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 رمضان درمسافر  احکام 
نبايد اين  ندارد، ولى  ممانعتی  رمضانمبارک  مسافرت درماهکه گفت قبل از همه بايد  

  گيرد.صورت  براى فرار از روزه مسافرت 
ار گالشان مراجعه کرد . پرورد  عظيمروزه مسافر بايد به قرآن حکم ی گدر مورد چ#ون

كسانيكه   »فََمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعلَى َسَفٍر فَِعدَّةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ  «:ميفرمايدما باعظمت 
(  يعنی برای  از شما  مريض ويا در سفر  باشد ، شمار روز هاى  ديگر  آنرا بگيرد.

  مبارک را افطار نمايد. )روزه دار  جواز دارد كه روزه ماه 
گرفتند، بدون  تصميم سفر می صلی هللا عليه وسلم ، زمانيکه صحابه و ياران آن حضرت 

اند، و  خورده يشان را می  های شهر روزه خانه ی در نظر گرفتن بيرون رفتن از محوطه
         بوده است. گفتند که اين راه و روش پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم  می

 صلى هللا عليه  گويد: با ابوبصره غفاری از ياران رسول هللا  عبيد فرزند جبر می
ای از شهر فسطاط به قصد سفر حرکت کرديم، قبل  رمضان با کشتیمبارک در ماه  وسلم 

های شهر دور شويم، گفت تا سفره را پهن کردند. و به من گفت: بفرما.  از اينکه از خانه
بينی؟ ايشان با تعجب پرسيدند: آيا مخالفت سنت و روش  را نمیهای شهر  گفتم: آيا خانه

        .) به روايت امام احمد و ابو داود سيستانی( کنی؟ می صلى هللا عليه وسلم  رسول هللا 
صلى هللا  گويد: خدمت انس بن مالک؛ يار و خدمتگذار رسول اکرم  محمد بن کعب می

لباس سفر پوشيده آماده سفر بودند، و  در ماه رمضان رسيدم، ايشان وسلم   عليه 
   چهارپايانش را آماده حرکت کرده بود. درخواست غذائی کرد و شروع کرد به خوردن.

است؟! ايشان  من از ايشان پرسيدم: آيا اين از سنت پيامبر صلى هللا عليه وآله وسلم 
ار شده حرکت است. سپس سو وسلم   صلى هللا عليه  فرمودند: بله، اين سنت رسول هللا 

  ).امام ترمذی اين حديث را حسن شمرده است( کردند.
سازد کسی که در ماه مبارک رمضان قصد سفر  اين روايات بطور واضح، روشن می

  اش را بخورد. تواند روزه کند، می می
فقها در طی تحقيقاتی که بعمل اورده اند حدود مسافتی را برای مسافر شدن در ماه 

بُرد  4 فرموده اند : اگر روزه دار در حدود در جمله داشته آند که :مبارک رمضان تعيين 
هر بُرد عربى برابر است با  اندزه سفر رود حکم مسافر بران اطالق ميگردد .

 4) كيلومتر، در نتيجه مسافتى كه احكام سفر به آن تعلق ميگيرد برابر است با 22.176(
به كتاب  برای معلومات مزيد مراجعه شود  ) كيلومتر (88.704برابر اين مقدار يعنى (

  ).75-1/74 »الفقه اإلسالمي وأدلته«
  علما برای تآييد نظرايات خويش بر  روايات ذيل اسالمی استناد نموده اند :

يا أهل «از پيامبر صلى هللا عليه و سلم به سند ضعيف روايت شده است كه گفت:    -1
(روايت طبراني در المعجم   »مكة إلى عسفان مكة ال تقصروا في أدنى من أربعة برد من

اى اهل مكة، از «يعنى: ، 3/13) )، وبيهقي 1/387)، ودار قطني (11162الكبير (
  .»بُرد ما بين مكة و عسفان (نمازها را) قصر نكنيد 4مسافت كمتر از 

از ابن عباس رضي هللا عنه سؤال شد كه آيا تا رفتن به عرفه نمازها را قصر كنيم؟  - 2
گفت: نه، ولى تا عسفان و جدة و طائف (ميشود نماز را قصر كرد) (التلخيص الحبير 

2/46.(  
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بُرد به باال (يعنى  4ابن عمر و ابن عباس رضي هللا عنهما هنگام سفر در مسافت  -3
  كيلومتر) نمازها را دو ركعت ميخواندند و روزه را نميگرفتند.) 88.704(بيشتر از 

