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   بسم هللا الرحمن الرحیم
 رمضان مسافر در احکام 

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

 مقدمھ :
نباید   لیندارد، و ممانعتی  رمضانمبارک  مسافرت درماهکھ گفت قبل از ھمھ باید 

 گیرد.صورت  براى فرار از روزه این مسافرت 
روزه مسافر باید بھ قرآن عظیمی الشان مراجعھ کرد . حکم ی گدر مورد چ0ون

َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن  یاَن ِمْنُكْم َمِریًضا أَْو َعَل فََمْن كَ  « میفرماید  .ما ار با عظمت گپرورد
ر روز ھاى  دیگر  ز شما  مریض ویا در سفر  باشد ، شماكسانیكھ  ا» أَیَّاٍم أَُخرَ 

 )روزه ماه مبارک را افطار نماید. یعنی برای روزه دار  جواز دارد كھ( آنرا بگیرد.
 نموده اند . بُرد بر آورد 4  سفر بشمار میآید انرا در جملھ  كھ یء حدود مسافتعلما

كھ احكام سفر  ی) كیلومتر، در نتیجھ مسافت22.176برابر است با ( یھر بُرد عرب
 ) كیلومتر 88.704( یبرابر این مقدار یعن 4بر است با بھ آن تعلق میگیرد برا

 ).75-1/74 »الفقھ اإلسالمي وأدلتھ«بھ كتاب  برای معلومات مزید مراجعھ شود (
 :استناد نموده اندعلما برای تآیید نظرایات خویش برروایات ذیل اسالمی 

یا «هللا علیھ و سلم بھ سند ضعیف روایت شده است كھ گفت:  یاز پیامبر صل   -1
(روایت طبراني    »عسفان یمن أربعة برد من مكة إل یأدن يأھل مكة ال تقصروا ف

اى «: ییعن، 3/13) )، وبیھقي 1/387)، ودار قطني (11162در المعجم الكبیر (
 .»بُرد ما بین مكة و عسفان (نمازھا را) قصر نكنید 4اھل مكة، از مسافت كمتر از 

نمازھا را قصر از ابن عباس رضي هللا عنھ سؤال شد كھ آیا تا رفتن بھ عرفھ  -2
تا عسفان و جدة و طائف (میشود نماز را قصر كرد)  یكنیم؟ گفت: نھ، ول

 ).2/46(التلخیص الحبیر 
بُرد بھ باال  4فر در مسافت ابن عمر و ابن عباس رضي هللا عنھما ھنگام س-3

كیلومتر) نمازھا را دو ركعت میخواندند و روزه را ) 88.704(بیشتر از  ی(یعن
 نمیگرفتند.

نماز را قصر كرد، و بین این مكان تا » ذات النصب « ابن عمر ھنگام رفتن بھ 
 ).2/566فتح الباري بُرد مسافت بود ( 4مدینة 
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كند احكام سفر بھ  یكیلومتر را ط) 88.704(كھ مسافت بیشتر از  یدر نتیجھ كس
 ید و نمازھا را قصر و جمع كند، ولاو تعلق میگیرد و میتواند روزه را بشكن

شده كمتر از  یاگر مسافت ط یباشد، ولبیان شد باید سفرش مباح ھمانطوری كھ 
كیلومتر باشد، احكام سفر بھ او  تطبیق  نمیگیرد، و نمیتواند كھ روزه ) 88.704(

 را بشكند و یا نمازھا را قصر و جمع كند.
از آراء علماء در مورد مسافت قصر و  یفتھ نماند كھ مسئلھ فوق الذكر یكو نا گ
 را قول 20وجود دارد و علماء نزدیك بھ باشد، و نظریھ ھاى دیگرى نیز یجمع م

کھ نسبت طولت کالم از ذکر آن  در مورد مسافت قصر برای مسافر بیان كرده اند.
 جلو[یری مینمایم .

