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  چكيده
 مي جمله از.  است شده اشاره آن به بسيار روايات در كه است آساني دين اسالم دين  

 معناي به رخصت. شده ياد رخصت عنوان با آن از كه كرد اشاره سفر در نماز شدن شكسته به توان
 احكام از عزيمت. است بودن واجب معناي به دارد قرار رخصت مقابل در كه عزيمت و گرفتن آسان
 سبب به موال هرگاه كه كرد توجه نكته اين به بايد البته.  باشد مي ثانويه احكام از رخصت و اوليه

 وقتي تا ترخيص اين ، داد رخصت ، خود الزامي احكام از برخي مخالفت در او به اش بنده اضطرار
 در دو اين از بسياري موارد. شود مي برداشته نيز رخصت ، عذر ارتفاع با و باشد باقي عذر كه است
 اختالف علت.  دارند نظر اختالف حكم آن بودن رخصت يا عزيمت در علما كه دارد وجود فقه

 يا رخصت صريح طور به نموده بيان را حكم كه اي آيه كه است علت اين به موارد اين در مذاهب
 و پردازد مي نماز اوقات بيان به كه هود سوره 114 آيه همچون.  است نكرده بيان را بودن عزيمت

 دو ميان بارها) ص( اكرم پيامبر كه ميدهد نشان نيز بسياري روايات و كند مي بيان نوبت 3 را آن
 رخصتي را امر اين و باشند داشته ديگري عذري يا باشند سفر در آنكه بي كرد مي جمع را نماز
 خود اشتباه بر سنت اهل علماي كه دهد مي نشان اين.  نيفتند زحمت به تا شمردند مسلمين براي
 است فضيلت وقت پنج در نماز خواندن گرچه.  بردارند خود ازاشتباه دست بايد و ورزند مي اسرار
 خصوص به – مردم از بسياري كه شود مي سبب ، رخصت از جلوگيري و فضيلت اين بر اصرار ولي
  ..افكند مي رخصت مخالفان دوش بر سنگيني مسئوليت اين و بپوشد چشم نماز از – جوان نسل

 

 

  مقدمه

دين اسالم دين آساني است و خداوند عالم هيچگاه به بندگان خويش در اجراي احكام سخت نمي گيرد ، يكي از اين موارد   
شكسته خواندن نماز در سفر است . حال در عزيمت يا ترخيص بودن اين احكام اختالف وجود دارد و همين اختالف سبب شده تا شيعه در 

  اين مقاله به اين مطلب بپردازيم. رخي مذاهب ديگر كامل مي خوانند .همين موضوع سبب شده تا ما در سفر نماز را شكسته بخوانند و ب
فرضيه اي كه  پرسش هايي كه در اين رابطه پيش مي آيد عبارتند از : معناي عزيمت و ترخيص چيست ؟ علت اختالف مذاهب در چيست ؟

خاصي برعزيمت يا ترخيص بودن احكام وجود ندارد باعث شده تا مذاهب دچار اختالف مي توان بيان كرد به اين قرار است كه : چون دليل 
  شوند. در اين رابطه كتب فقهي به صورت پراكنده و تنها به صورت نقل و انتقال آيات و روايات پرداخته اند ، از جمله :

 اشباه و نظاي از جالل الدين سيوطي.  -

 من ال يحضره فقيه از شيخ صدوق.   -

 واعد والفوائد شهيد اول .الق   -

  و همچنين مقاله اي از سيد مرتضي كه اختالف بين ترخيص و عزيمت را بيان نموده است .
شيوه ي نگارش اين مقاله به صورت كتابخانه اي بوده و با روش توصيفي و تحليلي و با تعريف و تبيين و مقايسه و نقد به بيان   

  مطالب پرداخته شده است .
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 حسني شادي ،صابريدكتر

  

 رخصت يا عزيمت
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گفتار است . گفتار اول : معناي رخصت و عزيمت ، گفتار دوم : جايگاه رخصت و  3قيق عبارتند از : فصل اول كه شامل ساختار تح  
  عزيمت در فقه ، گفتار سوم : نمونه هايي از باب ترخيص و عزيمت .

  مي باشد . فصل دوم كه به بيان علت اختالف مذاهب مي پردازد با عنوان : اصرار بر سنت به قيمت ترك فريضه  
  اميد است كه به مطلوب مورد نظر دست يابيم .

  فصل اول:معناي رخصت و عزيمت 
با مراجعه به مجموعه شريعت اسالمي پي مي بريم كه دين اسالم دين آساني است و هيچ گاه به كار دشوار و طاقت فرسا امر   

ت گيري شده است ؛ احمد بن حنبل از اعرج نقل مي كند كه پيامبر ( نكرده است . در برخي از روايات نيز امر به آسان گرفتن و نهي از سخ
صلي اهللا عليه وآله )فرمود: (همانا بهترين دين آسان ترين آن است ). سهل بن حنيف نيز از پدرش و او از جدش نقل مي كند كه رسول خدا 

  1ز شما بودند به جهت سخت گيري برخود ، هالك شدند).( صلي اهللا عليه و آله ) فرمود : ( بر خود سخت نگيريد،زيرا كساني كه قبل ا
از جمله احكامي كه در دين آسان گرفته شده تا مسلمان دچار سختي و مشقت نشود خوردن روزه در حال سفر است . بيان نبي   

اكرم (ص) است كه مي فرمايد : ( روزه گرفتن در حال سفر از كارهاي نيك نمي باشد ).مذهب علماي شيعه نيز همين است . بقيه گفته اند 
ت ؛ يعني مي تواند روزه نگيرد و مي تواند بگيرد . برخي گفته اند روزه بهتر است و بعضي ها افطار را ترجيح روزه در حال سفر رخصت اس

  داده اند.
با اين مقدمه مي خواهيم به بيان معناي رخصت و عزيمت بپردازيم تا مسأله اختالف نظرها در عمل كردن يا عمل نكردن به   

  رخصت آشكار گردد.
  گفتار اول : عزيمت

  3واجبات خدايي. 2معناي عزيمت در لغت عبارتند از : قصد كردن ، عزم كردن .  
و از نظر اصطالح عبارتند از : احكام عمومي كه اصالتا قانونگذاري شده اند و اختصاص به شرائط خاصي و به مكلف خاصي ندارند ،   

  4مانند وجوب نماز ، روزه و ساير احكام اوليه .
   
