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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  الحاج داکتر امين الدين سعيدی

  ٢٠١٣ جوالی ١۵
  

  مسافر دررمضاناحکام 
  

يد اين مسافرت  براى فرار از روزه که مسافرت درماه مبارک رمضان ممانعتی  ندارد، ولى  نباگفت قبل از ھمه بايد 

  .گيردصورت 

فََمْن «. ميفرمايد  ما ار با عظمت گپرورد. ن مراجعه کرد أ مسافر بايد به قرآن عظيمی الشۀروزحکم ی گونگدر مورد چ

ةٌ ِمْن أَيَّاٍم أَُخرَ  فر  باشد ، شمار روز ھاى  ديگر  كسانيكه  از شما  مريض ويا در س »َكاَن ِمْنُكْم َمِريًضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ

  . ) ماه مبارک را افطار نمايدۀيعنی برای روزه دار  جواز دارد كه روز. (  را بگيرد آن

ھر بُرد عربى برابر است با .  بُرد برآورد نموده اند ٤  نراآآيد  شمار ميه  سفر ب ۀ در جمل علماء حدود مسافتى كه

 برابر اين مقدار يعنى ٤ه احكام سفر به آن تعلق ميگيرد برابر است با كيلومتر، در نتيجه مسافتى ك) ٢٢.١٧٦(

  ).٧٥-١/٧٤» الفقه اإلسالمي وأدلته«برای معلومات مزيد مراجعه شود  به كتاب (كيلومتر ) ٨٨.٧٠٤(

  :استناد نموده اند ذيل يد نظريات خويش بر  روايات اسالمی أئ برای تءعلما

يا أھل مكة ال تقصروا في أدنى من أربعة «: سلم به سند ضعيف روايت شده است كه گفتاز پيامبر صلى هللا عليه و   -١

، 3/13) ، وبيھقي )١/٣٨٧(، ودار قطني )١١١٦٢(روايت طبراني در المعجم الكبير (   »برد من مكة إلى عسفان

  .»دقصر نكني) نمازھا را( و عسفان ه بُرد ما بين مك٤، از مسافت كمتر از هاى اھل مك«: يعنى

نه، ولى تا عسفان و جدة و :  از ابن عباس رضي هللا عنه سؤال شد كه آيا تا رفتن به عرفه نمازھا را قصر كنيم؟ گفت-٢

  ).٢/٤٦التلخيص الحبير ) (شود نماز را قصر كرد مي(طائف 

) كيلومتر) ٨٨.٧٠٤(يعنى بيشتر از ( بُرد به باال ٤ابن عمر و ابن عباس رضي هللا عنھما ھنگام سفر در مسافت -٣

  .گرفتند خواندند و روزه را نمي نمازھا را دو ركعت مي

فتح الباري ( بُرد مسافت بود ٤نماز را قصر كرد، و بين اين مكان تا مدينة » ذات النصب « ابن عمر ھنگام رفتن به 

٢/٥٦٦.(  

تواند روزه را  گيرد و مي  ميكيلومتر را طى كند احكام سفر به او تعلق) ٨٨.٧٠٤(در نتيجه كسى كه مسافت بيشتر از 

بشكند و نمازھا را قصر و جمع كند، ولى ھمانطوری كه بيان شد بايد سفرش مباح باشد، ولى اگر مسافت طى شده كمتر 

تواند كه روزه را بشكند و يا نمازھا را قصر و  گيرد، و نمي كيلومتر باشد، احكام سفر به او  تطبيق  نمي) ٨٨.٧٠٤(از 

  .جمع كند
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باشد، و نظريه ھاى ديگرى نيز   فوق الذكر يكى از آراء علماء در مورد مسافت قصر و جمع میألۀگفته نماند كه مسو نا 

لت کالم از اکه نسبت طو.  قول را در مورد مسافت قصر برای مسافر بيان كرده اند٢٠وجود دارد و علماء نزديك به 

  .يری مينمايم گذکر آن جلو

  

