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ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم

اﺣﮑﺎم ﻣﺳﺎﻓر در رﻣﺿﺎن
ﻣوﺿﻌﺎت ﻣﻧدرج در اﯾن رﺳﺎﻟﮫ:
 ﻣﻘدﻣﮫ ﺑرای ﻣﺳﺎﻓر روزه ﮔرﻓﺗن ﺑﮭﺗر اﺳت ﯾﺎ روزه ﻧﮕرﻓﺗن ﻧظرﯾﺎت ﻋﻠﻣﺎء در ﻣورد روزه ﻣﺳﺎﻓر اﻓﺿﻠﯾت وﻋدم اﻓﺿﻠﯾت روزه در ﻣﺳﺎﻓرت-ﺣﮑم ﺗﺻﯾم ﺳﻔردر روزﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن

ﻣﻘدﻣﮫ :
ﻗﺑل از ھﻣﮫ ﺑﺎﯾد ﮔﻔت ﮐﮫ ﻣﺳﺎﻓرت درﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن ﻣﻣﺎﻧﻌﺗﯽ ﻧدارد ،وﻟﯽ ﻧﺑﺎﯾد
اﯾن ﻣﺳﺎﻓرت ﺑراى ﻓرار از روزه ﺻورت ﮔﯾرد.
در ﻣورد ﭼ0وﻧﮕﯽ ﺣﮑم روزه ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻗرآن ﻋظﯾﻣﯽ اﻟﺷﺎن ﻣراﺟﻌﮫ ﮐرد .
ﺳﻔَ ٍر َﻓ ِﻌدﱠةٌ ِﻣ ْن
ﭘروردﮔﺎر ﺑﺎ ﻋظﻣت ﻣﺎ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد  » .ﻓَ َﻣ ْن َﻛﺎنَ ِﻣ ْﻧ ُﻛ ْم َﻣ ِرﯾﺿًﺎ أ َ ْو َ
ﻋ َﻠﯽ َ
أَﯾﱠ ٍﺎم أ ُ َﺧ َر «ﻛﺳﺎﻧﯾﻛﮫ از ﺷﻣﺎ ﻣرﯾض وﯾﺎ در ﺳﻔر ﺑﺎﺷد  ،ﺷﻣﺎر روز ھﺎى دﯾﮕر
آﻧرا ﺑﮕﯾرد) .ﯾﻌﻧﯽ ﺑرای روزه دار ﺟواز دارد ﻛﮫ روزه ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک را اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾد(.
ﻋﻠﻣﺎء ﺣدود ﻣﺳﺎﻓﺗﯽ ﻛﮫ در ﺟﻣﻠﮫ ﺳﻔر ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯾﺂﯾد اﻧرا  4ﺑُرد ﺑر آورد ﻧﻣوده اﻧد .
ھر ﺑُرد ﻋرﺑﯽ ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ ) (22.176ﻛﯾﻠوﻣﺗر ،در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﺳﺎﻓﺗﯽ ﻛﮫ اﺣﻛﺎم ﺳﻔر
ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯾﮕﯾرد ﺑراﺑر اﺳت ﺑﺎ  4ﺑراﺑر اﯾن ﻣﻘدار ﯾﻌﻧﯽ ) (88.704ﻛﯾﻠوﻣﺗر
)ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣزﯾد ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ ﻛﺗﺎب »اﻟﻔﻘﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ وأدﻟﺗﮫ« .(1/74-75

ﻋﻠﻣﺎ ﺑرای ﺗﺂﯾﯾد ﻧظراﯾﺎت ﺧوﯾش ﺑررواﯾﺎت ذﯾل اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺗﻧﺎد ﻧﻣوده اﻧد:
 -1از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺑﮫ ﺳﻧد ﺿﻌﯾف رواﯾت ﺷده اﺳت ﻛﮫ ﮔﻔت» :ﯾﺎ
أھل ﻣﻛﺔ ﻻ ﺗﻘﺻروا ﻓﻲ أدﻧﯽ ﻣن أرﺑﻌﺔ ﺑرد ﻣن ﻣﻛﺔ إﻟﯽ ﻋﺳﻔﺎن« )رواﯾت طﺑراﻧﻲ
در اﻟﻣﻌﺟم اﻟﻛﺑﯾر ) ،(11162ودار ﻗطﻧﻲ ) ،(387/1وﺑﯾﮭﻘﻲ  ، (3/13ﯾﻌﻧﯽ» :اى
اھل ﻣﻛﺔ ،از ﻣﺳﺎﻓت ﻛﻣﺗر از  4ﺑُرد ﻣﺎ ﺑﯾن ﻣﻛﺔ و ﻋﺳﻔﺎن )ﻧﻣﺎزھﺎ را( ﻗﺻر ﻧﻛﻧﯾد«.
 -2از اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮫ ﺳؤال ﺷد ﻛﮫ آﯾﺎ ﺗﺎ رﻓﺗن ﺑﮫ ﻋرﻓﮫ ﻧﻣﺎزھﺎ را ﻗﺻر
ﻛﻧﯾم؟ ﮔﻔت :ﻧﮫ ،وﻟﯽ ﺗﺎ ﻋﺳﻔﺎن و ﺟدة و طﺎﺋف )ﻣﯾﺷود ﻧﻣﺎز را ﻗﺻر ﻛرد(
)اﻟﺗﻠﺧﯾص اﻟﺣﺑﯾر .(46/2
-3اﺑن ﻋﻣر و اﺑن ﻋﺑﺎس رﺿﻲ ﷲ ﻋﻧﮭﻣﺎ ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر در ﻣﺳﺎﻓت  4ﺑُرد ﺑﮫ ﺑﺎﻻ
)ﯾﻌﻧﯽ ﺑﯾﺷﺗر از ) (88.704ﻛﯾﻠوﻣﺗر( ﻧﻣﺎزھﺎ را دو رﻛﻌت ﻣﯾﺧواﻧدﻧد و روزه را
ﻧﻣﯾﮕرﻓﺗﻧد.
اﺑن ﻋﻣر ھﻧﮕﺎم رﻓﺗن ﺑﮫ » ذات اﻟﻧﺻب « ﻧﻣﺎز را ﻗﺻر ﻛرد ،و ﺑﯾن اﯾن ﻣﻛﺎن ﺗﺎ
ﻣدﯾﻧﺔ  4ﺑُرد ﻣﺳﺎﻓت ﺑود )ﻓﺗﺢ اﻟﺑﺎري .(2/566
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در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻛﺳﯽ ﻛﮫ ﻣﺳﺎﻓت ﺑﯾﺷﺗر از ) (88.704ﻛﯾﻠوﻣﺗر را طﯽ ﻛﻧد اﺣﻛﺎم ﺳﻔر ﺑﮫ
او ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯾﮕﯾرد و ﻣﯾﺗواﻧد روزه را ﺑﺷﻛﻧد و ﻧﻣﺎزھﺎ را ﻗﺻر و ﺟﻣﻊ ﻛﻧد ،وﻟﯽ
ھﻣﺎﻧطوری ﻛﮫ ﺑﯾﺎن ﺷد ﺑﺎﯾد ﺳﻔرش ﻣﺑﺎح ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ اﮔر ﻣﺳﺎﻓت طﯽ ﺷده ﻛﻣﺗر از
) (88.704ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﺑﺎﺷد ،اﺣﻛﺎم ﺳﻔر ﺑﮫ او ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣﯾﮕﯾرد ،و ﻧﻣﯾﺗواﻧد ﻛﮫ روزه
را ﺑﺷﻛﻧد و ﯾﺎ ﻧﻣﺎزھﺎ را ﻗﺻر و ﺟﻣﻊ ﻛﻧد.
و ﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻧﻣﺎﻧد ﻛﮫ ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻓوق اﻟذﻛر ﯾﻛﯽ از آراء ﻋﻠﻣﺎء در ﻣورد ﻣﺳﺎﻓت ﻗﺻر و
ﺟﻣﻊ ﻣﯾﺑﺎﺷد ،و ﻧظرﯾﮫ ھﺎى دﯾﮕرى ﻧﯾز وﺟود دارد و ﻋﻠﻣﺎء ﻧزدﯾك ﺑﮫ  20ﻗول را
در ﻣورد ﻣﺳﺎﻓت ﻗﺻر ﺑرای ﻣﺳﺎﻓر ﺑﯾﺎن ﻛرده اﻧد .ﮐﮫ ﻧﺳﺑت طوﻟت ﮐﻼم از ذﮐر آن
ﺟﻠو]ﯾری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم .

ﯾﺎدداﺷت:
ﺑﮫ ﻣﺟرد ﻛﮫ ﻣﺳﺎﻓر ﺑﮫ ﺣﺎﻟت ﻣﻘﯾم آﯾد ﺑﮫ ﮔرﻓﺗن روزه آﻏﺎز واﯾﺎم ﻗﺿﺎ ء ﺷده را
ﻗﺿﺎﺋﯽ ﺑﯾﺎورﻧد.
ھﻣﭼﻧﺎن ﻋﻠﻣﺎ ء ﻣﯾﮕوﯾﻧد ﺑر آﻧﻌده اﺷﺧﺎﺻﯽ در ﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن اﺣﮑﺎم
ﻣﺳﺎﻓرت ﺗطﺑﯾﻖ ﻣﯾﮕردد ﮐﮫ ﻣﺻروف ﻣﺳﺎﻓرت ﻣﺑﺎح ﺑﺎﺷد .

ﺑرای ﻣﺳﺎﻓر روزه ﮔرﻓﺗن ﺑﮭﺗر اﺳت ﯾﺎ روزه ﻧﮕرﻓﺗن :
طورﯾﮑﮫ ﻗﺑﻼ ﯾﺎد اور ﺷدﯾم ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺧص ﻣﺳﺎﻓر ﻣﺑﺎح اﺳت،ﮐﮫ در ﻣﺎه
رﻣﺿﺎن روزه ﻧﮕﯾرﻧد وﻟﯽ ﻗﺿﺎی آن ،ﺑر آﻧﮭﺎ واﺟب ﻣﯽﺑﺎﺷد .و ﺑﻌد ازﻣﺎه
رﻣﺿﺎن ﺑﺗﻌداد روزهھﺎﺋﯽﮐﮫ ﻧﮕرﻓﺗﮫ اﺳت ﻗﺿﺎ ء ان راﺑﻌﻣل ارد .
درﺣدﯾﺛﯽ از اﺑوﺳﻌﯾد ﺧدری رواﯾت اﺳتﮐﮫ :
»ﻣﺎ در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ھﻣراه ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﻣﯽرﻓﺗﯾم.
ﺑﻌﺿﯽ ازﻣﺎ روزه ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد وﺑﻌﺿﯽ ازﻣﺎ روزه ﻧﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد ،ﻧﮫ روزه داران
ﺑرروزه ﺧواران اﻋﺗراض ﻣﯽﮔرﻓﺗﻧد و ﻧﮫ روزه ﺧواران ﺑر روزه داران.
و ﺣﮑم ھﻣﯾن ﺑود ،ﮐﮫ ھرﮐس ﺑﺗواﻧد روزه ﺑﮕﯾرد روزه ﺑﺎﺷد و ﮐﺎر ﺧوﺑﯽ
اﺳت و ھرﮐس ﻧﺗواﻧد روزه ﺑﮕﯾرد و در ﺧود ﺳﺳﺗﯽ و ﻧﺎﺗواﻧﯽ اﺣﺳﺎسﮐﻧد،
روزه ﻧﮕﯾرد وﮐﺎر ﺧوﺑﯽ اﺳت») ﺑرواﯾت اﺣﻣد و ﻣﺳﻠم( .
ﻣﺣدﺛﯾن ﻣﯾﻧوﯾﺳﻧد ﮐﮫ  ،در ﯾﮑﯽ از روز ھﺎ ﺣﻣزه اﺳﻠﻣﯽ ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
و ﺳﻠم ﮔﻔت:
ای رﺳول ﷲ ﻣن در ﻣﺳﺎﻓرت ﺗواﻧﺎﺋﯽ روزهﮔرﻓﺗن را در ﺧود ﻣﯽﺑﯾﻧم ،آﯾﺎﮔﻧﺎه د
اردﮐﮫ روزه ﺑﺎﺷم؟ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم ﮔﻔت » :ھﯽ رﺧﺻﺔ ﻣن ﷲ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﻣن أﺧذ ﺑﮭﺎ ،ﻓﺣﺳن ،وﻣن أﺣب أن ﯾﺻوم ﻓﻼ ﺟﻧﺎح ﻋﻠﯾﮫ
«)اﯾن ﯾﮏ رﺧﺻت اﺳت از ﺟﺎﻧب ﷲ ،ھرﮐس ﺑدان ﻋﻣلﮐرد ﻧﯾﮏﮐرده اﺳت
 ،و ھرﮐس ﺧواﺳت ﮐﮫ روزه ﺑﮕﯾرد ﺑر وی ﮔﻧﺎھﯽ ﻧﯾﺳت( ) ﺑرواﯾت ﻣﺳﻠم (.
ھﻣﭼﻧﺎن در ﺣدﯾث دﯾﮕری آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺣﻣزه اﺑن ﻋﻣرو در
ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﺻروف ﻣﺳﺎﻓرت ﺑود  ،وﻟﯽ ﺑﺎ آﻧﮭم روزه ﻣﯾﮕرﻓت  ،در ﯾﮑﯽ از روز ھﺎ
ﺳﻠﱠ َم ﭘرﺳﯾد:
اَ ُc
از رﺳول ﷲ َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