 4نماز را قصر كرد، و بين اين مكان تا مدينة » ذات النصب «  ابن عمر هنگام رفتن به
  ).2/566فتح الباري بُرد مسافت بود (

كيلومتر را طى كند احكام سفر به او ) 88.704(در نتيجه كسى كه مسافت بيشتر از 
روزه را بشكند و نمازها را قصر و جمع كند، اگر خواسته باشد ، تعلق ميگيرد و ميتواند 

كه بيان شد بايد سفرش مباح باشد، ولى اگر مسافت طى شده كمتر از  یهمانطورولى 
نميگيرد، و نميتواند كه روزه را  تطبيق  كيلومتر باشد، احكام سفر به او ) 88.704(

  بشكند و يا نمازها را قصر و جمع كند.
جمع  و نا گفته نماند كه مسئله فوق الذكر يكى از آراء علماء در مورد مسافت قصر و

در مورد  را قول 20باشد، و نظريه هاى ديگرى نيز وجود دارد و علماء نزديك به يم
که نسبت طولت کالم از ذکر آن جلوbيری  بيان كرده اند. برای مسافر مسافت قصر

  مينمايم .
  يادداشت :

ه مجرد كه مسافر  به حالت  مقيم آيد به گرفتن  روزه  آغاز وايام قضا ء شده را  ب
    بياورند.قضائى  
علما ء ميگويند   بر آنعده اشخاصی  در ماه مبارک رمضان احکام مسافرت همچنان 

  تطبيق ميگردد که مصروف مسافرت مباح باشد .
  برای مسافر روزه گرفتن بهتر است  يا روزه نگرفتن :

شخص   برایطوريکه قبال ياد اور شديم که 
  واجب  آنها  بر  ، آن  قضای   ولی  نگيرند  روزه  رمضان  در  که ، است  مباح  مسافر

ان رابعمل ء قضا    است  نگرفته  که هائی روزه  بتعداد  رمضان  ازماه  بعد  و  باشد. می
  ارد .

پيامبر   همراه  رمضان  ماه  در  ما :»  که است  روايت  خدری  ابوسعيد  حديثی ازدر
.  رفتيم می  به جنگ  صلی هللا عليه و سلم

بر  داران  روزه  نه  گرفتند، نمی  روزه  ازما  وبعضی  گرفتند می  روزه  زماا  بعضی
حکم   و  . داران  روزه  بر   خواران  روزه  نه  و  گرفتند می اعتراض   خواران  روزه
همين 

  نتواند  هرکس  و  است  وکارخوبی  باشد  روزه  بگيرد  روزه  بتواند  هرکس  که ،بود
  خوبی  وکار  نگيرد  روزه کند،  احساس  ناتوانی  و  سستی  خود  در  و  بگيرد  روزه
  ) . مسلم  و  احمد  (  بروايت » است

پيامبر صلی هللا عليه و   به  اسلمی  محدثين مينويسند که ، در يکی از روز ها  حمزه
  رسول  ای  : گفت   سلم
رو  داردکه  آياگناه  ، بينم  یم  خود  در  را  گرفتن روزه  توانائی  مسافرت  در  من  هللا 
رخصة من هللا تعالی فمن أخذ بها،   هی: «  گفت    پيامبر صلی هللا عليه و سلم  ؟ باشم  زه

هللا   جانب  از  است  رخصت  يک  اين»(فحسن، ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه 
  بر   گيردب  روزه  که خواست  هرکس  و  ، است  کرده نيک  کرد عمل  بدان  هرکس  ،
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   ).  مسلم  بروايت  ) (  نيست  گناهی  وی
در حاليکه آمده است که شخصی به نام حمزه ابن عمرو  ديگری   همچنان در حديث

از رسول هللا  مصروف مسافرت بود ، ولی با آنهم روزه ميگرفت ، در يکی از روز ها 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم پرسيد: آيا در اثنای سفر  َّe َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّی ُ َّe روزه بگيرم؟ پيامبرَصلَّی

اگر خواستی روزه بگير و اگر خواستی » (     إن ِشْئَت فُصْم، وإن ِشئَْت فأَْفِطرْ  « فرمود:
  )1121)، و مسلم (1943بخاری ( )روزه را بخور.