ست كه هيچ گونه استثنايي در آن نيست ، مانند: ( واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا ؛ خدا را پرستش كنيد و هيچ (عزائم) احكامي ا 

  6-5چيز را شريك خدا قرار ندهيد.)
  براي درك بهتر به نمونه هايي اشاره ميكنيم:  
  7رأ است از باب عزيمت است .) سجده در سوره هاي سجده دار كه عبارتند از : سوره لقمان ، حم ، والنجم و اق1  

) سقوط اذات و اقامه اي كه در مسجد ساقط است از باب عزيمت (وجوب)است . اما در مسجدي كه چند جماعت پشت سر هم 2 
  8خوانده مي شود و امام راتبي ندارد گفتن آن براي جماعت اشكالي ندارد .

با نماز مغرب خوانده شود ، ساقط  مي شود . و فرقي بين مواردي كه جمع ) اذان نماز عصر اگر با نماز ظهر و اذان نماز عشا اگر 3 
كردن آن ها ( با هم خواندن ) مستحب است مثل نماز عصر روز جمعه و نماز عصر روز عرفه و نماز عشا شب عيد قربان در مشعر الحرام 

رد ) ، و بين غير اين موارد نيست و جدا خواندن دو چون در اين سه جا مستحب است بين دو نماز مذكور جمع شود ( فرقي بين اين موا
با فاصله زماني بين آن ها و بنابر اقوا با خواندن نافله يوميه بين آن ها ، تحقق پيدا مي كند .  –كه مقابل جمع نمودن آن ها است  –نماز 

                                                            
  .192،193صص – 1ج -درر المنتثرة في احاديث مشتهرة - جالل الدين سيوطي ، عبدالرحمن ابي بكر - 1
 .1621ص-2ج – فرهنگ معين -معين ، محمد - 2
  .1399ص – 2ج –فرهنگ بندرريگي  -بندرريگي ، محمد - 3
  .351ص  – مبادي فقه و اصول –فيض ، عليرضا  - 4
 .36سوره نساء ، آيه  - 5
  .224ص– 14ج -پيام امام اميرالمومنين (ع)سيد رضي ،  - 6
 .45ص – 4ج – لوامع صاحبقراني –اصفهاني ، مجلسي اول ، محمد تقي  - 7
و دزفولي ، مرتضي بن محمد امين  232ص  – مجمع الرسائل ( محشي صاحب جواهر) –نجفي ، صاحب جواهر ، محمد حسن  - 8

 .100ص  – صراة النجاة ( محشي ، شيخ انصاري ) –انصاري 
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ا ء جدا شدني كه موجب ساقط نشدن اذان است ، بنابراين با خواندن نافله نماز عصر بين ظهر و عصر و نافله مغرب بين نماز مغرب و عش
)  تحقق پيدا مي كند . و بنابر اقوا ، سقوط اذان در حال جمع نمودن ، در نماز عصر روز عرفه و نماز عشاء شب عيد در مشعر الحرام ( عزيمت

ط واجب در هر موردي كه نمازها با هم است يعني گفتن اذان مشروع نيست كه گفتن آن به قصد مشروعيت ، حرام مي باشد . و بنابر احتيا
  9خوانده ميشوند بايد اذان ترك شود.

) خفوت در كالم آهستگي شديد است و با اين قرينه ميشود فهميد كه مراد از ( ال تجهر ) صداي بلند است و معني آيه اين 4 3 
اختيار كن . ميان صداي بلند و آهسته شديد ، مراتب بسيار مي شود : نمازت را با صداي بلند و با صداي بسيار آهسته مخوان ميان ايندو را 

خيير است لذا در فهم موارد جهر و اخفات در نمازها احتياج به روايات داريم و ( ابتغ بين ذلك سبيال ) مجمل است و اگر روايات نبود از آن ت
  10مستفاد ميشد ولي جهر و اخفات در نماز چنانكه فقها گفته اند عزيمت است .

) در جايي كه عده اي مشغول نماز جماعتند ، يا نماز آن ها تازه تمام شده و صفها به هم نخورده است ، اگر انسان بخواهد فرادي 5 
يا با جماعت ديگري كه برپا مي شود نماز بخواند ، با شش شرط اذان و اقامه از او ساقط مي شود . واين سقوط به نحو عزيمت است يعني 

  11مه بگويد .نبايد اذان و اقا
  12) سعي بين صفا و مروه در حج و عمره واجب مي باشد به نحو عزيمت .6 
) حق تصميم نهايي در شور رهبري با رهبر است كه از آن به ( حق اطاعت )اشاره نموديم ؛ زيرا در دنباله شور مي فرمايد 8- 1-1 

مورد  ...فإذا عزمت فتوكل علي اهللا ... يعني پس از شور و تبادل نظر با مردم چون طبيعتا اختالف نظر به وجود مي آيد و به گونه اي بايد امر
ت عملي پيدا كند حق تصميم نهايي به تو ( اي رسول گرامي ) داده شده .و اين حق تصميم ( عزيمت ) اعم از تشخيص است شور ، صور

 يعني رسول خدا صلي اهللا عليه و آله و سلم مي تواند برابر با خواسته مردم تصميم بگيرد هر چند برخالف ميل آن حضرت باشد ؛ زيرا در هر
  13يست مثال جنگ با دشمن در شهر مدينه يا خارج از شهر.صورت ، خالف حكم خدايي ن

  گفتار دوم: رخصت  
  16ترخيص اهللا للعبد في اشياء تخفيفها عنه. 15تخفيف دادن ، آسان گرفتن . 14معناي رخصت در لغت عبارتند از : اجازه ، اذن .  
و دراصطالح ؛ رفع منعي است كه در شرائط خاصي ، به خاطر سبك كردن بار مكلف ، قانونگذاري شده است ، مثل احكامي كه در   

  17شرائط اكراه و اضطرار ، و ضرر وضع شده است .
به رهگذر اجازه مي  مفاد اخبار رخصت ، جواز ترك عمل مورد امر و انجام عمل مورد نهي براي افراد خاصي است مانند رواياتي كه  

دهد از ميوه درختان مسير عبور خود به اندازه متعارف بخورد يا رواياتي كه عدم شركت در نماز جمعه را در فرض وجوب آن براي افرادي 
  و مراد از رخصت ، احكام ثانوي مي باشند. 18همچون بيمار ، نابينا و كهنسال ، جايز دانسته است .