  :يادداشت 

ی ء معلما ھمچنان  .ء شده را  قضائى  بياورند به گرفتن  روزه  آغاز وايام قضافر  به حالت  مقيم آيدبه مجرد كه مسا

  .گردد که مصروف مسافرت مباح باشد  گويند   بر آنعده اشخاصی  در ماه مبارک رمضان احکام مسافرت تطبيق می

  

  :برای مسافر روزه گرفتن بھتر است  يا روزه نگرفتن  

   ،  آن  قضای  ولی  نگيرند  روزه  رمضان  در که  ،  است  مباح  شخص مسافر برایور شديم که آ ياد که قبالً  طوری

  .رد آعمل ه ب ن راآ قضاء   است  نگرفته که ھائی  روزه تعداده  ب  رمضان  ازماه  بعد و باشد  می  واجب  آنھا بر

   به جنگ     پيامبر صلی هللا عليه و سلم  ھمراه  رمضان اه م  در ما « : که  است  روايت  خدری  ابوسعيد درحديثی از

    برروزه  داران  روزه  نه گرفتند،  نمی  روزه  ازما  وبعضی گرفتند  می  روزه  ازما  بعضی . رفتيم می

  روزه   بتواند  ھرکس که   حکم ھمين بود،  و  .  داران  روزه  بر  خواران  روزه  نه  و گرفتند اعتراض  می خواران

کند،   احساس  ناتوانی  و  سستی  خود  در  و  بگيرد  روزه  نتواند  ھرکس  و  است  وکارخوبی  باشد  روزه بگيرد

  .)  مسلم  و  احمد بروايت( «  است  خوبی  وکار  نگيرد روزه 

    من  خدا  رسول  ای : تگف    پيامبر صلی هللا عليه و سلم  به  اسلمی ۀنويسند که، در يکی از روز ھا  حمز محدثين می

   پيامبر صلی هللا عليه و سلم ؟  باشم  روزه  داردکه  آياگناه ، بينم  می  خود  در  را گرفتن  روزه  توانائی  مسافرت در

   رخصت  يک اين( » رخصة من هللا تعالی فمن أخذ بھا، فحسن، ومن أحب أن يصوم فال جناح عليه ھی« :  گفت  

   گناھی  وی بر    بگيرد  روزه که  خواست  ھرکس  و ،  است کرده  نيک کرد  عمل  بدان  ھرکس  ، هللا  جانب  از است

    ).  مسلم بروايت) ( نيست

که مصروف مسافرت بود ، ولی  آمده است که شخصی به نام حمزه ابن عمرو در حالی ديگری   ھمچنان در حديث

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم پرسيدگرفت ، در يکی از روز ھا  از با آنھم روزه می آيا در اثنای سفر روزه بگيرم؟ :  رسول هللا َصلَّی هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم فرمود اگر خواستی روزه بگير و اگر خواستی روزه را (» إن ِشْئَت فُصْم، وإن ِشْئَت فأَْفِطر« :پيامبرَصلَّی هللاَّ

  )١١٢١(، و مسلم )١٩٤٣(بخاری  .]بخور

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم به ايشان در گرفتن  روزه  اختيار داد وبرايش گفت اگر ئنما حظه میکه مال طوری يم  پيامبر اکرم َصلَّی هللاَّ

و ھمين اختيار، دليلی است بر اين که اگر مسافر  یئتوانی روزه را افطار نما خواستی روزه بگير واگر نخواستی  می

يرد، مجاز به اين کار است روزه اش فرض باشد يا نفل، زيرا سبب جواز می تواند بدون تحمل مشقّت و سختی روزه بگ

  .خوردن روزه در سفر وجود مشقت و سختی است

از طرف ديگر روزه بودن ھمراه مشقت و زحمت دارای اجر و ثواب بيشماری است به شرط آن که شخص نيازمند به 

ه اصطالح  سربار ديگران می شود در اين صورت کمک ديگران نباشد و اگر نتواند امور خود را رسيدگی کند وب