 :یادداشت
آغاز وایام قضا ء شده را    بھ مجرد كھ مسافر  بھ حالت  مقیم آید بھ گرفتن  روزه

      بیاورند.  یقضائ
بر آنعده اشخاصی  در ماه مبارک رمضان احکام علما ء میگویند   ھمچنان 

 مسافرت تطبیق میگردد کھ مصروف مسافرت مباح باشد .
 برای مسافر روزه گرفتن بھتر است  یا روزه نگرفتن : 

ماه  در   کھ ، است   مباح   شخص مسافر   برایطوریکھ قبال یاد اور شدیم کھ 
ازماه   بعد  و  باشد. می  واجب   آنھا   بر   ، آن  قضای   ولی   نگیرند  روزه  رمضان

 قضا ء ان رابعمل ارد .   است   نگرفتھ  کھ ھائی روزه   بتعداد  رمضان   
 :  کھ است   روایت  خدری   ابوسعید   درحدیثی از

   . رفتیم می  جنگ بھ  پیامبر صلی هللا علیھ و سلم   ھمراه  رمضان  در ماه  ما «
  داران   روزه   نھ   گرفتند، نمی   هروز   ازما  وبعضی  گرفتند می   روزه   ازما  بعضی

 . داران  روزه   بر   خواران  روزه   نھ   و  گرفتند اعتراض  می  خواران  برروزه 
خوبی  کار و  باشد روزه روزه بگیرد  ھرکس بتواند کھ  حکم ھمین بود،   و 

کند،  احساس  ناتوانی و سستی بگیرد و در خود  روزه  نتواند  ھرکس و  است
 )  . مسلم   و  احمد   (  بروایت « است   وبیخ   وکار  نگیرد   روزه

پیامبر صلی هللا علیھ    بھ  اسلمی   محدثین مینویسند کھ ، در یکی از روز ھا  حمزه
 : گفت و سلم

د   آیاگناه ، بینم می  خود  در  را   گرفتن روزه   توانائی   سافرتم  در  من هللا  رسول  ای
رخصة من هللا    ھی: «  گفت      سلمپیامبر صلی هللا علیھ و    ؟ باشم  روزه  اردکھ

تعالی فمن أخذ بھا، فحسن، ومن أحب أن یصوم فال جناح علیھ 
 است   کرده نیک  کرد عمل  بدان  ھرکس  ،هللا   جانب   از   است   رخصت  یک   این»(

  ).  مسلم   بروایت ) ( نیست   گناھی  بر وی   بگیرد  روزه  کھ  خواست   ھرکس و ،
آمده است کھ شخصی بھ نام حمزه ابن عمرو در   دیگری  ھمچنان در حدیث

حالیکھ مصروف مسافرت بود ، ولی با آنھم روزه میگرفت ، در یکی از روز ھا  
ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم پرسید: َّcاز رسول هللا َصلَّی ا 
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ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم  اجازه کھ دروقت سفر آیا   َّcفرمود:برایش روزه بگیرم؟ پیامبرَصلَّی ا 
اگر خواستی روزه بگیر و اگر خواستی » (  إن ِشئَْت فُصْم، وإن ِشئَْت فأَْفِطْر   «  

 )1121)، و مسلم (1943بخاری (  .) (روزه را بخور.
ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم بھ ایشان در   میفرماید کھ :طوریکھ مالحظھ  َّcپیامبر اکرم َصلَّی ا

واستی روزه بگیر واگر نخواستی  گرفتن  روزه  اختیار داد وبرایش گفت اگر خ
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.
یگر روزه بودن ھمراه مشقت و زحمت دارای اجر و ثواب بیشماری از طرف د

است بھ شرط آن کھ شخص نیازمند بھ کمک دیگران نباشد و اگر نتواند امور خود 
را رسیدگی کند وبھ اصطالح  سربار دیگران می شود در این صورت خوردن روزه 

ذََھَب   «برایش افضل است. مطابق بھ فرموده پیامبر صلی هللا علیھ وسلم 
امروز کسانی کھ روزه نبودند اجر و ثواب را حاصل » «الُمْفِطُروَن الیوَم باألَْجر