ها الزامي هستند مانند اكل مردار كه آن را عزيمت گويند ، بعضي مستحب ميباشند مانند خوردن از نظر استفاده بعضي رخصت 
روزه در سفر ، بعضي مباح اند مانند بيع سلم و بعضي از رخصت ها ترك آن بهتر است مانند مسح بركفش و بعضي انجامش مكروه است 

  19منزل . 3مانند شكستن نماز در سفر كمتر از 
                                                            

 .279ص – 1ج – تحرير الوسيله –مترجم : اسالمي ، علي  –خميني ، سيد روح اهللا   - 9
 .80ص  – 2ج  – قاموس قرآن –قرشي ، سيد علي اكبر  - 10
  .186ص  – توضيح المسائل –خراساني ، حسين وحيد  -11
 .182ص -1ج  – فرهنگ فقه مطابق اهل بيت عليه السالم –جمعي از پژوهشگران زير نظر شاهرودي ، سيد محمود هاشمي  - 12
 .73ص  – حاكميت در اسالم يا واليت فقيه –مترجم : جعفر الهادي  –خلخالي ، سيد محمد مهدي موسوي  - 13
  .1156ص – 2ج – فرهنگ معين –معين ، محمد  - 14
  .977ص – 1ج – فرهنگ بندرريگي –بندرريگي ، محمد  - 15
معجم المصطلحات و  –.و محمود عبدالرحمن 40ص  -7ج – لسان العرب –ابن منظور ، ابوالفضل ، جمال الدين محمد بن مكرم  - 16

  .136ص -7ج –الفقهيه  األلفاظ
  .331ص  – مبادي فقه و اصول –فيض ، عليرضا  -17
 – 1ج  – فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليه السالم –جمعي از پژوهشگران زير نظر شاهرودي ، سيد محمود هاشمي  - 18

 .293ص
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نوع مي داند : اول رخصت صريح مثل آن كه مالك گويد كه : در منزل من نماز بگذار .  4املي در كتاب خود رخصت را بهاالدين ع  
دوم : رخصت ضمني مثل آنكه بگويد : امروز در منزل من باش . سوم: رخصت فحوا مثل آنكه مهماني را به منزل خود آورد . چهارم : رخصت 

  20ام و كاروانسرا است كه شاهد حال است به آنكه مالك به نماز كردن در آن راضي است .شاهد حال و آن در مثل صحرا و حم
گونه است ؛ عام و خاص. با توجه  2در قواعد شهيد رخصت به گونه اي ديگر تقسيم بندي شده است . ايشان مي فرمايد : رخصت   

  است مانند : نشستن در هنگام خواندن نافله . به شرايط افراد ، زمان و مكان خاص سنجيده مي شود و رخصت عام همگاني
  21و نيز مي فرمايد : تخفيف گاهي بدل دارد همچون كفاره روزه خواري و گاهي بدل ندارد مانند : نماز شكسته . 

د و همچنين حكم ظاهري را تقسيم ميكنند به اعتبار ترخيص و الزام . حكم ظاهري الزامي و حكم ظاهري ترخيصي : اولي عبارتن  
از حكمي كه به واسطه قاعده احتياط يا استصحاب تكليف ، حاصل شود و دومي عبارت است از حكمي كه بواسطه اصل برائت ، اباحه ، 

  22حليت و مانند آن به اثبات برسد .
  دسته مي شود : 7علل و عوامل تخفيف در شرع 

 نقص - 7عسر و عموم بلوي  -6جهل  - 5نسيان  - 4اكراه  -3مرض  -2سفر  - 1

  23وارد فوق حاصل تخفيف در شرع است . البته اين تخفيف ها از نظر اهل سنت رخصت است و از نظر شيعه عزيمت است .م 
  براي درك بهتر به نمونه هايي اشاره مينماييم:

) در چند موضع است كه اذان ساقط است ، يكي از آن ها در سفر است و اين سقوط بر سبيل رخصت است . پس مي تواند آن 1  
  24را بگويد و گفتن آن مستحب است .

) در مورد نماز خوف رخصت داده شده كه : هرگاه شخص از حمله درنده بر خويشتن بيمناك باشد در اين صورت تكبير گويد و 2  
  25ايماء نكند .

د . به دليل قول ) شكستن نماز به اجماع علما جايز است . شافعي گفته است از باب ( رخصت ) يك نوع تخفيف و ارفاق مي باش3 
خداوند كه فرموده : ( فليس عليكم جناح ) ( باكي بر شما نيست ) يعني مكلف مخير است بين قصر و اتمام و اگر قصر نمود ، اشكالي ندارد 

  26ولكن گفته است : قصر بهتر است .
اي بقيه اقامه كافي است و سقوط اذان ) اگر فردي بخواهد در يك مجلس چند نماز بخواند ، براي اولي اذان و اقامه بگويد و بر4  

  27بنابر اظهر رخصت است .
لزوم استقبال است در حال استقرار ،  –چنانچه منسوب به مشهور است  –) نحوه خواندن نافله در حال سواري و راه رفتن اظهر 5 

كب حتي در تكبيره االحرام بنابر اظهر ، اگر چه در مناطق نماز در غير مواضع آتيه استثنا . و الزم نيست استقبال درنافله ، بر ماشي و را
افضل و احوط است در تكبيره االحرام و افضل است در غير آن هم با امكان . و ظاهرا سقوط استقبال در ماشي و راكب ، مربوط به صورت 

ر نافله از راكب و ماشي ، به سفر مضايقه در سير و ماشي است به سبب رعايت استقبال ، نه مطلقا. و اظهر عدم اختصاص سقوط استقبال د
است ، بلكه در حضر هم ساقط است به همان نحو كه در سفر ساقط است . و اظهر اين است كه سقوط استقبال در دو مورد مذكور ، رخصت 

   28متمكن ... . است نه عزيمت . و احوط براي راكب در نافله ، مواظبت بر ركوع و سجود است با تمكن و كفايت مي كند ايماء براي غير
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) و نيز مشروعيت استمجار از باب رخصت و تخفيف است و معاصي مناط رخصت نمي باشد و مانند سفر معصيت كه مسوغ قصر 6  
  29نيست و تعمد جنابت با علم به عدم امكان حصول آب كه مناط صحت تيمم نيست .