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم به ا مالحظه مينمايم طوريکه  َّe يشان در گرفتن  روزه  پيامبر اکرم َصلَّی
اختيار داد وبرايش گفت اگر خواستی روزه بگير واگر نخواستی  ميتوانی روزه را افطار 

نمايی ، و همين اختيار، دليلی است بر اين که اگر مسافر می تواند بدون تحمل مشقّت و 
سختی روزه بگيرد، مجاز به اين کار است روزه اش فرض باشد يا نفل، زيرا سبب جواز 

  خوردن روزه در سفر وجود مشقت و سختی است.
از طرف ديگر روزه بودن همراه مشقت و زحمت دارای اجر و ثواب بيشماری است به 

شرط آن که شخص نيازمند به کمک ديگران نباشد و اگر نتواند امور خود را رسيدگی 
سربار ديگران می شود در اين صورت خوردن روزه برايش افضل  وبه اصطالح کند 
 »َذَهَب الُمْفِطُروَن اليوَم باألَْجر«  . مطابق به فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم است

)، و 2890بخاری ( »امروز کسانی که روزه نبودند اجر و ثواب را حاصل نمودند.«
      .)1119مسلم (

  فته است :شيخ ابن جبرين طی فتوای گ
روزه دار مسافر اگر محتاج باشد که رفقايش برای او سايه درست کرده و بر او آب  

بپاشند و شترش را آب دهند و خوراک و... تهيه کنند بهتر آن است که از روزه گرفتن 
صرف نظر کند تا مزاحم ديگران نشود؛ اما اگر روزه در روند کارش خلل ايجاد نکند 

زه ی فرضی باشد يا نفلی. ( برای مزيد معلومات افضل آن است که روزه بگيرد، رو
  در اين بابت  )   2/1مورخه ی  -فتوا شيخ ابن جبرين مراجعه شود به 

  بنآ بصورت کل گفته ميتوانيم :
اگر شخصی در ماه رمضان هنگام سفر روزه اش را نخورد، روزه اش صحيح است 

کيد می شود روزه اش را مگر آن که روزه برايش زيان آور باشد که در اين صورت تأ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم که فرموده: َّe ليَس ِمَن الِبِرّ الصياُم فی :«  بخورد بدليل حديث پيامبرَصلَّی

)، و 1946بخاری ( »  ( روزه گرفتن در مسافرت جزو نيکی و عبادت نيست.»«السََّفر
  ).1115مسلم (

  نظريات علماء در مورد روزه مسافر :
بارها در ماه مبارک رمضان به  عليه وسلم  هللا سيرت نويسان مينويسند که پيامبر صلی 

ميگرفت روزه مسافرت در آاحيان پرداخته است .آنحضرت صلی هللا عليه وسلم ،سفر 
و يارانش را نه به روزه گرفتن وادار کرده و نه از روزه ، گرفتمی روزه ن آاحيانو

  خوردن بازداشته است.
يشان را بخورند  داد روزه شدند به آنها دستور می جنگها وقتی به دشمن نزديک میو در 

  تا در جنگ با دشمن نيرومندتر و قويتر باشند.
 صلى هللا عليه  بود آن حضرت  نمیمطرح  جنگ موضوع سفر حين اما اگر در
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 فرمودند که افطار نمودن رخصتی است. هر کس خواست آنرا اختيار کند، و می وسلم 
  در اين مورد نيست .  ممانعتیخواست روزه بگيرد هيچ هر کس 

بين حق و باطل در ماه مبارک بوقوع مورخين می نويسند  بزرگترين غزوات تاريخی 
        نام برد. ی بدر و غزوه فتح مکه غزوهکه از جمله ميتوان از: پيوسته است، 

رای روزه خوردن ی اين سفرها هرگز طول مسافت سفر را ب و آن حضرت در همه
  .مسافر معين نکرده است

ائمه اربعه و جمهور صحابه و تابعين بر اين هستند که روزه گرفتن در سفر جايز و 
صحيح است، و اگر شخص مسافر روزه گرفت، روزه اش منعقد شده و بریء الذمه می 

فحه ص 28جلد  شود. (برای مزيد معلومات مراجعه نمايد به رساله (الموسوعة الفقهية" 
73( .  