 )1119)، و مسلم (2890بخاری ((   »نمودند.
 مینویسد :شیخ ابن جبرین طی فتوای 

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 

مزاحم دیگران نشود؛ اما اگر بھ این کار خویش روزه گرفتن صرف نظر کند تا 
کھ روزه بگیرد، روزه ی روزه در روند کارش خلل ایجاد نکند افضل آن است 

 -برینفتوا شیخ ابن ج فرضی باشد یا نفلی. ( برای مزید معلومات مراجعھ شود بھ 
 ) در این بابت   2/1مورخھ ی 

 بنآ بصورت کل گفتھ میتوانیم :
اگر شخصی در ماه رمضان ھنگام سفر روزه اش را نخورد، روزه اش صحیح 

کھ در این صورت تأکید می شود است مگر آن کھ روزه برایش زیان آور باشد 
ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم کھ فرموده بھ اساس حکم روزه اش را بخورد  َّcحدیث پیامبرَصلَّی ا 

 است :
روزه گرفتن در مسافرت جزو نیکی و عبادت »«لیَس ِمَن البِِرّ الصیاُم فی السََّفر «

 ).1115)، و مسلم (1946بخاری (  »  ( نیست.

 مورد روزه مسافر :نظریات علماء در 
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
 ).73صفحھ  28جلد 
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ابوحنیفھ ، امام شافعی ، وامام مالک بدین رای اند : اگر مسافر توانمندی امام 
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 عبدهللا بن الحسن شوکانی میگوید :

 می  عمد  بھ   کھ وکسی   است  زیانمند   دشوارو   و   سخت  برایش   زهرو  کھ کسی
نگرا   خود  بر  کھ وکسی   کند مخالفت  آن   با   و   بگرداند  رو  رخصت  از  خواھد 

و   تظاھر  و  خودپسندی   دچار  است     ممکن  بگیرد   روزه  سفر   در   باشدکھ  ن
اگرھیچی   . است  بھتر   نگرفتن  روزه  اشخاص   گونھ  این   ھمھ  برای   گردد، ریا   

   باشد. می   بھتر  گرفتن روزه  نباشد   مطرح   ازاینھا  ک
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 روزه در مسافرتافضلیت وعدم 

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   
بھتر وی (در سفر) تاثیر (چندانی) نمی گذارد، در این حالت روزه گرفتن برایش 

 است؛ بھ دالیل زیر:
صلی   َخَرْجنَا َمَع النَّبِیِّ «ابو درداء رضی هللا عنھ  در این مورد استدالل میاورد   -1

ُجُل یَدَهُ َعَلی َرأِْسِھ ِمْن  هللا علیھ وسلم ِفی بَْعِض أَْسفَاِرِه فِی َیْوٍم َحاٍرّ َحتَّی یََضَع الرَّ
َواْبِن َرَواَحةَ.   صلی هللا علیھ وسلم  الَّ َما َکاَن ِمَن النَّبِیِّ ِشدَِّة اْلَحِرّ َوَما فِینَا َصائٌِم إِ 

 ).1945(بخاری:
صلی هللا علیھ وسلم خارج شدیم. ھوا  هللایعنی: در یکی از سفرھا، ھمراه رسول 

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 هللا علیھ وسلم و ابن رواحھ، 

  روزه نبود.
در این حدیث مشاھده می شود کھ عده ای از صحابھ روزه نبودند و تنھا ابن 

 حھ ھمراه پیامبر صلی هللا علیھ وسلم روزه بودند.روا
روزه گرفتن در اینحالت باعث می شود کھ فرد مکلف در اسرع وقت تکلیف  -2

شرعی خود را انجام داده و بریء الذمھ گردد، اما قضاء کردن آنھا موجب تاخیر 
 در بریء الذمھ شدن انسان است.

است؛ زیرا معموال روزه گرفتن  روزه گرفتن برای وی در ماه رمضان آسانتر -3
 در زمانی کھ غالب مردم روزه نیستند اندکی سخت تر می شود.
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روزه گرفتن در ماه رمضان فضیلت بیشتری دارد؛ چرا کھ انجام عبادات در  -4
 رمضان افضلتر از دیگر ماھھای سال است.