قسم است : اول آن كه ضرر در مقدمات وضوء بوده مثل  3) اگر كسي محتمل ضرر آب بشود و وضو بگيرد يا غسل كند پس بر 7  
تحصيل آب نه در استعمال آن ، پس ضرر آن را محتمل شد و تحصيل نمود و در اين صورت وضوء يا غسل واجب و صحيح است و بعد از 

كه نفس استعمال آب مضر به او باشد در اين صورت وضوء يا غسل كه كرده باطل است . سوم آن كه حصول آب تيمم جايز نيست . دوم آن 
استعمال آب مضر نبوده ولي چون مشقت داشته مثل سرما و خشونت بشره و نحو آن ، شارع مقدس براي رفاهيت بندگان رخصت داده كه 

نيست كه بگوئيم كه وضو يا غسل مزبور صحيح است زيرا كه جواز تيمم مشقت نكشد و بدل وضوء يا غسل تيمم كند ؛ در اين صورت دور 
در اين قسم از باب رخصت است نه عزيمت . لكن در اين قسم ترك وضوء و غسل ، احوط است . و بر فرض آن كه وضو گرفته يا غسل كرده 

  30؛ احوط عدم اكتفاء به آن و اضافه ي تيمم است .
رار نداده بلكه بولي دم رخصت و اختيار داده شده كه اگر بخواهد قصاص كند و اگر بخواهد ديه ) در قتل عمد قصاص را عزيمت ق8 

  31بگيرد و اگر بخواهد قاتل را ببخشد و در اين ترخيص ، هم رعايت حال قاتل و هم رعايت حال ولي دم بعمل آمده است .
ه زن سه طالقه بر شوهر خويش ديگر حالل نيست تا شوي ) علي بن فضال گويد: از امام هشتم عليه السالم پرسيدم علت اينك9  

ديگر كند چيست ؟فرمود : خداوند عز و جل اذن و رخصت داده است مرد دو بار طالق گويد ، و فرموده : الطالق مرتان فإمساك بمعروف او 
خويش بسر برد و يا او را نيكو رها كند )  .( طالق دو بار است و بعد يا بايد درست با زن سلوك كند و زندگاني229تسريح بإحسان ) بقره 

يعني بطالق سوم ، و چون مرد بكاري كه خداوند آن را ناخوش داشته كه آن طالق سوم باشد اقدام كرده خداوند او را عقوبت كرده و زوجه 
رند و بهمسران  خويش زيان نرسانند اش را بر او حرام نموده تا با مردي ديگر ازدواج و همخوابگي كند و مردم ببينند و طالق را سبك نشما

.32  
  بنابراين ميتوان گفت رخصت و عزيمت در برابر هم قرار گرفته اند .

  گفتار سوم : موارد محتمل بين عزيمت و رخصت  
  مواردي هم وجود دارد كه بين عزيمت و رخصت محتمل ميباشد براي نمونه به مواردي اشاره مي نماييم:

سوره نساء (إذا ضربتم في االرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصاله إن خفتم أن يفتينكم الذين كفروا ان  102) آيه1 
  الكافرين كانوا لكم عدو مبينا)

از اين آيه جواز قصر ، استفاده شده واصل قصر مورد اجماع است اگر چه در رخصت يا عزيمت بودن آن اختالف شده : شافعي آن را 
و علي عليه السالم از اهل بيت و ابن عباس ، 33رخصت مي داند و به عقيده مالك و ابو حنيفه و احمد و هم به مذهب شيعه عزيمت است .

  34جابر، ابن عمر و غير آن ها قول به عزيمت را فرموده اند .
در حال حضر و چه در حال سفر ، بايد  ) علماي شيعه اجماع دارند بر اينكه اگر از كسي نماز فوت شده باشد ، قضاي آن را چه2 

  تمام ، انجام دهد و اما اگر نماز قصر فوت شده باشد ، از نظر علماي شيعه چه در حضر و چه در سفر ، بايد قصر و شكسته قضا نمايد .
ايد تمام ( چهار ابوحنيفه و مالك همين را گفته اند ، اما آقاي احمد بن حنبل گفته است : قضاي نماز شكسته را در حال حضر ب

ركعت ) انجام دهد و اين قول يكي از دو قول شافعي است . دليل آقاي احمد اين است كه نماز شكسته خواندن يك نوع ترخيص و تخفيف 
در حال سفر است و اگر در حال حضر بخواهد قضاي آن را انجام دهد ، محل و جاي ترخيص ، سپري شده است و ترخيص نابه جا است ، لذا 

د چهار ركعت بخواند . دليل ما اينست كه نماز شكسته در حال سفر عزيمت (فريضه و واجب است ) و اگر فوت شود ، قضاي آن هم باي
صادق (  شكسته بايد انجام شود ، به دليل روايت زراره از امام باقر ( عليه السالم ) كه قبال بيان گرديد و ديگر به دليل روايت زراره از امام

                                                            
 .330ص – شارع النجاه في احكام العبادات –استر آبادي ، ميرداماد، محمد باقر حسيني  - 29
 .285ص – 1ج – الغايه القصوي في ترجمه العروه الوثفي –قمي ، محدث ، شيخ عباس  - 30
 .131ص – 1ج – ادوار فقه (شهابي) –خراساني ، محمد بن عبدالسالم تربتي شهابي  - 31
 .190ص  – 5ج – من اليحضر فقيه –مترجم : غفاري ، علي اكبر و محم  –قمي ، صدوق، محمدبن علي بن بابويه  - 32
 .36ص -2ج – ادوار فقه محمود شهابي –خراساني ، محمود بن عبدالسالم تربتي شهابي  - 33
 .209ص  – 1ج  – كنزالعرفان في فقه القرآن –مترجم : بخشايشي ، عبدالرحيم عقيقي  –حلي ، مقداد بن عبداهللا سيوري  - 34



  151-161، ص 1395فروردين ، 4جلد ،  10علوم انساني اسالمي، شماره 
ISSN: ٢١٤٨-٤٧١٩ 
http://www.joih.ir  
 

م ) كه فرمود : ( نماز را همانگونه كه ترك نموده است بايد قضا نمايد ، نماز فوت شده اگر شكسته باشد و بخواهد آن را در حال عليه السال
  35حضر ، انجام دهد ، بايد مثل آن را شكسته بجا آورد.