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ﺳﻠﱠ َم ﺑراﯾش ﻓرﻣود:
اَ ُc
آﯾﺎ اﺟﺎزه ﮐﮫ دروﻗت ﺳﻔر روزه ﺑﮕﯾرم؟ ﭘﯾﺎﻣﺑر َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
ﺷﺋْتَ ﻓﺄ َ ْﻓ ِط ْر « ) اﮔر ﺧواﺳﺗﯽ روزه ﺑﮕﯾر و اﮔر ﺧواﺳﺗﯽ
ﺻ ْم ،وإن ِ
» إن ِ
ﺷﺋْتَ ﻓ ُ
روزه را ﺑﺧور ) (..ﺑﺧﺎری ) ،(1943و ﻣﺳﻠم )(1121
ﱠ
َ
ﺳﻠ َم ﺑﮫ اﯾﺷﺎن در
اَ ُc
طورﯾﮑﮫ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد ﮐﮫ  :ﭘﯾﺎﻣﺑر اﮐرم َ
ﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
ﮔرﻓﺗن روزه اﺧﺗﯾﺎر داد وﺑراﯾش ﮔﻔت اﮔر ﺧواﺳﺗﯽ روزه ﺑﮕﯾر واﮔر ﻧﺧواﺳﺗﯽ
ﻣﯾﺗواﻧﯽ روزه را اﻓطﺎر ﻧﻣﺎﯾﯽ  ،و ھﻣﯾن اﺧﺗﯾﺎر ،دﻟﯾﻠﯽ اﺳت ﺑر اﯾن ﮐﮫ اﮔر ﻣﺳﺎﻓر
ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑدون ﺗﺣﻣل ﻣﺷﻘّت و ﺳﺧﺗﯽ روزه ﺑﮕﯾرد ،ﻣﺟﺎز ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر اﺳت روزه
اش ﻓرض ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﻔل ،زﯾرا ﺳﺑب ﺟواز ﺧوردن روزه در ﺳﻔر وﺟود ﻣﺷﻘت و
ﺳﺧﺗﯽ اﺳت.
از طرف دﯾﮕر روزه ﺑودن ھﻣراه ﻣﺷﻘت و زﺣﻣت دارای اﺟر و ﺛواب ﺑﯾﺷﻣﺎری
اﺳت ﺑﮫ ﺷرط آن ﮐﮫ ﺷﺧص ﻧﯾﺎزﻣﻧد ﺑﮫ ﮐﻣﮏ دﯾﮕران ﻧﺑﺎﺷد و اﮔر ﻧﺗواﻧد اﻣور ﺧود
را رﺳﯾدﮔﯽ ﮐﻧد وﺑﮫ اﺻطﻼح ﺳرﺑﺎر دﯾﮕران ﻣﯽ ﺷود در اﯾن ﺻورت ﺧوردن روزه
ب
ﺑراﯾش اﻓﺿل اﺳت .ﻣطﺎﺑﻖ ﺑﮫ ﻓرﻣوده ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم » ذَ َھ َ
اﻟ ُﻣ ْﻔ ِط ُرونَ اﻟﯾو َم ﺑﺎﻷَﺟْ ر« »اﻣروز ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ روزه ﻧﺑودﻧد اﺟر و ﺛواب را ﺣﺎﺻل
ﻧﻣودﻧد) «.ﺑﺧﺎری ) ،(2890و ﻣﺳﻠم )(1119

ﺷﯾﺦ اﺑن ﺟﺑرﯾن طﯽ ﻓﺗوای ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
روزه دار ﻣﺳﺎﻓر اﮔر ﻣﺣﺗﺎج ﺑﺎﺷد ﮐﮫ رﻓﻘﺎﯾش ﺑرای او ﺳﺎﯾﮫ درﺳت ﮐرده و ﺑر او
آب ﺑﭘﺎﺷﻧد و ﺷﺗرش را آب دھﻧد و ﺧوراک و ...ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد ﺑﮭﺗر آن اﺳت ﮐﮫ از
روزه ﮔرﻓﺗن ﺻرف ﻧظر ﮐﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ اﯾن ﮐﺎر ﺧوﯾش ﻣزاﺣم دﯾﮕران ﻧﺷود؛ اﻣﺎ اﮔر
روزه در روﻧد ﮐﺎرش ﺧﻠل اﯾﺟﺎد ﻧﮑﻧد اﻓﺿل آن اﺳت ﮐﮫ روزه ﺑﮕﯾرد ،روزه ی
ﻓرﺿﯽ ﺑﺎﺷد ﯾﺎ ﻧﻔﻠﯽ ) .ﺑرای ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ ﻓﺗوا ﺷﯾﺦ اﺑن ﺟﺑرﯾن-
ﻣورﺧﮫ ی  1/2در اﯾن ﺑﺎﺑت (