امروز » «َذھََب الُمْفِطُروَن اليوَم باألَْجر«مطابق به فرموده پيامبر صلی هللا عليه وسلم . خوردن روزه برايش افضل است

  )١١١٩(، و مسلم )٢٨٩٠(بخاری  ».کسانی که روزه نبودند اجر و ثواب را حاصل نمودند

  :ی گفته است ئشيخ ابن جبرين طی فتوا
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روزه دار مسافر اگر محتاج باشد که رفقايش برای او سايه درست کرده و بر او آب بپاشند و شترش را آب دھند و 

تھيه کنند بھتر آن است که از روزه گرفتن صرف نظر کند تا مزاحم ديگران نشود؛ اما اگر روزه در روند ... خوراک و

برای مزيد معلومات مراجعه شود . (نفلیفرضی باشد يا ۀ وزه بگيرد، روز ايجاد نکند افضل آن است که ریکارش خلل

  )   در اين بابت٢/١ۀ رخؤ م-  شيخ ابن جبرينیفتوا به 

  :توانيم  صورت کل گفته میه  باءً بن

اگر شخصی در ماه رمضان ھنگام سفر روزه اش را نخورد، روزه اش صحيح است مگر آن که روزه برايش زيان آور 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم که فرمودهه  اين صورت تأکيد می شود روزه اش را بخورد بباشد که در ليَس «  ::دليل حديث پيامبرَصلَّی هللاَّ

، و مسلم )١٩٤٦(بخاری (»  .روزه گرفتن در مسافرت جزو نيکی و عبادت نيست»«ِمَن البِرِّ الصياُم فی السَّفَر

)١١١٥.(  

  

  : مسافر ۀنظريات علماء در مورد روز

 اربعه و جمھور صحابه و تابعين بر اين ھستند که روزه گرفتن در سفر جايز و صحيح است، و اگر شخص مسافر ۀائم

الموسوعة  (ۀيد به رسالئبرای مزيد معلومات مراجعه نما. (روزه گرفت، روزه اش منعقد شده و بریء الذمه می شود

  . )٧٣ ص٢٨ج" الفقھية

اگر مسافر توانمندی روزه گرفتن راداشته باشد  ، بھتر است که : ی اند أام مالک بدين رامام ابوحنيفه ، امام شافعی ، وام

  . که توان گرفتن روزه را نداشته باشد  بھتر است ،روزه نگيرد یومسافر. روزه بگيرد 

  :گويد  شيخ محمد بن علی بن محمد بن عبدهللا بن الحسن شوکانی می

  و  بگرداند  رو  رخصت از خواھد   می  عمد  به که  وکسی  است  زيانمند و  دشوار  و  سخت  برايش  روزه که کسی

   و  خودپسندی  دچار است    ممکن  بگيرد  روزه  سفر  در  باشدکه  نگران  خود  بر که  وکسی کند   مخالفت  آن با

    نباشد  مطرح  ازاينھا يک ھيچ اگر .  است  بھتر نگرفتن  روزه  اشخاص  گونه  اين ۀ ھم  برای گردد،  ريا  و تظاھر

    .باشد  می  بھتر گرفتن روزه

 مسافر  بھتر است ولی اگرشخصبه ھمه حال اگر مسافر با گرفتن روزه دچار مشقت نشوند، روزه گرفتن برايش  

  .شود ، بھتر است که  که روزه نگيرند دچارمشقت ، تکليف وحرجی می

  

  افضليت وعدم افضليت روزه در مسافرت

  :نمايم  رد افضليت وعدم افضليت روزه در مسافرت توجه خوانندگان را به نکات ذيل جلب میدرمو

  :حالت اول

نمی ) چندانی(ثير أت) در سفر(سان باشد؛ يعنی روزه گرفتن بر وی  اگر روزه بودن يا نبودن برای شخص مسافر يک 