فيف بعد از انجام دادن دو ) تشهد خفيف : تشهد كوتاه . در برخي روايات وارد شده در كيفيت دو سجده سهو به گفتن تشهد خ3 
سجده سهو ، امر شده است . در بيان مراد از آن ، گروهي آن را همان تشهد متعارف دانسته اند و خفيف بودن آن را بر حذف اكار مستحب 

آن را به وارد شده در كيفيت تشهد مفصل حمل كرده اند ؛ هر چند مقدار باقي مانده مشتمل بربعضي اجزاي مستحب باشد و برخي ديگر 
 كوتاه كردن تشهد متعارف و گفتن ( أشهد ان ال إله إال اهللا  و أشهد ان محمدا رسول اهللا ، اللهم صل علي محمد و آل محمد ) تفسير كرده

  36اند . از اين عنوان در باب صالت سخن رفته است .
ي اجماع شده است . بنابر قول منسوب به ) بر سقوط اذان نماز عصر در روز جمعه ، در صورت جمع بين آن و نماز جمعه ادعا4

مشهور ، در صورت جمع آن با نماز ظهر و عصر ساقط است . همجنين است حكم اذان نماز عصر در عرفات ، و عشا در مشعر براي حاجي در 
ير مشروع باشد ) اختالف صورت اختيار جمع . در اينكه سقوط اذان در موارد ياد شده به نحو عزيمت است يا رخصت ( تا گفتن آن حرام و غ

است . چنان كه در سقوط اذان نماز دوم ، در غير موارد ياد شده ، در صورت جمع بين دو نماز ، اختالف است ، قول به سقوط به مشهور 
  37نسبت داده شده است .

مشقت دارد ، روزه ماه  ) كسي كه به علت بيماري ، زياد تشنه مي شود ، به گونه اي كه روزه گرفتن برايش ممكن نيست و يا5 
طعام به فقير بدهد و چنانچه بعد ها بتواند  –به اختالف اقوال در مسئله  –رمضان بر او واجب نيست و بايد در ازاي هر روز يك يا دو مد به 

ه و صورت تحمل روزه بگيرد ، روزه هاي نگرفته را واجب است قضا كند . البته برخي در وجوب پرداخت فديه بين صورت ناتواني از روز
مشقت ، تفصيل داده و فديه را تنها در فرض دوم واجب دانسته اند ، چنان كه بعضي ديگر گفته اند : در فرض يأس از بهبود پرداخت فديه 

تنها قضا واجب نيست و اگر اتفاقا بهبود يافت قضاي آن نيز واجب نخواهد بود . برخي ديگر گفته اند : در فرض اميد به بهبودي ، بعد از آن 
و يا به نحو  –واجب است و در فرض يأس از آن ، تنها فديه واجب خواهد بود . در اينكه سقوط روزه از چنين فردي به نحو رخصت است 

  38اختالف است . –كه نتيجه آن بطالن روزه مي باشد  –عزيمت 
ا بطور رخصت است چنانكه ديگران گفته اند نيز ) حكم افطار در سفر در اينكه بطور عزيمت است چنانكه مذهب اماميه گويند و ي6 

  39اختالف است .
) آبي كه ضرر مي رساند استعمال آن جايز نيست و وضو و غسل با آب باطل است ؛ ولي اگر استفاده آن موجب حرج (مشقت 7 

ي حرج از باب رخصت است يا شديد) گردد در صحت يا بطالن وضو و غسل اختالف است . منشأ اختالف در اين مسأله آن است كه آيا نف
  40عزيمت ؟

البته بايد به اين نكته توجه كرد كه هرگاه موال به سبب اضطرار بنده اش به او ، در مخالفت برخي از احكام الزامي خود ، رخصت 
  41داد ، اين ترخيص تا وقتي  است كه عذر باقي باشد و با ارتفاع عذر ، رخصت نيز برداشته مي شود .

  بايد فهميد كه علت اين اختالفات در چيست ؟براي حل مشكل 
  فصل دوم : علت اختالف

در عمل به رخصت يا عزيمت در يك حكم اختالف نظر وجود دارد ؛ بايد ديد علت آن چيست ؟ براي فهم بيشتر 
  درضمن يك مصداق به بيان آن مي پردازيم .
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د كه اهل سنت اوقات نماز را پنج وقت  و به صورت واجب مي يكي از موارد اختالف بين اماميه و اهل سنت اوقات نماز مي باش  
داند . در حالي در مذهب شيعه جمع بين دو نماز جايز است .بايد ديد علت اين اختالف در چيست ؟ ابتدا به منابع شيعه و سني در تفسير 

  آياتي كه مربوط به اوقات پنج گانه نمازاست مي پردازيم .
  انه نماز عبارتنداز :آيات مربوط به اوقات پنج گ

  سوره اسراء 78آيه - 
  سوره هود 114آيه - 
  سوره بقره 152آيه - 
  سوره طه 130آيه - 
  سوره طور 49آيه - 

  كه معروفترين آنها دو آيه اول مي باشد .
فا من اليل ) در تفسير اين دو آيه ابوجعفر طبري اينگونه بيان ميكند كه :منظور از ( بطرفي النهار ) ظهر و عصر و منظور از( زل

  42مغرب و عشاء و صبح مي باشد يعني سه نوبت كه البته وقت آنها وسيع مي باشد.
  43ابن عربي در تفسير خود ميگويد تعداد اوقات نماز بستگي به چگونگي تفسير (بطرفي اانهار)و(زلفا من اليل) دارد.

.در كتاب 44راء بر وجوب نمازهاي پنج گانه داللت دارد سوره اس 78تفسير شاهي كه از تفاسير شيعه مي باشد بيان مي كند كه آيه 
  45كنزالعرفان نيز همين مطالب بيان شده است ،عالوه بر اينكه زمان اين اوقات را وسيع مي داند .