ﺑﻧﺂ ﺑﺻورت ﮐل ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯾﺗواﻧﯾم :
اﮔر ﺷﺧﺻﯽ در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ھﻧﮕﺎم ﺳﻔر روزه اش را ﻧﺧورد ،روزه اش ﺻﺣﯾﺢ
اﺳت ﻣﮕر آن ﮐﮫ روزه ﺑراﯾش زﯾﺎن آور ﺑﺎﺷد ﮐﮫ در اﯾن ﺻورت ﺗﺄﮐﯾد ﻣﯽ ﺷود
ﺳﻠﱠ َم ﮐﮫ ﻓرﻣوده
اَ ُc
روزه اش را ﺑﺧورد ﺑﮫ اﺳﺎس ﺣﮑم ﺣدﯾث ﭘﯾﺎﻣﺑر َ
ﻋ َﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﱠﯽ ﱠ
اﺳت :
َ
نَ
ﺳﻔر«»روزه ﮔرﻓﺗن در ﻣﺳﺎﻓرت ﺟزو ﻧﯾﮑﯽ و ﻋﺑﺎدت
»
ﻟﯾس ِﻣ اﻟ ِﺑ ِ ّر اﻟﺻﯾﺎ ُم ﻓﯽ اﻟ ﱠ
َ
ﻧﯾﺳت ) «.ﺑﺧﺎری ) ،(1946و ﻣﺳﻠم ).(1115

ﻧظرﯾﺎت ﻋﻠﻣﺎء در ﻣورد روزه ﻣﺳﺎﻓر :
اﺋﻣﮫ ارﺑﻌﮫ و ﺟﻣﮭور ﺻﺣﺎﺑﮫ و ﺗﺎﺑﻌﯾن ﺑر اﯾن ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ روزه ﮔرﻓﺗن در ﺳﻔر ﺟﺎﯾز
و ﺻﺣﯾﺢ اﺳت ،و اﮔر ﺷﺧص ﻣﺳﺎﻓر روزه ﮔرﻓت ،روزه اش ﻣﻧﻌﻘد ﺷده و ﺑریء
اﻟذﻣﮫ ﻣﯽ ﺷود) .ﺑرای ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﺑﮫ رﺳﺎﻟﮫ )اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ ،
ﺟﻠد  28ﺻﻔﺣﮫ (.73
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اﻣﺎم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ  ،اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  ،واﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ ﺑدﯾن رای اﻧد  :اﮔر ﻣﺳﺎﻓر ﺗواﻧﻣﻧدی
روزه ﮔرﻓﺗن راداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد  ،ﺑﮭﺗر اﺳت ﮐﮫ روزه ﺑﮕﯾرد  .وﻣﺳﺎﻓر ﮐﮫ ﺗوان ﮔرﻓﺗن
روزه را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﮭﺗر اﺳت ،روزه ﻧﮕﯾرد .
ﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﯽ ﺑن ﻣﺣﻣد ﺑن ﻋﺑدﷲ ﺑن اﻟﺣﺳن ﺷوﮐﺎﻧﯽ ﻣﯾﮕوﯾد :
ﮐﺳﯽﮐﮫ روزه ﺑراﯾش ﺳﺧت و دﺷوارو زﯾﺎﻧﻣﻧد اﺳت وﮐﺳﯽﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻣد ﻣﯽ
ﺧواھد از رﺧﺻت رو ﺑﮕرداﻧد و ﺑﺎ آن ﻣﺧﺎﻟﻔتﮐﻧد وﮐﺳﯽﮐﮫ ﺑر ﺧود ﻧﮕرا
ن ﺑﺎﺷدﮐﮫ در ﺳﻔر روزه ﺑﮕﯾرد ﻣﻣﮑن اﺳت دﭼﺎر ﺧودﭘﺳﻧدی و ﺗظﺎھر و
رﯾﺎ ﮔردد ،ﺑرای ھﻣﮫ اﯾن ﮔوﻧﮫ اﺷﺧﺎص روزه ﻧﮕرﻓﺗن ﺑﮭﺗر اﺳت .اﮔرھﯾﭼﯾ
ک ازاﯾﻧﮭﺎ ﻣطرح ﻧﺑﺎﺷد روزهﮔرﻓﺗن ﺑﮭﺗر ﻣﯽﺑﺎﺷد.
ﺑﮫ ھﻣﮫ ﺣﺎل اﮔر ﻣﺳﺎﻓر ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن روزه دﭼﺎر ﻣﺷﻘت ﻧﺷوﻧد ،روزه ﮔرﻓﺗن ﺑراﯾش
ﺑﮭﺗر اﺳت وﻟﯽ اﮔرﺷﺧﺻﯽ ﻣﺳﺎﻓر دﭼﺎرﻣﺷﻘت  ،ﺗﮑﻠﯾف وﺣرﺟﯽ ﻣﯾﺷود  ،ﺑﮭﺗر
اﺳت ﮐﮫ ﮐﮫ روزه ﻧﮕﯾرﻧد.

اﻓﺿﻠﯾت وﻋدم اﻓﺿﻠﯾت روزه در ﻣﺳﺎﻓرت
درﻣورد اﻓﺿﻠﯾت وﻋدم اﻓﺿﻠﯾت روزه در ﻣﺳﺎﻓرت ﺗوﺟﮫ ﺧواﻧﻧدﮔﺎن را ﺑﮫ ﻧﮑﺎت ذﯾل
ﺟﻠب ﻣﯾﻧﻣﺎﯾم :