  :گذارد، در اين حالت روزه گرفتن برايش بھتر است؛ به داليل زير

فِی بَْعِض أَْسفَاِرِه فِی  صلی هللا عليه وسلم َخَرْجنَا َمَع النَّبِیِّ «ورد   آ ابو درداء رضی هللا عنه  در اين مورد استدالل می-١

ِة اْلَحرِّ َوَما فِينَا َصائٌِم إاِلَّ َما َکاَن ِمَن النَّ  ُجُل يََدهُ َعلَی َرْأِسِه ِمْن ِشدَّ َواْبِن  صلی هللا عليه وسلم بِیِّ يَْوٍم َحارٍّ َحتَّی يََضَع الرَّ

  ).١٩۴۵:بخاری. (َرَواَحةَ 

ی که مردم از شدت ئھوا گرم بود تا جا. در يکی از سفرھا، ھمراه رسول خدا صلی هللا عليه وسلم خارج شديم: يعنی

 و ابن و از ميان ما کسی غير از رسول خدا صلی هللا عليه وسلم. گرما، دستھای خود را روی سرشان می گذاشتند

   .رواحه، روزه نبود
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در اين حديث مشاھده می شود که عده ای از صحابه روزه نبودند و تنھا ابن رواحه ھمراه پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

  .روزه بودند

 روزه گرفتن در اينحالت باعث می شود که فرد مکلف در اسرع وقت تکليف شرعی خود را انجام داده و بریء الذمه -٢

  .خير در بریء الذمه شدن انسان استأ قضاء کردن آنھا موجب تگردد، اما

 روزه گرفتن برای وی در ماه رمضان آسانتر است؛ زيرا معموال روزه گرفتن در زمانی که غالب مردم روزه نيستند -٣

  .اندکی سخت تر می شود

افضلتر از ديگر ماھھای سال  روزه گرفتن در ماه رمضان فضيلت بيشتری دارد؛ چرا که انجام عبادات در رمضان -۴

  .است

امام شافعی باتوجه به اين داليل ترجيح داده که روزه گرفتن برای کسی که روزه بودن و نبودن برايش يکسان است، 

  .بھتر است

   :حالت دوم

اره روزه نبودن افضل تر است، و اگر پ: به حالش سودمند تر است؛ در اينجا می گوئيم) مسافر(روزه نگرفتن برای وی 

ای از مسائل موجب مشقت بر وی گردد در آنصورت حتی روزه گرفتن بر وی مکروه است، زيرا کسی که در مشقت 

 مرتکب امری که هللا متعال برايش رخصت داده اما وی از آن رخصت الھی عدول می کند قطعاً  قرار دارد باوجودی

  .مکروه شده است

   :حالت سوم

به . يدی گردد که قابل تحمل نباشد؛ در اينحالت روزه گرفتن بر وی حرام استروزه گرفتن برای وی موجب مشقت شد

  :دليل حديث مسلم از جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه که گفت

ةَ فِی َرَمَضاَن فََصاَم َحتَّی بَلََغ کُ « ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َخَرَج َعاَم اْلفَْتِح إِلَی َمکَّ ِ َصلَّی هللاَّ َراَع اْلَغِميِم فََصاَم النَّاُس ثُمَّ َدَعا أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

بِقََدٍح ِمْن َماٍء فََرفََعهُ َحتَّی نَظََر النَّاُس إِلَْيِه ثُمَّ َشِرَب فَقِيَل لَهُ بَْعَد َذلَِک إِنَّ بَْعَض النَّاِس قَْد َصاَم فَقَاَل أُولَئَِک اْلُعَصاةُ أُولَئَِک 

يَاُم َوإِنََّما يَْنظُُروَن فِيَما فََعْلَت فََدَعا بِقََدٍح ِمْن َماٍء بَْعَد اْلَعْصرِ فَقِيلَ «: وفی رواية . » اْلُعَصاةُ  »  لَهُ إِنَّ النَّاَس قَْد َشقَّ َعلَْيِھْم الصِّ