امام ابوحنيفه ، امام شافعی ، وامام مالک بدين رای اند : اگر مسافر توانمندی روزه 
گرفتن راداشته باشد  ، بهتر است که روزه بگيرد . ومسافر که توان گرفتن روزه را 

  نداشته باشد  بهتر است ،روزه نگيرد .
ويد شيخ محمد بن علی بن محمد بن عبدهللا بن الحسن شوکانی ميگ

خواهد می  عمد  به  که وکسی  است  زيانمند  دشوارو  و  سخت  برايش  روزه  که کسی :
  باشدکه  نگران  خود  بر  که وکسی  کند مخالفت  آن  با  و  بگرداند  رو  رخصت  از  

برای  گردد، ريا  و  تظاهر  و  خودپسندی  دچار  است   ممکن  بگيرد  روزه  سفر  در
نبا   مطرح  ازاينها  اگرهيچيک  . است  بهتر  نگرفتن روزه  اشخاص  گونه  اين  همه  

    باشد. می   بهتر  گرفتن روزه  شد
حال اگر مسافر با گرفتن روزه دچار مشقت نشوند، روزه گرفتن برايش  بهتر همه به 

ر  دچارمشقت ، تکليف وحرجی ميشود ، بهتر است که  که شخصی مسافاگراست ولی 
  روزه نگيرند.

  : افضليت وعدم افضليت روزه در مسافرت
درمورد افضليت وعدم افضليت روزه در مسافرت توجه خوانندگان را به نکات ذيل جلب 

  مينمايم :
  حالت اول:

رفتن بر وی اگر روزه بودن يا نبودن برای شخص مسافر يکسان باشد؛ يعنی روزه گ 
بهتر است؛ به برايش (در سفر) تاثير (چندانی) نمی گذارد، در اين حالت روزه گرفتن 

  داليل زير:
صلی هللا  َخَرْجَنا َمَع النَِّبیِّ « در اين مورد استدالل مياورد  ابو درداء رضی هللا عنه  - 1

ُجُل َيَدهُ َعلَی َرأِْسِه ِمْن ِشدَّةِ اْلَحِرّ  عليه وسلم فِی َبْعِض أَْسَفاِرِه فِی يَْوٍم َحاٍرّ َحتَّی َيَضَع الرَّ
  ).1945َواْبِن َرَواَحةَ. (بخاری: صلی هللا عليه وسلم َوَما ِفيَنا َصاِئٌم إِالَّ َما َکاَن ِمَن النَِّبیِّ 

يعنی: در يکی از سفرها، همراه رسول خدا صلی هللا عليه وسلم خارج شديم. هوا گرم 
بود تا جايی که مردم از شدت گرما، دستهای خود را روی سرشان می گذاشتند. و از 

   ميان ما کسی غير از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم و ابن رواحه، روزه نبود.
عده ای از صحابه روزه نبودند و تنها ابن رواحه  در اين حديث مشاهده می شود که

  همراه پيامبر صلی هللا عليه وسلم روزه بودند.
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روزه گرفتن در اينحالت باعث می شود که فرد مکلف در اسرع وقت تکليف شرعی  - 2
خود را انجام داده و بریء الذمه گردد، اما قضاء کردن آنها موجب تاخير در بریء الذمه 

  .شدن انسان است
روزه گرفتن برای وی در ماه رمضان آسانتر است؛ زيرا معموال روزه گرفتن در  - 3

  زمانی که غالب مردم روزه نيستند اندکی سخت تر می شود.
روزه گرفتن در ماه رمضان فضيلت بيشتری دارد؛ چرا که انجام عبادات در رمضان  - 4

  افضلتر از ديگر ماههای سال است.
ن داليل ترجيح داده که روزه گرفتن برای کسی که روزه بودن و امام شافعی باتوجه به اي

  نبودن برايش يکسان است، بهتر است.
   حالت دوم:

روزه نگرفتن برای وی (مسافر) به حالش سودمند تر است؛ در اينجا می گوئيم: روزه 
نبودن افضل تر است، و اگر پاره ای از مسائل موجب مشقت بر وی گردد در آنصورت 

روزه گرفتن بر وی مکروه است، زيرا کسی که در مشقت قرار دارد باوجوديکه هللا حتی 
متعال برايش رخصت داده اما وی از آن رخصت الهی عدول می کند قطعا مرتکب امری 

  مکروه شده است.
   حالت سوم: 

روزه گرفتن برای وی موجب مشقت شديدی گردد که قابل تحمل نباشد؛ در اينحالت روزه 
  ر وی حرام است. به دليل حديث مسلم از جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه که گفت:گرفتن ب