ﺣﺎﻟت اول:
اﮔر روزه ﺑودن ﯾﺎ ﻧﺑودن ﺑرای ﺷﺧص ﻣﺳﺎﻓر ﯾﮑﺳﺎن ﺑﺎﺷد؛ ﯾﻌﻧﯽ روزه ﮔرﻓﺗن ﺑر
وی )در ﺳﻔر( ﺗﺎﺛﯾر )ﭼﻧداﻧﯽ( ﻧﻣﯽ ﮔذارد ،در اﯾن ﺣﺎﻟت روزه ﮔرﻓﺗن ﺑراﯾش ﺑﮭﺗر
اﺳت؛ ﺑﮫ دﻻﯾل زﯾر:
ﯽ ﺻﻠﯽ
 -1اﺑو درداء رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ در اﯾن ﻣورد اﺳﺗدﻻل ﻣﯾﺎورد » َﺧ َرﺟْ َﻧﺎ َﻣ َﻊ اﻟﻧﱠ ِﺑ ِ ّ
ﺎر َﺣﺗﱠﯽ ﯾَ َ
ﺳ ِﮫ ِﻣ ْن
اﻟر ُﺟ ُل َﯾدَهُ َ
ﻋ َﻠﯽ َرأْ ِ
ض أَ ْ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ِﻓﯽ َﺑ ْﻌ ِ
ﺿ َﻊ ﱠ
ﺳ َﻔ ِﺎر ِه ِﻓﯽ َﯾ ْو ٍم َﺣ ٍ ّ
ﯽ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم َواﺑ ِْن َر َوا َﺣﺔَ.
ﺷدﱠ ِة ا ْﻟ َﺣ ِ ّر َو َﻣﺎ ﻓِﯾ َﻧﺎ َ
ِ
ﺻﺎ ِﺋ ٌم ِإﻻ ﱠ َﻣﺎ ﮐَﺎنَ ِﻣنَ اﻟﻧﱠ ِﺑ ِ ّ
)ﺑﺧﺎری.(1945:
ﯾﻌﻧﯽ :در ﯾﮑﯽ از ﺳﻔرھﺎ ،ھﻣراه رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺧﺎرج ﺷدﯾم .ھوا
ﮔرم ﺑود ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻣردم از ﺷدت ﮔرﻣﺎ ،دﺳﺗﮭﺎی ﺧود را روی ﺳرﺷﺎن ﻣﯽ
ﮔذاﺷﺗﻧد .و از ﻣﯾﺎن ﻣﺎ ﮐﺳﯽ ﻏﯾر از رﺳول ﺧدا ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم و اﺑن رواﺣﮫ،
روزه ﻧﺑود.
در اﯾن ﺣدﯾث ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻋده ای از ﺻﺣﺎﺑﮫ روزه ﻧﺑودﻧد و ﺗﻧﮭﺎ اﺑن
رواﺣﮫ ھﻣراه ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم روزه ﺑودﻧد.
 -2روزه ﮔرﻓﺗن در اﯾﻧﺣﺎﻟت ﺑﺎﻋث ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﻓرد ﻣﮑﻠف در اﺳرع وﻗت ﺗﮑﻠﯾف
ﺷرﻋﯽ ﺧود را اﻧﺟﺎم داده و ﺑریء اﻟذﻣﮫ ﮔردد ،اﻣﺎ ﻗﺿﺎء ﮐردن آﻧﮭﺎ ﻣوﺟب ﺗﺎﺧﯾر
در ﺑریء اﻟذﻣﮫ ﺷدن اﻧﺳﺎن اﺳت.
 -3روزه ﮔرﻓﺗن ﺑرای وی در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن آﺳﺎﻧﺗر اﺳت؛ زﯾرا ﻣﻌﻣوﻻ روزه ﮔرﻓﺗن
در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻏﺎﻟب ﻣردم روزه ﻧﯾﺳﺗﻧد اﻧدﮐﯽ ﺳﺧت ﺗر ﻣﯽ ﺷود.
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 -4روزه ﮔرﻓﺗن در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﻓﺿﯾﻠت ﺑﯾﺷﺗری دارد؛ ﭼرا ﮐﮫ اﻧﺟﺎم ﻋﺑﺎدات در
رﻣﺿﺎن اﻓﺿﻠﺗر از دﯾﮕر ﻣﺎھﮭﺎی ﺳﺎل اﺳت.
اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺎﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﯾن دﻻﯾل ﺗرﺟﯾﺢ داده ﮐﮫ روزه ﮔرﻓﺗن ﺑرای ﮐﺳﯽ ﮐﮫ روزه
ﺑودن و ﻧﺑودن ﺑراﯾش ﯾﮑﺳﺎن اﺳت ،ﺑﮭﺗر اﺳت.

ﺣﺎﻟت دوم:
روزه ﻧﮕرﻓﺗن ﺑرای وی )ﻣﺳﺎﻓر( ﺑﮫ ﺣﺎﻟش ﺳودﻣﻧد ﺗر اﺳت؛ در اﯾﻧﺟﺎ ﻣﯽ ﮔوﺋﯾم:
روزه ﻧﺑودن اﻓﺿل ﺗر اﺳت ،و اﮔر ﭘﺎره ای از ﻣﺳﺎﺋل ﻣوﺟب ﻣﺷﻘت ﺑر وی ﮔردد در
آﻧﺻورت ﺣﺗﯽ روزه ﮔرﻓﺗن ﺑر وی ﻣﮑروه اﺳت ،زﯾرا ﮐﺳﯽ ﮐﮫ در ﻣﺷﻘت ﻗرار دارد
ﺑﺎوﺟودﯾﮑﮫ ﷲ ﻣﺗﻌﺎل ﺑراﯾش رﺧﺻت داده اﻣﺎ وی از آن رﺧﺻت اﻟﮭﯽ ﻋدول ﻣﯽ ﮐﻧد
ﻗطﻌﺎ ﻣرﺗﮑب اﻣری ﻣﮑروه ﺷده اﺳت.