  ) .١١١۴(مسلم 

   آب عميمۀکه به چشم قصد مکه از مدينه بيرون شد وتا اينه پيامبر صلی هللا عليه و سلم در سال فتح مکه ب: يعنی

به  کردند که روزه مردم را  به وی عرض .  بود و مردم نيز با وی روزه بودند رسيد، روزه)   عسفان  ميلی دريک (

ای آب خواستند و از آن نوشيدند و مردم به وی  که پيمانه بعد ازعصربود، . اند مشقت انداخته و مردم به تو چشم دوخته

 گروھی ھمچنان  کردند که به ايشان عرض . روھی ھمچنان روزه بودندنگريستند، پس گروھی نيز افطار کردند و گ می

 کنند   استفاده چون پيامبر حکم کرده بود که از اين رخصت . (  نداآنان نافرمانی کرده وگناھکار:  فرمود روزه ھستند، او

شيخ محمد ابن عثيمين رحمه الشرح الممتع لل:برای مزيد معلومات مراجعه شود به ).(  کردند وآنان با آن رخصت مخالفت

  .٣۵۵ ص۶ج.هللا 

دارند بر کسی حمل می گردد ) در سفر(احاديثی که داللت بر افضليت روزه خوردن : امام نووی و کمال بن ھمام گفتند«

له تصريح ھم شده است، و الزمست که أ، و در بعضی از احاديث به اين مسکه با وجود روزه بودن دچار ضرر گردد

که بعضی  بھتر است از اين) جمع کردن(ويل نمود، تا بين احاديث جمع کرده باشيم، و اين أرا اينگونه ت) آن احاديث(

را  که دليل قاطعی باشد و کسانی که روزه گرفتن يا نگرفتن آن يم بدون آنئاحاديث را ناديده بگيريم و يا ادعای نسخ نما

 –حمزه بن عمرو اسلمی رضی هللا عنه : ا استدالل کردند کهيکسان می دانند، به حديث عايشه رضی هللا عنھ) در سفر(

آيا در سفر روزه بگيرم؟ که پيامبر صلی هللا عليه وسلم :  به پيامبر صلی هللا عليه وسلم گفت- که زياد روزه می گرفت 
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  ).٧٣ ص٢٨ج) (الموسوعة الفقھية. (»متفق عليه» اگر خواستی روزه بگير، و اگر نه روزه ات را بخور: فرمود

  

   حکم تصيم سفردر روزماه مبارک رمضان

ورد ، ولی آعمل ه  فردا را بۀھرگاه شخصی در شب نيت روزبر طبق مذھب امام ابوحنيفه،  امام مالک و امام شافعی ، 

 شخصی  جايز نيست که روزه اش را بخورد،  اين شخص  بايد روزه اش در  صبح ھمان روز تصيم به سفر کرد براين

 خويش کامل نمايد، زيرا روزه عبادتی است که نسبت به حالت حضر و سفر مختلف ۀب ادامه و  وروزرا تاوقت غرو

برای مزيد معلومات . ( با ھم جمع شوند، حکم حضر بر سفر غالب می گردد) حضر و سفر(است، و ھرگاه اين دو 

  ).٢/۴٣١(» حاشيه ابن عابدين «به : يد ئمراجعه فرما

.  برای اين شخص جايز است که ھرگاه روزه دار در اثنای روز سفر کرد روزه اش را بخوردولی در مذھب امام احمد  

   ).۴/٣۴۵(»المغنی« : به   کتاب: يد ئبرای مزيد معلومات مراجعه فرما(

فٍَر فَِعدَّةٌ فََمن َکاَن ِمنُکم َمِريضاً أو َعلَی سَ «: ی امام احمد است، به دليل عموميت فرموده هللا تعالیأاما قول راجح ھمان ر

چند روز ) و روزه نگرفتند، به اندازه آن روزھا(و کسانی از شما که بيمار يا مسافر بودند «).١٨۴: بقره (» ِمن أيَّاٍم أََخر