ھ روزه امام شافعی باتوجھ بھ این دالیل ترجیح داده کھ روزه گرفتن برای کسی ک
  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 

قرار دارد  آنصورت حتی روزه گرفتن بر وی مکروه است، زیرا کسی کھ در مشقت
باوجودیکھ هللا 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 
عبدهللا رضی هللا روزه گرفتن بر وی حرام است. بھ دلیل حدیث مسلم از جابر بن 

 عنھ کھ گفت:
ُ َعَلْیِھ َوَسلََّم َخَرَج َعاَم اْلفَتْحِ إَِلی َمکَّةَ فِی َرَمَضاَن فََصاَم « َّcَصلَّی ا ِ َّcأَنَّ َرُسوَل ا

اُس إَِلْیِھ َحتَّی بََلَغ ُکَراَع اْلَغِمیِم فََصاَم النَّاُس ثُمَّ دََعا ِبقَدَحٍ ِمْن َماٍء فََرفَعَھُ َحتَّی نََظَر النَّ 
ثُمَّ َشِرَب فَِقیَل َلھُ بَْعدَ ذَِلَک إِنَّ بَْعَض النَّاِس قَْد َصاَم َفقَاَل أُولَئَِک اْلعَُصاةُ أُولَئَِک 

یَاُم َوإِنََّما یَْنُظُروَن «وفی روایة : » . اْلعَُصاةُ  َفِقیَل َلھُ إِنَّ النَّاَس قَْد َشقَّ َعَلْیِھْم الِصّ
 ) .1114مسلم (» َعا بِقَدَحٍ ِمْن َماٍء بَْعدَ اْلعَْصرِ ِفیَما فَعَْلَت فَدَ 

یعنی: پیامبر صلی هللا علیھ و سلم در سال فتح مکھ بقصد مکھ از مدینھ بیرون شد 
بود و مردم نیز   ) رسید، روزه عسفان  میلی  دریک (  وتا اینکھ بھ چشمھ آب عمیم

بھ مشقت انداختھ و  را کردند کھ روزه مردم  با وی روزه بودند. بھ وی عرض 
ای آب خواستند و از آن  کھ پیمانھ اند. بعد ازعصربود،  مردم بھ تو چشم دوختھ

نگریستند، پس گروھی نیز افطار کردند و گروھی  نوشیدند و مردم بھ وی می
گروھی ھمچنان روزه ھستند،   کردند کھ ھمچنان روزه بودند. بھ ایشان عرض 

 .   رده وگناھکارندفرمود: آنان نافرمانی ک   او
کنند وآنان با آن رخصت   استفاده  چون پیامبر حکم کرده بود کھ از این رخصت (

کردند).( برای مزید معلومات مراجعھ شود بھ :الشرح الممتع للشیخ محمد   مخالفت
 ).355فحھ ص 6( جلد ابن عثیمین رحمھ هللا .

بر افضلیت روزه خوردن (در  امام نووی و کمال بن ھمام گفتند: احادیثی کھ داللت«
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 الزمست کھ (آن احادیث) 
را اینگونھ تاویل نمود، تا بین احادیث جمع کرده باشیم، و این (جمع کردن) بھتر 

عضی احادیث را نادیده بگیریم و یا ادعای نسخ نماییم بدون آنکھ است از اینکھ ب
دلیل قاطعی باشد. و کسانی کھ روزه گرفتن یا نگرفتن آنرا (در سفر) یکسان می 
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عایشھ رضی هللا عنھا استدالل کردند کھ: حمزه بن حضرت بی بی دانند، بھ حدیث 
پیامبر صلی هللا علیھ بھ  -کھ زیاد روزه می گرفت  ،عمرو اسلمی رضی هللا عنھ 

وسلم گفت: آیا در سفر روزه بگیرم؟ کھ پیامبر صلی هللا علیھ وسلم فرمود: اگر 
الموسوعة ». ( متفق علیھ» خواستی روزه بگیر، و اگر نھ روزه ایت را بخور

