىل،  الطبعــة 
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ــالم  ــب اإلع ــرش مكت ــالمي، ن ــالم اإلس اإلع
اإلســالمي.

• الشــيخ حســن صاحــب املعــامل ت1011ه، 
منتقــى اجلــان، ،تصحيــح وتعليــق : عــي 
أكــر الغفــاري،1406 - 1364 ش،مؤسســة 
ــن  ــة املدرس ــة جلاع ــالمي التابع ــرش اإلس الن

ــة. ــم املرشف بق
ت  الشــاهرودي  النــازي  عــي  الشــيخ   •
1405ه، مســتدرك ســفينة البحــار، حتقيــق 
عــي  بــن  حســن  الشــيخ   : وتصحيــح 
ــالمي  ــرش اإلس ــة الن ــازي،1419، مؤسس الن

التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرشفــة.
• الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي ، معــارص، 

األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل. 
ت  الســيد  الديــن  رشف  احلســن  عبــد   •

حتقيــق  واإلجتهــاد،  النــص   ، 1377ه 
ــى، الطبعــة األوىل 1404ه  ــو جمتب ــق : أب وتعلي
ــم. ــالم – ق ــه الس ــهداء علي ــيد الش مطبعة،س
ــن قدامــه ت682ه،الــرشح  ــد الرمحــن ب • عب

دار  باألوفســت،نرش  جديــدة  الكبر،طبعــة 
ــروت  ــع - ب ــرش والتوزي ــريب للن ــاب الع الكت

ــان. – لبن
• عبــد اهلل بــن قدامــة ت620ه ، املغني،طبعــة 

ــدة باألوفســت،نرش دار الكتــاب العــريب  جدي
للنــرش والتوزيــع - بــروت – لبنــان.

• عــي بــن إبراهيــم القمــي ت 329ه، تفســر 

ــيد  ــم : الس ــق وتقدي ــح وتعلي ــي، تصحي القم
ــة  ــة الثالث ــري، الطبع ــوي اجلزائ ــب املوس طي

الكتــاب  دار  مؤسســة   : النــارش  1404ه، 
ــران. ــم – اي ــرش - ق ــة والن للطباع

القامــوس   ،  817 ت  آبــادي  الفــروز   •

. املحيــط 
• الفيــض الكاشــاين ت1091 ه، التفســر 
ــان 1416 ه-  ــة، رمض ــة الثاني ــايف، الطبع الص
ــم املقدســة،  1374 ش، مؤسســة اهلــادي - ق

ــران. ــدر – طه ــة الص مكتب
القرطبــي،  تفســر  ه،  ت671  القرطبــي   •
إبراهيــم  إســحاق  أبــو   : تصحيــح 
إحيــاء  دار  م،   1985 ه-  أطفيــش،1405 
ــة  ــروت - لبنان،مؤسس ــريب - ب ــرتاث الع ال

العــريب. التاريــخ 
• القطــب الراونــدي ت 573 ه، فقــه القــرآن، 
الطبعــة  احلســيني،  أمحــد  الســيد   : حتقيــق 
الثانيــة،1405 ه، نــرش مكتبــة آيــة اهلل العظمــى 
ــود  ــيد حمم ــام : الس ــي، بإهت ــي املرع النجف

ــي. املرع
• املتقــي اهلنــدي ت  975ه،كنــز العــال، 
ـــضبط وتفســر : الشــيخ بكــري حيــاين 
صفــوة  الشــيخ   : وفهرســة  تصحيــح     ،
الســقا،1409ه - 1989 م، نــرش مؤسســة 

لبنــان.  – بــروت   - الرســالة 
بحــار  1111ه،  املجلــي  باقــر  حممــد   •

األنــوار، الطبعــة الثانيــة املصححــة، 1403 - 
ــان  ــاء - بــروت – لبن 1983 م،مؤسســة الوف

ــريب ــرتاث الع ــاء ال ،دار إحي
بحــار  1111ه،  املجلــي  باقــر  حممــد   •



108

آية قصر الصالة, )دراسة استداللية(

2م 
02

1  
ل  

ــو
يـل

   أ
  4

8  
د /

عد
ال

ــم  ــيد إبراهي ــة الس ــق : العالم ــوار، حتقي األن
ــة  ــودي، الطبع ــر البهب ــد الباق ــي ، حمم امليانج
ــرش:  ــة،1403 - 1983 م، ن ــة املصحح الثاني
دار  لبنــان،   - بــروت   - الوفــاء  مؤسســة 

ــريب. ــرتاث الع ــاء ال إحي
• حممــد بــن ادريــس اإلمــام الشــافعي ت 

احلديــث.   اختــالف   ، 204ه 

 320 ت  العيــايش  مســعود  بــن  حممــد   •

ــيد  ــاج الس ــق : احل ــايش، حتقي ــر العي ه،تفس
ــة  ــارش : املكتب ــاليت ،الن ــويل املح ــم الرس هاش

العلميــة اإلســالمية – طهــران.
• املــرزا حممــد املشــهدي ت 1125ه، تفســر 
كنــز الدقائــق وبحــر الغرائــب ، حتقيــق احلــاج 
آقــا جمتبــى العراقــي، ســنة الطبــع شــوال 
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Research Summary titled
The indication of Al Qasir verse of 
shortening the traveler’s prayer
Dr. Husam hamza kazem  

Praise be to God, Lord of the Worlds, the 

Creator, and Controller of creation, who is 

obligated to obey Him, so He commanded 

them to do ordinances and forbade them 

from His intentions for their own interests, 

which He knows with the best of His 

knowledge, and He rewards the obedient 

with His vast mercy; And his best prayers 

are upon his Noble Prophet Muhammad and 

his family, the pure, the infallible, the faithful 

who carried the divine law to the people and 

conveyed it to the best performance.

       Among the most important of these 

obligations is prayer, which is the basis of 

worship, and the Prophet of God, may God’s 

prayers and peace be upon him and his 

family, said about it: “The covenant between 

us and them is prayer. If it is accepted before 

anything else, and if it is rejected, everything 

else is rejected.”

       The Sharia has organized this worship 

and specified the times and how it should be 

performed and the number of its obligatory 

duties, and one of its rulings that Muslim 

jurists differed in its details is the prayer of 

the traveler, as some Muslims see that prayer 

is shortened during travel and others believe 

that it is not necessary.

       The first point of their differences is 

the verse 101 of Al Nissaa blessed surah ((If 

you strike in the earth, you are not forced to 

shorten your prayers, and if you are afraid 

of being interrupted by the unbelievers, they 

are always your evident enemy)). They agreed 

that the word (strike) in this verse means 

travel, and they differed as to the meaning 

of shortening whether it is a decrease in the 

number of rak’ahs or a change in the form of 

prayer. If it is the first, then it is the way for 

some to infer the verse on the shortness of 

prayer for the traveler, and if it is the second, 

then it means that the verse refers to traveling 

with fear, and thus it means the prayer of fear.

Key words:  Research, Prayer, Traveler, Fear, 

Shorten          
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