بنابر اين تفاسير، اوقات واجب نماز سه وقت مي باشد يعني . حال چرا شيعيان بين اوقات نماز را جمع مي كنند در حالي كه اهل 
  سنن آن را جايز نميدانند.ت

  بايد گفت جمع بين دو نماز صورت هاي گوناگوني دارد :
 جمع بين دو نماز در مزدلفه و عرفات  - 1

 جمع بين دو نماز در سفر - 2

 جمع بين دو نماز در غير سفر به علت داشتن عذر ، از قبيل ريزش باران وفرورفتن در گل و الي . - 3

 داشتن عذرجمع بين دو نماز در غير سفر و بدون  - 4

  وضوح سه مورد اول مشخص ميباشد اما مورد سوم محل بحث مااست .
 ها در غير سفر واز روى اختيار جايز است.اماميه اتفاق نظر دارند كه هر چند جدا خواندن دو نماز بهتر است، ولى جمع بين آن

 گويد:شيخ طوسى (ره) مى

در سفر و چه در غير سفر و در هر حالى، جايز است و فرقى ندارد كه  جمع بين دو نماز ظهر و عصر و همچنين مغرب و عشا، چه
  46.جمع بين اين دو نماز، در وقت نماز اوّل باشد يا در وقت نماز دوم؛ زيرا  بعد از زوال و همچنين بعد از مغرب، وقت دو نماز، مشترك است

در غير وقت شرعى خود خوانده شود، بلكه مراد اين است  بنابر مذهب اماميه، معناى جمع بين دو نماز اين نيست كه اين دو نماز
 كه اين دو نماز در غير وقت فضيلتشان خوانده شود. اينك تفصيل اين مطلب:

معتقدند كه وقتى زوال خورشيد رسيد، وقت نماز ظهر و نماز  -مطابق رواياتى كه از امامان اهل بيت (ع) وارد شده است - اماميه
عصر، خوانده شود. بنابراين وقت ميان ظهر تا غروب آفتاب، وقت مشترك بين نماز نماز ظهر بايستى قبل از نماز رسد، اماعصر هم فرا مى

 ظهر و عصر است. با اين تفاوت كه به اندازة چهار ركعت از ابتداى اين وقت، وقت مخصوص نماز ظهر است و به اندازة چهار ركعت از آخر اين
و ميان اين دو وقت، وقت مشترك نماز ظهر و عصر است. بنابراين اگر كسى در هر وقتى از فاصله ظهر وقت، وقت مخصوص نماز عصر است 

تا غروب، به خواندن نماز ظهر و عصر اقدام كند، نماز ظهر و عصر را در وقت خودش خوانده است. فقط به اندازة چهار ركعت از ابتداى اين 
 وقت، نماز عصر را خواند.توان در آن وقت، مخصوص نماز ظهر است و نمى

                                                            
 .502ص – 15ج – جامع البيان في تأويل القرآن -طبري ، ابوجعفر -  42
 10ص – 5ج – احكام القرآن البن العربي –ابن عربي  -  43

 .108تا  102ص -1ج – تفسير شاهي -جرجاني،سيد امير ابالفتح حسيني   -  44
 .81تا  73ص – 1ج – كنزالعرفان في فقه القرآن –مترجم : بخشايشي ، عبدالرحيم عقيقي  –حلي ، مقداد بن عبداهللا سيوري    -  45
 .351مسأله  – 588ص  – 1ج –الخالف  -طوسي،ابوجعفر -  46
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شود. با اين توضيح كه با غروب خورشيد، وقت نماز و مغرب و عشا با توجه به توضيحات فوق، وقت نماز مغرب و عشا هم روشن مى
 شود و تا نيمة شب ادامه دارد.شروع مى

ست و وقت مخصوص نماز عشا به وقت مخصوص نماز مغرب، به اندازة خواندن سه ركعت نماز از ابتداى شروع وقت نماز مغرب ا
اندازة خواندن چهار ركعت نماز، به انتهاى پايان وقت نماز عشاست و بين اين دو وقت، وقت مشترك نماز مغرب و عشاست. با اين حال 

عنى سرخى شود تا وقتى كه شفق؛ يهريك از نمازهاى مغرب و عشا، داراى وقت فضيلتند. وقت فضيلت نماز مغرب از غروب آفتاب شروع مى
  47مغرب از بين برود و وقت فضيلت نماز عشا، از رفتن سرخى مغرب شروع و تا گذشتن يك سوم شب ادامه دارد.

اند آنها يكى از دو نمازى كه تصور كردهاند، به اين دليل استاكثر كسانى كه جمع بين دو نماز را توسط شيعة اماميه عجيب دانسته
آورند. غافل از اين كه آنان يكى از دو نماز را در غير وقت فضيلت و در وقت اجزاء انجام آن به جا نمى خوانند، در وقترا كه با هم مى

 دهند و تعجبى ندارد كه نماز داراى سه وقت باشد:مى

الف: وقت مخصوص؛ يعنى چهار ركعت از اوّل وقت نماز ظهر و چهار ركعت از آخر وقت نماز عصر، يا سه ركعت بعد از مغرب و 
 چهارركعت قبل از نيمه شب.

 .ب: وقت فضيلت

ج: وقت اجزاء كه عبارت است از همة زمانهاى ميان ظهر و مغرب يا ميان مغرب و نيمه شب، به جز وقتهاى مخصوص اين دو نماز. 
 شود.بنابراين وقت اجزا شامل وقت فضيلت و بعد از وقت فضيلت مى

رسد، جز اين كه يكى از اين دو كه هنگام زوال خورشيد وقت اين دو نماز فرا مى روايات متعددى از امامان اهل بيت (ع) وارد شده
الظهر  :إذا زالت الشمس دخل الوقتان:نماز قبل از ديگرى است. شيخ صدوق (ره) با سند خويش از زراره از امام باقر (ع) نقل كرده كه فرمود

هنگام زوال خورشيد، وقت نماز ظهر و نماز عصر، و هنگام غروب 48ء و اآلخرة؛ المغرب و العشا :و العصر، و إذا غابت الشمس، دخل الوقتان
 رسد.خورشيد، وقت نماز مغرب و نماز عشاء فرا مى

كند كه از امام صادق (ع) از وقت نماز ظهر و عصر سؤال كردم، در پاسخ شيخ طوسى (ره) با سند خود از عبيد بن زراره نقل مى
هنگام زوال 49؛ وقت الظهر و العصر، إلّا انّ هذه قبل هذه ثمّ أنت في وقت منهما جميعاً حّتى تغيب الشمس إذا زالت الشمس دخل :فرمود

رسد، مگر اين كه وقت نماز ظهر قبل از نماز عصر است و پس از آن، تا غروب خورشيد در وقت خورشيد، وقت نماز ظهر و نماز عصر فرا مى
 هر دو نماز قرار دارى.