  .»ديگری را روزه گيرند

 عاَم اْلفتِح إلی أنَّ رسول هللا صلی هللا عليه وآله وسلم َخَرج«: و نيز به دليل حديث جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه که گفت

مّکة فی رمضان فصام حتّی بَلََغ ُکراع اْلغميم فََصام النّاُس ثمَّ دعا بقدح مْن ماٍء فََرفَعهُ حتی نََظَر الناُس إليِه ثمَّ شرَب فقيل لهُ 

 إنَّ النّاس قْد شقَّ َعلَْيھُم فقيَل لهُ : وفی لفظ » أُولئَک الُعصاةُ، أُولئَک اْلُعصاةُ « : بَْعَد ذلک إنَّ بعض الناس قْد صاَم ؟ فقال 

يام وإنما يْنظرون فيما فعلَت فدعا بقدح مْن ماٍء بعد العصر فشرب رسول خدا صلی هللا عليه : يعنی . )رواهُ مسلمٌ . ( »الصِّ

ه ی بئتا به جا  سوی مکه رفت و روزه گرفت و مردم نيز روزه داشتند،ه وآله وسلم در سال فتح مکه در ماه رمضان ب

 آبی خواست، و آن را بلند کرد؛ تا مردم به ايشان نگاه کنند، سپس نوشيد، بعد از آن به ۀ رسيد، آنگاه کاس)الغميمءکرا(نام

آنان نافرمان ھستند، آنان نافرمان « : برخی از مردم روزه گرفتند، پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: ايشان گفتند

ند ببيند شما چکار می امردم روزه برايشان دشوار است، منتظر: ن گفته شدبه ايشا: و در روايتی ديگر آمده  .»ھستند

  .مسلم روايت کرده است. آبی را خواست و نوشيدۀ کنيد، بعد از عصر بود که کاس

که مردم تا وقت عصر روزه بودند ولی پيامبر صلی هللا عليه وسلم در آن  در اين روايت مشاھده می شود با وجود آن

  . خود را می خوردۀ روز-يل سفر به دل–ھنگام 

  :نظر شيخ االسالم ابن تيميه

ھرگاه کسی در اثنای روز سفر کند آيا خوردن روزه برايش جايز «: که  شيخ االسالم ابن تيميه رحمه هللا  در مورد اين

  :است  يا خير؟ ميفرمايد 

:  روايت شده، ولی ظاھرتر آنھا اينست کهله وجود دارند که از امام احمد ھر دو قولأ در اين مسءدو قول مشھور علما

برای او جايز است، ھمانطور که در سنن ثابت شده که ھرگاه يکی از صحابه در روز به سفر می رفت روزه را می 

از پيامبر صلی هللا ) بخاری(خورد و يادآور می شد که آن جزو سنت پبامبر صلی هللا عليه وسلم است، و در صحيح 

ه که او نيت روزه در سفر داشت و سپس خواست که کمی آب برايش آورند او نيز روزه اش را عليه وسلم ثابت شد

  ).٢۵/٢١٢(برای معلومات مزيد مراجعه شود به مجموع الفتاوی . (»که مردم وی را می ديدند خورد درحالی

وبرای اين . نموده باشد  نزااما بايد توجه کرد که  خوردن روزه تا زمانی برايش جايز نيست، تا که به سفر خويش اغ

  .شخص جايز نيست که در محل اقامتش روزه اش را بشکند

   :نويسد  می). ۶/٢١٨(الشرح الممتع (شيخ  ابن عثيمين در 
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صحيح آنست که او نبايد روزه را بخورد تا آنکه شھر را ترک کند، زيرا او اکنون در سفر نيست ھرچند که نيت سفر «

که از شھر خارج می گردد، و  را قصر کند تا آن) نمازش(يت برای او جايز نيست که خاطر اين نه را دارد، و ب

  . »که از شھر خارج می شود ھمينطور جايز نيست تا روزه را بشکند تا آن

  ختم

 :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

  جرمنی- مرکز کلتوری دحـــــق الرهلومسؤ

 

 