ﺣﺎﻟت ﺳوم:
روزه ﮔرﻓﺗن ﺑرای وی ﻣوﺟب ﻣﺷﻘت ﺷدﯾدی ﮔردد ﮐﮫ ﻗﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﻧﺑﺎﺷد؛ در اﯾﻧﺣﺎﻟت
روزه ﮔرﻓﺗن ﺑر وی ﺣرام اﺳت .ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣدﯾث ﻣﺳﻠم از ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑدﷲ رﺿﯽ ﷲ
ﻋﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻔت:
َ
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
َ
ﱠ
ﺻﺎ َم
اَ ُc
ﺳو َل ﱠ ِ
ﺳﻠ َم َﺧ َر َج ﻋَﺎ َم اﻟﻔﺗْﺢِ إِﻟﯽ َﻣﮑﱠﺔ ﻓِﯽ َر َﻣﺿَﺎنَ ﻓ َ
اَ c
ﻋﻠ ْﯾ ِﮫ َو َ
ﺻﻠﯽ ﱠ
»أَنﱠ َر ُ
ﺎس إِ َﻟ ْﯾ ِﮫ
َﺣﺗﱠﯽ َﺑ َﻠ َﻎ ﮐ َُرا َ
ﺎس ﺛ ُ ﱠم دَﻋَﺎ ِﺑ َﻘدَحٍ ِﻣ ْن َﻣ ٍ
ﯾم َﻓ َ
ع ا ْﻟ َﻐ ِﻣ ِ
ﺎء َﻓ َر َﻓ َﻌﮫُ َﺣﺗﱠﯽ َﻧ َظ َر اﻟﻧﱠ ُ
ﺻﺎ َم اﻟﻧﱠ ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
ﮏ
ﮏ اﻟﻌُ َ
ﺎس ﻗ ْد َ
ﮏ إِنﱠ َﺑ ْﻌ َ
ض اﻟﻧﱠ ِ
ﺛ ُ ﱠم ﺷ َِر َ
ﺻﺎةُ أو َﻟﺋِ َ
ﺻﺎ َم ﻓ َﻘﺎ َل أو َﻟﺋِ َ
ب َﻓ ِﻘﯾ َل َﻟﮫُ َﺑ ْﻌدَ ذ ِﻟ َ
اﻟﺻ َﯾﺎ ُم َوإِﻧﱠ َﻣﺎ ﯾَ ْﻧ ُ
ظ ُرونَ
ﻖ َ
ﺎس َﻗ ْد َ
ﺷ ﱠ
ﻋ َﻠﯾ ِْﮭ ْم ِ ّ
ا ْﻟﻌُ َ
ﺻﺎةُ«  .وﻓﯽ رواﯾﺔ َ » :ﻓ ِﻘﯾ َل َﻟﮫُ إِنﱠ اﻟﻧﱠ َ
ﺎء َﺑ ْﻌدَ ا ْﻟ َﻌﺻ ِْر« ﻣﺳﻠم ). (1114
ِﻓﯾ َﻣﺎ َﻓ َﻌ ْﻠتَ َﻓدَﻋَﺎ ﺑِ َﻘدَحٍ ِﻣ ْن َﻣ ٍ
ﯾﻌﻧﯽ :ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ و ﺳﻠم در ﺳﺎل ﻓﺗﺢ ﻣﮑﮫ ﺑﻘﺻد ﻣﮑﮫ از ﻣدﯾﻧﮫ ﺑﯾرون ﺷد
وﺗﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﭼﺷﻣﮫ آب ﻋﻣﯾم )درﯾﮏ ﻣﯾﻠﯽ ﻋﺳﻔﺎن( رﺳﯾد ،روزه ﺑود و ﻣردم ﻧﯾز
ﺑﺎ وی روزه ﺑودﻧد .ﺑﮫ وی ﻋرض ﮐردﻧد ﮐﮫ روزه ﻣردم را ﺑﮫ ﻣﺷﻘت اﻧداﺧﺗﮫ و
ﻣردم ﺑﮫ ﺗو ﭼﺷم دوﺧﺗﮫاﻧد .ﺑﻌد ازﻋﺻرﺑود ،ﮐﮫ ﭘﯾﻣﺎﻧﮫای آب ﺧواﺳﺗﻧد و از آن
ﻧوﺷﯾدﻧد و ﻣردم ﺑﮫ وی ﻣﯽﻧﮕرﯾﺳﺗﻧد ،ﭘس ﮔروھﯽ ﻧﯾز اﻓطﺎر ﮐردﻧد و ﮔروھﯽ
ھﻣﭼﻧﺎن روزه ﺑودﻧد .ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻋرض ﮐردﻧد ﮐﮫ ﮔروھﯽ ھﻣﭼﻧﺎن روزه ھﺳﺗﻧد،
او ﻓرﻣود :آﻧﺎن ﻧﺎﻓرﻣﺎﻧﯽ ﮐرده وﮔﻧﺎھﮑﺎرﻧد.
)ﭼون ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺣﮑم ﮐرده ﺑود ﮐﮫ از اﯾن رﺧﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد وآﻧﺎن ﺑﺎ آن رﺧﺻت
ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐردﻧد( ).ﺑرای ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ :اﻟﺷرح اﻟﻣﻣﺗﻊ ﻟﻠﺷﯾﺦ ﻣﺣﻣد
اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن رﺣﻣﮫ ﷲ  ).ﺟﻠد  6ﺻﻔﺣﮫ (.355
»اﻣﺎم ﻧووی و ﮐﻣﺎل ﺑن ھﻣﺎم ﮔﻔﺗﻧد :اﺣﺎدﯾﺛﯽ ﮐﮫ دﻻﻟت ﺑر اﻓﺿﻠﯾت روزه ﺧوردن )در
ﺳﻔر( دارﻧد ﺑر ﮐﺳﯽ ﺣﻣل ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﺑﺎ وﺟود روزه ﺑودن دﭼﺎر ﺿرر ﮔردد ،و در
ﺑﻌﺿﯽ از اﺣﺎدﯾث ﺑﮫ اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﺗﺻرﯾﺢ ھم ﺷده اﺳت ،و ﻻزﻣﺳت ﮐﮫ )آن اﺣﺎدﯾث(
را اﯾﻧﮕوﻧﮫ ﺗﺎوﯾل ﻧﻣود ،ﺗﺎ ﺑﯾن اﺣﺎدﯾث ﺟﻣﻊ ﮐرده ﺑﺎﺷﯾم ،و اﯾن )ﺟﻣﻊ ﮐردن( ﺑﮭﺗر
اﺳت از اﯾﻧﮑﮫ ﺑﻌﺿﯽ اﺣﺎدﯾث را ﻧﺎدﯾده ﺑﮕﯾرﯾم و ﯾﺎ ادﻋﺎی ﻧﺳﺦ ﻧﻣﺎﯾﯾم ﺑدون آﻧﮑﮫ
دﻟﯾل ﻗﺎطﻌﯽ ﺑﺎﺷد .و ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ روزه ﮔرﻓﺗن ﯾﺎ ﻧﮕرﻓﺗن آﻧرا )در ﺳﻔر( ﯾﮑﺳﺎن ﻣﯽ
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داﻧﻧد ،ﺑﮫ ﺣدﯾث ﺣﺿرت ﺑﯽ ﺑﯽ ﻋﺎﯾﺷﮫ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮭﺎ اﺳﺗدﻻل ﮐردﻧد ﮐﮫ :ﺣﻣزه ﺑن
ﻋﻣرو اﺳﻠﻣﯽ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ  ،ﮐﮫ زﯾﺎد روزه ﻣﯽ ﮔرﻓت  -ﺑﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
وﺳﻠم ﮔﻔت :آﯾﺎ در ﺳﻔر روزه ﺑﮕﯾرم؟ ﮐﮫ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود :اﮔر
ﺧواﺳﺗﯽ روزه ﺑﮕﯾر ،و اﮔر ﻧﮫ روزه اﯾت را ﺑﺧور« ﻣﺗﻔﻖ ﻋﻠﯾﮫ« ) .اﻟﻣوﺳوﻋﺔ
اﻟﻔﻘﮭﯾﺔ (
) ﺟﻠد 28ص(.73