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعاَم اْلفَتْحِ إِلَی َمکَّةَ فِی َرَمَضاَن َفَصاَم َحتَّی َبَل « َّe َصلَّی ِ َّe َغ أَنَّ َرُسوَل
حٍ ِمْن َماٍء َفَرفََعهُ َحتَّی نََظَر النَّاُس إِلَْيِه ثُمَّ َشِرَب َفِقيَل َلهُ ُکَراَع اْلَغِميِم َفَصاَم النَّاُس ثُمَّ َدَعا ِبَقدَ 

وفی رواية : » . بَْعَد َذِلَک إِنَّ َبْعَض النَّاِس َقْد َصاَم َفَقاَل أُولَئَِک اْلعَُصاةُ أُولَئَِک اْلعَُصاةُ 
َيامُ « َوإِنََّما َيْنُظُروَن فِيَما فََعْلَت َفَدَعا ِبَقَدحٍ ِمْن َماٍء بَْعَد  َفِقيَل َلهُ إِنَّ النَّاَس َقْد َشقَّ َعلَْيِهْم الِصّ

  ) .1114مسلم (» اْلَعْصرِ 
يعنی: پيامبر صلی هللا عليه و سلم در سال فتح مکه بقصد مکه از مدينه بيرون شد وتا 

ی بود و مردم نيز با و  ) رسيد، روزه عسفان  ميلی  دريک (  اينکه به چشمه آب عميم
به مشقت انداخته و مردم به تو چشم  کردند که روزه مردم را  روزه بودند. به وی عرض 

ای آب خواستند و از آن نوشيدند و مردم به وی  که پيمانه اند. بعد ازعصربود،  دوخته
نگريستند، پس گروهی نيز افطار کردند و گروهی همچنان روزه بودند. به ايشان  می

فرمود: آنان نافرمانی کرده   مچنان روزه هستند، اوگروهی ه  کردند که عرض 
کنند وآنان با آن   استفاده  چون پيامبر حکم کرده بود که از اين رخصت . (  وگناهکارند

الشرح الممتع للشيخ ( برای مزيد معلومات مراجعه شود به :کردند).  رخصت مخالفت
  .355ص 6محمد ابن عثيمين رحمه هللا .ج

امام نووی و کمال بن همام گفتند: احاديثی که داللت بر افضليت روزه خوردن (در «
سفر) دارند بر کسی حمل می گردد که با وجود روزه بودن دچار ضرر گردد، و در 
بعضی از احاديث به اين مسئله تصريح هم شده است، و الزمست که (آن احاديث) را 

کرده باشيم، و اين (جمع کردن) بهتر است از  اينگونه تاويل نمود، تا بين احاديث جمع
اينکه بعضی احاديث را ناديده بگيريم و يا ادعای نسخ نماييم بدون آنکه دليل قاطعی باشد. 
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و کسانی که روزه گرفتن يا نگرفتن آنرا (در سفر) يکسان می دانند، به حديث عايشه 
که زياد روزه  –هللا عنه  رضی هللا عنها استدالل کردند که: حمزه بن عمرو اسلمی رضی

به پيامبر صلی هللا عليه وسلم گفت: آيا در سفر روزه بگيرم؟ که پيامبر صلی  -می گرفت 
متفق » هللا عليه وسلم فرمود: اگر خواستی روزه بگير، و اگر نه روزه ايت را بخور

  ).73ص 28ج ) (  الموسوعة الفقهية( ». عليه
   :ماه مبارک رمضانکم تصيم سفردر روزح

هرگاه شخصی در شب نيت بر طبق مذهب امام ابوحنيفه ،  امام مالک و امام شافعی ، 
شخصی   براينروزه فردا را بعمل اورد ، ولی در  صبح همان روز تصيم به سفر کرد 

بايد روزه اش را تاوقت غروب ادامه  اين شخص  جايز نيست که روزه اش را بخورد، 
روزه عبادتی است که نسبت به حالت حضر و سفر  کامل نمايد، زيراوروزه خويش  و 

مختلف است، و هرگاه اين دو (حضر و سفر) با هم جمع شوند، حکم حضر بر سفر 
» حاشيه ابن عابدين «غالب می گردد. ( برای مزيد معلومات مراجعه فرمايد : به 

)2/431.(  
در اثنای روز  ولی در مذهب امام احمد  برای اين شخص جايز است که هرگاه روزه دار

سفر کرد روزه اش را بخورد.  (برای مزيد معلومات مراجعه فرمايد : به   
   ).4/345»(المغنی« کتاب: 