همچنان  - ه اين مضمون وجود دارد و ما تنها به دو حديث اكتفا كرديم. بنابراين اگر دو نماز از سه وقت برخوردارندروايات زيادى ب
آورد، جز اين كه با جمع كردن بين دو نماز، تنها وقت فضيلت يكى شود كه جمع بين دو نماز مشكلى به وجود نمىروشن مى - كه بيان شد

اين كه نمازى در غير وقت آن خوانده شود. به همين دليل است كه از امامان اهل بيت (ع) روايت شده كه جدا رود، نه از دو نماز از بين مى
اند، ذكر خواندن دو نماز بهتر از با هم خواندن آنهاست. اينك از باب تبرّك، برخى از رواياتى را كه به جواز جمع بين دو نماز تصريح كرده

 ضروريات فقه اماميه است:كنيم و گرنه، اين مسأله از مى

جمع بين الظهر  )ص( هٰ◌ انّ رسول اللّ  :نقل كرده است )ع( صادق امام از سنان بن هٰ◌ با سند خود از عبداللّ )ره(شيخ صدوق  .-1
ظهر و عصر را با رسول خدا (ص) نماز 50و العصر بأذان و اقامتين، و جمع بين المغرب و العشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد و اقامتين؛ 

 اذان و دو اقامه و همچنين مغرب و عشا را در غير سفر و بدون هيچ عذرى با يك اذان و دو اقامه، با هم خواند.

 :نقل كرده است )ع(با سند خود از اسحاق بن عمار از امام صادق  )ره(شيخ صدوق  .-2

 في أحدث):عليه القوم اجرأ كان و( عمر له فقال السبب، و علّة غير من واحد مكان في العصر و الظهر صلّى) ص( هٰ◌ انّ رسول اللّ
رسول خدا (ص) نماز ظهر و عصر را بدون هيچ دليلى در يك مكان به جا آورد. عمر 51أمّتي؛ على أوسّع ان اردت ولكن ال: قال ء؟شى الصالة

ده است؟ حضرت فرمود: نه، ولى خواستم دست امت را در (كه بى پرواترين افراد نسبت به پيامبر (ص) بود) گفت: آيا در نماز چيزى روى دا
 اين زمينه باز گذارم.

                                                            
 .171ص – الغايه القصوي في ترجمه العروه الوثفي –قمي ، محدث ، شيخ عباس  -  47
 .140ص  – 1ج – من اليحضر فقيه –مترجم : غفاري ، علي اكبر و محم  –قمي ، صدوق، محمدبن علي بن بابويه  -  48
 .26ص  – 2ج  – التهذيب -طوسي، ابوجعفر  -  49
 . 186ص – 1ج– من اليحضر فقيه – مترجم : غفاري ، علي اكبر و محم –قمي ، صدوق، محمدبن علي بن بابويه  -  50
 .11باب  – 321ص  – علل الشرايع -قمي ،صدوق،محمدعلي بن بابويه  -  51
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بالناس الظهر و العصر حين زالت الشمس في  )ص( هٰ◌ صلّى رسول اللّ :روايت كرده است )ع(از زراره از امام صادق )ره(كلينى .-3
ليتّسع الوقت  )صه(ٰ◌ غير علّة في جماعة و إنّما فعل رسول اللّجماعة من غير علّة، وصلّى بهم المغرب و العشاء اآلخرة قبل سقوط الشفق من 

رسول خدا (ص) به هنگام زوال خورشيد نماز ظهر و عصر و قبل از پايين آمدن شفق، نماز مغرب و عشا را بدون هيچ دليلى با 52على أمّته؛ 
 بر امتش وقت نماز توسعه يابد. هم و به جماعت برگزار كرد. رسول خدا (ص) اين كار را فقط براى اين انجام داد تا

   53.روايات متعدد ديگرى هم در اين زمينه وجود دارد كه آنها را شيخ حرّ عاملى (ره) در كتاب وسائل الشيعه گرد آورى كرده است
  در اين رابطه رواياتي نيز در منابع اهل سنت موجود است كه صحت جمع بين دو نماز را نشان مي دهد .

سنت با وجود اين همه دليل بر عقايد خود پافشاري مي كنند را ، بايد از خودشان پرسيد .همان طور كه قبال  اما علت اينكه اهل
گفته شد دين اسالم دين آساني است ، اما سخت گيري هاي اهل سنت سبب مي شود تا افراد به جاي اينكه هرروز به اسالم روي آورند ، از 

  . اسالم روي برگردانند
  گيري:بحث ونتيجه 

  نتيجه
 دچار الهي احكام اجراي در مكلف تا شده وضع دشوار و سخت مواقع براي رخصت كه گرفت نتيجه اينگونه توان مي شده بيان مطالب از  

 كه است اين رخصت از منظور گويند مي كه صورت اين به اند شده اشتباه دچار مورد اين در اسالمي مذاهب از اي عده اما.  نشود مشقت
 علت. سفر حال در روزه خوردن يا و سفر در نماز خواندن شكسته همچون ، ندهد انجام يا بدهد انجام را الهي حكم كه است مختار فرد

 و كند مي بيان نوبت 3 تنها را نماز اوقات هود سوره 114 آيه همچون آياتي چراكه.  است عقايدشان سر بر اسرار خاطر به افراد اين اشتباه
 همچون مذاهبي كه حالي در.  نمودند مي جمع عذري هيچ بدون را عشا و مغرب ، عصر و ظهر نمازهاي بين بسياري موارد در هم پيامبر
 همچون افرادي تا شود مي سبب همين و.  كنند نمي جمع را اوقات اين بين گاه هيچ و دانند مي نوبت پنج را نماز اوقات سنت اهل

 آساني دين اسالم دين كه حالي در.  گويند ترك را نماز ، بخوانند نوبت پنج در را نماز تا است دشوار برايشان كه... و كارگران ، دانشجويان
   است

 مراجع

  (نرم افزار مكتب شامله) . احكام القرآن البن العربي –ابن عربي اردشيري  
  انتشارات : دارالفكر للطباعه و النشر و  –جلد  15 – لسان العرب –ابن منظور ، ابوالفضل ، جمال الدين محمد بن مكرم