ﺣﮑم ﺗﺻﯾم ﺳﻔردر روزﻣﺎه ﻣﺑﺎرک رﻣﺿﺎن
ﺑر طﺑﻖ ﻣذھب اﻣﺎم اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ  ،اﻣﺎم ﻣﺎﻟﮏ و اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﯽ  ،ھرﮔﺎه ﺷﺧﺻﯽ در ﺷب
ﻧﯾت روزه ﻓردا را ﺑﻌﻣل اورد  ،وﻟﯽ در ﺻﺑﺢ ھﻣﺎن روز ﺗﺻﯾم ﺑﮫ ﺳﻔر ﮐرد ﺑراﯾن
ﺷﺧﺻﯽ ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ روزه اش را ﺑﺧورد ،اﯾن ﺷﺧص ﺑﺎﯾد روزه اش را ﺗﺎوﻗت
ﻏروب اداﻣﮫ و وروزه ﺧوﯾش ﮐﺎﻣل ﻧﻣﺎﯾد ،زﯾرا روزه ﻋﺑﺎدﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ
ﺣﺎﻟت ﺣﺿر و ﺳﻔر ﻣﺧﺗﻠف اﺳت ،و ھرﮔﺎه اﯾن دو )ﺣﺿر و ﺳﻔر( ﺑﺎ ھم ﺟﻣﻊ ﺷوﻧد،
ﺣﮑم ﺣﺿر ﺑر ﺳﻔر ﻏﺎﻟب ﻣﯽ ﮔردد ) .ﺑرای ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑﮫ
»ﺣﺎﺷﯾﮫ اﺑن ﻋﺎﺑدﯾن « ).(431/2
وﻟﯽ در ﻣذھب اﻣﺎم اﺣﻣد ﺑرای اﯾن ﺷﺧص ﺟﺎﯾز اﺳت ﮐﮫ ھرﮔﺎه روزه دار در اﺛﻧﺎی
روز ﺳﻔر ﮐرد روزه اش را ﺑﺧورد) .ﺑرای ﻣزﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣراﺟﻌﮫ ﻓرﻣﺎﯾد  :ﺑﮫ
ﮐﺗﺎب» :اﻟﻣﻐﻧﯽ«).(345/4
اﻣﺎ ﻗول راﺟﺢ ھﻣﺎن رای اﻣﺎم اﺣﻣد اﺳت ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋﻣوﻣﯾت ﻓرﻣوده ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ:
ﺳ َﻔ ٍر َﻓ ِﻌدﱠةٌ ِﻣن أﯾﱠﺎٍم أ َ َﺧر« )ﺑﻘره ».(184 :و ﮐﺳﺎﻧﯽ
» َﻓ َﻣن ﮐَﺎنَ ِﻣﻧﮑُم َﻣ ِرﯾﺿﺎ ً أو َ
ﻋ َﻠﯽ َ
از ﺷﻣﺎ ﮐﮫ ﺑﯾﻣﺎر ﯾﺎ ﻣﺳﺎﻓر ﺑودﻧد )و روزه ﻧﮕرﻓﺗﻧد ،ﺑﮫ اﻧدازه آن روزھﺎ( ﭼﻧد روز
دﯾﮕری را روزه ﮔﯾرﻧد«.
و ﻧﯾز ﺑﮫ دﻟﯾل ﺣدﯾث ﺟﺎﺑر ﺑن ﻋﺑدﷲ رﺿﯽ ﷲ ﻋﻧﮫ ﮐﮫ ﮔﻔت» :أنﱠ رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ
ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وآﻟﮫ وﺳﻠم َﺧ َرج ﻋﺎ َم ا ْﻟﻔﺗﺢِ إﻟﯽ ﻣﮑّﺔ ﻓﯽ رﻣﺿﺎن ﻓﺻﺎم ﺣﺗّﯽ َﺑ َﻠ َﻎ ﮐُراع
ﺎس ﺛ ﱠم دﻋﺎ ﺑﻘدح ْ
ﺷرب ﻓﻘﯾل
اﻟﻧﺎس إﻟﯾ ِﮫ ﺛ ﱠم
ﻣﺎء َﻓ َر َﻓﻌﮫُ ﺣﺗﯽ َﻧ َظ َر
ﻣن ٍ
ا ْﻟﻐﻣﯾم َﻓ َ
َ
ُ
ﺻﺎم اﻟﻧّ ُ
وﻟﺋﮏ اﻟﻌُﺻﺎةُ ،أ ُ
ﻟﮫُ َﺑ ْﻌدَ ذﻟﮏ إنﱠ ﺑﻌض اﻟﻧﺎس ﻗ ْد ﺻﺎ َم ؟ ﻓﻘﺎل  » :أ ُ
وﻟﺋﮏ ا ْﻟﻌُﺻﺎةُ«
َ
َ
اﻟﺻﯾﺎم وإﻧﻣﺎ ﯾ ْﻧظرون ﻓﯾﻣﺎ ﻓﻌﻠتَ ﻓدﻋﺎ
ﻖ َ
وﻓﯽ ﻟﻔظ  :ﻓﻘﯾ َل ﻟﮫُ إنﱠ اﻟﻧّﺎس ﻗ ْد ﺷ ﱠ
ﻋ َﻠﯾْﮭ ُم ِ ّ
ﺑﻘدح ْ
ﻣﺎء ﺑﻌد اﻟﻌﺻر ﻓﺷرب« ) .روا ُه ﻣﺳﻠ ٌم ( ﯾﻌﻧﯽ :رﺳول ﷲ ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ
ﻣن ٍ
وﺳﻠم در ﺳﺎل ﻓﺗﺢ ﻣﮑﮫ در ﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺑﺳوی ﻣﮑﮫ رﻓت و روزه ﮔرﻓت و ﻣردم ﻧﯾز
روزه داﺷﺗﻧد ،ﺗﺎ ﺑﮫ )ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎم( ﮐراءاﻟﻐﻣﯾم رﺳﯾد ،آﻧﮕﺎه ﮐﺎﺳﮫ آﺑﯽ ﺧواﺳت ،و آن
را ﺑﻠﻧد ﮐرد؛ ﺗﺎ ﻣردم ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻧﻧد ،ﺳﭘس ﻧوﺷﯾد ،ﺑﻌد از آن ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﻧد:
ﺑرﺧﯽ از ﻣردم روزه ﮔرﻓﺗﻧد ،ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﻓرﻣود » :آﻧﺎن ﻧﺎﻓرﻣﺎن
ھﺳﺗﻧد ،آﻧﺎن ﻧﺎﻓرﻣﺎن ھﺳﺗﻧد« .و در رواﯾﺗﯽ دﯾﮕر آﻣده :ﺑﮫ اﯾﺷﺎن ﮔﻔﺗﮫ ﺷد :ﻣردم
روزه ﺑراﯾﺷﺎن دﺷوار اﺳت ،ﻣﻧﺗظرﻧد ﺑﺑﯾﻧد ﺷﻣﺎ ﭼﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ،ﺑﻌد از ﻋﺻر ﺑود ﮐﮫ
ﮐﺎﺳﮫ ی آﺑﯽ را ﺧواﺳت و ﻧوﺷﯾد .ﻣﺳﻠم رواﯾت ﮐرده اﺳت.
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ﮐﮫ در اﯾن رواﯾت ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎ وﺟود آﻧﮑﮫ ﻣردم ﺗﺎ وﻗت ﻋﺻر روزه ﺑودﻧد
وﻟﯽ ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم در آن ھﻧﮕﺎم – ﺑﮫ دﻟﯾل ﺳﻔر -روزه ﺧود را ﻣﯽ
ﺧورد.