فََمن َکاَن «اما قول راجح همان رای امام احمد است، به دليل عموميت فرموده هللا تعالی: 
و کسانی از شما که بيمار ).«184:  (بقره» ِمنُکم َمِريضاً أو َعلَی َسَفٍر فَِعدَّةٌ ِمن أيٍَّام أََخر

يا مسافر بودند (و روزه نگرفتند، به اندازه آن روزها) چند روز ديگری را روزه 
  ».گيرند

أنَّ رسول هللا صلی هللا «و نيز به دليل حديث جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه که گفت: 
ی َبَلَغ ُکراع اْلغميم َفَصام عليه وآله وسلم َخَرج عاَم اْلفتحِ إلی مّکة فی رمضان فصام حتّ 

النّاُس ثمَّ دعا بقدح مْن ماٍء َفَرفَعهُ حتی َنَظَر الناُس إليِه ثمَّ شرَب فقيل لهُ بَْعَد ذلک إنَّ بعض 
وفی لفظ : فقيَل لهُ إنَّ النّاس قْد » أُولئَک العُصاةُ، أُولئَک اْلعُصاةُ « الناس قْد صاَم ؟ فقال : 

يام رواهُ ». ( وإنما يْنظرون فيما فعلَت فدعا بقدح مْن ماٍء بعد العصر فشرب شقَّ َعلَْيهُم الِصّ
يعنی: رسول خدا صلی هللا عليه وآله وسلم در سال فتح مکه در ماه رمضان  مسلٌم. )

الغميم ءتا به (جايی بنام) کرا  بسوی مکه رفت و روزه گرفت و مردم نيز روزه داشتند،
آبی خواست، و آن را بلند کرد؛ تا مردم به ايشان نگاه کنند، سپس  کاسهرسيد، آنگاه 

نوشيد، بعد از آن به ايشان گفتند: برخی از مردم روزه گرفتند، پيامبر صلی هللا عليه وسلم 
و در روايتی ديگر آمده: به ايشان   ».آنان نافرمان هستند، آنان نافرمان هستند« فرمود: 

دشوار است، منتظرند ببيند شما چکار می کنيد، بعد از  گفته شد: مردم روزه برايشان
  عصر بود که کاسه ی آبی را خواست و نوشيد. مسلم روايت کرده است.

که در اين روايت مشاهده می شود با وجود آنکه مردم تا وقت عصر روزه بودند ولی 
  رد.روزه خود را می خو -به دليل سفر –پيامبر صلی هللا عليه وسلم در آن هنگام 

  نظر شيخ االسالم ابن تيميه:
هرگاه کسی در اثنای روز سفر کند «شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا  در مورد اينکه :  

  آيا خوردن روزه برايش جايز است  يا خير  ؟ ميفرمايد :
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دو قول مشهور علما در اين مسئله وجود دارند که از امام احمد هر دو قول روايت شده،  
آنها اينست که: برای او جايز است، همانطور که در سنن ثابت شده که ولی ظاهرتر 

هرگاه يکی از صحابه در روز به سفر می رفت روزه را می خورد و يادآور می شد که 
آن جزو سنت پبامبر صلی هللا عليه وسلم است، و در صحيح (بخاری) از پيامبر صلی هللا 

داشت و سپس خواست که کمی آب برايش  عليه وسلم ثابت شده که او نيت روزه در سفر
برای معلومات ». ( آورند او نيز روزه اش را خورد درحاليکه مردم وی را می ديدند

  ).25/212مزيد مراجعه شود به مجموع الفتاوی (
خوردن روزه تا زمانی برايش جايز نيست  ، تا که به سفر خويش  اما بايد توجه کرد که 

که در محل اقامتش روزه اش را اين شخص جايز نيست  اغز نه نموده باشد . وبرای
  بشکند.

   ). مينويسد :6/218در (الشرح الممتع (شيخ  ابن عثيمين 
صحيح آنست که او نبايد روزه را بخورد تا آنکه شهر را ترک کند، زيرا او اکنون در «

سفر نيست هرچند که نيت سفر را دارد، و بخاطر اين نيت برای او جايز نيست که 
(نمازش) را قصر کند تا آنکه از شهر خارج می گردد، و همينطور جايز نيست تا روزه 

   ». ی شودرا بشکند تا آنکه از شهر خارج م

  ختم
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