 ه ق. 1414 –لبنان  –دار صادر ، بيروت  –التوزيع 

  ه ق.1411 –ناشر:دارالكتب العلميه  –اشباه و نظاير –جالل الدين السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر 

  برگرفته از نرم افزار مكتب  دررالمنتثره في األحاديث المشتهره –جالل الدين السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر )
 شامله )

  موسسه الرصاله  – جامع البيان في تاويل القرآن –طبري ، ابوجعفر ، محمدبن جريربن يزيدبن كثيربن غالب اآلملي– 
 ه ق. 1420

  دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم )  – الخالف –طوسي ، ابوجعفر ، محمدبن حسن– 
 جلد. 6 –ه ق  1407

  جلد. 10 –ه ق  1407 –دارالكتب االسالميه  – تهذيب االحكام –طوسي ، ابوجعفر ، محمدبن حسن 

 موسسه آل البيت عليه السالم  –تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه  - عاملي ، حر ،محمدبن حسن– 
 جلد. 30 –ه ق  1409

  ايران. –قم  –كتابفروشي مفيد  –جلد  2 – القواعد و الفوائد –عامل ، شهيد اول ، محمد بن مكي 

  جلد . 3 – معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهيه –عبدالرحمن ، محمود 

                                                            
 .286ص  – 3ج – كافي -كليني ابوجعفر -  52
 باب مواقيت. – 22ص – 4ج – وسائل الشيعه -عاملي ،حر،محمدبن حسن  -  53
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  1386 –كتابفروشي داوري  - علل الشرايع –قمي ، صدوق ، محمدبن علي بن بابويه. 

 جلد.15 - ه ق 1429 –شر دارالحديث للطابعه والن – الكافي - كليني ، ابوجعفر ، محمدبن يعقوب 

   
 منابع فارسي  
  1378 –انتشارات علمي  –فرهنگ بندرريگي  –بندرريگي ، محمد.  
  موسسه دائره المعارف فقه اسالمي  – شارع النجاه في احكام العبادات –استر آبادي ، ميرداماد ، محمد باقر حسيني

 ه ق . 1426 –بر مذهب اهل بيت عليه السالم 

 ه ق . 1414 –موسسه اسماعيليان  –جلد  8 – لوامع صاحب قراني –ل ، محمد تقي اصفهاني ، مجلسي او 

  جلد. 2 –ه ق  1404 –انتشارات نويد  – تفسير شاهي –جرجاني ، سيد امير ابوالفتح حسيني 

  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليه السالم –جمعي از پژوهشگران زير نظر شاهرودي ، سيد محمود هاشمي 
 ه ق . 1411 –موسسه دائره المعارف فقه اسالمي بر مذهب اهل بيت عليهم السالم  –جلد  3 –

  جلد  2 – القرآن كنز العرفان في فقه –مترجم : بخشايشي ، عبدالرحيم عقيقي  –حلي ، مقداد بن عبداهللا سيوري– 
 . 111پاساژ قدس پالك 

  ه ق . 1428 –مدرسه امام باقر عليه السالم  – توضيح المسائل –خراساني ، حسين وحيد  
  ه  1417 –سازمان چاپ و انتشارات  –جلد  3 – ادوار فقه ( شهابي ) –خراساني ، محمودبن عبد السالم تربتي شهابي

  ق .
  دفتر انتشارات  – حاكميت در اسالم يا واليت فقيه –مترجم : جعفر الهادي  –خلخالي ، سيد محمد مهدي موسوي

  ه ق . 1422 –اسالمي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم 
  دفتر انتشارات اسالمي وابسته به جامعه  –جلد  4 – تحرير الوسيله –مترجم : اسالمي ، علي  –خميني ، سيد روح اهللا

  ه ق . 1425 –مدرسين حوزه علميه قم 
  موسسه صاحب الزمان عليه  – لنجاه ( محشي صاحب جواهر )صراه ا –دزفولي ، مرتضي بن محمد امين انصاري

  ه ق. 1415 –السالم 
  ، ( استفاده شده از نزم افزار مكتب شامله )  – پيام امام امير المومنين (ع)سيد رضي  
  ق ه  1427 –انتشارات مدرسه امام علي بن ابي طالب عليه السالم  – دايره المعارف فقه مقارن –شيرازي ، ناصر مكارم

.  
  موسسه منشورات  – جامع عباسي و تكميل آن –عاملي ، بها الدين ، محمد بن حسين و ساوجي ، نظام بن حسين

  الفراهاني .
  ه ق . 1412 –دارالكتب االسالميه  –جلد  7 – قاموس قرآن –قرشي ، سيد علي اكبر  
  نشر  –جلد  6 – من ال يحضره فقيه –مترجم : غفاري ، علي اكبر و محم  –قمي ، صدوق ، محمد بن علي بن بابويه

  ه ق. 1409 –صدوق 
  ه  1423 –منشورات صبح پيروز  –جلد  2 – الغايه الغصوي في ترجمه العروه الوثقي –قمي ، محدث ، شيخ عباس

  ق .
  1391 –انتشارات دانشگاه  – مبادي فقه و اصول –فيض ، عليرضا.  
  ه ق . 1426 –انتشارات مجلسي  – ( فياض )رساله توضيح المسائل  –كابلي ، محمد اسحاق فياض  
 ( استفاده شده از مكتب شامله ). – حكم ثانويه در تشريع اسالمي - كالنتري ، علي اكبر  
  كتابخانه مسجد سيد  –جلد  2 – تحفه األبرار الملتقط من آثار األئمه األطهار –گيالني ، شفتي ، سيد محمد باقر

  ه ق . 1409 –اصفهان 
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 ه ق . 1426 –دفتر معظم له  – جامع المسائل ( بحجت ) –ي ، محمد تقي بحجت گيالني ، فومن  
  1382 –چاپخانه حيدري  – فرهنگ معين –معين ، محمد.  
  موسسه منشورات الفراهاني . -مجمع الرسائل ( محشي صاحب جواهر ) –نجفي ، صاحب جواهر ، محمد حسن  
  ه  1426 –انتشارات دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميه قممم  – تحفه رضويه –نراقي ، مولي محمد مهدي بن ابي ذر

   ق .