ﻧظر ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﮫ:
ﺷﯾﺦ اﻻﺳﻼم اﺑن ﺗﯾﻣﯾﮫ رﺣﻣﮫ ﷲ در ﻣورد اﯾﻧﮑﮫ » :ھرﮔﺎه ﮐﺳﯽ در اﺛﻧﺎی روز
ﺳﻔر ﮐﻧد آﯾﺎ ﺧوردن روزه ﺑراﯾش ﺟﺎﯾز اﺳت ﯾﺎ ﺧﯾر ؟ ﻣﯾﻔرﻣﺎﯾد :
دو ﻗول ﻣﺷﮭور ﻋﻠﻣﺎ در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ وﺟود دارﻧد ﮐﮫ از اﻣﺎم اﺣﻣد ھر دو ﻗول رواﯾت
ﺷده ،وﻟﯽ ظﺎھرﺗر آﻧﮭﺎ اﯾﻧﺳت ﮐﮫ :ﺑرای او ﺟﺎﯾز اﺳت ،ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺳﻧن ﺛﺎﺑت
ﺷده ﮐﮫ ھرﮔﺎه ﯾﮑﯽ از ﺻﺣﺎﺑﮫ در روز ﺑﮫ ﺳﻔر ﻣﯽ رﻓت روزه را ﻣﯽ ﺧورد و
ﯾﺎدآور ﻣﯽ ﺷد ﮐﮫ آن ﺟزو ﺳﻧت ﭘﺑﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم اﺳت ،و در ﺻﺣﯾﺢ
)ﺑﺧﺎری( از ﭘﯾﺎﻣﺑر ﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯾﮫ وﺳﻠم ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ او ﻧﯾت روزه در ﺳﻔر داﺷت و
ﺳﭘس ﺧواﺳت ﮐﮫ ﮐﻣﯽ آب ﺑراﯾش آورﻧد او ﻧﯾز روزه اش را ﺧورد درﺣﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣردم
وی را ﻣﯽ دﯾدﻧد« ) .ﺑرای ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣزﯾد ﻣراﺟﻌﮫ ﺷود ﺑﮫ ﻣﺟﻣوع اﻟﻔﺗﺎوی
).(212/25
اﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺗوﺟﮫ ﮐرد ﮐﮫ ﺧوردن روزه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑراﯾش ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت  ،ﺗﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻔر
ﺧوﯾش اﻏز ﻧﮫ ﻧﻣوده ﺑﺎﺷد  .وﺑرای اﯾن ﺷﺧص ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﮐﮫ در ﻣﺣل اﻗﺎﻣﺗش
روزه اش را ﺑﺷﮑﻧد.

ﺷﯾﺦ اﺑن ﻋﺛﯾﻣﯾن در )اﻟﺷرح اﻟﻣﻣﺗﻊ ) .(218/6ﻣﯾﻧوﯾﺳد :
»ﺻﺣﯾﺢ آﻧﺳت ﮐﮫ او ﻧﺑﺎﯾد روزه را ﺑﺧورد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ ﺷﮭر را ﺗرک ﮐﻧد ،زﯾرا او
اﮐﻧون در ﺳﻔر ﻧﯾﺳت ھرﭼﻧد ﮐﮫ ﻧﯾت ﺳﻔر را دارد ،و ﺑﺧﺎطر اﯾن ﻧﯾت ﺑرای او ﺟﺎﯾز
ﻧﯾﺳت ﮐﮫ )ﻧﻣﺎزش( را ﻗﺻر ﮐﻧد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ از ﺷﮭر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﮔردد ،و ھﻣﯾﻧطور ﺟﺎﯾز
ﻧﯾﺳت ﺗﺎ روزه را ﺑﺷﮑﻧد ﺗﺎ آﻧﮑﮫ از ﺷﮭر ﺧﺎرج ﻣﯽ ﺷود« .ﺧﺗم