 الفقھیة ) 
 ).73ص 28جلد(  

 حکم تصیم سفردر روزماه مبارک رمضان 
ھرگاه شخصی در شب بر طبق مذھب امام ابوحنیفھ ،  امام مالک و امام شافعی ، 

 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 

زه عبادتی است کھ نسبت بھ غروب ادامھ و  وروزه خویش کامل نماید، زیرا رو
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 

 ).2/431» (حاشیھ ابن عابدین «
اثنای  ولی در مذھب امام احمد  برای این شخص جایز است کھ ھرگاه روزه دار در

روز سفر کرد روزه اش را بخورد.  (برای مزید معلومات مراجعھ فرماید : بھ   
  ).4/345»(المغنی« کتاب: 

اما قول راجح ھمان رای امام احمد است، بھ دلیل عمومیت فرموده هللا تعالی: 
و کسانی ).«184(بقره : » َفَمن َکاَن ِمنُکم َمِریضاً أو َعَلی َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمن أیٍَّام أََخر«

از شما کھ بیمار یا مسافر بودند (و روزه نگرفتند، بھ اندازه آن روزھا) چند روز 
 ».دیگری را روزه گیرند

أنَّ رسول هللا صلی «و نیز بھ دلیل حدیث جابر بن عبدهللا رضی هللا عنھ کھ گفت: 
َلَغ ُکراع هللا علیھ وآلھ وسلم َخَرج عاَم اْلفتحِ إلی مّکة فی رمضان فصام حتّی َب 

اْلغمیم فََصام النّاُس ثمَّ دعا بقدح مْن ماٍء فََرفَعھُ حتی نََظَر الناُس إلیِھ ثمَّ شرَب فقیل 
» أُولئَک العُصاةُ، أُولئَک اْلعُصاةُ « لھُ بَْعدَ ذلک إنَّ بعض الناس قْد صاَم ؟ فقال : 

یام وإ نما یْنظرون فیما فعلَت فدعا وفی لفظ : فقیَل لھُ إنَّ النّاس قْد شقَّ َعَلْیھُم الِصّ
صلی هللا علیھ  هللا یعنی: رسول  رواهُ مسلٌم )». ( بقدح مْن ماٍء بعد العصر فشرب

وسلم در سال فتح مکھ در ماه رمضان بسوی مکھ رفت و روزه گرفت و مردم نیز 
الغمیم رسید، آنگاه کاسھ آبی خواست، و آن ءتا بھ (جایی بنام) کرا   روزه داشتند،

بلند کرد؛ تا مردم بھ ایشان نگاه کنند، سپس نوشید، بعد از آن بھ ایشان گفتند: را 
آنان نافرمان « برخی از مردم روزه گرفتند، پیامبر صلی هللا علیھ وسلم فرمود: 

و در روایتی دیگر آمده: بھ ایشان گفتھ شد: مردم    ».ھستند، آنان نافرمان ھستند
ببیند شما چکار می کنید، بعد از عصر بود کھ روزه برایشان دشوار است، منتظرند 

 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 
روزه خود را می  -بھ دلیل سفر –ولی پیامبر صلی هللا علیھ وسلم در آن ھنگام 

 خورد.
 ابن تیمیھ:نظر شیخ االسالم 

ھرگاه کسی در اثنای روز «شیخ االسالم ابن تیمیھ رحمھ هللا  در مورد اینکھ :  
 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 

لیھ وسلم است، و در صحیح یادآور می شد کھ آن جزو سنت پبامبر صلی هللا ع
(بخاری) از پیامبر صلی هللا 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 

برای معلومات مزید مراجعھ شود بھ مجموع الفتاوی ». ( وی را می دیدند
)25/212.( 

کرد کھ  خوردن روزه تا زمانی برایش جایز نیست  ، تا کھ بھ سفر  اما باید توجھ
خویش اغز نھ نموده باشد . وبرای این شخص جایز نیست کھ در محل اقامتش 

 روزه اش را بشکند.
  ). مینویسد :6/218الشرح الممتع (شیخ  ابن عثیمین در (

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 

 ختم   ». ی شودنیست تا روزه را بشکند تا آنکھ از شھر خارج م


